
Otto Rusina (13 let): BRÁNA SMRTI 
 
Měřil asi 160 centimetrů. Nebyl tedy postavou nijak velký, ale duchem byl výjimečný. 
Aspoň mu to říkali všichni učitelé a on to vyloženě nesnášel. Obecně nebyl zvlášť 
kontaktní. Možná to bylo jeho nevyzpytatelností. On ale nepotřeboval přátele. 
Dělalo ho šťastným už jen to, že mohl být ve společnosti lidí, kteří měli před sebou 
víceméně nadějný život. 
 
Byl červen. Blížil se konec školního roku. Ten pocit... Prázdniny jsou moc dlouhé. Zní 
to jako názor šprta, který se nemůže dočkat, až bude prvního září učitelkám 
podlézat, jak to jen půjde. Kdyby se ale běžný člověk ocitl v jeho kůži byť na jediný 
den, celoživotní škola by byla jeho největší touha. A on to musel trpět dva měsíce. 
 
A bylo to tady. 30. června, den, který v celém roce nejvíce nenáviděl. Hned po 
rozdání vysvědčení se rozlila taková vlna euforie, že... A byl tam zase. To místo - ten 
nevysvětlitelný pocit beznaděje. Takže je zase tady. Brána smrti se chystala dělat mu 
společnost celé dva měsíce. A nebyla to zrovna lákává nabídka. 
 
Existovaly dvě strany. Strana anděla a strana ďábla. Dříve ďáblova strana vládla 
světu. Poté se ale moci ujala strana andělů a vznikl svět v dnešní podobě. Nebylo 
pochyb, že jednou se rozložení moci opět změní. Ty dvě strany byly zkrátka moc 
vyrovnané na to, aby vládla jen jedna z nich. Dvě strany, dvě jediné nevyhnutelné 
události života, dvě brány - Brána narození a Brána smrti.  
 
Jeho otec byl synem potomků ďábla a anděla, takže ve válce mezi těmito dvěma 
mocnostmi se přirozeně nemohl přidat k jedné z nich. A tak se stal jiným. Jiní vždycky 
měli na starost to nejhorší. Nechápal, jak vydrží dva měsíe hlídat tu zatracenou 
bránu, kterou proudili všichni mrtví smrtelníci. Někdy si přál být jako oni. Odbudou si 
svůj život a potom už nic necítí. Sálá z nich smutek, to ano, ale oni sami ho nevnímají. 
Nevnímají nic. 
 
"Hej, ty, slyšíš mě?" Vylekal se. Začínal se užírat bolestí, kterou způsobovalo 
nezbytné předávání síly Bráně a poslední, co by čekal, bylo, že ho někdo přijde 
navštívit. Spatřil udýchaného muže s hnědými vlasy. Uvědomil si, že ho vlastně zná. 
Jmenoval se Filip, jestli si dobře pamatoval. Párkrát zkoušel navázat kontakt, když 
zrovna neměl to štěstí a ocitl se nablízku. Najednou se pod Filipem podlomila kolena, 
sesul se na zem a zůstal bez hnutí ležet. Nastalo velké dilema. Na jednu stranu ho 
neměl příliš v lásce, a hlavně měl přísný rozkaz zůstat u brány děj se co děj, ale na 
straně druhé to nebyl necita a celá rozumná část jeho já mu velela jít zraněnému na 
pomoc. Byl hrozně nerozhodný. Ale nakonec se rozhoupal. Vzápětí se ze stejného 
směru vynořil další udýchaný běžec. Spolkl ironickou otázku, jestli se tu snad běhá 
maraton a radši se snažil porozumět trhané řeči vycházející z běžcových úst. 
"Vzpoura, celý chrám je jedna velká bitva. Strašně rychle se to rozšiřuje. 
Potřebujeme každého. Brána teď není to nejdůležitější, protože jestli chrám 
neubráníme, nebude nic." Měl pravdu. Z jeho líčení to vypadalo jako souboj 
mocností. Nikdo jiný nemohl chrám najít. 
 



Nikdy nic podobného neviděl. Věděl, jak vypadají obě strany, ale tohle... Kdyby to 
šlo, byl by si myslel, že příčinou onoho sváru je ještě něco jiného než boj ďábla s 
andělem. Vypadalo to, jako by bojovali sami se sebou, proti sobě a do toho všeho 
ještě s nějakou třetí stranou. Vybavil si jednu pohádku z dětství. Ale ne, přece 
nemůže věřit pohádkám. Možná, že to ale nebyla pohádka. Kdo ví, od koho ji slyšel. 
Mohl to být nějaký jeho příbuzný, ale docela dobře to mohl být i někdo cizí a ve 
vyšším světě náhoda neexistovala. Co když to slyšel od proroka? To, že existuje jakási 
třetí strana, kompromis mezi Dobrem a Zlem, se kterým se ale ani jedna z mocností 
nedokáže smířit. 
 
Zdálo se to nekonečné. Už tři dny byl chrám obalen ohněm, který vzápětí sfoukával 
bělostný vítr. Bitva se měnila ve válku. Ve válku bez konce. Bylo to celé paradoxní. 
Válka Kompromisu a Zla. Zlo si nemohlo dovolit prohrát. Kompromis taky ne, protože 
by to nebylo oboustranně výhodné. A když něco opravdu mocného nechce prohrát, 
tak to taky neprohraje. 
 
Měl pocit, jako by se jeho tělo dělilo na dvě poloviny. Zlo a Kompromis, vyber si, 
našeptával mu jakýsi vnitřní hlas. Jako by to šlo. Jako by vůbec měl na výběr. 
Odjakživa byl to, co musel být. Nikdy neměl možnost si vybrat. A ve chvíli, kdy se 
musel pro něco rozhodnout, byl naprosto odrovnaný. Když ale byl výběr opravdu 
nutný, začalo ho to rozpolcovat. Vždy nakonec našel nějaké řešení. Teď to ale bylo 
horší. Nevěděl, co ho čeká. Byl by si pro svou povahu vybral Kompromis, ale stačilo 
už to, že bez dovolení opustil bránu, a to, že ho Zlo ještě nepotrestalo, znamená, že 
to možná přežije, jenže když přestoupí... Vlastně si nebyl vůbec ničím jistý. 
 
Najednou se rozhodl zapojit se do bitvy. Zkrátka tam napochodoval a začal silou vůle 
potlačovat obě strany. Zatím se mu dařilo docela obstojně přežít. Potom začal 
racionálně uvažovat. Došel k překvapivému závěru, že když je rád, že ho vřava 
nezabila, těžko jí nějak pomůže k výsledku. 
 
V jeden naprosto nečekaný okamžik vše ztichlo. Ustaly všechny pohyby. Ozval se 
ohlušující zvuk s tak vysokou frekvencí, že se nedalo vnímat nic jiného. A najednou se 
vzduch začal pohybovat. Vítr nabíral na rychlosti, až se z něj stal vír, který táhnul vše 
do jednoho bodu. Brána, projelo mu hlavou. To byla jeho poslední myšlenka, než 
proletěl portálem vlnící se mlhy. 
 
A potom nebylo nic. Jenom černo a děsivě nekonečná prázdnota. Brána smrti do 
sebe vtáhla všechno, pak se zavřela a rozplynula. 


