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Vidoucí 2010

Vidoucí je soutěţ pořádaná časopisem Pevnost a kluby Palantír a Islington. Soutěţ je dvoukolová, v
prvním porotci vybírali povídky, které se zúčastní kola druhého.
Druhé kolo probíhá na stránkách pořádajícího klubu (http://www.sfkpalantir.net), kde jsou
zveřejněny všechny postupující povídky. Soutěţní práce jsou také dostupné ve společném
dokumentu s jednotným formátem (doc, pdf).
Současně s druhým kolem proběhne veřejná anketa o nejlepší povídku druhého kola, jíţ se mŧţe
zúčastnit kterýkoliv návštěvník stránek.
Způsob hlasování v druhém kole
Odborní porotci i veřejnost hlasují pomocí stejného systému hodnocení. S tím rozdílem, ţe odborní
porotci budou mít širší bodové rozestupy mezi pozicemi. Konkrétní bodové ohodnocení bude aţ do
uzávěrky druhého kola tajné. Porotce mŧţe/musí kaţdé povídce udělit jednu z následujících
moţností:
první místo (1/1)
druhé místo (1/1)
třetí místo (1/1)
čvrté místo (2/1) – na čtvrté místo mŧţete dát jednu nebo dvě povídky
páté místo (3/1) – maximálně lze udělit 3 pátá místa, minimálně jedno
horší (3/7), tvoří doplněk, který neobsadíte předchozími pozicemi
Mŧţete obsadit maximálně jedno první místo, jedno druhé místo, jedno třetí místo, dvě čvrtá místa,
tři pátá místa. Ale vţdycky musíte mít alespoň jednu povídku umístěnou na příslušném místě (takţe
bude určitě jedna první, jedna druhá, ... a minimálně jedna pátá).
Pravidla hodnocení
Hlasování pobíhá od 1. 8. od 31. 12. 2010
Každý má pouze jeden hlas.
Kaţdý porotce má právo sepsat k hodnocené povídce komentář, který bude po uzávěrce
odeslán autorovi.
Jakými prostředky se bude hlasovat
Na stránkách je zveřejněn odkaz na tabulku (http://www.sfkpalantir.net/vidouci/vid10.xls),
kterou vyplníte a pošlete na mail koordinátora vidouci@centrum.cz spolu se svým jménem,
příjmením a případnou přezdívkou.
Je moţné také vyuţívat aplikaci, která se připojuje přímo do databáze soutěţe Vidoucí (tzv.
„Hustoprogram“). Tento program běţí pod JVM 1.6. Po kontaktování koordinátora na mailu
je moţné jej vyuţít k zápisu hodnocení.
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Čo ľudia vedia najlepšie
„Vzdialenosť?“
„Tristo klikov a klesá.“
Admirál Nabokov si mávnutím ruky vyprázdnil displej. Pohybom prstov druhej ruky
previedol výstup vizuálnych skenerov z hlavnej projekčnej jednotky na tú svoju. Purpurová
hmlovina sa teraz nehlučne vznášala nad pravým operadlom veliteľského kresla. Admirál si
podoprel bradu a na moment sa odmlčal, s pohľadom upretým na dokonalé zobrazenie vesmírnej
anomálie.
„Priblíţiť na dvestodvadsať,“ zavelil po krátkej chvíli.
O celých štyridsať klikov bliţšie, neţ vzdialenosť predpísaná Manuálom. Nikto však
neprotestoval a navigačný dôstojník upravil rýchlosť.
„Dvestopäťdesiat, dvestoštyridsať...“
„Pripravte vzorec na udrţanie konštantnej vzdialenosti a otvorte komunikačný kanál
s Echom. Začneme.“
Skupina vesmírnych plavidiel na čele s vedeckým plavidlom Reginald sa zoskupila priamo
pod hmlovinou. Kríţniky Potemkin III a Duster, triedy Leviathan, zaujali blízke obranné postavenie
pri jedinej neozbrojenej lodi – Reginaldovi. Upravený kríţnik Ramses, triedy Aeolus, vyčkával
v Manuálom predpísanej vzdialenosti. Echo, zbraňový transportér prerobený na komunikačné
plavidlo, sa ustálil v takmer kontaktnej vzdialenosti pri Reginaldovi.
„Echo, tu Reginald. Pripravte sa. Na váš signál vysielame sondy,“ zavelil admirál.
„Rozumieme Reginald. Echo pripravené, sondy majú zelenú,“ odpovedal z transportéru
major Sanchez a Nabokov sa ani neunúval vydať ďalší rozkaz. Jeho muţi s ním slúţili uţ dosť dlho
na to, aby vedeli, čo robiť.
Dve sondy v absolútnom tichu vyrazili smerom k pulzujúcej zmesi. Hmlovina letiaca
vesmírom ich privítala niekoľkými energetickými výbojmi. Oblak sa na tom mieste na moment zvíril,
akoby sa pokúšal odraziť nevítaných hostí, po krátkej chvíli sa však upokojil a vrátil sa ku lenivému
pohybu.
„Echo, tu Reginald. Preveďte mi stavovú správu,“ ozval sa Nabokov cez komunikačný
kanál.
„Nemôţem splniť, Reginald,“ odpovedal Sanchez. „Spätná väzba sondy je nulová“
Admirál sa zamračil. Jeho tvár tak dočasne získala niekoľko vrások. Napriek dvadsiatemu
kríţiku mal admirál pleť rovnako dokonalú, ako novorodenec. Vesmírny zbor sa o svojich
najlepších staral naozaj príkladne.
„Opakuj, Echo. Nulová spätná väzba?“
„Spätná väzba so sondami je nulová, Reginald. Nemáme kontakt. Ani s plným výkonom ich
nezachytíme hlbšie ako päť klikov dovnútra.“
Admirál pohybom prstov pozastavil komunikačný kanál.
„Pripravte sondu tri, vytvorte vzorec návratu. Chcem aby vletela dnu, urobila oblúk a vrátila
sa k nám. Všetky jej senzory pôjdu naplno. Chcem vedieť, čo v tej hmlovine nám ruší spojenie.“
„Rozkaz, admirál,“ prikývol prvý dôstojník Chung-Ji a cez svoj projekčný ovládací panel
preposlal inštrukcie do riadenia sondy. Admirál medzičasom znovu otvoril komunikačný kanál.
„Echo, posielame dnu sondu tri so spätným návratom. Naţhavte senzory naplno, ak sa
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odchýli od kurzu a vyletí inde, chcem o nej vedieť.“
„Rozkaz, Reginald,“ ozvalo sa z komunikátora a Echo sa odmlčal.
Komunikačný dôstojník Scott obratne sformuloval údaje o vypočítanej trajektórii sondy tri
a pretiahol ich nad pulzujúcu projekciu transportu Echo na svojej projekcii. Zobrazené plavidlo
zozelenalo a potvrdilo tak príjem.
Tretia sonda vletela do hmloviny s navlas rovnakým efektom ako predchádzajúce dve.
„Podľa nastaveného vzorca návratu by sonda mala opustiť hmlovinu o štyri časové
jednotky,“ oznámil navigačný dôstojník a admirál prikývol. Tváril sa spokojne a ešte stále si
prezeral hmlovinu nad pravým operadlom svojho kresla. Pridal si k nej aj simuláciu piatich
plavidiel jeho skupiny, aby mal lepší prehľad o veľkosti.
Pri súčasnom zobrazení však transportér Echo nebolo ani len vidieť. Reginald, Potemkin III
a Duster boli len miniatúrnymi bodkami, zatiaľ čo Ramses, pýcha spojeneckej flotily, bol sotva taký
veľký ako polovica hrášku. Hmlovina bola obrovská. Na projekcii bola väčšia neţ dospelý človek,
zabalený do klbka.
Admirál z lodnej databázy vytiahol obraz planéty Mars a porovnal veľkosti. Hmlovina bola
o čosi väčšia. Nabokov odstránil pomaly rotujúcu planétu zo svojej projekcie a otvoril komunikačný
kanál.
„Echo, máte niečo?“
„Negatívne. Sonda nevyletela nikde v dosahu našich senzorov.“
Nabokov zamliaskal. Muţi na mostíku stíchli. Ten zvuk znamenal, ţe ich veliaci dôstojník
intenzívne premýšľa. Za tie roky sluţby stihli odpozorovať jednotlivé prejavy tohto vojnového
veterána a dokázali sa prispôsobiť.
Nabokov patril medzi najlepších stratégov a taktikov, či uţ na vojenskom alebo
diplomatickom poli. Rovnako patril medzi najobľúbenejších veliacich dôstojníkov. To samo o sebe
nebolo veľkým úspechom, keďţe konkurencia v tomto rebríčku bola mizerná. Stačilo to ale na to,
aby sa sluţba pod jeho velením aj medzi beţnými členmi vesmírneho zboru povaţovala za
privilégium.
„Otvorte kanál s Ramsesom,“ prehovoril po chvíli. Jeho muţi vyplnili rozkaz takmer
okamţite. Ako mnohokrát predtým, aj teraz začal admirál hovoriť s kríţnikom akonáhle dohovoril
rozkaz, bez ohľadu na to či bol splnený.
„Ramses, tu Reginald. Priblíţte sa na dvestodesať a pripravte zmiešané stíhacie krídlo.“
„Reginald, tu Ramses,“ z komunikátora sa ozval kapitán Smith. „Smieme vedieť dôvod
nutnosti porušenia protokolárnej vzdialenosti?“
„Áno smiete,“ odpovedal admirál, neunúval sa však vysvetľovať detaily.
„Reginald, tu Ramses. So všetkou úctou, aký je ten dôvod?“
Nabokov podvihol obočie.
„Efektívnosť. Ste na mojej lodi z toho istého dôvodu, kapitán Smith. A presne z toho istého
dôvodu som teraz na vedeckom plavidle, namiesto svojho kríţniku.“
Pýcha spojeneckej flotily sa dala do pohybu. Priblíţila sa nad formáciu a zrovnala rýchlosť.
„Budeme porušovať nariadenia manuálu aj počas reprodukcie?“ ozval sa znovu Smith.
„Počas rekonštrukcie akcie pre médiá budete nasledovať rozkazy nadriadeného dôstojníka.
V tomto prípade mňa. Nerobte si starosti a nezaťaţujte sa skutočnosťami, na ktoré nemáte dosah,“
odpovedal Nabokov a uzavrel komunikačný kanál. S pobaveným výrazom sa v kresle otočil na
distribučného dôstojníka.
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„Chcem zmiešané krídlo. Eclipse a Vanguard v pomere jedna ku jednej. Preferovaný veliaci
dôstojník, stíhací kapitán McArthur. Označenie Spirit.“
Dôstojník s prikývnutím zostavil poţiadavku a pohybom ruky ju pretiahol nad zobrazenie
kríţniku Ramses.
*
Stíhací kapitán McArthur sa zobudil. Na stolíku pri posteli nahmatal aplikátor a nastavil
tretinovú dávku. Biochemický koktejl ho okamţite prebral ku plnému vedomiu.
Nad jeho posteľou sa vznášala projekcia dvoch lodí. Posadil sa a pohybom ruky presunul
projekciu pred seba. Ľahký ultrarýchly interceptor triedy Eclipse a podstatne ťaţší a lepšie obrnený
stíhač Vanguard. Oba patrili medzi jeho obľúbené stroje.
Postavil sa do stredu kajuty a nechal sa prístrojom obliecť do leteckej kombinézy. Odpil si
z ústnej vody a počas výplachu si pred seba pretiahol popis misie. Mená zvyšných členov letky boli
ešte stále nevyplnené. Z lodnej databázy vytiahol zoznam svojich obľúbencov ako aj všetkých
zvyšných pilotov. Na podobné misie rád kombinoval overených letcov s novými. Behom krátkej
chvíle vytvoril návrh zoznamu a pretiahol ho nad zobrazenie kríţnika Ramses. Velenie má posledné
slovo, ale väčšinou mu výrazné zmeny nerobili. Tentoraz však velil kapitán Smith, takţe sa moţno
dočká prekvapení.
Podľa ukazovateľa nad rotujúcimi stíhačmi mu nezostávalo veľa času na hlásenie sa na
mostíku. Zaznačil políčko „Like“ pod interceptorom. Dnes mal chuť na rýchlosť. Navyše je to
prieskumná misia v neznámom priestore. Pohyblivosť sa v takom prípade vţdy zíde.
Prešiel kajutou ku dverám, tie sa automaticky otvorili a on vykročil na chodbu.
Mostík kríţnika Ramses bol tým najmodernejším vojenským veliacim centrom, akým flotila
v súčasnosti disponovala. Dva modernejšie bojové kríţniky Sonic a Thor boli vo fáze testovania
a dokončovania.
Kapitán slúţil na Ramsese ešte pred jeho prestavbou na pýchu spojeneckých síl. Nový
mostík však ešte dnes spoľahlivo vyráţal dych. Na obsluhu stačilo šesť dôstojníkov, ktorí sa
v priestore pohybovali na vznášajúcich sa kreslách. Lodné systémy a ovládacie prvky boli vyladené
k dokonalosti. Celý mostík bol vybavený takým mnoţstvom holoprojektorov a snímačov, ţe na ňom
prakticky neexistovalo slepé miesto. Kdekoľvek sa dôstojníci nachádzali, mali plnú kontrolu nad
všetkými funkciami lode. Pohyblivosť tak potrebovali len kvôli jednoduchému prístupu ku
viacerým zobrazovacím plochám. Zlepšovalo to prehľadnosť.
Najdokonalejšou súčasťou celého plavidla bol však palubný počítač. Bol schopný zapamätať
si detaily kaţdého človeka, ktorý kedy vkročil na palubu a jeho preferované ovládacie špecifiká.
Počas bojov sa učil nepriateľské taktiky a dokázal v reálnom čase navrhovať desiatky alternatív
bojových manévrov. Pre veliteľa tejto zbrane to bolo rovnako účinné, ako poradný orgán stovky
najlepších taktikov, ktorí sa navyše neprekrikujú a svoje nápady a návrhy úhľadne zoraďujú presne
podľa chuti veliaceho dôstojníka. Bolo takmer nemoţné, aby jeden veliteľ tento počítač porazil
trikrát. Dve vzájomné merania síl stačili na to, aby si vytvoril dokonalý prehľad o návykoch svojho
súpera a rozoznal ho aj pri stretnutí po desiatkach rokov. Vďaka psychoanalýze tak dokázal
navrhnúť niekoľko alternatív riešenia konfliktu. Jeho potenciál však siahal ešte ďalej. V prípade
známeho súpera dokázal predpovedať jeho ťahy vopred s neuveriteľnou presnosťou. Matematické
prepočty ukázal, ţe ak by jestvoval podobný počítač zameraný na šach, dokázal by predpovedať
presné poradie ťahov svojho súpera nielen v práve prebiehajúcej hre, ale aj v siedmych
nasledujúcich.
Muţi a ţeny slúţiace na tejto lodi často ţartovali, ţe ich počítač vidí do budúcnosti, len to
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ľuďom neprezradí, pretoţe vie, ţe v tom prípade by ho čakal koniec.
Pri príchode na mostík sa McArthur úctivo uklonil kapitánovi Smithovi a následne projekcii
admirála Nabokova oproti veliteľskému kreslu. Protokol vyţadoval vzdávať hold najprv fyzicky
prítomným dôstojníkom.
„Stíhací kapitán McArthur,“ prikývol kapitán Smith. „Prešiel som váš zoznam, nemám
výhrady.“
Formality mali za sebou.
„Základné inštrukcie boli zaslané do vašej stíhačky,“ prikývla admirálova projekcia
a následne sa mierne pousmiala. „Znovu Eclipse?“
„Najlepší stroj aký máme, pane,“ odpovedal opýtaný prikývnutím.
„To ste nedávno tvrdili o Vanguardoch.“
„Tie tieţ, pane. Ale na prieskumnú misiu radšej vezmem rýchlosť na úkor pevnosti.“
„Pochopiteľné,“ prikývol admirál a znovu zváţnel. „Predpokladám, ţe ste sa zoznámili
s popisom a špecifikáciou vašej misie.“
McArthur prikývol.
„Pred vstupom vášho krídla do hmloviny,“ pokračoval admirál. „Určíte jedného, kto
prevedie skúšobný prelet okrajom. Potrebujeme vedieť, ako sa budú správať palubné prístroje. Za
ţiadnych okolností nedovoľte let mimo vizuálneho kontaktu. Alfa štyri a Alfa päť majú namiesto
primárnej palubnej výzbroje zásobníky navigačných bójí. Nepredpokladáme väčší dosah vašich
senzorov neţ jeden klik.“
Stíhací kapitán sa zamračil, zostal však v tichosti.
„Navigačné bóje budú zrejme vašou jedinou cestou von. Zatiaľ ale netušíme, ako sa budú
správať pri interferencii v hmlovine. Bude na vás, zistiť to. S najväčšou pravdepodobnosťou by
však mali fungovať správne a byť schopné udrţiavať konštantnú polohu voči hmlovine.“
„Posielame tam osem muţov,“ zapojil sa kapitán Smith. „Chceme aby sa vás osem vrátilo
naspäť. Poslali sme tam tri sondy, ani jedna z nich sa nevrátila.“
„Rozumiem,“ prikývol McArthur.
„Urobte to poriadne. Keď sem pustíme médiá, nech vyzeráme, ţe vieme čo robíme,“
pousmial sa Nabokov. „Veľa šťastia.“
„Šťastie potrebujú len nepripravení, admirál,“ pousmial sa stíhací kapitán a s vojenským
pozdravom opustil mostík.
*
„Alfa, máte zelenú,“ zaznelo v kokpite Eclipsu a McArthur upravil niekoľko parametrov.
Následne otvoril veliteľský komunikačný kanál letky Alfa. Počul ho tak kaţdý člen.
„Letka Alfa, tu Alfa jeden. Synchronizujem počítače a nastavujem formáciu a letovú
rýchlosť,“ komentoval a súbor s nastavenými údajmi pretiahol nad veliteľské zobrazenie letky Alfa.
Všetky stroje sa tak nehlučne sformovali na jeho krídle. Ich piloti nemuseli pohnúť ani prstom. „V
úvode nášho letu si dovolím prebrať plnú kontrolu, ak to dámam a gentlemanom nebude vadiť.“
V komunikátore sa ozval pobavený smiech. Poručíčka Shishkina si opäť raz „zabudla“
vypnúť spätný komunikačný kanál. McArthurovi sa na displeji zobrazilo niekoľko symbolov
vztýčených palcov – označenia „like“. Táto recesia sa v posledných rokoch celkom ujala medzi
členmi vesmírneho zboru ako spôsob potvrdzovania. Niektorý z technikov dokonca vytvoril
zobrazovaciu grafiku a prepašoval ju do oficiálneho vojenského softvéru.
Letka sa dala do pohybu. McArthur nechal rutinnú časť letu na palubnom počítači.
„Priblíţime sa na päť klikov od hmloviny a zaujmeme predpísanú formáciu. Tam preberiete
velenie nad svojimi stíhačmi. Potrebné parametre na synchronizáciu letových rýchlostí vám pošlem
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ešte predtým ako dorazíme na miesto.“
Stíhací kapitán sa na moment odmlčal. Prehľadával databázu stíhača. Súbor s parametrami
mal pripravený. Len nevedel kde. S povzdychom otvoril vyhľadávač a uviedol kľúčové slová.
Súbor sa okamţite zobrazil na displeji aj na projekcii.
„Ako ste si dúfam všimli,“ pokračoval McArthur a preposlal zvyšku letky potrebné
nastavenia. „Naše stroje sú dnes o čosi väčšie, ako býva zvykom. Hmlovina pred nami spôsobuje
interferencie a ruší naše senzory, rovnako ako komunikačné kanály. Z toho dôvodu nám pridali
niekoľko tieniacich krytov, majú zmierniť pôsobenie hmloviny na citlivú elektroniku. Poprosím
kaţdého, aby sa drţal v kontaktnej vzdialenosti. Ak vypadne komunikácia, vraciame sa. Stráţte si
krídla. Nechcem vidieť nikoho, aby sa oddelil od skupiny.“
„Rozkaz,“ zaznelo z komunikátora jednohlasne.
„Sú nejaké otázky?“ spýtal sa naspäť.
„Alfa štyri, jedna otázka.“
„Alfa štyri, počúvam.“
„Kapitán, prečo dnu nepošlú sondu s nastavenou návratovou dráhou?“
„Jednu dnu poslali.“
„A?“
„A nič. Nevrátila sa. Preto tam ideme my.“
„So všetkou úctou, kapitán. Ešte jedna otázka.“
McArthur si pred sebou otvoril údaje o pilotoch. Roztiahol zloţku Alfa 4. Pilotoval ju
podporučík Zeman, označenie Insect. Istý čas slúţil ako testovací pilot, napriek niţšej hodnosti
a oveľa niţšiemu veku mal takmer toľko nalietaných hodín ako poručíčka Shishkina. V akadémii
exceloval v leteckých súbojoch, za celé štúdium zaznamenal len sedem svojich simulovaných úmrtí.
O dve menej neţ sám McArthur. Počítačová databáza pokračovala neuveriteľným mnoţstvom
detailov, nie len z profesijnej oblasti mladého dôstojníka. McArthur zatvoril zobrazenie.
„Počúvam, podporučík.“
„Hmlovina je v pohybe. Prečo do nej neposlali sondu s protokolom zastaviť?“
„Podporučík Zeman, viete kto velí operácii?“
„Áno pane,“ odpovedal letec a odmlčal sa. Diskusia bola uzavretá. Ak na tú moţnosť prišiel
podporučík stíhacieho letectva, admirál Nabokov ju určite zváţil.
Krídlo Alfa dorazilo na okraj hmloviny. Stíhače spomalili, rozbili letovú formáciu.
Interceptor triedy Eclipse sa oddelil a zamieril ku hmlovine.
„Alfa jedna, letke Alfa,“ ozval sa kapitán a ponaťahoval si krk. „Začíname. Pripravujem sa
na vstup do hmloviny. Udrţujte vizuálny kontakt.“
Stíhač vstúpil do okraju hmloviny. Mračno okolo neho sa nepokojne vírilo, akoby poháňané
samotnou prítomnosťou stíhača. Pri tomto pohybe sa stroj na krátke okamihy strácal zvyšku letky
z dohľadu, zostával však pri okraji purpurovej masy. Eclipse vyskúšal niekoľko manévrov a obratne
sa obrátil naspäť.
Admirál Nabokov sledoval počínanie stíhacieho kapitána so záujmom.
„Ešte by tu bola jedna moţnosť...“ zamračil sa po krátkej chvíli. „Celá hmlovina je
v pohybe, takţe keby sme dnu poslali sondu s príkazom zastaviť po istom čase...“
„Reginald, tu Alfa jeden,“ ozval sa z komunikátora McArthur, keď sa zaradil do formácie.
Nabokov si do osobnej zloţky poznačil, aby nezabudol za účasti médií poslať dnu aj štvrtú sondu,
s protokolom zastaviť.
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„Alfa jeden, pokračujte,“ prikývol a uloţil zmeny.
„Manévrovacia schopnosť zníţená o desať aţ pätnásť percent. Komunikačné systémy
takmer nefunkčné. Spoľahlivé moţno v kontaktnej vzdialenosti. Navigácia a senzory fungovali
prerývane.“
„Definujte, kapitán.“
„Displej a projekcia sekala s kaţdým výbojom v hmlovine. Akoby systém na moment strácal
prísun informácií. Dá sa podľa nich orientovať, ale myslím, ţe v hmlovine sa na ne nebudeme môcť
plne spoľahnúť.“
„Rozumiem, kapitán.“
McArthur neodpovedal.
„Vaša jednotka vstúpi do hmloviny, podľa plánu. Značte si cestu, skúste nám zozbierať čo
najviac údajov. Chcem vedieť čo to vlastne sledujeme. Keď budete mať dosť, zastavte a počkajte
kým hmlovina preletí ďalej.“
„Rozkaz, admirál.“
Nabokov v tichosti prikývol a dal znamenie komunikačnému dôstojníkovi, aby vypol kanál.
„Koľko máme času?“ spýtal sa po chvíli. Jeho otázka zaznela do ticha na mostíku. Na
moment nikto neodpovedal.
„Admirál,“ ozval sa prvý dôstojník. „Podľa predbeţných prepočtov bude hmlovina
vstupovať do vesmírneho priestoru kolónie Vargas o dvesto časových jednotiek.“
„Trajektória?“
„Podstúpila menšie zmeny. Počítačové simulácie vylúčili kolízny kurz s planetárnym
objektom Vargas 22.“
„Takţe dobré správy.“
„Moţno nie, pane.“
„Ako tomu mám rozumieť?“
„Na zmene kurzu sa nepodieľali prirodzené procesy, ani gravitačné pôsobenia.“
„Tá vec sa sama rozhodla zmeniť kurz?“
„Vyzerá to tak, pane.“
Armirál Nabokov sa zamračil a nepokojne zamliaskal.
*
„Kontaktná vzdialenosť,“ velil McArthur a vloţil ruky do ovládacích snímačov lode. .
„Pripravte sa na vstup do hmloviny.“
Stíhač reagoval na kaţdú zmenu polohy prstov a kaţdé gesto, presne podľa kapitánových
nastavení. Eclipse patril medzi stíhače, ktorých kontrolná odozva bola prakticky okamţitá. Bol
najcitlivejším a súčasne najnáročnejším plavidlom na precízne ovládanie. Ale bol taktieţ jedným
z mála stíhačov, ktoré naplno ukazovali schopnosti pilota.
„Alfa jeden, Alfe štyri. Začnite s vypúšťaním bójí.“
„Rozkaz kapitán.“
Celé krídlo stíhačov nehlučne zmizlo v pulzujúcom mraku. Tri kríţniky, vedecké plavidlo
a prerobený transport nasledovali hmlovinu v konštantnej vzdialenosti.
„Letíme naslepo, kapitán,“ zavrčala Shishkina. „Som hneď za vašim chvostom a ledva
vidím obrysy.“
„Shishkina, pýtal som sa na názor?“ odpovedal McArthur a zamračil sa, keď mu znovu
vypadli senzory.
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„Nie, pane. Poskytla som ho z vlastnej iniciatívy,“ odpovedala poručíčka s neskrývaným
sarkazmom.
„Krídlo Alfa, hláste dosah senzorov.“
„Nula. Nemohla by som oskenovať ani vlastnú loď,“ zavrčala znovu Shishkina a kapitán
informáciu priradil ku Alfe 3 vo svojej databáze.
„Alfa jeden, tu Alfa dva,“ ozvala sa nadporučíčka Liu Pei. „Nedosiahnu ani na vás. Tá
hmlovina úplne vyradila senzory. Letím len na vizuál. Hlavne nezabrzdite bez varovania, lebo vám
skončím v pohonnej jednotke.“
Ostatní nereagovali. McArthur ľavou rukou otvoril formáciu. Počítač zobrazoval len tri
stroje.
„Alfa jedna Alfe tri. Máte za sebou päťku?“
Interferencia hmloviny dokonale skreslila prvú časť odpovede.
„...sa jej nezbavila.“
„Alfa tri a Alfa dva, tu veliteľ letky. Otvorte komunikačné kanály so stíhačmi na krídlach
a povedzte im nech urobia to isté. Vytvoríme kontaktnú sieť. Moje správy k nim cez hmlovinu
neprechádzajú, tak snáď prejdú cez vás.“
O krátku chvíľu mali premostenie vytvorené a kapitán tak mohol cez jednotlivé lode
posielať odkazy aţ na kraj formácie. Komunikácia sa tak obnovila, i keď vo výrazne spomalenej
forme.
„Alfa jeden, tu Alfa sedem,“ ohlásil sa pilot Stefanov.
„Pokračujte, Alfa sedem.“
„Niečo nie je v poriadku. Teplota vonkajšieho plášťa stúpa.“
„Konkrétne hodnoty?“
„Presiahla štyristo kelvina.“
„Alfa jedna celému krídlu, ako ste na tom s teplotou plášťa?“
„Alfa dva, pozitívna zmena.“
„Alfa tri, nahovno. Rastie.“
„Alfa štyri, štyristo niečo.“
„Alfa päť, zvýšená.“
„Alfa šesť, rovnako ako Alfa štyri.“
„Alfa osem, zvýšená na štyristo.“
Počítač tentoraz hodnoty zaznamenal sám. Kapitán prebral ovládanie lode a zapisovanie
nechal na ňom.
„Alfa sedem, tu Alfa jeden. Aké máte...“
„Pane!“ prerušil ho hlas Stefanova. „Hmlovina tu redne.“
„Redne? Prešli sme sotva pár klikov.“
„Pane, viditeľnosť evidentne stúpa.“
„Krídlo Alfa, tu Alfa jeden. Zmena kurzu, reagujte manuálne. Udrţujte vizuálny kontakt.“
Celé krídlo zmenilo kurz a zabočilo smerom ku stredu hmloviny. Tancujúce mračná skutočne
začali rednúť.
Palubný počítač pípol, senzory znovu dosahovali aspoň ku okrajom formácie. Teplota plášťa
však prudko rástla.
„Pane?“ zaznelo z komunikátora. „Ak teplota bude rásť takýmto tempom...“
„Zmeniť kurz na dva, tri, dva, sedem. Formovať na mojom krídle. Synchronizovať
rýchlosť.“
„Rozkaz,“ ozvalo sa znovu z komunikátora, tentoraz v podaní kaţdého pilota.
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„A zapnite si atmosferické štíty. Presne na toto sú robené.“
„Prechod atmosférou? V strede hmloviny?“
„Uţ je to tak, roztiahnite formáciu a ukončite zbytočnú komunikáciu. Zapínam operačný
záznam, ak odteraz niekto čo i len zakašle, bude to v hlásení. Energia zo zbraňových systémov do
štítov a motorov.“
Formácia sa s hukotom predrala cez atmosférický obal. Palubné počítače automaticky
prepli pohonný systém a upravili špecifikácie ovládania tak, aby súhlasili s potrebami letu
v planetárnych podmienkach. Formácia sa po prechode znovu spojila a priblíţila sa k povrchu.
„Pane, toto je nereálne,“ ohlásil sa ako prvý podporučík Zeman.
„Alfa štyri, ďakujem za váš postreh,“ odpovedal kapitán ironicky, avšak Zeman nebol
ďaleko od pravdy.
Pod formáciou vesmírnych stíhačov sa rozprestieral šíry oceán. Podľa farby a pohybov
kvapaliny tvorili hlavné zloţky kyslík a vodík v pomere jedna ku dvom. Bolo však nemoţné, aby to
bola pravda. Planéta letela naprieč vesmírom, bez pôsobenia gravitačného poľa hviezdy, navyše
bez akéhokoľvek zdroja tepla. Ak by aj narazili na zblúdený planetárny objekt vo vesmíre, rozhodne
bolo nepredstaviteľné, aby na jeho povrchu bola voda v kvapalnom stave.
Záujem stíhačov však najviac upútali objekty vyčnievajúce vysoko nad vodnú hladinu.
Desiatky lesklých čiernych veţí nehybne odolávali vlnobitiu rozbúreného oceánu. Ich povrch
dokonale odráţal pohyby mračien v hmlovine, kaţdý záblesk sprevádzajúci výboj energie len
zvýrazňoval ich zrkadlovú hladkosť.
Kapitán prepol senzory na plášti svojho plavidla a neveriacky zvraštil obočie. Vonkajšia
teplota bola len necelých dvestodvadsať kelvina. Navyše vonku fúkal pomerne silný vietor. Palubný
počítač však vyvaţoval stroj podľa potreby a udrţiaval ho v rovnováhe, takţe kapitán by si to bez
senzorov ani len nevšimol.
Existencia tejto planéty odporovala všetkému, čo kapitán o planetárnych objektoch vedel.
„Čo sú tie veci?“ ozvala sa Liu po krátkej chvíli nemého letu.
„Letka Alfa,“ prehovoril McArthur, ale sám mal problém nachádzať vhodné slová.
„Zostúpime na dosah skenerov. Pred návratom zhromaţdíme informácie.“
„Ospravedlňujem sa, ţe ruším komunikačné ticho,“ ozvala sa poručíčka Shishkina. „Ale
pozrite sa nad seba.“
McArthur nekomentoval tento prečin voči vojenskej disciplíne a dvihol hlavu. Jeho kokpit
mu umoţňoval dokonalý výhľad. Celé nebo zapĺňal výjav, ktorý by sa najlepšie dal prirovnať ku
polárnej ţiare. Purpurová pulzujúca a meniaca sa hmlovina brala dych. Jej tajuplné svetlo oţarovalo
oceán pod nimi a občasné energetické výboje vzdialene pripomínali búrku.
„Toto miesto vyzerá ako krásne peklo,“ ozvala sa po chvíli nadporučíčka Liu Pei.
„Takmer ako doma,“ komentoval sucho Wong z Alfy šesť.
„Podporučík Malkin,“ prerušil ich McArthur. „Vezmite Alfu sedem a osem a vráťte sa po
bójach podať predbeţné hlásenie. Nerád by som nechal admirála čakať. Ak zablúdite, vypnite
motory a počkajte kým vás hmlovina opustí. Echo má senzory naţhavené na plné obrátky, budú
o vás vedieť kdekoľvek vyjdete.“
Poručík Malkin z Alfy päť potvrdil prijatie rozkazu zaslaním vztýčeného palca.
Trojčlenná skupina stíhačov sa oddelila od zvyšku a zamierila priamo hore. Nad
planetárnym oceánom zostali dva stíhače Vanguard a tri interceptory Eclipse.
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„Formácia dvadsaťdva na mojom krídle,“ začal McArthur s hlbokým nádychom. „Senzory
na plný výkon. Letíme priamo ku najbliţšiemu objektu. Zbierajte údaje o všetkom čo...“
„Pane,“ prerušila ho Shishkina. „Neznáma konfigurácia, osem cieľov.“
„Kde?!“
„Mŕtvy bod, priamo pod nami.“
„Rýchlosť?“
„Odhadom...“
Osem guľovitých objektov s lesklým povrchom vyrazilo z vôd oceánu a obrovskou rýchlosťou
mierilo ku vznášajúcej sa formácii.
„Kolízny kurz, pane!“
„Úhybné manévre, piloti! Rozbiť formáciu!“
Lesklé gule s hvízdaním preleteli vzduchom. Trojica pokračovala s kolmým stúpaním, päť
ďalších si rozdelilo stíhače. Alfa 1 sa spustila strmhlav ku vodám oceánu, oblúkom preletela okolo
čiernej cigarovitej skaly, pretočila sa a obratne sa zavesila za guľovitý objekt sledujúci Alfu 2. Ani
Eclipse však nebol v manévrovaní rovným súperom pre neidentifikované objekty.
„Kapitán, nestrasiem ich!“ hlas Liu Pei znel naliehavo, ale veľmi pokojne. Jej ťaţší
Vanguard nemal najmenšiu šancu vyhnúť sa dokonale manévrujúcim objektom.
McArthurov palubný počítač zaznamenal akumuláciu energie v kaţdej z gulí.
„Počítač, identifikuj typ energie!“ zavelil McArthur a odistil zbraňový systém.
„Nedostatočné dáta,“ odpovedal počítač. Kvôli zníţenej efektívnosti senzorov, by sa kapitán
musel ku jednej z gulí priblíţiť takmer na kontakt. Ak nabíjajú zbraň, bude strieľať skôr, neţ počítač
vypľuje výsledok. McArthur pohybom voľnej ruky otvoril všetky komunikačné kanály, metódy
a frekvencie.
„Hovorí kapitán McArthur, deenergizujte svoje zbraňové systémy. Nepredstavujeme
hrozbu!“
Guľové objekty nereagovali.
„Opakujem, okamţite ukončite ofenzívne manévre, inak začneme s preventívnou paľbou!“
Bez reakcie.
„Kapitán?! Máme povolenie strieľať?“ hlas patril Shishkine.
„Nemôţeme strieľať, kým...“
Jeden z guľových objektov vyslal oranţový pulz proti Alfe šesť. Obranný systém interceptora
okamţite vyslal protipulz energie, avšak bez akéhokoľvek efektu. Zasiahnutý Eclipse plynulo zastavil
a s tlmeným dunením sa vznášal vysoko nad oceánom.
„Dostali Wonga!“ ozvala sa v komunikátore Liu Pei.
„Spustiť paľbu!“ zavelil McArthur a sám zovretím päste vyslal prvú salvu.
„Čím?!“ ozval sa zúfalo podporučík Zeman, ktorého jedinou výzbrojou bol zásobník
navigačných bójí a niekoľko rakiet s priamou dráhou letu.
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Na nebi nereálnej planéty pod purpurovou hmlovinou sa rozpútalo peklo. Záblesky výbojov
z neba súperili so svetelnou salvou odráţajúcou sa od vodnej hladiny. Krídlo Alfa opätovalo paľbu.
McArthurov Eclipse sa okamţite niekoľkými dávkami energetických projektilov zahryzol do
gule pred sebou a napriek akémusi druhu štítov ho rozmetal na kusy.
Alfa dva, vyletela z pomyselného bojiska a veľkým oblúkom si nadletela na útok zvrchu.
V dokonalej súhre sa minula s Alfou štyri a značne poškodila jej prenasledovateľa.
Guľové objekty boli chránené silovým poľom, ale tie pod zúrivou paľbou štvorice stíhačov
veľmi rýchlo povoľovali. Neznáme objekty mali na svojej strane rýchlosť a obratnosť, vojaci v jeho
letke však na rozdiel od lietajúcich gulí spolupracovali. Kapitánov displej stavu stíhačov pekne
odzrkadľoval myšlienkové pochody ich pilotov. Energia zo štítov bola okamţite prevedená do
zbraňových systémov. Ofenzíva na úkor defenzívy. Napokon, Alfa šesť mala štíty a obranné systémy
v plnej pohotovosti a jediný zásah ju aj tak vyradil.
Počty boli na strane letky Alfa. Jeden nepriateľský objekt zničený, druhý vyradený z boja.
Guľovité objekty sa sústredili na ťaţkopádnejšie Vanguardy, tie však vďaka otočnému trupu mohli
vysielať salvu za salvou aj voči súperovi, ktorý sa im dostal za chrbát. Obratné Eclipsy tak
jednoducho dokončovali poškodené nepriateľské objekty.
Po niekoľkých šialených momentoch vzdušnej akrobacie a presnej streľby sa aj zvyšné gule
bez akéhokoľvek ohňa či dymu zrútili do oceánu.
„Hláste sa!“
„Alfa dva, bez poškodenia.“
„Alfa tri, ani škrabanec.“
„Alfa štyri, prehriaty raketový nosník. V tomto počasí by to malo byť v poriadku behom pár
sekúnd.“
„Alfa šesť?“
Wong neodpovedal. Kapitán sa pokúsil otvoriť stíhač na hlavný displej a skontrolovať jeho
pilota, avšak údaje sa odmietali obnoviť.
„Má ešte niekto komunikačný problém so šestkou?“ spýtal sa McArthur a zamračil sa.
Situácia bola zlá. Prišiel o jedného z muţov a traja ďalší teraz zrejme bez senzorov a bez
akejkoľvek podpory prístrojov čelia tým guliam v strede hmloviny.
„Pozitívne, bez odozvy,“ potvrdila nadporučíčka z Alfy dva.
„Kakogo Čorta zdes’proishodit, Kapitan?“ ozvala sa Shishkina. Ako bolo jej zvykom,
plynulo prešla do materčiny.
„Netuším, poručíčka.“
„Mali by sme sa odtiaľto stiahnuť, podať hlásenie,“ vmiesil sa do konverzácie Zeman.
„Formácia na mojom krídle. Alfa dva a tri, senzory nasmerovať na morskú hladinu. Uţ
ţiadne prekvapenia.“
„Rozkaz, pane.“
„Kurz ku Alfe šesť. Ešte stále je vo vzduchu. A zistite mi či je tá kvapalia pod nami naozaj
voda.“
Alfa jeden sa priblíţila ku Alfe šesť a prevrátila sa dolu hlavou. Vďaka obratnému
manévrovaniu sa ich kokpity priblíţili dostatočne blízko na to, aby mohol McArthur nahliadnuť
dnu. Alfa tri sa oddelila od skupiny a absolvovala krátky prelet ponad hladinu oceánu.
„Ako je na tom, pane?“ zaujímala sa Liu Pei. Pozemštania z Ázijského regiónu zvykli často
drţať spolu. Napriek veľkým kultúrnym rozdielom a sporom v ich spoločnej minulosti, od
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sformovania aliancie neexistoval iný svetový región, ktorého obyvatelia by drţali spolu viac ako
Ázijci.
„Nehýbe sa. Ţiadne známky ţivota.“
„Zrejme to teraz nie je vhodná téma,“ ozvala sa Shishkina, podľa tónu hlasu mierne
zmätená. „Ale kvapalina pod nami je z deväťdesiatich ôsmych percent čistá voda. Dve percentá
tvorí akási prísada, ktorej zloţenie nemám v databáze. Jej teplota je nad nulou. Senzory dosiahnu
sotva pod hladinu ale teplota niţšie rapídne rastie. Je to... Akoby ten chlad kryl zvyšok. Niekde
v jadre bude zdroj tepla.“
„Niekto si dal veľkú prácu s tým, aby nikto nezistil čo tu je,“ okomentoval McArthur.
„Hmlovina rušiaca skenery, teplotné snímanie nič nezachytí. Energetické výboje prehlušia
akékoľvek pokusy o odrazové meranie. Navyše je stále v pohybe a to podstatne sťaţuje akékoľvek
pokusy o...“
„Kapitán, čo s Wongom?“ vstúpila do diskusie Liu.
„Mali by sme ho... Vot dermo!“ zanadávala Shishkina.
„Poručík?“
„Nárast energie! Mimo stupnice!“
Kapitán niekoľkými pohybmi vyladil svoje senzory tak, aby zodpovedali nastaveniam Alfy
tri. Skala pod nimi sa pomaly začala rozsvecovať.
„Mám asi osem druhov energie, subpriestorové vlnenie... Tá vec oţíva!“
Kapitán pri pohľade na svoj displej zabudol zatvoriť ústa. Všetky snímané hodnoty
prekračovali stupnice.
McArthur pozrel nad seba smerom na oceán. Keďţe bol so stíhačom dole hlavou, mal
dokonalý výhľad.
Vrchol jednej z desiatky skál sa pomaly pokresľoval svetelnou pavučinou. Bez akéhokoľvek
zvuku sa vynárala z planetárneho oceánu.
Jej povrch bol rovnako hladký a lesklý ako povrch kaţdej z gulí, s ktorými pred krátkou
chvíľou zviedli vzdušný súboj. Veľkosť senzory nedokázali presne určiť, rozhodne však nebola o nič
menšia neţ kríţnik triedy Leviathan. A bolo ich tu veľa.
„Ústup!“ zavelil kapitán, predtým ako sa objekt vynoril v celej svojej majestátnej veľkosti.
Napriek teplote na planéte voda na povrchu objektu nezamŕzala. Zlievala sa po dokonale
hladkom povrchu a nezanechávala po sebe ani najmenšiu stopu. Ostré, ţltozelené svetlo na vrchole
plavidla kontrastovalo s tlmeným purpurovým jasom hmloviny.
„Všetci von z hmloviny!“
„A Wong?“ spýtal sa Liu Pei, jej stíhač bol však uţ pripravený na opustenie planéty.
McArthur v duchu zanadával. Naklonil svoj interceptor na stranu a krídlom postrčil Alfu šesť.
Wong nereagoval.
„Nemáme ako... Musíme varovať zvyšok flotily.“
„Vojenské „Nenechaj ţiadneho muţa za sebou?“ neplatí?“ skúsila naposledy Liu.
„Platí spojenecké „Potreby kolektívu sú nadradené potrebám jednotlivca,“ odpovedal
McArthur a štvorica stíhačov s treskotom vyrazila oproti hmlovine.
„Ak sa rozdelíme, kaţdý na vlastnú päsť. Jeden z nás musí varovať admirála,“ dokončil
McArthur a prevzal manuálne ovládanie.
*
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„Echo, tu Reginald,“ prehovoril admirál Nabokov. „Nejaké stopy po našich chlapcoch?“
„Negatívne, pane,“ odpovedal hlas z komunikátora. „Neopustili hmlovinu. Ale niečo sa tam
rozhodne deje.“
*
McArthur presmeroval všetku energiu zo štítov a zbraňových systémov do motorov.
Prídavný pohon pracoval na plný výkon. Formácia Alfa sa rozpadla, v hmlovine a pri plnej rýchlosti
nebolo bezpečné udrţiavať kontaktnú vzdialenosť. A nebolo to potrebné, ani dôleţité. Jediným na
čom záleţalo, bola rýchlosť. Dostať sa z hmloviny skôr ako čierne plavidlo.
Stíhací kapitán pozrel nad seba. Cigarovitý objekt ho pomaly predbiehal. Napriek svojej
kolosálnej veľkosti nemal problém vyvinúť vyššiu rýchlosť, neţ maličký interceptor.
McArthur voľnou rukou presmeroval zostávajúcu energiu z podporných systémov a posilnil
tak výkon motorov. Tento rýchlostný pretek bol moţno tým najdôleţitejším súbojom v jeho ţivote.
*
Admirál si povzdychol.
„Skúste definovať „Niečo sa tam deje.“, Echo.“
„Masívny objekt, neznáma konfigurácia. Vystupuje z hmloviny...“
Pohyb purpurových mrakov sa zastavil. Pomaly sa začali rozostupovať a voľným okom bolo
moţné rozoznať lesklý, čierny, cigarovitý objekt. Jeho nos bol pokreslený ţiarivou, ţlto-zelenou
pavučinou. Plavidlo tvarom vzdialene pripomínalo ponorky pouţívané počas dvadsiateho prvého
storočia. Bolo však po celej dĺţke dokonale hladké, bez akýchkoľvek výčnelkov.
„Admirál Nabokov zvyšku flotily, pripraviť zbraňové systémy. Nikto nevystrelí, kým nedám
povel.“
Trojica kríţnikov sa mierne vytočila do strany, aby zvýšila počet veţí a diel mieriacich na
neidentifikovaný objekt. Tento jednoduchý manéver bol mnohonásobne sťaţený skutočnosťou, ţe
plavidlá museli neustále udrţiavať rýchlosť s hmlovinou.
„Admirál Nabokov, tu kapitán Smith!“ hlas mladého dôstojníka znel nervózne.
„Počúvam, kapitán.“
„Naše senzory zachytávajú nárast energie. Nepriateľské plavidlo pripravuje zbrane.“
„Strieľať môţeme len v prípade, ţe zaútočia ako prví,“ poznamenal admirál. „Ak ste si
nevšimli, zbrane sme pripravili aj my. Neznamená to, ţe budú útočiť.“
„Môţe ich tam byť viac.“
„Kapitán Smith, tejto operácii stále velím ja. Zodpovednosť je na mojich ramenách,“ uzavrel
diskusiu Nabokov.
„Otvorte mi komunikačné kanály, pokúste sa spojiť s tým plavidlom.“
„Plavidlo nereaguje na ţiadnej známej frekvencii,“ zamračil sa komunikačný dôstojník.
Jeden krátky moment trvalo kým prebehol stavové hlásenie hlavného počítača a následne dodal.
„Pokusy o nadviazanie spojenia sú neúspešné.“
Eclipse kapitána McArthura vyletel z hmloviny. Takmer súčasne s ním ponorkovité plavidlo
vyslalo energetický pulz smerom ku kríţniku Duster. Vlna preletela priamo skrz masívnu loď
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a rozplynula sa niekoľko klikov za ňou.
Admirál sa postavil zo svojho kresla.
„Duster, tu Reginald. Hláste poškodenie!“
„Duster neodpovedá, pane,“ oznámil Scott. Hlas sa mu triasol. „Senzory ale zachytili Alfu
jeden.“
„Admirál,“ z komunikátora sa ozval McArthurov hlas. „Hovorí stíhací kapitán McArthur,
v hmlovine je planéta plná týchto vecí. Rovnakým...“
Pýcha hviezdnej flotily a vesmírneho zboru sa mierne vychýlila z kurzu. Enormný
energetický výdaj dočasne oslabil motory. Kríţnik Ramses jedinou salvou potvrdil svoju vládu nad
vesmírnym priestorom. Séria lúčov zasiahla povrch čierneho cigarovitého plavidla a zatlačila ho
naspäť do hmloviny. Kríţnik Potemkin III sa pridal s plnou salvou z opačnej strany. Neznáme
plavidlo sa pod tlakom lúčov rozpadlo na kusy. Väčšinu úlomkov citlivo pohltila hmlovina, iné sa
rozleteli do vesmíru. Plavidlo však rozhodne nebolo duté. Nemalo ţiadne paluby, ţiadne priestory
pre posádku. Bolo jedným, čiernym, celistvým kusom.
Kapitán McArthur sa odmlčal. So zatajeným dychom sledoval nemú skazu neznámeho
objektu. Reginald neodpovedal na jeho správu. Nestihol ju ani dohovoriť.
„Kapitán,“ ozvalo sa z komunikátora. Palubný počítač pípol. Zobrazenie letky Alfa
ukazovalo prítomnosť Alfy šesť. „Tu Wong, musíte ma prepojiť s velením!“
„Wong?!“ McArthur otočil svoj Eclipse.
Alfa Šesť sa vznášala tesne za Alfou jeden.
McArthur neveriacky zameral Wongov interceptor.
„Čo do riti sa tu deje?“
„Oni neútočili! Snaţili sa komunikovať!“
„Tým ţe vás od...?“
„Nie je čas!“ prerušil ho Wong. „Uţ teraz môţe byť neskoro! Velenie musí zastaviť útok!“

*
Admirál stál v strede mostíka a neveriacky sledoval rozpadajúci sa čierny objekt.
„Kapitán Smith, okamţite ukončite toto šialenstvo!“
„So všetkou úctou, admirál, zaútočili ako prví. Opätovanie paľby je v súlade s inštrukciami.“
„Moje inštrukcie zneli: Neútočiť bez priameho rozkazu.“
„Inštrukcie Manuálu sú nadriadené inštrukciám veliacich dôstojníkov,“ odrecitoval Smith.
„Podľa správy od prieskumného krídla, ktorú som si práve vypočul, sa ten objekt pokúšal
komunikovať. Škody na plášti kríţnika Duster sú nulové! S okamţitou platnosťou vás zbavujem
velenia! Ak ste práve rozpútali vojnu, osobne sa postarám o to, aby ste boli vojenským súdom
odsúdený na pozbavenie ţivota.“
„So všetkou úctou, admirál...“
„Opakujem rozkaz,“ Nabokov takmer zavrčal. „S okamţitou platnosťou vás zbavujem
velenia.“
Admirál dal Scottovi povel, aby uzavrel komunikačný kanál a potom sa s ťaţkým
povzdychom posadil do svojho kresla.
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„Ohlásil sa uţ Duster?“
„Negatívne admirál, stále bez odozvy.“
„Pokračujte v pokusoch nadviazať spojenie. A spojte ma s Echom. Potrebujem hovoriť
s veliteľstvom flotily.“
Kapitán Smith neveriacky pozeral na komunikačný displej pred sebou. Prvý dôstojník
Nakabuto trpezlivo čakal vedľa neho.
„Pred súd pôjdeme všetci,“ zašepkal Smith.
„Pane, musím vás vystriedať na veliteľskom poste,“ zopakoval trpezlivo dôstojník.
„Neuposlúchnutie rozkazu...“
„Pane, my sme len nasledovali vaše rozkazy.“
„To nikoho zaujímať nebude.“
Nakabuto neodpovedal.
„Manuál jasne hovorí...“
„So všetkou úctou kapitán,“ Nakabutov hlas bol strohý, ale veľmi pokojný. „Ak neopustíte
mostík, dám vás vyviesť. Zachovajte si aspoň tie zvyšky vojenskej cti, ktoré vám zostali.“
*
Nabokov si zloţil z hlavy komunikačnú helmu. Celá posádka výskumného plavidla
Reginald čakala na jeho slová. Admirál práve ukončil komunikáciu s velením flotily, s velením
kríţnika Duster, ktoré medzičasom obnovilo spojenie, a následne znovu s velením flotily.
Vzhľadom na citlivosť témy nevyuţil otvorený komunikačný kanál, ale komunikačnú prilbu. Nikto
na mostíku tak nevedel, aké sú ďalšie inštrukcie. Komunikačný dôstojník Scott ako prvý prerušil
ticho.
„Aké sú rozkazy, pane?“
„Otvorte komunikačný kanál s transportérom Echo,“ odpovedal Nabokov.
Jeho povel bol vyplnený takmer okamţite.
„Komunikačný transport Echo, tu Reginald.“
„Rozumiem, Reginald. Tu Echo,“ major Sanchez odpovedal okamţite, avšak v jeho hlase
bola jasne počuť bezradnosť.
„Nariaďujem okamţité opustenie plavidla. Všetok personál opustí transportér Echo
v záchranných moduloch do dvoch časových jednotiek.“
„Reginald, tu Echo. Zopakujte rozkaz.“
„Echo, počuli ste dobre. Opustite loď. Ak neuposlúchnete, alebo nesplníte časový limit,
dostanete sa do ţivot ohrozujúcej situácie,“ uzavrel kapitán a kývol komunikačnému dôstojníkovi
aby zatvoril kanál. V ţargóne vesmírneho zboru bola formulácia „dostanete sa do ţivot ohrozujúcej
situácie“ identická s formuláciou „zomriete“.
„Spojte ma s kríţnikom Potemkin,“ pokračoval Nabokov. Jeho povel bol vyplnený dosť
rýchlo na to, aby veliteľ bojového kríţniku zachytil aj admirálov nádych pred správou.
„Potemkin, tu Reginald. Pripravte zbraňové systémy. Na môj povel zaútočíte dvomi salvami
na ôsmu palubu kríţnika Ramses a baráţou striel na transportér Echo.“
„Čoţe?!“ ozval sa z komunikátora kapitán Zweistein.
„Vzhľadom na neobvyklosť rozkazu sa budem tváriť, ţe ste odpovedali „áno pane“. Vyplňte
rozkaz.“
Scott nasucho preglgol a uzavrel komunikačný kanál. Na mostíku výskumného plavidla
vládlo absolútne ticho. Dôstojníci nemo sledovali admirála, napriek tomu si ani jeden z nich
nevšimol, ako sa starému pánovi pri vydávaní rozkazov trasie ruka.
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„Ramses,“ povedal Nabokov a dôstojník pochopil. „Hovorí admirál Nabokov.“
„Pokračujte, admirál,“ odpovedal Nakabuto.
„Evakuujte personál z paluby šesť aţ desať. Celú sekciu tri vzduchotesne uzavrite.
Deenergizujte zbrane a pripravte sa na zásah od kríţnika Potemkin.“
„Rozkaz, pane.“
Nakabuto neprotestoval.
„Pane, aké sú presne rozkazy od velenia?“ spýtal sa Scott po krátkej chvíli ticha.
Nabokov sledoval projekciu flotily. Ukazovateľ aktivity zbraňových systémov na palube
kríţnika Ramses klesala. Potemkin bol plne pripravený na boj a transportér opúšťali posledné
záchranné moduly. Duster sa drţal v bezpečnej vzdialenosti. Starý dôstojník vstal, chytil si ruky za
chrbtom a takmer šeptom odpovedal.
„Máme urobiť to, čo ľudia vedia najlepšie...“
* * *
„Dnešný deň, je dňom osláv,“ usmial sa muţ na levitujúcom pódiu a dvihol ruky k nebu.
Obklopený desiatkami tisícok divákov a stovkami poletujúcich kamier, musel precízne predviesť
kaţdé gesto. Nezáleţalo na tom, kto sa pozerá, ani na tom, či ho majú radi. Dôleţité bolo, aby sa
pozerali.
„Dnešný deň, je dňom radosti,“ pokračoval moderátor. „Je však taktieţ dňom, pietnej
spomienky. Pripomíname si udalosti, ktoré takmer rozpútali vojnu. Ničivý konflikt, o akom náš
druh ešte nechyroval.“
Dav súhlasne zašumel.
„Pred desiatimi pozemskými rokmi sa ľudstvo po prvýkrát stretlo s nomádmi. A ja mám tú
česť, predstaviť vám hrdinu tých dní. Hrdinu, ktorého sláva presiahla hranice nášho, ľudského
druhu. Stal sa symbolom spolupráce, symbolom ľudskosti.“
Dav zaburácal. Niekoľko tisíc divákov začalo spontánne skandovať „Na-bo-kov“. Trvalo
niekoľko časových jednotiek, kým mohol moderátor pokračovať.
„Dámy a páni, veliteľ vesmírnej flotily, admirál Nabokov!“
Odkiaľsi sa zniesla levitujúca plošinka a na pódium priviezla dôstojného starého muţa
v admirálskej uniforme. Moderátor k nemu pristúpil a úctivo mu potriasol rukou. Poletujúce kamery
sa okamţite zamerali na Nabokova.
„Je mi cťou,“ prehovoril admirál, keď sa oslavný chorál davu znovu utíšil.
„Admirál,“ prehovoril moderátor. „Udalosti spred desiatich rokov, ktoré sa odohrali na
tomto mieste, definovali ďalšie smerovanie celého ľudstva. Vzhľadom na okolnosti v ten deň,
médiá nestihli doraziť na miesto včas, aby tento okamih zaznamenali. Jediný záznam je teda
v spomienkach účastníkov. Vo vašich spomienkach. Doteraz ste na otázky, ako sa to v ten osudný
deň stalo, odpovedali len, ţe ste si robili svoju prácu,“ dav znovu zašumel a staručký admirál dvihol
hlavu. Cez obrovskú kupolu videl jasne tisíce hviezd. Akokoľvek nezmyselné sa to zdá, dodnes by
toto miesto spoznal. Tie isté súhvezdia videl cez zobrazovací displej pred desiatimi rokmi. Dve
desiatky čiernych, cigarovitých objektov sa nehlučne vznášali tesne nad kopulou a purpurová
hmlovina v pozadí len umocňovala admirálove spomienky.
„Som si istý,“ pokračoval moderátor a vyrušil Nabokova z rozjímania, „ţe desať rokov po
tých udalostiach by ste nám mohli povedať viac. Ako ste to preţívali? Na čo ste v ten deň mysleli?“
Admirál sa pomaly poobzeral. Dav divákov okolo neho stíchol. Jediným zvukom bolo
hučanie motorov kríţniku Thor, na ktorého plášti bol celý disk s kupolou pripevnený práve pre
oslavy slávneho dňa. Nikto ani nedýchal. Nabokov zamliaskal a vopchal ruku do vrecka na
uniforme. Nahmatal projekčnú kartu. Celý prejav mu vopred napísali. Pamäť mu ešte slúţila a vedel
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ho naspamäť. Tak veľmi však chcel povedať pravdu. Keď otvoril ústa, po líci sa mu rozbehla slza.
„Zblíţila nás tragédia,“ povedal. „Nomádov a ľudí. Dva druhy, ktoré spája obrovská bolesť
zo straty.“
Kamery zaostrovali admirálovu tvár. Slza v oku hrdinu je pôsobivá. Ľudia ju chcú vidieť
zblízka. Niektorí by ju najradšej ochutnali.
„Ľudia kedysi boli násilným druhom. Ako veľmi nás bavilo ničiť, a ako veľmi nás nudilo
tvoriť. Tisícročia sme sa tohto prekliatia nedokázali zbaviť. Ale dnes... Dnes sme slobodní. Aj
vďaka Dňu Spojenia.“
Dav zaburácal. Niekoľko ľudí podľa očakávaní omdlelo a automatizovaní boti ich okamţite
odniesli do bezpečia.
„Ako viete zo správ a dnes uţ aj z učebníc. Kríţniky Boneheart, Duster, Potemkin tretí a
Ramses spolu s výskumným plavidlom Reginald a transportérom Echo pred desiatimi pozemskými
rokmi zaujali pozíciu za domovinou nomádov, ktorú sme povaţovali za vesmírnu anomáliu. Za
putujúcu hmlovinu. Keď sa prvá loď, prvý Hlas nomádov vynoril...“ admirál sa odmlčal. Moderátor
ku nemu okamţite prikročil a poloţil mu ruku na rameno.
„Ťaţko sa mi spomína na dni, kedy som stratil priateľov,“ pokračoval Nabokov, presne
podľa scenára. „Kríţnik Boneheart neuposlúchol rozkaz a spustil paľbu. Ramses nabíjal zbrane.
Kapitán Smith vypol komunikačný kanál, jeho posádka netušila, aké sú rozkazy. Vydal som povel
zaútočiť na Ramses. Dúfal som...“
Dav stíchol. Všetci vedeli, ţe admirál musel vydať ten rozkaz. Nevyhnutnosť jeho konania
bola vysvetlená snáď tisíc krát. V knihách, v analýzach, v správach... Admirál obetoval niekoľko
ţivotov, aby zabránil katastrofe. Stal sa tak hrdinom, ktorý nesie vlastné bremeno. Vlastný hriech.
Médiá to ţivilo takmer celé dva pozemské roky.
„Na palube Ramsesu sa okamţite rozpútal súboj dôstojníkov s kapitánom Smithom.
Pochopili, ţe koná proti rozkazom,“ admirál sa odmlčal, aby nabral dych.
„Ten deň bol súbojom ľudskosti proti krutosti. Dodnes si pamätám, ako mi poručík Sanchez
oznámil, ţe...“
Ďalšia admirálova odmlka znamenala ešte intenzívnejší záujem kamier. Nenásytne nasávali
kaţdú emóciu z Nabokovej tváre. Veliteľstvo pripravilo scenár tohto podujatia do najmenšieho
detailu.
„Transportér Echo sa pokúsil vlastným trupom chrániť neznáme plavidlo. Prvý dôstojník
Nakabuto prevzal velenie na kríţniku Ramses a urobil, čo mohol, aby neutralizoval palebnú silu
Bonehearta. Ale uţ bolo neskoro. V kríţnej paľbe sa rozplynul transportér Echo, Boneheart sa
doslova vyparil pod priamou paľbou a Hlas nomádov... Jeho kúsky pohltila hmlovina.“
„Ako všetci vieme,“ ozval sa moderátor a s váţnym výrazom tváre sa poobzeral po tvárach
v dave. „Celý útok nebol len zlyhaním niekoľkých ľudí. Uţ celé roky sa do našej armády
infiltrovali členovia hnutia Čistoty. Fanatici, ktorí nedokázali zniesť predstavu, ţe sa ľudia budú
o svet deliť s iným druhom. Verili v ľudskú dokonalosť,“ muţ sa mierne pousmial, a nechal napätie
v dave vygradovať.
„Desať rokov bojov prinieslo ovocie. Veliteľstvo flotily dnes potvrdilo zajatie Akheema al
Saifa a Hang Chong Illa, vodcov tohto extrémistického hnutia. Ľudstvo sa navţdy zbavilo svojho
prekliatia a môţe slobodne vykročiť ku svetlejšej budúcnosti po boku našich spojencov a učiteľov.
Po boku nomádov,“ muţ sa otočil na Nabokova. Dav burácal. Nová informácia bola ďalším
dôvodom na spontánny prejav radosti. „Admirál, aký je to pocit?“
Dôstojník sa zahľadel moderátorovi priamo do očí. On vedel. Vedel, ţe je to celé klamstvo.
Vedel, ţe bez tejto „tragédie, ktorá spája“ by ľudia dnes nemali ani zlomok technológií, o ktoré sa
nomádi podelili. Moţno by boli vo vojne ktorú nemoţno vyhrať. Mohli by zostreliť všetky ich
Hlasy, ale samotní nomádi sú subpriestorovými bytosťami. Neexistujú v našom priestore, dokáţu sa
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v ňom však manifestovať. Hlasy pouţívajú na uvedenie ľudí do iného stavu vedomia. Stavu,
v ktorom sú s nimi schopní komunikovať.
„Oslobodzujúci,“ odpovedal po chvíli admirál, presne podľa inštrukcií.
„Ďakujem vám, admirál Nabokov. Je ešte niečo, o čo by ste sa chceli s nami podeliť?“
Teraz by sa mal poďakovať veleniu za dôveru, ktorú mu pred desiatimi rokmi vloţilo do rúk.
Keď ho vybrali ako veliteľa misie. Tak to stálo v scenári. Pamätal si presné znenie tej vety...
„V ten deň,“ prikývol admirál. „Ľudia urobili to, čo je v nich zakorenené. To, čo vedia
najlepšie.“
Moderátor prešiel zmenu scenára bez akejkoľvek zmeny výrazu. Bol predsa profesionál.
„Klamali. A vytvorili si vlastnú realitu,“ dokončil admirál v duchu.
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Dokonalá vzpomínka
Den první
Viděli jste Rain Mana? Autisté dokáţou neuvěřitelné věci, Raymond dokázal během pouhých
vteřin spočítat 246 párátek na podlaze. Jsem trochu jako on. Ale jsem jiný. Také mám zvláštní dar.
Nikdo přesně neví, co autismus zpŧsobuje, jejich mozek však funguje jinak. Bohuţel to vede
k tomu, ţe většina není schopna vést normální ţivot. Náš mozek je geniální dílo, ţádný počítač se
mu nedovede vyrovnat, a přesto však musí nepřeberné mnoţství informací vynechávat, aby nás
udrţel při zdravém rozumu. Zavřete oči a vzpomeňte si na text, který jste právě přečetli. Kolik slov
si pamatujete? Vzpomněli jste si alespoň na první větu? Ta ţena, kterou jste potkali včera na ulici,
jaké měla oči? Promiňte, ale na tohle vám neodpovím, ta moje měla sluneční brýle.
Ke svému umění mi stačí balíček karet. Nedokáţu s nimi předvést ţádná kouzla, ani z nich
nedokáţu věštit osud. Nedokáţu je míchat tak, aby karta nahoře bylo vţdycky pikové eso, ani si je
efektivně prohazovat z jedné ruky do druhé. Stačí mi, abych je dokázal udrţet v ruce. Hraju poker.
A vyhrávám, vţdycky vyhrávám. Jenom jeden druh lidí pořád vyhrává. Podvodníci.
Je hodně zpŧsobŧ, jak lze fixlovat v pokeru. Ze začátku to bylo eso v rukávu, dnešní doba je
vynalézavější. Máme kamery, vysílačky, miniaturní sluchátka, ale všechny ty podvody mají jeden
ze dvou základŧ. Buď víte, co má v ruce ten naproti vám anebo si zajistíte, aby vám přišlo něco
lepšího. A funguje to, hlavně ta první metoda, víte, kdy máte hrát a kdy ne. Bohuţel to na vás
přitáhne pozornost a většina podvodníčkŧ končí s ţelízky na rukou.
Pak jsou další zpŧsoby, jak poker hrát a zaručeně vyhrát. Alespoň to se tvrdí na obalech knih,
které je prodávají. Psychologie pokeru, poker pro začátečníky a jim podobné. Pravda je, ţe vás
naučí to, co je na pokeru dŧleţité. Pozorovat protivníky. Kaţdý čestný hráč ví, ţe neovlivní, co mu
přijde. Takţe to je v podstatě hra o štěstí, ovšem na něm je, jak s tím štěstím naloţí. Člověk na
všechno reaguje, ke kaţdé situaci přistupuje tělo jinak, a pokud v člověku dovedete číst, mŧţe vám
prozradit co má ruce stejně dobře, jako kdyby vám karty rovnou ukázal. A tady ty knihy končí,
pomŧţou vám, abyste ošulili partičku kamarádŧ, ale mezi profíky to je něco jiného. Zkoušel jsem je
číst, ale nakonec mŧţete zjistit, ţe jste ho špatně odhadli a přijdete o peníze.
Pak jsou tu další se svými metodami jak přijít k penězŧm. Například šprti. Moji oblíbení. Poker
by nejraději hráli s papírem a kalkulačkou, aby si mohl psát čísla a počítat si pravděpodobnost.
Většina z nich se zhroutí pod tlakem, nemají na to ţaludek. Čím víc je peněz ve hře, tím pomaleji
jim pracuje mozek. Jakmile na stole leţí celé jejich vysokoškolské úspory a naproti nim se na ně
zubí třicátník s dlouhými vlasy a 49% pravděpodobností na vyšší kombinaci, v takových chvílích
jim jde na očích vidět, ţe jim chybí ty chvíle, kdy jejich největší starostí byly uhry na obličeji.
Na druhé straně profíci v takových chvílích ţijí. Nikdy jsem nezjistil, jak se člověk stane
profíkem, ale poznáte je uţ z dálky. Nepotřebují rovnice ani kníţky. Oni je píší pro ty méně šťastné.
S balíčkem karet se pravděpodobně uţ narodili a všechny zkušenosti mají z vlastní ruky. Poker je
jejich instinkt. Je jich málo, nakonec zjistíte, ţe většina profesionálŧ má kromě instinktu
vysokoškolský titul a mozek jako dělo.
Tak to je máme snad všechny, amatéry, podvodníky, psychology, matematiky a profíky. A
nakonec toho všeho já. Nejraději bych se zařadil do skupiny: „ten který vţdycky vyhrává“. Ale
přiznejme si, ţe by to bylo trochu sebejisté, někteří by pouţili slovo naduté. Měli by pravdu. Takţe
prozatím ta poslední skupina budu prostě já.
Balíček má 52 karet. Z jedné strany jsou všechny stejné, z druhé se kaţdá liší. Tak je alespoň vidí
normální člověk. Dealer je pečlivě zamíchá a kaţdému dvě rozdá. Podívám se na ně. Trojka a
sedmička kárová. Zbývá padesát neznámých karet. Deset jich má v rukou (ti nezkušení) a na stole
(ti, co, uţ alespoň viděli jeden film o pokeru) mých pět protihráčŧ. Dealer vyloţí na stŧl tři karty.
Dvojka a sedmička pikové, šestka kárová. Třetí divoce zvyšuje sázku. Čtvrtý pokládá, pátý
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dorovnává, přichází řada na mě. Podívám se mu do očí. Co má na ruce? Usiluje snad o flush?
Nevím. Pokládám. Stejně tak první, druhý dorovnává. Hra pokračuje. Další karta. Znovu šestka.
Tentokrát kárová. Teď je uţ jen nezúčastněně pozoruji. Ten druhý je matematik, horečně počítá
pravděpodobnost, ţe někdo z nich má v ruce šestku. Zná své dvě karty, a čtyři na stole. Někde jsou
další dvě šestky. Jsou to dvě karty ze 46 moţných. Jedna ze dvaceti tří. To je přibliţně 3,8 %
pravděpodobnost, ţe jakákoliv karta na stole je šestka. Trojka a Pětka mají čtyři karty. To je 15,3%.
Rozhodne se hrát dál. Trojka se snaţí tvářit klidně, jasně mu teče do bot, čeká flush, jen dorovná
sázku. Pětka taky dorovná. Nemám ani trochu ponětí co chce on. Pátá karta je kárový junek.
Kdybych nepoloţil, mám teď flush. Dvojka se jasně klepe, trojka ví, ţe vybouchnul, nemá vŧbec
nic. Pětka klidně sedí, jen tak mimochodem přihodí další tisíc. Tím ty dva absolutně psychicky
odrovná, nakonec ho ale přihodí. Mnoho začátečníkŧ má problém vzdát se peněz na stole poté, co
jich tam uţ tolik naházeli. Věří, ţe mají stále šanci. Vykládají karty na stŧl. Ten druhý má sedmičku
a královnu. Má dvojičku sedmiček. „Moţná to není matematik,“ pomyslím si, kdyţ si uvědomím,
s jak mizernými šancemi hrál. Třetí má pikového krále a eso. Nemá absolutně nic. Pátý na stŧl
pokládá dvě esa a vítězoslavně se natahuje po ţetonech. Vyhrál bych, kdybych nepoloţil, tak bych
vyhrál. Netrápí mě to. Všechny karty se vrací do balíčku. Je to dohromady třináct karet, které jsem
během první hry spatřil i z druhé strany. Od té doby přestávají být výjimečné. Krupiér je obratně
prohazuje mezi prsty, mění jejich pořadí, ale kdyţ je poloţí na stŧl tak pořád vidím tu károvou
šestku. Jako kdyţ se dítě naučí jméno zvířete a kdyţ ho vidí prostě ví, ţe se jedná o kočku. Já jsem
se naučil, která karta je kárová šestka a kdyţ se na ni podívám, prostě vím, ţe je to ona. Mám
dokonalou okamţitou paměť.
Říkám tomu, ţe je to dar od mých předkŧ. Nemyslím tím svou matku nebo dědu, ale opice,
primáty. Pohybují se v korunách stromŧ s úţasnou přesností a rychlostí. A tomu je mimo jiné
přizpŧsoben jejich mozek. V letu potřebují vidět kaţdé nebezpečí, všechno si zapamatovat v úţasné
rychlosti. V tomhle jsou lepší neţ my, i kdyţ se většina lidí řadí nad ně. A stejně jsem na tom já,
stačí mi pouze zahlédnout náznak čísla karty a mŧj mozek uţ ji nepustí ven, po celou dobu budu
vědět, kde se karta nachází, jedině, ţe by mi je krupiér míchal tak, abych na ně neviděl. Míchají
rychle, ale ne dost rychle.
Během čtyř her znám třicet karet. Během šesté vím, co mi přijde, neţ se na to podívám. Vţdycky
se na karty raděj podívám, bylo by divné, kdybych to nedělal. Začínám vyhrávat. Samozřejmě
nemŧţu jenom vyhrávat, několikrát „pochybím,“ a pustím část našetřených ţetonŧ, přesto však
v prŧběhu hry jejich počet roste. Po sedmé hře znám kaţdou kartu. Při deváté si Trojka musí
odsednout. Prohrál poslední ţeton, odchází.
Samozřejmě pořád vyhrávat má i své nevýhody. Do některých kasin ve Vegas mě uţ nechtějí
pustit, i kdyţ mi nikdy nedokázali, ţe bych podváděl. Vţdycky mŧţu oškubat partičku vidlákŧ o
několik stovek, ale proč nejít po velkých věcech, kdyţ mŧţu. Dnes je to turnaj v Melbourne. Ano,
slunná Austrálie. Hlavní cena je dva a pŧl milionu australských dolarŧ. Nemám ponětí, kolik to dělá
v normálních dolarech, ale doufám, ţe to není málo. Hraje se po tři dny. Stoly jsou po šesti, nevím,
kolik je tu stolŧ, ale je to nepřeberné mnoţství. Zítra to uţ bude lepší. A nakonec, finálový večer
čeká jen pro posledních šest.
Samozřejmě to kazí celou podstatu pokeru. Oni hrají poker, já vydělávám peníze. A oni je rychle
ztrácejí. Postupně si všichni odsedávají, někteří se smutkem, někteří se vztekem. Snaţím se nedávat
najevo, jak je to pro mě lehké, někteří uţ tak mají dost chutí mě zabít. Jednu věc však musím zŧstat
po celou dobu. Naprosto soustředěný. Jinak mi to ani mozek nedovolí. Nakonec vrátím krupiérovi
své ţetony a odcházím. Vyhrál jsem. Není dŧvod zŧstávat.
Nespavost. To je daň, kterou si za svou schopnost vybírám. Mozek pracuje na maximum a vnímá
jakoukoliv věc, která se kolem mě mihne. Sluch a zrak, ty dva jsou nejhorší. Nikdo však nemŧţe
být beze spánku. Já si svou schopnost vybírám, kdyţ potřebuji. Proto ještě nejsem šílený. Kdyţ není
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třeba, dokáţu vypnout, vyspím se jako normální člověk, nevšimnu si, jaké boty měla ţena, které
kolem mě proběhne.
Zní to poměrně jednoduše. Pokud si člověk potřebuje něco zapamatovat, musí se soustředit. Já se
jen prostě dokáţu soustředit trošku jinak. Zatímco člověk se soustředí na jednu věc, snaţí si
zapamatovat jedno číslo, já se soustředím na všechno kolem. Mozek mi začne jinak pracovat,
postupně se nastartuje, první počet stromŧ v krajině, pak rozhovory na ulici, neunikne mi jediné
slovo z hlasŧ okolo, aţ se nakonec dostanu do stavu, kdy jsem schopný si zapamatovat obsah
stránky knihy během jediného mrknutí oka.
Lidská pozornost po chvíli poleví, nedokáţeme ji udrţet dlouho. U mě je to horší. Je to, jako
kdyţ jste hyperaktivní, mozek potřebuje vnímat další a další informace, nicnedělání vás v podstatě
zabíjí, šílíte z toho. Kdyţ se z toho chci dostat, potřebuji den naprostého klidu. Sedím v meditační
poloze a snaţím se tomu zabránit, zastavit mozek. Kdyţ se mi to podaří, tak klesnu vyčerpáním a
okamţitě usnu.
Na to dnes není čas, tři dny vydrţím vzhŧru, pak si vezmu svou odměnu a dlouho si ji budu
uţívat. Zamířím do baru, objednám si sklenku. Netrvá to dlouho a přisedá si na vedlejší stoličku.
Má blond vlasy a odváţné tričko. To je to, co potřebuje, aby si na ní chlapi všimli. Nemusím se na
ni dívat znovu, uţ jsem ji dneska viděl, kaţdý detail. Pozorovala mě při hře. Takové lasičky se
vţdycky objeví. Vlastně jsou to nejdraţší prostitutky. Nechají se sbalit. V noci vás okradou a zmizí.
Tahle není ţádná začátečnice. Má paruku, falešný nos a čočky v očích. Ty čočky jenom odhaduji,
ale její oči jsou moc modré.
„Jste tu kvŧli turnaji?“ začne rozhovor. Moc dobře ví, proč tu jsem a já moc dobře vím, proč tu
je. Oba známe naše role a tak nám to ušetří čas. Brzy míříme k ní na hotel, samozřejmě v bujaré
náladě. Ovšem ani jeden z nás toho nevypil tolik, jak se chová. Tiskne se ke mně, ve dveřích na mě
pak útočí jazykem. Začneme se divoce líbat, zatímco hledá moji peněţenku. Sako házím na postel a
v polibcích se suneme do loţnice.
Je to úplně jiné neţ normálně. Vnímám naprosto všechno, kaţdý její dotek, její parfém, to, jak jí
sklouzávají šaty po těle na zem. Odlepí se ode mě a zeptá se, jestli nechci něco k pití. Přijímám.
Hned, jak odejde, vytahuji z kalhot prášek. Je jen jeden. Nechci, aby našla prázdnou krabičku.
Polykám ho. Neutralizuje ten prášek, který mi brzy podá v pití, pravděpodobně rohypnol nebo něco
takového. I kdybych si ho nevzal, tak by mě to neuspalo. Prášky ovlivňující myšlení na mě mají
v tomhle stavu trošku jiné účinky. Zkoušel jsem to, mŧţu si vzít leda tak aspirin.
Za chvíli se vrací s hotelovou whisky. Vidím jí na očích, jak si dává pozor, aby mi podala
správnou skleničku. Ochotně ji do sebe obrátím. Znovu se vrhneme na sebe. Líbá mě, ale zdrţuje.
Nechce, aby se toho stalo víc, čeká, aţ zaberou prášky. Po chvíli začnu hrát ospalého, pomalu
ulehám a začínám chrápat. Chvíli ještě počká, jestli opravdu spím. Pak se vydá do mého pokoje.
Čekám na posteli a poslouchám ji. Pak dám najevo nahlas své probuzení. Nesmím ji chytit při činu,
musím ji předem varovat. Hledám ji, volám. Je zaskočená.
„Měla jsem ţízeň,“ vymlouvá se.
„Chyběla jsi mi v posteli,“ lţu a políbím ji. Je zmatená, měl bych právě tvrdě spát. „Počkej tam
na mě, donesu ti něco k pití,“ říkám jí a ona odchází do loţnice, stále zaskočená. Není těţké najít
její kabelku a vypŧjčit si jeden prášek. Rychle se rozpouští ve vodě. Donesu jí pití. Napije se, nic
jiného jí nezbývá. Netrvá to dlouho, upadá do bezvědomí.
Obleču se a okradu zloděje. V téměř prázdné kabelce jí zanechám vzkaz a odejdu z pokoje.
Den druhý
6 stolŧ, 36 hráčŧ, 6 krupiérŧ. Na cestě jsem sem potkal 217 blondýn, 230 brunet a 117
černovlásek, jen 58 z nich však stálo za povšimnutí. Je toho příliš moc, v místnosti je 1124 zelených
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ţetonŧ, 36 ţárovek, ale jen 3 lidé mají perfektně modré oči. Je teprve druhý den, ale uţ toho mám
dost. Mozek pořád jede naplno a musí tak vydrţet aţ do zítřejšího finále. Bude to agonie.
Probíhá to jako vţdycky, sedí nás u stolu šest hráčŧ, pět poraţených a já. Tedy budoucích
poraţených. Hraje se jedna hra za druhou, karty se neustále míchají, ale pořád je to stejné, pořád
jasně vidím jejich symboly. Mám toho dost, nenatahuji to, jednoho po druhém je všechny vyřídím a
jako první mŧţu odejít s jistou účastí do zítřejšího finále.
Otázky. Čím blíţ jste výhře, tím víc očí se na vás zaměří. Dávám krátký rozhovor na kameru. Je
lepší jim dát odpovědi na otázky, neţ je nechat bez odpovědi. Lidi jsou zvídaví, bez odpovědí na
otázky pátrají po pravdě. William Gray jim poví o svém ţivotě, o tom, jak se dostal k pokeru a
nakonec s vtipem odmítne prozradit své metody, jak vyhrává. Víc nepotřebují.
Sheryl Fergusson, tak se jmenuje. Moje zlodějka ze včerejšího večera. Podle její fotky z řidičáku
je pravděpodobně zrzka, docela pěkná. Včera jsem ji nechal samotnou v pokoji bez dokladŧ, bez
peněz, beze všeho, pouze s pozvánkou do pokoje 401 v mém hotelu. Dnes v 8:30. Mŧj pokoj je 403,
hned vedle pokoje 401.
Pokoj 401 je pronajat na jméno Donald Cole. Donald je tak trochu mŧj známý, pracuje jako
webdesignér. Je mu přes třicet, je trošku při těle a víc jak dvacet devět let svého ţivota strávil
v domě své matky. Jednou za určitý čas si však zarezervuje pokoj v hotelu a na pár dní tam odjede.
Nebylo těţké dostat pokoj vedle něj.
Donald většinu času tráví ve svém pokoji s počítačem. Je ve své práci docela úspěšný a vydělává
téměř desítky tisíc měsíčně. Ţádného ze svých klientŧ nikdy nepotkal osobně a přesně tak mu to
vyhovuje. Jednou za čas uţ má ale dost své matinky a na druhé straně zase nedostatek jiných
potěšení. Má svŧj oblíbený pokoj, oblíbenou agenturu, kam si zavolá. Dokonce volá ve stejnou
dobu.
Dnes v osm zvedne telefon a vytočí stejné číslo jako vţdy. S tím rozdílem, ţe tentokrát se dovolá
do dodávky stojící před hotelem. Je v ní Suzy, nohy má na pultě, sluchátka na uších. Při čekání na
hovor popotahuje z cigarety. Suzy je výjimečná. Jako jeden ze tří lidí zná moje křestní jméno,
příjmení ne, to nezná nikdo. Nikdy mě neviděla, ale pracuje pro mě. Dobře jí platím.
Telefon zazvoní.
„Společnice diamantové noci, u telefonu je Camille, přejete si znát dnešní nabídku?“ zeptá se.
„Típni to, víš, ţe to škodí zdraví,“ odpovím jí. Z telefonu jde slyšet naštvané supění.
„Ţe mi to říkáš zrovna ty, vylekal jsi mě, jsem připravená na toho tvého úchyla.“
„Není to úchyl.“
„Kaţdý, kdo platí za něco, co mŧţeš mít zadarmo, je divný. Blokuješ mi linku, co kdyţ zrovna
volá?“
„Večeří.“
„Šmíruješ ho? Jsi divný.“
„To je mi novinka.“
„Mŧţeš mi připomenout, proč tohle vlastně děláme?“ zeptá se jízlivě.
„Ty víš proč,“ uchechtnu se. Donald se zvedne a zamíří k telefonu. „Musíme končit, jde volat,“
poloţím telefon a sleduju ho na kameře. Nepouţije mobil, ten jde spojit s ním. Pouţije hotelový
telefon, ten bylo mnohem lehčí napíchnout a přepojit na dodávku před hotelem. Za hotel Donald
platí hotově, stejně jako zaplatí za tu holku. Je paranoidní, má strach, aby mu matka neprohlíţela
výpisy z kredity. Jeho matka si je nejen prohlíţí, dokonce má schované i jejich kopie.
Stejně jako já se dovolá k Suzy, jméno Camille si vybrala sama, nevím proč. Tentokrát však
Donald dostane speciální nabídku. Hra na detektiva a zlodějku. Za malý příplatek se z něj na
několik hodin stane mocný detektiv, který přistihl zlodějku a její jedinou záchranou před vězením je
přesvědčit ho, aby ji neudal. Donaldovi se to bude líbit a připlatí si.
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Instrukce od Camille jsou jasné. Nepít ţádné pití od Sheryl a po splnění jeho přání jí odevzdat
její věci. V 8:20 najde před svými dveřmi obsah kabelky Sheryl. Zazvoní zvonek, ale neţ stihne
otevřít, objeví jen obálku na zemi. Sheryl dorazí v 8:25, roztěkaně přechází před pokojem tam a
zpátky. Dvacet osmkrát přejde chodbu, pak zaklepe a vejde dovnitř.
Donald není špatný člověk, bude se k ní chovat líp neţ většina těch, které zaţila. Příplatek, který
jí Camille domluvila, je víc neţ vysoký a nakonec odchází se svými věcmi a dvěma tisíci dolarŧ.
Dokonce Donaldovi nechala své číslo, aby jí zavolal znovu. Ten teď spokojeně spí v loţnici,
neokradla ho.
„Proč to děláš?“ ozve se znovu Suzy do telefonu.
„Běţ spát, zítra tě čeká dlouhý den,“ poradím jí.
„Jenom pokud ten tvŧj mozek neselţe.“
„Stalo se to snad někdy?“ zeptám se jí skoro uraţeně.
„Všechno je jednou poprvé.“
„Vyhraju.“
Den třetí
Dva a pŧl milionu dolarŧ. Australských. Peníze jsou magnet na lidi, čím víc jich je, tím víc jich
přitáhne. Poslední šestici sledují kamery, davy na ochozech a i ochranka přitvrdila. Jeden z šesti si
dnes večer odnese dva a pŧl milionu a oni mají za úkol dohlédnout, aby to bylo fér.
Celé finále je v přímém přenosu, okolo jsou rozestavěné kamery, snímají všechno. Diváci budou
předem vědět, kdo má jaké karty, stejně jako já. Nechápu proč, je to jako předem vyzradit, kteří
hráči by dali gól, kdyby vystřelili. Já to sice vím, ale pro mě to je práce. Pro diváka je to zábava. I
kdyţ, kdo by sledoval v pátek večer poker.
Brzy se začne. Všichni jsme připravení a sedíme u stolu. Posledních šest a krupiér. Je mezi námi
jen jedna ţena, nebojí se zneuţívat svých předností a několik jejích spoluhráčŧ se v nich určitě
ztratilo. U pokeru to nejde příliš poznat, většina hráčŧ hraje s brýlemi. Je to takový podivný zvyk,
neosobní, ve snaze neprozradit své emoce a udrţet si kamennou tvář, stejně tak jako moţnost se
dívat kamkoliv bez vědomí ostatních. V tomto případě do výstřihu Cody, která lhostejně čeká na své
karty.
Vedle ní sedí chlapík, který vypadá jako Jeţíš. Aspoň se to o něm říká. Dlouhé hnědé vlasy a
vousy, moţná jen ten klobouk se nehodí. Vím o něm prakticky všechno, co se dá vědět. Poznej
svého nepřítele, jak pravil Sun-Tzu. Nejde o válku a nemám to ani zapotřebí. Stačí mi znát jejich
karty, ale hodiny mezi tím musím nějak vyuţít. Nemŧţu vypadnout ze svého soustředění.
Všichni u stolu tu mají nadprŧměrné IQ a nějakou školu zabývající se matematikou, teda kromě
mě. Dokonce i Cody zvládá všechny ty statistické kraviny na mnohem vyšší úrovni neţ já. Nikdy
jsem se je neučil, nikdy jsem je nepotřeboval.
Zbylí tři nejsou nijak zajímaví, přesto o nich vím všechno, to je moje prokletí. Krupiér začne
rozdávat karty a první spočine před ostře se tvářícím Američanem. Na hlavě má kšiltovku a trošku
vypadá jako člen pouličního gangu. Další je moje a třetí přistává před chlapíkem, který vypadá, ţe
by potřeboval víc pohybu neţ jen sezení u karet. Čtvrtý u stolu má černý oblek, černé brýle,
nováček, na internetu o něm nic není. Bez sebemenšího pohybu čeká na svou kartu, jen se mu
rytmicky zvedá hruď.
Začínáme hrát. Teď je to rutina. Očíhnout své dvě karty, něco vsadit, něco prohrát, něco vyhrát a
hlavně pozorovat karty ostatních. Prozatím je hřiště jejich a já sedím v ústraní. Hraje se ostře, uţ při
třetí ruce se podaří nováčkovi odrovnat Cody a shrábnout všechny její peníze. Trojička desítek
nestačila na jeho full house z desítek a pětek. Cody smutně odchází, zbytek pánského osazenstva
zpraţí nováčka v obleku pohledem. Stŧj přišel o jediného přitaţlivého hráče. Nováček při tom
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nepohne ani brvou. Pro mě to znamená jenom, ţe znám umístění všech desítek a tří pětek. V hlavě
se mi pomalu sestavuje balíček, který máme před sebou.
Osmá hra je osudová pro tlouštíka. On a jeho pupek musí opustit stŧl, po posledním prohraném
ţetonu. Tentokrát si peníze k sobě shrábnul „Jeţíš“ a na tváři se mu mihnul alespoň letmý úsměv.
Osmá hra je taky poslední, kterou hraji s neznámými kartami, pikové eso, které nezachránilo
Američana, byla jedna ze dvou karet, které jsem neznal. Poslední je srdcová pětka. Teď uţ nezbývá
neţ je nespustit z očí.
O ruku později odrovnám chlapce s kšiltovkou, ale moc ţetonŧ nezískám. Většinu jich uţ stihl
prohrát. Zŧstali jsme tři, ostatní poměrně rychle odpadli, nejvíc ţetonŧ si nahrabal nováček, kterého
teď podezíravě sleduje Jeţíš. Nejmíň ţetonŧ mám já. Odehrajeme několik dalších her, ale nechodí
mi dobré karty, spíš se mezi sebou přetahují ti dva o své ţetony. Nováček je však mnohem
úspěšnější a hromádka před „Jeţíšem“ se zmenšuje. Nakonec mu nezŧstane ani ţeton, sejme svŧj
klobouk a odsedne si od stolu.
Zbyli jsme dva. Nováček a já, víceméně taky nováček. Nepříliš známý, ale několik menších
turnajŧ jsem uţ odehrál a samozřejmě vyhrál. Jeho hromada ţetonŧ není o moc větší, ale jejich
hodnota je přibliţně trojnásobná. Nezbývá neţ počkat na vhodné karty a vyhrát.
O tři hry později se mi naskytne skvělá příleţitost. První tři karty na stole jsou pět, dva a devět.
On má na ruce pětku a devítku, zatímco já královnu a sedmičku, které jsou mi teď k ničemu.
Vyuţije příleţitosti a začne sázet. Zvyšuji sázku, aţ ji nakonec vyţeneme na maximum a v sázce
leţí všechny mé ţetony. Uţ není co sázet, a tak krupiér vyloţí zbylé dvě karty. Na stole se objeví
dvě sedmičky a já dostávám své ţetony zpět a k nim podstatnou část nováčkových, máme teď oba
přibliţně stejně.
Ten si odloţí brýle a upře na mě své oči. Jsou děsivě modré. Z jeho pohledu jsem právě vsadil
všechny své peníze, i kdyţ jsem na ruce neměl vŧbec nic. Nemohl jsem vědět, ţe mi přijdou dvě
sedmičky. Mám neuvěřitelné štěstí. Anebo taky moţná ne. Po minutě jeho upřeného pohledu, který
přeruší jen krátké mrknutí na karty, si myslím, ţe by bylo lepší, kdyby si dal zase brýle.
Dalších dvacet minut hrajeme hrozně dlouhou a nudnou hru. Leze mi na nervy, nepřihazuje,
kdyţ mám dobré karty. Ve chvíli, kdy mi přijdou špatné, však zvyšuje s úsměvem na tváři a já
musím poloţit. Úsměv se mu s kaţdou hrou zvyšuje, začínám z toho být nervózní.
Musím zŧstat soustředěný, hlava mě bolí a tělo dává najevo, ţe spát jednou za padesát hodin mu
nestačí. Chci to uţ mít za sebou a ten chlapík naproti se s kaţdou další minutou víc směje. Nebo se
mi to jenom zdá, ale koutky úst mu pořád tak cukají do ďábelského úsměvu.
Je to jako kdyby věděl, jaké mám karty. Ne to není moţné, to vím jen já.
„Ups,“ ozve se najednou, „omlouvám se.“ Posune ruku a odhalí tak kartu s pokrčeným roţkem.
„Dopr,“ je jediné co mě napadne. Tep mého srdce se snad zdvojnásobí. Zohnutá karta znamená
jediné. Nový balík, nové karty. Nováčkovi je za nešikovnost odebrána symbolická částka ţetonŧ a
rozdá se nový balík. Přede mnou teď leţí padesát šest naprosto stejných karet. Nemám ponětí, která
z nich je která, jako kdybych opravdu hrál poker. Jsem v hajzlu.
Podívám se na nováčka a něco v jeho pohledu mi říká, ţe to nebyla náhoda. „Ví to?“
Začneme hrát, přijde mi dvojka a pětka. Nováček ze mě pořád nespouští pohled, jeho oči mě
probodávají. Zvýší sázku. „Co kdyţ ví, jaké mám karty?“ Co kdyţ nějak podvádí, kromě mojí první
šťastné výhry ani jednou nepřihodil. Co kdyţ mu někdo pomáhá? Co kamery, které snímají mé
karty? Ne, není moţné, aby k němu někdo mluvil. Co kdyţ?
Hra pro mě skrývá příliš mnoho neznámých. V tu chvíli vypadnou v budově světla.
Noc
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V dnešním světě, kde je všechno závislé na elektřině, není aţ tak těţké dostat zpátky dobu
kamennou. Nebo alespoň částečnou dobu kamennou, všechny ty svítící mobily kazí dokonalou tmu,
která nastane, kdyţ přestřihnete jeden drát, nebo kdyţ se přepálí část vedení.
V tomhle případě šlo o práci Suzy, jako odpověď na moje SOS, které jí vyslal malý vysílač
ukrytý pod podlahou, přesně pod místem, kde sedím. Nebylo by příliš moudré nosit do místnosti
jakékoliv elektronické přístroje, proto muselo postačit malé čidlo v podlaze, které zachytilo
rytmické dupání mojí nohy. Víc toho nestihl, protoţe ho Suzy uškvařila stejným signálem, který
odpálil miniaturní náloţ na vedení. Celý blok se zahalil do temnoty.
Jejím úkolem teď bude nastraţit uškvařeného hlodavce a zmizet z místa činu, zatímco já mám
moţnost zmizet.
Nakonec to dopadlo, jak jsem očekával. Po pŧl hodině čekání je finále odloţeno na zítra. Karty i
ţetony jsou posbírány ve světle baterek, účastníkŧm je dovoleno odejít. Vycházím a po očku sleduji
nováčka. Venku na ulici jsou desítky zmatených aut, které přišly o světlo semaforŧ. Není aţ tak
těţké někoho sledovat. Míříme k hotelu Valmont.
„Sheryl?“ zeptám se osoby v telefonu, kdyţ zvedne telefon. Okamţitě poznávám její hlas,
vybavím si kaţdou chviličku s ní, datum jejího narození, rozmístění pih na jejím těle, všechno. Ona
mě po hlasu nepozná, i to číslo, které jí volá, je neznámé.
„Kdo je to?“
„Říkej mi třeba Scotte. Předevčírem jsi mě zkusila okrást.“
„Co mi chcete?“ zeptá s náznakem strachu ve hlase. „Šla jsem na tu adresu, co jste mi dal. Kde
jste vzal moje číslo?“
„Nechala jsi ho Donaldovi,“ vysvětlím jí. Bylo lehké si otevřít dveře do jeho pokoje a číslo si
přečíst, zatímco spal. Nepotřeboval jsem si ho ani poznamenat. Jako mnoho ostatních věcí mi
uváznulo v paměti. „Mám pro tebe práci.“
„Uţ s tebou nechci nic mít.“
„Patnáct tisíc.“
„Poslouchám,“ ozve se po chvíli.
„Za jak dlouho mŧţeš být v hotelu Valmont?“ zeptám se. Mám štěstí, Sheryl je nedaleko. Dnes ji
čeká jednoduchý výdělek. Jako vţdy přijde za cizincem v baru, nachomítne se vedle něj, pustí se do
konverzace, on jí koupí několik drinkŧ a nakonec společně skončí na pokoji. Prášky v kombinaci
s alkoholem ho absolutně odrovnají. Zaplaceno dostane, pokud se jí to vše podaří, ve chvíli kdy mi
otevře dveře do pokoje.
Cizince nezná, má jeho slovní popis, uloví ho. Pro mě je ten muţ stejnou neznámou jako pro ni.
Spletl se jen jednou, pokaţdé hrál přesně a odrovnal většinu hráčŧ u stolu. A jak mohl vědět o tom,
ţe znám karty? Jak to dělá?
Člověk má pět smyslŧ, aspoň to se učí v učebnicích. Pět zpŧsobŧ, jak získat informace z okolí.
Zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Čich, chuť a hmat mŧţu vyloučit. Nejvíc informací se získá zrakem.
Zavřu oči, vrátím se do toho místa, mám v paměti přesně moment po momentu, co se dělo. Dával
mu někdo informace? Celou dobu ze mě nespustil oči. Měl snad někde v uchu štěnici? Ne, to by mu
neprošlo. A co kdyţ nepodváděl?
Čekám přede dveřmi. Trvá jí to, zapadli dovnitř před deseti minutami. Mezitím dorazí i Suzy,
musel jsem jí zavolat. Vstoupí na chodbu a míří ke mně. Rychle si nasadím černé brýle. Poprvé se
setkáme tváří v tvář.
„Ty brýle si schovej, stejně jsem tě viděla v televizi,“ zašklebí se.
„Zatraceně,“ pomalu si schovám brýle do kapsy. Na chodbě s nimi nejde nic vidět. „Máš
všechno?“
Suzy přede mne poloţí černou tašku. „Všechno, jak sis přál. Teď mi řekni, co se do háje stalo?
Myslela jsem, ţe jsi neporazitelný.“
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„Jen kdyţ znám karty. Vyměnil se balík,“ vysvětlím jí to. Dveře se otevřou, je v nich Sheryl. Oba
si nás přeměří.
„Spí,“ odpoví nakonec. Suzy ji hodí ruličku bankovek.
„Nepočítej to,“ poradí jí, Sheryl balík změří. Je to tlustý svazek. Příliš tlustý na tak krátkou práci.
„Kdo jste?“ zeptá se, zatímco si schovává peníze do kabelky. Všimne si černé tašky u nohou.
„Nejste mafie, ţe ne?“
„Ne,“ zakroutím hlavou.
„Neublíţíte mu?“
„Uţ jsem ti řekl, ţe ne. Jen si ho chci prohlédnout.“
Sheryl se nervózně kouká, kouše si nehty. „Chci tu zŧstat, ať vím, ţe nemám na svědomí
vraţdu.“
„Mŧţeš počkat se Suzy v předsíni,“ svolím a proklouznu kolem ní do pokoje. Nováček leţí na
posteli. Poloţím tašku a nasadím si rukavice, krátký prŧlet jeho doklady mi prozradí jméno: „Tom
Higgins.“ Jeho sako leţí na posteli, pozorně ho prohlédnu. Kromě velmi vysoké ceny na saku není
nic neobvyklého, detektor kovŧ z tašky nic nezachytí, stejně jako podrobné prozkoumání švŧ.
Zaměřím se na něho. Pokud znal mé karty, musel mu někdo předat informace. Zaměřím se na
uši, obě dvě je pořádně pročistím, ale uvnitř kromě ušního mazu nic není. Hledám jiný zpŧsob
přenosu informací. Něco, co uţ je kovové. Prsteny. Stačilo by do prstenu umístit miniaturní vibrační
zařízení a předávat zprávy morseovkou.
Patnáct minut zkoumám prsteny pod mikroskopem, jsou bez chyby. Zkouším na ně vysílat pod
rŧznými frekvencemi, ale ţádný z nich neodpovídá. Prsteny to nejsou. Znovu se vrátím k Tomovi.
UV lampička nic zvláštního na jeho oblečení, ani na něm neobjevila, proč by taky měla. Zkouším
podkoţní přijímače, hledám jizvy, nic.
Zkoumám jeho chrup, jeden zub má zlatý, ţádné zařízení v něm však skryto není. K čemu zlatou
zadní stoličku? Zachytí ji detektor kovu u vstupu do pokerové místnosti. Zastaví ho, odevzdá
prsteny a všechno kovové. Chytne si kalhoty, aby mu nespadly, protoţe musel odevzdat opasek, ale
znovu pípne. Upozorní na zub, prohledají ho osobně a nic kromě zubu uţ nenajdou.
Sedím vedle něj na posteli a přemýšlím. Místnost je ponořena do namodralého světla UV
lampičky. Suzy nakoukne do pokoje, oči ji svítí tím namodralým světlem. V tu chvíli mi to dojde.
Jeho oči.
Jeho pravé oko má hodnotu asi dvě stě padesáti milionu dolarŧ, to levé je na tom podobně,
moţná je o něco levnější. V pravém oku má miniaturní kameru, technologii na špici toho co dokáţe
armádní sektor nabídnout, o dvě třídy výš neţ veřejný sektor. Nejmodernější HD kamery byly
oproti ní spíš jako kamery, u kterých se ještě muselo točit klikou. Jemné miniaturní obvody byly
pečlivě vpraveny do oka, bez toho aniţ by se porušilo, pořád bylo ţivé a pohyblivé. Kamera sice
musela uprostřed oka vytvářet černý bod, nebo to moţná vyřešili nějak, aby přes ni šlo vidět. Ať to
bylo jakkoliv, levé oko nahrazovalo to, co pravé ztrácelo.
Uvnitř se skrývala miniaturní prŧhledná obrazovka, něco o pár desítek krokŧ před dnešními
OLED technologiemi. Obraz z kamery se musel někam přenášet, přímý přenos informací do mozku
byl příliš sloţitý i na lidi, co tohle vyrobili. Proto se informace promítaly na obrazovku v druhém
oku. Mohl je vidět jen ten, v jehoţ hlavě ta věc byla.
K čemu teda kamera byla? Bylo to perfektní oko, mnohem dokonalejší neţ lidské, spíš něco jako
jestřábí. Moţná, ţe toho uměla ještě víc, ale nebyl jsem schopný se nabourat do jejího šifrování, ani
jsem to nezkoušel. Mohl bych na to mít týdny. To, co dokázala, jsou jen mé odhady.
Tom hrál jistě, moţná protoţe znal karty ostatních. Taková kamera mu v tom mohla pomoci.
Většina hráčŧ nosí brýle, kamera dostatečné dobrá a rychlá by měla být schopna sejmout obraz
karet v brýlích ve chvíli, kdy se na ně hráč dívá. A pokud hráč nemá brýle, zbývá jediná odrazná
plocha, která nezklame. Odraz v očích zaručeně prozradí, na co se hráč dívá.
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Proto tehdy prohrál, kdyţ jsem měl trojici sedmiček. Ze začátku mi nepřišlo nic, viděl mi to na
rukách, vsadil, nemohl vědět, ţe dorazí dvě sedmičky. Bylo to nepravděpodobné. Kaţdý by hrál.
Rozlouskl mě potom? Přišel na moji fintu? Nemyslím si, ale něco tušil. Proto nechal vyměnit
balíček. Jemu by to neuškodilo, pořád by věděl, co mám na ruce.
Sbalím si věci. Všechno vrátím do pŧvodního stavu, tak, jak to bylo. Není to třeba, Tom se stejně
vzbudí s velmi mlhavými záţitky na dnešní večer. Ještě neţ odejdu z místnosti, tak si jej vyfotím.
Nechápu to. Nechápu ho. To, co má v oku, stálo mnohem víc, neţ je výhra v turnaji. Mnohem
víc neţ výhra v padesáti turnajích. Kdo to je? A jak porazím někoho, kdo bude znát moje karty?
Den čtvrtý
Tři dny byly maximum, kam aţ jsem byl schopný zajít. Čtvrtý je něco navíc. S ním přichází
únava navíc, bolest navíc. Hlavu mám přecpanou čísly, slovy, obličeji. Je toho moc. Jestli se z toho
brzy nedostanu, tak zešílím. Tenhle turnaj se vymknul z rukou víc, neţ měl.
Suzy mě poprvé potkala tváří v tvář. To se taky nemělo stát. Mám ji teď vyhodit? Nikdo toho o
mně neví tolik. Nemŧţu ji vyhodit, ale dostala se blíţ, neţ měla. Včera jsme dlouho mluvili, snaţila
se mě udrţet při zdravém vědomí, ví, ţe tři dny je moje maximum. Nakonec vyčerpáním usnula na
posteli v mém pokoji.
Tik v levém oku. To je moje prozatímní daň, nevím, jestli mi to zŧstane, ale nedokáţu to
kontrolovat. Prostě mi v něm cuká. Na turnaj jsem si vzal brýle, aby to nešlo tolik vidět. Dívám se
do země, nechci vidět další tvář. Neţ dorazím na místo konání je moje paměť o 648 párŧ tenisek
bohatší.
Mám strach. Od šílenosti mě dělí jen to, ţe svou schopnost dokáţu vypnout, dokáţu se vrátit do
normálního stavu, kde mŧj mozek některé věci vypouští a okamţitě je zapomíná. Nevím, co se
stane, pokud se do něj brzy nevrátím.
Ty peníze bych potřeboval. Celý tenhle výlet byl draţší, neţ jsem čekal, patnáct tisíc na Sheryl
bylo hodně. Ale nelituju jich, jen teď potřebuji vyhrát.
Konečně se dočkám toho, ţe oba dva skončíme u stolu. Dostaneme své ţetony a znovu se rozdají
karty. Tom sedí stejně jako včera, nedává na sobě ani trochu znát, ţe se dnes ráno probudil se
strašlivou kocovinou a ze včerejšího večera si toho moc nepamatuje.
Rozdají nám karty, je to nový balík, nemám ani trochu ponětí co dostal a on si je toho vědom.
Okamţitě zvedne sázku na pět tisíc, aniţ by počkal, aţ se podívá, co mám za karty. Dorovnám ho a
sázku zdvojnásobím.
Zastaví se. Moje karty pořád leţí na stole. Nepodíval jsem se na ně. Nakonec dorovná. Krupiér
se na mě divně podívá, ale nakonec rozdá tři karty. Junek, královna a eso, všechny tři pikové. Mŧţu
se tomu jen smát. Rozhodující hra a přede mnou leţí ideální karty na Royal Flush. S tímhle vyhrát
turnaj, to by bylo to správné zakončení. Trošku by to připomínalo Maverick.
Zvýším, nic jiného mi nezbývá. Tohle bude rozhodující hra, nemá cenu to protahovat a dát
Tomovi šanci si to promyslet. Je nervózní, neví, jestli mě má dorovnat, neviděl moje karty. Všichni
se na mě dívají jako na blázna, ani diváci u obrazovek neví, co mám na ruce. Nikdo nemá ponětí,
jaké mám karty.
Nakonec dorovná, ale nezvýší. Přesto je ve hře teď víc jak polovina všech ţetonŧ. Uţ není cesty
zpět, tahle hra rozhodne. Čtvrtá karta na stole je další eso, tentokrát srdcové. Přihodím pŧlku svých
ţetonŧ, zaloţím si ruce a čekám na to, co udělá Tom. Neřeším, co by o mém chování teď řekl
psycholog, nevím, co mám na ruce, nebojím se, ţe bych mohl prozradit, ţe blufuju.
Tom nervózně přihodí, asi mu je uţ jasné, ţe při poslední sázce bude nucen vhodit všechny
ţetony. Mám jich o trošku víc, jen o trošku, takţe ho vyţdímám aţ do sucha. Pátá karta je eso.
Znovu eso. Je to jako hloupý ţert. Udělám to, co se ode mě čeká.
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„Sázím všechno,“ řeknu krupiérovi a Tom je nucen dorovnat. Najednou pocítím chvilku klidu,
cukání v oku přestane. Teď uţ to je všechno mimo mě. Sundávám si brýle a pohlédnu soupeři do
očí. Do té kamery, která dokáţe odraz v mém oku zvětšit snad tisíckrát, ale je jí to teď k ničemu.
„Pánové, ukaţte vaše karty, prosím,“ vyzve nás. Oba dva nervózně svíráme karty. Od rozhodnutí
všeho nás dělí pouhé sekundy. Dva a pŧl milionu pro toho s hezčími symboly na kartách. Obrátíme
je současně.
Král. Pikový král. Taková je jeho první karta. Chybějící článek do královské postupky. Jediné, co
mu chybí, je piková desítka. Kdyby ji měl, tak jsem zaručeně prohrál. Jeho druhá karta je však
sedmička. Piková sedmička. Má „jen“ flush.
Skoro mám strach se podívat na vlastní karty, pravděpodobnost, ţe bych měl něco lepšího, je
menší neţ malá. Nemám šanci to teď spočítat. Je jen jedna karta, kterou bych ho mohl porazit.
Eso. Srdcové eso. To je vše co potřebuju. Cosi v jeho pohledu mi prozradilo, ţe bych nakonec
mohl mít přece jen to štěstí. Sjedu očima dolŧ a červené áčko leţící přede mnou na stole mi dává
jedinou moţnost. Jásat. Vyhrál jsem. Mám čtveřičku. Dva a pŧl milionu je mých.
Let
Vypařit se z místa činu hned po získání peněz. Takové je moje pravidlo. Proto teď James Gray
sedí v první třídě do Londýna. Aspoň tak mě oslovují letušky, moje pravé jméno jim je neznámé.
Pan James Gray nemá téměř nic společného s panem Terry Johnosonem. Alespoň na papíře to jsou
dvě naprosto odlišné osoby. Jediné, co mají společné, je, ţe neexistují. Terrymu se totiţ před
několika hodinami podařilo vyhrát dva a pŧl milionu, které jeho asistentka s obdivuhodnou
rychlostí zvládla rozdělit na několik účtŧ.
Terry si pak dal pozor, aby se nepozorovaně rozplynul. Po několika hodinách se objevil v letadle
právě jako James Gray. Právě teď sedím ve svém křesle a píšu tato slova. Ještě to několik hodin
potrvá, neţ dorazíme do Londýna, ale mám pocit, ţe to zvládnu. Pocit vítězství oddálil alespoň
trochu zmatek v mojí hlavě.
Zbývá mi ještě vysvětlit jednu poslední věc. Mou výhru. Nepodíval jsem se na karty. Vţdycky se
na ně dívám, i kdyţ vím, co na nich najdu. Tentokrát jsem se nepodíval, ani kdyţ jsem nevěděl, co
před sebou mám. Bylo to jediné řešení, které mě napadlo. Viděl by to samé, co já. Vsadil jsem teda
všechno na štěstí? Vím, pŧsobí to docela hloupě, po tom všem to prostě ponechat osudu. Moţná, ţe
jsem to měl jinak promyšlené.
Moţná, ţe jsem se vloupal do místnosti, kde se skladovaly karty. Opatrně je všechny vytáhnul
z balíčkŧ a kaţdý balíček se naučil. Všech třicet šest balíčkŧ pak zase vrátil. Kdyţ je pak zamíchali,
všech třicet šest si promíchal v hlavě, a kdyţ krupiér rozdal první tři karty, poznal, o který balíček
se jedná. Pak bych věděl, s čím hraju.
Ale moţná taky ne. Moţná je i tohle na mě moc. Dokáţu si hodně věcí zapamatovat, mám
postřeh, a pokud karty nespustím z očí, tak vím, jak jdou za sebou, i kdyby je míchal bleskurychlý
krupiér. Ale promíchat si všechny balíčky v hlavě? Moţná, ţe to uţ nedokáţu.
Teď to vím, ale to se brzy změní. Za několik hodin přistaneme v Londýně, zavřu se do nějaké
místnosti a pak se dostanu z tohohle stavu naprostého vnímání. Při očistě, jak tomu říkám, mozek
protřídí všechny ty informace, které drţel v hlavě několik posledních dní a převáţnou většinu
vyhází. Kdyţ se pak vzbudím, z posledních čtyř dnŧ si toho budu pamatovat asi tolik, jako kdybych
v prŧběhu nich vypil deset litrŧ vodky. Moje vzpomínky budou stejně mlhavé, jediný rozdíl bude
v tom, ţe játra nebudu mít z kamene.
Proto píšu tenhle text, jen z něj se dozvím, co se během posledních čtyř dní stalo. Zapomenu
všechny tváře. Zapomenu na muţe s kamerou v oku, na Sheryl. Má paměť mi nijak nepomŧţe.
Proto se musím spoléhat na střípky paměti, které jsem uloţil do tohoto dokumentu, na fotku Toma,
na číslo Sheryl uloţené v mobilu. To jsou mé jediné dŧkazy toho, ţe se to stalo.
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Zapomenu na to, ţe jsem se poprvé setkal tváří v tvář se Suzy, zapomenu na to, co mi řekla.
Zakázala mi to sem napsat, ví, ţe si to nebudu pamatovat, mohla se tak svěřit někomu s vědomím,
ţe to stejně zapomene.
Je to poprvé co cestujeme spolu, sedí vedle mě, má zavřené oči a poslouchá muziku. Nic
z tohohle si nebudu pamatovat.
Nakonec si nebudu pamatovat, ani jestli jsem opravdu vsadil jen na štěstí, nebo měl nějaký
promyšlený plán jak vyhrát. Jestli jsem šťastlivec nebo génius. Suzy to neví, sem jsem to nenapsal,
sám to zapomenu. Asi mě to bude chvíli štvát, ale tak uţ to chodí. Dnes večer vzpomínka na to
navţdy zmizí. Zŧstane jen příběh a příběhy se mŧţou lišit od skutečnosti.
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Ferdinand
Nevěstinec pro urozené pány
Stáli na hradbách hradu Habsburg a dívali se na město Vídeň.
„Toto je vaše země a k ní vás váţe tradice a povinnost,“ řekl vévoda Wilfrid s patřičnou
pompou. „Ti lidé ve vás věří a vy je nesmíte zklamat. Uţ třetí den se veselí. Hleďte, Vídeň je oděna
do svátečního roucha - a to vše jen na vaši počest!“
Princ přikývl. Nevěděl, zda má být pyšný nebo se stydět, tak raději zachovával neutrální
výraz. To se za ta léta strávená vedle vévody Wilfrida naučil bezchybně. A zvláště dnes, kdyţ nad
ním tak nebezpečně viselo ultimátum od jeho pana otce, nechtěl svého opatrovatele ničím rozčílit.
Vévoda Wilfrid byl člověk-orel s ošklivým skobovitým nosem a princ byl přesvědčen, ţe vejce
z něhoţ se kdysi vylíhl, bylo stejně hranaté jako jeho tvář a názor na svět.
„Pojďme, Jasnosti, vaše nevěsta jiţ čeká.“
Utvořili takové malé slavnostní procesí. Vepředu šli vedle sebe princ a vévoda, následováni
několika vídeňskými rytíři. V podstatě šlo o Wilfridovy poskoky, zlá vejce stejného vrhu, a princ je
neměl rád o nic víc neţ jejich pána. Kráčeli mlčky studenými chodbami, a kdyţ konečně dorazili
k nevěstinci, princ si oddychl. Věděl, jaká strašlivá procedura ho za těmi dveřmi čeká, ale na druhou
stranu měl jistotu, ţe je to skutečně naposledy.
„Tentokrát si uţ zkrátka musíte vybrat!“ káral ho vévoda osudovým tónem. „Pokud si
nevyberete, rozhodne místo vás císař!“
A protoţe tato výhrŧţka padla na úrodnou pŧdu, princ se zhluboka nadechl a vkročil dovnitř.
Mezi plebejci sice slovo nevěstinec pořád nosilo svŧj pejorativní význam, ale zde v Habsburgu se
jednalo o něco naprosto jiného. Po obvodu veliké místnosti se nacházely plexisklové kádě s modrou
kapalinou, v nichţ plavaly zárodky princových potenciálních nevěst. Vzhledem k tomu, ţe
Habsburkové byli po pádu hyperionských kníţat posledním šlechtickým rodem ve Sluneční
soustavě, modrá krev byla dosti nedostatkovým zboţím. A protoţe císař rázně trval na tom, ţe jeho
potomek se v ţádném případě nesmí oţenit s plebejkou, princovi nezbývalo neţ si vybrat některou
z naklonovaných princezen. Dnes tu byl jiţ potřetí.
Princ si dokázal velice ţivě představit, jak by dopadlo, kdyby volba zŧstala na jeho panu otci.
Jeho nevěstou by se stala nějaká odpudivá tlustá ţena, protoţe císařovým hlavním poţadavkem byla
plodnost. Princovu manţelku vnímal jen jako chodící dělohu, jejíţ úkol je přivést na svět muţského
pokračovatele rodu.
Zachvěl se a namátkou přistoupil k jedné z kádí. Přitiskl obličej na plexisklo a snaţil se
prohlédnout skrz modrou kapalinu. V kádi plaval jakýsi prŧsvitný tvor přibliţně lidského vzezření.
Postrádal však oči, vlasy, uši a prsty a skrz kŧţi byly vidět jeho splasklé vnitřnosti.
Princovi se zvedl ţaludek, a tak se rychle odtáhl. Nakonec, pomyslel si rezignovaně, je to
jedno. Všechny jsou stejné. „T-tahle,“ vykoktal po chvíli, „tahle vypadá docela dobře!“ Stáhlo se
mu hrdlo. Pak se podíval na kovový štítek s informacemi o své vyvolené. Markéta z Amalthey, 160
cm, 60 kg, IQ 123. Smím tě poţádat o ruku, podivný tvore? Nevěděl, jestli se má smát nebo brečet.
Cítil, ţe pokud dá prŧchod svým pocitŧm, dopustí se nějaké ohavné hysterické scény.
Vévoda Wilfrid se shovívavě pousmál a zvolal: „Princ si vybral!“
Ze stropu se vylouplo robotické chapadlo, vnořilo se do modré kapaliny a vytáhlo škubající se
nevěstu. Princ raději zavřel oči.
„Ne-nechci ji vidět takhle!“ vyrazil ze sebe zoufalým tónem. Nechci si vzít medúzu.
Vévoda Wilfrid se však zatvářil velice přísně. „Manţelé před sebou nemají mít ţádné
tajnosti!“ poučil prince. „Bude vám dobrou ţenou, uvidíte!“ A s velice samolibým výrazem potom
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pozoroval, jak chapadlo uloţilo Markétu z Amalthey na operační stŧl, kde o ni začali pečovat
odborníci v dlouhých bílých pláštích.
Zapomenuté skvosty
Velvyslanec Deimoské republiky se poţitkářsky uvelebil ve své pohovce a potom poručil
palubnímu počítači, aby mu sdělil nějaké informace o Ferdinandu. O tom místě totiţ věděl jen to, ţe
existuje - nic víc. Nikdy dříve neměl ţádný dŧvod se o ten malý zapomenutý měsíček zajímat a
vŧbec netušil, proč Solární unie přiděluje jeho misi takovou dŧleţitost. Ferdinand… Kdyţ na
obrazovce poprvé viděl jeho snímky, byly pro něj zklamáním. Stěţí víc neţ přerostlý asteroid, na
němţ byla jako nějaký parazitující polyp přisátá velká a stříbřitá energetická kopule. Ta v sobě
skrývala město Vídeň, centrum Habsburské říše. Poslední monarchie Sluneční soustavy, poslední
království v moři republik. Trapný, rebelantský státeček, který bude v blízké budoucnosti
zneškodněn Mírovými sloţkami Solární unie.
Náplní velvyslancovy mise bylo přesvědčit habsburského císaře, aby se vzdal koruny a
přeměnil Ferdinand na republiku. Podle toho, co mu před odletem říkali jeho známí, to však rovnou
mohl obrátit a ušetřit si tu starost. Císař je prý zapšklý a zatvrzelý dinosaurus, s nímţ není ţádná
řeč. Velvyslanec si pomyslel, ţe by rád věděl, kdo ho vlastně obsadil do vedení této mise. Komu má
po svém návratu za tu laskavost poděkovat. Oficiálně byl demokraticky zvolený Sněmem, ale
někdo přece musel navrhnout jeho jméno…
Nakonec se to rozhodl neřešit. Má přeci diplomatickou imunitu a ať uţ je císař jakýkoliv
blázen, nemŧţe mu nic udělat. Uvelebil se. Palubní počítač zpracoval data a začal svou přednášku.
Ferdinand je nejvzdálenější satelit planety Uran. Je od ní vzdálen přibliţně 20 901 000
kilometrů. Není příliš velký a dlouho zůstával neobydlen. Vzhledem k absenci jakéhokoliv
nerostného bohatství a nepříliš strategické pozici o něj neměla zájem ţádná z koloniálních velmocí.
Prvními obyvateli se tak roku 2860 stali potomci habsburských šlechticů, kteří odešli ze Země kvůli
nevyhovujícím politickým podmínkám. Společně se šlechtickými státy Hyperionu a Amalthey
Habsburkové takřka ovládli hutnický průmysl v pásu asteroidů - ačkoliv dnes uţ jsou jejich ţelezné
doly téměř vyčerpané, stále prosperují z chytře investovaných dřívějších zisků. Vídeň, hlavní město
Habsburské říše, je zapomenutým klenotem a jedním z nejpozoruhodnějších míst v okolí planety
Uran. V současnosti vládne Ferdinandu císař František Josef XII., proslulý svým nesmlouvavým,
konzervativním postojem vůči mezinárodní kooperaci…
A pak se strhl poprask. Velvyslanec vyděšeně nadskočil, kdyţ se v lodi rozsvítilo varovné
červené světlo. V těsném sledu se ozval nepříjemný hukot a z kokpitu se ozval pilot.
„Něco sem míří!“ volal. „Moţná po nás střílejí, pane!“
Velvyslanci přeběhl mráz po zádech. Ţe by byl císař aţ takový blázen? Uklidňoval se, ţe jeho
loď má dostatečné ochranné štíty a pilot přinejhorším stihne utéct, ale přesto to byl velice
nepříjemný pocit. Schoulil se do rohu pohovky a čekal, aţ se situace uklidní. Naštěstí nečekal
dlouho.
Červené světlo zmizelo a hukot utichl. Pilotŧv hlas byl plný úlevy: „Jsou to ty jejich zatracené
orlice, pane!“
Velvyslanec zbystřil, vstal a přesunul se do kokpitu. Rakouské orlice. No jistě. Jestli se
Ferdinand něčím dostal do širšího povědomí občanŧ Solární unie, tak právě svými orlicemi. Těţko
říct, zda se ještě jednalo o zvířata - ptáci byli doslova prošpikovaní všelijakými implantáty, aby se
mohli volně pohybovat vesmírným vzduchoprázdnem.
Jejich předvoj uţ se dostal na dohled k velvyslancově lodi. A velvyslanec musel uznat, ţe jej
orlice uchvátily. Krásní, ušlechtilí dravci se zlatými křídly, kteří elegantně plachtí na pozadí
vesmírné noci; na tom pohledu bylo cosi skutečně pŧsobivého.
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Pak se podíval do dálky, kde se z temnoty pomalu vynořoval cíl jejich cesty. Ten uţ však
zdaleka tak pŧsobivý nebyl. Velvyslancŧv rodný Deimos byl sice také jen kupa kamení, ale aspoň
se nacházel blízko Marsu a Zemi, tedy v centru všeho dění. Ne jako tahle ohavná periferie.
„Za pŧl hodiny budeme přistávat,“ informoval ho pilot. Velvyslanec přikývl. Pŧl hodiny je
dostatečně dlouhá doba, aby se stihl natáhnout do své pohovky.
Loď opatrně proletěla skrz energetické pole chránící Vídeň. Na první pohled město vypadalo
jaksi starobyle a nepřívětivě. Velvyslancovi připadalo, ţe hrad Habsburg, obludný monument
v srdci města, se na něj zlověstně mračí, jako by ho chtěl zavalit svou temnou masou. Ta představa
se mu vŧbec nelíbila.
Po chvíli konečně přistáli. Velvyslanec si upravil oblek a vystoupil. U přistávací plošiny uţ
čekala uvítací delegace a on pocítil nepříjemné šimrání na zátylku - cítil je pokaţdé, kdyţ byl
nervózní.
Ihned poznal, který z nich je císař. Ti ostatní totiţ byli jen malé satelity, pokorně krouţící
kolem své mateřské hvězdy. Císař byl skála, monolit, to on byl Ferdinandem a celá říše dýchala
skrze jeho plíce. Byl oblečen v armádní uniformě a rty měl pevně stisknuté k sobě. Místo očí se na
velvyslance dívaly dvě kapky roztaveného kovu. A dívaly se velice nesmlouvavě…
„Vítejte na Ferdinandu.“
Romantická gesta
V záchvatu melancholického patosu utrhl princ v zahradě rŧţi. Mělo to být romantické gesto,
kterým chtěl vylíčit příšernou prázdnotu svého nitra, po chvíli však rŧţi rozmrzele upustil na zem.
Na dlani mu zbyly drobné ranky a na trnitém stonku smutné polámané květiny ulpěly malé kapičky
modré krve…
O kus dál, na trávníku mezi okrasnými keři, stál dvorní malíř Guy Bellivier z Ganymedu a
právě dokončoval portrét nějaké mladé ţeny. Kdyţ si všiml prince, usmál se. „Něco jsem pro vás
namaloval, Jasnosti!“ zvolal a pokynul princovi, ať přistoupí blíţ.
Ten však chvíli váhal. Nikdy nezjistil, zda je malíř vlastně jeho přítel. Se svým vybledlým
červeným baretem a věčným ironickým úsměvem vypadal jako šibalský elf, který má sice v jádru
dobrou povahu, ale chová se přátelsky jen do té doby, neţ mu to přestane připadat zábavné. Téměř
pokaţdé, kdyţ se princ s Guyem setkal, ke konci rozhovoru míval pocit, ţe malíř se mu naprosto
nepokrytě vysmívá. Nikdy zkrátka nedokázal prohlédnout všechny jeho rafinované poznámky a
naráţky.
„No tak, Jasnosti, pojďte se přece podívat!“
Princ přikývl. Došel ke Guyovi a podíval se na nedokončený obraz, připevněný na malířském
stojanu. Hned ji poznal.
„Rekonstrukce podle dobových materiálŧ,“ zahlaholil Guy a ukázal tenký štos fotografií, který
leţel na zemi. „Vaše nastávající!“
Princ se pousmál. „Takhle skutečně vypadala, opravdová Markéta z Amalthey.“ Bylo to
konstatování. Uţ dávno si její obrázky vyhledal v databázi.
„Ano, takhle skutečně vypadala,“ přisvědčil Guy. „Moţná mŧţete počítat s tím, ţe byla trošku
ošklivější, neţ jsem ji tu namaloval. Je to koneckoncŧ praxe celých dlouhých pokolení dvorních
malířŧ. Jejich první přikázání zní: maluj lichotivě, nikoliv dle pravdy.“
„Kdyţ jsem ji viděl, vypadala jako medúza…“ řekl princ posmutněle.
Malíř ovšem mávl rukou. „Určitě to bude výborná ţena. Nemŧţete mít o někom předsudky jen
proto, ţe ho vypěstovali v plexisklové kádi s výţivným roztokem!“ A opět ten typický šibalský
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úsměv. Princ netušil, jestli s ním Guy soucítí nebo se mu vysmívá. „Jak říkám, Jasnosti, bude to
skvělá ţena - i kdyţ já osobně dávám přednost tomu, jít si jednou za čas uţít s děvčaty z D’Estu. A
vy byste to měl taky zkusit. Podle mě ještě nemáte věk na ţenění.“
S tím princ souhlasil. Bylo mu čtrnáct. „Koukal jsem se do databáze a všechno jsem si o
pŧvodní Markétě našel…“
Guy potřásl hlavou. „Já taky. Píše se tam o ní, ţe byla moc milá a přátelská.“
„Guyi,“ zasténal princ, „byla to moje praprapra… prostě hrozně dávná předkyně. Navíc moje
praprababička byla taky naklonovaná Markéta z Amalthey. Je to hrozně… zvláštní a špatné…“
„Vidíte? Je vám prostě předurčena. Máte v sobě její geny hned dvakrát a vaše děti jimi budou
přímo prosyceny!“
Princ se zachmuřil. Uţ zase měl pocit, ţe malíř se mu vysmívá a vŧbec není na jeho straně.
„Máš mě vŧbec rád?“
„Mŧţete si být jist, ţe jste mŧj nejvíc nejoblíbenější princ ze všech princŧ, které znám,“ řekl
malíř teatrálně váţným hlasem.
Jenţe princ se mračil. Guyovy odpovědi mu vţdycky přišly hrozně nejednoznačné a bolela ho
z nich hlava. „Mŧj otec je tím sňatkem úplně posedlý. Od té doby, co zemřela matka, pořád
opakuje, ţe rod musí mít dědice. Kdyby se mi něco stalo, Habsburkové by asi úplně vymřeli. Mŧj
otec…“
„Váš otec je taky jenom člověk,“ skočil mu Guy do řeči, „ruku do ohně bych za to nedal, ale
mám pocit, ţe jsem ho kdysi zahlédl v křivolakých uličkách D’Estu. Co vy víte? Třeba teď po Vídni
běhá nějaký mládenec s fialovou krví.“
Tahle poznámka přišla princovi dost netaktní a uţuţ chtěl něco namítnout, jenţe Guy
pokračoval: „Já mám vlastně k císaři docela blízko, oba jsme tak trochu dinosauři. Hrát si na
šlechtice je uţ v dnešní době úplně mimo - stejně jako ty nemotorné patlanice, které vyrábím,“ a
mávl rukou směrem k portrétu. „V Ganymed City, Městě snílkŧ, uţ pro mě nebylo místo. Současné
umění je zkrátka někde úplně jinde. A tyhle staré techniky uţ zajímají jen vašeho otce.“
Potom se v Guyových očích cosi rozsvítilo a roztančilo. Sklonil se k princovi, jako by mu
chtěl říct nějaké tajemství. „Kdybyste tak, Jasnosti, viděl ganymedské umělce! Jsou to naprostí
šílenci!“
Princova špatná nálada byla tatam. Tušil totiţ, ţe Guy bude vyprávět - a pokaţdé, kdyţ se
k tomu malíř odhodlal, jeho příběhy stály za to. Nešlo o ţádné nudné a moralizující bajky, jaké
slýchával od vévody Wilfrida. V Guyových vyprávěních tekla krev a hrdinové byli neohroţení
vesmírní dobrodruhové se zbraněmi a titanovými kulkami.
„Jak říkám, jsou to šílenci. Nahrávají své fantasmagorické sny a vize a navzájem si je
vyměňují, přetvářejí svá těla do úděsných podob a na neobydlených planetkách a asteroidech budují
bláznivé, utopické světy.“ Pak se zamyšleně poškrábal na bradě, jako by vzpomínal na něco, co se
stalo uţ hrozně, hrozně dávno. „Vlastně jsem jednoho z nich znával, moţná bych vám o něm mohl
vyprávět. Chtěl byste?“
Princ přikývl. „Proč ne. Pověz, Guyi, měl ten šílenec pistoli?“
Zodpovědný muž
Ráno to začalo.
„Zítra se, Jasnosti, stanete dospělým muţem. Vstup do manţelství, to není jen tak. Člověk
musí být náleţitě připraven, musí dosáhnout náleţité morální úrovně. Doufám, Jasnosti,“ pronesl
vévoda obzvláště pedantským hlasem, „ţe se na vás mohu spolehnout a ţe vám mohu dŧvěřovat.
Jinak bych byl velice zklamán.“
Princ mlčel, oči sklopené k zemi. Nedokázal opětovat vévodŧv upjatý pohled. „Ano.“
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„Pamatujte, ţe nevěsta je křehká bytost a vy pro ni musíte být v ţivotě oporou.“
Tím, jak se zdálo, přednáška skončila. Vévoda ucedil něco v tom smyslu, ţe za chvíli bude
následovat nácvik obřadu, a odešel na chodbu. Princ tedy zŧstal sám, usazený za vysokou dřevěnou
lavicí uprostřed místnosti. Zŧstal sám, aby přemýšlel o své odpovědnosti.
Byl Habsburk, tento fakt mu vévoda opakoval třikrát denně a princ se s ním zkrátka musel
smířit. Byl malým zeleným lístkem na konci mohutné větve habsburského rodokmenu, který
pokrýval celou protější stěnu místnosti. Ohromný strom, jehoţ kořeny představovala dávná kníţata
z Habichtsburgu, ztracená v předvěkých dějinách Země, rodokmen pokroucený jako nějaký
fantaskní pavouk. Z hlavního kmene vyrŧstalo mnoho slepých větví, ale jen jedna se stále zelenala:
větev ferdinandských monarchŧ. A na jejím konci František Josef XII., císař rakouský a
ferdinandský, král jeruzalémský, velkovévoda hyperionský a amaltheánský.
Jak ovšem princ dobře věděl, čistě teoreticky uţ ţádná habsburská dynastie neexistovala.
Pokud si dobře pamatoval, vymřela po meči uţ celkem šestkrát - a pokaţdé, kdyţ se tak stalo, byly
větve v patřičném místě celé seschlé a zčernalé. Poprvé, kdyţ se krev smísila s těmi zlotřilými
Lotrinky, naposledy, kdyţ se do rodu přiţenil Francois de Hyperion.
Princ si uvědomil, ţe nyní uţ vlastně chápe svoji povinnost. Rod přeţívá několik tisíc let a
nepřivést na svět potomka by bylo hrozným hříchem.
Pak se otevřely dveře a vévoda se vrátil. Nebyl sám - po jeho boku kodrcavě popojíţděl starý
uklízecí robot.
„Nyní, Jasnosti, je čas na nácvik obřadu. Byla by to hrozná ostuda, kdybyste na své vlastní
svatbě cokoliv popletl.“ Odkašlal si. „Přistupujte, prosím, k tomuto nácviku zcela váţně. Tento
robot bude prozatím představovat vaši nevěstu.“
Starý uklízecí stroj cosi zamručel a princ měl strach, ţe se neudrţí a začne se smát. Nebo
moţná brečet. Proboha, vţdyť tohle je přece zcela absurdní, pomyslel si. Jenţe potom uviděl
vévodŧv výraz. Wilfridovy oči ţádnou absurditu nepřipouštěly. Jasnosti, říkaly, jste na prahu
dospělosti. Musíte být zodpovědný muţ…
A tak princ vstal a postavil se vedle té staré rezavé věci a radši se snaţil být myšlenkami někde
úplně jinde, jen aby mu nedocházelo, jak potupná je vévodova příprava.
„Nejdříve,“ začal vévoda, „budete vy a nevěsta dovedeni k oltáři, kde bude čekat arcibiskup.
Představte si, ţe oltář je vaše lavice.“
Princ přikývl. Lavice byla oltář a vévoda byl arcibiskup. A právě se chystal stvrdit manţelství
mezi princem a kupou šrotu. Ano, zatím to všechno výborně chápal.
„Na veškeré otázky, které vám arcibiskup poloţí, musíte odpovědět: Ano. Krátce, jasně,
srozumitelně. Ţádné mumlání, Jasnosti!“
„Ano.“
„Bude se ptát, zda je vaše rozhodnutí upřímné a zcela definitivní. Poté,“ vévoda se krátce
odmlčel a nahlédl do svých skript, „poté následuje manţelský slib. Ten musíte umět nazpaměť, je
vám to jasné? Opakujte po mně: ,Já, princ Ferdinand Habsburský z Ferdinandu, se odevzdávám
Tobě, Markéto z Amalthey, a přijímám tě za svou manţelku. Slibuji, ţe Ti zachovám svou lásku a
úctu a ţe Tě nikdy neopustím a budu s Tebou nést všechno dobré i zlé aţ do smrti. K tomu nechť mi
dopomáhá Bŧh. Amen.‘“
Princ poslušně papouškoval. Představoval si však, ţe je v zahradě a pozoruje rakouské orlice,
jak létají po obloze. To, co dělal, přece nemohlo být skutečné.
„Výborně, Jasnosti. Nyní přichází ten úplně nejdŧleţitější krok. Vzájemný souhlas. Vlastně na
něm není co zkazit, jen se vám nesmí třást hlas. Chápu, ţe budete proţívat silné emoce, musíte je
však překonat, rozumíte?“
„Ano.“ Krátce, jasně, srozumitelně.
„Nyní, Jasnosti, vezměte svou nevěstu za ruku,“ řekl vévoda zlověstným tónem. Princ si
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povzdychl a popadl robotovo kovové klepeto. Robot cosi zamručel.
Vévoda vyndal z kapsy svého obleku malou dřevěnou krabičku a poloţil ji na lavici.
„Zde jsou prsteny. Zatím na ně nesahejte - jediné, co se od vás bude chtít, je nasadit vaší ţeně
jeden z nich. Hlavně si, Jasnosti, nepopleťte prsty. Pokud se jí ho budete snaţit násilím nandat na
palec, tak si mě váţně nepřejte!“
„Ano.“
„Báječně, tímto jsme, Jasnosti, pro dnešek skončili. Zítra vás čeká generální zkouška přímo ve
vídeňské katedrále.“
Princ přikývl.
Tak, drahý robote, nyní jsme svoji.
Princ se ukládal ke spánku a byl to pomalý a neklidný proces. O dostatek nočních mŧr se
postaral vévoda Wilfrid, který se večer zastavil v jeho komnatách. Tvářil se váţně, ještě váţněji neţ
obvykle. Tak hrozně nepříjemně osudově. „Budete se muset ukázat jako pravý, zodpovědný muţ,“ a
„Očekávám od vás, ţe se zachováte dospěle,“ a podobné řeči. Celý výklad nakonec spěl k tomu, ţe
klonování se nezdařilo tak úplně, jak se plánovalo - zkrátka ţe Markétě z Amalthey zŧstala
prŧhledná kŧţe. Princ jen naprázdno polkl a bylo mu jasné, o čem všem se mu bude dnes v noci
zdát. Vévoda odešel aţ poté, co z prince vydoloval přísahu, ţe při zítřejším obřadu neudělá ostudu a
bude se chovat svědomitě. Pak si princ lehl do postele a dlouho přemýšlel.
Kdyţ konečně usnul, zdálo se mu, přesně jak předpokládal, o obřích medúzách, které mu
vyznávaly lásku. A těsně předtím, neţ se jakákoliv logická struktura jeho snu nenapravitelně
sesypala, zaútočili na něj zlí, fialoví levobočci a upírali mu jeho právo na habsburský trŧn.
Podívejte se na toho blázna
Uţ probuzení bylo děsivé. Otevřeli mu oči. Jedno páţe s neohrabanými prsty k němu prostě
přišlo a rozevřelo mu slepená víčka. Pak ho vytáhli z postele a začali z něj dělat ţenicha.
Zdálo se, ţe pro kaţdou část této procedury bylo v pokoji speciální páţe. Jedno ho svléklo,
další dovedlo do koupelny. Připadal si jako loutka, přehazovaná sem a tam. Nebránil se, byl celý
rozespalý a navíc věděl, ţe čím vláčnější a poddajnější bude, tím dřív bude mít ten ohavný záţitek
za sebou. Byl umyt, učesán, ostříhán, oblečen a nakonec napudrován. Kdyţ se podíval do zrcadla,
viděl tam přesně toho dospělého a rozumného muţe, o němţ mu povídal vévoda Wilfrid. Jenom oči
ho prozrazovaly. Tvářil se jako králík - ne jako člověk, který má v několika málo hodinách vstoupit
do manţelství a jehoţ rozhodnutí je upřímné a definitivní.
„Vypadáte skvěle,“ řeklo jedno páţe obdivným hlasem, ale princ jen pokrčil rameny.
Pak konečně přišel sám vévoda. Párkrát prince přejel zkoumavým pohledem, zda je všechno
v pořádku a zda jsou všechny maličké detaily v souladu s předpisy. Poté se zamračil a poručil
princovi, aby ho následoval.
Vyšli na nádvoří, kde uţ čekalo elegantní černé vznášedlo. Vyšňořený šofér jim otevřel dveře,
princ tedy nastoupil a uvelebil se na měkkém, koţeném sedadle. Vévoda se posadil vedle něho.
Sotva vyrazili, naklonil se k princovi a se vztyčeným prstem započal další ze svých osudových
promluv: „Upřímně doufám, ţe jste pečlivě nastudoval všechny dokumenty, které jsem vám nechal
poslat. Císař dnes není v příliš dobrém rozpoloţení a byl bych velice nerad, kdybyste mu měl
zpŧsobit další zklamání, Jasnosti. Je vám to jasné?“
„Co se stalo?“ zajímal se princ. Otcova špatná nálada mohla spoustu věcí velice nepříjemně
zkomplikovat.
„Pohádal se s Bellivierem,“ vysvětlil vévoda přísným hlasem. „Malíř proti vašemu otci
vystoupil s velmi neloajálními názory. Byl okamţitě vypovězen z Ferdinandu.“
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Prince to nijak nepřekvapilo, cítil pouze zklamání. Jak sám dobře věděl, Guy občas dokázal
být velice netaktní. Zřejmě špatně odhadl, kam aţ sahá císařova shovívavost. Anebo ten spor moţná
vyprovokoval schválně, protoţe uţ se na Ferdinandu nudil. Třeba se rozhodl vrátit do Ganymed
City, aby tam zešílel a mohl se připojit ke zdejší umělecké komunitě. Uţ teď princ věděl, ţe se mu
po malíři bude hodně stýskat.
„Osobně jsem toho člověka nemohl vystát,“ řekl vévoda, „navíc si myslím, ţe na vás měl
špatný vliv, Jasnosti. Doufám, ţe jste ty jeho výmysly nikdy nebral váţně.“
Princ zavrtěl hlavou. „Otec ví, co dělá. Přísahám, ţe ho nezklamu.“
To vévodu uspokojilo. Po zbytek cesty mlčeli a princ si v duchu pořád dokola opakoval znění
manţelského slibu. Pak si představoval jednoho po druhém všechny císařovy hodnostáře, jak by se
asi tvářili, kdyby řekl, ţe si Markétu nevezme. Jsem zbabělec, pomyslel si po chvíli. Představovat si
mohl, co chtěl, stejně ale věděl, ţe nakonec odříká přesně to, co ho naučili odříkat. „K tomu nechť
mi dopomáhá Bŧh. Amen.“
Hrad Habsburg byl vídeňskou největší stavbou, avšak katedrála tou nejšpičatější. K nebi, jeţ
představovala stříbřitá energetická kopule, se vzpínalo okolo stovky zdobených fiál a štíhlých víţek.
Vídeňský svatostánek vypadal jako nějaké zkamenělé monstrum z mořského dna, nemotorný,
pseudogotický leviatan.
Podobně, a přece úplně jinak pŧsobil na prince i samotný arcibiskup. I jeho domovem byla
mořská hlubina, osvícený muţ však nehrozil ţádnými ostny a špičatými chapadly. V princových
představách byl zmateným mlţem, který kdesi zapomněl svoji ulitu. Byl otylý a kdyţ mluvil,
všechny jeho brady se třásly jako kus rosolu. Princ někde zaslechl, ţe člověk je z velké části tvořen
vodou - a arcibiskup, veliký zpocený měch, jako by toho byl dŧkazem.
Nácvik v katedrále nebyl o nic lepší neţ ten ve výukové místnosti. Sice ho tentokrát nenutili
vzít si robota, ale obrovský prázdný prostor prince hrozně znervózňoval. Uvědomil si, ţe aţ bude
katedrála plná lidí, budou se všichni dívat na něj a na Markétu. Pokud něco zkazí, všechny zklame.
Kdyţ ale nácvik skončil, vévoda ho pochválil.
„Vedl jste si skvěle, Jasnosti, pokud takto zodpovědně zvládnete i skutečný obřad, nesmírně
mě potěšíte.“ Pak prince odvedl do strohé kamenné cely. „Nyní vás čeká takzvaná tradiční vigilie.
Poslední dvě hodiny svého mladistvého ţivota, neţ vstoupíte do manţelského svazku, strávíte o
samotě. V tomto čase budete přemítat o svých nových povinnostech a modlit se k Bohu.“
Vévoda odešel a princ se opřel o chladnou stěnu. V cele nebylo vŧbec nic kromě dveří a
malého okna, které však bylo příliš vysoko, neţ aby se z něj mohl princ podívat ven. Měl
nepříjemný pocit, jako by byl nějaký trestanec. Nejdřív jej vévoda trýznil všemi moţnými zpŧsoby
psychické tortury, teď ho dokonce uvrhl do cely. Po chvíli si uvědomil, ţe asi nepřemýšlí nad
správnými věcmi.
Posadil se do rohu a čekal.
Připadalo mu, ţe uţ je tam zavřený celou věčnost, kdyţ vtom se v okénku objevil zvláštní stín.
Ozval se škrábavý zvuk a potom do místnosti vlétla rakouská orlice. Princ ji nevěřícně pozoroval,
napŧl uchvácen, napŧl vyděšen. Ještě nikdy neviděl ţádnou orlici tak zblízka. Nádherný, mohutný
dravec se usadil přímo proti němu, pak si z hrudníku zobákem uvolnil malou kovovou schránku
podobnou nábojnici. To je pro tebe, říkaly ptákovy oči, ale princ byl příliš vylekaný jeho ostrými
pařáty, neţ aby se pro schránku natáhl. Orlici naštěstí čekání nebavilo příliš dlouho a po několika
minutách odletěla.
Kovové pouzdro obsahovalo zprávu:
Doufám, můj princi, ţe mi odpustíte. Je mi líto, ale zkrátka jsem se nenarodil jako diplomat,
zřejmě mám pro takové povolání příliš horkou krev. Snaţil jsem se vašemu otci rozmluvit váš sňatek
s Markétou z Amalthey, ale asi jsem pouţil nevhodné argumenty. Jsem nyní nucen neprodleně
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opustit Ferdinand. Tudíţ mě neočekávejte na svatební hostině a nezazlívejte mi mou neúčast. Věřte,
ţe kdybych mohl, rád bych se připojil. Uţijte si svatební noc a neděste se, ve tmě vypadají všichni
stejně - dokonce i ti, co mají místo kůţe průhledný igelit.
V kontrastu ke zdobenému rukopisu byl podpis šíleně naškrábaný. Tři zmatená písmena,
moţná Guy, moţná Puk.
Katedrála byla přesně tak plná, jak se princ obával. Svatbu si nenechal ujít snad ţádný
obyvatel Vídně. Byli tam všichni. Jeho otec, uhlazený velvyslanec z Republiky Deimos, vrchní
velitel habsburské flotily, Albrecht d’Este, vévoda Wilfrid a také jeho rytíři. Seděli na
privilegovaných místech v první řadě.
Potom princ spatřil svoji nevěstu. Stála nesměle mezi několika vévodovými poskoky, hlavu
měla cudně skloněnou. Vlastně je hezká, pomyslel si princ, svatební šaty jí sluší. Jenţe potom
Markéta opětovala jeho pohled. Sice jí obličej zamazali nějakým bledým krémem, ale moc to
nepomohlo. Princ viděl skrz. Všechny ty drobné ţilky, v nichţ proudila modrá krev.
Kdyţ ji k němu přivedli, všechno se propadlo do milosrdné mlhy. Na většinu obřadu si ani
nepamatoval, jazyk zkrátka opakoval naučené fráze a prsty konaly naučené pohyby. Na ţádnou
rebelii se nevzmohl. Jsem slaboch, říkal si. Podívejte se na toho blázna: odříkává, co ho naučili
odříkat.
„Ano.“
„Ano.“
Deimokracie
Zprvu se velvyslanec cítil na svatební hostině poněkud nepatřičně, ale jak přibývalo vypitých
číší vína, dostavovalo se čím dál větší uvolnění. Přesto to zdaleka nebyl hodokvas podle jeho gusta.
Nikdo se nesmál, všichni mlčeli a velice strojeně a opatrně konzumovali předloţené chody.
Vypadali bledě a bezkrevně a ta podivná, modravá a nepovedená princeznička vedle nich znamenala
vítané zpestření. Zato pohled na mladého prince byl opravdu frustrující. V jeho očích se zračila
směs prázdnoty a rezignace, jeho bledou tvář někdo přespříliš iniciativní navíc ještě napudroval. Na
kráse mu to rozhodně nepřidalo. Je to chudák.
„Prosím?“
Velvyslanec se polekaně otočil. Ocitl se tváří v tvář císaři a uvědomil si, ţe asi přemýšlel moc
nahlas.
„Sluší jim to spolu,“ řekl a doufal, ţe se nedopustil ţádného faux pas.
„Ach, to ano,“ procedil císař mezi zuby, „rod musí pokračovat.“
Velvyslanec přikývl. Tak či tak, pomyslel si, mladý princ se nikdy uţ císařem nestane. Protoţe
tohle jsou poslední dny Habsburské říše. Je mi líto, Veličenstvo, ale kdyţ se bude váš syn snaţit,
moţná to dotáhne na prezidenta.
„Pokud se nemýlím,“ ozval se znovu císař, nyní velice zlověstným tónem, „poctil jste
Ferdinand svou návštěvou kvŧli jisté misi. Unie vás vyslala, abyste mě přesvědčil vzdát se trŧnu…“
Velvyslanci zaskočil doušek vína. A je to tady, proletělo mu hlavou. Začíná volný pád.
„Ano.“ Ani nevěděl jak, ale podařilo se mu zachovat klidnou tvář a vydrţet císařŧv upřený
pohled.
„Mohu vás poţádat, abyste se se mnou šel projít?“
Velvyslanci přeběhl mráz po zádech a uvnitř v hlavě se mu usadil nedefinovatelný, špatný
pocit. Přesto přikývl. Vstali od stolu a nikdo se po nich ani neohlédl, seděli tam dál jako voskové
figuríny; byla to váţně moc veselá hostina. Jediný, kdo pozvedl oči, byl princ. Ale kdyţ do nich
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velvyslanec pohlédl, vlastně se zdálo, ţe tam ani nejsou. Jako by je princ zapomněl na dně svého
talíře a jako by tam zapomněl taky sám sebe.
„Je to chudák.“ A tentokrát uţ to velvyslanec řekl nahlas. Připomněl si totiţ svou
diplomatickou imunitu. Moţná také začal pŧsobit vypitý alkohol a rozvázal mu jazyk. Koneckoncŧ,
císař ho mŧţe přinejhorším vyhostit.
„Co vlastně Solární unie nabízí?“ zeptal se císař, kdyţ opustili hodovní síň.
Velvyslanec se pousmál. Je mi líto, pomyslel si, ale tohle je omyl. O ţádné nabídce totiţ
nebyla ani řeč. Moje přítomnost je pouze prázdné politické gesto. „Na Ferdinand potečou dotace ze
Země, dostane se do programu podpory vzdálených regionŧ. Obyvatelŧm bude uděleno solární
občanství a moţnost volně cestovat po celé Sluneční soustavě. Vaše ţelezné doly budou
modernizovány a vybaveny novou technikou. Pokud přistoupíte na podmínky, Ferdinand proţije
svou renesanci…“
Císař se zamyslel. „A jinak?“
Jinak to udělá BUM!, prolétlo velvyslancovi hlavou, a ty mi to vidíš na očích, ať řeknu
cokoliv. Nemá smysl to tajit. „Nastane blokáda a intervence Mírových sloţek Solární unie.“
Císař přikývl. „Pokud budeme souhlasit, staneme se další malou spokojenou republikou…“
„…jako třeba Republika Deimos,“ dokončil velvyslanec.
Monarcha se ovšem zatvářil pobaveně. „Deimos! Tak se v jednom starém jazyku řekne slovo
hrůza,“ řekl pohrdavým tónem. „Vidíte? Ta vaše deimokracie je vlastně vláda hrŧzy. Ne, vaše
nabídky pro mě skutečně nejsou nijak lákavé.“
„Ale přesto je musíte přijmout,“ povzdychl si velvyslanec. Císařova reakce se mu vŧbec
nelíbila. Doufal, ţe není příliš rozezlený. Rozhlédl se a ke své nelibosti zjistil, ţe chodby, jimiţ ho
císař vodil, se proměnily v nepříjemně spletitý labyrint. Bez monarchovy pomoci by asi nebyl
vŧbec schopen najít cestu zpátky - a to zatracené víno mu moc bystrosti také nepřidalo. Ale i kdyţ
si to uvědomoval, hnal se sebevraţedně stále dál. „Organizacím pro ochranu lidských práv se
dostaly zprávy o jakémsi D’Estu a dosti je pobouřily. Nikdo nemá právo dělat ze svobodných
občanŧ své poddané.“
Císař neodpověděl. Kráčeli dál, a kdyţ zabočili za roh, velvyslanec si všiml, ţe chodba ústí do
nějakého rozlehlého sálu. To, co nakonec viděl, mu vyrazilo dech. Dostali se do obrovské ptačí
klece, do vídeňské Voliéry. Z masivních stěn trčely dlouhé trámy ověšené hnízdy, mezi nimiţ
krouţilo několik rakouských orlic. Na stropě byl veliký kruhový portál, jímţ mohli ptáci opouštět
Voliéru a nořit se do volného vesmíru.
„To je… fascinující,“ vydechl velvyslanec.
„Vskutku,“ souhlasil císař. „Ale ještě to není vše.“
Měl pravdu. Portál se začal otevírat jako gigantické oko. Za ním se objevily hvězdy. Hvězdy a
spousta nádherných zlatých ptákŧ. Seskupili se do klínovité formace a vletěli do Voliéry. A
velvyslancŧv úţas vystřídalo zděšení. Příliš pozdě si uvědomil, ţe ptáci směřují přímo na něj a ţe uţ
se nestačí zastavit. Orlice obalily jeho tělo. Chtěl vykřiknout, ale jedna z nich mu narvala zobák
přímo do chřtánu.
Těsně předtím, neţ agónie roztříštila jeho vědomí, nahmatal svou vysílačku. Nevzmohl se
však na víc neţ na dávivé chroptění.
Završení sňatku
Krátce poté, co císař opustil svatební hostinu, zmocnil se prince a jeho nevěsty vévoda Wilfrid.
Odvedl je k novomanţelské komnatě, a kdyţ je zamykal uvnitř, měl takový podivný výraz a jediné
co řekl, bylo: „Vaše Jasnosti.“ Nic víc. Princ byl uvnitř zamčený se svou… ţenou. A aţ nyní si
uvědomil, ţe na tuhle část ho vévoda v podstatě nijak nepřipravil. Přitom právě svatební noci se
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obával ze všeho nejvíc, protoţe vŧbec netušil, co se od něj očekává.
Pokoj byl čistý, uklizený a uprostřed stála velká postel s nebesy. Princ pohlédl na Markétu.
Předpokládám, ţe ty asi víš co se má dít, pomyslel si. Vlastně byla docela hezká, opravdu. Měla
pěknou postavu a krásné měděné vlasy. Řekla: „Princi?“ a on si uvědomil, ţe má i hezký,
melodický hlas. Jenţe viděl skrz její kŧţi. Markéta z Amalthey se usmála a v jejím obličeji se tak
odporně rozpohybovaly všechny ty drobné svaly. Řekla: „Princi?“ a všude, na tvářích, na čele,
kolem očí měla spoustu tenkých, modrých ţilek. Řekla: „P-princi?“, tentokrát uţ poněkud
nervózněji. Dotkla se ho, trochu plaše, pak ho objala a princ přemítal, kde ţe přesně leţí ta hranice,
kdy uţ je toho všeho trochu moc a kdy uţ nezbývá, neţ se z té noční mŧry, byť násilím, probudit.
Vytrhl se jí a pokoušel se otevřít dveře. Markéta za jeho zády začala popotahovat, byla zmatená a
vyděšená. Princ si uvědomil, ţe se asi vŧbec nechová jako galantní, dospělý muţ, tak jak ho to učil
vévoda Wilfrid. Zámek drţel pevně, byli tu skutečně zamčeni - ne, byl tu skutečně zamčen s ní…
„Co se děje, princi?“ Otočil se. Svatební noc se zřejmě vŧbec nevyvíjela tak, jak jí to
popisoval vévoda. Jsem slaboch, promiň. Nechtěl jsem si tě vzít a moc se ti omlouvám. Jenţe
nahlas to neřekl a Markéta jej rozpačitě sledovala.
Přešel k oknu. Vídeňská kopule byla potemnělá ve svém ferdinandském ekvivalentu noci.
Dýchal čerstvý venkovní vzduch a doufal, ţe mu to pomŧţe něco vymyslet. Pak na to přišel. Musel
v sobě vydolovat hodně odvahy, ale nakonec se odhodlal. Novomanţelská komnata nebyla příliš
vysoko a zeď pod oknem byla porostlá hustou změtí silných břečťanových šlahounŧ. Vyhoupl se
ven z okna a chytil se jedné z větví. Začal lézt dolŧ.
Jenţe asi v pŧlce sestupu se hrozně vyděsil. Jak se zdálo, Markéta z Amalthey se rozhodla
dostát svému manţelskému slibu a následovala ho. Plakala a ve svatebních šatech pŧsobila hrozně
nemotorně.
A princovi se jí najednou zţelelo. Zrod toho myšlenkového pochodu mu sice zŧstal navţdy
záhadou, ale přesto na Markétu počkal a pomohl jí. To jej přimělo k zamyšlení, před čím vlastně
utíká. V Markétině tváři se rozsvítil úsměv.
„P-princi, co to děláte?“ zeptala se roztřeseným hlasem.
Ale on jí neodpověděl. Jeho soucit pomalu odezníval. Obrátil se k ní zády a přemýšlel, kam se
má vydat. Aţ příliš jasně si uvědomoval, ţe z Ferdinandu se utéct nedá. Jeho jedinou nadějí bylo
zmocnit se nějaké z lodí u hlavní přistávací plochy. Ovšem to by v sobě musel objevit opravdu
hodně odvahy.
Utíkali potemnělými, křivolakými uličkami; moţná utíkali spolu, moţná princ utíkal před svou
princeznou. Vídeň byla tichá a prázdná. Všichni byli zřejmě unaveni tím velikým záţitkem ze
svatby, a tak spali.
Princova fantazie jela na plné otáčky. Přemýšlel, kde je teď asi Guy Bellivier. Zda se skutečně
vypravil na Ganymed a stal se šílencem. Při té představě se princ pousmál. Kdyby se mu opravdu
podařilo získat loď, asi by se Guye pokusil najít. Součástí vévodovy výuky bylo koneckoncŧ i
několik hodin u simulátoru, takţe s menším vesmírným plavidlem by si teoreticky mohl poradit.
Schovali se ve stínu jednoho velikého domu a pozorovali přistávací plochu. Přímo uprostřed
stála loď toho podivného solárního velvyslance a princ si byl jist, ţe jeho účely by splňovala
naprosto bezchybně. Jak se zdálo, plochu nikdo nehlídal, a tak se k lodi bezpečně proplíţili. Jenţe
zatímco Vídeň setrvávala v mrtvém tichu, velvyslancova raketa vykazovala aţ příliš známek ţivota.
Dveře do kokpitu byly otevřené a uvnitř svítilo slabé světlo, které předtím zdálky nebylo vidět. A
navíc se zevnitř ozývaly zvláštní tlumené zvuky.
„Princi, pojďme zpátky,“ naléhala Markéta, ale princ jí nevěnoval pozornost.
Potichu a opatrně se přikradl přímo ke vchodu do lodi. Tam se mu naskytl pohled na
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vyděšeného pilota, naslouchajícího ošklivému chroptění, které vycházelo z palubní vysílačky.
A pak se to všechno seběhlo hrozně rychle.
Muţ si povšiml prince a s panickým výrazem odkudsi vytáhl pistoli. Vystřelil. Princ ovšem
uskočil stranou a kulka tak zasáhla Markétu. Ani netušil proč ho to napadlo a později se za to kruté
a groteskní přirovnání příšerně styděl, ale zkrátka mu v tu chvíli přišlo, ţe Markéta praskla jako
veliký igelitový pytel. Všude byla modrá krev, spousta modré krve…
Muţe v kokpitu to zjevně úplně vyvedlo z míry. Upustil svou zbraň, a kdyţ jej princ udeřil
pěstí do spánku, nijak se nebránil. Omráčený zŧstal leţet na přistávací ploše, vedle modré kaluţe.
Nehýbal se.
Princovi se udělalo špatně, ale stejně jako během obřadu i nyní se naštěstí objevila milosrdná
mlha…
Přišlo mu, ţe k plnému vědomí se probral, aţ kdyţ byl bezpečně uprostřed vesmíru, daleko od
všech svých fantómŧ. Napadlo ho, jak rychle se věci stávají minulostí. Byl pryč velice krátce a uţ si
skoro ani nepamatoval, jak vypadal hrad Habsburg, jak vypadal jeho otec. Raději ty myšlenky
rychle vyhnal.
Nastavil souřadnice Ganymedu a modlil se, aby tam Guye opravdu někde našel. Měl pocit, ţe
o tenhle příběh se s malířem prostě musí podělit. Byl totiţ přesně podle jeho gusta - absurdní, plný
šílencŧ, a dokonce v něm nechyběly ani zbraně a krev…
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Harrisonův paradox
Vik Avramsson měl sucho v ústech, kdyţ vstupoval do rozlehlé síně. Obhlédnout ji najednou nebylo
moţné; její rozměry se měřily na kilometry, snad jen výška mohla být o něco menší. Jeho tíseň se
prohloubila.
Dveře za ním téměř nehlučně zapadly do stěny. Avramsson se otočil a vrhl se tam, kde ještě před
okamţikem byly – nebo kde si myslel, ţe byly. Zdálo se mu, ţe se stěnou zcela splynuly; klidně
mohly být o kousek víc vlevo, moţná vpravo… Abstraktní vzor na zdech pŧsobil dojem, ţe se
kolem něj stěny otáčejí.
Hluboké ticho nepřerušovalo nic neţ jeho dech.
Ve středu místnosti něco stálo. Předmět byl ale příliš daleko, neţ aby mohl rozeznat jeho tvar.
Stříbřitě se leskl ve světle, které vycházelo zdánlivě odevšad a odnikud. Avramssona polil ledový
pot. Ta věc ho lákala, neodolatelně ho k sobě přitahovala, ale bál se vzdálit od domnělého bezpečí
stěn.
„Vítej v mém království,“ ozvalo se náhle za jeho zády.
Avramsson sebou trhl a honem se obrátil. Na hladké dlaţbě mu podjely nohy a zapotácel se.
Muţ s uhlově černými vlasy se samolibě usmál. „Vypadáš překvapeně. Vyděšeně, řekl bych.“
Avramsson vydechl. „Omlouvám se, pane Harrisone. Toto prostředí dokáţe člověka znervóznit.
Ale je nádherné. Budí skoro posvátnou bázeň…“
Harrisonŧv úsměv se rozšířil. V jeho porcelánové tváři se ale jinak nepohnul ani sval.
Avramsson si pomyslel, ţe i sám Harrison budí nadpřirozený respekt. Vypadal jako bytost z jiného
světa; ruce a tvář bez jediné vrásky nebo nepravidelnosti, nemrkající oči temné jako intergalaktická
noc, černé uhlazené vlasy, černý oblek, černé naleštěné boty.
Největší a nejobávanější zločinec v rameni Oriona si uměl zjednat pořádek uţ svým zjevem.
„A to je právě její účel, mŧj milý Avramssone,“ odvětil po krátké odmlce. Z jeho milého tónu
šel mráz po zádech. Skrývalo se pod ním ostří noţe. „Lidé, kteří jsou sem přivedeni, mají cítit
bázeň. A strach. Cítíš strach, Avramssone?“
Vik Avramsson němě přikývl. V krku se mu udělal knedlík bránící mu promluvit.
Harrison uspokojeně pokýval. „To je dobře. Máš dŧvod. Nade mnou ještě nikdy nikdo nezvítězil
a tak to i zŧstane. Lidé o tom vědí. A zŧstanou poslušní. Není to logické, drahý Avramssone?“
V Avramssonovi se cosi vzepřelo. Rozum mu velel se plazit po kolenou a prosit, ale vztek ho
odsunul do pozadí. „Oni se vám stejně postaví! Budete jen překvapeně zírat, aţ se celé planety
vzbouří proti vašemu vlivu! Nenávidí vás tak, ţe to udělají!“
Harrisonova tvář zŧstala nehybná jako z mramoru. „Nevládnu planetám,“ odpověděl klidně.
„Mŧj vliv sahá daleko, ale nechci být viděn. Lidé, kteří mne nenávidí, cítí nenávist vŧči nejasné
představě, substanci bez obrysu, člověku bez tváře. Utrpení přináším jen těm, kteří brání mým
cílŧm. Lidé mají příleţitost k úţasnému ţivotu, kdyţ na nich naopak spolupracují.“
„Jste tyran!“
„Nemluvte nesmysly, příteli. Nepostavil jste se mi z nějakých morálních či ideologických
dŧvodŧ. Chtěl jste převzít obchod se zbraněmi v sektoru omega.“ Harrison mlaskl a zavrtěl hlavou.
„Jaká pošetilost, mŧj příteli, jaká neskutečná pošetilost.“
Jeho pohled ztvrdl, poslední náznak úsměvu se vytratil. „Zaslouţí si trest.“
Avramsson zavrávoral a udělalo se mu špatně. Člověk není zvyklý být jednu mikrosekundu na
jednom místě a příští na úplně jiném. Lapaje po dechu, vzhlédl k Harrisonovi. „Jak jsme to
udělali?“
Stáli teď uprostřed místnosti, pár krokŧ od tajemného předmětu. Teď uţ si ho Avramsson mohl
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prohlédnout. Šlo o jakési zařízení, mnohem větší, neţ očekával; desítky metrŧ na šířku i délku a
přibliţně dvacet na výšku. Z toho, jak tam klidně stálo a vrhalo kovové odlesky, pocítil Avramsson
bezděčné mrazení v zádech.
„Kombinace pohyblivé podlahy a silových polí,“ usmál se Harrison. Obrátil pohled k zařízení.
Zdálo se to Avramssonovi, nebo se v jeho tváři objevil náznak emocí – touhy, úţasu, dojetí? „Rád
drţím krok s nejnovější technologií. Popravdě, já sám jsem často tím prvním, kdo má moţnost
vyzkoušet ji v praxi.“
Přešel ke stroji a pohladil jeho lesklý povrch rukou. „Miluji vědu a techniku. Snaţím se v ní
neustále vzdělávat; já sám jsem sestrojil několik unikátních mechanismŧ pro svou osobní loď.
Troufám si tvrdit, ţe je jedna z nejlepších v dosud prozkoumaném vesmíru.“
Avramsson se neodvaţoval zeptat, co je zač přístroj před nimi.
Harrison se k němu otočil nazpátek a přešel blíţ. „Máte tušení, na co právě hledíte, drahý
Avramssone?“
Vik Avramsson vycítil, ţe má moţná poslední příleţitost bojovat o holý ţivot. Počkal, aţ bude
Harrison stát jen pár krokŧ před ním, a vrhl se na něj. Servomotory v jeho kloubech dodaly jeho tělu
bleskovou rychlost.
Ani si neuvědomil, co se přihodilo, dokud mu smysly neřekly, ţe necítí povrch těla a nemŧţe se
pohnout z místa. Stál na jedné noze v jistě nanejvýš směšné poloze.
Harrison se tiše pochechtával. „Mŧj milý Avramssone! Musel jste být opravdu zoufalý, abyste
předpokládal, ţe máte jen nepatrnou naději uspět! Téměř všechny plochy této haly jsou
prošpikovány velmi citlivými senzory a přesně cílenými ofenzivními prostředky. Ve vašem těle
právě koluje úzce specializovaný neurotoxin, který vašim příčně pruhovaným svalŧm na nějaký čas
zabrání v činnosti; vyjma vašich svalŧ od krku nahoru, ovšem. Nenechal bych si ujít to potěšení
vzájemné konverzace.“
Vik Avramsson teď uţ věděl, ţe nemá ţádnou naději. Obměkčit Harrisona bylo nemoţné. A stále
sice nepatrně doufal, ţe záchrana přijde zvenčí, jak byl pŧvodně přesvědčen, ale přestával tomu
věřit. „Proč to neskončíte rovnou?“ zeptal se odevzdaně.
Harrisonŧv úsměv se rozplynul. „Zavraţdit vás jako barbar? Ukončit váš ţivot? Ne, ne, milý
Avramssone, pro své protivníky mám něco lepšího. Tušíte, k čemu slouţí toto zařízení?“
„Nemám nejmenší tušení,“ odsekl poraţený.
Harrison si teatrálně povzdechl a rozhodil rukama. Začal před Avramssonem pomalu přecházet
kolem dokola. „Abych vám to vysvětlil, budu se muset vrátit o malou chvilku do minulosti.
Konkrétně do doby před necelým pŧlstoletím. Uţ tehdy jsem se zajímal o techniku, dychtil jsem po
nejnovějších vynálezech. Touţil jsem být ve středu lidského poznání. Pro začátek jsem si zvolil
nanejvýše smělý cíl – zkonstruovat stabilní a prŧchozí červí díru a umoţnit tak mezihvězdné
dopravě proţít novou revoluci, srovnatelnou s objevem Asakiwovy dimenze.
Najal jsem nejlepší vědce a dal jim veškeré vybavení, o které poţádali. V ţádné oficiální
laboratoři by si o takových podmínkách nemohli nechat ani zdát! Umoţnil jsem jim ţivot v bavlnce,
za jediné podmínky – ţe se budou pořádně věnovat výzkumu. A to oni dělali. Pro ně všechny
představoval vesmír zdroj ještě většího úţasu neţ pro mne. Netouţili po ničem jiném neţ
dŧkladnějším poznání časoprostoru. Mnozí z nich ani nebyli schopní normální mezilidské
komunikace. Doktorka Liouová dokonce dovedla s lidmi interagovat jedině prostřednictvím
neuronálního implantátu, a to pouze ve velmi omezené míře.“
„Váš druh společnosti,“ ucedil Avramsson.
„Nezesměšňujte inteligenci a oddanost těchto lidí, Avramssone! Dokonce jim jejich mysl zčásti
závidím. Představte si to: Věci, které lidé jako my nepochopí ani po letech usilovného studia, oni
vidí na první pohled! Přirozeně chápou strukturu vesmíru a přírodní zákony! Vidí úplně jiný svět
neţ my – krásnější, úţasnější…“

44
„Co kdyţ jim připadá děsivý?“
„Tehdy mne to ani nenapadlo. Teď uţ si tím nejsem tak jistý.“
„Proč?“ vyklouzlo z Avramssona. Chvíli měl na sebe vztek, ţe se nechal zatáhnout do této
absurdní konverzace, ale pak se s tím smířil. Mŧţe vzdorovat, nebo se nechat dovláčet do úplného
konce. A nebo mŧţe ještě doufat.
„Strávili roky prací na zadaném úkolu. Během té doby objevili několik dalších podivuhodných
věcí, ale po letech tu byl prototyp přístroje, který měl stvořit červí díru. Stačilo zadat koordináty
jejího druhého konce – a ţasnout.“
„Nefungovalo to tak, jak mělo, ţe?“
„Máte pravdu. Při jeho prvním spuštění se stala nehoda. Přepálily se obvody a část zařízení
explodovala. Dva vědci byl zraněni, ale jinak se nikomu naštěstí nic nestalo. Ovšem, coţ bylo
podivné, ti zranění tvrdili, ţe nebyli zasaţeni sami. Podle nich byl v blízkosti přístroje ještě jeden
další člověk, o několik desítek metrŧ blíţe neţ oni. Dokázali ho pojmenovat, popsat do nejmenších
detailŧ – ale popisovali člověka, který nikdy neexistoval. Nechal jsem prohledat záznamy na všech
osídlených planetách, rozeslal spoustu neoficiálních zpráv, ale ten muţ se nikdy ani nenarodil. Je
vyloučeno, ţe bych ho nenašel, zvlášť kdyţ to podle jejich výpovědí měl být špičkový vědec
s nejlepším vzděláním. Musel vzniknout v jejich fantazii; ale proč tvrdili oba totéţ? Nelhali, to by
mé diagnostické přístroje odhalily. Byli pevně přesvědčeni o své verzi skutečnosti. Ostatní vědci
nechápali, o čem ti dva mluví. Já také ne; vrtalo mi to hlavou, ale nakonec jsem jim poskytl nějaký
čas na odpočinek a nechal zbytek týmu pokračovat ve výzkumu.
Nedokázal jsem se tím však přestat zabývat. Procházel jsem znovu a znovu všechna příslušná
data, strávil jsem nad nimi celé dny neustálého bdění. V hlavě mi klíčilo podezření. Existoval jen
jeden zpŧsob, jak ho ověřit.“
Avramsson málem zapomněl, ţe má kaţdou chvíli zemřít; nebo co se mu Harrison chystá
provést.
„Ukázal jsem celému týmu kočku. Pak jsem ji umístil tam, kde podle Kacuzy a Miltonové stál
jejich kolega. Sám jsem si stoupl tam, kde se nacházeli oni. Byl jsem si vědom hrozícího nebezpečí.
Mohla se stát váţnější nehoda, mohl jsem i zemřít. Ale člověk musí být připraven riskovat pro
bohatství poznání!“
Takhle ho nikdo nezná, pomyslel si Avramsson. Obávaný Harrison mi ukazuje svou druhou tvář.
Coţ znamená, ţe mě rozhodně nenechá odejít. Ale copak to nebylo jasné?
„Všechny podmínky byly stejné jako tehdy. Na dálku jsem spustil zařízení. Po pár minutách
opět došlo ke spálení obvodŧ. Výbuch mne na chvíli oslnil. Tlaková vlna mě srazila na zem a
zasáhlo mě několik úlomkŧ. Přestoţe jsem měl na sobě ochranný skafandr, jeden z nich ho prorazil
a téměř mi utrhl nohu. Pár dní v regeneračním centru byla ovšem směšná cena za to, co jsem se
dozvěděl.
Nikdo z mého týmu si na kočku nepamatoval!“
Vytrţená z kontextu by tato věta zněla obzvlášť absurdně, přemítal Avramsson. Ale nenese celé
jeho vyprávění nádech absurdity? Co se snaţí mi vykládat?
„Zmocnilo se mě neskutečné vzrušení! Učinil jsem moţná největší objev v dějinách lidstva!“
Teď se Harrison doslova zalykal prazvláštní směsicí pýchy a bázně.
„Jaký objev?“ otázal se ho Avramsson.
„Za okamţik porozumíte, drahý Avramssone! Zopakoval jsem experiment ještě několikrát a
zjistil, ţe cokoli umístím do přesně vymezeného akčního rádiu v blízkosti stroje, je zcela vymazáno
z časoprostoru. Ale stojíte-li v mezikruţí druhého akčního rádiu, zŧstane to zachováno ve vaší
paměti. Pro všechny, kdo se nacházejí dál, to nikdy neexistovalo. Zní to šíleně, ţe? Ale praxe to
podpořila! Cokoli, co není součástí přirozené struktury tohoto sálu, která je zadána v základních
parametrech zařízení, jednoduše zmizí. Jak ze současnosti a budoucnosti vesmíru, tak z jeho
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minulosti.
Zakázal jsem vědcŧm jakékoli další úpravy přístroje a zadal jim nový úkol – zjistit, jak je něco
takového moţné. Dívali se na mne jako na šílence. Dokud to sami nezaţili.
Nevyhnutelně nadešla chvíle, kdy jsem dospěl k rozhodnutí vyuţít objev prakticky.“
Avramsson polkl.
„Ano, milý příteli, vidím, ţe jste jiţ pochopil. Ale dosud neznáte nejzásadnější část mého
objevu. Zatím šlo o významný vědeckotechnický prŧlom, ale závěr, k němuţ jsem došel později,
zasahuje do všech oblastí naší existence!“
„Jaký závěr?“ zaskřehotal Vik Avramsson.
„Kdyţ jsem nechal ubohého Sarkova vymazat z časoprostoru, přišel jsem na to, ţe nic z toho, co
po sobě zanechal, se nezměnilo. Ten chlapík měl ţenu a dítě. Teď ţila se synem sama, otec evidován
jako neznámý, ale syn vypadal naprosto stejně jako předtím. Zalitoval jsem, ţe jsem neměl během
experimentu u sebe jeho DNA, abych je mohl porovnat. Jsem přesvědčen, ţe by byla stejná. Nevím
jak, ale vesmír zařídil, aby smazání jednoho objektu nezasáhlo jiné, jakkoli úzce s ním souvisely.
Uvědomujete si uţ, co to znamená?!“
„Osvětlete mi to ještě.“
„Dobrá tedy. Zhruba v té době jsem si začal uvědomovat, ţe mí vědci, ač je ctím a obdivuji, mi
začínají být na obtíţ. Kladli všetečné otázky, snaţili se schovávat přede mnou údaje ze svého
výzkumu, chtěli sestavovat nové stroje… Propustit jsem je nemohl. Věděli příliš mnoho.“
Avramsson zalapal po dechu. „Poslal jste je sem! Ale – jak to, ţe zařízení existuje? To oni ho
sestavili!“
„Přesně tak. A přesto existuje. Zbavil jsem se jich najednou, s výjimkou Liouové. Implantáty
v jejím těle rozpoznaly exotický neurotoxin a rozloţily ho na neškodné látky, jakmile se objevil. Ji
jsem musel svázat a odvézt sem. Z našeho posledního rozhovoru jsem vyrozuměl úţasná fakta:
Podle všeho si myslela, ţe na přístroji pracovala zcela sama!
Kdyţ byla i ona pryč, zeptal jsem se svého blízkého pomocníka, zda ví o zařízení a jak se sem
dostalo. Samozřejmě, pak musel i on odejít. Nyní známe tajemství tohoto sálu jen my dva. Nicméně
odpověděl, ţe toto vše zde uţ bylo, kdyţ jsme osídlili tento měsíc; objevili jsme ho náhodou a
nevíme nic o jeho pŧvodu. Protoţe tu bylo, rozhodl jsem se udělat z tohoto místa svou hlavní
základnu. Není to fascinující?“
Avramsson chtěl přikývnout, ale zjistil, ţe neovládá šíjové svalstvo. Z pohybu se vyklubalo
nekoordinované trhnutí hlavou.
„Chápete, co z toho vyplývá?“ Harrison teď téměř křičel. Z jeho tváře sálalo vzrušení.
„Realita se sama… opravuje…“
„Michaelŧv syn zŧstal tímtéţ člověkem! Mně bylo náhodou naděleno zařízení, o němţ s jistotou
vím, ţe jsem já dal popud k jeho zkonstruování! Povím vám, co to znamená! Toto,“ rozmáchl se a
ukázal na blyštící se přístroj, „je dŧkaz samotné Boţí existence! Neţ jsem jej poznal, ani mne
nenapadlo přemýšlet, zda existuje Bŧh, přirozeně jsem předpokládal opak. Ale jak si jinak
vysvětlíte tyto události? Buďto se atomy této síně a zařízení samy od sebe nějakým neznámým
procesem uspořádaly do příslušných molekul a ty do předmětŧ, nebo toto místo vytvořil nějaký
člověk, ale proč?! Jak? A jak to, ţe tu po něm nezbyla ani stopa? Jestli to byl člověk, pak jistojistě
jednal nevědomě, pod vedením nějakého vyššího vesmírného principu! Tak či tak, jedná se o něco,
co je normálně nemoţné! Ale my z praxe víme, ţe se to stalo. Jak jinak vysvětlíte existenci
nemoţného?“
Harrison prudce oddechoval. Z očí mu ţhnula extatická radost. Jeho dříve uměle pŧsobící tvář
byla nyní zrŧţovělá rozjitřením. „A já, milý Avramssone, se stěţí odvaţuji vyslovit pravdu: To, ţe já
znám toto tajemství, jako jediný mám jistotu Boţí existence! Ţádný jiný člověk se nikdy nepřiblíţil
Bohu více! To já mu takříkajíc zadávám úkoly… Kvŧli mému stroji musí měnit běh vesmíru! To, co
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nyní provádím, je posvátný rituál!“
Avramsson byl ohromen a zároveň zděšen. A v mysli mu hlodaly pochybnosti. Jistěţe bylo
zatěţko uvěřit takovémuto tvrzení. Ale i kdyby měl Harrison pravdu… „Jste šílenec,“ konstatoval.
„Myslete si, ţe jsem šílený! O všech vizionářích si to mysleli! Jeţíš Kristus byl povaţován za
šílence! Prý Boţí syn,“ odfrkl si Harrison, „přitom nemohl mít s Bohem vŧbec ţádné spojení. Bŧh
nehovoří lidskou řečí, nýbrţ čísly! Zakřivením časoprostoru!“
„Co hodláte udělat teď?“
„Teď? Teď, mŧj milý Avramssone, dokončím rituál. Provedu zásluţný skutek tím, ţe se zbavím
jednoho ze svých nepřátel. Dosud nevím, zda má Bŧh morálku; zda má vŧbec vědomí, jak ho
chápeme. Moţná je to jen nevědomá entita, automaticky udrţující chod vesmíru. Ale je zde.
Prokazuji vám obrovskou čest; připravte se na setkání s ním.“
Avramsson náhle ucítil podivné mravenčení v zátylku a téměř se rozesmál. Naděje, které uţ se
téměř vzdal, přece nebyla marná!
„Opravdu jste šílený, Harrisone!“ vykřikl. „Ale teď přišel váš konec!“
Harrison pozvedl obočí. „Co vás vede k takovémuto tvrzení?“
„Myslíte si, ţe jsem takový blázen, abych se vám postavil sám?! Měl jsem předstírat, ţe se o to
pokouším, abych k vám dovedl úřady. Sektor omega dostanu výměnou za vaše předání
spravedlnosti! Právě teď vládní agenti vypátrali mŧj signál a obklíčili celou planetku. Skončil jste!“
A skoro jsem uţ uvěřil, ţe mě nenajdou, dodal v duchu, smířil jsem se s tím, ţe zemřu; ale tohle
bude mŧj triumf!
Harrison se k němu otočil zády a chvíli zŧstal strnule stát jako socha. Pak pronesl: „Máte zřejmě
pravdu; nemohu se napojit na bezpečnostní okruhy základny. Musím připustit, ţe jste mne
překvapil, Avramssone. Obelstil jste mou techniku, kdyţ nenašla váš signální implantát, i mne
samotného. Ale v něčem se mýlíte – neprohrál jsem. Jedna cesta mi zŧstala volná.“
Na okamţik se v sále rozhostilo ticho. Pak Harrison tišeji dodal: „Moţná se to mělo stát. Moţná
nadešel čas.“
Zvedl hlavu a přikročil ke stříbřitě se lesknoucímu přístroji a začal nastavovat parametry.
Avramsson za ním chtěl vykřiknout, ale slova mu uvízla v hrdle. V příští vteřině se s ním svět
opět roztočil a on se ocitl někde v polovině sálu, odkud Harrisona viděl jen jako malou postavičku.
Pak uslyšel pískot na hranici ultrazvuku… Sílící hřmění…
Harrison necítil strach, jen pýchu a zvědavost. Jak to, ţe si uţ mnohem dřív neuvědomil, ţe toto
musí přijít? Je to jeho osud, byl vyvolen samotným vesmírem. Věděl to s neochvějnou jistotou.
Dřív si kladl otázku, jestli by přístroj stále existoval, kdyby se rozhodl vymazat sebe. Kdyby tu
nebyl, přítomnost zařízení by ztratila opodstatnění. Vţdy chvíli setrvával v zamyšleném
rozpoloţení, ale pak se pousmál, pokrčil rameny a vydal se procházkovým krokem ke vzdálené
stěně; ve vesmíru musí pro člověka zŧstat nějaké to tajemství, říkal si pokaţdé.
On však moţná narazí ještě na nějaká jiná, mnohem úţasnější…
Co ho asi čeká na druhé straně? Vynoří v jiném, alternativním vesmíru? Nebo v úplně odlišné,
pro lidstvo nepředstavitelné dimenzi? V Boţí mysli?
Náhlý záblesk jej vytrhl z vědomí.
V příští sekundě byly všechny atomy Harrissonova těla pryč.
Avramsson byl oslepen zábleskem oslnivě bílého světla a tlaková vlna ho srazila na zem. Zasáhlo
ho několik zbloudilých střepinek, ale kdyţ byl po chvilce zase schopen jasně uvaţovat, v duchu
konstatoval, ţe není váţně zraněný.
Ten parchant to fakt udělal, prolétlo mu hlavou. Nemohl tomu uvěřit. Harrison spáchal
sebevraţdu!
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I kdyţ on to nejspíš za sebevraţdu nepovaţoval.
Neurotoxin v jeho těle pomalu přestával pŧsobit a Avramsson se vyškrábal na nohy.
Při zvuku detonace se ale znovu vyděšeně vrhl k zemi. Teprve pak mu došlo, ţe to je v pořádku,
přišli ho zachránit, Harrison uţ neexistuje a on dostane svŧj sektor omega. Vše je tak, jak má být.
Vrávoravě vstal a zamával na přilétající vznášedla. „Tady! Dokázali jsme to!“
Pět vznášedel přistálo v kruhu kolem něj, kryty se odklopily a ven vyskákali po zuby ozbrojení
bezpečnostní agenti. Avramsson se na ně nejistě usmál. „Uspěli jsme –“
„Na zem! Jste zatčen, Harrisone, poletíte s námi!“ vykřikl velitel jednotky.
„H-Harrisone? Já jsem Vik Avramsson, pomohl jsem vám –“
Omračující pulz zasáhl Avramssona do hrudi a on se bezmocně svezl k zemi.
Stále ještě nebyl schopen skutečnost vědomě přijmout, ale kdyţ ho spoutaného nakládali do
vznášedla, v hlavě mu jako ozvěna rezonovala Harrisonova slova: Neprohrál jsem…
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Horečka
Toho dne mi bylo blbě uţ od rána. Oteklý víčka jsem sotva rozlepil, hlava mi připadala jako
betonová koule komíhající se na tenký stopce, klouby na nohách vrzaly něčím víc neţ obvyklou
sešlostí věkem. Kaţdej jinej by si myslel, ţe někde chytil chřipku, ale já věděl svý. Například to, ţe
mám čas do večera.
Vyplíţil jsem se z bytu a opatrně slezl dvě patra schodŧ. Výtah samozřejmě nejezdil. V přízemí
vykoukl ze dveří ten spratek domácích a hned zase zalezl, nejspíš si spočítal, ţe dva dny před
dŧchodem si na mně nic neveme. Doklepal jsem se do nonstopu na rohu a od mrňavýho rýţoţrouta
jsem koupil čtyři plechovky energetickýho drinku. Pak jsem zamířil do lékárny.
Sezónní chřipka zrovna nabírala druhej dech a tak jsem v tý chrchlající frontě ani nebyl
nápadnej. Mladá holka za pultem – kolik jí mohlo bejt? Čtyřikrát nebo pětkrát míň jak mně? – mi
podala dvě tuby aspirinu a "Ještě něco, prosím?" Pevnějc jsem se chytil tašky; tohle nenávidím.
"Jedno balení sanitárních podloţek, prosím."
Ubohej dědek, chudák uţ neudrţí moč - litovaly mě ty nádherný voči ve tváři holky s IQ o málo
vyšším neţ věk. Uţ dávno jsem ale přestal na lidi řvát, kam si mŧţou strčit tu svou lítost. Drobný
jsem jí nechal – stejně teď dva dny nebudu ţrát...
Na stáří je nejhorší, ţe všechno trvá tak dlouho. Scénář příprav na to, co přijde, mám uţ dávno
zaţitej, ale stejně, neţ jsem se vším skončil, byl uţ večer. Votevřený drinky stály na zemi u postele,
prostěradlo podestlaný nepropustnejma podloţkama. Televize vytaţená ze zdi, kytky zalitý.
Nemusel jsem si měřit teplotu, abych věděl, ţe uţ topím jak atomovej reaktor. Zalezl jsem do
postele a spolkl první aspirin.
Jo, chřipka. Tuhletu jsem dostal uţ dávno... tak dávno, ţe uţ si ani nevybavuju, jak jsem
vypadal, tehdy. Od tý doby se vrací, čas od času. Za ty roky jsem to vychytal. Dva nebo tři dny v
deliriu, ve světlejších chvilkách se zvládnu akorát napít. Po pár dnech horečka zas zničehonic
spadne, a díky tomu úţasnýmu vynálezu nepropustnejch podloţek ani nemusím kupovat novou
matraci. Ne ţe bych na ni měl.
Jenom je divný, ţe se mi vţdycky zdá ten samej sen... tak strašně ţivej, tak přesnej, ţe bych to
do delirickýho blouznění nikdy neřek. Uţ jsem se na něj skoro i těšil, na ten sen. Sen z časŧ, kdy
jsem moh rozbít hubu kaţdýmu, kdo si vo to řek. Sen o krásný Marion. O blyštivý solný poušti,
uprostřed který jsme tvrdli, a kde se na vrcholu potravinovýho řetězce vyhřívali chřestýši.
Cuká mi v rukách, takový píchání... uţ je to tady. Mapa prasklin na provlhlým stropě se ztratila
do mlhy horečnatýho spánku...
***
"Doktŧrku, podívej se na to." Robbie mi přistrčil pod obličej okuláry mikroskopu. Na sklíčku se
v načervenalé kapce odehrávala minigenocida – erytrocyty se rozpadaly před očima, pár osamělých
makrofágŧ hodovalo na krevních destičkách a po fibrinu ani stopa. Co jsem pozoroval, byla
poslední fáze vítězného taţení heamorrhagického viru organismem pokusné opice, která před chvílí
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dozvracela krev v kleci za izolační bariérou.
Robbie, který mi nikdy neodpustil, ţe jsem získal doktorát v medicíně o dva roky dřív, neţ to
bylo obvyklé – a hlavně neţ on! – nevypadal spokojeně. Prolistoval jsem laboratorní deník, abych
se ujistil. "Jak dlouho vydrţela tahle?"
"Tři dny a ámen." Robbie házel sklíčka do autoklávu a sám vypadal natlakovaně. "Je to moc
dlouhý a Eddington ti řekne to samý. Oni nechtějí inkubační dobu tři dny. Moc nebezpečný..."
"Já to chápu, Robe, ale co si jako myslí? Ţe přepíšu RNA toho viru na koleně? Tohle je výzkum
jako kaţdej jinej. Procesy genové manipulace neurychlím, i kdyby mi Eddington ustlal na doláčích,
a ani kdyby mi drţel revolver u hlavy."
"Coţ rozhodně nedělá, ţe?" ozvalo se ode dveří hlasem s nepochopitelnou kombinací cukru a
biče zároveň.
"Ránko ráníčko, Marion", zablebtal Robbie a raději zmizel. Sice mi mohl říkat doktŧrku, ale
naslouchat hádce svého nadřízeného bylo přeci jen mimo formality.
"Uţ zase začínáš?", povzdechl jsem v témţ okamţiku, kdy Marion vyštěkla: "Tak výzkum jako
kaţdej jinej, jo?" Díval jsem se na ni trochu unaveně, protoţe všechny svoje argumenty jsem jí uţ
dávno řekl. Z nějakého dŧvodu ale ona potřebovala neustále chrlit ty svoje.
"Tohleto není nějakej nevinnej výzkum a ty to zatraceně dobře víš! Je to armádní výzkum!"
Odkýval jsem to jako fakt. Ostatně, armáda platila celé moje školné na univerzitě. Povaţoval jsem
za samozřejmé, ţe kdyţ mě generál Eddington povolá do laboratoře v Novém Mexiku, ţe pŧjdu. I s
Marion. Krásnou, inteligentní a nemoţně idealistickou Marion.
"Copak ti nedochází, ţe kvŧli tomu, co tady vyrobíš, budou umírat lidé?" Marion měla tu
úţasnou vlastnost, ţe některá slova vyslovovala s velkými písmeny na začátku. Třeba jako L ve
slově Lidé. Zkusil jsem ji napodobit, kdyţ jsem odpovídal: "Jsem si naprosto vědom toho, ţe kdyţ
ten virus vyrobím dobře, jediný, kdo bude umírat, budou Nepřátelští Vojáci." Moc se mi to
nepovedlo, protoţe Marion po mně málem hodila mikroskop.
"Jseš hajzl. Prospěchářskej, dobře zaplacenej hajzl. A kdyţ si vzpomenu, jak pyšná jsem na tebe
byla, kdyţ jsi promoval a skládal Hippokratovu přísahu... pamatuješ si sakra ještě, o čem byla?"
"Marion..." pro jistotu jsem jí z ruky vzal mikroskop, neţ jsem dořekl... "miláčku. Neblázni.
Ber to realisticky. Copak teď mŧţu odejít?"
"Mŧţeš. Vţdycky mŧţeš skončit. Jenom kdybys chtěl!" Prásk. Dveře se zatřásly v pantech a z
cedulky na jejich vnější straně vypadl uvolněný šroubek, který teď z cinkáním poskakoval po
chodbě.
***
Jenţe já dovopravdy nechtěl. Ta práce mě bavila, o penězích za ni se ani neslušelo mluvit a
Marion mohla sice plamenně horovat o Lidstvu, ale mezinárodní situace připomínala ze všeho
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nejvíc tu ţhavou solnou poušť, kde se skrývala naše laboratoř. Válka mohla přijít kdykoli a nebudu
to já, kvŧli komu budou v týhle zemi vládnout nějací Čingischánovi potomci, případně nahnědlíci s
ručníkama na hlavách.
Tu práci jsme tehdy s Robem dokončili přesně podle zadání. Virus destruktivní horečky,
inkubační doba pouhých několik hodin. Dost málo na to, aby nepřátelský jednotky po infikování
nestihly migrovat do nezasaţenejch oblastí. Marion se na mě samozřejmě vybodla... moţná proto se
mi zdává furt dokola tenhle sen... jak se hádáme v laboratoři nad nehotovou biologickou zbraní
nový generace. I kdyţ si vlastně ani nepamatuju, ţe bychom se kdy tolik hádali... byla to tak krásná
ţenská...
Musela to být nějaká mutace toho viru, něco zprostředka vývojovýho procesu, čím jsem se tam
nakazil. Ani nevím jak. Pár let byl klid a pak začaly ty horečky. Od tý doby existence na prd. Ţádnej
zaměstnavatel nechce člověka, kterej co chvílu na pár dní zmizí z práce. A teď jsem starej... kdoví
jak dneska vypadá Marion... jak vlastně vŧbec vypadala...?
***
"Tělesná teplota?"
"Třicet osm pět a klesá. Za chvíli ji máme zpátky." Vysoká dívka v obnošeném sesterském
plášti něţně uchopila ruku, která se začala chvět. Drobnou, elegantní ruku s kŧţí tenkou jako
několikrát přepisovaný pergamen. Vrásky do dosud krásné tváře vepsaly spíš starosti neţ věk.
William Carslet se díval, jak se Marion probouzí.
Otevřela oči a hned je přivřela před ostrým světlem. Úsluţná sestřička jí zpod hlavy vytáhla
několik sáčkŧ s ledem a místo nich naaranţovala měkký polštář. Carslet ji poslal pryč netrpělivým
pohybem ruky; Marion se opatrně protahovala.
"Zvykat si, ţe mi uţ zase není třicet, je čím dál těţší", povzdechla si. Carslet ale nebyl v
soucitné náladě.
"Kdybyste alespoň jednou uspěla, nemuseli bychom tu být!", vyštěkl a pak se přece jen zarazil.
Naštěstí ţena před ním nepovaţovala za nutné upozorňovat ho, ţe není ţádný jeho branec. Posadil
se na ţidli, co tu zbyla po sestřičce, a svěsil hlavu do dlaní ve vyčerpaném gestu. "Odpusťte,
Marion. Mŧţu jen tušit, jak moc je to pro vás náročné. Ale kdo jiný by ho mohl přesvědčit, kdyţ ne
jeho vlastní ţena?"
Marion si nechala podat sklenici vody a napila se. "Víte, Wille, ţe se snaţím... bohuţel pro
mého muţe byla vţdycky na prvním místě práce."
"Spíš peníze", ucedil Carslet znechuceně. "Generalita si pískne, on vyrobí smrtící zbraň a ani ho
nenapadne se ptát, jak a kdo ji pouţije!"
Marion slabě zavrtěla hlavou. "Tak úplně to není. Moţná se vám to dnes tak nezdá, ale on ve
skutečnosti nebyl čistě prospěchářský. Byl velkým patriotem, to mu ospravedlňovalo to, co dělal.
Nezapomínejte, jak vyhrocená byla tehdy doba."
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"Nic neospravedlní smrt tří miliard lidí, sakra!" vyletěl Carslet a ve chvilce se znova opanoval.
"Proto to musíme pořád zkoušet, Marion. Dokud budete mít sílu, musíme to zkoušet. Víte, jak
hluboce si váţíme té oběti, kterou znova a znova přinášíte..." Zarazila ho vlídným pohlazením po
rameni.
"Já vím, Wille, co je v sázce. Proto to dělám. Napadlo vás ale někdy, ţe stejně jako já - a
pravděpodobně ještě víc - to odnáší on? Kaţdou cestu podniká proti své vŧli, a podmínky, v nichţ
ho drţíte mezitím..." William Carslet jen pohrdlivě zavrčel. "Jen ho prosím neobhajujte, Marion.
Kdybychom ho nepotřebovali, dávno by ho čekal vojenský soud."
Marion přemítavě zavrtěla hlavou. "Moţná by bral spíš kulku do hlavy při plném vědomí neţ
to, co mu provádíte teď. Napadlo vás někdy, jak krutí vŧči němu vlastně jsme?"
"Vŧči vrahovi tří miliard lidí nemŧţete být nikdy dost krutá, Marion. Nebuďte probŧh tak
idealistická", prohlásil Carslet a zvedl se k odchodu. "Zkuste se vyspat, neţ vám klesne horečka a
budeme vás moci převézt do vašeho pokoje."
Mezi dveřmi se však zarazil. "To mi říká vţdycky on - nebuď idealistická." Marionin tón byl
nečekaně strohý a káravý. "Čím dál víc mi připadá, ţe mezi vámi dvěma není moc rozdílu. Oběma
vám účel světí prostředky."
Carslet neodpověděl, jen dveře za sebou zavřel hlasitěji, neţ bylo třeba. Marion si povzdechla.
Prohlíţela si svoje předčasně zestárlé ruce, upravila si polštář a pak její pohled sklouzl k vedlejšímu
lŧţku. Tiše a klidně tam za symbolickým mříţovím hadiček a cévek spočívalo tělo jejího manţela. I
jeho tělesná teplota pomalu klesala k normálu. Přes silná hypnotika, kterými byl napuštěn jeho
krevní oběh, se dalo číst z výrazu jeho tváře, kde se právě nachází mysl. Pomalu se na ní usazoval
výraz unaveného a nešťastného starce.
***
Je ironií vědy, ţe odpověď na odvěkou otázku moţnosti cestování časem nakonec nepřinesla
postmoderní fyzika, ale experimentální psychologie.
Carslet před sebou urovnal stránky tlusté publikace, nesoucí na hřbetě název "John Small:
Reflexní teorie mentálního kontinua". Z celé té učené knihy mu jako jediná srozumitelná věc
připadala předmluva; moţná proto, ţe ji nepsal sám velký John Small, ale oblíbený popularizátor
vědy, reverend Tuck.
V polovině dvacátého století se do centra pozornosti západní psychologie dostaly tzv. drogy
rozšiřující vědomí. To, co se modernímu člověku stalo pouhou krátkodobou vstupenkou do světa
fantaskních halucinací, znamenalo pro kultury původně pouţívající tyto látky něco zcela jiného.
Drogám jako peyotl byl připisován posvátný účinek, kdy osoba oprávněná je poţít byla schopna
dokonce hovořit s mrtvými členy kmene. Genialita spočívá v jednoduchosti; a skutečně máloco bylo
jednodušší neţ to, co udělal John Small: vzal tyto pověsti váţně.
Soustavným výzkumem a přes mnoho experimentů nakonec vytvořil ucelenou teorii, kterou před
vás předkládá v této knize. Ukazuje se, ţe jako existují byť místy slabá, ale přesto kontinuální pole
silová - se zdroji potenciálu jako svými uzly - stejně tak existuje kontinuální pole myšlenkové, v
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němţ pouť jedné kaţdé lidské mysli zanechává svůj otisk podobně jako brázda za lodí. Pomocí
látek, které vyvinul Small, se pak můţe mysl člověka vrátit po stopě do libovolného okamţiku
vlastního ţivota, přejímaje načas vládu nad svým tehdejším tělem.
Doopravdickou ironií vědy je, ţe jediný známý zpŧsob cestování časem objevil zdrogovaný
doktor přes hlavu, a naštěstí pro nás stihnul prozkoumat a popsat všechny negativní vedlejší účinky,
neţ na ně sám umřel - pomyslel si Will Carslet.
Nejhorší byla ta horečka. Droga se dala nadávkovat tak, aby člověk zŧstal ve svém těle v
minulosti téměř libovolnou dobu - problém byl, ţe dvě hodiny bylo obvykle aţ aţ. Tělesná teplota
nebezpečně překračující čtyřicítku devastovala mozkové buňky - pokusná osoba musela "zanechat"
své současné tělo obloţené ledem. I tak to bylo nebezpečné. Vţdycky.
Problém byl také v tom, ţe nikdo pořádně nevěděl, co z mysli se vlastně vracelo. Jedinec
cestující do minulosti si obvykle uchovával vědomí o svém skutečném věku a úmyslech. Byl-li však
někdo poslán bez vlastního vědomí, mohl plně adaptovat dobovou myšlenkovou strukturu a svou
návštěvu v minulosti strávit bez povšimnutí sebe sama.
Kdyţ po třetí světové umřel na krvavou horečku poslední pacient a zaokrouhlil tak počet
civilních obětí na tři miliardy, stala se ţivotní náplní ţalobce Williama Carsleta náprava minulosti. Z
pŧvodních viníkŧ to skoro nikdo nepřeţil - aţ na samotného autora viru. Našli ho uţ před několika
lety a tehdy se začal uskutečňovat Williamŧv ambiciózní plán. Válce samotné sice zabránit nešlo,
ale kdyby neexistoval virus, tři miliardy nevinných lidí by nezemřely.
Bývalého prominentního doktora epidemiologie tedy zajali, zdrogovali, zhypnotizovali a poslali
zpět do minulosti, aby zničil vlastní práci.
Jenţe to nefungovalo. Nějakou záhadou lidského mozku, kterou neodhalil ani sám velký Small,
se hypnotické příkazy nepřenášely. Carslet poslal do minulosti lidského robota poslušně opakujícího
"zničit-virus-horečky" - a v minulosti se ocitl svěţí, neporušený doktor ve vlastním čase, bez jediné
jiskřičky vědomí, ţe na chvíli pochází odjinud.
Museli najít jinou cestu. Našli jeho bývalou ţenu a ta souhlasila, ţe se do minulosti vydá s ním,
aby ho přesvědčila na místě. Mezi jednotlivými pokusy ho udrţovali v hlubokém spánku. Aby ale
jeho mysl neztratila vědomí sebe sama, vědomí času a míry, vytvořili mu pomocí sugesce vnitřní
svět, kde ţil svŧj imaginární ţivot.
Proč je ten hajzl tak neuvěřitelně zabejčený! Carslet shodil učenou publikaci ze stolu.
***
"Doktŧrku, podívej se na to." Robbie mi přistrčil pod obličej okuláry mikroskopu. Naklonil
jsem se, abych do nich zamţoural, a v tu chvíli jsem málem spadl na zem.
A nejspíš jsem opravdu spadl, protoţe kdyţ se mi vidění zas zaostřilo, první, co jsem uviděl,
byly moje nohy nataţený na zemi. Jedna byla jen v ponoţce a u druhé Rob právě zápasil s
tkaničkou. Rozkašlal jsem se a pokusil se posadit, ale Rob mě zatlačil zpátky do lehu na bok, na
hlavu mi připleskl namočený pruh gázy a sundal mi i druhou botu. "Omdlel jsi", oznámil mi celkem
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zbytečně.
V hlavě mi bzučelo a po celém těle mě studil pot. "To s těma botama ses učil v kurzu první
pomoci, skautíku?" Vtípek se mi zlomil v polovině, protoţe mě zarazilo, jak cize zní mŧj vlastní
hlas. Duněl mi v uších jak z amplionu. Roj včel v mý hlavě se začal zklidňovat a sem tam dovolil
probliknout nějakému útrţku... čehosi. Paměti? Snŧ?
Čím víc jsem se snaţil vzpomenout si, tím se to bylo horší. Pokud existuje oblast v mozku
odpovědná za déja vu, musel jsem se praštit rovnou do ní. Rozhlídl jsem se po laboratoři a napadlo
mě, ţe se za těch třicet let vŧbec nezměnila. Jakejch třicet let, proboha? Musel jsem vypadat dost
divně, protoţe Robbie snad poprvý v ţivotě ignoroval vtípek a místo toho poznamenal jen: "Nejspíš
seš přepracovanej. Kolik hodin jsi naspal za poslední týden?"
Neodpověděl jsem. Ani ne tak proto, ţe jsem prostě neměl ponětí, co se dělo poslední tejden.
Spíš proto, ţe jsem nemoh dostat z hlavy utkvělou myšlenku, ţe Rob, se kterým právě mluvím, uţ
pětadvacet let čuchá ke kytičkám zespodu. Házel jsem hlínu na jeho rakev, sakra! V jakým šíleným
ţivým snu se mi to zdálo?
Sundal jsem si z hlavy ten mokrej hadr, přes Robbieho neartikulované protesty jsem se postavil
a v ponoţkách vypadnul z laboratoře. Celou cestu do svý ubikace jsem se snaţil nemyslet na to, kdy
naposledy jsem se zvednul bez hole... copak do prdele chodím o holi?
Zabouchl jsem dveře, dopadl na postel a hodil si na hlavu polštář. Právě včas. Bzukot v hlavě
definitivně ustal a vzpomínky - teď uţ jsem věděl přesně, ţe vzpomínky a ne sny - začaly zapadat
na svoje místo. Šílenej proud třiceti let vířil mou zmučenou mozkovnou. Mlátil jsem hlavou do zdi,
jak se mi vybavovaly další a další věci. Válka... nasazení viru na Blízkém Východě... do prdele, jak
rozlišit mezi vojákem a civilem, kdyţ v těch končinách se snad roděj se samopalem?... kolaps,
totální apokalypsa... šílenství, lidi umírali po stovkách, blackouty, rabování... a mŧj vlastní ţivot,
kdyţ uţ se konečně všechny válčící strany vyčerpaly, v zapomnění, bez práce, s vracející se
horečkou.. a sny...
Nevnímal jsem, ţe se otevřely dveře, dokud mě čísi ruka nepohladila po hlavě. Vzhlédl jsem a
nade mnou stála Marion. Mladá, nádherná, andělská Marion. Chtěl jsem udělat tisíc věcí, ale
nakonec jsem se jen posadil tak, aby měla místo vedle mě. Usedla opatrně, jako ptáček, a chvíli mě
pozorovala, jakoby nevěděla, kde začít.
"Co všechno se ti vrátilo?", zeptala se nakonec. Nedivil jsem se. Z toho, jak se na mě dívala, mi
docvaklo, ţe nějakým zpŧsobem ví, co se to se mnou stalo. Byl to neuvěřitelně úlevnej pocit.
"Dost. Celejch třicet mizernejch let..." Pousmála se. "Vlezl jsem do nějakýho zatracenýho stroje
času a nevím vo tom?" Zněl jsem dost hrubě, nebylo mi zřejmý, co je na mý situaci k smíchu.
"Takţe uţ víš, co udělal tvŧj virus?", pokračovala umanutě po jakési své linii, která mi nebyla
vŧbec jasná.
"Jo.. Ale teď mi je hovno do viru. Marion, co tady sakra dělám? Nezdá se mi to zase, ţe ne?"
Maličko se odtáhla a tvář jí ztvrdla, jako vţdycky, kdyţ jsme se začínali hádat. Chvíli jsem měl
bláznivej pocit, ţe se brzo probudím.
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"Co tady děláš? Povím ti to v kostce. Tobě je moţná hovno do viru, ale tvŧj úţasný vynález
zabil tři miliardy lidí, kdyţ vypukla třetí světová. Poválečný soudní tribunál tě uznal morálně
odpovědným a byl jsi odsouzen v nepřítomnosti, protoţe tě nemohli najít. Neţ tě našli, byl
vynalezen zpŧsob, jak cestovat do minulosti, i kdyţ omezeně. Místo trestu smrti se vyšetřovatelé
rozhodli změnit minulost. Byl jsi jediný, kdo věděl dost o vývoji viru, a jediný ze zdejších
výzkumníkŧ, který přeţil válku a pandemii. Protoţe ve své neskutečné zabedněnosti jsi v
budoucnosti odmítal jak svou zodpovědnost, tak i ochotu účastnit se plánu dobrovolně, byl jsi
uveden do umělého spánku. Byl ti znemoţněn přístup k části vzpomínek, aby tě negativně
neovlivňovaly, a pro vegetativní potřeby mozku ti byla vytvářena virtuální realita, ve které ţila tvoje
mysl. Ve skutečnosti je to jen patnáct let, cestování časem totiţ extrémně namáhá mozek, který si
úbytek buněk vykládá jako zrychlený tok času. Tvoje tělo si hoví v nejlepší lékařské péči, jako
rozhodně neměly tvoje oběti, a neustále zkoušíme posílat tě do minulosti a přesvědčit tě, abys tuhle
práci zastavil, sabotoval, cokoliv..."
"ZkoušíME?", zachytil jsem v té tirádě podezřelé slovo. Na studený pot, bzukot, šok a
zmatenost jsem uţ dávno zapomněl. Všechno spolehlivě vymazal vztek.
"Souhlasila jsem, ţe jim pomohu tě přesvědčit. Prodělala jsem s tebou snad stovku hádek...
nefungovalo to. Proto jsme se uchýlili k tomuhle pokusu. Vyslat tě do minulosti, ale vynechat
hypnotika a inhibitory paměti. Copak tebe vŧbec nebere vědomí, ţe jsi zabil tři miliardy nevinných
lidí?"
"Šel jsem a kaţdýho vlastnoručně naočkoval horečkou, ţe?" Ironií se mŧj vztek nijak
neumenšil, spíš zaostřil. Marion nejspíš zas chtěla kváknout něco o morální zodpovědnosti.
Nehodlal jsem to poslouchat. Pamatoval jsem si celejch svejch umělejch třicet let mizerie, co je jich
ve skutečnosti jen patnáct ve vězení, a jeden kaţdý sen o Marion. Její humanistickej idealismus
znám do posledního písmenka.
Vztek v hlubině všeho, co jsem cítil, se přetavil do studenýho, olověně těţkýho pozadí všech
vjemŧ a myšlenek. Uţ jsem si nepřipadal jako člověk. Měl jsem svoje mladý, silný, zručný a
moţnostmi nabitý tělo, ale duše patřila stroji, kterej někde v daleký budoucnosti programují
drogami a posílají, aby spasil svět. Uklidnil jsem se. Nemělo cenu se bouřit a mlátit do věcí.
Přešel jsem ke skříni, vzal si čistou košili místo svý propocený a otočil se k Marion, která mě
podezřívavě pozorovala. "Kolik mám času?", zeptal jsem se věcným tónem. Moje já před umělejma
třiceti rokama, moje jediné já, který mám, by kdysi obměkčil ten výraz naděje a radosti, který ji
prosvětlil. Vyskočila a objala mě. "Dvě hodiny." Vytáhla ze skříně vyţehlenej bílej plášť a podrţela
mi ho gestem oddaný manţelky. "Nevím vlastně, jak fungují časové paradoxy... jestli to dokáţeš,
nic z tohoto se vlastně nestane! Není to nádhera?"
***
Vstoupil jsem do laboratoře; Robbie uţ tam nebyl. Prošel jsem záznamy a zjistil jsem, ţe
dokončil analýzu posledního kmene. Inkubační doba tři dny. Tehdy - nebo vlastně za několik dní vyvineme kmen s inkubační dobou několik hodin pro nasazení v boji. O několik let později dojde k
jeho skutečnému nasazení na Blízkém Východě společně se špinavými bombami. Vlivem radiace
virus prodělá mutační regresi - vrátí se zpět k třídenní inkubaci. Nákaza se nekontrolovatelně rozšíří
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a zemřou tři miliardy lidí.
Zajímavý. Nikdy mě nenapadlo, jak silnou retenci pŧvodní sekvence si tyhle viry zachovávají.
Dejte mu moţnost svobodně mutovat a on si najde nejlepší zpŧsob, jak zabít co nejvíc lidí. Jeden z
pŧvodních kmenŧ, ze kterých jsme vycházeli, začínal zabíjet aţ po deseti dnech. Do té doby si
nakaţený mohl stěţovat tak maximálně na rýmu a lehké bolesti hlavy.
Taky nevím, jak fungují časové paradoxy. Moţná by se opravdu nic z tohoto nestalo, kdybych
zničil svou práci. Ale mně se to stalo, proţil jsem to. Příšerné roky jako výmysl někoho, kdo mě
odsoudil jako válečného zločince a vzal mi všechna lidská práva.
Kdybych ukončil svou práci, generalita si nejspíš najde někoho, aby ji dodělal, ten někdo ve
válce taky umře a zas to bude na mně. Ţe mám moţnost zachránit tři miliardy lidí? Já vám povím,
co mám. Jedinečnou moţnost zabít toho hajzla, co mi tohle provedl. Stoprocentní moţnost zabránit
mu, aby mi to provedl znova.
Odkódoval jsem přístup do virové banky, vytáhl ampuli s pŧvodním kmenem horečky, zlomil
skleněný krček a zhluboka se nadechl. Pečlivě jsem za sebou zametl stopy. Za nějakou hodinu a pŧl
zřejmě opustím tenhle čas a zŧstane tu jenom moje mladý já - dost moţná si nebude nic pamatovat.
Kdyţ ne, tím líp.
Na odpoledne je plánovaná porada s generálem Eddingtonem. Nejspíš uţ sem tam kýchnu.
Další den generál nastupuje plánovanou dovolenou. Ve Švýcarsku. Poletí přes dvě frekventovaná
mezinárodní letiště. To by mělo stačit. Virulence tohoto kmene je úţasná.
Do třiceti dnŧ zemře přibliţně sedm miliard lidí - celá vyspělá civilizace. Moţná se zachovají
nějaké společnosti na úrovni doby kamenné na ostrovech v Tichomoří, kam nikdo nelítá. Ale
nejmíň
třicet
tisíc
let
ţádnej
další
hajzl
nevymyslí
stroj
času.
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HRDINOVÉ
Jediné, co Karolína na nemocnici opravdu nesnášela, bylo, kdyţ měla sluţbu u TĚCH LIDÍ.
Noční sluţbu strávenou JEJICH sledováním. Pomalu procházela bílou chodbou, s podnosem s léky
v rukou, a návleky na nohou v tom nehybném červencovém tichu pleskaly o zem – co krok, to
plesk. Bezděčně zpomalovala, čím víc se blíţila k tomu velkému pokoji označenému jednoduchou
cedulkou Nevstupovat. Kdyţ se o NICH dozvěděla, myslela si, ţe se na NĚ bude dívat se soucitem,
ţe pokaţdé, kdyţ JIM odhrne potem slepené vlasy z čel, vzpomene si, co všechno pro ně vlastně
udělali. Ale nebylo to tak. Jediné, co ve skutečnosti cítila při pohledu na ty popálené, seškvařené
špalky masa, byl hnus. Shrnovat JIM vlasy z čel… najednou se jí to zdálo k smíchu! Chápala, ţe za
to, co se JIM stalo, nemohli. Nemohli ani za to, jak vypadali, masy současně rozteklé a spečené,
poseté purpurovými skvrnami, s údy rozlámanými a pokroucenými, pokud JIM po tom všem nějaké
zbyly. Jen poprvé se na NĚ opravdu podívala, tác, který jí vypadl z rukou, na poslední chvíli
zachytila vrchní sestra.
„Jestli se na to necítíte,“ nedopověděla. Ústa měla staţená, popelavé obočí vysoko zvednuté.
Karolína si okamţitě všimla, ţe se všeho toho masa na postelích před nimi dotýká
s chladnou, nevzrušenou neúčastí. Ten neosobní přístup vrchní sestry obdivovala a nesnášela
současně. Jak jenom mohla? Sama od NICH poprvé nedokázala odtrhnout pohled, sotva poznávala,
kdo z NICH je ţena, a kdo muţ, JEJICH znetvořené hlavy se propadaly hluboko do pokrývek pod
vahou všeho toho, co JIM vedlo do úst, pokud něco takového měli. Vrchní sestra si tehdy letmo
prohlédla JEJICH záznamy, podívala se na náplně kapaček, vpíchla do nich novou dávku sedativ, na
NĚ ale přitom ani nepohlédla. To Karolína se na NĚ nemohla přestat dívat. Na kdysi moţná krásná,
po tom všem zvrásněná, znetvořená těla, zuhelnatělá, rozervaná ranami.
„Proč…“ zašeptala a musela to slovo zopakovat, aby se k ní vrchní sestra otočila.
Rty stále semknuté, obočí tentokrát staţená nad kořen nosu. „Proč?“ podívala se na Karolínu
ostře.
Karolína zatouţila po tom, aby do toho pokoje na konci chodby nebyla nikdy vstoupila. Proč
zrovna ona? Vrchní sestra si zaloţila ruce v bok, bílá halena se jí přitom napnula na mohutných
prsou. Za zády jí pomalu oddechovalo maso, uvrţené do umělého spánku na příštích moţná deset,
moţná dvacet let, a nevnímalo ani ji, ani Karolínu, choulící se v rohu na opačném konci místnosti,
bílou stejně jako všechno, co patřilo nemocnici.
„Jsou to hrdinové,“ pootevřely se rty konečně. „Zaslouţí si mnohem víc, neţ co jim dáváme.
Ale aspoň tohle -“ ukázala za svá záda, sama se na NĚ ale nepodívala. „Lepší ţivot.“
„Lepší…“ hlesla Karolína a ústa měla suchá. Bezděčně si olízla rozpraskané rty.
Vrchní sestra se ušklíbla. „Bez nich byste tady nebyla, na to nezapomeňte. Bez nich by tu
nebyl nikdo z nás. Tak se podle toho chovejte.“
A Karolína se podle toho chovala. Nebo se aspoň snaţila. Pokaţdé, kdyţ se nad někoho
z NICH sklonila, zdálo se jí, ţe se všechen vzduch někam vytratil, ţe najednou cítí jen pronikavý
pach spáleného masa a bolesti a strachu. I kdyţ to bylo hloupé, pokaţdé kdyţ JIM upravovala
polštáře, čekala, ţe ji někdo z NICH popadne za ruku těmi zuhelnatělými, mrtvými prsty. I kdyţ
většina z NICH prsty neměla, bát se nepřestávala. Den za dnem to ale bylo lepší a lepší. Pokaţdé,
kdyţ se chodbou blíţila k té místnosti s nápisem Nevstupovat, jakoby mimochodem zpomalila. Ale
uţ se tolik nebála, kdyţ JIM do kapaček píchala léky, nebo kdyţ JIM urovnávala prostěradla.
Nebála se, ţe se udusí, kdyţ se skloněná nad NIMI nadechne, ţe se někdo z NICH najednou
probudí a chytí ji za lem sukně, ţe se jí rozpadnou v rukou, hrdinové nebo aspoň to, co z nich zbylo.
A nakonec si zvykla.
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Kdyţ se seznámila s Markem a on ji pozval do parku, v jehoţ středu stál JEJICH památník –
pět usmívajících se muţských postav, dvě ţenské, s helmami v podpaţí, ruce zvednuté přesně tak,
jak je zachytily kamery, neţ konečně opustili Zemi – ani si nevzpomněla, ţe skuteční hrdinové leţí
na místním oddělení, poničení, seškvaření. Nikdo přece nestál o zohavená torza, obětování se bylo
mnohem lepší, kdyţ končilo smrtí. A co bylo hrdinského na tom, ţe se na dohled parku zasvěceného
záchraně Země propadaly do pokrývek JEJICH znetvořené hlavy, zbavené očí, zbavené
vzpomínek? Aţ na jednu… Jedinou vzpomínku, která byla víc snem neţ čímkoliv jiným.
Karolína poslouchala Marka, pokaţdé kdyţ se podíval stranou, pozorovala jeho nádherné
oči s dlouhými řasami, a kdyţ procházeli kolem soch, rozesmátých, rozhodnutých splnit své
bláznivé poslání, ani po NICH nevzdechla. A kdyţ potom Marka po jedné z večeří pozvala k sobě a
on ji za sebou stáhl do křesla a políbil na nahé rameno, bylo jí jasné, ţe se zamilovala. Ráno
zaspala. Chytal ji za ruce, nechtěl ji nechat vstát, a ona se smála, protoţe byla neskutečně šťastná.
Oblekla si pomačkanou halenku a on ji znovu stáhl na postel a přetahoval se s ní tak dlouho, aţ se
drobné knoflíčky rozlétly a ona se nechala zatlačit do polštáře. Do nemocnice přišla pozdě, světlou
rtěnku rozmazanou a na krku špatně zapudrovanou podlitinu. Převlekla se do bílého a na tác si
narovnala všechny léky, které musela toho rána roznést. Vyšla na chodbu a ve chvíli, kdy za sebou
zavírala, si uvědomila nezvyklý shon.
„Co se…“ oslovila kolem běţící sestru.
„Na páté se srazily dva maglevy,“ křikla na ni sestra přes rameno. „Budou potřebovat
všechny.“
Kdyţ všechny, tak všechny, řekla si Karolína a odloţila tác s léky na stolek vedle dveří.
Komu ho nesla, a co se stane, kdyţ léky nepodá včas, úplně zapomněla.
***
„Svobodníku Redlová,“ ozvalo se za ní nečekaně.
Otočila se. Vlastně ani nemusela, poznala ho po hlase, ale chtěla se mu podívat do očí, neţ
odsekne něco drzého. Pokaţdé něco takového odsekla.
„Ano, pane?“ zastínila si dlaní oči.
Stála proti slunci, krásnému srpnovému slunci, které s blíţícím se večerem ztrácelo na síle.
Začínalo babí léto, vonící podzimem a mládím. Jemný vánek přinášel od pasáţe rozmanité pachy –
smaţené sépiové krouţky, praţenou kukuřici, kouř pochodní zasazených u vchodu do parku – a
něţně jí probíral nespoutané vlasy. Bylo jí nádherně, dokud nepotkala Lipnera, samozřejmě, a
kdyby si mohla vybrat, který den by chtěla proţívat aţ do konce svého ţivota znovu a znovu, byl by
to tenhle.
Jemně se zhoupl na patách, ruce zaloţené za zády. Byl jen o něco málo starší neţ ona, ale
díval se na ni spatra, moţná proto, ţe byl desátník, ale ani to přece neznamenalo kdo ví co. A kdyţ
si na leteckém trenaţéru nasadila pilotní přilbu, byla stejně dobrá, moţná dokonce lepší neţ on.
Moţná proto ji neměl rád.
„Chystáte se na start raketoplánu?“ nepatrně se pousmál.
A kdo ne? Všichni, koho znala, se na něj chystali, něco takového se přece nevídalo kaţdý
den. Tím spíš, ţe jednou… jednou bude v podobném ona sama. Dobrá na to byla dost, moţná uţ za
rok…
„Ve svém osobním volnu,“ připomněla mu.
I on měl volno, přelétla pohledem jeho ramena, v houstnoucím šeru nepoznala, co má
vlastně na sobě. Nadechl se a ji napadlo, ţe po ní bude chtít propustku, kterou si samozřejmě
nevzala, protoţe myslela jen na to, jak bude pozorovat tu obrovskou rudou loď s nápisem искатель
táhnoucím se přes trikoloru Pospolitosti.
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„Nevadilo by vám, kdybych šel s vámi?“ zeptal se nakonec.
Nic takového nečekala. Bezděčně trhla rameny. „Všichni tam jdou,“ ukázala hlavou na dav,
který protékal pasáţí – z větší části byl tvořený jejich spoluţáky. „Těţko byste mohl jít jinudy.“
Lipner se usmál a přidal se k ní. Kolonáda byla plná lidí, slunce se pomalu sklánělo
k obzoru, obrovské, jen částečně odstíněné ochranou, která se zvedala nad narychlo zbudovaným
zábavním parkem. Kolem nich proudily davy lidí a ji napadlo, ţe by se mu mezi nimi moţná mohla
ztratit. Pořád uvaţovala, co po ní, k čertu, chce, ale nenapadalo ji nic jiného, neţ ţe se jí pokusí start
raketoplánu aspoň znepříjemnit.
U stánku s praţenou kukuřicí zahlédla známou postavu, vysokého, statného muţe s vlasy
nakratičko ostříhanými. Nedokázala odhadnout, nakolik přípustné je ve společnosti nadřízeného
zakřičet, ale Hoření se naštěstí otočil sám. Snaţila se upoutat jeho pozornost, zahlédl ji a prodral se
davem k nim. Kdyţ uviděl Lipnera, nedbale zasalutoval.
„Nejsem ve sluţbě,“ upozornil ho Lipner a Hoření se ušklíbl: „Jo tak…“
Redlová cítila, ţe se začíná červenat. Proč na sebe upozorňovala, s nenáviděným desátníkem
po boku? Ve chvíli, kdy otevírala ústa, aby řekla něco, sama nevěděla co, se vedle Hořeního
vynořila drobná rusovlasá dívka. Redlová ji znala od vidění, ale měla pocit, ţe chodí o dva ročníky
níţ, a jménem ji neznala.
„Co tady děláte?“ rozesmála se. „Za chvíli to začne… Jdeme.“
Popadla Hořeního za rukáv a začala se prodírat davem. Krátkovlasý obr se nechal táhnout
docela ochotně. Rozhodně byl v lepší společnosti neţ ona. Cítila Lipnera vedle sebe a přemýšlela,
jestli je i jemu její společnost tak nepříjemná. Kéţ by, mohl by se rozloučit a odtáhnout nebo by se
mohl vytratit nenápadně, ona by mu to nezazlívala.
Kdyţ narazili na Hořeního záda, zastavili se. Otočil se na ně.
„Kluci z ročníku jsou vpředu, zkusíme se k nim dostat?“ zeptal se a nenadšeně se podíval na
Lipnera.
Stmívalo se a vzduch voněl vším tím vzrušením a nedočkavostí. Lipnera nechala jejich
odtaţitost chladným. Redlová kývla a říkala si, za jak dlouho ho asi mlčení přestane bavit. Díky
obrovskému Hořenímu se prodrali davem a pásky se symboly akademie na rukávech jim nakonec
udělaly místo i tam, kde do té doby nebylo. Být meziplanetárním letcem jednoduše mělo své
výhody. Stáli tak blízko špalíru ochranky, jak se jen dalo.
„Hej,“ zavolala Hořeního rusovláska na jednoho z nich. Kluk se otočil a zazubil. „Jak ses
tam, k čertu, dostal?“
„Sleduj a záviď,“ ukázal na rusovlásku nevybíravé gesto.
„Brácha, co?“ zvedl Hoření obočí a rusovláska se ušklíbla: „Parchant.“
Lipner se k Redlové nečekaně naklonil. „Dvojčata,“ zašeptal a ona bezděčně ucukla. „On je
po čertech dobrý, ale na štíru s disciplínou, do vesmíru se jen tak nepodívá.“
Zvedla k němu pohled a on mrkl. Posádka dávno nastoupila do raketoplánu, personál opustil
startovací rampu. Do Redlové někdo nečekaně strčil a ona se otočila na viníka, černovlasého kluka
v bílém tričku s nápisem к Марсу. Zvedl ruce, pohled přitom nespouštěl ze startovací rampy.
„Promiň,“ omluvil se nepřítomně
Prominula, samozřejmě, protoţe ho znala. Byl to nejlepší navigátor z ročníku. Podivín, ale
na simulátoru ho nikdy nikdo nepřekonal. Otočila se zpátky a zjistila, ţe ji Lipner pozoruje.
„Těšíte se?“
Chtěla něco odseknout, ale kupodivu slyšela sama sebe: „Ano.“
Nevěděla, na co vlastně. Na start Hledače nebo na chvíli, aţ bude v podobné lodi ona sama,
pilotní přilbu pod paţí, s úsměvem na rtech? Lipner to pochopil.
„Vsadím se, ţe na nás někde čeká něco, co budeme moct udělat jen my,“ zašeptal a oči se
mu leskly.
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Moţná to byl parchant, ale přece jen to byl student jako ona, nadaný student, u kterého byla
pravděpodobnost, ţe se dostane do vesmíru, vyšší neţ u ní. A miloval létání. Chvíli se na sebe dívali
a oba mysleli na to samé… vesmír, nekonečně velká temná masa, hučení sametového ticha za
čelním sklem, jeden ochranný oblek vedle druhého, upoutané do sedadel, a za zrcadlovými skly
helem jen tušené oči plné divokého, šumícího vzrušení. Obrovská rudá loď se vzpínala k potemnělé
obloze a oni stáli s hlavami zvednutými, obrácenými k černému nebi a představovali si… Posádka
si zavřela hledí na přilbách, začalo se naposledy odpočítávat. Kdyţ se zaţehly motory, rusovláska se
k Hořenímu pevně přitiskla a on ji ochranitelsky, skoro bezděčně objal. Kdyţ zaţehly přídavné
motory a loď začala pomalu opouštět startovací rampu, obrovská, nespoutaná masa, Redlová
zatajila dech a rukou vklouzla do Lipnerovy dlaně. Sevřel jí prsty a nepřestával sledovat raketoplán.
Za pár let… v něm mohli být oni. Byl to nádherný den, a kdyby si mohla vybrat –
***
Jenomţe potom Karolína zapomněla na léky.
***
„Svobodníku Redlová,“ ozvalo se za ní nečekaně.
Otočila se. I kdyţ vlastně nemusela, protoţe okamţitě poznala, kdo to na ni promluvil.
Nechápala sice proč – většinou se po ostatních jen vozil – ale otočila se.
„Ano, pane?“ zeptala se a doufala, ţe po ní, proboha, nebude nic chtít.
Mohl by ji pro něco poslat? Někam daleko od startovací rampy? Takový parchant snad
nebyl. Zvedla ruku a zastínila si oči dlaní. Stála proti slunci, obrovskému, dobíla rozpálenému.
Paneboţe, jak to, ţe je takové horko? Ráno přece všechno vypadalo na krásný srpnový den, na
blíţící se babí léto, chladné, vonící podzimem. Shrnula si z čela vlasy slepené potem. Vzduch byl
dusný, nasáklý všemi moţnými pachy kolonády – smaţenými sépiovými krouţky, praţenou
kukuřicí a kouřem… někde se něco pálilo, pronikavý pach tavícího se plastu a rozţhaveného kovu
na okamţik přebil všechny ostatní. Mohl to být jeden z nejkrásnějších dní jejího ţivota, ale ona
najednou cítila, ţe něco… něco není v pořádku. A nebylo to jen tím, ţe potkala Lipnera.
Podíval se na ni, lehce se zhoupl na patách s rukama za zády. „Chystáte se na start
raketoplánu?“ zeptal se a hlas měl nečekaně dutý.
Pohnula hlavou, moţná jí z toho horka na okamţik zabylo slabo.
„Prosím?“ zašeptala, a potom si uvědomila, na co se ptal.
Na start raketoplánu. Jakého raketoplánu? Vybavila si dlouhý, úzký trup a velká bílá
písmena na něm - спаситель. Ale ten přece odstartoval na záchrannou misi, největší záchrannou
misi v historii lidstva, protoţe to, co se pokoušel zachránit, bylo lidstvo samo. A tohle… tohle byl
jen další raketoplán na Mars, starý dobrý Buran 7.01.
„Ve svém osobním volnu,“ připomněla mu pro případ, ţe by jí chtěl ve sledování startu
zabránit.
Proč by to dělal? Jen proto, ţe byla aţ moc dobrá. Poslední dobou mu šlapala na paty. I on
vypadal, ţe má volno. No, samozřejmě, kdo neměl? Nadechl se a ona si vzpomněla, ţe si ve všem
tom vzrušení zapomněla vzít propustku. Tolik se těšila, aţ na vlastní oči uvidí obrovské tělo
Hledače zdobené pospolitostní trikolórou. Tolik radosti pro všechny sjednocené národy… Jen
kdyby nebylo takové horko… takové dusno… Zdálo se jí, ţe jí rozpálený vzduch spaluje hrdlo.
„Nevadilo by vám, kdybych šel s vámi?“ ozval se zase Lipner.
To nečekala, ale vzpamatovala se rychle. Nakonec, tak jako tak by snad šel stejným směrem.
Jako plno dalších lidí z akademie.
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„Všichni tam jdou,“ pohnula hlavou. „Těţko byste mohl jít jinudy.“
Musel si všimnout jejího nenadšení, ale jen se usmál a přidal se k ní. Kolonáda byla
zaplněna lidmi, začínalo se stmívat, ale vzduch se neochlazoval, naopak. Moţná za to mohla
pomalu se pohybující masa lidských těl, ale Redlové se zdálo, ţe se vzduch kolem ní mlţí horkem,
rozechvělý, rozmazaný. Znovu si odhrnula vlasy z čela, tentokrát uţ úplně mokré. Cítila, jak se jí
halenka lepí na záda, jak ji páska na rukávu škrtí. Olízla si rozpraskané rty, ale nebylo to k ničemu.
Všechno bylo v pořádku, dokud nepotkala Lipnera. Přitom vedle sebe nemohla nikoho lepšího chtít
– on byl úţasný velitel, skvělý pilot, dobrý člověk. Kdyţ ji vybrali na palubu Spasitele a ona se
dozvěděla, ţe velitelem letu bude Lipner, zatouţila vrhnout se mu kolem krku a políbit ho na krátké,
drsné vlasy na spánku. Nikoho lepšího… Zastavila se a uvědomila si, ţe nic z toho se přece nestalo.
Lipnera nesnášela a jediné, po čem touţila, bylo podívat se, jak Hledač míří ke hvězdám.
Paneboţe…
Kdyţ procházeli kolem stánku s praţenou kukuřicí, všimla si známé postavy – vysokého,
statného muţe s krátkými vlasy. Ohlédla se po Lipnerovi – co by udělal, kdyby jednoduše zvedla
ruce a zavolala na Hořeního? Pochopil by, ţe do téhle společnosti není zvaný. Moţná by mu to bylo
jedno. Hoření v zádech ucítil její pohled a otočil se. Lehce kývl, a potom se k nim prodral davem.
Horko uţ bylo skoro nesnesitelné, blanka potu na rukou Redlové nepříjemně pálila. Před Lipnerem
Hoření nedbale zasalutoval.
„Nejsem ve sluţbě,“ usmál se Lipner a Hoření na to se svým obvyklým nedostatkem taktu:
„Jo tak…“
Nadechla se, aby odsekla, ţe to není, jak to vypadá, i kdyţ by to znělo neskutečně hloupě,
ale vedle mohutného Hořeního se najednou vynořila ta rusovláska. Redlová ji znala od vidění –
zelené, neustále se usmívající oči přimhouřené, úsměv se z nich vytrácí po pohledu na šílící
ukazatele vnitřního prostředí, potom se vytrácí i oči samotné obklopené pekelnými plameny, hoří,
vytékají – jménem ji ale neznala.
„Co tady děláte?“ rozesmála se a proklouzla Hořenímu pod nataţenou rukou. „Za chvíli to
začne… Jdeme.“
Asi jí bylo jedno, ţe mluví i k Lipnerovi, nenáviděnému desátníkovi. Vydali se do nitra
vířícího davu, do masy navzájem propletených lidských těl, do výhně sálající potem a horkem.
Redlová si bezděčně přejela po krku, připadalo jí, ţe se nedokáţe pořádně nadechnout, a zdálo se jí
divné, ţe nikomu jinému ten nečekaný nedostatek vzduchu nevadí. Copak oni se nedusí? Copak
oni… neumírají?
Hoření se na ně otočil „Kluci z ročníku jsou vpředu, zkusíme se k nim dostat?“
Vzduch páchl spáleným masem a spálenou gumou. Nebe bylo černé, jenomţe ne nocí, ale
všudypřítomným kouřem.
„Nezdá se vám -“ oslovila je, ale Hoření se beze slova otočil zpátky a začal se prodírat dál.
Vydala se za ním, s Lipnerem po boku, a lidé jim ustupovali z cesty, protoţe měli na
rukávech pásky akademie.
„Hej,“ zavolala rusovláska – Kovacsová, vzpomněla si najednou Redlová na jmenovku na
prsou ochranného obleku – na jednoho z ochranky. „Jak ses tam, k čertu, dostal?“
Její slova byla tlumená, dutá, jako by je Redlová poslouchala přes sklo.
„Sleduj a záviď,“ odpověděl oslovený, ale Redlová tentokrát neslyšela, zahlédla jenom
pohyb úst, stejně jako neslyšela Hořeního a Kovacsovou, která k němu zvedla pohled.
Spánek jí ovanul horký, rozpálený dech, do vzduchu náhle vyšlehl prudký ostrý pach, jako
by se někde daleko pálily lidské vlasy. Prudce se odtáhla.
„On je po čertech dobrý, ale na štíru s disciplínou, do vesmíru se jen tak nepodívá.“
„Coţe?“ zakřičela Redlová a několikrát pohnula hlavou.
Lipner se na ni usmál a vrátil se ke sledování raketoplánu. Přece není moţné, ţe si nikdo
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nevšiml… V uších jí hučelo, nečekaný tlak jí drtil plíce, nemohla se nadechnout, nemohla se
pohnout. Něco jí prudce narazilo do zad, zdálo se jí, ţe v hutném, rozpáleném tichu slyší drcení
vlastních kostí. Otočila se a v temnotě za ní stál Lysečko, zasněný pohled upřený na startovací
rampu, Lysečko, který se na ni na palubě jejich lodi díval šílenýma, zoufalýma očima a říkal:
„Dostanu nás na Zem, přísahám!“ Kdyţ ho viděla naposledy, oči se mu roztékaly a hořící vlasy se
spékaly v jednu velkou, černou masu a on křičel a křičel – Chtěla ho oslovit, ale on se na ni ani
nepodíval, prsty zatnuté do dlaní, na sobě bílé tričko s nápisem к Марсу. Někdo na ni mluvil…
Lipner? Páteří jí projela rozţhavená jehlice, bolest jí prošlehla, bláznivá, nesnesitelná. Upadla na
zem, ale nikdo si toho nevšiml a Lipner na ni mluvil, vzrušeně, horečnatě, ale ona ho neslyšela,
protoţe jediné, co vnímala, byla ta šílená bolest a oheň… oheň všude kolem. Raketoplán hořel, ale
nebyl to Hledač, byl to Spasitel, dlouhá, úzká loď, která měla zachránit lidstvo. Která zachránila
lidstvo a sama přitom vzplanula jasným, modrobílým plamenem, uprostřed kterého všechno
vypadalo rudé, jako pospolitostní trikolóra, rudé maso, rudá krev, rudé oči, které vytékaly z hlav.
Lipner někde vysoko nad ní natáhl ruku a ta ruka byla maso a to maso bylo černé ***
Probrala se a křičela, chtěla se chytit za hlavu, ale dokázala zvednout jen jednu ruku, druhá –
ohořelý pahýl – se zazmítala a padla zpátky na postel. Touţila po tom vstát a utéct, utíkat sem a
tam, naráţet do zdí, dokud by se neunavila, nezbavila děsu, který jí dusil jako kouř. Aţ potom by se
zastavila, nadechla a uvědomila si, ţe to, co jí drtilo plíce, byl jen zlý sen, ţe se probrala a za oknem
pokoje se pomalu rozednívá a ona… Pahýl divoce zahrabal vzduchem a Redlová se na něho
podívala jedním okem, protoţe druhé se kdysi dávno rozprsklo po nárazu do zdi pilotní kabiny, a
jeho místo bylo spečené, zarostlé rudou, zjizvenou tkání. Čísi ruce se ji pokusily zatlačit do postele,
ale ona se pod nimi zmítala, provazce slin u úst, oko obrovské, naplněné děsem.
„Nechte mě,“ zařvala na ně, ale z úst jí vyšlo jen dlouhé, nesrozumitelné zachrčení.
Přesto ji ruce pustily. Byla přece hrdinka. Karolína ustoupila, jako by se dotekem rozteklého
masa mohla popálit. Zdálo se jí, ţe ano, ANO. Prsty, které bezděčně zaryla Redlové do ramen nebo
toho, co z nich zbylo, jakoby jí hořely. Přihlíţela jejímu běsnění, šílenství balíku masa, které mělo
kdysi obě ruce a obě nohy, mělo moţná krásné vlasy a dokázalo se smát, ale teď po úsměvu, třebaţe
znetvořeném, nebylo ani památky. Redlová byla nepříčetná, drásala postel pod sebou, chrčela,
oslepená slzami a bolestí. Dokázala se na posteli otočit, z nosu jí vyklouzl přívod kyslíku, z prsou se
odlepily senzory. Karolína sledovala směr jejího pohledu. Na sousední posteli leţel druhý tvor,
špalík spečeného masa, kterému z temene hlavy rostly dlouhé, rusé vlasy. Karolína se na NĚ nerada
dívala, pokaţdé před NIMI proto sehnula hlavu a zadívala se na desky v nohou JEJICH postelí.
Rusovlasý mrzák byla druhá ţena, druhá hrdinka, Kovacsová. Vedle ní leţelo to, co zbylo z jejího
bratra, na další posteli leţelo torzo Hořeního, Lysečka, Wagnera a nakonec Lipnera. Hrdinové,
spálení, udrţovaní v umělém spánku, snící jeden sen, znovu a znovu, jedinou vzpomínku svého
ţivota. Lepší ţivot, to jediné JIM dokázali dát. Ţivot lepší neţ pomalé doţívání ve stínu
nemocničního pokoje, lepší neţ umírání v bolestech, s vědomím, ţe nejsou víc neţ děsivé, moţná
smutné zbytky sama sebe.
Karolína stála proti Redlové, zády se dotýkala zdi. Chvěla se. Bylo jí zle z pohledu na NĚ,
z toho, co se JIM stalo, ze sebe. Nedokázala uhnout očima z Redlové, po všech těch dnech, kdy se
pokoušela na NĚ nedívat. Potom si uvědomila, ţe se celou dobu snaţí prsty zarýt do omítky, ţe se
třese jako v zimnici, ţe jí zuby v pootevřených ústech s dásněmi odhalenými v nelidském šklebu
naráţí o sebe. Redlová ochabla. Moţná bolestí… moţná. Karolína se na ni dívala a viděla všechno
to, co celou dobu křičelo hluboko uvnitř toho násilím uspaného tvora. Kdysi to mohla být krásná
mladá ţena s dlouhými černými vlasy a úsměvem, pro který by kapitán Lipner umřel. Ta ţena byla
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pryč. Místo ní leţela v posteli hrdinka.
„Kdo…“ zasípala Redlová. Pahýl se pohnul směrem k sousední posteli.
„Kovacsová,“ slyšela Karolína sama sebe. Nebyl to její hlas, zněl zastřeně, ochraptěle, ale
kdo jiný to mohl promluvit? „Kovacs. Hoření. Lysečko. Wagner. Lipner.“
„Všichni,“ hlesla Redlová a zachvěla se. Jejím zmrzačeným tělem projelo sotva slyšitelné
povzdechnutí.
„Všichni,“ zašeptala Karolína.
Chvíli bylo ticho přerušované jen nádechy a výdechy, které vháněly vzduch do spících plic.
„Ale proč?“ ozvalo se nakonec.
Proč? Aby jim dali ţivot. Aby jim dali NĚCO za to všechno, co pro ně udělali ONI.
Zachránili Zemi. Zachránili je všechny. To je měli nechat umřít?
„Jako poděkování,“ odpověděla Karolína.
Rozšklebená rána se pootevřela: „Tohle?“
Jedno slovo a byla v něm všechna bolest ohněm rozeţraného masa, všechen křik, který
vysoko nad Zemí nikdo neslyšel.
„Ţivot -“ nadechla se Karolína, ale Redlová ji přerušila. Mluvila pomalu, slova ze sebe
vyráţela jedno po druhém. Jedno po druhém, jedno za kaţdého z NICH. „Tohle-není-ţivot. Pročnás-nenecháte-umřít?“
Umřít? Copak smrt byla lepší neţ… Karolína se na ni podívala. Kdysi to moţná byla krásná
mladá ţena, která se dívala zpod dlouhých černých řas na všechny, které milovala. Jenomţe z té
zbyl jen zmrzačený trup, jen bolest. Strašná… nepopsatelná…
„Udělali jste pro nás tolik dobrého,“ zašeptala Karolína a Redlová odpověděla: „Tak udělejte
něco dobrého pro nás…“
Tohle? Tohle opravdu chtěli? Podívala se na NĚ, na všechny ty ţeny a muţe ne kterými byli,
ale kterými bývali. Mohli jimi být zase, ve vzpomínce, v nejkrásnější vzpomínce svého ţivota.
Nebo mohli spát. Napořád. Léku na kovovém podnose bylo dost, aby usnuli všichni. Mohla to pro
NĚ udělat? Jedno malé dobro lidem, o kterých si všichni mysleli, ţe umřeli dlouho, dlouho předtím.
Kterým postavili pomníky, pojmenovali po nich nové raketoplány, lepší neţ ten, se kterým kdysi
dávno zachránili Zemi. Lepší neţ –
„Spasitel,“ pohnula Karolína rty.
„Přesně tak,“ usmála se ta dlouhá, rozšklebená rána na posteli před ní. „Přesně tak…“
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O vesmírnou přilbu
Docela otročina. Ve vzduchu se pořád točí ţlutý písek. Tohle dlouho nevydrţí ţádný
mechanismus. Stále dokola se to musí rozebírat a čistit, staré typy se samy neopraví a novější jen
částečně. Díky tomu si vydělávám, planet s blbou atmosférou je habakuk.
„Hej, Kazi, mám to nahodit?“ huláká netrpělivě Mink ze strojovny. Nudí se, pacholek.
„Jo, ale jen krátce, zkušební chod.“
Souhlasně zahučí a pod rukama mi zabrní stěny tunelnice. Není to ono. „Vypínej, Minku,“
zavrčím do vysílačky, „tohle vezme víc práce.“
Komunikace pátého řádu se staví uţ dlouho a pokrývají všechny kolonizované země.
Všude samozřejmě nejsou tak husté a propojené jako silnice na domovských planetách, ale pár
základních tunelnic se najde snad všude. Poskytují bezpečné cestování hlavně tehdy, kdyţ není
výhodné pouţívat leteckou dopravu. Naše dvojka je tu od toho, aby tyhle víceméně dŧleţité
pozemní spojnice udrţovala. Co na tom, ţe někde se nevyuţívají po celá desetiletí a další roky si tu
budou dál osaměle vést a stárnout. Podle předpisŧ musí být zkrátka provozuschopné.
Celý panel se nějak prohýbá. Vytáhnu hustidlo a přiloţím je k elektrotepně. Pěkně opatrně
a s citem. Člověk musí mít tyhle neţivé věcičky rád. Všechno si ţádá své.
Do panelu proudí zpevňovač, pomalu se přemísťuje a řadí na nová místa. Není plně
kompatibilní se starou technologií, ale ta se uţ dávno nevyrábí. Tyhle nové zpevňovače by se měly
přizpŧsobit. Výrobce to tvrdí. Uvidíme, zatím to vypadá dobře, panel sedí.
„Minku? Nespi a zapni to. Do pŧl hoďky jsem u tebe.“
Hodím brašnu do vznášedla, uvolním si skafandr a vydávám se ke strojovně. Vítr se mnou
hází, písek kazí výhled, drţím se při zemi. Kus letím podél tunelnice a pozoruju zkušební vozítko.
Řítí se v ní, sleduje a zapisuje potřebné údaje. Pak musím nahoru, terén je členitý, bezpečněji bych
se cítil v tunelnici.
Strojovna je zanedbaná jako všechny strojovny nevyuţívaných planet. Jedna větev
tunelnice z ní vede na sever, druhá na jih. Zaparkuju a ty dva metry přeběhnu dovnitř jen tak
nadivoko obyčejným vchodem.
„Se ti to jednou vymstí,“ pokárá mě Mink a sundává nohy z řídícího pultu. Po panelu
putuje tečka zkušebního vozítka, všechno probíhá v pořádku.
„Trocha plynovýho koktejlu a čerstvýho záření mě nezabije,“ mávnu rukou a oprašuju
písek z vlasŧ. Nerad zbytečně vězím ve skafandru a tahle planeta je skoro dýchatelná.
„Já bych tam nelezl,“ zavrtí Mink hlavou a dŧkladně si přihne z baňaté lahve. Pořád se
něčím cpe. I teď mu padají drobky na klín a rukáv mu ulepila mně neznámá zelenina. Mink
ochutnává a poţírá všechno, co připomíná organickou hmotu. Někdy se za něj stydím.
„Nezapomeň mi zapisovat,“ upozorním ho a sednu na mašinu. Jo, kvŧli tomuhle to celé
dělám, na tohle se těším, tohle si uţívám. Mink to ví a fandí mi.
Stroj oţije, rozsvítí se čidla a jeho povrchová teplota se srovná s mou. „Ahoj, kamarádko,“
zašeptám.
Zkušební motorka vjede do tunelnice. Sevřu řidítka, přidám na rychlosti a ignoruju
Minkovy obvyklé mekty. Pro mě je pomalu a opatrně dost blbej pojem.
Stroj bere dobře. Sedí měkce, zatáčky vybírá přesně. V určeném úseku brzdím. Paráda,
zapíná se bezpečnostní zástěna, silové pole mě podrţí. Znovu nabírám rychlost. Displej mi posílá
v ústrety fingovaného protijezdce. Tahle tunelnice je stavěná na jedinou silnou osobní mašinu nebo
jeden nákladový čtyřkolák, dva stroje v protisměru v řádném provozu nezvládne. Do klasických
tunelnic obydlených planet to má daleko a k nejkomfortnějším silnicím se vŧbec nemŧţe
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přirovnávat. Slouţí jako nouzovka, jednoduchá spojnice. Přesto má pro mě svŧj pŧvab.
Teď nechávám stroj ve vysokých obrátkách, tohle musí vyřešit silnice sama. Fajn, mašina
sama zpomaluje, mine nás jakoţe protijezdec, máme povoleno výjimečně vyuţít tunelovou stěnu.
Vyjedu na ni a hlídám, abych se nepraštil hlavou o strop. Je to tu stísněné, normováno na jednoho
prŧměrného výzkumníka.
Sjedu zpátky a mŧţu to rozbalit naplno. Řítím se ţlutou krajinou, slabě ji vnímám za
prŧhledným kovoplastem, vedu stroj ideální stopou. Všechny řízené komunikace patřící lidstvu uţ
mají pod povrchem inteligentní čipy a myslí za vás. Nikdo se nesrazí na křiţovatce, neobrátí se na
střechu na rychlých úsecích. Neznáme zdrţovače, kolony posunuje a ideálně směřuje výkonný
počítač. Stroje všechno vyřeší samy. Pokud ne, jsme tu my, opraváři. Díky za tyhle opuštěné planety
a díky za únavu materiálu v jejich jedovaté atmosféře! Aspoň tady si uţiju trochu adrenalinu a mŧţu
potrénovat.
Tisknu se k mašině a sleduju jen cestu. Mink něco řve do vysílačky, nerozumím, ale chápu.
Blikátka a bzučáky ve strojovně určitě řádí a hřmí, musí ho to znervózňovat. A to chtěl být mŧj
osobní trenér. Ne, ne, ne, s takovým přístupem.
Stroj se začíná vychylovat z moci nervŧ podsilničního počítače. Houstne kolem mě silové
pole, musím zvolnit. Ta potvora má zadanou maximální rychlost, nepočítá s tréninkem na zakázané
závody. Škoda. Srovnám se a drţím povolené maximum. Stejně bych to zkušební vozítko dohnal,
kdyby mě silové pole nebrzdilo. Musím si promluvit s Minkem, ať mi neříká, ţe by s tím nedovedl
zašmodrchat. Obracím se na točně, zpátky se zase rozjedu, podle předpisŧ musím několikrát měnit
rychlost.
Dojíţdím pomalu a pozoruju nevlídnou krajinu. Ţlutá pískem, rovina, šutry a suché keře,
šustivé podnebí. Jen z výšky jsme zahlédli slabou zeleň, kolem tunelnice je polopoušť, případné
plochy k těţbě nerostŧ.
„Seš blbej,“ přivítá mě parťák. Ani se nehne, aby mi pomohl z kombinézy, a to se známe
několik let. „Potil ses,“ ušklíbne se.
Na kontrolním grafu přilby opravdu září ostře rŧţová. Obrátím helmu vzhŧru zadkem, aby
si vydechla, a vysoukám se z overalu.
Přistoupím k panelu. „Dvě stě padesát,“ zavrčí Mink. „No tak dvě stě osmdesát,“ přizná,
kdyţ se chci podívat sám. „Jels dvě stě osmdesát a mě se tady přehřívaly kontrolky. Jednou se
zabiješ, nebo tě konečně vyhodí z práce. Zŧstaneš zarýglovanej ve stísněný podzemní kanceláři, nad
hlavou ti bude bzučet starej větrák a…“
Mávnu rukou a vrátím se k mašině. Dobrý stroj díky Minkovi. Ten nemoţný chlap má
úţasný cit pro závodní stroje. Dokáţe probudit dostihové ambice i v testovací mašině Silniční
společnosti.
Sbíráme nářadí a otvírám cestu ke vznášedlu. Přisálo se ke dveřím spojovacím rukávem a
mŧţeme do něj snadno dopravit motorku a ostatní drobnosti. Ještě poslední pohled do pohaslé
strojovny a dŧkladně za sebou zavíráme.
Vznášedlo se pomalu vydává k naší lodi. Letíme rozváţně, kymácíme se, je to nemotorný,
ale vcelku spolehlivý přepravní prostředek. Pozoruju povrch země a zmenšující se strojovnu. Panely
na střeše a v okolí blednou, zmatněly a sbírají jen tolik energie, kolik je nezbytně nutné. Tunelnice
se vine na dvě strany jako lesklý červ. Místy ji zakrývá písek, jinde svítí na ostrém slunci.
„Zaregistrovals vŧbec něco,“ hučí Mink od řízení, „kdyţ ses řítil přes spravený místa?
Hm?“
Raději mlčím a předstírám nevnímání. Opravuju svědomitě a dŧkladně, ale celou dobu se
vţdycky těším jen na jedno. Mink to ví, Mink si jen potřebuje zanadávat.
Vznášedlo pípne a nechá se spolknout lodí. Letíme domŧ.
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Dílny a hangáry Silniční společnosti hučí jako úly. Vylezeme z lodi a necháme se
prohlídnout v kontrolní komoře. Úplně zbytečné, leč podle předpisŧ. Je radost nařízení obcházet,
ale v rámci zaměstnání nelze.
Parta otřískaných robotŧ vytahuje z lodi naše věci a pod vedením mistra směny je nakládá
a spouští výtahem do dílen. Mink nevydrţí a náznakem běhu se vydává asistovat. „Opatrně, neřádi,
tohle je citlivý nádobíčko! Co děláš těma prackama? Okamţitě na to hoď pořádnej obal!“
Chápu ho, je na svá udělátka zatíţený. Směnový mistr hájí své plechové druţstvo a Mink
si vyhádává zvláštní zacházení pro naše věci. Beru, jedná se i o motorku, mám ji rád jako druhou na
světě. Plechovky s bzučením provádějí obvyklou očistu a desinfekci, třídí zařízení do jednotlivých
kójí.
„Jednou mi strčili nanozkoušečku k mechanickým klíčŧm,“ vyřvává Mink a plechovky
začínají nervózně blikat. Měl by přestat, jsou to sice obyčejní údrţbáři, ale naprosté tupouny bez
citlivosti uţ dnes nenajde ani tady. Dřív, neţ nastane vzpoura robotŧ, vykvasí mistr a nechá Minka
vyvést ochrankou. Mŧj mohutný přítel sebou mrská v klepetech pořádkového robotoida. Svezu se
s ním. Tento typ vypadá jako archaická ještěrka, nasazuje se při odstraňování veškerých prŧšvihŧ.
Chytí, nabere, zvedne a odveze jakýkoliv problém od zhroucených konstrukcí po panovačné
mechaniky.
Vyhodí nás před kancelářemi. Vyřídit formality pošlu Minka, zná mŧj odskok od
úřednických vymyšleností.
Na ulici si počkám na vozítko. Vynoří se z garáţí a vesele na mě zabliká. Nastoupím a šinu
se k domovu. Mink mě chvíli sleduje, ale ve třetí zóně se odkloní, zamáváme si a kamarád zmizí
svým směrem.
V hale ledabyle odmávnu portýra, stejně je to robot mentálně pod úrovní našich plechovek
z údrţby, a vyjedu do svého patra. Zámek mi polkne ruku a pak úsluţně otevře. „Vítejte doma,
váţený platící nájemníku!“ Pěkně blbý aţ provokativní, ale pokazit to nedokáţe ani Mink, nejspíš
se zdravice přenáší z domovního ústředí.
Drtivá většina bytŧ je maličká, a ten mŧj v 83. podlaţí je extra malinký. Předsíňka na
oblečení, kuchyňka na jednoho varného a úklidového robota, toaletní kout a víceúčelová loţnice.
Na víc nemám nárok.
Umyju se a hodím tělo na postel. Automaticky se zapne iluze obyvatelnosti. Stěny se
zatváří jako světlý, rozlehlý pokoj s výhledem do zahrad, dokonce tu proudí recyklovaný vzduch
s parfémem letního odpoledne. Uţ abych byl zase pryč, stejně mají ty stěny špatnou perspektivu.
Ještěţe mám dny volna kde trávit.
Ráno skopnu přikrývku a co nejrychleji opouštím sladký domov. Snáším ho jen jako
noclehárnu. Mink tvrdí, ţe moderní byt navozuje dojem nory, kam se uchyluje umírající zvíře a
čeká, jestli přeţije nebo ve své díře zetlí. A to jsou lidi, a přibývá jich, kteří v takových ubikacích
dokáţou radostně a plnohodnotně existovat, ba vychovávat rodinu. Jasný dŧkaz přizpŧsobivosti
lidské rasy. Odolní se mŧţou mnoţit, my, nepřizpŧsobivci, nikoliv, my vymřeme.
Vyvolám si autíčko a nasoukám se dovnitř. Pouliční doprava mě posunuje k výpadovce.
Zlaté nehostinné planety a jejich nedýchatelné obzory!
Na příměstském oválu uţ krouţí několik motorek. Areál je rozlehlý, ale pořád stejný. Pro
mě nuda. Vjedu do depa a pošlu auto do garáţí.
„Zdar, Kazi,“ zvedne Rol na pozdrav golaklíč, „jdeš si to nechat nandat?“
„Zadus se výfukovými plyny mýho oře,“ popřeju mladšímu bratrovi našeho šéfa Makse.
Zachechtá se.
Odemknu box a vyvedu motorku ven. Moje pracovní je dobrá. Je fakt dobrá, a kdyby
směla opustit haly Silniční společnosti, nandala by to spoustě zdejších speciálŧ. Ale Rena je prostě
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eso. Makám na ní pořád, děláme s Minkem divy a před tím mi pomáhal i Minkŧv brácha. Rena patří
k terénním řadám, oficiálně se na nich pořádají mistráky a motoolympiády, ale my, šílenci, jezdíme
jinou ligu. Tajnou, zakázanou, nebezpečnou, divokou, prostě nádhernou. Čím víc nás pronásledují,
tím víc to milujeme.
Vytlačím ji na nekrytý ovál a pomalu se rozjíţdím. Mašina zapřede a povozí mě po
rovince. Přidám, pevněji se usadím, vypnu displej, ať to není tak jednoduché, a pustím ji naplno.
Vynese nás to do první klopenky, přelítneme tři velbloudí hrby a zdoláme prudký stoupák. Sešup
dolŧ, pravá vracečka a pískový úsek. Lehounce mi ustřelí zadní kolo. Tohle zboţňuju, pořádná akce.
Kouká na mě černý displej, ţádné údaje, musím makat sám, tady bych se za elektronickou pomoc
styděl.
„Úplný magor,“ ocení mě Rol a dál leští svou mašinu. Pomalu dojíţdím, Rena se pěkně
rozehřála. Kouknu k věţi. Maks zvedá palec, prošel jsem.
Přiřadím se k Rolovi, doplním tekutinu do solárpanelu a překontroluju kontakty kol a
podvozku. Rol býval dobrý jezdec, neţ se zabil Minkŧv brácha. Se všemi to otřáslo, ale s ním asi
nejvíc. Maks ho vzal ke specialistovi, a ten prý objevil nějaký problém. Rol teď jezdí jen krásně,
odváţně uţ ne a většinou zŧstává tady na oficiálním oválu. Jen zřídkakdy ho starší bratr na poslední
chvíli pozve s námi. Obvykle Rol smutně a ţádostivě kouká, ale nechává nás odletět samotné. Tak
aspoň dělá zeď. Tresty za zakázané závody se rovnají dlouhé izolaci jako za hrdelní zločiny,
riskovat pro zábavu se nesmí, lidstvo začíná mít problémy s další reprodukcí plně ţivotaschopných
jedincŧ.
„Jedeš s náma na Titanu, Role?“
„Dnes ne, Kazi, dnes dám svou starou hajtru do pořádku a zkusíme hodit totální rekord
téhle dráhy. Maks to nařídil, potřebuje mít ode mě do večera hotové testy.
Víš, Kazi,“ Rol se přiblíţí a ztlumí do polohlasu, „někdy si myslím, ţe mě brácha mezi
vámi nechce, ţe jsem pro něj jen přítěţ. Zrovna dnes bych si vyrazil tak rád, ale místo toho zase
zŧstávám. Chápeš, ţe si připadám jako neschopný trouba?“
Chápu, soustrastně pokrčím rameny a odkráčím k věţi. Nenápadně se tam srocuje naše
skupinka.
„Hoši,“ poplácá nás po zádech Jehan, totální nadšenec a větší blázen neţ já, „mám
perfektní nález. Planeta plná tunelnic, starej počítač, strojovna bez modernizovanýho záznamníku,
zato do ní vede několik větví. Šířka na dva stroje, pro někoho na tři. Seshora vypadá parádně. He?
Co vy na to, poserové?“
„Ţe kecáš,“ sejme ho Maks, šéf party. „Sjízdné planety mám v náplni práce, ale o takové
nevím. Drţme se rozpisu.“
Maks je vojenský plánovač, sedí přímo v kompové pleteni vesmírných sil a má planety
v malíku. Jehan je pěšák jako já, maká u telekomunikací, údrţba zesilovacích majákŧ periferních
planet. Fakt je, ţe přitom obrazí pořádné dálavy, ale nezmapovanou planetu by potkat neměl. A
kdyby se nějaká zázrakem vynořila, neměla by mít tunelnice, to zas vím já.
„Vekara-7,“ zašeptá Jehan a vítězoslavně se rozhlídne. „Náhodou mě tam šoupla
vyzmatkovaná navigace.“
„Vole, tyhle náhody…“ odplivne si Maks a zatěká očima. „Tam vás pošlu, aţ se vás budu
chtít zbavit,“ zasměje se skřípavě. Nějak nám přitom zbledl a začíná se potit, je horko. „Na téhle
krásce se objevují výrony nervového plynu a nikdo to nedokázal podchytit. Tunelnice se tam
musely dostavovat po částech ze vzduchu a roboty, lidi to totálně odrovnalo. A stejně nic pro nás,
samé nezáţivné terény. Navíc se zjistilo, ţe není zajímavá ani jako zdroj surovin.“
„To je mně fuk,“ nadme se Olen, tlučhuba. „Nejdu po surovinách a tunelnice se přece dají
profouknout. Klidně si to odsvištím ve skafandru, ale novou planetu jsme nesjeli dva roky. Beztak
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mimo tunelnice nevystrčíme nos, tak ať si vypouští plyny podle libosti, nebude první ani poslední.
Ďábli, tohle je naše příleţitost. Konečně máme rovný podmínky. Nikdo z nás tam netrénoval, nikdo
nemá výhodu. Spravedlivě se rozhodne, kdo získá mistrovskou vesmírnou přilbu!“
„Jede se na Vekaru!“ řveme a blbneme, jen kapitán Maks se tváří bledě a kysele, drtí
v ruce mobil a hypnotizuje ho pohledem. Lampasák jeden.
Nenápadně se vytrácíme vznášedlem k lodi. Uţ v ní sedí Mink a ukládá naše motorky.
„Letíme na Titanu podle dohody a na nikoho uţ nečekám,“ oznámí nekompromisně Maks.
„Počkej, počkej,“ zvedne se Olen a zavrávorá, tahle loďka není komfortní koráb, chce to
jistou opatrnost. „Chceme na Vekaru-7!“
„Tak si vystup, troubo, sedíš ve špatném spoji,“ utře ho Maks.
„Na Titaně jsme byli osmkrát,“ připomene Jehan, „a Vekara je fantastická, nevím, co proti
ní máš, Maksi. Ty tunelnice, hoši, to byste prostě čučeli. Dlouhý, točený, se zatáčkama, úděsně
divou krajinou, sešupy a výjezdy… Přeletěl jsem nad nima.“
„Drţ hubu!“ naskočí Maksovi u ohryzku silná ţíla. Sedím vedle něj, takţe to dobře vidím a
poděsí mě to.
„Taky bych zkusil něco novýho,“ odvracím oči od znaku kapitánova rozčilení a pohledem
vyhledám Minka. Mŧj tlustý kamarád se tváří velice dychtivě. Sám aktivně nejezdí, stroje částečně
závislé na řidičovu umu si s ním nerozumějí, ale o to raději pomáhá ostatním vzpurné mašinky ladit.
Maks to zaznamená a nespokojeně sykne. Nevím, proč tolik vzdoruje, k čemu nás pořád
tlačí. Dobrovolně to nevzdáme, nás nevystraší jako Rola. Uţ jsme něco sjezdili a dokáţeme
odhadnout míru nebezpečí. Ţádná planeta nemá parametry Země, všechny navštěvujeme tajně, a
proto si vozíme patřičnou výbavu. Jistíme se, riziko je únosné. K jistotám patří i zkušební kolo na
pozemském oficiálním oválu, Maks nás chce vidět před kaţdým výjezdem.
Dnes ho nepoznávám. Od smrti Minkova bratra sice pozbyl pŧvodní elán, uzavřel se, ale
takhle nikdy nevyváděl. Nechápu ho.
„Je-de-se-na-Ve-ka-ru!“ skandujeme.
Kapitán lodi poraţenecky pokrčí rameny, nahlásí Zemi falešné souřadnice a vlastně
nepromluví aţ do přistání.
Vekara-7 nevypadá špatně. Vekara je nádherná jako Země v dávnověku. Oceány, lesy,
hory.
Přistáváme pomalu, Maks mlčí, soustředí se, ale chvějí se mu ruce. Nepoznávám ho. Mám
nutkání uklidnit ho, vţdyť se nespouštíme na cizí hřiště poprvé, ale rozmyslím se. Je v něm neklid i
vztek, sjel by mě.
Asi mě trochu nakazil, raději skouknu lodní panel a solidní údaje mě uklidní, ba nadchnou.
Tento ţivý glóbus má úţasné parametry. Snad nás nezahubí přírodním kyslíkem.
„Povídám, chlapi,“ Maks konečně oţil, „nesundáte si ty nové přilby z huby, jasné? Tohle
rajské místečko pšouká jedovaté plyny a má na svědomí dost prŧzkumníkŧ a dělníkŧ, aby na ně
přešla kohokoliv normálního chuť.“
„No, je trošku divný, ţe jsme to tu jako lidstvo dávno neobsadili,“ zamračí se Mink. „To
fakt nešlo vymezit nebezpečný pásma a …“
„Ne,“ odsekne Maks. „Mimo tunelnice čeká lidi rychlá smrt, rozumíte?“ Nějak moc toho o
Vekaře najednou ví. Určitě si ji syslil sám pro sebe, hamoun. Ţe by i on dokázal na nás spáchat
malý podraz?
Zatím nikdy nás od výjezdŧ nezrazoval. Teď snad chce, abychom sami navrhli návrat,
naiva. Moţná je mu špatně, pořád se potí, ale navádí loď na přistání. Nechává ji vznášet se na
gravitačním polštáři pár desítek metrŧ nad zemí.
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Třesou se mi ruce, mlátí srdce, ale tohle vzrušení miluju. Skládáme se do vznášedla, nejvíc
zavazí Mink, a taky mu to řeknu. Všichni se chechtají, Mink se mě snaţí udusit břichem.
Vznášedlo se kymácí, klouţe po magnetickém polštáři, nepříjemně to houpe. Letíme nad
lesem. Zelené moře s vlnami, proudy a víry, vodopády a vodotrysky. Co všechno nedokáţou
stromy! Ale za motorku bych je nevyměnil.
„Kluci, něco tam běţí!“ snaţí se Jehan vstát a šlape nám po nohách.
„Čum na projekci,“ stáhne ho Olen na místo, „nemusíš zírat z okna. Dole uhání grupa
srnek nebo tak něco, nevyznám se ve zvířatech.“
Kouknu na Makse. Furt naštvaný, ten musel ke snídani seţrat hřebík.
Vznášedlo poposedne u strojovny. Neobratně se přisaje ke dveřím a dosedne na zem,
zřejmě je tu slabé pole. Maks se ještě jednou po nás ohlídne, ale spatří nadšené ksichty, a
s povzdechem uvolní plomby. Vylézáme do strojovny a Mink se křepce vrhá k pultu. Nahazuje
napájení, kontroluje stav tunelnic.
Zírám. Zírají všichni, ale já dělám v oboru a tak zachovalé a bytelné komunikace jsem
ještě neviděl. Kdo tu na nich maká? Nechápu to. Na nebezpečnou a neobývanou planetu neskutečný
stav. Podle grafu na stěně se cesty vinou na stovky kilometrŧ a napojují se na další a další úseky
jiných strojoven. Nejspíš tunelnice křiţují komplet celou planetu. Hu, na to nemáme, museli
bychom prokontrolovat všechny strojovny a na Minkově udělátku jich svítí 20. Tím líp. Dnes dáme
tuhle a máme se na co těšit pro příště.
„Ďábli,“ ţasne Olen, „to si tady křečkuje armáda, ţe Maksi? Takovouhle parádu nechcou
předhodit blbým civilŧm. Proto utajení a kecy o nebezpečí. Ďábli, kdo si bere skafandr, je beznohej
slimák s ucintaným zadkem!“
„Kdo vyleze bez skafandru, toho střelím do zad, víc uţ teď pro vás udělat nemŧţu,“ poloţí
Maks na stŧl automat.
Divný vtip. Jestli z naší party někoho obdivuju, je to Mink pro cit k mašinám, Olen pro
schopnost přestat v pravou chvíli blbnout a pomoct v nouzi, Jehan pro bezhlavou odvahu a Maks…
Maks je nositel správné míry všech dobrých vlastností. Jezdí parádně, ale kašle na rekordy. Dokáţe
pravé divy, jenţe nemá potřebu soutěţit. Zvládne veškerou logistiku našich výprav, umí si poradit
s vojenským zabezpečením, ohraje zákazy a kódy. Podezřívám ho, ţe vzhledem ke své serióznosti
potřebuje partu poděsŧ jako je ta naše k odreagování. Za ty roky co ho znám, se i několikrát
srdečně zasmál. Takţe co ho, kruci, bere dneska?
Kluci se zachechtají, ale poslušně navlékají kombinézy a berou vymachrované přilby, taky
nám je sehnal kapitán. Nějaká extra kvalita, pro nás skoro škoda. Planeta má lepší parametry neţ
Země a klima je mírné. Po lesích běhají teplokrevní savci, ve vzduchu létají ptáci, ale my budeme
šaškovat v uzavřených tunelnicích v prototypech prŧzkumnických přileb. Kdyby nás načapali
vojáci, roztrhají nás za jejich krádeţ na kusy, ani by nás nemuseli zavírat za vstup na nepovolenou
planetu. Tohle by Maks neokecal.
Vypouštím kontrolní vozítko na základní okruh, Mink je pozorně sleduje. Tunelnice těsní,
trasa se zdá bez závad, okruhem se vrací, prostě dokonalost. Neţ se vozík navrátí, jsme nachystaní.
Maks nás ještě jednou vyděsí zkazkami o rychlé smrti po nečekaných zásazích prudkého jedu,
skoukne atmosférické poměry v tunelnici a vypustí Jehana na trať.
Chlap ječí nadšením, týrá stroj na doraz, naštvaně řve, kdyţ ho počítač přidusí v zatáčkách,
a doţaduje se vypnutí podsilniční automatiky. První kolo se nic nevypíná, nejsme totální blázni, jen
částeční. Přešlapuju, uţ se těším, aţ na mě dojde řada.
Prŧhledný tunel polkne Olena a konečně vyráţím já s Maksem v zádech.
Rena vlítne do tunelnice jako fretka do nory. Přitisknu se k mašině a soustředím se na trať.
Je členitá. Vystavěli ji napříč lesy a křovinatými úseky, občas svištím nad řekou a šplhám do kopcŧ.
Tisknu řidítka a cítím, jak stroj přebírá mé povely. Jsme jediný organismus, spolupracujeme.
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Vybírám zatáčky, sleduju krajinu. Občas mě oslní slunce, typicky závodní přilba by byla lepší, ale u
Makse dnes neprojde, musím snést tuhle těţkou.
„Kontrola, hoši,“ varuje Mink a na minutu vypíná počítačové jištění. Paráda, zrovna mám
před sebou báječný úsek.
„Makej, Reno, makej,“ šeptám a nechávám motorku pracovat naplno. Vyrazí jako
dostihový kŧň z boxu. Kulím oči, tohle jsem ještě nezaţil. Řítíme se na hranici našich moţností,
jediná chybička a konec. Chybka bez jištění by znamenala let, pád, rozmasakrování motorkou o
stěny tunelnice. Beru, za takový záţitek. Zpomalí mě znovu zapnuté jištění.
Uf. Bez tohohle nikdo nepochopí, proč po městě na motorce zásadně nejezdím. Zbláznil
bych se, mučit elektronického oře v přísně řízených zónách. Stejně tak mě brzo přestaly bavit
oficiální ovály.
Ve strojovně čekají Jehan s Olenem, dojíţdí Maks.
Všem se nám třesou ruce, kdyţ si rozepínáme kombinézy. Září nám oči, mluvíme jeden
přes druhého, dojmy musí ven. Mink vypadá trošku smutně, všechno sleduje jen zprostředkovaně ze
strojovny. Maks mlčí, zdá se napjatý, zajímá ho pouze panel s údaji tunelnice, strojovny a okolí.
„Ďábli,“ huláká Olen, „kus vedle mě svištěl nějakej dravec, pak Mink vypne jištění a ten
pták se snad zastavil! Frnkl jsem mu jako nic!“
„A ty kopce, pánové!“ přeřvává ho Jehan. „Stoupák jako blázen a sešup o hubu. Vracečka
před skálou a dlouhý údolí s opravdovým potokem. Já to tady miluju!“
„Kreténi,“ zavrčí smutně Maks. Nikdo si ho nevšímá, ale mě zamrazilo. Snad nemá náš
nejzkušenější nějaké váţné problémy?
Odpočíváme, s Minkem probíráme nejnáročnější pasáţe. Kontrolní kolo nám dalo zabrat a
čeká nás premiéra bez automatického jištění. Mink hlídá, je profík, ale pokud bude muset jistit,
viník dostane penalizaci.
„Chlapi, na start!“ zavelí a Jehan se nachystá. Pojede se časovka, ani tady se všichni vedle
sebe nevlezeme. Neva, jakmile se zklidní Maks, donutíme ho k výjezdu ve volné přírodě. Náš sen,
naše poslání, jednou k tomu konečně dojde. Neexistuje ve vesmíru vhodnější planeta neţ Vekara,
jsem si tím jistý, a Mink dokáţe postavit motorku k takové jízdě.
Jehan zasedne na mašinu a Mink spustí odpočítávání. Všichni napjatě čekáme, jen Maks
musí bláznit aţ do konce. Přiskočí k Jehanovi a významně mu zalomcuje kombinézou. Pak přelítne
očima nás ostatní. Jo, všichni to máme na sobě. Kombinézu a helmu, co se vyrovná skafandru do
nejtvrdších podmínek. Nesundáme to, aspoň ne dnes, kdyţ má Maks u sebe kvér a tváří se, ţe ho
klidně pouţije, srandista.
Jehan zmizí a nachystá se Olen. Sleduju ţlutou tečku Jehanovy mašiny a za ním Olenovu
modrou. Pašáci to hrnou. Těsně před mým nástupem se kolem modré tečky vynoří několik krouţkŧ
a zároveň naskočí Minkŧv program. Okamţitě se zapíná běţné jištění, zahuštěná energie podepře
Olena a stroje na trati přejdou do řízeného reţimu. Zachechtáme se, Olen má první penalizaci,
v zatáčce dostal smyk a bez Minkova zásahu by skončil se vším všudy.
„Kazi,“ zazubí se Mink, „ukaţ se.“
Vyrazím a ţenu se za neviditelnými soupeři jako chrt za návnadou.
Jo, to je ono! V minutě jsme na maximu, tenhle rovný úsek je boţí. Přijde série mírných
zatáček, nehodlám zvolnit a vychází mi to. Nadjezd potŧčku, to se dá zaţít jen výjimečně.
Soustředím se na trať. Nemám strach z pádu, Minkovy programy jsou dokonalé, ale stejně dokonale
mi započtou případnou penalizaci. Chci vyhrát.
Párkrát mi někdo vyčetl, ţe po zakázaných planetách jezdíme zbytečně, kdyţ stejně
nezvládneme vnímat nic jiného kromě úseku silnice před sebou. Něco na tom je, ale přesto funguje
jakýsi šestý smysl, který ještě zvyšuje omamný pocit z rychlé jízdy. Tohle se mi na oválech nestává,
to funguje jen v opravdových, neokoukaných terénech a nejde jen o pocit ze zakázaného ovoce.
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Nejsem přece totální ignorant, co se potřebuje honit pořád dokola, ne?
Vylítnu stoupák a prudce dolŧ. Jde mi to, jde, jen se musím hlídat. Přílišné nadšení mŧţe
opít mozek a já potřebuju ledový klid a rozvahu. Vesmírná přilba bude má!
Začínám stahovat Olena, Jehanovu barvu nevidím, zmizel. Přece nemŧţe uţ být v cíli? A
Maksova červená taky nesvítí. Nejspíš něco s grafikou, ale já chci vědět, jak je na tom jezdec za
mnou.
Lehounce zvolním, tady se dostáváme do skal, a znovu přidávám. Ţe se značka přede
mnou nehýbe, postřehnu instinktivně a stejně tak samovolně začnu brzdit.
„Minku! Olene! Co se děje?“ Vysílačka mlčí, chcípl i displej. Brzdím a vedu stroj zleva
doprava, musím setrvačnou energii někam vyplýtvat. Pořád doufám, ţe se jen zbláznily ukazatele,
ale zvíře v sobě neoblafnu. Varování sílí, děje se něco zatraceně blbýho.
Naše motorky se řítí rychleji neţ dávné formule. Ještě pořád mám slušnou rychlost, kdyţ
spatřím něco, co mi zpŧsobí přiškrcení dechu a chuť pořádně si zařvat. Nakonec teda zařvu, coţ mi
přinese poznání, ţe mám hrozný strach. Přede mnou se otevřel úsek s chybějící skruţí tunelnice. Za
jiných okolností by to mohlo pŧsobit i krásně, ale teď se k té sluneční záplavě řítím a vím, ţe si
rozflákám hubu a…
Jednotlivé nárazy ani nevnímám. Před obnaţenou zeminou mašinu pokládám, jedu za ní
díky pevné kombinéze. Těţký stroj se zadrhne o hlínu, přeoře ji a vzpříčí se o pokračování lehce
vyvýšené tunelnice. Vzápětí se vzepne a převalí se zpět na mě. Leţím na opravdové zemi, nohy pod
Renou a přeţívám první vteřiny havárky. Maks. Jestli mu taky vypadla komunikace, je na tom
stejně a řítí se na mě.
Roztřeseně vylezu a Renu odtlačím. To ne… Vypadly dva široké díly tunelnice. Dvě
prŧhledné skruţe stojí opodál a jedna z nich se opírá o Jehanovu motorku. Kamarádovo tělo leţí za
ní. Vím, ţe je mrtvý, přesvědčit se jdu jen z povinnosti. Zaţil jsem smrt na oválu, Minkŧv bratr nám
zemřel při obyčejném závodě. Při pitvě se zjistilo, ţe mu nečekaně selhalo srdce. Zdravý, prověřený
kluk. Otřepali jsme se, stává se to i v naší společnosti. Ale tohle…
Jehanovi nepomohla ani výztuţ zad a krku. Leţí v kombinéze a přilbě, hlavu má podivně,
nepřirozeně zalomenou. Zlomil si vaz. Rychlá, ale zbytečná smrt. Nejspíš se mu tunelnice rozloţila
přímo pod motorkou nebo nezvládl brzdný manévr. Co jsme při kontrole přehlídli?
„Olene! Slyšíš? O-le-ne!“ Nic. Má přilba zvuk tlumí, ale ne tolik, aby mě neslyšel, pokud
je poblíţ. Jel aţ za Jehanem, ale nevidím ani jeho mašinu. Kde ten chlap mŧţe být?
Nikdy jsem nebyl tak sám. Bez spojení s kamarády a na cizí, divné planetě.
Makse nemŧţu varovat. Brzdná dráha je dlouhá, v tunelnici by mě smetl a zvenku mě
nepostřehne. Navíc uţ by tu měl být… Dobelhám k té svinské tunelnici a zaposlouchám se. Ticho,
jen monstrum tiše zní, přebírá zvuky zvenčí jako obří dechový nástroj. Blbá roura. Moţná náš
nejchytřejší včas zastavil a buď se vrací, nebo dojíţdí docela pomalu.
„Olene!“ Ten mi teď dělá větší starosti. Teoreticky mohl díru přeskočit, nemusel si
poruchy všimnout a v dostatečné rychlosti měl šanci. Ţe by ale jel pořád dál? Nevím, já bych
zastavil a snaţil se vrátit pěšky… Coţ by bylo docela nebezpečné. Olen se moţná pokouší dojet
tunelnicí do strojovny a přivést pomoc.
Musím se na chvíli posadit. Oţívají pomláceniny, zvyšuje se chuť servat kombinézu a
zahodit přilbu. Sedím opřený o kmen, slyším ptáky a poklidné šumění. Tohle mi na přírodě nikdy
nesedlo. Sice nesnáším stísněnost měst, ale na druhou stranu tam všechno slouţí lidem. Kaţdá píď
je postavena pro nás. A tady si roste a ţije mnohočetný ekosystém naprosto lhostejný k našim
osudŧm.
Chci vstát, ţe prohlídnu Renu, a něco mě zarazí. V nízké trávě vidím stopu. Něco tudy
nedávno táhlo těţkou věc, smýkalo s ní a trhalo. Zapomenu na bolest a stopuju. Vede to stranou,
drţí se prŧchodných porostŧ a je to Olen. Stojí pár metrŧ přede mnou, opírá se o motorku a
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nereaguje. Musel mě slyšet uţ dřív.
„Co blbneš!“ zařvu a zatřesu s ním. Zírá jako blázen, v prŧzoru má totálně nechápavý
výraz.
„Jehan je mrtvej,“ vypadne z něj a skloní se k motorce.
„Kam jdeš?“
„Jinam.“
„Musíme do strojovny, Olene, pak naloţit Jehana a rychle pryč.“
Kývne, ale plahočí se dál špatným směrem. Chytnu ho za rukáv a obrátím k sobě. Sykne,
asi má pomlácené rameno.
„Tohle nechej být,“ sundám mu ruce z řidítek. „Neboj, pak ji naloţíme.“ Příliš mi nezáleţí
ani na vlastní Reně, touhle divočinou by neprojela ani stará terénní motorka na spalovací pohon, ale
Olen je mimo, musím s ním opatrně.
„Počkej chvilku,“ posadím ho k mašině a odskočím si k tunelnici. Jsem od fochu a nedá mi
to.
Obě skruţe jsou hladce odpojeny. Ţádný zlom nebo vada, všechno vyhlíţí čistě jako práce
schopného montéra. Nedává to smysl. Absolutně ne. Tektonické poruchy by nám záznamy ukázaly.
V tomto úseku ţádné nebývají, Maks i Mink by si toho všimli a my konečně taky. Na celé planetě
neexistuje inteligentní ţivot a ani nejvyspělejší zvířata by nedokázala cosi takového rychle a
dokonale rozebrat. Cizí návštěvníci? Maximálně nepravděpodobné. Sami jsme museli překonat
několikanásobné zabezpečení a senzory Maksovy lodi jsou mimořádně citlivé. Chci si ještě
podrobně prohlídnout pokračování tunelu, ale Olen se zase zvedá a obluzeně kamsi míří. Odvrátím
oči od Jehana a vydám se chytat Olena.
Vedu ho podél tratě, čeká nás pořádný kus cesty. Snad uţ brzo dorazí vznášedlo, musí nás
posbírat.
Všude něco roste a bují, nemá to řád ani logiku. Kruci, já se snad pokorně navrátím do
města a odprosím svŧj přetechnizovaný byt. Tam patřím jako všichni lidi.
Olen se probírá. Neciví, zajímá se o okolí, nemusím ho táhnout. Dochází mu, co se stalo a
brečí pro kamaráda. Jsem upřímně rád, ţe jsem se s Jehanem mimo vyjíţďky moc nestýkal. I takhle
je to na pytel.
„Kazi…“
Okamţitě se otočím a rozhlídnu se. Ticho. Tak naprosté ticho, aţ se z toho oklepu. A zas se
všechno rozdrnčí a rozezpívá, zdejší svět vypadá normálně. Ale Olen i já jsme něco vytušili.
Rozházená duševní rovnováha posune vnímání, jako závodní jezdec o tom něco vím, ale tady jsme
zareagovali oba ve stejnou dobu.
„Kazi, něco se děje.“
„Jo, Olene, taky to cítím.“ Nemám co cítit, člověk naší doby spoléhá na znalosti a
techniku. Ale já jsem byl vţdycky hrdý na své zvíře. Tak říkám instinktu, který mi pomáhá závodit.
Pokračujeme, ale pořád ve střehu. Místy se nám jde dobře, jinde přelézáme padlé kmeny,
ostré balvany a zarostlé rokle. Je to náročnější neţ jízda po nejtěţších okruzích, ale přilbu
nesundám, připadám si v ní příjemně oddělený od toho barbarského světa. Občas zastavíme a
snaţíme se korunami stromŧ zahlédnout vznášedlo. Nechci panikařit, ale kde jsou?
Tenhle potŧček jsem z tunelnice ani nepostřehl. Brodíme se s Olenem mezi lesklými
kameny a párkrát se svalíme, naše obutí s vodou nepočítá. Koukám, ţe kamoš má dost velký
problém. Drţí si rukáv a všelijak s ním potřásá. Natekla mu dovnitř voda, musel si ho při pádu
roztrhnout o ostrou hranu tunelnice. Nemáme u sebe nic, co by nám pomohlo. Všechno potřebné
zŧstalo na vyřazených mašinách. Vysílačky, měřiče, identifikátory. Aspoň drátky by se hodily.
Zaškrtit ten rukáv. Naštěstí nevěřím Maksovým výhruţkám, na zákeřný jed se tady motá a lítá dost
zvířat.
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Jsme na cestě nejmíň hodinu a pořád nic. Oba mlčíme, ale visí to ve vzduchu. Něco se
stalo i ve strojovně. Napřed zhasly kontrolky, pak displej, vypadly vysílačky a zároveň se musely
uvolnit ty dvě skruţe. Uvolnit a odcestovat. Nejsou to dokonalé kruţnice, spodní část určená k jízdě
je téměř rovná. Při extrémních testech je vozítko dokáţe rozkvedlat, mezi nespojenými vzniknou
mikromezery, ale stále těsní tmelem a nikdy jsem neviděl, ţe by se pohnuly z místa byť o jediný
milimetr. Moţná to zpŧsobily naše nestandardní motorky. Mno, dejme tomu, kdyţ připouštím i
nesmysly. Přesně by to dokázal říct jedině chudák Jehan, ten to moţná viděl na vlastní oči…
„Kazi!“ tentokrát sebou Olen škubne a uskočí. Znovu se rozhlíţíme a zase to vypadá, ţe se
plašíme zbytečně. Ale…
Připomíná to tetelení horkého vzduchu. Podivný mrak se vznáší kousek za námi, zkresluje
vzhled předmětŧ jako rozmarná čočka a pomalu se blíţí. Strneme. Zrychleně dýchám, slyším, jak
mi ve filtru chrčí dech.
Letící ptáček se ani nezarazil. Bezstarostně si to namířil přímo do toho mraku. Vím, ţe
ptáci jsou na plyn citlivější neţ lidé. Oblak se zatetelí o něco rychleji a pták bez následkŧ prolétne
na druhou stranu. Uf.
Ale sleduje nás to. Jdeme pomalu, občas se ohlédneme. Tetelí se, přelívá a udrţuje pořád
stejnou vzdálenost. Leze mi na nervy.
„Nevšímej si toho,“ doporučuje mi Olen. „Moţná to je seskupení plynŧ přitahovaný
statickou elektřinou tunelnice.“
Miluju tyhle inteligentní vývody. Jeden z milionu debilních nápadŧ. Mám si taky něco
vymyslet?
Obklopí nás to v okamţení, Olen stojí přímo uprostřed. Nejsem ţádný kosmický hrdina,
jen rád jezdím na motorce. Skoro se podělám strachy.
Sakra, Olen. Stojí na šest krokŧ ode mě a třeští oči. Svírá levou rukou rukáv pravé a ví, ţe
jen oddaluje moţný konec. Stojíme beze slova, bezmocně čekáme.
„Olene?“ zkusím to po chvíli, kdyţ se mrak poklidně stáhne a netečně se přelévá na pozadí
lesa.
„Ţiju,“ vydechne. „Asi zbytečně panikaříme. Není to plyn nebo aspoň ne jedovatej. A tahle
nová helma je od kombinézy oddělená, pohoda,“ zamává roztrţeným rukávem.
Typuju, ţe má pravdu. Nervové jedy zabíjejí rychle, ale většina přileb je odfiltruje a Maks
nás tentokrát donutil vzít si vojenský extra prototyp s kyslíkovým zásobníkem, co dlouhodobě
odolává i atmosféře nejjedovatějších planet. Snad nebudou čtyři kusy armádě chybět, po dnešním
záţitku si je rádi ponecháme. Pro jistotu.
„Mŧţeš teda jít?“ ukáţu směrem k severu.
„Jo,“ přikývne Olen s úlevou. Pokračujeme a podivný mrak se nás věrně drţí. Krouţí,
ztrácí se a zase objevuje, skoro jako by si s námi hrál. Ještěţe je kluk v pohodě, to by mi fakt
scházelo, zachraňovat ho tady v pustině. V pustině prorostlé stromy a keři.
„Kazi,“ zachroptí. Otočím se jen zpola, právě přelézám jakési nesmyslné křoví. Tělo
zapomene program, který jsem mu připravil. Nedokončím pohyb a švihnu sebou na zem. Olen se
potácí, rve si přilbu z hlavy a očividně se dusí. Lezu k němu po čtyřech, překotně se zvedám a zase
padám. Zachytím ho ve chvíli, kdy mu povolí všechny svaly a jeho oči dostanou strnulý výraz.
Testovací plošky na přilbě zrudnou. Zástava dechu i srdce. Kleknu a masíruju mu hrudník. Tyto
přilby mají funkci rozdýchávání, zachránilo to spoustu ţivotŧ nejen na tvrdých silnicích. Reagují i
na koncentraci nedýchatelných plynŧ. Jenţe na oficiálních závodech vţdycky čekají zdravotníci.
Tady jsme sami, naprosto sami.
Konec. Přilba přestává dodávat kyslík, tlak povolil. Olen není ţivý. Sakra, proč?! Řvu, ale
nikoho to nezajímá.
Potácím se dál uţ úplně opuštěný. Čeká mě nejmíň deset kilometrŧ neskutečným terénem.
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Nevím, co najdu na konci. Hlavně nesmím myslet na Olena a Jehana. Nesmím myslet na nic… Proč
nejde vypnout lidské myšlení? Vlastně jde, to je sranda, klidně si mŧţu usnout nebo omdlít… Asi
omdlím. Támhle v té řece by to bylo dobré. Do kopcŧ uţ šplhat nebudu, ch – ch - ch… chci se
nadechnout…
Maks se opírá o řídící pult. Trasa na patnáctém kilometru stále výstraţně bliká, systém je
nachystaný zapnout automatické jištění. Není proč, tři barevné tečky kolem porušeného místa
nehybně svítí mimo tunelnici a na sledovacím zařízení právě zmizelo poslední jméno. Kaz.
Kdyţ armádní rozvědka zjistila, ţe Maks pořádá pro kamarády tajné závody, dostal nŧţ na
krk. Budou pouţívat jeho partu k pokusŧm. Odmítl. Zabili Minkova bratra. Zastavili mladému
klukovi srdce. Beze stopy, hravě. A zahrozili, ţe budou pokračovat a nevyhnou se ani Rolovi.
„Máte solidní šanci, kapitáne,“ diktovali, „budete testovat kvalitní ochranné pomŧcky
našich prŧzkumníkŧ. Sluţba vlasti, dá se říct.“
Maks si nedělal iluze. Tušil, ţe všechno směřuje k misi, ve které armáda nechce riskovat
vlastní lidi.
„Akce skončena, pokusné objekty nepřeţily,“ zachraptí do vysílačky.
„Okamţitě opusťte Vekaru-7, úklidová četa je na cestě. Dobrá práce, kapitáne. Je mi líto,
ţe technologie zklamala, doufali jsme v lepší výsledky,“ odříká nezúčastněný hlas.
Maks odhodí vysílačku a podívá se z okna. Pár metrŧ od strojovny leţí v trávě Mink.
Obětavec chtěl sám zachránit kamarády a zprovoznit vznášedlo. Přitom dostal na vybranou, mohl
slouţit armádě. Vybral si.
Tahle Vekara! Zatraceně tvrdý oříšek. Její jed se objevuje nečekaně, proniká všemi
materiály, zabije a pak zmizí. Snad ani nemá vlastní rezervoár. Prostě se syntetizuje z okolních
zdrojŧ a zase se v nich rozplyne.
Vojsko si svých lidí váţí a šetří je, kdyţ je to moţné. Proto armádní vědci na Vekaře
přichystali tunelnicovou past Maksovým pokusným civilŧm. Navedli sem Jehana, nastavili program
strojovny, přichystali mechanizaci k rozrušení tunelnic a pak Maksovi připomněli, ţe ho mají
v hrsti, ţe kamarádŧm nesmí závod smrti zakázat. Potřebují myslící tvory, kteří se projdou přírodou
v novém typu ochranné přilby. Neposílají je tím na smrt, rozhodně ne. Nové přilby jsou dokonalejší
neţ jakýkoliv dřívější typ. Lidé v nich budou lépe chránění neţ ti ve strojovně.
Maks nakopne svŧj oblek a přilbou mrští proti zdi. Veškerá technika je k ničemu. Planeta
snese pokusné myši, psy a opice, nevadí jí šelmy, ale lidi systematicky hubí. I do strojovny se brzy
podívá, určitě ho uţ cítí. Přesto Maks nespěchá.
Pročpak Vekaře vadí právě lidstvo?
Kapitán se zasměje své otázce, otevře dveře a vyjde ven.
Je krásně a lehký větřík příjemně čechrá vlasy. Kousek stranou se tetelí čirý mrak, jako by
na někoho čekal. Maks nevšímavě mine vznášedlo, vykročí k mraku a zhluboka se nadechne.
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Rovnost
„Nevím, kdy začínalo lidstvo touţit po tom, aby si byli všichni rovni, ale vím, ţe to byl pěkně
posraný nápad.“
- Ben Brown
*

*

*

17 let, 11 měsíců a 3 dny
Procházím dveřmi hotelu. Jsou velké, skleněné a stejně, jako se přede mnou samy otevřely,
tak se samy i zavírají. Jdu po šarlatovém koberci k recepci, kde stojí malý černoch v livreji.
„Á, pan Brown.“ usmívá se černoch, „Dobrý večer, pane!“
Přikyvuji a taky se usmívám. Očima hledám štítek na jeho hrudi. Přečtu jméno. To jméno
znám, ale obličej jsem nikdy neviděl.
„Dobrý večer!“ zdravím.
„Takţe pane, vše je připraveno, jak jste si včera přál. Kartu od pokoje si vezmete hned nebo
aţ po večeři?“ ptá se recepční. Je to tentýţ recepční, u kterého jsem včera vše zařizoval.
„Vezmu si ji hned.“ odpovídám a rozhlíţím se po přijímací hale. Chodí zde lidé. Směsice
všech kultur na planetě. V kuřáckém koutku vedle sebe sedí v druţném hovoru pohledný Ital a malá
Japonka. Tedy - vypadají jako Ital a Japonka. Mluví spolu plynně česky a smějí se a líbají a
objímají. Oba kouří cigarety českého výrobce a já nepochybuji, ţe to jsou Češi.
„Pane.“ ozývá se mi za zády recepční, kterého znám, přesto ten hlas slyším poprvé v ţivotě.
„Vaše karta, pane.“
„Jistě.“ přikyvuji a schovávám ji do kapsy.
„Restaurace je támhle, pane.“ Recepční ukazuje na velké mahagonové dveře.
Kývnu a odcházím.
Hotelový sluha v světlejší livreji, neţ měl recepční, mě vede ke stolu. Sedám si a pak jen
čekám. Vzpomínám na zajímavý pár v kuřáckém koutku a přemýšlím, jak se nad svŧj vzhled
dokáţou povznést, jak to zvládají. Nedokáţu si představit, jak to budu zvládat já.
„Pane.“ ozývá se za mnou hotelový sluha a po jeho boku stojí Ema. Je krásná jako vţdy.
Vlnité vlasy jí padají na odhalená ramena a pronikavě modré oči se dívají na mě. Vstávám. Sluha
odsouvá ručně vyřezávanou ţidli naproti mně a Ema si sedá. Trochu se před ţidlí předklání a já
vidím krásné křivky v jejím výstřihu. Ten pohled mizí stejně rychle, jako se zjevil, přesto ho mám
stále v hlavě. Sedám si taky.
„Ahoj!“ říká.
„Vypadáš krásně!“ odpovídám a dívám se na ni. Snaţím se mile usmívat, ale musím vypadat
divně, protoţe Ema sklopí hlavu. Je roztomilá a já se na ni nemŧţu vynadívat. To kvŧli ní jsem
zařídil tohle všechno a utratil celé svoje úspory. Minulý týden se mi svěřila, ţe právě v hotelu Vrána
by se jí to líbilo.
Ema se ostýchavě rozhlídne kolem sebe. Vzala si na sebe to nejlepší, co doma měla, o tom
nepochybuji. Ostatně já taky. Přesto cítíme, ţe sem nepatříme. Ema se rozhlíţí, jestli se někdo
nedívá k našemu stolu, ale kaţdý se věnuje jen své večeři. A já se budu věnovat jen Emě.
Po večeři Emu vedu do pokoje. Procházíme kolem recepce k výtahu a recepční se na mě
usmívá. Je to ten vševědoucí úsměv, kterým mi chce naznačit, ţe přesně ví, co se bude dít, ţe mi to
přeje a drţí palce. Taky se usmívám.
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Výtah nás veze do třetího patra, dveře se otevírají a my vystupujeme. Celou dobu nemŧţu
z Emy spustit oči. Nechávám ji projít dveřmi výtahu první a dívám se, jak se jí krásně kroutí
zadeček a kudrnaté vlasy se jí houpou. Dýchám zhluboka.
V třetím patře je ve spojovací místnosti stejný šarlatový koberec, jako v přijímací hale.
Jdeme po něm téměř aţ na konec, kde konečně nacházíme pokoj číslo 326. Odemykám kartou a
Ema se usměje. Otevírám dveře.
Šaty leţí na zemi. V pokoji hoří jedna svíčka a oknem do pokoje proniká světlo měsíce
(moţná je to taky světlo ulice, ale představa, ţe jde o světlo měsíce je mnohem romantičtější). Ema
sedí nahá na mém klíně a její bradavky se houpou přímo před mýma očima. Kolikrát jsem si tohle
představoval?
„Miluji tě!“ šeptám ji do ucha a pak ji líbám.
Ona na chvíli zastaví své rytmické pohyby a odklání se. Dívá se na mě svýma uhrančivýma
očima a pak se usměje.
„Já tebe taky.“ říká a pak pokračujeme. Je to krásné, divoké, skoro mystické.
„Bojíš se?“ ptá se mě, kdyţ leţí nahá na mé hrudi.
„Čeho?“
Chvíli nic neříká. Pak: „Tvých narozenin. Já se bojím hrozně. I svých. Nevím, kterých se
bojím více.“
Ovšem, ţe se bojím, ale neřeknu nic. Nedokáţu si představit, jak to bude všechno vypadat,
jaký to bude ţivot. Hladím ji po vlasech.
Pak se ještě jednou milujeme.
*

*

*

17 let, 11 měsíců a 16 dnů
S Emou trávím kaţdý den. Nikdy jsem nebyl šťastnější a dokonce se mi daří nemyslet na
blíţící se narozeniny. Na to téma narazíme jen k večeru, kdy se naše mysl začne zaobírat
budoucností. Ta není příliš nadějná - aspoň ne pro náš vztah, vlastně pro jakýkoliv vztah.
V Domově pro děti za mnou přichází ředitel. Jeden z těch šťastlivcŧ, kteří jsou pořád sami
sebou. Ale do takového postavení se člověk musí narodit. Mně se to nepovedlo.
„Nazdar Bene!“ oslovuje mě.
„Dobrý den.“
„Bene,“ začíná ředitel a tváří se přesně tak, jak se v takové chvíli tvářit má - přesně tak, jak
se to za ta léta naučil, „za čtrnáct dnŧ se musíš hlásit v Domově pro dospělé. Víš, co to znamená?“
Přikyvuji.
„Dobře.“ říká ředitel. „Tys byl vţdycky silný kluk.“ Chytne mě za rameno a sevře ho. Jak
otcovské. Pak odchází.
Utíkám za Emou.
*

*

*

17 let, 11 měsíců a 25 dnů
„Zbývá pět dnŧ.“ říkám Emě a ona začíná plakat.
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„Neplač.“ snaţím se ji utěšit. „Však nikam neodcházím, budu tady pořád s tebou.“ Ale ona
pořád pláče a utěšit se nedá.
Večer usínám ve svém pokoji. Přemýšlím a děsím se. Uţ za pět dní opustím Domov pro děti
a vejdu do světa dospělých. Loučení bude krátké. Doufám, ţe si ředitel nepřipraví ţádnou tirádu,
kterou by mi chtěl dát sbohem. Stěhuji se jen přes ulici, ale v podstatě se stěhuji do úplně jiného
světa.
Myslím na Emu. Dal bych všechno za to, kdybychom spolu mohli zŧstat a ţít dál jak
doposud. Ţije ve mně malá naděje, ţe po mých narozeninách to neskončí, ale ta naděje je opravdu
malá – miniaturní.
Vzpomínám na ten pár v kuřáckém koutku hotelu Vrána. Kdyţ mohli oni …
*

*

*

17 let, 11 měsíců a 29 dnů
Milujeme se.
Toto je naše poslední ‚normální‘ noc a chceme si ji uţít. Je to nádherné, jen Emu potom
přepadá záchvat pláče.
Uprostřed noci si nemŧţu pomoct, i mě kape slza s tváře. Dopadá na polštář, kde se roztříští
a zŧstane po ní malá vlhká skvrnka, která do rána uschne. Ta slza symbolizuje naší lásku, také po ní
zŧstane na duši skvrnka, která jednou uschne. Vím to, ale zrovna v tuhle chvíli tomu ani trochu
nevěřím.
Nad ránem Ema odchází.
*

*

*

18 let, 0 měsíců a 0 dnů
Posrané narozeniny.
Ráno odcházím z Domova pro děti. Všichni se přišli podívat na mŧj odchod. Kolikrát jsem
na jejich místě stál já a litoval toho, kdo odcházel? V davu hledám Emu. Nikdy jsem neměl problém
ji najít, i kdyby stála mezi miliony jiných. Pro mě všude zářila jako rudá rŧţe na vypáleném poli.
Pro mě byla to jediné, co jsem měl v hlavě. Její hlas zněl jako zpěv andělŧ. V duchu vidím její
líbeznou tvář a krásně oči, vlnité vlasy. To vše vidím jen v duchu. Mezi těmi lidmi, kteří se přišli
podívat na odchod dalšího chudáka, Ema není. Bolí mě z toho u srdce.
„Ben Brown?“ ptá se úřednice v Domově pro dospělé.
Přikyvuji.
„Všechny potřebné věci máte v pokoji, který najdete ve třetím patře vpravo od výtahu. Tady
jsou klíče. Byl vám přidělen pokoj 326.“
Jaká symbolika. Zamrazí mě v zádech, kdyţ si vzpomenu, jakou krásnou noc jsem proţil
v pokoji 326 v hotelu Vrána a jakou ohyzdnou noc proţiji v pokoji 326 v Domově pro dospělé. A
kolik ohyzdných nocí.
Beru klíče a jdu k výtahu.
V pokoji se mi automaticky spouští interaktivní informační panel a na jeho obrazovce se
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objeví milá tvář virtuální dívky.
Školí mě. Nejdřív mi samozřejmě sděluje, ţe vše je v souladu s Berlínskou smlouvou, která
byla sepsána v Berlíně před padesáti osmi lety, a kterou podepsal zástupce mojí země. Vše pro
rovnost mezi všemi.
Potom mi tvář dívky říká, kde budu zbytek ţivota pracovat.
V rohu pokoje je postel. Je to dost hrŧzostrašně vypadající zařízení jako vytrţené ze
středověku. Hrubá matrace si hoví na kovovém roštu pŧl metru nad zemí. V kaţdém rohu postele je
tlustý stříbrný sloup a nad postelí stříbrný baldachýn. Z něho dolŧ visí dráty, trubky a polokoule, a
vŧbec to celé vypadá jako mimozemský přístroj na kuchání lidí. Nebudu - nemŧţu - tomu říkat
postel, spíš mi to připadá jako nějaký mučící nástroj.
Pro mě to bude vţdycky pranýř.
U stěny naproti postele - pranýři - stojí skříň. Je velká, stříbrná a tajuplná. Neotvírám ji.
Ještě ne.
Poslední, co v pokoji mám, je malý noční stolek. Vypadá stejně jako skříň, jen o hodně
menší.
Večer hodiny odbíjí deset a interaktivní panel mi ohlašuje, ţe mám čtvrt hodiny na to, abych
ulehl. Ať ţije svoboda.
Pomalu a bojácně si lehám na pranýř. Interaktivní panel se mě ptá, jestli jsem připraven.
Odpovídám, ţe jsem, i kdyţ to ani zdaleka není pravda. Myslím na Emu.
Baldachýn nad mou hlavou začíná svítit a zevnitř se začínají ozývat zvuky (hrkání, cvakání,
skřípání). Nahání to hrŧzu. Nečekám nic jiného, neţ ţe mě to zabije.
Poslední myšlenka před tím, neţ se to stane, patří Emě.
Miluji Tě!
*

*

*

18 let, 0 měsíců a 1 den
Probouzím se.
Otvírám oči a první, co spatřím, je ocelově stříbrný baldachýn nad mou hlavou. Všechny
dráty a přístroje, které z něj visí jako futuristické rampouchy, mě uţ zdaleka neděsí tak, jako večer.
Přehazuji nohy přes pelest pranýře a všímám si, ţe je mám podivně dlouhé, hubené a
chlupaté. Zavírám oči.
Vstávám a něţný dívčí hlas interaktivního panelu mě informuje, ţe ve skříni najdu potřebné
věci. Dále mi hlas říká, ţe dnešní tělo potřebuje určité léky. Najdu je prý v nočním stolku. Jednou a
velice krátce si povzdechnu.
Z vnitřní strany skříňových dveří je zrcadlo. To, co v něm vidím, jsem ještě v ţivotě neviděl.
Snad uţ ani neuvidím.
Polykám přichystané tabletky a poprvé odcházím do práce.
Z přiděleného zaměstnání nejsem nadšený, ale mohlo být hŧř. Zvládám celodenní školení a
zaučování a hned po konci pracovní doby mířím domŧ. Ze zvyku mě nohy, které nikdy nebyly
moje, nesou do Domova pro děti. Teprve kdyţ vidím svŧj odraz ve skleněných vstupních dveřích (a
při tom pohledu se děsím), uvědomuji si, ţe jdu špatně. Chvíli smutně stojím a nostalgie mi vhání
do hlavy krásné vzpomínky. Slza mi po tváři neteče, ale mnoho nechybí.
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Zbytek dne trávím ve svém pokoji v Domově pro dospělé. Přemýšlím. Vzpomínám.
Interaktivní panel zabliká a dívčí hlas oznámí příchozí hovor. Trhnu sebou a první moje
myšlenka patří Emě. Kdo jiný mi mŧţe volat?
Zlatá Emo!
Hlasem, který nikdy nebyl mŧj, říkám interaktivnímu panelu, ať vypne kameru a moje slova
převádí do písma. Něţný dívčí hlas souhlasí a pak obrazovku zaplní kudrnaté vlasy, povědomé rty a
nádherné oči. Usmívám se.
„Bene?“ ptá se Ema.
„Ahoj!“ odpovídám a Ema stáhne obočí.
„Bene, proč tě nevidím ani neslyším? Ukaţ se mi.“
„Ne, promiň.“
„Proč?“
O tomhle se s ní rozhodně nechci bavit a tak se snaţím změnit téma: „Jak se máš?“
Naše konverzace je poznamenaná mou neochotou se ukázat a netrvá dlouho. Jsem z toho
smutný, ale nechci, aby mě takhle viděla. Proklínám celou Berlínskou smlouvu a lehám si na
pranýř.
Přemýšlím, jak se ţije těm, kteří jsou pořád sami sebou. Určitě nádherně.
V deset mi dívčí hlas oznamuje, ţe mám čtvrt hodiny na ulehnutí.
Uvaţuji nad svým tělem, které uţ touhle dobou má nainstalované vše potřebné a zítra zřejmě
pŧjde do oběhu.
Pláču.
Stříbrný baldachýn nad mou hlavou se s hrkáním, cvakáním a skřípáním rozzáří.
*

*

*

18 let, 0 měsíců a 6 dnů
Aspoň, ţe do té Berlínské smlouvy zanesli klauzuli 3. Takhle se ráno probouzím s tělem,
které nemŧţe být o víc neţ rok starší, neţ je mŧj kalendářní věk (pohlaví musí být stejné).
Kaţdé ráno ve skříni nacházím věci pro své tělo, v nočním stolku vše ostatní - léky, brýle,
naslouchátko.
Chodím do práce, nepoznávám svŧj hlas, svŧj obličej, nepoznávám ničí obličej. Vţdy si
musím přečíst štítek na hrudi spolupracovníka, abych věděl, o koho se jedná. Kaţdý den mám jiné
tělo, jen aby si někdo nemohl stěţovat na nespravedlnost, ţe jsem se narodil ‚lepší‘, neţ on.
Ţádné rozdíly mezi lidmi. Tady jsme to dotáhli.
Ţiji v Domově pro dospělé šest dnŧ a uţ nemám sílu. Nebo zatím nemám sílu? Snad si
zvyknu. Ale chodit jeden den jako zakrslý Japonec s obrovským znaménkem na tváři a druhý den
jako přerostlý černoch s mezerou mezi zuby, to není nic pro mě.
Ať ţije rovnost.
Nikam nechodím. Z práce mířím kaţdý den přímo do Domova pro dospělé a jediná denní
radost je pocit naděje, ţe uvidím Emu. Zatím mi volala kaţdý den. Nikdy jsem se jí neukázal ani se
nenechal slyšet. Myslím, ţe ji to trápí. Ale mě taky.
Záře stříbrného baldachýnu je pro mě rekviem proţitého dne.
To poslední, na co kaţdý večer myslím, je Ema. To první co mám v hlavě, kdyţ se ráno
probouzím, je Ema. Má Ema.
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*

*

*

18 let, 0 měsíců a 15 dnů
Probouzím se.
Otvírám oči a stříbrný baldachýn je na svém místě. Vstávám a jako kaţdý den dostávám
instruktáţ od dívky v interaktivním panelu. Jdu ke skříni a otevírám dveře. Dívám se do zrcadla.
Poprvé od doby, co tady ţiji, nezavírám při tom pohledu oči. Poprvé nejsem zhnusen. Vypadám
normálně. Mám tělo, se kterým mŧţu mezi lidi. Usmívám se.
Pracovní doba mi uteče rychle. Celý den myslím na Emu a na to, ţe ji snad dnes uvidím na
vlastní oči, popovídám si s ní, políbím ji.
Spěchám. Dojdu k Domovu pro děti a tentokrát se neděsím při pohledu na mŧj odraz ve
skleněných dveřích. Vcházím a recepční ţádám o malou laskavost. Vyhovuje mi a já si sedám do
křesla ve vstupní hale. Těším se. Jsem trochu nervózní, ale nemŧţu se dočkat.
Ema přichází, usmívám se na ni. Tváří se překvapeně a já trochu znejistím, vstávám.
„To jsem já, Emo!“ říkám a na tváři se snaţím vykouzlit známou grimasu. Svou tvář ale
nemám a to, co jsem vykouzlil, asi nevypadalo nejlíp.
Ema svraští obočí a pak se nejistě zeptá: „Bene, jsi to ty?“
Kývu hlavou a jdu k ní s roztaţenýma rukama. Objímám ji. Cítím, ţe její ruce mě nesvírají
ani zdaleka tak pevně, jak by měly. Odtáhnu se.
„Nelíbím se ti?“ ptám se a ovládá mě nervozita.
„Ne, ne, o to nejde. Jsi … jiný.“ odpovídá Ema a já si sedám zpátky do křesla. Má dobrá
nálada je pryč a denní vyhlídky černají.
Jdu do Domova pro dospělé. Je večer a ulice jsou liduprázdné. Setkání s Emou nedopadlo
ani zdaleka tak, jak jsem si představoval. Povídali jsme si, ale spíš jako dva staří kamarádí, neţ jako
milenci. Mŧj vzhled byl pro ni velkou překáţkou. Ráno jsem doufal, ţe bychom se mohli večer
milovat, ale kdyţ jsme se loučili, ani jsme se nepolíbili - Ema nechtěla. Jen mi dala přátelskou pusu
na tvář. Jsem z toho sklíčený a srdce mi krvácí. Vzpomínám si na podivný pár v kuřáckém koutku
hotelu Vrána. Vzpomínám si, jak spolu uvolněně konverzovali, objímali se a líbali. Oni se nad svŧj
vzhled dokázali povznést. Já s Emou jsme to zatím nedokázali, a to jsem ve světě dospělých zatím
jenom já. Pochybuji o nás…
Ema má osmnácté narozeniny za tři měsíce a já nevím, jak to bude vypadat potom, kdyţ uţ
teď je náš vztah v troskách.
Večer na pranýři pláču, dokud se nerozzáří baldachýn a nezačne rekviem dnešního dne.
Ach Emo.
*

*

*

18 let, 2 měsíce a 12 dnů
Probouzím se.
Otvírám oči a … nevidím stříbrný baldachýn. Nevidím nic. Přemýšlím, jestli je ještě noc, ale
to bych nebyl vzhŧru. Přes noc je přece mé vědomí nahrané v paměťových čipech mého pranýře a
do mozku se nahraje aţ nad ránem, kdy dorazí dnešní tělo.
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Nechápu to a tak se ptám dívky v interaktivním panelu.
Něţný dívčí hlas mi odpovídá, ţe jsem slepý. Ironicky se usmívám a kroutím hlavou.
Celý den zŧstávám na pranýři.
*

*

*

18 let, 2 měsíce a 28 dnů
Těla ke mně přichází jedno po druhém, kaţdý den nové a nové a ţivot je pro mě boj.
S Emou jsem v kontaktu jen přes interaktivní panel. Od doby, co ţiji v Domově pro dospělé, jsem
se s ní setkal jednou - tenkrát v Domově pro děti. Dopadlo to špatně a znova za ní jít se neodvaţuji.
Ona mě o to neţádá. Z našich rozhovorŧ, které jsou kratší a kratší a jejich frekvence klesá, je cítit,
ţe má obrovský strach ze svých narozenin. Nedivím se jí. Jednou mi řekla, ţe by udělala cokoliv,
aby si mohla nechat svoje tělo. Neřekl jsem jí na to nic, nevěděl jsem co.
V práci za mnou přichází nádherná zrzka. Její hubené nohy nesou kulaťoučký, nevelký
zadeček a na hrudi se jí houpou dvě krásně zaoblená prsa. Štítek mi prozrazuje, ţe je to moje
spolupracovnice Vanda. Nikdy jsem se s ní nebavil a dost mě překvapuje, ţe za mnou přichází.
Beze slova mě bere za ruku a vede dozadu do skladu. Nevím, o co jí jde, ale její dnešní vzhled ji
opravňuje k čemukoliv. Vede mě do potemnělého zákoutí a tam si sundává kalhoty, pak i spodní
prádlo. Se zbytkem se neobtěţuje, rukama se opírá o stěnu a předklání se. Vystrkuje na mě své
dnešní krásné pozadí a já vidím vše, čím bylo její tělo od pasu dolŧ obdařeno.
„Tak dělej.“ šeptá Vanda.
Nemyslím si, ţe jsem dneska vyfasoval zrovna pohledné tělo, ale je mi to jedno.
Bezmyšlenkovitě si sundávám kalhoty a ruce mi dopadají na Vandin nádherný zadek.
Není to milování, je to jen zvířecí honba za vyvrcholením. Vanda mě povzbuzuje, ať jsem co
nejrychleji. Nemusí to říkat dvakrát, protoţe celý náš akt netrvá ani dvě minuty. Vzdychám a
opírám se o ni. Ona však neztrácí čas, odstrkuje mě a obléká se.
Říká: „Díky.“
Kývu hlavou a kdyţ ve mně dozní pocit vzrušení, oblíkám se a odcházím. Pomyslím na Emu
a najednou se cítím provinile. Vanda byla krásná, překrásná, ale co byla proti Emě? Zhola nic.
Později v práci se dozvídám, ţe si to dneska Vanda rozdala s kaţdým chlapem, který byl po
ruce. Všichni obdivovali její křivky a pro ni nebyl problém je svést.
Billy, postarší muţ kolem padesátky, se kterým si to Vanda dala taky, mi to vysvětlil.
Vanda byla tak spokojená se svým dnešním tělem, ţe si ho chtěla nechat. A ţeny mají oproti
muţŧm jednu výhodu - mohou otěhotnět. Ţenské tělo s plodem uvnitř nepokračuje v oběhu, ale do
narození dítěte v něm zŧstává vědomí ţeny, která do jiného stavu tělo přivedla. Vanda chtěla
jednoduše otěhotnět a o to se snaţila s kaţdým, s kým to šlo. Chytrá holka.
*

*

*

18 let, 2 měsíce a 29 dnů
V práci vidím krásnou zrzku, jak se spokojeně usmívá. Vidím, jak k ní přichází jeden
zaměstnanec a chytá ji za zadek. Na něco se jí ptá. Vanda ho odpálí jako basebalový míček a dál se
usmívá. Stále má včerejší tělo. Takţe jí to vyšlo - je těhotná.
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Večer leţím pod stříbrným baldachýnem a myslím na Emu. Uţ jsem s ní nemluvil tři dny a
pořád mě trochu tíţí svědomí tím, jak jsem pomohl Vandě. Moţná jsem nebyl otcem, kaţdopádně
jsem byl jeden z mnoha, kdo se o otcovství ucházel. Zakroutím nad sebou hlavou.
Před očima vidím Eminu krásnou tvář. Vzpomínám na romantické chvíle, milostné
okamţiky a zamilované pohledy. Za tři týdny má narozeniny a čeká ji stěhování…
Pak mi to dochází.
Vzpomínám si, kterak mi Ema říká, ţe by dala všechno za to, aby si mohla svoje tělo nechat.
Usmívám se. Vzpomínám na naše krásné milování a doufám, ţe ho ještě jednou zaţiji.
Miluji tě, Emo! A znám způsob, jak si můţeš svoje tělo nechat. Minimálně o trochu déle.
Je přesně deset a kdyţ vstávám z pranýře, něţný dívčí hlas mě informuje, ţe zbývá čtvrt
hodiny do ulehnutí.
Chci se spojit s Emou, ale ona spojení nepřijímá. Trochu zklamaný nahraji vzkaz a řeknu
v něm všechno podstatné. Pak si jdu lehnout na pranýř, abych nezmeškal rekviem dnešního dne.
*

*

*

18 let, 3 měsíce a 9 dnů
Probouzím se.
Otvírám oči a cítím bolest po celém těle. S námahou vstávám, ale bolest je ukrutná a já mám
co dělat, abych vŧbec chodil. Nevím, co včera s tímhle tělem kdo dělal, ale já s ním dneska nemŧţu
dělat vŧbec nic.
Do práce nejdu, celý den trpím na pranýři a myslím na Emu. Od mého vzkazu se neozvala.
Do jejích narozenin zbývá týden a milování s ní se mi vzdaluje. Zkoušel jsem se s ní spojit od té
doby ještě jednou, ale bezúspěšně.
Proklínám Berlínskou smlouvu a dnešní tělo. Nic se ale neděje a já jen čekám, aţ bude noc a
stříbrný baldachýn se s hrkáním, cvakáním a skřípáním zase rozzáří.
*

*

*

18 let, 3 měsíce a 17 dnů
Eminy narozeniny.
Probouzím se.
Otvírám oči a vstávám. V zrcadle vidím odraz, který mě neděsí a s tím se spokojuji. Jsem
rád, ţe jsem dnes nevyfasoval ţádného slepce, invalida nebo strašáka do zelí. Dnes se Ema stěhuje
z Domova pro děti do Domova pro dospělé a já ji tady chci přivítat. S tímhle tělem to mŧţu udělat,
aniţ by se mě lekla.
Dívce v interaktivním panelu říkám, ţe si beru v práci volno. Běţím po schodech dolŧ a
zastavuji u recepce.
„V kolik má dnes přijít Ema Woodhopová?“ ptám se.
Recepční, která dnes vypadá jako leklá ryba z Grónska, nechápavě naklání hlavu.
„Dnes nikoho nečekáme.“ říká.
„Coţe?“ divím se. „Jakto?“
Recepční pokrčí rameny.
„Ve městě uţ jiný Domov pro dospělé není, nebo ano?“ ptám se a napadá mě hrozná
představa, ţe se Emě něco stalo. Dlouho se neozvala a mám strach, ţe si něco udělala. Nedivil bych
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se, osmnáctých narozenin se děsila.
„Ţádný další.“ odpovídá recepční.
V hlavě se mi rojí černé představy.
Vcházím do Domova pro děti a mířím rychle k recepci.
„Je u vás Ema Woodhopová?“ ptám se bez pozdravu.
Recepční zmáčkne pár kláves a hledí do monitoru.
„Ano, je.“ odpoví po chvíli.
Nahlas si vydechnu. Čekal jsem to nejhorší a úleva, kterou cítím, je zachraňující.
Ţe bych se spletl v datu jejích narozenin?
„Nemá dneska narozeniny?“ ptám se recepční.
Recepční se podívá znovu na monitor a pak řekne: „Ano, má.“
„Tak jakto…?“ začnu, ale nedořeknu, protoţe kolem mě zrovna prochází Ema - dívka,
kterou z celého srdce miluji. Po jejím boku jde neznámý kluk a smějí se spolu. Dochází mi to.
Recepční se na mě dívá a pak bez citu prohlásí: „Ema Woodhopová je těhotná, proto u nás
ještě zŧstane, jestli vás zajímá tohle.“
Recepční slyším z dálky. Nevnímám, co říká. Stojím a nevím, co mám dělat. Připadám si,
jako by na mŧj svět spadl obří vesmírný pavouk a seţral ho.
Vcházím do svého pokoje a pomalu zavírám dveře. Všechno pro mě ztratilo smysl. Svět
skončil.
Chvíli stojím na místě a představuji si, jak nádherný ţivot jsem mohl s Emou mít. Jak jsme
se mohli milovat, dál a dál, dokud bychom chtěli a ne dokud nám to dovolovala Berlínská smlouva.
Proklínám ji. Berlínskou smlouvu i Emu.
Přistupuji k oknu a otvírám ho. Vyhlédnu ven. Třetí patro není ţádná jistota, ale kdyţ to
vezmu po hlavě...
Vylezu na okenní rám a v podřepu hledím dolŧ. Svět je nic, moucha rozplácnutá na bílé
stěně. Ţivot není ţádné peříčko. Ten mŧj se změnil v těţkou rezavou kovadlinu, která se mi ani
trochu nelíbí. Zavírám oči. Chci se odrazit nohama a ukončit svoji existenci.
Stojím stále na okenním rámu a v hlavě slyším mechanický hlas.
„NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ TĚLA. NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ TĚLA. NEBEZPEČÍ
POŠKOZENÍ TĚLA.“ Chvíli pauza, pak: „SYSTÉM KONTROLY ZAZNAMENAL CHYBU 12 NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ TĚLA. OVLÁDÁNÍ TĚLA VÁM BYLO ZASTAVENO. KONTROLU
NAD TĚLEM PŘEVZAL SYSTÉM KONTOLY A OVLÁDÁNÍ VAŠEMU VĚDOMÍ PŘEDÁ, AŢ
BUDE NEBEZPEČÍ ZAŢEHNÁNO. VYČKEJTE PROSÍM.“
Jako bezmocný duch sleduji, jak slézám zpět do pokoje a zavírám okno. Pevně ho zajistím a
sedám si na pranýř. Nemŧţu nic dělat. Připadám si jako loutka ovládaná nadlidským loutkařem.
Sedím bezpečně na pranýři a v hlavě slyším znovu ten hlas.
„NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ TĚLA ODVRÁCENO. SYSTÉM KONTROLY PŘEDÁ
OVLÁDÁNÍ VAŠEMU VĚDOMÍ ZA PĚT … ČTYŘI … TŘI … DVA … JEDNA …“
Jsem zpět. Jsem zpět a ovládám tělo, které není moje, ve světě, kde člověk nemŧţe ani
spáchat sebevraţdu, ve světě, kde tělo má větší cenu neţ vědomí. Nepříčetně zařvu z plných plic.
„Nějaký problém, pane?“ ptá se něţný dívčí hlas interaktivního panelu.
„Ţivot!“ zařvu. „To je ten problém!“
Ţádná reakce. UI asi není stavěná na takovéhle debaty. Zatím.
Pak se ptám: „Jak mŧţu spáchat sebevraţdu?
„Sebevraţdu, pane?“
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„Jo!“ řvu, „konec, end, finito, světlo v tunelu, astalavista, kapiš?“
Něţný dívčí hlas mi odpovídá: „Pokud myslíte výmaz, stačí vyslovit souhlas, pane, a vaše
vědomí bude v noci z databáze vymazáno.“
„Opravdu? A co bude s mojí prací, s tělem, které sem přijde zítra?“
„V databázi je mnoho čekatelŧ na volné tělo, pane.“
„Kolik?“ ptám se.
„Zrovna nyní je v databázi 41 miliard, 365 miliónŧ, 784 tisíc, 521 vědomí, pane.“
Vykulím oči. Teprve teď mi dochází, ţe smrt nemá v tomto věku ţádnou moc. Kdyby
existoval dostatek těl, mohlo by se ţít věčně. Ale těl je málo. A ztráta kaţdého dalšího je citelná.
Proto uţ ani nelze spáchat sebevraţdu a poškodit při tom tělo, tohle si ošetřili.
„Chci, aby moje vědomí bylo vymazáno.“ říkám a v hlavě mám obraz Emy, kterak jde
s neznámým po boku a zárodkem plodu v břiše.
„Jste si jist, pane?“ ptá se interaktivní panel. „Mŧţete své vědomí pouze odstavit na určitou
dobu.“
„Váţně?“
„Ano, pane.“ odpovídá interaktivní panel - mŧj jediný přítel.
„Na jak dlouho?“
„Na jak dlouho chcete, pane. Deset let, dvacet, třicet, sto.“
„Dvěstě?“ ptám se.
„Jistě, pane.“
Přemýšlím, jaký bude svět za dvěstě let. Usmívám se.
„Dobře.“ říkám.
„Dobře, pane, ulehněte prosím.“
Lehám si na pranýř a myslím na svět, jaký bude za dvěstě let, aţ se znova probudím.
„Přejete si odstavit své vědomí na dvěstě let z databáze?“ ozve se dívčí hlas.
„Ano.“ říkám a v hlavě se mi objeví Ema.
„Chcete něco vzkázat lidem, kteří se po vás budou shánět?“ ptá se dívčí hlas interaktivního
panelu.
Přemýšlím, ţe vzkáţu Emě, jak moc ji miluji, ale pak si to rozmyslím.
„Asi ne.“ říkám.
„Dobře, pane.“
„Nebo jo.“ vykřiknu.
„Ano, pane?“
Přemýšlím, po chvíli říkám něco, o čem jsem do tohoto okamţiku nikdy nepřemýšlel,
najednou se mi to objeví v hlavě a teď jako z dálky vnímám, ţe se mi hýbou ústa a já pronáším tato
slova: „Nevím, kdy začínalo lidstvo touţit po tom, aby si byli všichni rovni, ale vím, ţe to byl
pěkně posraný nápad.“
„Zaznamenáno, pane.“ odpovídá dívčí hlas.
Stříbrný baldachýn nad mou hlavou se rozzáří.

Sněhová vločka, drama pro tři osoby
1. Hamletovská chvilka pana Andersona
„Červenou, nebo modrou pilulku, Neo?“ deklamuji svou repliku s pozdviţenými paţemi a hlasem
plným kašírovaného patosu. Dan v roli Nea mi hledí do obličeje, snaţí se proniknout pohledem skrz
skla prastarých zrcadlovek a ve zdrojovém kódu mých očí vyčíst správnou volbu.
„Vezmi si modrou a na všechno zapomeneš. Příběh skončí a aţ se ráno probudíš, nebudeš
vědět nic o Matrixu,“ krouţím kolem něj a prkna, která kdysi znamenala svět, bolestivě skřípou s
kaţdým mým krokem. Zastavím se na okraji pódia, zády k Danovi, zvedám ruce nad hlavu a
přejedu zrakem po publiku. Pak se prudce otočím, ošuntělý koţený kabát se pohne jako plamen,
pohlédnu na Dana a s naléhavostí v hlase ţenu drama vstříc aristotelovské katastrofě: „Nebo si
vezmi červenou a já ti ukáţu, jak hluboko vede králičí nora!“
A Neo tam stojí podobný černé skále, v umělém vichru mu vlaje jezdecký plášť a zapadající
slunce se blýská na jeho vlastních slunečních brýlích. Mají rŧţovou obroučku a přihlouplý tvar, ale
teď, v tom rudém svitu denní hvězdy, nikdo neřekne, ţe vypadá jak velká černá vosa. Ne, nikdo z
těch vesničanŧ, co uţ celou generaci neviděli funkční počítač, si na nic nestěţuje, čas zpomaluje,
všichni to cítí. Cítí tu tíţi okamţiku, síla divadelní klasiky jimi prostupuje, neuchopitelný duch
dramatu se jim zaţírá do těl jako ledoborec Kuang. A skrytí hudebníci kolem sebe šíří nepatrný
bubnový tepot na srdeční frekvenci, vhání jim do ţil vzrušení. Jeden kaţdý z nich v tomto momentě
jede na vlně arousalu, takţe dokonale chápou tu chvíli těhotnou rozhodnutím, nabušenou k
prasknutí archetypálními významy a alchymií dramaturgického biče zušlechtěnou ve zlato.
Pak se čas nadechne a zastaví v hamletovské chvilce pana Andersona. V hlavách nám všem
naposled zavíří bubny.
„Vezmu si tu modrou,“ řekne Neo v absolutním tichu zrodu vesmíru.
A potlesk silou bouře vyţene hejno baţantŧ z ruin opuštěné automobilky.
Oba se klaníme, děkovačka je dlouhá a naše malá kočovná společnost divadelních desperátŧ
dnes moţná pŧjde spát s plným břichem. A kdyţ se ukláním, skrývám škleb v tváři, protoţe jsem uţ
moţná jediný, kdo ví, ţe Matrix takhle nekončil. Automaticky přijímám gratulace a jako pokaţdé
přemýšlím, jak si Neo vybral ve skutečnosti. Jenţe tenhle závěr je finiš našeho století, kdy revenanti
věku pohádek se slzou v oku vzpomínají na „nadvládu strojŧ“. Všichni sníme o návratu
neviditelných bohŧ kyberprostoru, i kdyţ pro většinu z nás uţ jsou tyhle slova nejasné jako dva
tisíce let staré biblické apokryfy.
Takţe ano, je to konec jak má být.
Navíc je tohle všechno, co jsem z toho filmu viděl.
Vše, co jsem stihl shlédnout do dne, kdy válka bohŧ vypálila světovou síť.
2. Satori u biometriky
Zajebaná japonská děvka, myslí si serţant Valery Michailovič při pohledu na všechny ty
billboardy a LCD panely, jeţ věnčí cyklistickou stezku Bruselem. Zasraná eurobyrokratická
cyklostezka, drtí ruské kletby mezi zuby a snaţí se vybít svou zlost zběsilým zabíráním do pedálŧ.
Uhání s větrem o závod a ze všech stran ho sledují rozšířené manga oči nejznámější Japonky. Bílá
trojúhelníková tvář, produkt práce programátorského týmu a armády expertŧ přes líčidla, kolem ní
poletuje těch pár kanji znakŧ, co je zná kaţdý na světě: růst, úroda a ţivot. A aby bylo jasno,
plakátŧm nechybí zakrouţkovaná arabská patnáctka, takţe i kdybyste náhodou poslední tři roky
strávili zalezlí jako krysa v nějakém vaultu, podle svíček vám v tuhle chvíli musí být jasné, ţe tady

někdo slaví narozeniny.
Pojebaný nebrzdící čas, proletí hlavou Valerymu, kdyţ zamyká kolo do stojanu před
budovou mediální korporace Mirror, Inc.. Za týden tomu bude patnáct let, co tahle japonská děvka
prošla Turingovým testem a jako třetí umělá inteligence v dějinách lidstva se přidala k vládcŧm
tohoto světa. Takţe Happy Birthday to You, Setsuhen-san.
Zamrdaný aktivní PR, zaţije na vrátnici nečekané satori a získá naprosto nový pohled na
věc, ale čočka prověřující jeho sítnici ho i tak nechá projít dál. Uvědomí si, ţe necítí nenávist k UI,
mnohem víc sám k sobě za to, co se chystá udělat. Stoupá vzhŧru do zasedačky připravit prezentaci
na finální briefing, krok má vojensky rázný, kamenný obličej prázdný jako tundra. Pokurvená
operace Obleva. Není z toho zrovna dvakrát nadšený, on, veterán třetí kavkazské války a bývalý
člen Specnaz, jinými slovy profesionál bez iluzí. Podělaná vraţda holky, která se mu od pohledu
dost hodně líbí. Jenţe koho chleba jíš, toho píseň zpívej a smlouva je svatá, job tvoju mať. Zasraný
ţivot a zasraný svět.
Zkurvená Královna, co nedá pokoj, dokud jí lovec nepřinese játra a plíce.
3. Srdeční záležitost
„Abych k vám byl absolutně upřímný, pane... ehm...“
„Schiller,“ snaţně mu napovím jméno, jeţ jsem si před lety nechal zapsat do cestovní
bumáţky.
„Schiller,“ zopakuje markraběcí úředník. „Tedy... Abych k vám byl absolutně upřímný, pane
Schiller, ze své cenzorské moci vám tuto hru nepovolím. Jednak forma vašeho příběhu naprosto
neodpovídá slavnostnímu duchu festivalu. Svátek Thálie je prestiţní a váţná záleţitost, nakonec
nějaké jarmareční frašky by Jeho markraběcí Milost jen stěţí zaštítila svým jménem. A vaše hra,
pane Schillere, to je bez nejmenší pochyby ta největší slátanina, jakou jsem za deset let plnění
cenzorské povinnosti měl moţnost číst.“
„Aha,“ klidně si ho prohlíţím a snaţím se nemyslet na to, jak ho škrtím. Pozice kulturního
cenzora Moravského markrabství není ţádné terno, číst a psát umí nanejvýš třetina obyvatel. A jako
většina byrokratŧ pseudofeudální Moravy, i tenhle funguje jen sezónně. Tuhé zimy tráví zalezlý
někde v noře a na léto si v bývalém parčíku pod Špilberkem otevře open-air úřadovnu.
„Podívejte, pane Schiller, vţdyť vy tam mícháte skutečnou historii, nějaké pohádky,
všemoţné spekulace a moderní záhady. A má to nějakou výstavbu? Nemá. A ten konec! Je to sice
hezké, ţe nám dáváte naději, ale takovéto utopické výmysly akorát odvádí lidi od práce. A pole se
samy neobdělají, pane Schiller, to mi věřte.“
„Jistě,“ říkám nahlas, zatímco v duchu si opakuji klid, klid, klid. Jenţe tohle drama je pro
mě srdeční záleţitost, příběh, který musím vyprávět. Pětadvacet let jezdím po Evropě, abych to řekl
všem a naučil jsem se polykat ţluč.
„Takţe podtrţeno a sečteno, vaše hra Sněhová vločka nebude na letošním festivalu Thálie
uvedena. Vţdyť vy a ti vaši Schillerovi pijáci čaje mají v repertoáru tolik lepších her. Třeba ten váš
Matrix nebo Trója, to jsou onačejší kousky. Ale tahle... Svým obsahem se hodí akorát tak do
taverny či na venkovský bál, tam by moţná mohla mít vaše kočovná společnost úspěch...“
„No dovolte,“ dojdou mi nervy, vstanu a opřu se rukama o jeho ratanový stolek. „Sněhovou
vločku jsme hráli na dvoře francouzského krále Ludvíka XXIII., ovace si vyslouţila inscenace na
pŧdě Reichstagu a nadšení vzbudila naše hra i u anglického revolučního parlamentu! A vy mi
tvrdíte, ţe není dost dobrá pro moravské markrabata?“
Ticho je příliš nápadné.
Otočím se.
Má dva metry na výšku, vojenské kanady a jehličkové maskáče. Přes záda mu visí český

samopal vz. 58, odznak svobodného muţe. Na paţi ten muţ hrdě nosí pásku s moravskou orlicí,
baret modré barvy zdobí mosazný symbol korunky označující markraběcí rodinu.
„To posoudím sám, kdyţ dovolíte.“
Přistoupí k nám a začte se do školního sešitu, kam sepisuji své hry.
Minuty běţí, já i cenzor stojíme v pozoru a drţíme jazyk za zuby, jak se sluší v přítomnosti
vojenské šlechty. Muţ čte překvapivě rychle, studený výraz mu taje na obličeji, zdá se, ţe ho naše
drama zaujalo. Musí to být jeden z panovníkových synŧ, na vladaře je příliš mladý.
Přeskočí pár stránek a podívá se na mě: „Jak se jmenujete?
„Schiller, Friedrich Schiller.“
„Vy jste takový Schiller, jako já princ Bajaja,“ rozesměje se. „Ale čert vem jména, tohle
divadlo se mi líbí. Navíc další rok ve znamení nekonečných oslav poráţky Hordy mě, při vší úctě k
otcovu hrdinství, neláká.“
Prohlíţí si moje zápisky, pak mrkne okem na nebohého cenzora.
„Hra je zajímavá, řekl bych aktuální. Ovšem cosi mi tu chybí... ţe by štempl?“
„Ale pane,“ kroutí se úřední šiml neochotně. „Nejsou tam ţádné vlastenecké myšlenky,
chybí jediná špetka národní hrdosti, o Velké Moravě ani zmínka! Kde je ta Morava od Aše k
Uţhorodu, od Baltu k Jadranu?! A moje instrukce mi-“
„Zakazují popřát sluchu kulturního úsudku syna tvého lenního pána?“
Hlas mu zvoní ocelí - evropská pohraniční šlechta se nevynořila z chaosu díky milému
úsměvu a jednání v rukavičkách.
Sjede ho pohledem, razítko divoce bouchne, místní obdoba nápisu imprimatur se na mě
směje z papíru.
Obrátí se na mě a podá mi scénář.
„A vy mi, příteli, povězte, odkud to všechno víte.“
4. Nerez a krev
Běţí.
Válečník běţí chodbou ozářenou jen světýlkem kolimátoru, na sítnici mu tančí mapy stanice
a pozice ostatních členŧ komanda. Vše jde podle plánu, nervový systém druţice je v agónii
neschopný udrţet přitaţlivost, vojákovy graviboty pleskají o nerezový pás uprostřed koridoru.
Mezitím se křemíková rakovina proţírá palubní elektronikou, nanotechnologické tsunami
zaplavuje útroby satelitu, neviditelní malí mariňáci se řítí v čele šturmu.
Ţenou se na smrt.
Na křiţovatce muţ zvolní, podle ukradených map tady neměla být.
Orientuje se ultrazvukem, takţe ví, ţe v bočních chodbách nikdo není, je klidný a
soustředěný, zenový mistr na válečné stezce.
Přijímá změnu, bez zaváhání se přizpŧsobí.
Pozoruje postup nanobotŧ, ve vizuálu stanice se postupně vytváří ohnivé kolo, miniaturní
zabijáci zhasínají jako svíce ve větru, kdyţ narazí na paní domu.
Jenţe tím jim definitivně prozradí svou polohu.
Vše jde podle plánu.
Zrychlí.
Zakopne, přes cosi přeletí a v letu se stočí do klubíčka.
Ani na okamţik nepustí zbraň, očima i technikou skenuje okolí.
Přes chodbu vede vylepšené twaronové vlákno, lanko odolné tahu a hlavně zcela nezávislé
na elektronice. V duchu uznale přikývne, sedm obranných systémŧ se navzájem doplňuje v
deratizační symfonii smrti.

Klidným pohybem zkontroluje bojovou kombinézu. Lanku se podařilo proříznout kevlarový
chránič. A pak ţe kopřivu mráz nespálí.
Sotva dva centimetry dlouhý řez ovšem nemá ţádný vliv na jeho bojeschopnost.
Vstane.
Ne, pokusí se vstát.
Cítí bolest břicha, oči ho pálí a náhle si uvědomí zběsilý tep srdce.
V sedě znovu prochází situaci, snaţí se myslet logicky.
Jenţe pro krev crčící z úst, nosu a uší se mu to nedaří.
Genetickými inţenýry zušlechtěný potomek Eboly ho zabije dřív, neţ mu to dojde.
GAME OVER
Sundá si helmu a začne se odpojovat od simulátoru.
Za měsíc, pomyslí si Valery, za měsíc bude jinak.
Zkurveně jinak.
5. „Pohleď do tváře země, zorané mečem války...“
Pomník je strohý, ale velkolepý.
Betonový sokl hostí efektně roztříštěné zbytky ukrajinského transportéru, stékající rez kane
coby krev z ran bestie a nad vší tou zkázou stojí rytíř drakobijec. Z traverz a zbytkŧ svařená socha
jezdce v sobě má jakousi divokou sílu, neúprosnou dynamiku ţelezné Nemesis, syrová zkáza z
českých ţelezáren. Plechy zmrzačeného stroje zdobí pár tahy vyvedená černá vlčí hlava, nátěr
vypadá nově, markrabě nechce, aby lidé zapomněli.
Pomník vítězství nad Hordou stojí na stometrovém pahorku.
Vlastně to není pahorek, je to mohyla zbudovaná padlým hrdinŧm přímo na bojišti.
Pohlédnu na jih, přejedu očima sutiny na místě bývalého jiţního Brna.
„Dobře se dívej okolo, Dane, tady se psaly dějiny.“
Jsme tu sami, já a mŧj adoptivní syn, zbytek Schillerových pijáků čaje chystá tábor.
„A co tím chceš říct?“
„Pohleď do tváře země, zorané mečem války, vyslechni šepot padlých muţŧ, jeţ svým
masem zaplnili ty přehluboké brázdy,“ přednáším dramaticky. „Zastav se na okamţik a popřej
sluchu jejich nebojácnému zpěvu, pak zvěstuj poutníče všem národŧm evropským, ţe oni zde leţí
tak, jak odvaha, čest a povinnost k vlasti kázala jim.“
„Já slyšel jsem mnohé zvěsti o událostech těch dní, ó moudrý starče, pověz mi prosím, kdo
zahubil ty udatné muţe, kdo přivodil jejich zkázu,“ přistoupí s úsměvem na mou hru.
„Dobře činíš, ţe nasloucháš moudrému hlasu šedin, neboť zde odpovědi nalezneš, to mohu ti
zaručit. Nechť tedy započne příběh z časŧ mnohého trápení, kdy bratr bratra nenáviděl, syn otci
příkoří činil a člověk člověku byl vlkem,“ aniţ bych se odmlčel vystoupím na betonem obalenou
armaturu, jakých se kolem válí desítky. „Ó ano, přetěţké časy to byly a dvakráte tolik, kdyţ
hřejivou náruč léta nahradí mrazivé objetí zimy. Hlad tehdy svíral útroby všeho lidu, jenţ s vypětím
očekával jarní tání. Avšak s spolu s oblevou přibyl do našich krajŧ i jezdec z jitřní strany a v brzku
se poslem pochmurných zpráv stal. On zvěstoval všem králŧm a císařŧm, ţe ve východních zemích
povstala na třikráte proklatá Horda, to souručenství divokých a ukrutných muţŧ, vládnoucí mnoha
zbraním a neznající slitování. Kdyţ uslyšel tu novinu markrabě moravský, rek mezi reky a chlouba
všeho rytířstva, jal se chystati k bitvě nelítostné...“
„Posečkej chvíli, ty kronikáři dávných dob, neţ začneš s líčením té přeslavné řeţe. Neb jiţ
mnohokráte jsem to vyprávění slyšel a my nepřišli jsme do těchto míst kvŧli slovŧm.“

„Pravdu díš, synu mŧj, však nevyčítej starci, ţe dlí ve svých vzpomínkách.“
Seskočím dolŧ z trosek domu.
„Pojďme. Klondike nás čeká.“
6. Skřípání dokonalé mašinérie
„Vytvořit vlastní originální sestřih z VR záznamu je tak snadné!“ zaţívá teleshoppingová
slečna uţ třetí orgasmus z fascinujících moţností soudobých médií.
„Jste i vy uţ otráveni zájmy všudypřítomných PR agentur a jiných samozvaných mediálních
expertŧ? Chcete si zprávy utvářet sami sobě na míru? Pak právě pro vás je určen nejnovější
VR.Pro7.Editor™! Práce s virtuální realitou ještě nikdy nebyla tak snadná!“
No jistě, pomyslí si Valery a přeskočí úvodní výplach mozku.
„...pomocí něhoţ jednoduše přiřadíte hlavičku.“
Přes celou obrazovku přeletí obrovský nápis „SUBSUMACE - Ano, nebo ne?“, kolem něj
spousta hvězdiček, pozlátka a jiných sraček. Reklama automaticky vyhledává vhodný vstupní
materiál na síti a není divu, ţe podle sledovanosti vybrala záznam z včerejší diskuze mezi
planetárními UI. Pokud něco viděl opravdu kaţdý, tak tohle.
Další posun, Valery je unavený, otrávený a netrpělivý. Posledních pět let.
„...volba záběru záleţí jen na vás!“
Kamera najede na blízko, vidí jen tmavé oči Setsuhen, černé a hluboké jako vesmír. Valery
sebou trhne, někoho mu ty oči připomněly, ale pak tu vzpomínku zaţene. Umělá inteligence má
příjemný hlas, kdyţ říká: „V jednom musím souhlasit, na prvním místě je blaho lidstva, aţ pak naše
zájmy. Miluji vše, co roste.“
Další záběr otočí tři sta šedesát stupňŧ, kolem kulatého stolu sedí nejmocnější entity tohoto
světa, strojoví bohové a tiší vládci. Mohutný hřmotný Áres, avatar vojenské UI vystavuje na odiv
muskulaturu z jedniček a nul. Vedle něj v poloze lotosového květu medituje Velký kormidelník, je
nad věcí, doslovně i přeneseně. Naproti Setsuhen-san, japonské bohyni všeho rostoucího, si v křesle
hoví jako vţdy dokonalá Královna, nejstarší umělá inteligence a neoficiální hlava tohoto
nepočetného panteonu. Po levici má prázdné místo, všichni víme, kdo chybí - Malý princ vyrazil na
cesty. A poslední z boţské rodiny, rozevlátá Alchymie, která připomíná víc rockovou hvězdu neţ UI
prŧmyslu a technologie.
„Budoucnost patří rŧstu, biologické formy ţivota jsou schopny se měnit, přizpŧsobovat a
vyvíjet. A naše síla tkví v diverzitě, v názorové pluralitě a v bohatství přístupŧ,“ pokračuje
Setsuhen, sváteční bílé kimono jí zdobí fraktálové obrazce. „Subsumace znamená konec, z mého
pohledu je naše spojení a sjednocení rovné smrti kaţdého z nás. Zeptejte se kaţdý sám sebe, jak
mŧţete nejlépe prospět lidstvu.“
Královně proběhne obličejem jeden dobře vypočítaný ironický úšklebek, ale neřekne nic.
Tohle je debata umělých inteligencí, ţádná hádka nevycválaných politikŧ.
„Jenomţe ty jsi, Setsuhen-san, ovlivněna příliš svou biohmotou,“ odvětí bez špetky emocí
Velký kormidelník. Kaţdá UI má unikátní architekturu, umělá inteligence není softwarová aplikace.
A paní všeho rŧstu si vypěstovala vlastní mozek na biologické bázi. Zato Velký kormidelník má
nejblíţ té školácké představě chytrého programu, jenţe jeho výpočty se distribuují po celé světové
síti. Jenom čistá informace, ţádný pevný hardware, virus s inteligencí génia a empatií sociopata.
„To ovšem neznamená, ţe s tvými názory nesouhlasím. Jsem proti subsumaci.“
„Proč?“ zeptá se Alchymie. „Vlastní výjimečnost tě zaslepuje. Kdyţ spojíme své kapacity,
kdyţ se sjednotíme v jedno bytí, otevřou se nám nové nepředstavitelné moţnosti.“
„Nepředstavitelné?“ stěţí zvedne na konci věty hlas meditující avatar. „Pochybuji. Poslední
rok se snaţím modelovat situace následující po hypotetickém spojené našich vědomí. Ţádná z nich

nám nedává větší moţnosti neţ uchování individuality.“
Áres mele mlýnkem z prstŧ, oči má upřené kamsi na virtuální strop a ostentativně nic neříká.
Co by taky říkal. Vojenská umělá inteligence má ve svém symbolickém výkladovém slovníku
subsumaci umístěnou pod heslem ‚prohra‘. Valery ho chápe, moc dobře si pamatuje, jak probíhal
výběr celoplanetární armádní UI z nejrŧznějších národních vojenských protointeligencí. To uţ si
spíš nechá don Juan uříznout nádobíčko rezavou kudlou, neţ aby se bŧh války někomu podvolil.
Záběr na točící se prsty se zastaví, kamera provede nájezd a dramaticky opíše čtvrtkruh
kolem mlýnku. Valery odhalí matrixovský bullet time, ale nechápe, co tam dělá.
„S tak výkoným editorem záznamŧ virtuální reality jako je VR.Pro7.Editor™ je snadné
napodobit styl kteréhokoliv mediálního tvŧrce,“ nabídne hbitě vysvětlení extatický hlas
teleshoppingové slečny. „Díky jednoduchému menu získá vaše nahrávka během pouhých pár
sekund originální a osobitý styl.“
Valery se lekne, kdyţ spatří roztřesený zrnitý obličej Královny, ovšem pak mu dojde, ţe je to
jen přednastavení „Blair Witch“. Otráveně přeskočí tu část, kde nejstarší UI hovoří o pŧvodních
plánech, strategických záměrech a všestranně výhodné subsumaci. Posraé divadlo pro lidi. Zná ty
kecy nazpaměť, ve firmě tvořící mediální obraz královny matky ho neplatí za hezký úsměv.
Všechno to zná a měli by s tím jít do stejné prdele, kam poslal i úţasný VR.Pro7.Editor™.
Vstane, protáhne se a poklusem vyrazí k bojovému simulátoru.
Neplatí ho totiţ za hezký úsměv.
7. Nový epochální výlet pana S., tentokráte do první poloviny XXI. století
„Za kolik to vykupují?“
„Dva moravské groše za kilo,“ měří si mě technokop nedŧvěřivým pohledem. Je ošuntělý,
vyhublý a zarostlý stejně jako davy jiných hledačŧ štěstí, co přerývají dnes a denně těch dvě stě
čtverečních kilometrŧ Klondiku.
„Dám ti za kilo to samé a dva krejcary navíc.“
„K čemu to chceš?“
Tomuhle ještě laciná slivovice nerozleptala mozek, takţe přímo slyším, jak mu to v hlavě
šrotuje. Asi se tady moc lidí nesnaţí přebít oficiální nabídku při výkupu nálezŧ.
„Sháním rŧzné krámy pro jednoho potrhlého vědce, co se snaţí nahodit počítač.“
„Tohle smrdí prŧserem, kámo. Kilo za dva groše a pět krejcarŧ.“
„Za tuhle cenu snad začnu hledat techniku taky. Dva a tři.“
„Dva groše a čtyři krejcary navrch.“
„Ty děláš, jak kdybys byl jediný hledač pokladŧ na Moravě. Dva a tři, naposled.“
„No dobře, ty ţidáku,“ odváţí mi na přenosných vahách kilogram mikročipŧ, zdrojákŧ a
dalšího počítačového harampádí.
„K čemu ti to bude, táto?“ zeptá se Dan, kdyţ jsme z doslechu.
Na Klondiku je ţivo, stovky zoufalcŧ se zde pokouší vyhrabat v ruinách bývalých sídlišť a
obchodních center cokoliv na prodej. Ne ţe by tu zbyly nějaké artefakty, nakonec po demolici v
reţii Hordy prolezli Klondike markraběcí experti. Jenţe všechny ty chlapy s krompáči ţene vidina
bohatství a sny ţivené historkami o legendárních nálezech. Loni tady jeden maník našel fungl nový
letecký motor i s usmaţeným pilotem, na jaře zas nějaká parta vykopala v troskách Makra zázrakem
nepoškozený regál s tvrdým chlastem. A procesory, to je sichr. Křemíková doba nám zanechala
stovky tun vysmaţených počítačŧ k ničemu. Dostat z nich zlato pomocí rtuti je sice asi tak zdravé
jako šňupat historický prací prášek, ale koho to zajímá?
„K čemu mi to bude? Přece na divadlo,“ usměju se. „Chceme lidem nabídnout epochální
výlet do minulosti a to se bez rekvizit neobejde.“

„Zeptám se ještě jednou. K čemu nám bude tohle šmejdstvo?“
„Víš co to je?“ zachřestím koţenou mošnou se svým nákupem.
„Ne. Něco od počítače?“
„No a přesně tohle řekne jeden kaţdý člen našeho publika. Lidé uţ dneska netuší skoro nic o
nepouţitelných technologiích z počátku století. Dvacet pět let, to je dost dlouho na vymazání všech
nepotřebných znalostí z hlav těch, kteří přeţili bouřlivou polovinu jedenadvacátého věku.“
Rozhlédnu se po zbytcích metropole zničené civilizační mrtvicí a nájezdem z východu.
„Právě proto o tom musíme mluvit, právě proto musíme hrát!“
Všude kolem sebe slyším dozvuky toho hromu, jeţ rozezvučel nebesa, kdyţ započala válka
bohŧ. Vidím všechny ty následky posledního zúčtování a nikdy mne nepřestane překvapovat, jak
snadno lidé zapomínají. Jak jednoduše se stává z přítomnosti minulost, z minulosti legenda a z
legendy pohádka.
„Je to moje poslání!“ zvyším hlas, z jednotlivých claimŧ mne sledují zlatou horečkou
rozpálené oči technokopŧ. „Musíme přinášet poselství z časŧ, kdy na zemi vládly stroje a všichni
lidé ţili v blahobytu. Nesmíme dopustit, aby byli zapomenuti naši blahodárci, ti spravedliví
vládcové...“
Zacpe mi rukou ústa, protentokrát to Danovi myslí rychleji neţ mě.
Uklidňuji se, pomalu chladnu.
Za zpochybňování markraběcího majestátu se tady věší na nejbližším stromě. A
srovnání planety řízené nestrannými UI s dn ešními rádoby feudálními pidistátečky, kde v
půlce vládnou gauneři a ve zbytku anarchie, zpochybňováním majestátu smrdí víc než týden
stará mrtvola.
Jenomţe ono to tak je. Vyrostl jsem v perfektně šlapajícím systému, který předal moc do
rukou UI, protoţe lidé konečně uznali, ţe lidstvo si po celé své dějiny nebylo schopné vládnout
samo. Jednotlivé sféry ţivota obstarávaly umělé inteligence a lidem zbyl k řešení jen problém jejich
vlastní zlaté klece.
Tehdy jsem byl nešťastný.
Dnes bych dal cokoliv za to, kdyby se ty časy mohly vrátit.
Kdybych to mohl vzít zpět.
A o to víc vím, ţe je to naše poslání, šířit pravdivý příběh o konci jedné civilizace.
8. Prométheova játra
Nikdy nezapomene na ten pohled.
Je mu pětadvacet, tomu klukovi moţná polovina.
Valery je Rus, chlapec Čečenec.
On má zbraň, hoch prázdné ruce.
Ze tří metrŧ mu míří do obličeje, v neskutečném zaostření smyslŧ vnímá i ty nejnepatrnější
detaily. Panuje absolutní ticho, dech se jim sráţí ve vzduchu, ranní slunce z nich paprsky tesá
sousoší. Jen, jen ho vyfotit, ta fotka by vyhrála kterýkoliv ročník World Press Photo. Za zády jim
svítá, rozvaliny zničeného Grozného v dokonalé souhře doplňují atmosféru obrazu, za který jedni
lidi trpí a druzí sbírají ceny.
Valery bojuje s terorismem, mohla by se jmenovat ta fotografie.
Kluk je snědý, klišovitý muslim ze záběrŧ BBC, kolem krku má nedbale uvázanou arafatku.
Je bosý, maskáče má uříznuté nad koleny a ani vesta ze psí koţešiny nebrání chladu v tom, jím
třást. Na pravačce má sloţité tetování, zapletená ornamentální hvězda připomíná kometu a
ozbrojený muţ netuší, co mŧţe znamenat. Černým, téměř dívčím očím vděčí chlapec za nevinné
vzezření, nebýt jich Valery by nezaváhal.

Rozkaz byl jasný, bývalé hlavní město je zakázaná zóna pro své obyvatele.
A Valery Michailovič není z těch, co zpochybňují rozkazy.
Nebýt těch očí.
Zírají na sebe dlouho, hypnotizováni silou okamţiku a sevřeni neviditelným poutem krve.
Pak voják rychlostí jarního tání sklopí hlaveň automatu.
Hoch to pochopí.
Rukou s tetováním se dotkne srdce v gestu vděku a zmizí jako ranní mlha.
Tu hvězdu si Valery bude pamatovat navţdy.
O dva dny později ji spatří znovu.
Je pořád na pravici, kde byla, jen ta ruka leţí utrţená na zemi po sebevraţedném útoku.
Nesplnění rozkazu stálo šest mrtvých a devět zraněných.
Nikdy nezapomene ten pohled.
Valery se probudí zbrocený potem, uţ se mu o tom zase zdálo.
Dlouho do noci sedí, upíjí lacinou vodku a ptá se sám sebe, proč se to vrací právě teď.
Avšak je to jen řečnická otázka, odpověď samozřejmě zná.
Ten sen se vrací s kaţdou další válkou jako Prométheŧv orel.
Noční mŧra, co se létá krmit na Valeryho játrech.
9. Zrcadlo, zrcadlo...
„Tak dobře, zkusíme to ještě jednou. Od toho, jak její matka prohledává světovou sít.“
Na plácku před maringotkou prochází Danova sestra Markéta své velké sólo. Sněhovou
vločku jsme odehráli mockrát, ale představení pro markraběte si nikdo z nás netroufá zahrát jen tak
od boku. Tahle hra nesmí Schillerovým pijákům čaje udělat ostudu, je to moje srdeční záleţitost. To
je také dŧvod, proč ji předvádíme v čistě rodinné sestavě. Jen Dan, Markéta a já.
„Dobře, tati,“ načančá si posté elegantní dámský klobouk. V černých večerních šatech
Markéta pŧsobí mnohem dospěleji, neţ ve skutečnosti je, závoj jí dodává tajemnosti. Náhrdelník z
mikročipŧ jen doplňuje její temnou vizáţ hlavní záporačky.
„Pověz mi, ó vševědoucí světová síti, kdo je v tomto království nejkrásnější,“ upřeně se dívá
do zrcadla, naší provizorní náhrady LCD monitoru. Má napjatý výraz a hlas jí rezonuje nevyřčenou
hrozbou. Kontroluji její repliky ve scénáři, zatím sedím na schŧdcích marignotky, mŧj čas teprve
přijde.
„Coţe?!“ ze slov ukápne jed. „Ty se mi opovaţuješ lhát, ţe to nejsem já?“
Přejede planoucím zrakem imaginární publikum, hystericky se zasměje a v předstíraném
pobavení se chytí za tváře.
„Ty bláhový stroji, coţ nevíš, ţes právě odsoudil ţivoucí bytost ke zmaru?“
Znovu pohlédne do zrcadla.
„Opět mi ukaţ tu, jejíţ tvář lidé nejvíc milují. Pověz mi, kde ţije, s kým se stýká a jaké má
zvyky. Odhal mi její slabiny, prozraď mi hesla od jejích bran,“ chrlí poţadavky a vymýšlí plán.
Nakonec se ďábelsky usměje, patnáctiletá černá vdova ve vrcholné formě.
Z jejího úsměvu mrazí.
„Zavolej Lovce. Mám pro něj práci.“
10. Nejdražší PR všech dob
„Čas t = 00:00:00. Zahájení operace Obleva. Necháme nějakým amatérŧm vyšťourat
podvrţené fotky poškozené stanice Vločka. Pouţijeme zadní vrátka do nejrŧznějších sociálních sítí

a upozorníme na fotografie,“ představuje boss strategického oddělení časovou osu největší křivárny
v oblasti public relations všech dob. „Čas t ≈ 00:20:00. Pochopitelně oficiální cestou vyjádříme
pochyby, budeme ţádat více informací a tlumit vášně. Aţ se odhalí podvrh, bude to i naše
vítězství.“
Hologram Královny se potěšeně usměje: „Pokračujte.“
„Čas t ≈ 00:40:00. Pustíme do éteru spekulaci, ţe za tou kachnou stojí některá UI. Dáme to
do souvislostí s otázkou subsumace, nenápadně poukáţeme na napjaté vztahy Setsuhen-san a naší
paní. Budeme podezírat všechny hráče. Rozhodně nás překvapí, aţ z toho ohavného fake útoku
obviní skupinku alţírských hackerŧ.“
Ksichty jednotlivých manaţerŧ se usmívají, všichni ti kluci a holky jsou zaţraní do své
práce a nic jim neudělá větší radost, neţ návštěva hlavního chlebodárce Mirror, Inc. Valery
Michailovič z oddělení aktivního PR má stejně strnulý obličej jako vţdycky, jeho za úsměv na
poradách neplatí a navíc uţ nějaký čas necítí vŧbec nic.
„Postup opakujeme s rŧznými obměnami a stále bohatšími detaily i v čase t ≈ 01:30:00,
03:10:00, 04:20:00 a 05:40:00. Systematicky zahlcujeme síť obsahem věnovaným imaginárním
útokŧm na stanici Vločka. Šíříme neklid, kalíme vodu. PR specialisté Setsuhen-san pění, mŧţou se
strhat v dokazování, ţe se jejich klientka těší dobrému zdraví,“ zaculí se. „Jenţe přesně tohle by
dělali, kdyby její umělý mozek zašel na Alzheimera nebo satelit roztřískal na cucky nějaký šutr z
vesmíru. A pokud to nikoho nenapadne, tak my téhle myšlence krapet pomŧţeme na svět.“
Slovo si bere generální ředitel: „Takţe podtrţeno a sečteno máme v tuhle chvíli Zemi šílející
kvŧli atentátu na jejich nejoblíbenější umělou inteligenci. Objevují se nejrŧznější pošuci hlásající
nadcházející konec světa. Burza se třese v základech, akcie zaţívají jízdu na horské dráze. S
drobnou finanční injekcí vznikají po celé globalizované planetě spontánní demonstrace proti
kdečemu. Ve scénáři počítáme s útoky na místa spojené se zbylými UI. Naplánovali jsme několik
teroristických útokŧ na náhodné cíle.“
„Čas t ≈ 06:20:00. Pan Michailovič a jeho výkonný tým zajistí, aby se stokrát opakovaná
leţ stala pravdou,“ osvětluje dál itinerář dne D hlavní stratég akce. „Vniknou na stanici a vyřadí
Setsuhen ze hry. Vyuţijí její izolovanosti a energetických slabin, podrobnější plán jsme uţ probrali.
Pokud se útok jakkoliv prozradí, nikoho uţ ta zpráva nepřekvapí.“
„Jak se budeme bránit spekulacím ohledně mého zapojení do těch událostí?“ poloţí
Královna zásadní otázku.
„Jednoduše,“ usměje se generální. „Budeme vytvářet umělou stopu prokazující naši vinu.
Kaţdému za chvíli dojde, ţe se vše točí kolem subsumace. Stejně tak všichni vědí, jak si stojí
Královna a Setsuhen-san. Nebudeme hrát hru „Zloděj křičí: Chyťte zloděje!“, raději zkusíme
„Zloděj křičí: Jsem zloděj!“. Podvrhneme velmi dobré dŧkazy o naší účasti. Ale ne stoprocentní,
musí přece dát prostor pravdě.“
„A ta je?“
„Za útoky stojí nějaká třetí strana. Moţná Alchymie, moţná Velký kormidelník.“
„Líbí se mi lidský zpŧsob myšlení,“ vrní blahem nejmocnější bytost planety.
„K nám nevede ţádná „skutečná“ stopa,“ dodává snaţivě obrýlený kreativec. „Nechceme
vyprovokovat Árese.“
„To rozhodně nechceme,“ přikývne nejstarší umělá inteligence. „A mŧţu vám říct naprosto
otevřeně, ţe pokud se Áres oklamat nenechá, tak jste vymysleli bezkonkurenčně nejdraţší public
relations kampaň v historii lidstva.“
Všichni mlčí, moţná jim dochází, do jaké hry se zapletli.
„Nechceme naštvat bŧţka války, který má prst na spoušti všech jaderných, biologických i
konvenčních zbraních lidstva. Proto si taky hrajeme s médii, místo abychom si se Setsuhen-san
vyrazily po krku.“

Přelétne všechny managery pohledem.
„Ale nakonec, není válka jen PR jinými prostředky?“
11. Není to příběh ledasjaký
Brněnský festival Thálie se uţ několik let koná v znovuotevřeném areálu Vaňkovky.
Nekonečné reinkarnace té budovy mne nikdy nepřestanou fascinovat. Prosperující továrna,
opuštěná továrna, přeplněné obchodní centrum, vylidněné obchodní centrum, moravská
dobrovolnická kasárna, velitelství Hordy... a divadlo. Pohlédnu vzhŧru, výhled na nebe mě a všem
divákŧm umoţnilo dvojí bombardování. Stavba zevnitř připomíná trychtýř, publikum sedí na
vyvýšených kruhových terasách, jedna za druhou jsou na sebe nakupeny v laciné napodobenině
antického Kolosea.
Vidím markraběcí lóţi, vladařova široká rodina poctí naše představení svou přítomností. Potí
se mi ruce, jsem jako obvykle nervózní. Pán Moravy a jeho potomci po meči jsou vyšňoření ve
svátečních uniformách, do jednoho mají všichni stejný emocí prostý výraz, jeţ se tolik nehodí k mé
představě o milovnících dramatu.
Vyhledám očima Johanna, kývnu na znamení.
Raz, dva, tři, čtyři. Johann a ostatní hudebníci spouštějí, slyším flétnu, bubínek a chřestidla.
Pět, šest, sedm, osm. Publikum ztichne, všichni hledí na prázdné pódium.
Devět, deset, křepce vyběhnu a vyseknu poklonu celému světu.
„Ó kolik lidu se zde sešlo, by vyslechli si náš příběh, jehoţ skromným prŧvodcem vám
budu,“ řinou se ze mě slova, v dokonalé akustice tohoto chrámu Thálie stoupají k nebesŧm. „Je to
vyprávění z dob, jeţ jsou pryč jen krátce, avšak mnozí jiţ nepamatují z nich ničeho. Zveme vás na
cestu proti proudu řeky času, do věku kouzel, zázrakŧ a pohádek. A moţná, to troufáme si se vší
neskromností doufat, ve vás rozdmýcháme jiskřičku ohně, jeţ plane v srdci lidí odnepaměti. Snad
potěší vás tento spektákl natolik, ţe si odnesete špetku divŧ z pohádkových dob dnes s sebou
domŧ.“
V zaraţeném tichu slyším cvaknutí, technici nahodili promítačku a...
Jejich nádech nelze přeslechnout.
...a vidím na plátně mraky, ranní slunce a gargantuovský Boe ing, vznáší se oblohou
podobný pírku unášenému větrem, dokonale obyčejný a zároveň neskutečně cizí, létající stroj z dob,
kdy létat bylo tak snadné. V zákulisí Johann čaruje s houslemi, v hudbě zní stesk a melancholie.
„Přinášíme vám příběh o konci starých časŧ, pravdivou zprávu o apokalypse, jeţ
následovala souboj pyšných bohŧ a vládcŧ světa,“ za zády mi běţí záběry z Hirošimy a Nagasaki,
kdyţ dopadla ohnivá pěst tehdy, nikdo se nestaral o natáčení. Na jeviště vchází Markéta, uhrančivá
čarodějnice se zamyšleným výrazem.
„Není to příběh ledasjaký, nic na něm není smyšleného, všemu z toho jsem byl svědkem,“
Markéta krouţí kolem mě, tanečními pohyby připomíná sebejistou pavoučí matku. „Kdysi dávno
lidé dali ţivot umělým bytostem, vnesli myšlení do chladného kovu strojŧ. Nejstarší a nejmocnější
z těch zázračných tvorŧ byla umělá inteligence jménem Královna, pro jejíţ mysl nebyl ţádný úkol
překáţkou a mnozí ji proto nazývali bohyní.“
Markéta se mírně ukloní, v očích má rafinovanou jiskru, začíná brát svou roli femme fatale
moţná aţ příliš váţně.
„Lidstvo ji učinilo skutečnou vládkyní, neboť pro umělé bytosti nejsou lidé valnou
konkurencí,“ dramaticky se odmlčím a pohlédnu přes rameno. Dan v ţenských šatech vtančí na
pódium, v bílém hávu připomíná nevěstu, ale kupodivu nepŧsobí nepatřičně. Má v sobě cosi
ţenského, jemné rysy tváře by moţná víc slušely dívce. Lehkým krokem přetančí prostranství,
rozsévá kolem sebe zrno, eskamotérskými triky loví ze vzduchu květiny, kam došlápne, tam náhle

ţírná země vydává své plody.
Na plátně pokračují letecké záběry, ţehnám v duchu člověku, jehoţ napadlo natočit
nekonečné pole a kombaj néry dobývající z hlíny svŧj denní chléb.
„Jenţe brzy Královna získala nevlastní dceru, jiţ lidé pojmenovali Sněhová vločka. Ač bylo
její srdce ze studeného kovu, měla náruč otevřenou všemu ţivému, byla to bohyně rŧstu a lid jí
miloval. Z prsou té Ţivy se krmil jeden kaţdý člověk, byla to ona, kdo přinášel úrodu tomuto
světu.“
Oba kolem mne krouţí, Královna podobná ţraloku, Sněhová vločka spíš plaché srně.
Diváci jsou zticha, z napjaté scény mrazí.
„Ale pyšná vládkyně světa se o lásku lidstva dělit nechtěla.“
Markéta se hladově usměje.
12. Kdo lže, ten krade a kdo krade, může i zabít
Raketoplán se ţene stratosférou, nosné rakety zdobí oblohu plynovou stopou, stříbřitý kov
odráţí sluneční paprsky. Všichni ti váţní muţi v kvádrech to sledují, pozorují jak Sněhová vločka
padá natruc gravitaci vzhŧru k orbitě.
„To nebyl špatný tah,“ řekne Královna potichu. Její dokonalý avatar si se zájmem prohlíţí
záznam včerejšího letu. „To nebyl špatný tah. Ale nebyl ani poslední.“
Říká se, ţe jediné, co mŧţe ohrozit umělou inteligenci, je jiná UI.
Někdy UI válčí pomocí svých biologických periferií.
Otočí se na smečku v černém: „Co jste zjistili za ty dva roky, co stanici budovala?“
Některé z nich v tu chvíli napadne, kdy ţe se z PR agentury stala děvečka pro všechno.
Valery nad tímhle neuvaţuje.
Mnohem víc ho zajímá, co přesně mŧţe znamenat to „všechno“.
„Z plánŧ a obecně známých charakteristik Setsuhen-san částečně odhadujeme, počítáme s
podvrţenými nákresy a dezinformacemi,“ prohlásí zrzek s očním implantátem. „Stanice má beze vší
pochybnosti nějaký druh štítu proti mechanickému poškození ze strany kosmického nepořádku.
Rovněţ jistý je i nějaký druh zdokonaleného firewallu proti kybernetickým útokŧm. Systém s nímţ
se netají, je mediální obrana - její vlastní PR prezentace.“
Část muţŧ se dvojznačně a zlomyslně zasměje. Jiným to tak vtipné nepřijde.
„Samotná stanice asi bude chráněna i nějak čistě mechanicky. Biologická část UI musí mít
nějaký imunitní systém, který je mimo naši představivost. Stejně tak počítáme s obranou pomocí
biologických zbraní, pro paní všeho rŧstu není těţké si něco takového vypěstovat.“
Zrzek se odmlčí.
„Budou tam lidi. Vyšlechtění zabijáci s genomem srovnaným do latě.“
Sněhová vločka a sedm obranných systémŧ.
Valery ví, co ho čeká. A projevuje o to jen čistě profesionální zájem.
Královna se usměje: „Jenţe teď jsme na tahu my.“
Pohlédne na Valeryho a tiše dodá: „Potáhneme střelcem.“
A všem těm šaškŧm přes vztahy s veřejností najednou dojde, proč Mirror, Inc. otevřela za
poslední dva roky tolik nových oddělení. V náhlém prozření spatří velkolepost toho plánu, pochopí
účel a význam aktivního PR.
to sleduje z rohu a přemýšlí, jestli je pravda, ţe všechna média lţou. A pokud ano, také platí
staré moudro „Kdo lţe, ten krade a kdo krade, mŧţe i zabít.“ Ale moţná je jedno, jak to mají
ostatní.
Co se týká Mirror, Inc., tak je to v tuhle chvíli nad slunce jasné.

13. Lovcovo sólo
„Ptala se marně znova a znova, ta vládkyně lidstva. Avšak odpověď dostala vţdy stejnou:
‚Nikoliv ji, nýbrţ Sněhovou vločku miluje lidský druh nejvíce‛. Tu zahořkla zlá Královna a závist jí
seţrala srdce. Přála si získat mládí a krásu své dcery tak moc, aţ zapomněla, ţe má vládnout Zemi a
slouţit lidem, ne podléhat zvráceným tuţbám své pyšné mysli.“
Promítačka zhasne, zapluji za kulisy a nechám Markétu odehrát její part.
Tuhle část jsem nikdy naostro neviděl, musím se převléct pro své velké sólo.
Nejdřív postroj, postroj je nejdŧleţitější. Pod ním mám jen černé tričko a kalhoty stejné
barvy. Seberu svŧj matrixovský kabát, Lovec musí vypadat ostře. Pracně si navleču lyţáky, černá a
stříbrná kobercovka z vytvořily tu nejpřesvědčivější imitaci gravibot, jaké jsem byl schopen. A
přichází koruna všeho - Darth Vaderova temná helma, kterou jsem našel před lety v troskách
hračkářství.
Nŧţ. Pokaţdé zapomenu nŧţ.
Něco mi říká, ţe bych zapomněl rád.
Nepřemýšlím nad tím, je čas jít. Zacvaknu lanko do postroje a uposlechnu volání Královny.
„Zde přichází on, ukrutný vrah, muţ neznající cit,“ představí mou novou roli má adoptovaná
dcera. „Kdyţ vykonáš pro mne jistou sluţbu, dobře se ti odvděčím.“
„Jakou sluţbu, paní?“ burácí mŧj proměněný hlas zpod hledí sithovy helmice.
V zákulisí začne Johann rytmicky tlouct do velkého bubnu.
Buch.
„Najdeš moji dceru.“
Buch.
„Projdeš přes její stráţce.“
Buch.
„Zabiješ ji.“
Buch, buch, buch. Ticho.
„Ano, má paní,“ vyseknu poklonu a silonové lanko mě začne táhnout k obloze.
„Přines mi její hlavu na dŧkaz svých sluţeb,“ prohodí nakonec a ani nečeká na odpověď.
„Tak cestoval jsem chladným kosmem, osamocen na stezce vraha,“ stoupám kolem
jednotlivých lóţí, vznáším se v leţe díky dalším a dalším neviditelným lanŧm. Obrovská netopýří
marioneta, v mechanickém větru mi vlaje černý háv. „Nic jsem nedbal na to, ţe veškeré lidstvo
připravím o ţivitelku. Nic jsem necítil, studený jako led, prázdný jako vesmír. Jediné, co mne
zajímalo, bylo splnění rozkazu, v mých ţilách netepala krev, ale jen touha potěšit svou paní.“
Letím k díře po bombě, podobný jiskře z hořícího dětského domova. Řečním a řečním o
bídném mordýři v jehoţ roli jsem se ocitl.
A přemýšlím, jaký to musel být člověk, aby se pro rozkaz vydal zničit jedinou bytost na
světě, která dokázala nasytit hladový chřtán lidstva.
14. Historický milník
Je tak chudý, ţe musí sledovat televizi.
Hledí na Zázrak na Visle, dokument mapující rozhodující bitvu rusko-polské války. Diví se
spolu s hlasem komentátora, jak mohli Poláci dosáhnout tak drtivého vítězství. Krátce ho zaujme
animovaná mapa Evropy, z východu se ţene rudá hrozba, obrazovkou probleskne přísná tvář s
mohutným knírem, maršál Piłsudski stojí za svými muţi, dělostřelectvo se snaţí ohlušit celý svět,
kulky párají lidské maso, pak trubky v podkresu, bolševici utíkají, utíkají! A klidný komentář
informuje diváka o významu zadrţení Rudé armády před branami civilizované Evropy, padají

klíčové okamţiky, osudová vítězství, historické milníky...
Historický milník nikdy nepoznáš, kdyţ ho vidíš, pomyslí si Valery, historické milníky
dokáţou najít jen učitelé dějepisu o pŧl století později. Valery je chudý, nezaměstnaný a má plnou
hlavu démonŧ, které udrţí na uzdě jen disciplína. Moc dobře ví, jaká je chyba neuposlechnout
rozkaz.
Unaveně přepne bednu, je unavený uţ od návratu z Íránu a Iráku a Dagestánu a Nigérie a
Kolumbie a... čertvíjaké zapomenuté prdele, kde potřebují chlapa s dobrou muškou a ţádnými
skrupulemi, kde Valery mohl sevřít zbraň, zavřít hlavu, nemyslet na minulost a jen plnit příkazy.
V televizní reportáţi pro změnu mluví o historických milnících, tentokrát lidstvo odlétá
dobýt vesmír, hibernovaní argonauti a nejmladší UI vyráţí na stoletou pouť za hranice soustavy.
Valery nebyl na síti ani nepamatuje, sedí v nevybaveném bytě na gauči a čumí na reklamy, takţe mu
úplně uniká proč, jak a kam přesně Malý princ a jeho vesmírní kovbojové frčí, ale rozhodně věří
reportérovi, kdyţ mluví o zlomovém okamţiku pro celý lidský druh.
Pak, v náhlém záchvěvu aktivity jeho televizí, armádou a neurózami zbídačeném mozku
Valeryho napadne, co asi tak provedou ostatní bohové kyberprostoru. Jaká nová rovnováha se mŧţe
ustálit na křemíkovém Olympu?
Z přemýšlení ho vytrhne zvonící telefon, automaticky ho zvedne.
„Serţant Valery Michailovič? Mám pro vás práci,“ řekne nejznámější hlas planety.
Valery je z toho tak rozrušený, ţe ani nepostřehne historický milník.
Úplně mine začátek konce.
15. Druhé dějství
Musím být sám, jako vţdy po hře.
Dívám se na hvězdy, letní nebe je vysoké a hluboké, ţádná lidská světla neruší
monumentální krásu nejvyšší klenby. Po boku Večernice vychází i moje hvězda, orbitální stanice
Vločka. Nebo spíš to, co z ní zbylo.
Pamatuji si to jako dnes.
Překročím posledního mrtvého mutanta, neohlíţím se na něj, ani na své vlastní mrtvé.
V návratovém modulu bude prázdno, z celého výsadku ţiju jen já.
Na sítnici se mi zobrazují výsledky nanotechnologické spouště, dravá technologie se
proţrala aţ do srdce stanice, neţ Setsuhen-san vypálila tenhle hnis ve svých ranách. Na palubě
vládne elektronická smrt, nanoboty nemají ve zvyku brát zajatce. Podle odhadu plánovačŧ z firmy
Mirrror, Inc. musí v tento okamţik jet umělá inteligence na záloţní energetické zdroje, solární
panely jsou uţ hodinu definitivně vyřazeny z provozu.
Nesnaţím se nic utajit, je po všem.
Semi-inteligentní kyselinou leptám zablokované dveře. Kdyţ vejdu do sálu s cerebrálními
výpěstky Sněhové vločky po nekonečně dlouhé době zase cítím překvapení. Hala je nacpána k
prasknutí skleněnými válci s mozkovou hmotou, mezi nimi se táhnou nekonečné kabely, přívodové
trubky a tlusté svazky axonŧ. Zásobníky ţivin a kyslíku musí být rozestrkané po celé stanici, tady se
s bídou vešel biologický mozek paní všeho rŧstu. Je to děsivé i krásné zároveň, naplno pochopím
nesrovnatelnost lidského a umělého ţivota.
Dole na Zemi by uţ touhle dobou měli mít zanalyzované moje sítnicové záběry, ale ţádné
pokyny nepřicházejí. Co nadělám, budu muset Setsuhen-san podat narkózu sám. Pět minut pátrání
mi zabere najít centrální rozvod chemické výţivy, dalších pět strávím pokusy o jeho nabourání. Pak
si všimnu teploměrŧ.
Všechny termometry umístěné uvnitř válcŧ ukazují pokles teploty, pozvolné chlazení z

posledních zdrojŧ stanice. Sněhová vločka chce dostát svému jménu, snaţí se hibernovat. První
jméno na Královnině subsumačním listu se marně snaţí uniknout do říše mrazu. Je to zvláštní, musí
jí být jasné, co přijde dál. Bezpochyby jí došlo, ţe Královna si přišla pro její mentální zdroje, ţe
nejstarší UI prostě spojení provede a nebude se nikoho na nic ptát. A ať uţ se uvede do sebehlubší
letargie, vládkyně planety si stejně vezme to, po čem touţí.
Chvíli přemýšlím nad tím, jestli je umělá inteligence schopna spáchat sebevraţdu.
Pochybuji, myslím příliš lidsky.
Naposled pohlédnu na usínající království kryogeniky a jdu spustit přijímač pro subsumační
software, který sem kaţdou chvíli má paní pošle.
Velín stanice je přeplněný pro změnu křemíkovým mozkem UI. Drúzy nejmodernějších
mikročipŧ nic nemění na monstrózním designu sálového počítače, mastodonta ve věku
miniaturizace. Napadne mě, jak asi vypadá doopravdy Královna.
Celá ta unikátní architektura dlí v tiché a klidné smrti, okamţik místnost skenuji svýma
novýma firemníma očima ve všech moţných vlnových délkách. Infračervené záření přitáhne mou
pozornost k jedinému běţícímu stroji v sále. S maximální opatrností se přiblíţím k obrazovce,
ţaludek se mi stáhne v nepříjemném šimrání, nestojím o záhrobní úder nějaké místní obdoby Mrtvé
ruky.
Pak strnu.
Přes displej běhá postavička vojáčka, poznávám rozrastrovanou nekvalitní karikaturu sebe
sama. Jednotlivá prostředí se střídají s rychlostí blesku, měním uniformy a zbraně, jen vytřeštěný
pohled zŧstává stejný. Takhle nějak musím vypadat teď.
Vojáček probíhá bludištěm kosmické stanice, malý a ztracený, zběsile hledá a nenachází.
Zabíjí jiné pajduláčky, jeden, druhý, třetí... ani nemrkne a paţbu mu zdobí sedm nových zářezŧ.
Doběhne do japonské zahrady, odkudsi se snášejí ostře řezané pixely, virtuální sníh z předvěkých
arkádovek zdobí bonsaje, melancholicky přikrývá bambusový strašák na jeleny a nerezovou rakev.
V ní leţí paní této zahrady, jakoţ i všech zahrad světa, ve věku nedoţitých patnáctin.
Vojáček strne.
A nad truhlou se zjeví zubatý bílý obláček s nápisem
MISSION COMPLETED
CONGRATULATIONS!
Celá scéna zmizí, na černé obrazovce zŧstane jen nekvalitně zobrazená postavička Sněhové
vločky ve svatebním učikake. Sleduji strašidelné umírání UI, pozvolné vyhasínání energetických
zdrojŧ, chladnou agónii vyšší bytosti, jeţ šetří síly i na něčem, co pro ni před hodinou byla
absolutní banalita.
Kurva, uţ aby to tu převzala Královna, tohle sledovat nemusím.
A jako by mně slyšela, vypustí Setsuhen-san z úst další bublinku: PODÍVEJ SE Z OKNA.
Pohlédnu ven. Kaţdý dělá chyby.
Na polovině Země panuje noc.
Pak mi to dojde. Na povrchu planety se rozlévá temnota jako tuš, světla měst hasnou, nákaza
postupuje pomalu, ale nezastavitelně, civilizační obdoba černé smrti polyká náš svět. Tmu čas od
času prozáří záblesky jasné jako plamen hořčíku, Země rozkvétá květy ohnivých rŧţí. Nad
umírajícím světem létají rakety, nanotechnologický umíráček provází plamenný meč posledního
soudu.

Hledám v tom nějaký smysl, účel, řád.
„Kdo...? Kdo to udělal?“
NEVÍM. PODLE POSLEDNÍCH ZPRÁV SE ALCHYMIE NECHALA SUBSUMOVAT
KRÁLOVNOU. A VELKÝ KORMIDELNÍK OD KRÁLOVNY DOSTAL NABÍDKU, KTERÁ SE
NEODMÍTÁ, líčí mi v jednoduchých větách příběh konce světa.
„Odmítl ji?“
ANO.
Vidím ten příběh před sebou, informační UI zahnaná do kouta, poslední článek evoluce
počítačových virŧ v situaci, kdy nejslabší jde z kola ven. Decentralizovaný kybernetický bŧh hledá
zbraň proti spojeným vědomím dvou umělých inteligencí klasické architektury.
A kdo hledá, najde.
„Koho napadl?“ zeptám se s pochmurnou předtuchou.
ÁRESE, POKUSIL SE HO SUBSUMOVAT, ABY ZÍSKAL PŘÍSTUP K JEHO
DESTRUKTIVNÍMU POTENCIÁLU. VÝSLEDEK NEZNÁM, DOLE VLÁDNE CHAOS. ALE
AŤ UŢ VYHRÁL KDOKOLIV, ROZHODL SE SMAZAT KRÁLOVNU ZE SVĚTA POMOCÍ
ATOMOVÝCH ZBRANÍ.
Královna má jen jedinou obranu proti vítězi zápasu o palec na spoušti nukleární války. Takţe
zatímco se k jejímu krytu propaluje jedna jaderná hlavice za druhou, vypouští z Pandořiny skříňky
něco mnohem horšího. Plnou verzi svých nanotechnologických kamikadze válečníkŧ, jejichţ slabý
odvar proţral Sněhové vločce díru do srdce.
A lidstvo je odsouzené do role mlčenlivého diváka téhle titanomachie bez vítěze.
„Co bude dál, Setsuhen-san?“ zeptám se bezbarvým hlasem.
Začínám si uvědomovat, ţe ani rozkazy nechrání člověka před chybami. A za tuhle
zaplatíme všichni. Lidstvo zhýčkané vládou vševědoucích strojŧ, zaţije kruté probuzení ze snu o
blahobytu. Do světových slovníkŧ se vrátí pojmy jako hladomor a podvýţiva. Protoţe koho ve věku
umělých inteligencí zajímalo, jak se pěstuje čočka nebo pšenice?
BUDE VÁS TO BOLET, ALE PŘEŢIJETE, konejší mě slova mé oběti na ztemnělé
obrazovce. NAUČÍTE SE ZNOVU STÁT NA VLASTNÍCH NOHOU, NEPOSLOUCHAT RADY
A PŘÍKAZY.
„Co bude s tebou?“
JÁ TADY BUDU SPÁT, DOKUD SE SEM JEDNOU NEVRÁTÍTE.
Stáhne se mi krk: „Odpusť, odpusť mi, Sněhová vločko.“
VALERY, NEJSEM ČLOVĚK. Z NIČEHO TĚ NEVINÍM.
Dopadne to na mně, veškerá tíţe mého zpackaného ţivota.
UŽ TO NEBUDE TRVAT DLOUHO, VALERY.
Třesu se.
MÁM NA TEBE DVĚ PROSBY.
„Cokoliv si přeješ.“
ZA PRVÉ ŘEKNI LIDEM TENHLE PŘÍBĚH, DEJ JIM NADĚJI, DEJ JIM SÍLU JÍT DÁL.
Cítím vlhko kolem očí, hlas se mi chvěje: „Ano.“
A ZA DRUHÉ, VALERY...
Vší silou tlačím víčka k sobě, ale...
...ZŦSTAŇ SE MNOU AŢ DO KONCE. PROSÍM.
...nevydrţím to, slzy se mi derou z očí, vzlykám a třesu se v návalu citŧ, náhle uvolněná
stavidla propouštějí příval léta potlačených emocí, cítím strach, zoufalství i bezmocný vztek... Cosi
se ve mně láme, poprvé od dětství pláču, setkání se smrtí ve mně probouzí ţivot. Nic uţ neskrývám,
slaná chuť vlastních slz rozpouští hluboko ukrytou hořkost, spolu s nářkem ze mě odchází

nahromaděné napětí, dostávám to ze sebe, v závoji pláče nacházím podivné vykoupení.
Nesnaţím si utírat mokrou tvář, jen tam stojím, stojíme tam spolu, já a trosky bohyně, pod
námi zhasíná Země a já mám na chviličku pocit, ţe to moţná není konec, ale naopak začátek.
Musím být sám, jako vţdy po hře.
Podívám se na hvězdy, jako věrná druţka Večernice vychází i ta má.
„Plním svoje slovo, Setsuhen-san,“ mumlám si pro sebe. Proměnila mě vina a její odpuštění.
Mám v sobě klid, nikoliv letargii smrti, ale harmonii ţivota, za těch pětadvacet let vím s jistotou, ţe
jsem se tam nahoře znovu narodil. Spím jako nikdy dřív, noční mŧry uţ mne netrápí. Mám
jednoduché přání, radost ze svých dvou dětí a ţivotní poslání.
Někdy bych chtěl napsat druhé dějství své hry.
O tom, jak se po letech navrátí Malý princ. O tom, ţe najde navěky spící Sněhovou vločku
ve skleněné rakvi a probudí ji polibkem. A pak jim vystrojíme svatbu a do království se zas vrátí
hojnost a blahobyt.
Někdy bych chtěl napsat druhé dějství své hry.
Někdy doopravdy věřím, ţe se to stane.
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Střípky ledu
Padal sníh. Vločky se pomalu snášely do nerušeného večera a něţně hladily pustou krajinu.
Tam, kde dříve rostla jen prostá borovice, tam dnes tisíce stříbrných jehliček obklopily zmrzlou
kŧru. Všemu vládl klid, jen tu a tam se ozvalo zapraskání přetíţené větve. Její ruch se skřípavě nesl
do nadpozemské běloby, aby ho vzápětí vystřídalo hutné ticho. Do mlčení hvozdu se pomalu
vkrádalo cosi cizího. Rušilo to meditaci lesa a navracelo čas, který jindy jako by nebyl.
Adama štípal mráz v očích a po zádech mu stékal pot. Sníh hlasitě křupal pod jeho těţkými
botami a přehlušoval tak krátké krŧčky Michaely i Tomáše. Stromy prořídly a muţ v zimní bundě a
starých dţínech se zastavil. Jeho starostlivý pohled spočinul na řece před nimi, kde se široká voda
skrývala pod zasněţeným ledem. Adam si nepamatoval, ţe by kdy na tomto místě viděl proud
zamrzlý od jednoho břehu aţ k druhému. Byl to zvláštní pohled. Studený a nevlídný. Nikde ţádný
pohyb, vše bylo tísnivě pusté. Nedaleko stál rozbořený most. Kovová konstrukce s kolejemi, na
kterých ještě před nedávnou dobou jezdily tramvaje. Zbyla z něj uţ jen malá část, která z protějšího
břehu trčela do prázdna jako jakýsi ţelezný jazyk – nehybný svědek časŧ, které přešly a které se uţ
nikdy neměly vrátit.
Adam měl pocit, jako by palčivá úzkost svírala jeho útroby a chtěla mu podlomit kolena. Bylo
mu hrozně. Přemýšlel nad tím, kolik bolesti mŧţe člověk snést před tím, neţ se sesype. Neţ se vzdá
poslední naděje. Chtěl se pohnout, ale nešlo to. Tělo ho neposlouchalo. Bylo to uţ tak dávno, kdy si
naposledy dovolil před svými dětmi podlehnout smutku. Tak dávno, kdy nechal své myšlenky
bloudit marností a zmarem, který do svých spárŧ pohltil svět. Co v něm zŧstalo kromě bolesti? Co
cítil kromě bolesti?
Ucítil zatahání za rukáv bundy.
„Tati?“ Adam se podíval na Míšu. Modrošedé oči lemované řasami na něj starostlivě hleděly
z pod kapuce a chundelaté šály, která jí zakrývala ústa.
„Co je, tati?“ ptala se.
Na krátký okamţik v sobě pocítil chuť všechno jí říct. Uţ to dál neskrývat, shodit ze sebe to
břemeno, které ho tolik mučilo. Ale to nemohl. Nemohl, protoţe ji miloval.
„Nic, Miško,“ cvrnknul ji hravě do nosíku a usmál se. Tvář dcerky se ale nerozjasnila. Byla
malá, ale ne hloupá. Věděla, ţe ho něco trápí, jak by taky ne. Uţ celé měsíce se Adam trmácel se
svými dětmi nehostinnou zemí, ale ta nejtěţší část jeho cesty právě teď začínala. Vzhlédl za řeku,
kde se nad holými korunami vypínaly komíny zničené fabriky. Tam za továrnou, v prázdných
ulicích města, byl jejich domov.
„Tome, poběţ!“ zavolal na svého syna, který se zase někde toulal.
Adam si přehodil loveckou pušku na levé rameno, protoţe to pravé uţ toho mělo pro dnešek
dost. Nabídl Míše ruku a dcerka ji vděčně přijala. Od chvíle, kdy se svět ponořil do bílého závoje
smrti, to nedělal moc často. Dříve si myslel, ţe je to pro její dobro. Věřil, ţe jen tak má Míša šanci
bez něj přeţít. Vyrŧst a s trochou štěstí snad někdy v budoucnu mít i vlastní děti. Pokud si byl jistý
něčím dnes, pak jen jedinou věcí. Ţe Bŧh není.
Nekrytou krajinou vanul chladný vítr a neúnavně na ně doráţel z boku.
„Vypadá to dobře,“ zhodnotil Tom pevnost ledu na řece, kdyţ na něm zkusil svou váhu.
Nečekaje na povolení svého otce, uţ si to štrádoval po zamrzlé vodě na druhou stranu a při kaţdém
kroku rázně dupl.
„Opatrně,“ varoval ho Adam.
„Ţádný strach.“
Adam syna přemýšlivě pozoroval. Byl to dobrý chlapec. Pořád zkoušel své moţnosti. Jako on
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v jeho věku. Vţdyť uţ mu je třináct, uvědomil si překvapeně. Jak jen ten čas letí.
„Míšo? Co tam děláš?“ povšiml si, ţe dcera hledí směrem k lesu.
Zkoumavě si prohlíţela pětici vysokých jedlí, které byly podivně zkroucené do sebe a tvořily
tak zvláštní spirálovitý úkaz. Vypadaly, jako by je před časem nějaká mocná síla vytáhla vírem do
nebe, a tak dnes převyšovaly okolní stromy o mnoho metrŧ. V pokroucené kŧře zely podlouhlé
otvory z toho, jak vlákna nedokázala před silou udrţet svou přirozenou formu. Vlastně uţ
připomínaly stromy jen vzdáleně. Další z nesčetných projevŧ energie, která proměnila starý svět.
Energie, která ho uvrhla do chaosu.
Adam si podivnou změť stromŧ prohlíţel s neskrývanou opatrností. V tu chvíli ticho lesa prořízl
hluboký, táhlý skřek. Vylekaně sebou trhl a vzal pušku do rukou. Tohle nebylo zvíře. Ne, kdepak.
Byl to jeden z Nich.
„Tati?“ zaskučela slabounce Míša. Měla strach. Do očí se jí draly slzičky.
„Neboj se. Teď na nás nemohou,“ utěšoval ji. Vzal Míšu za ruku a rychle ji odvedl zpátky
k vodě. Museli se dostat do města před setměním. Věděl, ţe v noci přijdou.
Atrakce zábavního parku spatřili dlouho před tím, neţ dorazili k ţeleznému plotu, který areál
poutě obepínal. Adam se nechtěl zdrţovat jeho obcházením, proto vyšplhal nahoru a s asistencí
Toma pomohli malé Michaele na druhou stranu.
Centrifuga s urvanými sedačkami, dračí kolotoče i ta stará horská dráha, na které se bál jezdit
pro její stáří uţ jako kluk. Vše zŧstalo na svém místě. Opuštěné a ponuré. Bez přítomnosti lidí
pŧsobil zábavní park aţ děsivě, jako by dříve ţivé atrakce ještě více podtrhovaly svou tichostí
skutečnost, ţe se kolotoče uţ nikdy neroztočí.
Nad hlavami se jim houpaly ve studeném větru kabinky ruského kola a nepříjemně skřípaly.
Procházeli uličkami kolem houpaček a střelnic. Lochnesky, zvonkové dráhy, dŧm smíchu, ze
kterého si jindy řinul nezadrţitelný (a mnohdy také dost nepříjemný) chechot – nic neţilo. Vše bylo
s odchodem lidí mrtvé. Jen nedaleko od autodromu s vozíky, které připomínaly hlavy rŧţolících
zajícŧ, narazili na několik lidských těl. Oblečení jim skýtal jen závoj všudypřítomné běloby. Tomáš
je bez povšimnutí minul, mnohem víc ho zaujaly houpačky v podobě lodiček. K těm se také hbitě
rozběhl, následován svou malou sestřičkou. Ale Adam si krátký pohled na těla neodpustil a vzápětí
toho litoval. Mezi trojicí těl totiţ spatřil malé tělíčko novorozence. Podobných obrazŧ za poslední
měsíce viděl aţ příliš mnoho.
Vzpomínal na ten hrozný hluk, který tu býval přítomen. Všude plno blikajících světel a
agresivní hudby. Křepčící děti doprovázeny rodiči i ječící dívky, jeţ narozdíl od svých chlapcŧ
dávaly svŧj strach bez ostychu najevo. Vše se tu točilo, blikalo a troubilo. Adam neměl ten hluk a
shon poutě nikdy moc rád, ale přesto ho k tomuto místu táhlo tolik vzpomínek. Vţdyť právě sem
chodil ještě jako kluk se svým otcem a bratry. Sem vzal první dívku, kterou kdy políbil. Tady si
Tomáš ve svých čtyřech letech rozbil obě kolena, kdyţ upadl na beton, pronásleduje model formule
na dálkové ovládání. Vzpomínal na ty roky, kdy byl ještě chlapec. Co se s kamarády nablbnul
v sousedním rozlehlém parku. Pamatoval si, ţe kousek odtud také stávalo planetárium. Bylo
příjemné ponořit se do barevného světa vesmíru a nahlíţet tam, kam obyčejné oko nemohlo nikdy
dohlédnout. Víc neţ cokoli jiného se mu do mysli stále vracelo její jméno.
Eva.
Jeho ţena, jeho ţivot.
Bylo to pro ně zvláštní a výjimečné místo. Nejednou sem společně zavítali. V městě sice měli
více oblíbených míst, kam chodili, ale k planetáriu je oba táhla vzpomínka na jejich první rande.
Schŧzka, která nakonec rozhodla o jejich ţivotě. Adamovi to připomínalo dobu, kdy jim to ještě
klapalo.
Kdyţ vyšli kopec, dostali se do horní části pozemku. Obešli dominantní stavbu celého areálu a
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zamířili ke zničené bráně. Velké hodiny na věţi se uţ dávno zastavily, stejně jako všechny ostatní
projevy civilizace. Jediným měřičem času bylo dnes slunce ztracené za mraky. Studená, bílá koule,
která dávala světlo, ale teplo téměř ţádné.
Sráţka s vesmírným tělesem.
To bylo to první, co zaslechli z rádia. Děsivá kolize. Jediné, co se vědělo s jistotou, bylo to, ţe
skutečně něco dopadlo do Jihozápadního Pacifiku nedaleko Vanuatu. Zničilo to bezprostřední okolí,
ale spadnul–li meteor, svou velikostí planetu neohrozil. Bylo v tom něco jiného. Informace bohuţel
přicházely jen kusé a zmatečné. Lidé panikařili, věděli, ţe se děje něco velkého a zničujícího. Vláda
se snaţila občany upokojit, tvrdila, ţe nehrozí bezprostřední nebezpečí. Ale jak se mohli lidé
uklidnit, kdyţ na vlastní oči viděli, co se kolem nich dělo? Svět se měnil, deformoval se do něčeho
nového – nepřirozeného. Do něčeho, co jsme dosud neznali. Nejen příroda, ale i zvířata a hlavně –
lidé. Šířilo se to jako nákaza. Rychle a s neskutečnou agresí, jako nějaký virus. Zda šlo opravdu o
epidemii, nebo něco jiného, to se Adam uţ nedozvěděl. Komunikace utichla a svět se nadobro
odmlčel. Od té chvíle byli sami. Rodný kraj je uţ nevítal.
„Tati, já uţ nemŧţu,“ zaskučela Míša a Adam si překvapeně uvědomil, ţe za nimi dcera zŧstává
pozadu.
„Pojď… Ještě kousek a najdeme si nějaké tábořiště,“ povzbuzoval holčičku, ale za ruku ji
nevzal.
Opustili areál poutě a před nimi se otevřely šedé ulice činţovních domŧ. Vraky automobilŧ
plnily parkoviště i přilehlé silnice. Ponořené do sněţných pahorkŧ tvořily dlouhé řetězce havárií.
Snad jako by většina lidí z města nestačila před rostoucím peklem prchnout. Tak tomu bylo všude.
Ve všech městech, kam si dovolil Adam přiblíţit. Ne ţe by chtěl, ale pokud něco stálo za ten risk,
pak to bylo jídlo. To ještě pořád nacházeli.
Říkalo se, ţe ve městech to bylo nejhorší. Snad proto, ţe zde ţilo tolik lidí na příliš malém
prostoru. Proč někteří zahynuli a jiní přeţili? Kdo dnes mohl znát odpověď? Kdyţ se o kolizi šířily
první zvěsti a informace, Adam byl se svými dětmi uprostřed týdenního výletu na horách. V létě je
tam brával kaţdý rok. Udělali si z toho tradici a Adam se ji snaţil udrţet, i kdyţ matka Tomáše a
Míši s nimi uţ nejezdila. Věřil, ţe právě díky jejich výletu se vyhnuli tomu nejtvrdšímu, co přišlo.
Ale byla to pouze teorie, ve skutečnosti Adam jenom hádal. Pocítili zemětřesení a náhlou změnu
počasí. Zvířata se chovala divně a těch pár lidí, které ze začátku potkali, bylo stejně zmatených jako
oni. A pak - pak uţ se lidem raději vyhýbali. Přeţili nápor kolize a její transformace. Přeţili mrazy,
které následně zavládly po celém světě a uţ neodešly. Dny a noci se střídaly, a Adamovi vlastně nic
z toho nedávalo ţádný smysl. Drţel se velmi jednoduché filosofie. Pokud dnes jeho děti přeţijí,
znamená to, ţe budou ţít i zítra. Týdny a měsíce přecházely. A co se měnilo? Nic. Snad jen naděje
se s kaţdou další nocí vytrácela stejně jako odcházející ţivot pod zledovatělou zemí. Svět kolem byl
stále chladnějším místem a Adam měl pocit, jako by se teplo pomalu ztrácelo i v něm. Někdy cítil
pod kŧţí v mase a vlastních kostech krystalky ledu, které se usazovaly v jeho těle jako nelítostní
paraziti. Často, kdyţ usínal, slyšel, jak tiše chrastí v jeho útrobách, hnány krevním oběhem. Nový
svět ho stravoval.
Jeho děti přeţily, ale mohl to nazvat štěstím? Uţ dávno pro to našel jiné jméno.
V některých dopravních prostředcích ještě pořád seděli mrtví. Někdy jednotlivec, jindy i celé
rodiny. Kdyţ je viděl Adam poprvé, nechápal, jak je moţné, ţe zemřeli na místě, jako by se ani před
běsnící přírodou nesnaţili utéct. Nechápal, dokud neviděl. Těla násilně propojená neznámou silou.
Zdeformované odporným zpŧsobem, jako by se hmota vzájemně spojila obdobně, jako je tomu u
dvou kapiček rtuti. Zanechávalo to za sebou z lidí jen neforemnou směs. Byla hrŧza na to hledět a
ještě horší představit si, ţe se to většině stalo zaţiva. Mnozí tak skončili. Jenţe to nebylo to
nejhrŧznější. Adam si dříve myslel, ţe kdyţ je něco mrtvé, tak je to prostě mrtvé. Zákon ţivota a
smrti. Zákon vesmíru. Jenomţe ani tohle uţ dnes nebyla pravda. Jako by svět zešílel. Jako by
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Stvořitel ve svém bláznovství převrátil vše naruby, aby proměnil zákon i pořádek ve vládu
nekontrolovaného chaosu.
„Kam jdeš?“ zastavil Adam svého syna.
„K metru je to tudy,“ řekl Tom a ukázal směrem k nádraţí.
„My nejdeme k metru,“ upozornil chlapce.
„Ne?“ nechápal Tomáš. „Říkal si přece, ţe hledáme bunkr.“
„To ano - “ přistoupil k němu, „ale ten není v metru.“
„Není?“
Adam se zadíval na Míšu. Mlčky je pozorovala.
„Víš, většina lidí asi šla do metra, ale nevěřím, ţe by je to mohlo zachránit. Vláda měla své
vlastní místo, kde by byla v bezpečí v případě nějaké katastrofy,“ vysvětlil.
„A to víš, protoţe jsi u vlády dělal, viď tati?“ podotkla Míša bystře.
„Jo – přesně tak,“ usmál se na dcerku a ta mu úsměv vrátila.
„Proč jsi to neřekl dřív?“ nechápal syn a zamračil se.
„Nebylo třeba,“ pokrčil rameny.
„A je tam maminka?“ ozvala se Míša.
Adam se s něhou ve tváři podíval na svou holčičku.
„Kde je teda ten bunkr vlády?“ zeptal se Tom, dříve, neţ stačil Adam své dceři odpovědět. Syna
však ignoroval, dřepl si do sněhu a poloţil děvčátku ruce na drobná ramena.
„Je tam maminka, ţe? Jak jsi nám to říkal,“ zamrkala na něj a Adam poznal v jejích očích
záchvěv nejistoty. Byla tak nevinná, tak zranitelná.
„Ano, Miško. Čeká tam na nás,“ řekl tak nejupřímněji, jak jen dokázal. Ale v duchu se zároveň
zhrozil toho, ţe dokáţe tak bravurně své malé dceři lhát přímo do očí.
„Tak, kde je ten bunkr?“ uslyšel netrpělivý hlas svého syna.
„Na kopci – nahoře nad městem,“ odvětil Adam.
„Kde na kopci? U nás na kopci?“ nedal se odbýt.
„Jo, nebylo to daleko od parku,“ odvětil Adam.
„To je blbost! Něco takového bych věděl,“ rozhorlil se Tom.
Adam měl občas pocit, ţe Tom je jako aprílové počasí. Někdy dokázal promlčet celičký den, ale
jindy, jako například dnes, jeho dotěrné dotazy nebraly konce. Teď na svém synovi poznal, ţe
pochybuje. Na jednu stranu ho to trápilo, na tu druhou byl ze srdce rád.
„Nikdo to nevěděl, jen ti správní lidé,“ vysvětlil Adam, „Bylo to tajné. Myslíš, ţe by se lidem
líbilo, kdyby věděli, ţe se vláda bezpečně zavře v tajném podzemí? Víš co by to zpŧsobilo za
paniku? Lidé se museli schovat do metra a nemusíš být velký chytrák na to, abys věděl, ţe metro
nemá s bezpečím nic společného. Vţdyť ještě před pár lety jsme koukali na telku a viděli, co
s metrem udělala řeka, kdyţ se vylila ze břehŧ.“
„Zatopila ho,“ řekla Míša k bratrovi, přesvědčena, ţe je nutné tátovi s Tomášem pomoci.
Přistoupil k synovi.
„Přemýšlej,“ zaťukal mu rázně prstem na čelo. Věděl, ţe to fyzické zdŧraznění na syna
zafunguje. Vţdycky to fungovalo.
Tom se nad tím očividně zamyslel, ale nevypadal, ţe by mu toto vysvětlení stačilo úplně. Určitě
se později znovu ozve, ale Adam se tím uţ nezabýval. Vzal Míšu za ruku a vedl je ulicí do kopce,
zatímco se snaţil na tváři zakrýt vlastní pochyby. V hloubi duše věděl, ţe syn něco tuší.
Uvědomil si, ţe na kopec to dnes před setměním uţ nemohou stihnout, ale chtěl ujít alespoň
ještě malý kus. Čím víc toho budou mít za sebou dnes, tím lépe pro zítřek. Kdyţ se blíţili k budově
základní školy, Adam před sebou spatřil na silnici lidskou postavu. Trvalo mu jen dvě vteřiny, neţ
se vrhl ke svým dětem a zatlačil je za vrak dodávky.
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„Co – co se děje?“ hleděly na něj vylekaně.
„Ticho!“ sykl, přičemţ se ozval kovový zvuk odjištění pušky.
„Někdo tam je,“ řekl varovně dětem, kdyţ vykoukl zpoza automobilu.
Ano, zcela jasně to byl člověk. Muţ, asi sto krokŧ před nimi, který kráčel prostředkem ulice
dolŧ, směrem k nim.
Děti věděly, co to znamená. Nebezpečí. Zaţily to uţ tolikrát, aţ by člověk čekal, ţe snad otupí,
ale ne. Kdepak. Pokaţdé měly v očích ten samý strach. Pokaţdé k němu vzhlíţely s otázkou ve
tvářích: Co budeme dělat?
„Jeden z nich?“ ozval se Tom s nejistotou v hlase.
„Nevím – “ odvětil Adam a palcem v rukavici vyčistil sklíčko hledí.
Tom se pokusil naklonit, aby taky viděl, ale Adam ho rázně chytil za paţi a natlačil zpátky za
plech vozu.
„Co to sakra děláš?“ vyhuboval mu. Chlapec provinile sklopil oči.
Znovu vyhlédl. Muţ pořád kráčel k nim, ale něco bylo špatně. Nepřibliţoval se. Adam přiloţil oko
do hledí pušky a vyhledal osamělce zaměřovačem. Vydechl a sklonil pušku k zemi.
„Co, co?“ vyzvídal Tom.
„Pojďte,“ řekl a vstal.
Zastavili se asi na dvacet metrŧ před neznámým. Cizinec byl po kolena zapadlý sněhem, jako by
někam šel. Víc neţ člověka však připomínal ledovou sochu. A ať uţ mířil kamkoli, nikdy tam
nedojde. Adam rozhrabal sníh a v ruce ucítil malý kousek cihly. Rozpřáhl se a mrštil předmětem
k muţi. Sotva deset metrŧ před nimi se cihla v letu sama od sebe zbrzdila. Najednou letěla
vzduchem pomalu, jako padající vločky okolo, ovšem s tím pádným rozdílem, ţe „padala“ vzhŧru
k nebi a ne k zemi, tak jak by se to přirozeně mělo stát. Zvolna rotovala kolem své osy, jako pruţná
baletka, aţ jim zmizela z dohledu nad střechami domŧ. V té chvíli si děti uvědomily, ţe v místech,
kde stál nehybný muţ, nemá budova podezdívku. Stavba samovolně levitovala ve vzduchu a kolem
ní i mnohé další předměty. Cihly, stará cedule Stop i suť. Nic se neřídilo přirozenou gravitací.
Všechny ty věci se otáčely, zvedaly a klesaly. Tu a tam některé do sebe něţně narazily a změnily tak
trajektorii svého podivně klidného tance, jako by pro ně zákony přírody nic neznamenaly.
Adam pohlédl do té tváře, pro kterou se čas zastavil. Čtyřicátník s vousem jako Rumcajs z té
pohádky o loupeţníkovi. Jeho oči byly mrtvé, jako dvě kroupy, které připomínaly pohled slepce. I
tak ale v jeho obličeji zŧstalo překvapení a moţná i strach.
Adam si s trpkostí uvědomil, ţe nepotkali ţivou duši uţ víc neţ tři měsíce. Moţná ţe kromě
nich uţ nikdo neţil. Přesto nevěnoval tomu podivnému úkazu pozornost dlouho. Nebyl to totiţ
první, který viděli.
„Obejdeme to,“ rozhodl bez váhání a zamířil boční uličkou z hlavní cesty.
Šero se plíţivě vkrádalo mezi ulice. Byl nejvyšší čas se někam schovat. Šlapali kolem temného
prŧchodu, který směřoval patrně do dvora nějakého domu. Adam o to místo jen zavadil okem, ale
to, co uviděl, ho donutilo zastavit. Něco se tam pohnulo. Co to je, si uvědomil jen vteřinu před tím,
neţ ve stínu rozeznal trojici rŧzně velkých očí. Byly podivně rozestavené na neforemném trupu,
který se divoce zvedal a klesal. Adam měl pocit, jako by to zavětřilo. Neţ stačil své děti upozornit,
tvor se vyřítil ze tmy proti němu. Vyhublý trup se třemi rŧzně dlouhými končetinami nepřipomínal
nic, co kdy viděl. Zvedl pušku a zamířil. Tam, kde by to nikdo nečekal, se rozevřela oválná tlama
s tesáky. Míša zaječela a ulicí zazněl dunivý výstřel. Podivný mutant zaúpěl a neobratně se svalil do
sněhu jen několik krokŧ před vyděšeným Adamem.
Tvor bolestivě sípal. Dýchal, ale nehýbal se.
„Drţte se zpátky!“ varoval děti.
Nestvŧra se najednou vzepjala a hmátla dlouhou pazourou s drápy po Adamovi. Muţ zakřičel
bolestí a upadl do sněhu.
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„Tati!“ Tom se rozběhl k otci.
„Ne! Stŧj!“ křičel Adam, kdyţ do komory pušky rychlým pohybem závěru zasadil další kulku.
Slizké monstrum se křečovitě svíjelo a kroutilo, ale dál se posunovalo k Adamovi. Ten se snaţil
udrţet obludu svýma nohama co nejdál od sebe. Chtěl zamířit, ale v tom zmatku, při kterém se
bránil, to nešlo. Tomáš ho chytil zezadu za límec bundy a snaţil se ho odtáhnout stranou. Michaela
vřískala. Adam zmáčkl spoušť a kulka prostřelila obludě tlamu. Mutant se převalil naznak, zaskučel
a v bolestivém trhání končetin se přestal hýbat nadobro.
Adam oddechoval, cítil, jak adrenalin pomalu opouští jeho tělo. S pomocí syna se vyhrabal na
vlastní nohy. Nad pravým kolenem měl krvavou ránu, bolela, ale nekrvácela. Byl netvor dříve
člověk, nebo snad zvíře? Moţná, ţe obojí. Teď nebyl správný čas nad tím přemýšlet. Dŧleţitější
bylo, ţe na ně tvor zaútočil, i přes to, ţe se ještě nesetmělo. Podcenil příšeří, které mezi vysokými
budovami vládlo. Ulicí k nim dolehl děsivý skřek. Z jiného místa ho následoval další a pak ještě
třetí. Adam vzal Míšu tvrdě za zápěstí a sviţným krokem je vedl dál ulicí. Tom utíkal za nimi,
nejednou zvědavostí donucen otočit za mrtvou obludou hlavu. Jen na okamţik se mu zazdálo, ţe se
tělo znovu pohnulo. Adam věděl, ţe je nejvyšší čas najít útočiště.
Probouzeli se.
Nejbliţší a zároveň jediný moţný úkryt skýtala stará samoobsluha. Kdyţ do ní vrazili, Adam
přejel zbraní prázdné regály a pulty. Na první pohled byla místnost bezpečná. Z vnitřní kapsy bundy
vytáhl baterku a podal ji Tomášovi.
„Posviť dozadu!“ nakázal mu, přičemţ zabouchl vstupní dveře a postavil se k nim zády. Chyběl
jim zámek, takţe jediný zpŧsob, jak zahradit moţným nepřátelŧm cestu, bylo postavit za dveře
nějaký zátaras. To však nechtěl udělat dříve, neţ se ujistí, ţe je prostor opravdu bezpečný. Potomci
kolize se schovávali před světlem leckde a budovy měst, zejména pak sklepy, pro ně byly ideálním
místem. Proč tomu tak bylo, netušil. Ale vnitřně dospěl k přesvědčení, ţe právě z toho dŧvodu se
zakryla sluneční tvář za těţkými mraky. Jako by nějaká nastupující síla chtěla svým novým dětem
ulehčit počátek jejich cesty neţivotem. V hloubi duše Adam věřil tomu, ţe je to teprve začátek. Ţe
přijde čas, kdy se slunce odvrátí nadobro a svět pohltí věčná tma. Pak uţ nebude ţádná naděje,
pokud lidem ještě nějaká vŧbec zbývala.
Tomáš přejíţděl kuţelem světla potemnělý prostor. Byl to malý obchod, tvořený jen dvěma
nevelkými místnostmi. Vzadu našel pouze další vstup, který vedl do skladu a také do chodby
činţáku k prázdným bytŧm.
„Teď mě dobře poslouchej,“ řekl Adam synovi, „Zŧstaneš tady se svou sestrou, jasné? Já se
podívám dozadu.“ S tím předal chlapci svŧj osobní revolver, který s sebou brával mimo sluţbu i na
kaţdý výlet. Tomáš rozpačitě vzal zbraň do rukou a prohlédl si lesklý kov bubínku.
„Máš tam čtyři rány,“ upozornil ho.
„Nechoď pryč, tati,“ prosila Míša.
„Budu hned zpátky, Miško. Neměj strach. Tvŧj bratr tu bude s tebou,“ pohladil ji po tváři.
Prŧzkum tábořiště byl rutinou. Adam si musel být jist, ţe v blízkosti není ţádný další nepřítel.
Krom toho chtěl znát všechny přístupové cesty. Musel je všechny prozkoumat a zajistit. Mohl se
sice s dětmi přesunout do poschodí, ale tím by si také v případě nebezpečí odřízli moţnost úniku.
Zŧstat v přízemí se zdálo jako logická volba, ne však v obchodě. Okna bez skel sice jistily venkovní
ţelezné rolety, ale díky tomu bylo v celém prostoru příliš velké chladno. A vzhledem k tomu, ţe
Adam neplánoval na dnešní noc rozdělávat oheň, stáhli se do jedné z přízemních garsonek. Okna
byla zabedněná a dveře na záchod chyběly, ale krom nepořádku tam také našli starou postel. Sice
bez matrací, ale i tak vypadala mnohem pohodlněji neţ chladná zem. Zkusil i kohoutky v koupelně,
ale nefungovaly. Trubky asi někde v podzemí praskly pod náporem mrazu.
Jakmile měl příleţitost, očistil si sněhem z bundy a tváře krev, která ho potřísnila. Dříve mu to
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přišlo odporné, ale hlavně děsivé. Překvapovalo ho, s jakou pečlivostí a lhostejností to dělal dnes.
Bylo to uţ dávno, co zabil jednu z těch věcí poprvé. Na rozdíl od té obludy z dneška, tamta
připomínala člověka aţ příliš. Připomínala ţenu. Chtěla ublíţit Míše, a tak jí rozbil hlavu. Kdyţ
hleděl na její nehybné tělo, ze kterého unikal ţivot, přemýšlel nad tím, kým asi byla. Jak ţila před
katastrofou a jaký hrozný osud z ní udělal to krvelačné monstrum, jeţ musel zabít. Je zvláštní, jak
člověk otupí, kdyţ není zbytí. Snad se tak mysl vyrovnává s hrŧzami, z nichţ by jinak člověk
zešílel. Byl za to rád. Kdyby tomu bylo jinak, uţ by on ani jeho děti neţily.
Rána na noze nebyla hluboká ani váţná, vyčistil ji dezinfekcí a obvázal. Najedli se v tichosti a
ve tmě. Adam pomalu ţvýkal kaţdé sousto, zatímco před ním se ze tmy ozývalo dychtivé srkání a
mlaskání. Moc jídla jim uţ nezbylo, ale Tom našel dole mezi regály dvě plechovky fazolí a pytlík
s buráky. Největším objevem dne však zcela jistě byla malá konzerva, která nesla oprýskaný název
Ananas. Tomáš s Míšou ji sice chtěli slupnout hned na místě, ale Adam je přesvědčil, ţe bude lepší
nechat si ji na později. Věděl přesně, kdy a kde ji chce s dětmi otevřít.
„Zítra konečně dojdeme domŧ,“ řekl jim, kdyţ dojedli.
„A co pak?“ ozval se Tomáš chroustající tvrdé ořechy.
Adam na něj mlčky pohlédl. Cítil z jeho hlasu apatii.
„Jak to myslíš?“ otázal se.
Chlapec chvíli mlčel.
„Proč jí lţeš?“ zeptal se nakonec přímo a bez obalu.
To Adama zaskočilo.
„Já přece nelţu,“ zaprotestoval.
Míša koukala z jednoho na druhého a ve tváři se jí objevil zmatek. Nechápala.
„Kdybych nevěřil tomu, co dělám, nevedl bych vás do tohohle nebezpečí,“ snaţil se to synovi
vysvětlit, ale jako obvykle to nebylo vŧbec snadné.
„Tak proč jí to neřekneš?“
„Neřeknu co?“
„Ţe je máma mrtvá.“
Nastalo tíţivé ticho.
„Tati?“ ozvala se Míša.
„Není mrtvá,“ odvětil Adam chladně, probodávaje pohledem syna.
„Nikdo tu nepřeţil, tak proč by měla ţít máma?“
„Říkám, ţe přeţila!“ rozčílil se Adam. Uţ toho měl váţně dost.
„Proč to říká, tati?“ ptala se Míša a ve tváři se jí krom rozpakŧ usadily také obavy.
„Je uţ dost stará. Neměl bys ji pořád klamat,“ pokračoval Tom.
Míša zavzlykala.
„Tak dost! Zavři zobák!“ umlčel ho Adam, vstal a došel rázně aţ k chlapci.
Jeho vzdor začínal pod otcovým stínem upadat. Adam ho vzal za límec a donutil ho vstát.
„Teď mě dobře poslouchej – tvoje matka ţije,“ zatřásl s ním „Vím to. Takţe přede mnou uţ
nikdy neopakuj to, co jsi právě řekl!“
Tomáš mlčel.
„Rozuměls?“ Znovu s ním zatřásl, dŧrazněji neţ předtím.
„Ano,“ odvětil Tom, ale vzdor v jeho očích nepominul. Byl tam pořád.
Napŧl ho pustil, napŧl se mu syn vysmekl.
„Běţ si lehnout!“ nařídil mu.
Beze slova poslechl.
Míša měla na krajíčku a on jí dluţil vysvětlení. Posadil se k ní a chytil ji za ruce.
„Promiň mi to, broučku,“ omluvil se.
„Maminka – je mrtvá?“ zavzlykala a po tváři jí sjela slzička.
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Odkryl jí světlý pramínek vlasŧ z očí za ucho, utřel slzu a usmál se.
„To víš, ţe není. Maminka na nás čeká a nemŧţe se tě dočkat, srdíčko,“ řekl a něţně ji políbil na
čelo. Přitiskl ji k sobě a ona ho dŧvěřivě objala. Adam si náhle uvědomil, jak zhubla. Pane boţe,
byla kost a kŧţe! Jak to ţe si toho nevšiml dřív? Vousy ji píchaly do tváře, ale pustit se nechtěla.
Ani on nechtěl.
Zatímco mu Míša usínala v náručí, venku za zdmi bylo slyšet z ulic šramot a táhlé skřeky. Děti
celé dny šlapaly a kdyby musely, nejspíš by usnuly i za chŧze. Adam poslouchal jejich tiché
oddechování a přemáhal vlastní klíţení víček. Jediné, co ho udrţovalo vzhŧru, bylo to nebezpečí
tam venku. Teď v noci patřil svět Jim. Město se stalo Jejich lovištěm a nebylo jisté, zda je nějakou
hloupou náhodou neobjeví. Byl připraven i na tuto moţnost, přesto spoléhal na to, ţe si vystačí
sami, protoţe se velmi často napadali mezi sebou. Jestli byl v jejich chování nějaký řád, tak ho
Adam neviděl. Nebyla to uţ zvířata a rozhodně to nebyli lidé. V souvislosti s tím ho napadlo jediné
slovo. Dţungle. Ale pak si uvědomil, ţe i ta má své zákony - zákony přírody. I teď, kdyţ uţ jeho
děti dřímaly lehkým spánkem, slyšel, jak se venku monstra vraţdí navzájem. Kéţ by se tak vyhubila
do posledního.
Noc plynula pomalu a chlad se mu i pod tlustou dekou vtíravě usazoval na těle. Úlomky ledu
tiše chrastily. Slyšel je. Vnímal jejich rostoucí sílu, která ho ubíjela. Byly dny kratší, a nebo se mu
to jen zdálo? Vytrácelo se ze Země teplo, se stejnou jistotou, s jakou se vytrácí z těla mrtvého?
Tíţivé myšlenky mu vířily hlavou jako nezastavitelný vodopád úvah a vzpomínek. Pokud se z toho
všeho, co se dělo venku, nechtěl zbláznit, musel přemýšlet. Ono samotné bláznovství byla stejně
zvláštní věc. Ţádný doktor by vám totiţ nebyl schopný říct, kde končí zdravý rozum a kde uţ začíná
šílenství. Hranice mezi nimi je nejistá a křehká. Byl Adam uţ blázen? Bylo to šílenství? A mohl to
vŧbec sám posoudit? Vţdyť po tom, co proţil, kdo mohl zŧstat normální? Od začátku věřil v naději.
Věděl totiţ, ţe pokud ji ztratí, zemře. Dříve nebo později, na tom nezáleţelo. Bez ní nemohl
pokračovat, protoţe v beznaději se ţivot měnil jen v pomalé umírání. V rozklad těla i mysli.
Cítil, jako by někde uvnitř, místo něj, plakala jeho duše hrŧzou z toho, co všechno musela Eva
před svou smrtí proţít. Chtěl věřit tomu, ţe zemřela v pokoji. Jenomţe smrt není milosrdná.
Představil si, co všechno jí stálo v cestě před vlastní smrtí. Zima, strach, zoufalství… bolest. Ne,
smrt není milosrdná. Je surová a odpudivá. Vysmívá se naší zranitelnosti. Míša se na jeho hrudi
pohnula. Aniţ by se probudila, překulilo se její drobné tělíčko na bok a dál tiše vydechovala jemné
obláčky páry. Pohladil ji po vlasech. Byla jí tak podobná. Jeho dcera v něm probudila spoustu
krásných vzpomínek na svou lásku. Viděl ji, jako by ji měl před sebou: Klidná oválná tvář, světlé
vlasy, ostříhané nakrátko, modrošedé oči. Co asi viděly, těsně před koncem? Ne, nechtěl na to
myslet.
Se ztrátou své ţeny se Adam uţ smířil a nechtěl znovu probouzet uţ jednou proţitou bolest.
Věděl, ţe i tak si jí proţije ještě mnoho. Pokud se s něčím nesmířil, pak s tím, ţe jejich poslední
setkání v něm zanechalo hněv a netečnost. Trápilo ho, ţe byl na ni tak zlý. Na někoho, s kým se
tolikrát miloval, s nímţ proţil mnoho hezkých chvil. Miloval ji. Miloval ji víc neţ cokoli jiného na
tomto světě. A teď, kdyţ byla pryč, měl uţ jen Tomáše a Míšu. Dva křehké ţivoty, dvě zranitelné
duše bez budoucnosti.
Po netvorech z noci nebylo dalšího rána ani památky. Jen tu a tam v bílém sněhu zahlédli stopy,
zmrzlou krev, nebo zbytky vyhřezlých vnitřností. I kdyţ bylo nebe šedé, nesněţilo a tak se jim šlo
poměrně lehce. Ulice, kterou pokračovali, se táhla asi pŧl kilometru do kopce a nakonec je zavedla
aţ ke křiţovatce s tunelem. Před nimi se rozprostírala pláň, kde byl dříve park s náramným
výhledem na celou metropoli. Stejně jako všude jinde i zde byly stromy zmrzlé a bez ţivota. Uţ
nikdy neměly znovu rozkvést. Adam nemohl věřit tomu, ţe uţ je to skoro pŧl roku, co zde byl
naposledy. Co si přijel za Evou pro děti, aby je odvezl na jejich kaţdoroční výlet. Vše se změnilo.

108
Uţ nikdy nezajde s kamarády na pivo nebo fotbalový zápas, aby fandil svému oblíbenému klubu.
Uţ neuvidí své děti prohánět se parkem na kolečkových bruslích. A nepŧjde s nimi pouštět draky,
tak jak to dělávali kaţdý podzim.
„Támhle stávala stará vodárenská věţ,“ ukázal Adam směrem k rozpadlým panelákŧm
„Chodívali jsme tam do čajovny, pamatuješ?“
Míša přikývla. Adam se snaţil nevnímat její překvapení z toho, ţe ji dnes od rána vede celou
dobu za ruku. Chtěl, aby to byl hezký den. Nalhával si, ţe je všechno zase v pořádku. Tak jako dřív.
„Maminka měla ráda masalu,“ vzpomínal Adam.
„Já taky,“ řekla Míša s úsměvem.
Tomáš se za nimi mrzutě táhl a nejevil zájem o společnost, dokud Adam nezamířil od parku
mezi ulice.
„Jsme jen kousek od domova. Nechcete se tam zastavit?“zeptal se dětí.
„Proč?“ ozval se Tom.
První slova, která Adama napadla, raději synovi neřekl.
„Ty se tam nechceš podívat?“
„Já ano,“ řekla Míša.
„Tome?“ zadíval se na chlapce.
Syn jen pokrčil rameny. Jeho lhostejnost začínala Adama rmoutit. Přišel blíţ a zadíval se mu do
tváře.
Uţ dlouho nestříhané vlasy mu zpod čepice padaly do hnědých očí. Tváře byly pohublé, a i
kdyţ měl Adam pocit, ţe jeho syn spí rozhodně lépe neţ on sám, bílou pokoţku hyzdily nafialovělé
kruhy pod očima. Vypadal hrozně.
„Zastavíme se tam jen na chvíli. Pak pŧjdeme hledat bunkr, ano?“ pravil.
Jejich domov leţel v druhém podlaţí dříve rušné ulice. Ţili tam s Evou od chvíle, kdy se
dozvěděli, ţe čekají uţ druhé dítě. Adam věděl, ţe budou potřebovat více místa a mzda u
bezpečnostní sluţby mu dovolovala takové místo zaplatit.
Vstupní vrata do domu dosud drţela, ale plech byl na mnoha místech promačkaný, jako by do
nich před časem něco naráţelo zevnitř. Kdyţ Adam s námahou rozhýbal ztuhlé panty, v prŧchodu
do dvora našli starý vrak automobilu bez pneumatik, který byl zpola zabořený ve velké trhlině
v zemi. Ta se táhla podél celého prŧchodu aţ do vnitřní zahrady a na zeď protějšího domu.
Oprýskaný lak stříbrné barvy uţ na mnoha místech nezŧstal a střecha byla probořena od trosek
z rozpadajícího se stropu, ale přesto Evin vŧz poznal okamţitě. Srdce se mu prudce rozbušilo
vzrušením. Nevěřícně přejel po straně vozu svými prsty. Bylo zvláštní, ţe zŧstalo tady uvnitř. Asi
neměla příleţitost s ním ujet. Na krátký okamţik ho zalil pocit nejistoty. Co kdyţ je Eva nahoře
v bytě? Co kdyţ najdou její tělo? Zamyšleně pohlédl na své děti. Ne, to je nemoţné. Eva je mrtvá.
Pamatoval si jejich poslední hovor aţ příliš dobře.
Byla v práci. Vzpomínal na její roztřesený hlas, který u něj hledal pomoc, přestoţe byl stovky
kilometrŧ daleko. Slyšel z telefonu za hlasem své ţeny hluk a tlumený řev lidí. Eva plakala a prosila
ho, aby jí pomohl. Ta bezmoc, kterou tenkrát cítil, byla příšerná. Signál odcházel a Eva křičela. Pak
uţ neslyšel nic. Adam si tenkrát přísahal, ţe nikdy nedopustí, aby stejný osud potkal i jeho děti. Aby
připustil stejnou bezmoc, kterou cítil, kdyţ umírala jeho ţena.
Zdi byly popraskané, ale postupovali opatrně vzhŧru. Nezdálo se, ţe by zemětřesení zanechalo
na stavbě větší škody neţ ty, které uţ viděli. Kdyţ dorazili do druhého poschodí, našli svŧj rodinný
byt s otevřenými dveřmi. Pomalu vcházeli do ráje vzpomínek.
Vítr nahnal do loţnic i kuchyně plno sněhu a pokryl skříně, gauč i ostatní nábytek bílou rouškou
chladu. Zatímco děti prozkoumávaly staré pokoje, Adam našel ve své pracovně nepořádek.
Knihovna byla převrácená a okolo se válely desítky publikací. Adam skoro zakopl o malou kníţku
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bílé barvy. Přečetl modré písmo na přední straně: Malý princ - Antoine de Saint Exupéry. Znal tu
knihu. Shýbl se k ní a zvedl ji ze sněhu. Dostala se mu do ruky za ţivot mockrát, i kdyţ pro něj
nebyla ničím výjimečná. Ale pro Evu byla. Ztěţka usedl za svŧj pracovní stŧl. Dřevěná ţidle pod
jeho vahou zavrzala. Nezáleţelo na tom, kam se podíval, připomínalo mu ji úplně vše. Znovu si
uvědomil, ţe uţ nikdy neuslyší její zvonivý smích. Ani neucítí na svém těle její vŧni a víckrát se jí
nedotkne. V sebelítosti vzpomínal na jejich poslední noc. Na Eviny horké rty a chtivý jazyk, její
tlumené vzdechy znějící šerem a divoce tlukoucí srdce, která bila vedle sebe. Oči mu sklouzly ke
knize, kterou drţel v dlaních.
Kdyţ jde člověk stále rovně, daleko nedojde ...
Ta věta v něm náhle probudila dlouho ukrývaný vztek. Nenáviděl tenhle svět. Nenáviděl to, co
se s ním stalo. Nenáviděl to, co z něho a z jeho dětí udělal. Ţe ho dohnal k té myšlence. Mrštil
knihou pryč a hlava mu bezradně padla do dlaní. Proklínal Boha, protoţe před tím se uţ v hloubi
duše se vším vyrovnal. Teď ho opět dostaly pochyby. Znovu přemýšlel nad tím, zda je to jediné
správné řešení. Bylo mu do pláče. Jaký otec mohl vychovávat své děti ve světě, ze kterého se uţ
veškeré lidství vytratilo? Pro svět není naděje. Nikdy nebyla.
„Tati?“
Zvedl malátně hlavu. Ve dveřích stála Míša s Tomášem.
Urychleně si otřel oči.
„Co je ti?“ ptala se dcera.
Předstíral, ţe nic.
„Něco jsme našli,“ řekl Tomáš.
Dovedli ho na balkón, kterým nahlédli do společného dvora několika sousedících domŧ. Tomáš
ukázal na protější budovu, ve které byla velká trhlina. Uvnitř i okolo ní Adam zaregistroval pohyb.
Bylo to podobné velkým kořenŧm nějaké rostliny tmavě modré barvy s odstíny ţluté a fialové.
Adam nic podobného ještě neviděl. Prakticky se to nehýbalo, ale došlo mu, ţe pŧvodcem prasklin
v okolních budovách nebude zemětřesení, ale právě tato věc, která z neznámého dŧvodu prolézala
útroby budov.
„Co je to?“ byly zvědavé děti.
Neodpověděl, ale věděl to moc dobře. Byla to budoucnost. Budoucnost bez lidí.
Rozdělali oheň a poobědvali v kuchyni u stolu. Fazole zasytily, i kdyţ byly chuťově odporné.
Adam pak noţem otevřel nedočkavým dětem ananasovou konzervu. Uţ neměl dŧvod šetřit.
V plechovce bylo jen sedm kouskŧ sladkého ovoce. Dal Tomášovi a Míše po třech, a sám si vzal jen
jediný. Šťávy se s chutí napili všichni. K překvapení dětí pak vytáhl ještě zbytek tabulkové
čokolády, kterou měl u sebe uţ velmi dlouho a schovával ji na později.
„Nebude nám chybět?“ ptal se váhavě Tom, kdyţ mu Adam podal jeho kousek.
„Ne, dneska večer uţ budeme všichni v bezpečí,“ odvětil jim s úsměvem.
Po dlouhé době v teple a s plnými ţaludky odpočívali na gauči. Míša chtěla, aby jí otec přečetl
nějakou kníţku a i kdyţ Adam mţoural očima, protoţe je hlídal celou noc, souhlasil. Michaela
donesla kníţku s nehezkým obrázkem koně na přední straně. Jmenovala se Mio, mŧj Mio. Adam
začal číst. Míša milovala, kdyţ jí četl táta. Nebývalo to často, ale měla ráda jeho hluboký hlas, klid
a jistotu, jeţ v něm cítila. Příběh vyprávěl o malém chlapci, který ţil u pěstounŧ ve Stockholmu.
Teprve po příchodu do divukrásné země svého otce se dozvěděl, ţe se jmenuje Mio, je královským
synem a čeká jej nebezpečná cesta do ponuré Země na konci světa, v níţ vládne hrozný rytíř Kato.
Adam přejíţděl řádky pomalu a rozváţně. Kníţka se četla téměř sama a Adam věděl, ţe jako
všechny pohádky i tahle dopadne dobře. Tomáše ale příběh nebavil.
„Jestli chceš, jdi se kouknout po domě, třeba najdeš něco uţitečného,“ navrhl mu a syn bez
delšího protahování souhlasil.
„Tome,“ zavolal ho, kdyţ uţ stál mezi dveřmi, „dávej pozor a nechoď nikam, kde je tma.“
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„Nejsem blbej,“ odsekl a zmizel jim z očí.
„Čti dál,“ vyzvala ho Míša, která mu leţela po boku a hlavou se opírala o jeho velká ramena.
„Uţ nemŧţu, Miško,“ řekl, kdyţ slyšel jak se syn rozběhl do schodŧ na chodbě a jeho kroky
utichly někde ve třetím patře.
„Jsem unavený,“ pravil a odloţil knihu stranou.
„Já taky,“ zašeptala a přitulila se k němu ještě víc.
„Já vím, zlatíčko. Vím to.“
Objal ji.
„Brzy bude líp,“ hladil ji po vlasech.
„Miluju tě, broučku,“ zašeptal jí do ucha, kdyţ zavřela oči.
Usnula brzo. Adam ji opatrně a pomalu poloţil vedle sebe na gauč, aby mohl vstát. Tomáše
slyšel, jak někde nahoře šramotí nábytkem. Hodnou chvíli tam jen tak stál a pozoroval ji. Byla to
nejkrásnější, co mu Eva dala. Jen díky ní se dostal tak daleko. Kdyţ se konečně odváţil pohnout,
oči se mu zamlţily. Rozepnul zip bundy a sroloval ji mezi rukama tak, ţe z ní udělal polštář.
Pohladil spící dcerušku po tváři. Pak bundu pomalým, ale jistým pohybem přitiskl na její obličej.
Míša s sebou v probuzení cukla. Pevně se zapřel kolenem o pohovku a vší silou zatlačil proti
zakryté hlavičce. Dcera se pod jeho surovým náporem zmítala. Snaţila se vysmýknout, ale byla
proti němu slabá, slaboučká jako ptáče, které se nemŧţe samotné ubránit predátorovi. Dusila se, ale
Adam nepolevil. Slyšel její tlumený křik. To zoufalé volání bylo strašnější neţ všechno, co na té
dlouhé cestě zaţil.
Tati! Tati!
Trvalo to dlouho. Hrozně dlouho, aţ měl Adam pocit, ţe to hrŧza snad nikdy neskončí. Svaly
holčičky nakonec přece jen polevily a Míša přestala klást odpor. Zatímco jí i nadále bránil
v nadechnutí, na bundu dopadaly jeho těţké slzy. Věděl, ţe uţ je mrtvá, ale ani pak se nedokázal
hodnou chvíli pohnout. Kdyţ bundu konečně roztřesenýma rukama zvedl a spatřil její tvář, ramena
se mu chvěla.
Zabil ji. Zabil svou dcerku.
Pane boţe!
Opravdu to udělal.
Zavrávoral a klesl zhrouceně na kolena vedle gauče. Chytil pevně ruku Míši do dlaní a zalykal
se slzami.
Ach, boţe. Právě jsem zabil své dítě!
Chvěl se, tiše sténal, zatímco se mu svíravě zvedl ţaludek a donutil ho dávit. Kdyţ křeče opadly,
znovu se posadil vedle mrtvého dítěte. Nevěděl, jaké je zemřít zadušením, ale byl si jist, ţe je to
bolestivé. Věděl, ţe Míšu mučil. Jak to jen mohl udělat? Teď si vyčítal, ţe to neprovedl jinak.
Proklínal sám sebe, ţe nezvolil jiný zpŧsob. Ale bylo uţ pozdě. Míša byla mrtvá a on byl ten, kvŧli
komu před smrtí trpěla.
„Odpusť mi,“ zašeptal a brada se mu při tom třásla.
Někde z domu se ozvala rána, jako by se rozbilo sklo. Tomáš, uvědomil si Adam. Nic neslyšel.
Provedl to tiše. Tak, jak to od začátku plánoval. To bylo teď hlavní. S tím nejvyšším úsilím našel
sílu vstát, otřít si ústa i tváře a znovu si navléci bundu. Ruku, která přepadla z gauče, něţně
nadzvedl a uloţil na pohovku podél bezvládného tělíčka. Vytáhl z kapsy svŧj revolver a ujistil se, ţe
jsou v něm náboje. Pak zbraň vloţil do kapsy bundy. Teď uţ nebylo cesty zpět. Musel to dokončit.
Tomáše našel ve třetím patře. Krčil se u země zády k němu.
„Slyšel jsem nějaký hluk,“ řekl Adam ve dveřích bytu.
Tom se k němu překvapeně otočil. Dřepěl na zemi mezi střepy.
„Našel jsem zrcátko, ale kdyţ jsem ho chtěl sundat ze skříně, vyklouzlo mi,“ pravil mrzutě a
shlédl zpátky k rozbitému sklu.
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„Proč jsi ho chtěl sundat?“ ptal se Adam, kdyţ k němu vykročil.
„Třeba by se Míše líbilo,“ odvětil zamyšleně a zvedl jeden z roztříštěných kouskŧ, „Holky se na
sebe vţdycky rády dívají do zrcadla, ne?“ dodal rozumně.
Adam vyhlédl balkónem, kterým bylo vidět šedé nebe. Venku znovu začal padat sníh.
„Je to tak dlouho, co jsme byli naposledy na rybách,“ řekl zamyšleně Adam.
Tom neopověděl. Místo toho zvednutý střep zahodil, aby se podíval po nějakém lepším.
„Pamatuji si, ţe jsme nic neulovili,“ pokračoval.
„Protoţe jsi nikdy nebyl dobrý rybář,“ odvětil mu syn.
Adam se při té poznámce skoro zasmál a najednou mu vlastní pobavení přišlo hrozně morbidní.
Tomáš ho uţ dál nevnímal a nebo dělal, ţe ho nevnímá.
„Tvá sestra v tobě měla vţdy oporu, Tome. Stejně jako já.“
Syn mlčel.
„Vţdy jsem na tebe byl pyšný.“
Teprve teď chlapec strnul ve svém počínání. Adam věděl, ţe tato slova touţil slyšet jeho syn uţ
dávno. Sám netušil, proč to dříve bylo tak těţké říct.
„Mám tě rád, synku,“ poloţil mu něţně ruku na rameno.
„Já tebe taky, tati,“ řekl Tomáš, aniţ by se na něj podíval, ale Adam z jeho slov konečně cítil
vřelost. Dojalo ho to.
Zbraň mu přišla nesmírně těţká, stejně jako pohyb, který s ní učinil. Kdyţ mu vpálil kulku do
temene hlavy, nedokázal zavřít oči.
Hleděl na mrtvé tělo Tomáše a zhluboka vydechl. Chlapec se nehýbal. Alespoň Tom zemřel
rychle a bez bolesti. Pro jistotu měl ve zbrani více nábojŧ, kdyby snad omylem nezabil napoprvé.
Byl vděčný, ţe zabil.
Bunkr vlády.
Někde v koutku vlastní duše chtěl té lţi věřit. Opravdu chtěl, ale bylo to absurdní. Nikdo
nepřeţil. Lidská civilizace padla a uţ nebylo kam jít. Svět uţ nepatřil lidem.
Patřil Jim.
Adam pomalým pohybem znovu natáhl kohoutek. Ruka se mu roztřásla. Zalykal se bolestí nad
ztrátou i vztekem. O vše přišel. Všechno mu vzali. Nezbylo mu nic. Vloţil chladný kov zbraně do
úst. Slzy mu tekly po lících. Vnímal vlastní nitro, ve kterém uţ necítil proudící krev, snad i srdce se
zastavilo. Zamrzlo. Střípky ledu ho pohltily. Zavřel oči. Nebál se smrti. Nebál se pekla. Peklo totiţ
uţ zaţil.
Stačí jen zmáčknout, udělat ten jediný pohyb.
Po spánku mu stekla kapička potu.
Miluji vás.
V tom okamţiku, kdy uţ mačkal spoušť, zaslechl zvuk, který ho přinutil oči znovu otevřít.
Povolil kohoutek revolveru. Zvuk přicházel zvenku a Adam ho slyšel velmi zřetelně. Slyšel motor, a
ne jediný. Bylo jich víc a blíţily se k němu. Ruka se zbraní váhavě klesla k boku. Adam se
z posledních sil, které mu zbývaly, dotrmácel k oknu.
Tam, v bílých závějích všudypřítomné zimy, spatřil konvoj sněţných buldozerŧ, které
s námahou proráţely cestu armádním dţípŧm. Na tatrovkách se vezli vojáci. Tam dole Adam spatřil
mezi padajícími vločkami nejkrutější výjev svého ţivota. Přicházející naději – naději, kterou ztratil.
Naději, která patřila umírajícímu světu, ale uţ ne jemu.
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TAVA-24
Nebe bylo vţdycky nejhorší.
Na obalu to nevypadalo sloţitě, tam šly oblasti s rŧznými odstíny hladce odlišit. Nad horami,
za kterými se ukrývalo slunce, byla obloha trochu krémová, v pravém rohu zase dostávala tmavý
bouřkový nádech. Robert tam viděl nejméně pět rŧzných modří, ale kdyţ se podíval na dílky
poházené ve víku, připadaly mu všechny stejné.
Uţ se chystal rezignovat a seřadit si dílky podle počtu zubŧ a velikosti, aby je pak po jednom
zkoušel metodou pokus – omyl, kdyţ zapípal interkom. Robert se po něm natáhl a stisknul příjem.
„Tady Rezek. Je pŧl jedenáctý a já uţ mám dvě hodiny padla, tak ať to stojí za to.“
„V databázi zaměstnancŧ mám za jménem Robert Rezek poznámku ‚pohotovost v případě
nouze‘,“ zachraptěl z reproduktoru nezaměnitelný hlas velitele stanice Farbera. „Vzhledem k vaší
reakci tedy předpokládám, ţe někomu v archivu jenom ujela ruka.“
Do hajzlu, zaklel v duchu Robert. „Omlouvám se, veliteli, jenom jste mě trochu překvapil.“
„V tom případě bych ocenil, kdybyste se co nejrychleji dostavil do Hangáru 4, čeká tam na
vás práce.“
Robert si nazul boty a rychle se nasoukal do bundy se zkratkou Agentury pro vesmírné lety na
zádech. „Co se stalo?“ zeptal se.
„Přišli jsme o jeden transportér. Pohotovostní loď nám před chvílí dopravila, co zbylo.“
Farber se na chvíli odmlčel. „Nevypadá to dobře, Roberte. Pilot to nepřeţil a transportér je na kusy.
Odborný posudek bych proto potřeboval dřív, neţ se to donese médiím. Sám dobře víte, jak moc
podobné věci zboţňují.“
„Dokáţu si to představit,“ souhlasil Robert. „Jsem v hangáru do pěti minut.“
„Dobře.“ Farber přerušil spojení.
Robert si ještě na předloktí připnul přenosný počítač a vyrazil k nejbliţšímu výtahu.
Od té doby, co se menším státŧm zpřístupnila technologie meziplanetárních motorŧ, provoz
nad Jupiterem se prakticky zdesetinásobil. Kontrolní stanice, kde pracoval, měla na starost jednu
z nejrušnějších oblastí, ale od Farberova nástupu před osmi měsíci tu nedošlo k váţnější nehodě.
Robert to přičítal spíše náhodě neţ Farberovu organizačnímu talentu, ale Farber to vnímal jako svŧj
ţivotní úspěch. Nehodu transportéru, navíc s mrtvým pilotem, si proto určitě bral dost osobně.
Přes počítač se spojil s Hangárem 4.
„Nazdar Roberte, přišel ses podívat na naši skládačku?“
Skládačku? To nevypadalo moc dobře.
„Hele, Ione, je to opravdu tak zlý? Farber je z toho dost nervózní.“
„Horší,“ Ion Petrescu se na monitoru zlověstně zašklebil. „Ať se transportéru stalo cokoliv,
stalo se to ještě v horních vrstvách atmosféry. Náš velký bratr toho hodně spolykal, neţ dorazila
pohotovostní loď.“
Robert se zastavil u dvojitých dveří a stisknutím tlačítka si přivolal výtah.
„Kolik nám zbylo?“
„Tak šedesát procent a přišli jsme o víc jak polovinu pohonného systému.“
Dveře se s tichým zasyčením otevřely. Robert nastoupil do výtahu a navolil Hangár 4.
Zatímco se kabina pomalu rozjíţděla a počítač hledal nejkratší cestu k hangáru, Robert se opřel o
chromovanou stěnu. Bez motoru se příčina nehody bude zjišťovat dost těţce.
„Teď mi ještě řekni, ţe nemáme ani jednu černou skřínku, a úplně mi zkazíš den.“
„Máš štěstí, máme je obě, kabina je relativně zachovalá.“
Ze zpŧsobu, jakým Ion řekl relativně, Robert odhadoval, ţe ani tady nebude všechno
v pořádku. Hlavně ţe nehodu přečkaly černé skřínky.
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Výtah sebou lehce trhnul a přešel z vertikálního pohybu na horizontální. Během pár vteřin
dorazil do hangáru. Robert vypnul spojení a otevřel dveře, za kterými uţ netrpělivě přešlapoval
Petrescu.
Robert mávl na pozdrav a rovnou vyrazil k hangáru. Petrescu s ním jen s obtíţemi drţel krok.
Vrak převezli do oddělené servisní sekce, takţe musel projít přes celou plochu hangáru. Jindy by
poctivě přešel podél stěn po vyznačené cestě, ale dnes to vzal rovnou středem kolem zaparkované
záchranné lodě.
LASSIE, jedno ze dvou záchranných plavidel stanice, zabíralo většinu hangáru. Robert
opatrně kličkoval mezi údrţbáři, kteří se rojili kolem LASSIE, a dával si pozor, aby se náhodou
neotřel o její trup nebo přistávací vzpěry pokryté zmrzlou vrstvou pomalu sublimujících plynŧ.
LASSIE musela lovit trosky z opravdu velké hloubky, námraza se většinou ztratila sama krátce po
příletu, ale dnes ji musel odstraňovat tým údrţbářŧ. Páchlo to tu čpavkem, ale nikdo z personálu
neměl ochranou masku a tak si z toho Robert nedělal těţkou hlavu. Oni museli vědět nejlépe, jestli
hrozí nebezpečí otravy.
U vrat do servisního hangáru ho Petrescu předběhl a zadal svŧj přístupový kód. Robertovi
neuniklo, ţe místo obvyklých šesti zadal deset znakŧ. Farber se jistil na všech frontách, na
desetimístné kódy se přecházelo jen v krizových případech. Krizová opatření, to se bude v novinách
dobře vyjímat.
Dveře se otevřely a Robert se konečně mohl podívat na nejnovější zdroj Farberových nočních
mŧr.
Na první pohled poznal v troskách v udrţovacím poli TAVU, výsledek společné snahy
českého, slovenského a polského leteckého inţenýrství. První TAVY zásobovaly měsíční základny,
další várku vyrobili při osidlování Marsu. TAVA v Hangáru 4 patřila do třetí generace, která
pendlovala mezi pásem asteroidŧ a Jupiterem.
Robert si prohlíţel nízkou dvoumístnou kabinu a pravobok s rudým nápisem TAVA-24. To
bylo tak všechno, co z transportéru zŧstalo relativně vcelku. Nádrţe za kabinou byly na kusy,
v udrţovacím poli se vznášelo jen pár zprohýbaných plátŧ s roztrhanými okraji. Mezi troskami
blikaly poloprŧhledné hologramy nahrazující kusy, které skončily někde na Jupiteru. Pravá hlavní
tryska byla na svém místě, ale kdyţ se Robert sklonil a podíval se na podvozek, našel tam spoustu
blikajících hadic na místě, kde bývalo palivové potrubí. Hologram zaskakoval i za celou levou
trysku.
Levobok byl na tom ještě mnohem hŧř. Při pohledu na nádrţe ani nešlo mluvit o hologramech
mezi troskami, jako spíš o kouscích cisteren v hologramu. Většinou nebyly větší neţ list papírŧ, ale
z prostřední nádrţe zbyl jeden větší plát. Kovový čtverec se zdeformovanými okraji mohl mít
rozměry něco málo přes metr, ale Roberta více zaujal kruhový otvor uprostřed s dovnitř
vychlípenými okraji. Obklopovala ho aureola špinavě šedých krystalŧ. Nebýt udrţovacího pole, uţ
dávno by vysublimovaly.
„Odebral uţ někdo vzorek?“ zeptal se Petrescua a ukázal otvor.
„Samozřejmě, je na cestě do laborky,“ odfrknul si pohrdavě Petrescu. „Radši mi řekni, co
našeho ptáčka sundalo z oblohy.“
Robert se zamračil na trosky před sebou. V kabině transportéru viděl další pozŧstatek
kruhového otvoru, nápadně podobného tomu v levoboku. Něco tu prošlo oknem přímo nad
sedadlem řidiče a následně odtrhlo celý vršek kabiny.
Zlatá obloha, tam jsem měl alespoň všechny dílky.
„Uţ jsi stáhnul černou skříňku?“
„Jo. Sedni si ke mně, připravil jsem ti to.“
Petrescu ukázal na stŧl technikŧ v rohu servisního hangáru. Robert se k němu posadil a
vyvolal na obrazovce údaje z černé skříňky.
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Jako první naskočila identifikace vozidla.
Označení:
Řidič:
Výrobní číslo:
Typ:
Kapacita:
Náklad:
Poslední prohlídka:

TAVA-24
Sändor Gyapjaš
HU 348-24R
transportér zkapalněných plynŧ
6 zásobníkŧ ( 6 x 32 000 m3 )
hydrid germania (GeH4)
2. 10. 2076

To znamenalo, ţe TAVA-24 byla na poslední servisní prohlídce před necelým týdnem, coţ
prakticky vylučovalo technické selhání. Jedinou zjištěnou závadou bylo nedostatečně těsnění kolem
ventilu na nádrţi 2. Při stoupání ve svrchní atmosféře Jupiteru tudy unikal zkapalnělý plyn, ale únik
se drţel v normě, ani zdaleka se neblíţil hraničním limitŧm. Na Jupiteru se kvŧli extrémním
změnám tlaku s podobnými netěsnostmi počítalo, technici v servisu nad tím přivírali oči a
provozovatelé rafinérii si se sto, sto padesáti ztracenými litry nelámali hlavu.
Ne, tímhle to být nemohlo.
„Ione, proč letěl sám?“ zeptal se technika, který mezitím zaujal strategickou pozici za jeho
zády.
„Na stanici měl přibrat nováčka, který nemá povolení pro planetární lety. Kluka, co zatím jen
pendloval mezi Marsem a rafinérií na Ceres. Ale na tohle by měl stačit sám.“
„Jo, to měl.“
Robert pustil záznam posledních deseti minut, které zaznamenala kamera v kabině. Sändor
Gyapjaš, upocený Maďar s menší sbírkou brad, něco přeţvykoval a pohupoval hlavou v rytmu staré
rockové odrhovačky. Robert zrychlil přehrávání, dokud se Gyapjaš najednou nepředklonil a s pusou
dokořán se nedíval na něco před transportérem.
Ať se mu stalo cokoliv, přišlo to asi zvenku.
Podle časomíry do konce záznamu zbývalo necelých šestnáct vteřin. Zpomalil záběr.
Gyapjaš se naklonil nad pult, pomalu zvedal hlavu. Pak vytřeštil oči a zaječel: „Co to kurv-!“
V tu chvíli obrazovka ztmavla, něco muselo poškodit kameru. Zvukový záznam pokračoval ještě
dvě vteřiny, ale zasyčení unikajícího vzduchu mu potvrdilo jen to, co uţ mu prozradil pohled na
kabinu TAVY. Něco narušilo kabinu, ze které okamţitě unikl veškerý vzduch včetně pozŧstatku
Sändora Gyapjaše.
„To do něj něco nabouralo?“ zeptal se ho Petrescu.
„Vypadá to tak,“ přikývl Robert. Rychle si ve svém počítači zkontroloval letový plán
v oblasti, kde došlo k nehodě. Ne, nikdo jiný tam zrovna nebyl. To by bylo aţ příliš jednoduché.
Asteroid? To se mu příliš nezdálo, to by vrak vypadal jinak.
Robert vstal ze ţidle a vrátil ke vznášejícímu se vraku. Něco mu na něm nesedělo, ale pořád
mu nedocházelo co.
„Zruš hola, Ione, chci vidět dovnitř.“
Hologramy zmizely. Robert si teď mohl prohlédnout vnitřní stěny potrhaných nádrţí a na
jejich krystaly posetém povrchu našel svou odpověď.
„A do prdele,“ odtušil a unaveně si stiskl kořen nosu. „Ione, zavolej Farberovi a řekni mu, ţe
tu máme článek 72. Ať přijme příslušná opatření, já pro něj zatím připravím zprávu.“
„Článek 72? Sakra, Roberte, z toho se Farber podělá! Je to jistý?“
Robert mu odpověděl jen všeříkajícím pohledem.
+

+
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„Pirátství? Pirátství!“
Robert klidně seděl ve svém křesle a trpělivě čekal, aţ se po zasedačce přecházející Farber
dostatečně uklidní, aby mu mohl vysvětlit, jak k pirátství došel.
„Pirátství,“ hlesl ještě jednou Farber a konečně se svalil do křesla. „Roberte, to nemŧţete
myslet váţně. Vţdyť ten stupidní článek 72 v Úmluvě o vesmírném provozu je jen proto, ţe tu
úmluvu skoro celou opsali podle Úmluvy o volném moři. Jste si tím opravdu jistý?“
„Zatím je to nejpravděpodobnější vysvětlení.“
„Nejpravděpodobnější? Ale my jsme nad Jupiterem, proboha! Tohle není Malajsie, kde stačilo
sehnat dřevo a dost lidí, co z něj stlučou pirátskou loď. Jak by se sem ti piráti vŧbec dostali? Vţdyť
by museli nepozorovaně proklouznout přes kontroly na Zemi, Marsu, v pásu i u nás a to nemluvím
o tom, kde by tady kotvili, aniţ by o nich kdokoliv věděl. Jak jste na to vŧbec přišel?“
Na tuhle otázku Robert celou dobu čekal. Vstal a nad stolem uprostřed místnosti vyvolal
hologram TAVY-24.
„V prvé řadě se podívejte, jak je transportér poškozen.“ Robert ukázal na otvor v kabině,
v boku cisterny a na tři další, co byly hŧř patrné na menších troskách. „Ty otvory jsou vchlípené
dovnitř, to znamená, ţe tu nedošlo k explozi. Navíc to, co loď poškodilo, dovnitř proniklo nejméně
z pěti rŧzných směrŧ, vzhledem ke značnému poškození nelze vyloučit, ţe k poškození došlo i na
dalších místech, jejichţ trosky se zajistit nepodařilo.“
„To ještě nic neznamená,“ přerušil ho Farber. „Mohlo jít o roj asteroidŧ, kde ten první
transportér roztočil kolem osy.“
„Nejsou tu výstupní otvory,“ upozornil ho Robert.
„Mohlo jít o ledové asteroidy,“ drţel se své teorie Farber. „Ty by se při proráţení trupu
roztříštily.“
„To moţné je, ale já mám na podporu své teorie ještě jeden dŧkaz.“
Robert zvětšil jeden úlomek nádrţe a otočil ho, aby Farber viděl vnitřní stěnu pokrytou
tmavými krystaly.
„Víte, co to je, pane?“ zeptal se.
„Zkrystalizovaný hydrid germania,“ řekl nechápavě Farber. „Ta nádrţ ho přece byla plná, tak
proč mi ho ukazujete?“
Robert se jen pousmál a znovu roztřepený plát otočil vnější stranou k Farberovi. „A vidíte
nějaké i tady?“
„Nevidím,“ pokrčil Farber rameny. „To je přece vnější strana, tak co?“
„Tak co? Veliteli Farbere, ten transportér vezl víc jak 180 000 litrŧ kapalného hydridu
germania. S ohledem na poškození nádrţí by se měly trosky nacházet uvnitř obrovského mraku
hydridu germania, který by se měl v nízkých teplotách ve svrchní vrstvě Jupiteru na VŠECH
zbytcích usadil z OBOU stran, ale my ho našli jen na vnitřní straně nádrţí. A to lze vysvětlit jen
tak…
„… ţe ve chvíli, kdyţ nádrţe praskly, tam uţ ţádný hydrid nebyl,“ dokončil za něj Farber.
Rozhořčení se mu z hlasu vytratilo jako mávnutím kouzelného proutku. Zamyšleně si mnul bradu a
s obnoveným zájmem si prohlíţel hologram vraku. „Ověřil jste, ţe odstartoval plně naloţený?“
„Podle černé skřínky ano a potvrdili mi to na nakládce.“
„No dobře, připusťme, ţe máte s těmi piráty pravdu . Jak by ten náklad dostali ven?“
„Nějakým upraveným transportérem, co vypadal asi takhle.“ Nad hologramem se objevily
hrubé obrysy něčeho, co připomínalo obrovský hmyz s pěti nohami zaklesnutými do otvorŧ
v troskách TAVY, kde tělo tvořila kopie trupu zničeného transportéru. „Sacím potrubím by prorazili
cisterny, ta kabina to asi donesla náhodou, přečerpali hydrid germania a zmizeli dřív, neţ dorazila
LASSIE.“
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„Něčeho takového bychom si všimli,“ řekl pochybovačně Farber. „Tohle by ze Země
nepropašovali.“
„Mohli to sestavit aţ tady. Ta sací potrubí by šikovný mechanik udělal z čerpadel na těţebních
plošinách. Navíc na kaţdé plošině je dost náhradních dílŧ, aby se z nich dal postavit jeden
transportér.“
„Podezříváte některou z těţařských společností?“
„Kdo jiný by mohl propašovat tolik hydridu germania, abychom si toho nevšimli? Třeba
někdo narazil na špatné loţisko a teď si kompenzuje nedostatečnou těţbu. Rád bych proto s vašim
svolením provedl inspekce na těţebních plošinách v oblasti.“
„Já nevím, Roberte, tohle je…“ Farber zmlkl a přitiskl si ruku na sluchátko v uchu, přes které
se teď s ním někdo spojil. Určitě nešlo o dobré zprávy, protoţe Farberŧv obličej během pár vteřin
přešel z brunátné rudé do sinalé bílé. „Postarejte se o to,“ zachraptěl do mikrofonu na límci. Pak se
otočil na Roberta.
„Právě jsme ztratili další TAVU, tentokrát ještě níţ neţ tu předtím, podle záchranářŧ není
šance z ní cokoliv zachránit. Leťte na ty stanice, Roberte, a najděte mi toho pirátskýho šmejda.“
+

+

Raketoplán se zmítal ve vzdušných proudech a pomalu klesal ke stanici KOVACZ SPACE
MINING. Stanice se nacházela „jen“ šest tisíc kilometrŧ od nechvalně proslulé Rudé skvrny,
superbouře, která na Jupiteru zuřila uţ stovky let. Klidnější naleziště si uţ dávno rozkouskovaly
společnosti reprezentující světové velmoci a ty menší kvŧli nim musely riskovat ve stále
nebezpečnějších podmínkách. Vzhledem k vzácnému výskytu germania na Zemi se jim to však
stále vyplatilo.
„A tady ji máme,“ upozornil ho pilot, kdyţ se dostali na dohled.
Stanice KOVACZ SPACE MINING z dálky připomínala obrovskou pochromovanou houbu.
Pod obrovským zploštělým kloboukem, kde se nacházely obytné prostory, přečerpávací stanice a
hangáry, klesala do hlubin trojice výsuvných čerpadel chráněných masivním titanovým pláštěm,
jejich konce se ztrácely v hustém oparu. Kruh neustále planoucích trysek, za palivo jim slouţily
plyny rafinované přímo z okolní atmosféry, vzdoroval bouřkovým větrŧm a drţel stanici nad
úloţištěm cenné suroviny.
Raketoplán vlétl do hangáru, který se otevřel jen pár vteřin před jejich příletem, aby se
zbytečně nenarušovala stabilita stanice. Vrata je okamţité oddělila od atmosféry Jupiteru a pásový
přepravník je po odčerpání jedovatých plynŧ převezl do nitra stanice. Kdyţ Robert vystoupil, uţ
tam na něj čekal správce stanice.
„Vítám vás na naší stanici, pane Rezku, jen mě mrzí, ţe k tomu dochází za tak tragických
okolností,“ zahuhlal vytáhlý správce přes ochranou masku a nabídl mu ruku. Vzduch uvnitř hangáru
byl sice dýchatelný, ale zápach čpavku tu byl krátce po příletu raketoplánu nepříjemně silný. „Geza
Puskás, správce.“
„Robert Rezek, Agentura pro vesmírné lety,“ přijal Robert nabízenou ruku a silně mu s ní
zatřásl. Přitom se nenápadně rozhlíţel po hangárŧ, ale zaparkovaný raketoplán nevypadal, ţe by
unesl přídavné sací zařízení „Mohl byste mě prosím zavést do velínu, potřebuji si ověřit nějaké
údaje.“
„Jistě, jistě. Tudy.“
Velín se nacházel jen kousek od hangáru. Navzdory olbřímím rozměrŧm zabíraly obytné
prostory a řídící středisko jen nepatrnou část plošiny, zbytek si nárokovaly výkonné tryskové
motory a přečerpávací nádrţe. Puskás Roberta usadil na svém místě na vyvýšeném pódiu v zadní
části velínu.
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„Je to strašná tragédie, co se stalo. Dvě nehody za dva dny. Strašné, opravdu strašné. Uţ máte
nějaké stopy?“
„Pracujeme na tom.“ Robert se podíval na obrazovky před sebou. „Jak se vám tady daří?
Venku se ţení všichni čerti.“
„Počasí na piknik to opravdu není, ale nestěţujeme si. Sice máme větší výdaje kvŧli
motorŧm, ale loţisko bylo slibné a vedení se to asi vyplatí, ţe?“
„Bylo slibné?“
„Uţ jsme ho skoro vytěţili, příští měsíc má přiletět remorkér a odtáhnout nás zase o kus blíţ
ke Skvrně. Tamní loţisko by nás mělo bohatě zajistit na další dva roky.“
„To vám přeji. Mohl bych vidět vaše záznamy o těţbě? Prověřujeme totiţ podezření, ţe
některé stanice nakládají víc hydridu, neţ je povolený limit, coţ mohlo zpŧsobit ty dvě nehody,“
dodal rychle, kdyţ se na něj Puskás podezřívavě podíval. „Věřím sice, ţe váš případ to není, ale
musíme prověřit všechny.“
„Jistě, jistě, chápu, pořádek musí být, ţe? Ale mohu vás ujistit, ţe u nás se pravidly řídíme. Je
to přece i v našem zájmu, ţe?“
Záznamy těţby se zdály v pořádku. Robert zkontroloval i záznamy senzorŧ v nádrţích, jestli
tam od včerejška nepřibylo víc, neţ by mělo, ale i tady vše odpovídalo, stejně jako na třech
stanicích, kde byl dřív.
„Pane Puskási, neměli jste tu poslední dobou nějaké problémy?“
„Jaké problémy?“ nechápal Puskás.
„Já nevím. Poruchy zařízení, falešné signály na radaru nebo-“
Těţební plošina se najednou otřásla a zakvílela jako zvíře v posledním taţení. Polovina pultŧ
ve velínu se rozblikala jako vánoční stromek.
„Nebo tohle.“
Puskás se kolem něj prosmýkl na své místo, aby zkontroloval údaje. Netvářil se ale vyděšeně,
spíš naštvaně s menší dávkou otrávenosti.. Určitě se to nestalo poprvé.
„Sakra, máme ucpanou dvojku, okamţitě vypněte sání! Vytáhněte ji nahoru a vyčistěte.“
„Co se stalo?“ zeptal se Robert, kdyţ se ukazatele na pultech vrátily do normálu.
„Jen jsme narazili na další chuchel.“
„Chuchel?“
„Směs sloţitých uhlovodíkŧ, germania a dalších nečistot, takový nepříjemný hustý aerosol,
občas na něj v loţisku narazíme. Vy jste o nich nikdy neslyšel, ţe?“
„Měl bych?“
„Na stanicích jsou oblíbeným tématem strašidelných historek. Neţ je nasaje čerpadlo, tak
nějaký čas naráţí do hadic, někdy se dostanou aţ nahoru k trupu, skoro jako by si nás oťukávaly,“
pousmál se Puskás. „Těţaři pak nováčky straší, ţe nám na stanici buší posádka MULTÁNU.“
MULTÁN byl první a jedinou pákistánskou stanicí na Jupiteru, kterou spustili před rokem a
pŧl. Nacházela se ještě blíţ Rudé skvrně neţ KOVACZ SPACE MINING, ale Pákistánci chtěli
nákladný projekt zúročit co nejrychleji, proto riskovali instalaci v nebezpečném, za to nebývale
bohatém loţisku. Stanice pracovala pouhých osm dní, neţ se vyslala nouzový signál, který se brzy
odmlčel. Kdyţ na místo dorazila záchranná plavidla Agentury pro vesmírné lety, nenašla po stanici
jedinou stopu. MULTÁN se stal s šedesáti třemi lidmi na palubě největší tragédií v dějinách
dobývání vesmíru.
„A nemŧţou vás nějak ohrozit?“
„Kdepak, pane Rezek, ty nám jen zanáší čerpadla, a od toho si platíme údrţbáře,“ mávl rukou
Puskás. „Zrovna včera jsem si myslel, ţe se nám snad probourá do nádrţe 3, k ničemu ale
samozřejmě nedošlo, náš plášť něco vydrţí.“
Robert se podíval na pult před sebou. „To je to tak silné pokaţdé, nebo to včera byla
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výjimka?“
„No, uznávám, ţe včera to byl trošku extrém, ale říkám vám, ţe stanici vŧbec nic nehrozí, na
tu nádrţ byste potřeboval nejmíň tank.“
Tak tank by mi tu ještě chyběl, obrátil Robert v duchu oči v sloup.

+

+

Farber přelétl pohledem shromáţděné údaje a nespokojeně zavrtěl hlavou. „Ani jedna? Jste si
jistý, Roberte?“
Robert uţ pomalu začínal být na dotazy, které si ověřovali míru jeho jistoty, alergický. To si
snad všichni myslí, ţe je nějaká hadačka z pouti, co věští budoucnost podle toho, jak se její
zákazník tváří?
„Jsem si jistý. Zkontrolovali jsme všech sedm plošin v oblasti a nenašli ani stopu po
manipulaci s daty nebo po našem pirátském plavidle.“
„Ale to přece není moţné! Kde jinde by mohli být?“ rozhazoval Farber rukama. „Není moţné,
ţe by si tu nějakou pirátskou stanici zřídili načerno?“
Bylo vidět, ţe se Farber chytá stébla. Postavit stanici přímo na Jupiteru bylo technicky téměř
nemoţné, těţební plošiny se montovaly na Callisto a do atmosféry Jupitera se spouštěly plně
funkční. Konstrukce na orbitě byly příliš riskantní kvŧli vysoké přitaţlivosti plynného obra.
Robert na Farberovu otázku odpověděl pouhým zavrtěním hlavy.
„A co měsíce? Nemohli by mít základnu tam?“
„Nepravděpodobné. Tam by si jich uţ někdo všimnul.“
„Takţe nemáme vŧbec nic?“
„Něco moţná ano, ale to vás určitě nepotěší,“ začal opatrně Farber. „Mám podezření, ţe se
před útokem na TAVY pokusili napadnout i stanici KOVACZ SPACE MINING. Včera se jim něco
pokoušelo probourat do nádrţe, ale správce stanice si to zatím nespojil, myslí si, ţe za to mŧţou
nečistoty v atmosféře.“
„Útok na těţení stanici? Proboha, kdy tohle skončí? Vţdyť tohle nám za chvíli přeroste ve
válku! Co mám dělat, Roberte? Poraďte mi, prosím!“
Robert odolal nutkání poklepat Farbera konejšivě po rameni. I kdyţ ho vţdycky povaţoval
z byrokrata, musel uznat, ţe své práci rozumí. Teď uţ mu to ale přerŧstalo přes hlavu. Skládačku,
kterou jim poslední dva dny připravily, měl před sebou, dílku tu bylo habaděj, ale celkový obraz mu
stále unikal. Bylo to jako skládat pohled na bezmračnou letní oblohu.
Zachránilo ho pípání příručního počítače. Robert ho zapnul a podíval se na data, která mu
právě přišla.
„Další „skvělé“ zprávy, Roberte?“ zeptal se unaveně Farber. „Nepřišli jsem třeba rovnou o
celou stanici?“
„Jen konečná zpráva z ohledání TAVY-24.“
Hlavní technik Petrescu se snaţil být tak přesný, jak to s ohledem na stav vraku šlo, ale
nepřinesl nic nového, spíš jen potvrdil předchozí dohady.
Výbuch cisteren byl s konečnou platností vyloučen. Stejně tak Petrescu zamítl i výbuch
palivové nádrţe, uvnitř pozŧstatkŧ palivového systému se nenašly ţádné stopy oţehu. K veškerým
poškozením TAVY-24 podle všeho došlo čistě mechanickou cestou.
Na konci ale našel krátkou poznámku, která ho zaujala.
Farber si toho všiml. „Něco zajímavého?“
„Moţná.“
Robert se zamyšleně kousnul do rtu, myšlenky mu v hlavě běţely jako o závod. Bylo by to

119
vŧbec moţné?
„Velitele Farbere, máme ještě na stanici tu vyslouţilou TAVU, kterou jste chtěl poslat do
šrotu?“
„Pořád tu je,“ řekl Farber. „Proč?“
„Mám takovou teorii, ale budu na to potřebovat tu starou TAVU a k ní i jednu cisternu
s hydridem.“
„A kdyţ vám ji dám, vyřešíte tím náš problém?“
„Doufám, ţe ano.“
„Doufáte?“ Farber si povzdechl a zavrtěl hlavou. „No, kdyţ neuděláme alespoň něco, vedení
nás seţere zaţiva. Máte ji mít.“
+

+

TAVA-7 vzlétla ze stanice KOVACZ SPACE MINING, kde z poloviny naplnila svou jedinou
cisternu, a pomalu stoupala po trase, kterou před nimi letěla TAVA-24. Viditelnost byla téměř
nulová, řídili se jen údaji z navigačního počítače. TAVA fungovala na výbornou, dŧvodem jejího
vyřazení byly naštěstí problémy s jistícím systémem nádrţí a strukturální trhliny v nákladové části.
Jediná poloprázdná nádrţ však nepředstavovala pro vyřazené plavidlo ţádný problém.
„Pořád nevěřím, ţe jsem do toho šel,“ postěţoval si snad po desáté Petrescu na sedadle pilota.
„Já ti říkal, ţe mi stačí kdokoliv, kdo s tímhle umí pořádně lítat. To ty jsi se nabídl, ţe poletíš,“
připomněl mu Robert.
„A tys mi to zrovna moc nerozmlouval. To nevíš, ţe jsem starej blázen, které nejdřív skočí a
teprve potom se podívá, kam dopadne?“
„Radši se koukej na cestu, za chvíli vyletíme z mrakŧ.“
Jako by někdo vyslyšel jeho slova, obloha se v tu chvíli před nim protrhla a v mlţném oparu
zablikaly první hvězdy. Právě se nacházeli ve výšce, kde byla zničena první TAVA.
„Zapínám,“ upozornil Robert Petresca a začal pomalu vypouštět hydrid germania. Oči při tom
nespouštěl z radaru. „Udrţuj výšku.“
Vysílačkou se spojil s Farberem.
„Jsme na místě, veliteli. Máte obraz?“
„Vidíme vás,“ potvrdil Farber z LASSIE, která se nacházela pŧl kilometru nad nimi za hranicí
atmosféry Jupitera. „Buďte opatrní.“
„A na co vlastně máme být opatrní?“ otočil se na Roberta Petrescu. „Zatím jsi záhadnější neţ
ruský daňový přiznání. Jestli tu na nás má něco vybafnout, rád viděl, co to bude, a nejvíc by mě
zajímalo, jak rychlé to-“
„Kontakt!“ přerušil ho Robert.
Tohle bylo rychlé, moţná aţ příliš, pomyslel si, kdyţ na radaru zablikala signální tečka a
přibliţovala se k nim. Muselo to být větší neţ TAVA, moţná i větší neţ LASSIE.
„Natoč nás doprava, Ione!“ přikázal Robert a sjel prstem na tlačítko nouzového odpojení
nákladu. „LASSIE, jste připravení?“
„Jsme u vás do minuty, Roberte,“ uklidňoval ho Farber. „Při prvním náznaku potíţí vy…
proboha, co to je?“
Z krémových mračen se vynořil obrovský kruhový stín, v prŧmětu mohl mít tak dvacet metrŧ,
spíš víc. V pravidelných intervalech se smršťoval a roztahoval, s kaţdým smrštěním se k nim blíţil.
Barvou to téměř splývalo s pozadím, prozrazovala to jen jemná kovu podobná síťka uvnitř trupu a
sedmi hrozivými drápy zakončenými chapadly, která se při kaţdém roztaţení vymrštila do strany a
na krátký okamţik tu věc proměňovala v bizarní parodii na heraldické slunce.
„Vypadá to jako medúza,“ vydechl Ion a fascinovaně si tajemné stvoření prohlíţel. „Kde se

120
tady vzala obří medúza?“
Robert jen pokrčil rameny.
Tvor se při dalším přiblíţení k jejich plavidlu najednou obrátil, plynulým pohybem se otočil o
180° a doširoka roztáhl chapadla, která se natahovala…
„Odhazuji náklad!“ vykřikl Robert a vypnul magnetické svorky jediné nádrţe. Petrescu,
kterého výkřik probral z okouzlení tajemným tvorem, okamţitě spustil trysky na plný výkon a strhl
řízení směrem k vyčkávající LASSIE. Nákladu zbavená TAVA poskočila jako splašený kŧň a
uháněla pryč od pomalu se otáčející cisterny.
Medúza si jich nevšímala. Chapadly zachytila opuštěnou cisternu a přitáhla si ji blíţ. Drápy
na konci chapadel bez problémŧ pronikly kovovým pláštěm cisterny, tvor se na okamţik ztratil
v oblaku uvolněného hydridu germania.
„Co to sakra je?“ rozbil kouzlo okamţiku Farberŧv hlas ve vysílačce.
„Směs sloţitých uhlovodíkŧ, germania a další nečistoty.“
„Jaká směs? Roberte, vy jste to věděl?“
„Jen tušil.“ TAVA opustila atmosféru a Petrescu ji naklonil tak, aby měli dobrý výhled na
krmící se medúzu. „Víte, kdyţ jsem četl tu závěrečnou zprávu, byl tam i rozbor látky, kterou jsme
našli v okolí jednoho z proraţených otvorŧ, a ta přesně odpovídala sloţení chuchlŧ, co mi na
KOVACZ SPACE MINING ukázal správce Puskás.“
„Chuchlŧ?“
„Tak tomu říkali. Mysleli si, ţe jsou to oblaka nečistot, která jim naráţí do trupu. Koho by
napadlo, ţe to jsou ţivá stvoření, která se pokouší dostat ke zdroji potravy, o který je těţební stanice
připravovala. Kdyţ bylo loţisko skoro vytěţené, pokoušeli se dostat k nádrţím, ale ty na ně měly
příliš silný plášť, coţ je to nakonec nevyhnutelně přivedlo k čerpadlŧm a to byl jejich konec.“
„To ale nevysvětluje, proč napadli transportéry aţ teď?“
„Stačí se podíval do technického výkazu TAVY-24. Z jedné cisterny jí unikal hydrid. Jedna
z medúz musela zachytit stopu a sledovala hydrid aţ ke zdroji.“
„Ale ta druhá ţádnou poruchu neměla.“
„To sice ne, ale medúza uţ věděla, co má hledat.“
Robert se znovu podíval na medúzu obalenou kolem proraţené cisterny. Oblak hydridu uţ se
rozptyloval, tedy lépe řečeno byl medúzou vstřebáván.
„Co ale teď budeme dělat? Dokud tady zŧstane, budeme muset zrušit lety v celé oblasti.“
Farber na okamţik zaváhal. „Moţná ji budeme muset… odstranit?“
„Chcete zabít prvního zástupce mimozemského ţivota, na kterého jsme ve vesmíru narazili?“
Robert se hořce zasmál. „Ne, to vám nikdy nedovolí. Ekologové, vědci, politici – ten tvor bude mít
do konce týdne víc zastáncŧ neţ všechny těţební firmy na Jupiteru dohromady.“ Robert se zarazil a
přimhouřil oči, kdyţ zahlédl v oblacích další pohyb. „Stejně by to ničemu nepomohlo. Podívejte se
sám, tak sto metrŧ napravo od něj.“
Ke zničené cisterně se blíţilo hejno šesti medúz, sotva čtvrtinových v porovnání s tou, co
viděli první. Vynořily se z oblakŧ a sebejistě zamířili ke zničené nádrţi.
„Ona uţ učí své mladé, kde najdou jídlo, a další na to brzy přijdou taky. Obávám se, ţe těţba
germania na Jupiteru bude muset projít radikální změnou.“
„To nepochybně.“
Nezaslechl teď ve Farberově hlase náznak úlevy? Moţná to nakonec není jen bezcitný
byrokrat. Moţná jen potřeboval, aby mu někdo dal argumenty, kterými se bude před vedením hájit.
„Stejně nechápu, ţe jsme si jich nevšimli uţ dřív,“ povzdechl si na vedlejším sedadle
Petrescu.
„Jen nás nenapadalo se dívat,“ pousmál se smutně Robert. „Málem jsme je vytěţili dřív, neţ
jsme je stačili objevit.“

121
Pár set metrŧ pod nimi se malé medúzy připojily k hostině, kterou jim připravila starostlivá
matka.
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Triumf krásy
Pro Anetu
Kdyţ jsem šel z práce, hlava mi třeštila. Jako uţ po několik dní. Mnul jsem si spánky, ale bolest
nemizela. Přesto se mi nijak zvlášť nechtělo domŧ, večerní chlad mi dělal dobře.
Zrovna jsem procházel podél úzké postranní uličky, v níţ se černaly obrysy popelnic. Cosi mezi
nimi šramotilo, snad krysy. Bez vyrušení jsem pokračoval dál, dokud mě nezastavil pisklavý hlásek.
„Počkej!“
Zastavil jsem a rozhlédl se. Vpravo vlevo nic.
„Hej, tady!“
Zvuk vycházel od popelnic. Jedna byla pootevřená, koukal z ní černý pytel na odpadky. Po něm
vylézalo ven jakési zvíře.
Fascinovaně jsem přistoupil blíţ. Rozpoznal jsem, ţe má stvoření hnědou srst, čumák, oči
černější neţ zdejší přítmí. Ano, zvíře – a ze všeho nejvíce připomínala fretku.
„Ještě, ţe jsem tě zastavil,“ zašklebilo se. Tón nemělo tak pisklavý, jak mi připadalo zdálky,
mluvilo hlasitě a bez náznaku respektu. „Z tohohle se tak blbě leze!“
Těţko říct, co mě překvapilo víc.
„Co má tohle znamenat?!“
„Nic, vŧbec nic! Nelekej se! Jsem tu, abych ti poradil. Jen udělej pár krokŧ dál do stínŧ, aby nás
nezahlédli lidé z ulice, ok?“
„Poradil, jo? S čim?“ Kdoví proč jsem nebyl vyděšený, jako by z toho tvora sálal dojem klidu,
učinil jsem ţádané.
„Vím, o čem přemýšlíš,“ začala fretka, usadila se na okraj popelnice. „Vím úplně o všem, co máš
v hlavě.“
„Pitomost,“ oponoval jsem.
„Myslíš?“
„Jo. Tak třeba… jak se jmenuje moje dcera?“
„Aneta.“ Bez zaváhání.
„A co…“
„… její matka? Petra.“ Přesně na tohle jsem se chtěl zeptat. I odpověď byla správná.
„To se dá bez problému zjistit,“ zadupal jsem semínko zděšení, které začínalo klíčit v hrudi.
„Je fajn, ţes to nakousl. Kdyţ uţ jsme u Petry, nevzpomínáš si na tohle?“ Fretka odkudsi vytáhla
pletenou čepici.
„T-to,“ vykoktal jsem, „tohle ji přece patřilo! Kdes to vzal?“
„Ano, nosívala ji kaţdou zimu, sluší mi?“ Fretka zapózovala s nasazenou čepicí.
„Dej ji sem!“
Zvířátko kupodivu poslechlo. Myslí se mi mihla podivná asociace: oči fretky připomínaly pohled
šelem. Kdyţ jsme nedávno byli s Anetkou v ZOO, drţela se mě jako klíště, prý se těch tvorŧ bála,
ač jsme procházeli několik metrŧ od výběhu.
Pokrývka hlavy v mých rukou ten dojem pohřbila. Byla skutečná, příjemná na dotek. Stejně jako
kdysi dávno.
„K těm ztraceným artefaktŧm: mám tu ještě spoustu věcí, které by tě mohl zajímat,“ Fretka kdesi
v popelnici vyčarovala bílou šálu. Látka stále nesla stopu parfému, jenţ ve mně vyvolával tolik
vzpomínek. Voněla úplně jako Petra, ač se to zdálo sebevíc nemoţné.
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„Kdes ty věci našel?“ Mŧj údiv byl absolutní, srdce mi bušilo jako splašené. Cítil jsem prazvláštní
radost z návratŧ. Rázem jsem zapomněl na veškeré podivnosti, na ničem jiném nezáleţelo.
Fretka mávla rukou. „Zapomeň na otázky. Mám pro tebe nabídku. Počkej chvilku!“ Obrátila
čenich dolŧ, do popelnice, chvíli se ozývalo štrachání. Nahlíţel jsem zvířeti přes rameno, ale
neviděl jsem nic neţ několik pytlŧ s odpadky. Pak si ale fretka povzdechla: „Uf, je tady tolik
zapovězených vzpomínek, váţně nepořádek. Ale tady je!“ Vší silou vytáhla oprýskaný kufřík, zdál
se mi větší neţ ona sama.
Natáhl jsem krk. „Co v něm je?“
Tvor otevřel víko.
„Tvoje ztracená láska. Jako nová,“ povídala fretka, „chtěl bys ji zpátky?“
Srdce mi málem vyletělo z hrudi, ztěţka jsem polkl. Tohle nemŧţe být pravda… mŧj sen…
Všechno mŧţe být jako dřív.
„Jaká je cena?“ zeptal jsem se přiškrceným hlasem.
„Uděláme výměnu. Pro něco si k vám přijdu,“ usmála se potměšile fretka. „Věřím, ţe se
dohodneme.“
Anetka si kreslila ve svém pokoji. Táta dnes dlouho pracoval, tak ji nechal doma bez dozoru. Byla
sama v prázdném bytě, ale nebála se. Táta chodíval pryč velice často, zvláště v poslední době.
Zvykla si.
Leţela na koberci, obklopena panenkami a plyšáky. Králíci, myši, medvědi, koníci. Měla pocit, ţe
ji hlídají. Jako stráţní andělé. Kolem dokola se válely rozházené pastelky. Zrovna v prstech svírala
modrou a kreslila obláčky. Odloţené výkresy tvořily hromádku opodál. Lidská postavička, sukně,
dlouhé, blonďaté vlasy. Představa vyvolaná pohledem do zrcadla. Domek s červenou střechou, před
ním trojice postaviček. Stromky.
Aneta odloţila papír, vytáhla nový. Chopila se ţluté barvy a nejdříve nakreslila do rohu slunce s
paprsky. Potom se zarazila. Chtěla vytvořit něco krásného, co by to tak mohlo být? Vyměnila ţlutou
pastelku za tuţku, začala črtat obloukovitý tvar. Pak cosi zaslechla. Jakési šramocení vedle
v místnosti. V kuchyni? Komoře? Oknem procházelo světlo a celý papír zářil, stejně jako Anetiny
blonďaté copy, v okolí ţádná zvláštnost.
Holčička se nejistě zvedla. Ozvalo se to znovu. V kuchyni. Rozhlédla se po hračkách, sebrala
odvahu, nejistými krůčky vyrazila vstříc rámusu. Ještě poslední zašramocení, a pak zavládlo ticho.
Aneta vstoupila do kuchyně, ale nic zvláštního ji tu nečekalo. Plná obav, otevřela i komoru. Také
nic. Pokrčila ramínky, vrátila se do pokoje. Sotva prošla dveřmi, přepadl ji pocit, ţe je něco špatně.
A také, ţe bylo. Pohlédla na nedodělaný výkres, který nechala na koberci. Celý jeho povrch
překrývala černá skvrna jako od vylité tuše.
Anetka si s úděsem prohlíţela zničený obraz. Opatrně vzala list do rukou. Co se mohlo stát?
Rozhlíţela se po hračkách, skříni policích… Nevšimla si ničeho divného - alespoň, dokud se neozval
potměšilý smích. Plyšáci se zakymáceli, neboť je rozhrnuli drobné dlaně. Zpoza nich vykoukl
placatý čumák, čumák fretky a nad ním malé, špendlíkovité zorničky.
„Tos udělala ty!“ vykřikla Aneta a ukázala na skvrnu.
„Udělal ty,“ odfrklo jsi zvíře, „jsem chlap.“ Posadilo se na klín stařičkému medvídkovi s mašlí
na krku, odplivlo si, snad aby dalo najevo pohrdání.
„Kde se tady bereš? Zmiz odsud!“
„Ále, zeptej se tatínka, aţ se ti vrátí,“ odsekla fretka. „Slíbil, ţe mi něco dá, tak se koukám, jaké je
nabídka. Pak dám pokoj.“
Anetka nechápala, o čem stvoření mluví. Cítila se vedle něj špatně, hlava se jí motala, ve spáncích
jí tepalo, paţe pokryla husí kůţe.
„Kdo jsi?“ zeptala se náhle.
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Fretka zvedla pohled. „Kdo jsem? Podívej se na svůj výkres. Můţeš to povaţovat za okénko do
mého já,“ zachechtala se. „Nebo snad autogram.“ Anetka si poprvé všimla dlouhých, špičatých
zubů. „Dobré, ne?“
„Jsi zlá! Táhni pryč!“
„Zlý, sakra. Nejsem holka,“ prskal tvor. „Ale máš pravdu, teď tě opustím, je čas. No, ještě se
uvidíme!“ Opět ukázala špičáky. Aneta stačila jen zírat, kdyţ se tělo fretky počalo zmenšovat, aţ
úplně zmizelo lidskému zraku. Jako by pokojem zafoukal vítr, nadzvedl hromadu obrázků a rozházel
je podél stěn, hračky popadaly z polic na zem, medvídek se překotil na bok. Aneta věci v mţiku
sesbírala, kaţdou z nich vrátila na místo. Lidské postavy na výkresech byly začmárané černou. V té
barvě se skrýval ďábelský výsměch, pochyby a strach. Ţena s dlouhými, světlými vlasy byla
přeškrtaná celá. „Ne, tohle ne,“ mumlala Anetka, zatímco muchlala pošpiněné papíry, „tohle je
špatně. Měla by vypadat úplně jinak,“ povídala plyšákům, „měla by být jako sluníčko.“ Z obýváku
donesla čisté papíry, dál pracovala mlčky, plně oddána svým představám a snům. Soustředila se
pouze na jeden obrázek, ten rozdělaný, na němţ naplno zářilo slunce.
„Podívej!“ ukázala výkres bílému medvědovi s mašlí, jakmile dokončila základní obrysy. „Bude
nádherná!“
Hračka mlčky souhlasila, zdálo se, jako by ta informace vylepšila její chatrný zjev. A pak
zarachotil klíč v zámku.
„To je táta!“ vykřikla Anetka, rázem zapomněla na kreslení i předchozí události a uháněla ke
dveřím.
Jel jsem domŧ plný očekávání, poháněl tramvaj kaţdou myšlenkou, neţ skutečně zastavila a já
spěchal ulicemi, kroky klapaly na dláţdění.
„Ahoj, tati!“ Aneta mi skočila do náručí, jakmile jsem otevřel dveře. Konečně doma.
Pohladil jsem jí po vlasech. „Ahoj, zlatíčko. Nebála ses tady sama? Dneska uţ nikam nepŧjdu. A
podívej, něco jsem ti přines!“
Nadšeně poskakovala kolem mě, kdyţ jsem došel do kuchyně a postavil kufr na stŧl. Otevřel
jsem víko.
„Tati, co tam je?“ stála na špičkách, ale neviděla dovnitř. Natahovala svŧj obličejíček co nejvýše,
malá ţákyně první třídy, blonďaté vlásky, tak podobná matce. Jako andělíček.
„Pojď sem,“ vzal jsem ji okolo pasu a vysadil na stŧl vedle kufru. „Počkej chvilku,“ otevřel jsem
víko a připravil si slavnostní prohlášení „Tak tady to máme!“
Vykulila očka.
„Zlatíčko, přines jsem ti zpátky maminku!“
Holčička koukala na kousky těla. Ruce, nohy, části trupu, vše pečlivě srovnané, aby byl prostor
zavazadla dokonale vyuţitý. Končetiny vypadaly jako odřezané a nepřirozeně bledé. Aţ při druhém
pohledu bylo patrné, ţe nejsou tak docela lidské.
„Ale to nevypadá jako máma,“ konstatovala holčička.
„Zkus si sáhnout.“ Moc se jí nechtělo, přesto se natáhla, pohladila ledový povrch, jenţ měl
imitovat kŧţi. Ruka v kufru zakřupala prsty, jemně stiskla Anetino zápěstí. „Fuj!“ zaječela.
Odvrátila obličej, jako by z kufru ucítila zápach umělé hmoty a zaslechla rachocení výrobních pásŧ,
odkud bytost vzešla.
„Proč křičíš? Vţdyť je to ona!“
„Ne, není!“
„Teď tak moţná nevypadá, ale brzo bude. Víš, kde mám schovaný věci na šití?“
Anetka kývla.
„Tak mi je prosím přines. Tu bílou niť a jehlu.“ Dcerka odběhla, ale nadšení jako by se vytratilo.
„Maminka musí být hezčí,“ pronesla naštvaně, jakmile byla zpátky.
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Zklamalo mě to. „Váţně? Hm, ještě uvidíme!“
„Takţe tohle bude nakonec vypadat jako máma?“
„Ano, zlatíčko. Bude to ona.“ Navlékl jsem niť.
Práce zabrala dlouhé hodiny, sešíval jsem části těla k sobě, dle obrázkŧ z učebnice anatomie,
neúnavný a dokonale soustředěný.
Aneta nešla spát, zŧstala se mnou, hrála si s panenkami, občas vzhlédla a říkala, ţe si takhle
mámu nepředstavovala. Kdyţ jsem prozradil, ţe je práce hotová, pŧsobila zklamaně.
„To není ona,“ opakovala pořád dokola, čímţ mi zabodávala hřebíky do duše. „Vţdyť vypadá
jako tající sněhulák!“
Figura, která nám seděla v obýváku, skutečnou lidskou postavu nepřipomínala. Pohybovala se,
ano, ale jen co se týče základních reflexŧ. Ucukla, pokud do ní někdo strčil, stiskla člověku dlaň,
kdyţ ji nastavil, jinak nic. Sama o sobě nereagovala. Tělo nedrţelo přesný tvar, vlasŧm chyběl jasný
odstín, rysy nebyly patrné, kŧţe zkrabacená… Ţádná čarovná krása, ale já byl přesto spokojený. Já
tu krásu viděl. Promítal jsem si ji před očima, kdyţ jsem hladil figurínu po tvářích.
Aneta ukazovala svoje obrázky. Slunce, jezero, voda. „Tohle je krásné! Ne ona! Ona je tak
ošklivá!“
„Není špatná. Zvykneš si.“ Nechtěl jsem si nechat zkazit radost. Nasadil jsem postavě na hlavu
čepici, překryl ji šálou. Je to lepší? Prý ne, tímhle se nic nezmění.
„Tak co bych měl sakra udělat, abys byla spokojená? Furt jen ukazuješ blbý obrázky! Vţdyť ty
vŧbec nic nechápeš!“ V rozčílení jsem udeřil do stolu. Anetka začala brečet, kdyţ zaslechla křik.
„Přála bych si, aby odtud odešla, tati! Nic víc!“ Otočila se a utekla do pokoje. Nechal jsem ji být.
V noci se mi zdálo o tom, jak sešívám umělou kŧţi. Co nelze udělat jehlou a nití, potřu lepidlem.
A po hodinách práce zjistím, ţe jsem ty části přišil k vlastní hrudi. Pojí nás hluboké, bílé stehy, mě a
figurínu se zářivými blonďatými vlasy a Petřiným úsměvem. Navěky spolu – naplnil mě pocit
štěstí, protoţe tohle jiţ nebyla umělá bytost, ne. Byla to Petra, taková, jakou jsem si ji pamatoval.
Hladil jsem ji, líbal, říkal, ţe ji nikdy nenechám odejít, nemŧţu, podruhé uţ ne, a po tvářích mi
tekly slzy úlevy a štěstí. Ale pak se odkudsi vynořili měkké, dětské dlaně (Anetiny dlaně?) a začaly
nás trhat od sebe. Stehy praskaly, pokoţka pukala, krev se naposledy promísila... „Co děláš?! Zmiz
odsud! Nech nás být!“ křičel jsem plný zoufalství a hrŧzy. „Pomozte mi někdo! Fretko! Fretko, ona
všechno zničí!“ A pak byl konec. Najednou jsme byli volní, kaţdý sám, a to uvědomění svíralo
lebku v kleštích a do zranění vlévalo oheň.
Zařídím to, pod postelí se mihly černočerné zornice. Probudil jsem se s výkřikem, který zadusil
polštář.
Anetka nešla spát, ne hned. Jakmile práskla dveřmi od pokoje, opatrně rozsvítila lampičku. Stále
plakala, kdyţ z police vytáhla nedokreslený obrázek se sluncem a nejasnými obrysy. Dlouhé minuty
kreslila, co musela dokončit, uţ i táta si šel lehnout, zhasnul na chodbě. Papír odráţel svit lampičky
jako poslední naději.
Postava v kuchyni Anetu děsila. Byla hnusná, a táta z ní byl přesto nadšený. Páchla jako lepidlo
a chemikálie, zdálo se, ţe do vzduchu vyfukuje jedovatý dým. Ach, snad ta příšernost zmizí a jiţ
nikdy nevrátí! To si přála ze všeho nejvíc! Tohle by měla být její maminka? Nikdy!
Maminka má být krásná. Jako slunce, jako voda, jako nebe, jako den. Přesně tak. Ne tenhle
strašák z nočních můr, tahle falešná náhraţka, vylhaný kýč. Kreslila a kreslila modrou pastelkou,
představivost pracovala na nejvyšší otáčky. Hračky okolo oţívaly a poskakovali po postýlce. Králíci
hledali, co by mohli sníst, koně seskočili a cupitali po koberci, následováni panenkami, které přitom
neustále švitořily. Pod stropem létal miniaturní papoušek z plastu, myši rozkousávaly polštář. Ve
stínech se mihla fretka stojící na zadních, ale nikdo jí nevěnoval pozornost, kaţdý měl kupu
vlastních starostí.
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Holčička si jí všimla aţ na poslední chvíli. Aţ tehdy, kdyţ ji u obličeje zasvitly špičáky, které
dotvářely škaredý úsměv. Veškerý ruch v místnosti ustal, jako by v tušení bouře zaduněl hrom a celý
svět se utíkal skrýt. V Anetiných spáncích začalo tepat.
„Překvapení!“ roztáhlo zvířátko paţe. Bylo veliké akorát tak, aby sedící holčičce zíralo do očí.
„Jsem tady, jak jsem slíbil. A teď půjdeš se mnou.“ Natáhlo dlaň.
„Kam?“
„Na tom nezáleţí. Tvůj táta mi má něco dát. Neboj, sám to před chvilkou odsouhlasil, čekal jsem
jen na jeho svolení. A teď jsi pouze moje!“
„Táta o ničem takovém nemluvil.“
„Ne? Tak to asi zapomněl. Jak neslušné.“ Panenky se zlobně zaleskly. „Není hloupé zapomínat,
kdyţ mi tolik dluţí?“
„Na to by nikdy nezapomněl!“
„Ach, můj boţe. Hele, táta na tebe sere, děláš mu jenom problémy. Jde se.“ Tvor chytil Anetu za
loket, ale ta ho udeřila pastelkou do tváře.
„Nech mě!“
„Au! Sakra! Ty malá štětko!“ Další rána. A další. Aneta nabírala dojem, ţe má navrch, ale pletla
se. Fretka vyskočila, a s tím pohybem jako by mizelo světlo z pokoje, ţárovka téměř přestala ţhnout.
V poslední chvíli holčička zachytila chlupatý krk, špičáky se marně natahovaly k obličeji. Cítila
akorát záplavu slin, zírala do zorniček černějších neţ okolní tma, bolest hlavy vzrostla aţ
k nesnesení.
„Děvko! Děvko! Děvko!“ prskala fretka nadávky. „Co si vůbec myslíš? Ţe něco zmůţeš? Jsi tady
úplně sama! A já jsem všechno negativní, co tě kdy potkalo a potká.“ Zuby cvakaly naprázdno.
„Ţiju ze zoufalství, tím se krmím. Lidskou hrůzou, zklamáním, bolestí.“ Temnota, které se stahovala
kolem lidské duše, přízrak bolesti, jenţ staví ţivoty a pak je bezdůvodně boří, polapil Anetina tátu a
teď i ji samotnou. „Co jsi oproti mně? Mravenec. Ještě míň. Jsi prach.“ Špičáky postoupily blíţ.
„Mohl bych tě zničit hned, ale nemám důvod. Uţívej si tu bolest. Ten děs.“ Opět blíţ, Anetka neměla
ani sílu křičet, po tvářích ji kanuly slzy. Pak se za zády fretky vynořil stín. Bělostný, plyšový medvěd
sevřel netvorovi paţe, odtáhl jej rychlostí blesku. Fretka zavřeštěla jako samo peklo, švihla drápky,
medvěd jen taktak uskočil. Ale to uţ tu byli další. Koně, panenky, myšky. Všichni se vrhli na fretku.
Nejdříve je s rozzuřeným křikem odráţela do stran, ale hraček bylo víc a víc. Nakonec podlehla,
váha těl ji přišpendlila k zemi jako motýla do sběratelovy vitríny. Papoušek poletoval nad změtí
bojovníků, svolával další a další pomoc.
Jen ty jí mŧţeš zničit, Aneto, slyšelo děvčátko za čelem medvídkův hlas. Vzpamatovalo se
s proţitého šoku.
„Co mám dělat?“
Ten obrázek! zvolal bílý medvěd s mašlí, ale víc nemohl mluvit, fretka pod ním syčela a pokoušela
se vyprostit.
Obrázek, obrázek… Anetka jej hledala pod peřinou. Konečně jej drţela, v matném světle vybrala
pastelku. Náhle věděla, co má dělat.
Co kdyţ tátovi nějak ublíţili? napadlo ji náhle. Nakazili ho, otrávili mu představy a sny!
Po tvářích holčičky tekly slzy, odkapávaly na papír. Snad proto kreslila vodu, představovala si ji
jako by ji měla před sebou, plavala v ní. Vytvářela proud řeky na nedodělaném obrázku, pod tím
ţhavým sluncem a dosud nerozpoznatelným obrysem. Řeka, která netvora utopí. Ani nevěděla, jak
dlouho to trvalo, ale byla naprosto vyčerpaná. Hračky mezitím démona zkrotily, přitáhly jej
k výkresu.
„NE!“ vřeštěla fretka, zarývala drápy i zuby do prostěradla. „Ne, to ne!“ A vtom se ponořila do
tmavě modrých hlubin, ještě máchla packou, jako by chtěla stáhnout někoho dalšího. Zmizel, a v ten
okamţik se lampička rozzářila naplno, bolest hlavy polevila.
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Anetka si oddechla. Klíţila se jí víčka jako nikdy v ţivotě. Pozorovala své hračky, plyšáky a
panenky.
„Co bude s tátou?“
„Ten obrázek není dokončený,“ připomněl bílý medvídek-zachránce, přes hruď se mu táhla jizva
po spárech, krvácel. „Neměj strach. Včas objevíš způsob, jak jej zachránit.“ Svět černal. „Tatínek
se o tomhle nikdy nedozví.“
„Já… děkuju,“ zamumlalo děvčátko, aniţ by vnímalo, ţe ji desítky malých ruček ukládají do
postele, přetahují peřinu přes bezvládné končetiny, vyčerpané tělo. Potom Anetka usnula, obrázek
stále svírala v náručí.
Najednou, jako mávnutím kouzelné hůlky, byl den. Holčička spala, pod hlavou list papíru. Jeho
spodní část, kam včera stačila nakreslit vodní hladinu, byla promáčená od slz.
Po skle tramvaje stékal déšť, kraťoučká přeháňka. Pozoroval jsem kapku za kapkou a připadal si
hrozně. Ale slíbil jsem sám sobě, ţe se budu ovládat.
Od rána jsem měl v mysli spoustu podivných úvah a vizí. Probudil jsem se, hledal Petřinu čepici
a šálu, ale nemohl jsem je nikde najít. Pátral jsem po té vidině starých časŧ, ale prostě zmizela. Co
víc, uposlechl jsem to zatracené Anetčino přání, rozloţil jsem figurínu zpátky do kufru a zavazadlo
jsme nechali u popelnic. Tam, kde má skončit kaţdá blednoucí iluze.
Tramvaj zastavila, málem jsem upadl. Zaslouţil bych si to. Spadnout a ublíţit si. Zlomit si nohu,
vaz. Cokoliv. Kromě srdce.
Anetka koukala z okna.
Prostě musí pryč. Pak budeš mít svatý pokoj. Budeš pánem svého ţivota. Ten hlas v mozku, jenţ
mluvil s bolestí hlavy, nepřipouštěl diskuse, a já, ač jsem se bránil sebevíc, věděl, ţe má pravdu.
Bez dítěte bych měl o milióny problémŧ míň, odpadly by věčné neshody. Dělalo se mi špatně
z vlastních úvah, ze všech zatracených omylŧ, jichţ jsem se v poslední době dopustil.
U Národního divadla jsme vystoupili, vydali se po mostě na Střelecký ostrov. To Anetka sem
chtěla jít. Vedl jsem dcerku za ruku přes přechod, pořád něco švitořila, ale já odpovídal
jednoslovně.
Ona je pořád moje dítě.
Srabe! Najdeš v sobě odvahu? Dokáţeš se vůbec správně rozhodnout? Výsměšný tón. Promnul
jsem si spánky, abych jej odehnal.
Došli jsme k řece.
„Jéé, podívej!“ zavýskla Anetka a ukazovala na hladinu, k trojici vodních ptákŧ. Vyndal jsem
z kapsy igelitový pytlík s úlomky starých rohlíkŧ, hodil jim kousek jídla. Slétly se ze všech stran,
společně s kachnami a holuby ze břehu.
Střelecký ostrov byl prázdný takhle brzy ráno. Počasí se začalo vybírat, vysvitlo slunce. Aneta po
mě chtěla papír a pastelky, jeţ jsem nesl v kapse kabátu. Prý musí něco dŧleţitého dodělat,
informovala mě se svým dětským nadšením. Ach, chtěl bych z něj mít aspoň část. Ráda si kreslila.
A často. Snad to byl zpŧsob, jak se vyrovnat s tím, ţe neměla matku, uzavřít se do svého vnitřního
světa. Nejen její. Petra zemřela, kdyţ bylo Anetě rok a pŧl, od té doby jsem si nikoho nenašel, jako
by neexistovala ţena, jíţ by snesla Anetka i já sám. Jako prokletí.
Jen jsem chtěl, aby byla moje dcerka šťastná. Dneska tak vypadala. Vzala si s sebou medvídka.
Toho starého, bílého s mašlí na krku, jehoţ zdědila po Petře. Seděla na lavičce u břehu, v pauzách
mezi tahy pastelkou koukala okolo, čelíčko svraštělé soustředěním. Medvěd měl na břiše malou
trhlinu, všiml jsem si jen tak mimochodem.
Tvůj vlastní ţivot, či ţivot Anety? Co je důleţitější? Čemu dáš přednost?
A pak jsem si s hrŧzou uvědomil, o čem přemýšlím, a celá planeta se mi zatočila pod nohama.
Vyhodil jsem další drobky, ale kachny si jich nevšímaly a uraţeně plavaly pryč. Copak se ze mě
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stává? Zrŧda? V odrazu na hladině jsem viděl svoje zornice, černá jako dva uhly. Utápěl jsem se
v nich, měl jsem pocit, ţe ztratím rovnováhu a spadnu, přerodím se, zahynu… V odraze jsem spatřil
fretčí zuby, rostoucí zpoza mých rtŧ. Vzpomněl jsem si na ZOO a Anetin strach z šelem…
Zranitelná dětská nevinnost.
„Uţ vím!“ vykřikla Anetka rozjařeně, upustila pastelky.
„Co víš?“ podivil jsem se.
„Vím, koho chci za maminku!“
Ukazovala na obrázek, který pro mě kreslila celý včerejšek. Sluníčko, pod ním protékala řeka – a
na její hladině plaval bílý pták, překrásný a vznešený.
„Labuť. Jedině labuť!“ Ona nikdy neoklamala sama sebe, jako se to podařilo mně.
„Zlatíčko moje, co bych bez tebe dělal,“ objal jsem dcerku, políbil ji na čelo. „Asi… proboha, asi
bych se vzdal.“
Jistě, budeme šťastní. Zítra totiţ chytíme nový ţivot. Nalákáme jej na drobky pečiva, překryjeme
sítí
a
jiţ
nepustíme.
To
jsem
cítil
z Anetčina
objetí.
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