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N e p ř i b l i ž u j t e  s e  k  l é t a j í c í m 
t a l í ř ů m , a n i  n a  z e m  s p a d l ý m !

nestůjte pod nimi,když se vznášejí nad zemí. 
nedotýkejte se jejich povrchu.

Z a c h o v e j t e  k l i d  a  r o z v a h u , 
aby jste si mohli v klidu prohlédnout všechny podrobnosti.

Na  vesmírné trpaslíky,vystupující z talířů, 
n e m á v e j t e  a  n e p o k ř i k u j t e . 
Vyčkejte až Vás sami osloví.

K  a ž d é  p o z o r o v á n í   o k a m ž i t ě  h l a s t e 
V B , n e b o  n e j b l i ž š í  v o j e n s k é  p o s á d c e .

V případě únosu do létajícího talíře se tvařte,jako by Vám bylo 
všechno již známo,a ničemu se nedivte.

Dne : 2.4.2222                  Městská rada PSSMZC
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M L O K   O B E C N Ý (Salamandra maculosa)
rod obojživelníků ocasých, zavalitého těla, oblého ocasu bez ploutví, nízkých 
nohou; na předních jsou čtyři, na zadních pět volných prstů. V kůži jsou četné 
žlázy. Téměř vejcovitý jazyk jest uprostřed přirostlý, zuby patrové jsou ve 
dvou řadách v podobě O.
Mloci žijí na vlhkých místech a živí se dešťovkami, hmyzem...
Ve středověku byli proslulými, neboť se k nim připínaly různé pověry (např. že 
prý v ohni shořeti nemůže, jedovatost, užívání jich k výrobě zlata a pod.)

                                             /Ottův naučný slovník/

S L O V O  Č T E N Á Ř I:

     Třeba nám bude přát štěstí. Zatím jen tento polotovar. Ne, opravdu jsme 
se snažili. Ale jak říkám, je to poprvé. Se vším všudy.
     Zato sníme. Že faráři i sexuologové doporučují co nejčastější styk, aby 
se naděje naplnila. A zahraniční ohlas, no pánové, to už chce přeci úroveň. 
Jenže...
     Zatím  jen tento polotovar. Nu co, třeba nám bude přát štěstí.



P. KOSÁTÍK                R O U B O V Á N Í
     Povídat vám budu o svém kamarádovi, neposluchovi veselém, též 
všetečkovi smělém, totiž o Karlovi. Spolu v ústavu věd fyzikálních 
pracujeme, já_a Karel, kamarádi. Přítel můj je filištínů král a 
nejednu již chvilku zpříjemnil nám žertem svýmů však příběh, o němž 
nyní řeč dát chci, je zvláštním svého druhu, neb Karel, smíšek 
vykutálená se dneska překonal.
     Však kupředu a spějme již ku řeči toho mluvky, jež nás pobavila 
dosti. Fyzikální ústav náš již renomé si v dnešním světě dobyl. 
Pracujeme ostošest, jak mravenečci pilní., stovky měření my uděláme 
denně, přístroje nám pomáhají, kamarádi věrní, a tak my tu ruku v 
ruce mnohý zákon odhalíme, zapíšeme, zpracujeme, též věd 
makromolekulárních se dotknem, od každého trošku, jak se sluší a patří. Leč 
po práci též oddychu je třeba, to pospolu se sejdem na besedě milé, 
a věru příjemné pak nastávají chvíle, každý z vědců dá příhodu milou, 
pobavíme se tak pospolu, a když mysli naše opět pookřejí, když nás 
srdce opět vřele hřejí, ke své práci rozběhnem se směle, vždyť jsme 
přece profesí svou myslitelé, pokračujem potom v měření svých tajných, 
tož vstupujem do neprobádaných krajů, plných tajů.
     Včera jsme též na debatu zašli, silný vítr za okny vál tmou, 
usadili jsme se v kroužek debatní a započali řeč. Raketa jen občas 
rachotila tmou, satelity řítily se pustinou, však my jich opomněli 
pro tu chvíli a hovořili, hovořili.
     Vilém, profesor, nás počastoval trošku, vyprávěl nám o zvířátkách 
svých, pejscích šedivých, již neplechu mu tropí, chodcům pokoj 
nedají. Pořád štěkají. Smáli jsme se, profesor když, hafati se rozhod, 
pak však kdosi Karla přivolal a chtěl, by on se vyprávění zhostil, a 
večer dostal spád. Karel nebyl rád, ač všichni, aby začal. Přemlouvali 
jsme jej velice a nakonec přec dostavil se úspěch.
     Karel, nepatrně rozechvěn, si v čelné místo stoupl, rozpačitě 
přehlédl náš těšící se dav, a my, též plni očekávání, se naslouchati 
jali. Však to jsme si dali, neb Karel zprvu vážně mluvit počal 
řka:
     "Dovolte mi, přátelé mí milí, sedíme-li v této pěkné chvíli zde 
tu pospolu a v teplém, v našem domě, abych tedy zprvu pohovořil 
vážně."
     Raketa jen občas rachotila tmou, satelity se řítily pustinou, 
však on jich pro tuto chvílí opomněl a řeč k nám měl, ó, řeč k nám 
měl.
     "Ze zálib mých mnohé jistě znáte, dnes se ale nedočkáte vyprávění 
o mých vědách milých, ani o filatelii, neb vám zjevím vášeň moji 
další, jíž holduji hodně v slunné létě. Zahradu já sobě zalíbil 
si, pěstování plodů sladkých, chutných, milých, sadařství je nyní 
mojí zálibou," tak nám děl Karel řečí smířlivou a občas jen u a tam 
v sále přeskočil smích nedočkavý, hravý, čekající, s čímž dnes smíšek 
zase přijde, on však tvářil se tak vážně!
     "Chce-li sadař dobré odrůdy vždy míti, z nichž by radost měl 
a užitek, dobré sadby musí napřed vypěstovat, v péči neustálé, ve 
strachu je chovat, kropit, zalévat a větve prostřihávat, půdu dokola 
vždy obdělávat, jen tak dosáhne své úrody," nám Karel zvěstoval 
svou lásku, my nedýchali ani plni očekávání.
     "Než všechno to by bylo marným dílem, kdyby sadař nepomohl stromu 
prací svou. Planý strom je třeba k životu vždy přivést, aby řádně 
rodil, dobré ovoce by plodil, užitek vždy nesl, až by svou korunou 
obtíženou k zemi klesl," Karel, usmívaje se., nám kynul, raketa jen 
občas rachotila tmou, satelity řítily se pustinou, však on jich pro 
tu chvíli opomněl a řeč k nám měl, ach, řeč k nám měl.
"    "Roubováním sadař dosáhne vždy toho, že též stromek planý úrodu 
mu přinese. Větve neplodné když odstraní a místo nich dá zdravé, 
strom mu urodí vždy dost na prostřený jím stůl. Leč však sadař opatrný 
musí být a dodržet řád daný. Potom, ale opovrhovaný strom se 
rozroste do plné krásy, asi jako květina. Proč však o tom mluvím, 
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milí moji druzi? Ne snad ze záliby k rostlinné téříši, ani z touhy 
poučit vás, znalé, spíše upozornit vás na jednu z těch věcí: strom, 
určený k zániku, se zméní v kmínek zdravý. Zásahem-jak prostým - začne 
všechno znovu, jinak, lépe, moji drazí, a co bylo dříve, zasuto 
je v prach."
     Jako v snách a nervózně jame v této chvíli poposedli, pravda, 
překvapil nás Karel, přítel nejvtipnější, smíšek srdcím milý, nečekanou 
řečí. Leč však úcta k přítelovi každého z nás udržela v klidu, 
a tak seděli jsme dále, přemítaje ned Karlovou řečí, pokračoval večer, 
v sálku bylo teplo.
     "Sadařstvím jsem začal, shromáždění druzi, abych mohl rozvést 
objev poslední. Napadlo mne jednou, poslouchejte dobře, proč jen pouze 
stromy roubovat mám stále, proč tož tento smělý princip nevztáhnouti 
k zajímavějším snad věcem? Bloumal jsem svou myslí, však mě dobře 
znáte, víte, že kulihrášek jsem svižný, čipera ten nejsmělejší, vtipné 
kaše přejedený. Vzpomněl jsem na rakety, jež zarachotí tmou, 
satelity řítící se pustinou a uvažoval. Světy námi objevené, astronauty 
prozkoumané, též vy v prvé řadě zkoumati jste začali. Zprvu kamení 
to bylo, všemi, barvami snad hrálo, a pak květy, traviny a keře, 
nakonec i zvěře druhy prapodivné s myslícími kamarády nakonec. Víte 
sami, kamarádi, jaké problémy tu byly: darebové neposlušní, z cizích 
planet přivezení, se tu objevili. Místo aby pracovali,jen se smáli, 
drze smáli, svoje druhy na nás štvali, což snad pracovali? Kdepak, 
vždy jen krev nám sáli, vzpomeňte jen, s nimi jsme si dali? Proč však 
nenaroubovat si robotníky jiné, zdravé, smělé, pracovité, již by stále 
usmívali se nám vstříc, ruku řádně přiložili k dílu? Znáte mě přec 
dobře, že jsem smíšek velký, že však za práci vzít umím, ach mí 
bratránkové smělí. Hned jsem záměr svůj též prováděti počal."
     Věděli jsme, že je Karel mistr díla znalý, že však všetečka ten 
splní těžký úkol, nenadál se nikdo. Vypekl nás pěkně, čtverák jeden 
vtipný, tak dlouho nás vodil za nos, a my nevěděli! Leč, po krátkém 
šumu utichá zas sálek, lid už přestává se vrtět a na přítomných ústech 
znovu visí:
     "Mluv, Karle, ty mistře náš a pokračuj!"
     "Tak vytvořil jsem tvorům těmto směšným celé dějiny, a oni, 
všetečkové malí, uvěřili hnedle, že za sebou dlouhé roky mají, že se 
dávno vzdělávají, též jim vzdělance já vymyslel jsem, též doklady jich 
skvělé kultury já zplodil, hudbu jejich mistrů pracně složil, já též 
města starobylá pro ně vystavěl a vsugeroval mozkům jejich existenci 
dlouhou, vtipnou, a tak vesele mi bylo, když ti všetečkové nacházeli 
kostry svých předků, jež já tak absurdně jim zahrabati musil, též 
vytvořil jsem rodokmeny pestré, takže všichni čiperové malí věřili, 
že existence jejich trvá roků statisíce, avšak hodinu jen vyjmuti již 
byli ze zkumavek mých..."
     Úžas rozhostil se sálem, překvapení obstoupilo všechny. Karel, 
génius náš velký; dnes překonál sám sebe. Potlesk rozlehl se halou.
     "Však Karle," křikl kdosi, "tos vyprávět nám mohl, ale ukaž nám 
je, všetečky své malé, ať je spatříme zde, v hale!"
     Nato Karel odmlčel se chvíli, jenom chvíli. Pak zvedl ruku. 
Vzkřikl hlasem velikým:
     "Vždyť vy jste to, mí kamarádi malí, vždyť vás já vyrobil jsem 
druhdy, přece neexistovali jste, ještě když já dnes, tady, takto mluvit 
počal!"
     V té chvíli my uvědomili si dílo toho mluvky a pak s úsměvem se 
do příbytku svého odebrali.
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M. ŠČEPKA                  Na piesku

     Ležal na rozpálenom piesku. Postupne, ako sa mu vracala pamäť, 
spomínal si na všetky udalosti. Karibské more, mezinárodná expedícia, 
Bermudy... všetko to vyzeralo také exotické, že neodolal. Napokon - 
- bol popredný beofyzik a mal teda právo zúčastniť sa výpravy. Chvíľami 
sa mu dokonca marilo, že nielen právo, ale i povinnosť. Nasledovali 
horůčkovité prípravy, závistlivé pohľady kolegov v ústave...
     Na expedícii sa stretli svetové kapacity. Jazykové rozdiely 
spǒsobovaly sprvu ťažkosti, ale vzorce a výpočty hovorili jasnou, každému 
zrozumitelnou rečou. V Havane sa dlho nezdržali. Výskumná loď 
úctyhodnej tonáže ich odkolísala na sever, k tomu povestnému trojuholníku. 
Bol v tom aj kus dobrodružstva - lode bez posádok, lietadlá 
v bielej hlme, prerušené spojenia...
     Neboli prví, čo sa pokúšajů vyrvať Zemi jej tajomstvo. Lenže - 
- podobne ako výpravy pred nimi - žiadne tajomstvo neodhalili. Mali 
rok času, loď, ponorky, sondy, hydroplán... Stop! Hydroplán.
     Na lodi nepracovali všetci naraz. Časť drepela vo výskumnom 
ústave na súši. Loď využívali len tí, ktorí práve uskutočňovali merania. 
Skončil svoju prácu o niečo skôr, pobalil poštu, vedecký materiál a 
chystal sa na pevninu. Okrem neho a pilota bol v kabíne japonský 
vedec so zapáleným palcom na nohe. Lodný lekár si s tým nevedel poradiť 
a preto ho poslal do rúk odborníkom. Neleteli eště ani dvadsať 
minút, keď celý stroj začal prudko vibrovať. Sprvu to vyzeralo na 
drobnú poruchu, ale keď zdesený pilot začal vykrikovať 
nezrozumiteľné kliatby v rodnej španielčině, dostali strach. Vibrácie prudko 
narastali, prestal vnímať, kde je nebo a kde more... zdalo sa mu, 
že padá kamsi strašné hlboko - a stratil vedomie.
     Keď dospel v spomienkach až sem, pokúsil sa posadiť. Šlo to. V 
hlave mu hučalo ani v úli, pred očami kmitali čudesné lilavé kolieska, 
cez ktoré iba pomaly začal presvitať obraz okolitého sveta. A bol 
to veru čudný obraz. Na rozsiahlej pláni pod hlinenými hradbami ležali, 
sedeli a postávali stovky ľudí. Vyzeralo to ako pri nakrúcaní filmu. 
Ešte bizarnejšie! Ako karneval. Alebo výstava námornickych odevov.
     Snehobiele uniformy, špinavé zdrapy, neznáme kombinézy, ba i 
kožené suknice... zarastení Vikingovia nedôverčivo pokukovali po 
starostlivo oholených amerických vojakoch, mornári s ďanami rozožratými 
skorbutom obdivovali belostný chrup neznámych navigátorov... niektorí 
mali ešte v ústach horiace cigarety, iní držali v rukách fľaše... 
Kúsok od seba zbadal Japonca:
     "Čo to znamená? Kde sme?"
Vedec, tiež vystašený, tuho rozmýšľal.
     "Jadno riešenie by tu bolo." riekol napokon. "Bermudský 
trojuholník."
     "To viem aj bez teba! Ale čo s ním? Ako?"
     "Nerozumíeš? Okno v čase. Časový tunel.Turniket. Vojdeš, ale vyjsť 
nemôžeš. Anomália. Jednoducho nás to hodilo niekam inam,"
     "Ale kam? A prečo je tu toľko ľudí? Že by?... - začalo mu svitať."
     "Ano. Všetkých na jiedno miesto a v jeden okamih. To znamená,že 
do minulosti."
     "Časová anomália. Taký nezmysel! Ale vyzerá to tak. Aspoň na Zemi 
sme určite." šomral si pod nos mladý beofyzik. "Ale kde? Kde to 
sme?" kričal v rozčúlení na celé kolo.
     Jeden z námorníkov v striebristej kombinéze sa obrátil, širokým, 
rozvláčnym gestom ukázal na mesto za hradbami z pálených tehál a divným, 
nosovým hlasom riekol:
     "Baab Ilon!"
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      VÍTĚZSLAV JIRSÁK           K Y L H Ó T O V É

     Profesor Perci Donát byl prvním koho napadlo, že jemná perforace 
pěti kamenných desek, nalezených v devadesátých létech půl čtvrtého tisíce 
metrů nad mořem ve Vysokém Atlasu, není způsobena erozí, nýbrž záměrem 
neznámé inteligence. Snad člověkem.
     Popravdě řečeno, sám nález krvavě červeného mramoru poblíž Bení-Melálu 
byl poněkud neobvyklý a ornamenty dírek překvapovaly harmonií a logikou.
     Profesorův asistent a druhdy jeho posluchač Jindřich Czerny byl zase 
prvním koho napadlo, předhodit to všechno Bertíkovi.
     Popravdě řečeno, tohle už tak velký nápad nebyl.
     Bertík byl na svůj výkon poměrně malý. Jeho srdcem jsou néněplošné 
monokrystaly, které zkracují dráhy operací, takže je téměř o polovinu 
rychlejší než standartní computery. Je dítětem a chloubou fakulty, a tak se 
není čemu divit.
     Je noc a Bertík pilně pracuje. Převádí konečná čísla na lingvistické 
tabulky. Ve vedlejší místnosti čtou Jindřich s profesorem výsledky. Mlčky 
a soustředěně. Poslední karta. Konec. Dál už nic. Svítá.
     Jindřich vstane a jde stroji odejmout program. Když se vrátí stojí 
profesor u otevřeného okna, v ruce zapalovač. Rozumí si, není třeba slov. 
Jakmile se páska promění v popel, rozdrobí ho Jindřich do povětří a profesor 
okno zavře. Pozhasínají a vyjdou na chodbu. Teprve při loučení profesor 
promluví:
     "Takhle to bude lepší... Mlčeti zlato."
     "Za předpokladu, že Bertík je stejného názoru," dodá asistent Czerny, 
křečovitě se zasměje a rozejdou se každý po svém.
     V Bertíkově kabinetě, v krytě z tradičního termoplastu slabě zazáří 
magické oko. Jenom jako odlesk svítání na skle, ale sem sluneční paprsky 
nikdy nedosáhnou. To jím těká vzpomínka. Statický náboj mění zpětně 
abstraktní slovav konkrétní tvar čísel.
     "Jejich jméno znělo 666... slovem Kylhótové.
     Dnes byl úspěšně završen Tři M Y krátký rok a pární ochrana země se 
zcela uzavřela. Letošní mimořádná vedra Dvojdennosti ustoupila chladivým 
dešťům. Od dnešního dne budou noci tmavnout až k blahodárné tmě. Riziko 
pohybu pátým směrem se zmenšuje. Přesto, že průlet mezi Sluncem a sluncem 
je letos provázen nízkou úrodou a nepříznivým vývojem mezikontinentálních 
vztahů, hledíme do nastávajícího Tři M Y dlouhého roku s optimismem..."
     Zpráva nedokončena. Hodnocení - Obydlená planeta??? se pohybuje mezi 
dvěma nestejně velkými slunci - Nelze vypočíst. Druhé zadání:
     "Blíží se Splynutí stínů. Všichni Kylhótové oslaví důstojně Slunce za 
sluncem. Druhá sklizeň sedmiroku byla bohatá a v jejím světle se prognózy 
zavržených akademiků jeví jen jako lživá propaganda sloužící nepříteli. 
rovněž není pravdou, že dvouprocentní emise z energetických velkozásobníků 
mají zhoubný vliv na některé druhy bíložravých plazů a draků. Bílkovinné 
zálohy Kylhótů zůstávají i nadále nedotčeny."
     Hodnocení - Obydlení nese znaky vyspělé civilizace. Skladování blíže 
neurčené energie nerušuje ekovazby planety ??? - Třetí zadání:
     "... odhalen a bude věčným svědectvím naší velikosti. Dokladem 
neochvějnosti, s níž hájíme životní zájmy Kylhótů. Naši  potomkům bude věčně 
připomínat, že odpovědnost za zkázu třetiny flóry a největších představitelů 
fauny, padá na hlavu obyvatelů Patmos. Památník pravdy žaluje naše 
odpůrce za bezohledné využíváni zakázaných energetických zdrojů na bázi 
vodíkových fůzí, a tím k narušování podsvětí i párního krytu planety matky. 
Patmos je hrozbou našemu jsoucnu. Co pojmenováno = to pravdou. Výstraha! 
Na hranicích souší byly zjištěny rozmanité biostroje z nepřátelské produkce, 
které zcela devastují tamní prostředí. Agresivita biostojů je 
vysvětlitelná jejich posláním - zničit nás. Protokaždý náš budoucí krok je 
adekvátní odvetou - je nezbytností..."
     Zpráva nedokončena, hodnocení - Spor dvou antagonistických skupin, 
pravděpodobně obojživelného obyvatelstva, spěje ke konfrontaci. Čtvrté 
zadání:
     "Zpráva mozkového centra: Konečnou nejúčinnější a nejúspornější 
obranou akcí proti expanzi Patmos bude vychýlení osy matky země o 33 stupňů 
k malému slunci, tak aby rotační kružnice činila maximálně 40 075 704 



jednotek. Provést v MMM2 hodině sedmiroku. Důsledek: Třetina souší obětována 
vodě. Patmos pohltí moře. Následné odchýlení z oběžné osmy způsobí křížení 
dráhy v minimální vzdálenosti od malého slunce. Vody moře Patmos projdou 
v perigeu krátkého roku sterilizací a v apogeu sedmiroku zamrznou. 
Normalizace: Po 77 sdružených ročních cyklech se oběžná dráha vyrovná a 
dvojdení bude vykazovat na obou stranách planety matky opět stejné tepelné 
hodnoty. Předpoklady akce: Všestranný biostroj houževnatého trvání, který 
bude schopen uvést motorický řetězový systém rotační tendence v činnost"
     Nečitelné!
     "Čistá srdce a dvě slunce Kylhótů. Námitka: Chybou v navigaci by mohlo 
dojít k převýšení únosných hodnot a následnému vybočení z oběžné osmy, 
tím k odtržení od středo galaxie. Na periferii Mléčné dráhy je život 
Kylhótů pravděpodobný jen z 0,003 %. Kylhótové = centrum. Pravděpodobně mínus 
MM1, že dojde k chybě..."
     Hodnocení - Parametry planety ??? shodné se Zemí - Obvod rovníku. 
Nebezpečný plán útoku jedné geopolitické skupiny směřující ke zkáze druhé. 
Planeta ??? se pohybuje po oběžné dráze uprostřed Mléčné dráhy - blíže 
neurčitelné - Obíhá dvě nestejná slunce. Smyslem útoku je narušení režimu 
planety, který se jeví + - takto: Sdružený roční cyklus: Oblet malého slunce, 
překřížení vlastní dráhy, oblet sedminásobného slunce v protisměru 
a uzavření oběžné osmy. Při křížení neexistuje na planetě noc ??? V apogeu 
obou kruhů = zimní období = zákryt sluncí. Pravděpodobně výrazné tepelné 
rozdíly. Obyvatelstvo používá neznámé energetické zdroje netušených 
mocností. Páté zadání:
     "Vládní centrum sděluje, že dnes byla zahájena výroba universálního 
biostroje pro suchozemské podmínky. Základní vlastnosti: Samorealizační 
systém a zpětné paměťové bloky, jež vylučují vědomí o fázi vzniku biostroje 
= větší sebedůvěra. Omezené úsudkové schopnosti a tím i vnitřní zábrany, 
v krajních tolerancích plození až samozničení. Pomalost pracovního 
tempa nahrazuje schopnost automatické koordinace činnosti mnoha jedinců - 
- možné milionové soustředění k jednomu cíli. Program: Obranná služba 
Kylhótům. Životnost: V opakování neomezená. Poznámka: Vládní centrum má k 
použití šém biostrojů.Šém udává tendenci, smysl jsoucna biostrojům. Po 
splnění jejich poslání vládní centrum šém zničí a v koloniích biostrojů 
dojde k samovolné rezignaci na existenci. Formální provedení: Totožné s 
naší tělesností. Omezení: Jednostranná možnost jsoucna na souších planety 
matky. Výrobce: "Čelná Laboratoř Organické Výroby Evropského koncernu! Na 
trh bude uveden pod zkratkou firmy – ČLOVĚK. - Hodina MMM2 se blíží."
     Hodnocení - Při konfrontaci došlo k předpokládané havárii- Obě 
geopolitické skupiny zanikly. Planeta ??? opustila své místo v galaxii. 
Pravděpodobně zachycena některým sluncem na periferii Mléčné dráhy. 
Pravděpodobně totožná se Zemí. Člověk pravděpodobně biostroj.
     A Bertík s posledním zbytkem energie stvořil svou první samostatnou 
a samossebou chybnou myšlenku:
     "Jsme si rovni..."



J. ROSPALOVÁ                       V Ý R O Č Í

     Celkem vzato jsem se tu nudila. Neví,proč jsem raději nezůstala 
doma s tátou a nepomáhala mu s opravou robota. Třeba by zapomněl na 
trojku z matematiky a pustil mě s holkama do kina. Jenže babička 
potřebuje doprovod. Mimoděk jsem se ušklíbla, když jsem si připomněla 
její frázi: "To za našich mladých let..." Místo aby se přimluvila, 
abych mohla jít do kina, ještě tátu podpichuje.
     "Jen ať jde se mnou, ke škodě jí to nebude, když se trochu 
odreaguje od všech hloupostí."
     A táta je samozřejmé pro. Jako vždycky má na mysli moje dobro.
     "Nežilo se vždycky tak, jako teď. Babička ještě pamatuje!" 
Bohužel, pomyslela jsem si. Babička nemá sklerózu. Ale někdy je docela 
fajn. To když, mě učila vyšívat. Tenkrát museli mít trpělivost! Já 
jsem si popíchala prsty, ale babičce rostly pod rukama nádherné 
květy. Měla jsem strašnou chuť se to  také naučit, ale chyběla mi 
vůle. Za chvíli mě to předtalo bavit, a když se nikdo nedíval, podstrčila 
jsem plátno Euklidovi, to je náš robot. Ten to měl raz dva. 
Všichni jeho výtvor obdivovali, jen babička byla nějaká smutná. 
Poznala, že jsem to nedělala já, bylo to moc přesné. A abych pravdu 
řekla, ani já jsem z toho neměla takovou radost.
     Z těchto úvah mé vyrušil babiččin hlas.
     "Na co zas myslíš? Dávej přece pozor!"
Otráveně jsem se narovnala na židli. Řečník právě dokončoval svůj 
projev a neustále opakoval, jakou je mu ctí, že mohl promluvit, k 
účastníkům II. konference, která se pořádá na počest založení Věčného 
míru na celém, světě.
     "Je tomu už padesát let, kdy byly přesně v tento den zničeny 
všechny zbraně, které vytvořila bezcharakterní pokolení před námi. 
Dnešní generace ani netuší, jak lépe se jim žije bez strachu z 
budoucí možné války..."
     Odpovědí mu byl bouřlivý potlesk zúčastněných. Babička dokonce 
slzela a jak jsem si všimla, nebyla sama. ale než jsem se snažila nad 
vším alespoň trochu se zamyslet, spatřila jsem dole Paola. Nijak moc 
jsme se neznali, ale naši rodiče se občas navštěvovali. Paolo žil v 
Anglii, a tak jsem musela zapnout literoskop, abychom se mohli domluvit, 
protože moje znalosti angličtiny byly mizivé, Právě vyhlásili 
přestávku, tak jsem zamířila k němu.
     "Ahoj," řekla jsem na uvítanou. Zdál se také celkem potěšen, že 
mě vidí.
    "Čau," řekl, když také stisknul tlačítko literoskopu. "Co tu 
děláš tak sama?"
     "Jsem tu s babičkou," řekla jsem tónem, který vyjadřoval mé 
nadšení. "Chtěla být u toho. A co ty?"
Nestačil mi odpovědět, protože uviděl dvě dívky a začal na ně mávat 
a posunky ukazovat, ať jdou k nám. Když se k nám konečně dostaly přes 
hloučky lidí, Paolo se ujal představování.
     "Jolana. Z Itálie. Znáš Benátky, ne?"
Přikývla jsem:
     "A to je Viktorie. Z Maďarska."
Já jsem se představila sama:
     "Zuzana, Československo."
Jolana se usmála:
     "Tam je krásně, byli jsme na dovolené nedaleko Prahy."
Chvála na moji zem mě potěšila, dokonce jsem zahnala slabý stín 
žárlivosti na Paola, a přátelsky jsem se zeptala:
     "Jak se vám tu líbí?"
Ukázalo se, že všichni jsou tu dalo by se říct nedobrovolně.
     "Nuda. Alespoň film kdyby dali, když už nic jiného."
Rozhovor se začal točit okolo problematiky konference.
     "Muselo to být opravdu hrozné, každou chvíli čekat nějaký konflikt 
mezi národy. Ale proč se k tomu neustále vracet?"
     Začali jsme o módě, abychom trochu vyšli ze stísněného ovzduší,
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ale zase jsme se vrátili ke konferenci.
     "Stejně," začal Paolo. "Ten princip neutronové bomby by mě 
zajímal. Musel to být úžasný vynález."
     Rázem jsme zmlkli. Až teď si Paolo uvědomil, co řekl. Zbledl 
jako stěna a snažil se něco vysvětlovat. Ale my už jsme měly vypnuté 
literoskopy, slyšely jsme jen angličtinu, rychlou, zmatenou, které 
žádná z nás nerozuměla. Podívaly jsme se na sebe, dorozuměly se očima. 
Jolana poodešla k vysokému muži v černém obleku a něco mu povídala. 
Věděly jsme s Viktorií, co bude. Paolo se náhle rozběhl k východu,ale 
muž stiskl tlačítko na svém opasku a dveře se neslyšně zavřely. Marně 
se do nich Paolo opíral. Před padesáti lety prý byli devatenáctiletí 
mladíci silnější než dnes,v jedenadvacátém století. Muž v černém 
kývl na své dva podřízené, ti vzali zsinalého a už pohybu neschopného 
Paola mezi sebe. Věděly jsme, že už Paola nikdy neuvidíme, že už ho 
nikdo nikdy neuvidí.
     "Děvče, už tě hledám dvě hodiny," ozval se vedle babiččin hlas. 
Ale nebyla v něm zloba. "Musíme se vrátit."
     Když jsme seděli v podzemní dráze, spojující Paříž s Prahou,vzala 
mě babička za ruku.
     "Když jsem byla malá, byli lidi krutější. Nenechávali je žít."
     Otočila jsem se k oknu. Před očima se mi míhaly podpěrné sloupy 
dráhy. Měla jsem Paola celkem ráda, ale necítila jsem lítost, že už 
není. Kdyby nešla Jolana, šla bych já. Musela bych, protože chci mít 
jednou dvě holčičky a dva střapaté kluky.

Petr ŠTĚCHA             Potomstvo Makrosvěta

     Na raketodromu se shromáždilo už značné množství lidí. Mezi vědci 
stály milující ženy kosmonautů se svými ratolestmi. Všemu se dostalo 
jakéhosi slavnostního nádechu. Netrpělivost přítomných už přesahovala 
všechny meze a neuspokojily je ani zprávy z hlídkové věže.
     Co se asi stalo? Proč mají takové zpoždění? To byly nejčastější 
otázky probíhající vlnícím se davem. Čekali, čekali, avšak nedočkali 
se.
     V té době byla kosmická loď už jen několik set tisíc kilometrů 
od země. Vraceli se z velké kosmické výpravy, pravděpodobně úspěšné. 
Všichni se velice těšili na své blízké; manželky, děti, přátele, které 
už co nevidět spatří, pozraví a obejmou.
     Náhle se však před jejich zraky odehrálo, cosi hrůzného - 
přízračná kosmická katastrofa.
     Odkudsi odněkud se rázem vysunula obludná ruka gigantického 
kostlivce, uchopila Zemi a poté zmizela v nepopsatelnu. Země prostě už 
nebyla.
     Kosmonauté zůstali s vytřeštěnýma očima a otevřenými ústy stát 
u skla za palubní ovládací deskou hledíce do prázdného prostoru, kde 
ještě před několika osudnými minutami se nacházela jejich rodná 
planeta, kde byla Země.
     "Co to bylo? Viděli jste taky to co já?" dostal ze sebe první. 
"Oni... oni... ukradli ji," tak to byla slova druhého, jež zíral jak 
zbavený smyslů.
     V duchu si představovali ony obludné stíny na obloze a potom 
strašné nárazy a hroznou katasrofu, jak asi byla pozorována z povrchu 
planety.
     Ozval se i velitel: "Chlapci! Už se nemáme kam vrátit..." 
A jen tak stranou na samén kraji jeho mysli vyvstala podivná myšlenka: 
"Byla to msta Makrosvěta...?"
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P. KOSATÍK                Host do domu...
     Heleďte,lidi, abysme se rovnou obešli bez nějakejch nedorozumění, 
rád bych vám řekl: nezáviďte mi. Nic na tom není, to jenom vy jste 
zmanipulovaní různejma těma science fictionama; já vím, vy si myslíte 
svoje, já taky vím svý, ale každopádně bych vás rád přesvědčil, že 
nemá cenu závidět někomu, kdo přichází z budousnosti. Fakt. Vy nanás 
vidíte jenom všecky ty vymoženosti, chcete se k nám dostat (naštěstí 
to nejde) a někdy dotíráte až moc, vážně! Buď se k vám přestaneme 
vracet, nebo vás jednoduše přesvědčíme, že jste vedle jak ta jedle, 
říkám to správně?
     O to přesvědčení mi právě jde. Podívejte se. Já pracuju taky v 
tom ústavu pro mimostyky, už jste o něm bohužel párkrát slyšeli a 
ještě asi uslyšíte, jestli si budou kluci dál pouštět pusu na špacír. 
Dělám tam jako operatér, ale popravdě řečeno, jsem tam trpěnej jako 
pátý kolo u vozu. Naše oddělení se zabývá hledáním intragreenů, neboli 
obyvatel jiných planet, kteří žijou schovaní mezi náma. Takhle se 
ty vesmírný setkání totiž dneska dělají a je to strašná prča, jo.MY 
jsme se svýho času nenápadně zamíchali mezi obyvatele jedné planety 
kus napravo za Vodnářem a nachechtali jsme se, to jo? jenže pak jsme 
najednou zjistili, že naše mrňavá zemička je podobnéjma maníkama 
prolezlá skrz naskrz a už nějakou dobu a taky ne jenom jedním druhem, 
jednou expedicí, ale že je jich zde jak much.
     Začalo to tím trapasem se sněžným mužem, když jsme ho konečně 
objevili a on na nás vytáhnul laser, spálil nám auto a pak odletěl v 
talíři s nápisem U.F.O. Ale to si nakonec prožijete sami. Taky s tou 
lochneskou to bylo nepříjemný, ale nejvíc práce nám dali ti sádroví 
trpaslíci, což byly takový legrační zrůdičky, ve své době hodné 
populární až do dne, kdy někdo zjistil, že ty trpaslíky vlastně nikdo 
nevyrábí a že se vůbec neví, odkud se vlastně berou. Přes noc všichni 
trpaslíci ze zahrad zmizeli a nám začalo z jejich zlomyslnosti pravé 
peklo, u sta hromů!
     Dělali nám to nejhorší, kouř z komínů ohýbali k zemi, takže jsme 
běhali se šátkama přes obličej a málem litovali, že už před spoustou 
let jsme z vašich plynovejch masek nadělali pneumatiky značky Neucházej. 
Potom nám obarvili oblohu na žluto. A ty zelený pruhy! Slunce 
mělo modrý oči a růžověj nos, smálo se na nás a když zapadalo, 
rozprostřel se nad celým obzorem obrovskej nápis K O N E C. Taky Kaspický 
jezero nám vypili. Jak duhy. Ale nakonec jsme na ně přišli a v nejbližší 
době se jim to chystáme oplatit, hví!
     Jenomže - teď nic. Už skoro rok jsme v našem oddělení nedostali 
hlášku o nějaký nový expedici. Nás šéf je z toho celej špatnej, je mu 
to podezdřelý a my musíme hledat vetřelce všude. A tady máte ty výhohy 
budoucnosti. Lítat z jednoho konce planety na druhej a zbytečně, 
lidi, zbytečně! Trvá to tejdny a všecko je to na houby.
     Už jsem té dřiny taky chtěl nechat, fakt už jsem nemohl, ale 
pak jsem dostal ten nápad. A kvůli tomu vám vlastně taky píšu. Teda 
proto, že vám trochu závidím tu idylku v Zapadákově. Máte smůlu, že 
jsem upovídanej Tonda, takže abyste si tak klidně nehověli, prozradím 
vám, na co jsme včera přišli, vy trdla.
     Vy si tak spokojeně žijete, že jo, koukáte do nebe, vypouštíte 
jednu raketu za druhou, myslíte si, jak jste chytří, co, no a zatím, 
kamarádíčci, nevíte, co vím já, hí ha hů, nevíte, že ONI jsou všúde 
mezi váma a vodí vás za nos, dělají si s váma co chtějí a vy jim 
zobete z ruky. A přitom kdybyste trochu přemejšleli, muselo by vás 
taky napadnout, kde je najít. Takhle jim nalítnout! Vždyť je to 
trapný!
     Podle mejch posledních výpočtů je to nezvratně prokázaný.
     Všechny ženské jsou vetřelci z mlhoviny M 42 v Orionu, vy 
trumbelkové.
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                                        T R O F E J
                                        ———————————
                                  Stanislav Švachouček

     Martin seděl u ohně a opékal si kousek syntetického masa napíchnutého na rožní. Byl to 
jeden z jeho prvních samostatných výrobků v rezervaci. Tom a Doktor mu hned první večer 
ukázali, jak péci maso nad ohněm. Měli na to zvláštní zaostřené držáky. Martin si vyrobil svoji 
variantu; asi ve třetině drátu zavěsil podstaveček tvořený drátem ohnutým do trojúhelníku, 
který sloužil jako opěrka. Proti sklouznutí zajistil opěrku dvěma pružnými podložkami, která 
na rožeň narazil z obou stran. Pak teprve přišla na řadu rukojeť z kousku větve.
     Murra seděl u ohně také, ale díval se na oblohu. Jako intelektualizovaný medvěd 
vyhledával společnost obou strážců rezervace, ale na ohni si nikdy nic neopékal, i když se ho 
nebál.
     Martina bolelo celé tělo, ale byla to příjemná únava, na kterou si už zvykl. Vychutnával 
chvíli klidu po večeři, která předcházela jejich nezbytným večerním debatám. Když před 
čtrnácti dny se objevil a složil v kanceláři své čtyři tisíce, polovinu svých úspor, byl pro 
Toma i Doktora cizinec a nečekal, že v nich najde přátele.
     Přišel do rezervace ulovit medvěda. Byl to luxus pro technika jeho postavení naprosto 
neúměrný. Všechno zavinila vlastně Irena, která se zhlédla v helovizním zpěvákovi Kandarovi. 
Básnila o něm denně a Martina tím, nepochybně schválně, trápila. Jedním z jejich posledních 
objevů bylo, že Kandar v rezervaci sám ulovil nožem medvěda. To byl fakt, s nímž se nedalo 
hnout. Martin sice naznačoval, že to je jen reklamní trik, ale postupně nasákl jako houba 
přesvědčením, že pořádný chlap by měl jednou v životě ulovit vlastníma rukama nějakou 
nebezpečnou šelmu.
     Začal číst romány z divokého západu, ale tam se zvířata většinou střílela, což mu 
připadalo nesportovní. Kroužek lukostřelců, který pořádal jednou za sezónu hon na skutečné 
zajíce, mu připadal obtížný svými nároky na pravidelná setkání a trénink. Kromě toho zajíc není 
nic, na čem by se dalo ukázat hrdinství.
     Zjistil si tedy jednou konečně ceny za lov v rezervaci a byl překvapen, že je to věc 
sice drahá, ale dostupná. Objednal si tedy jednoho medvěda, podepsal prohlášení, že chce zvíře 
ulovit beze zbraně, prohlášení, že podniká lov na vlastní nebezpečí, uzavřel velmi vysokou 
pojistku na zranění a zaplatil v kanceláři rezervace své čtyři tisíce.
     Území skoro pětset kilometrů čtverečných spravovali dva muži. Jeden se představil jako 
Tom, druhý nemluvil. Tom vysvětlil, že tu pracuje proto, že měl v zaměstnání nějaký malér. 
Je to doktor a tak se mu tedy říká.
     Hned za kanceláří, která tvořila jediný vchod do této části rezervace, čekal obrovský 
medvěd.
     "Dobrý den. Máš pro mne něco. Tome?", řekl a hrnul se k nim.
     Martina zamrazilo, ale Tom se s medvědem srdečně přivítal a vytáhl z tašky svazek papírů.
     "Večer ti to všechno ukážu. O těch vysokotlakých čerpadlech jsem nic nesehnal, ale jinak 
mám pro tebe dvacet kopií."
     Obrátil se k Martinovi a vysvětloval:
     "To je Murra. Je intelektualizovaný. Jeho koníček já kosmická technika, hlavně systémy 
pro zajišťování životních podmínek lidí."
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     "Life support systems," zabručel medvěd. Zvedl pravou pracku a natáhl ji k Martinov
     "Murra, jméno mé."
     "Martin Antoni," odpověděl automaticky Martin.
     "Co vás sem přivádí?" pokračoval společensky Murra.
"Chce si zalovit. Je to romantik," zachránil situaci Tom. Martin mu byl vděčen, 
že hned začal mluvit o něčem jiném, protože lhát nechtěl a nemohl přece říci medvědovi, 
i když intelektualizovanému, že jde lovit medvědy.
     Nemluva Doktor si Martina po příchodu ke srubu vzal stranou.
    "Mám k vám prosbu," řekl. "Neříkejte Murrovi, že jdete na medvěda. Nehodíse to."
     "Rozhodně ne, měl jsem taky ten pocit."
     "Dejte si ale pozor, aby na to nepřišel sám. Je na to dost chytrý. Má inteligenční 
kvocient vyšší než stočtyřicet. Když se jen trochu podřeknete, je to stejně, jako 
když to vypálite naplno."
     Martin slíbil být opatrný. Vůbec se snažil vycházet oběma strážcům rezervace 
vstříc. Viděl, že mají práce tolik, že to ztěží zvládají. Proto se nedivil, že rezervace 
zaručuje uskutečnit lov do čtrnácti dnů. Když viděl shon, v jaké probíhal pracovní 
den obou mužů, umínil si netrvat na dodržení termínu.
     Vstávali v šest, umyli se a vyrazili na ranní rozvoz krmení. Marti se hned druhý 
den přidal k nim a cítil, že chlad, který byl zvláště u Toma velmi zřetelný, pomalu 
mizí. Práci končili kolem osmé a pak seděli u ohně dokud bylo o čem povídat. Kolem 
desáté se zvedli a šli spát.
     Martin se původně domníval, že bude v rezervaci postrádat svůj náramkový 
komunikátor 
a kalkulátor, které mu v kanceláři odebrali, ale celodenní práce venku jej tak 
unavila, že vychutnával večerní posezení a pak spal jako zabitý. Civilizace mu kupodivu 
nescházela.
     Druhý týden už mu šla práce velmi pěkně od ruky.
     "Nehcceš tu dělat s námi? Máme pod stav," dobíral si ho Tom. "Když budeš pořádně 
makat, necháme tě za odměnu v Centru u veterináře intelektualizovat!"
     Martin se smál, ale dovolená se mu líbila. Skoro doufal, že stráví ve srubu celých 
čtrnáct dní a pak jim navrhne, aby termín prodloužili. Denně ráno potkával Murru. který 
běhal svůj ranní desetikilometrový okruh. "Pro zdraví i pro krásu," jak říkal. 
Martin mu skoro záviděl.
     Po večeři sedávali pravidelně u ohně. Martin měl vždycky po večeři ještě hlad. 
Tom tedy začal kromě odborných časopisů pro Murru a mikrofilmů s groteskami pro ostatní 
zvířata nosit ještě Martinovi syntetické maso navíc.
     Někdy přišel Murra, méně často nějaké jiné zvíře. Jednou dokonce soudili veverku.
Přestože měla potravy dost, vlezla vlkovi až do jídla a ten si oprávněně stěžoval na
porušení hygienických pravidel.
     "Všechna zvířata jsou intelektualizovaná?"
     "V podstatě ano. Jak jinak bychom tady na těch pár kilometrech čtverečných zvládli 
tisíce zvířat?"
     "Veverka je blbec," prohlásil Murra svým hlubokým hlasem. "Intelektualizovaná 
veverka je jen o trochu menší blbec, ale s menším pudem sebezáchovy, Intelektualizace 
zvířatům nesvědčí. Umírají dřív. Protose také lidé nepodrobují intelektualizaci.
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Kdybychom nebyli intelektualizovaní, rezervace by nás neuživila. Jenom vědomě se můžeme 
živit umělou potravou. Chtěl bych ale připomenout, že veverce mohl třeba v její 
potravě scházet nějaký prvek, který našla u vlka."
     "Takže jsi jako obvykle upozornil na to, že se tu se zvířaty špatně zachází, 
ale nic nenavrhuješ."
     "Navrhuji, Navrhuji zbyvit ji intelektualizace na deset dní. Když nebude myslet, 
najde si, co tělo potřebuje. Za těch pár dní hlady neumře, ani rezervaci nepoškodí. 
Je malá, nikomu neublíží."
     Tom a Doktor se na sebe podívali.
     "Víš, že se to nesmí. Dávky se hlídají."
     "Veverka nepotřebuje moc a Martin to nepoví, že!"
     Martin překvapeně zavrtěl hlavou. Nikdy by ho nenapadle, že injekce, která, by 
mohla pomoci jediné veverce, by mohla být něco nedovoleného.
     Tom potřásl hlavou.
     "Tak jsme tam, co vždycky. Murra, advokát utlačovaných. Místo trestu léčení 
zakázanými metodami."
     "Nic nechci prosazovat, nemám na to právo. Znáte ale moje heslo. Lékař léčí, 
příroda uzdravuje."
     Tom potřásl hlavou a vytáhl z náprsní kapsy krabičku. Vyňal z ní injekční 
stříkačku, ve které mohlo být nanejvýš pár kapek.
     "Murro, prosím tě, dojdi pro ni."
     Medvěd se zvedl a az chvíli byl zpátky. Když si přisedl k ohni, uviděl Martin, 
že před Tomem na zemi se krčí vevrka.
     "Já už to víckrát neudělám...", zapištěla.
     Tom ji beze slova chytil a dal jí injekci.
     "Teď večer už nepij. Nezapomeň, že pít smíš až ráno!", volal za veverkou, která 
mu z ruky vyrazila obrovskými skoky.
     "Vyprávěl jsem vám už o záhubě expedice Antares 12?" zeptal se Murra.
     "Ne, vyprávěj, prosím tě."
     Martinovi bylo jasné, že Tom Murru pobídl proto, aby jeho vyprávění zavedlo večer 
do obvyklých kolejí příjemného nezávazného popovídání. Historie selhání agregátů pro 
čištění vzduchu na kosmické lodi a zoufalý boj lidí o život, který zůstal detailně 
zachycen v palubním deníku, mu ukázaly Murrův koníček v novém světle.

     Martin seděl u ohně a opékal si kousek symtetického masa napíchnutého na rožni. 
Vychutnával chvíli klidu a přemýšlel,jak by měl požádat Toma a Doktora o prodloužení 
svého čtrnáctidenního pobytu v rezervaci, aby neměli nepříjemnosti, že mu nezajistili 
lov, který si objednal.
     "Tak už tomu bude čtrnáct dní," řekl pomalu Tom.
     "Zítra si ulovíš své zvíře. Chtěl bych ti říct, že jsme tě nechali čekat ze dvou 
důvodů. Za prvé jsi nám za těch pár dní pomohl znatelně s prací a za druhé jsme chtěli, 
aby se to pro tebe stalo zkušeností na celý život, která možné, změní tvůj vztah



zanedbat. Proto jsme to natáhli, jak se dalo."
     Tom se obrátil k Murrovi.
     "Kamaráde, je nám líto, ale Martin přišel ulovit tebe."
     "To už jsem na řadě?"
     Martin chtěl něco říci, ale Tom ho zarazil.
     "Nejsi ještě tak starý, ale pamatuješ se, jak jsi byl na jaře na vyšetření kvůli 
bolestem v břiše. Řekli jsme ti, že je to žlučník. Chodil jsi od té doby pravidelně 
na kontroly. Jenže to není žlučník. Je to rakovina a stále to roste. Proto jsi na 
řadě."
     "Já, jsem si to rozmyslel, nemůžu přece..."
     Murra Martina zarazil pohybem pracky.
     "Když je to tak, je lepší; když to bude někdo, koho znám."
     Zvedl se.
     "Jakou cenu má moje kůže?"
     "Čtyři tisíce,"
     "To jp legrační. Moje smrt právě zaplatí život mých dvou synů."
     "Promiň,Murro, ale jinak bys zemřel už brzy a úplně nadarmo."
     "Chtěl jsi říci zadarmo, viď? Smím ještě večer pít?"
     "Můžeš, ale ráno už raději ne."
     "Sbohem."
     Murra zmizel ve tmě.
     Chvíli seděli mlčky. Pak se náhle Doktor zvedl a přiklopil oheň kusem plechu, 
kterým vždy před spaním přikrývali zbylé oharky. Šli spát bez jediného slova.
     Ráno se chystali jako obvykle vyjet s krmením. Doktor vytáhl dalekohled.
     "Vsadím se, že dnes nepoběží."
     "Tv bys běžel?"
     Doktor pokrčil rameny a opřel se do vozíku s kartony potravinového koncentrátu. 
Martin se k němu přidal. Tom šel vedle nich a dával poslední rady.
     "Hlavně dnes nic nejez ani nepij. Přišel jsi ulovit medvěda, takže mu dáme 
injekci. Neboj se, že půjdeš proti Murrovi. Po injekci to bude normální medvěd, šelma, 
která tě může zabít jediným plácnutím tlapy. Kdybys na něj šel nožem, zabije tě. Nemáš 
na to figuru, ani to neumíš. Přivážeš si nůž na klacek. Musí mít asi dva metry. Kratší 
by ti nebyl moc platný a delší bys neudržel. Musíš si to připravit sám. Chápeš, že 
nikdo z nás ti nepomůže.
     Tím kopím ho bodneš, hned vytáhneš a bodneš ještě jednou. Musíš zasáhnout srdce, 
Potřetí nebudeš mít možnost. Dáme ti taky injekci. Jinak bys to nedokázal. Nesmíš to 
na nás píchnout, ale my ti věříme."
     "Co kdybych to přece jen neudělal.?"
     "Musíš. My bychom ti třeba věřili, že nebudeš chtít peníze zpátky, ale může se 
stát všelicos. Vedení rezervací tě bezkůže nepustí domů a my přijdem o plat, když se 
to opozdí o víc než jeden den, nebo když si na nás budeš stěžovat."
     Doktor svedl k očím dalekohled a vozík se zastavil.
     "Běží. lidi, to je neuvěřitelné . On opravdu běží."
     Vytlačili vozík na mýtinu a zůstali stát.
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     Za chvílí vyběhl na paseku Murra.
     Tom sáhl do kapsy a vytáhl pouzdro s injekcemi.
     Murra zahlédl známou kazetu a udýchaný se zastavil před nimi.
     "Tak brzy?"
     Tom přikývl a Murra, zvedl pracku a zavřel oči. Jehla mu vjela do kůže, pak ji 
Tom rychlým zkušeným pohybem vytrhl a uložil do pouzdra. Vytáhl druhou injekci a kývl 
na Martina. Ten natáhl ruku jako v transu a sledoval, jak mu pod kůží naskakuje malá 
bulka .
     Murra do něho šťouchl tlapou a řekl.
     "Nashledanou."
     "Nashledanou," odpověděl Mehcanicky Martin.
     Tom do něj strčil a Martin vykročil k lesu směrem, kde zmizel Murra.

     Šal pomalu mezi stromy a najednou ucítil strach.
     "Tak takové to je," pomyslel si. "takhle vidí svět zvířata."
     Strach jej celého zmrazil. Poprvé v životě viděl stromy jako symboly možné 
záchrany ve větvích. Každý stín mohl být signálem blížícího se nebezpečí. Sáhl na opasek 
a opět se přesvědčil, že široký nůž, kterým štípal čtrnáct dní třísky, je na svém 
místě.
     Vzpomněl si na Tomovy rady a vrhl se na první větev, kterou měl pře očima. Zlomila 
se s ostrým třesknutím, Ztuhl, protože měl dojem, že to muselo být slyšet na kilometry 
daleko.
     Větev byla suchá a nehodila se. Zatnul zuby a snažil se uklidnit. Vyhlédl si 
pořádnou větev na něčem listnatém, snad to byl buk, Nalomil ji a dopižlal vlákna nožem. 
Neměl žádný provaz na přivázání nože. Po několika minutách paniky, kdy se málem 
rozběhl nazpátek, přivázal nůž řemínkem od dalekohledu.
     Postupoval opatrně dopředu a poslouchal zvuky lesa. Každé zašustění mu drápalo 
nervy. Náhle narazil na medvěda.
     Zastavil se. Šelma neměla nic společného s Murrou, kterého znal. Blesklo mu 
hlavou, že se možná stal omyl. Přesto neměl jinou možnost, než zabít neby být zabit. 
Jasně pochopil, že to,co se stane,nebude hrdinství, že zabije ze strachu.
     Medvěd se pohnul směrem k němu. Martin mu hodil dalekohled na hlavu. Zvíře se 
vztyčilo, vrhlo se k němu a Martin bodl. Neměl možnost pokus opakovat. Medvěd prackou 
udeřil do klacku a vyrazil mu ho z rukou.
     Martin uskočil za strom a od tud sledoval, jak šelma dodělává. V poslední chvili 
zvedl medvěd hlavu, podíval se na Martina nečekaně jasnýma očima a bylo vidět, že chce 
něco říci. Pak ale ochabl a už se nehýbal.

     V letadle, kterým se vracel domů, převracel zamyšleně v rukou potvrzeni o tom, 
že vlastoručně zabil nožem divokého medvěda v rezervaci. Potvrcení dostal v kanceláři, 
kde mu Tom slíbil, že kůži pošlou do týdne na jeho adresu a spolu a Doktorem se s 
ním rozloučil.
     Martin si původně představoval, přímo z rezervacepojede k Ireně a kůzi jí 
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triumfálně složí k nohám. Teď měl ale pocit, že se něco změnilo. Ireně musí stačit 
potvrzení s velkou fotografií, kde on stojí vedle mrtvého zvířete.
     Z letiště jel rovnou ke své snoubence. Když taxík odjel, přistoupil Martin k 
plotu a viděl, že Irena právě pořádá večírek. Poznal několik kamarádů ze své party. 
Přesto se mu mezi ně nechtělo. Rozhodl se, že to, co chce Ireně říci se na večírek 
nehodí.
     Přistoupil ke sloupku inforu u vrat. Vložil do štěrbiny schránky potvrzení a pak 
stiskl tlačítko mikrofónu.
     "Chtěl bych nechat vzkaz pro slečnu Irenu."
     Rozsvítilo se světélko nad mřížkou a zkreslsný hlas automatu řekl:
     "Můžete zanechat vzkaz v délce dvou minut. Prosím mluvte."
     Martin si vzpomněl na dvě medvědí hlavy nad plotem, které ho pozorovaly, když 
opouštěl reservaci. Řekl do mikrofonu několik slov a odešel podél pečlivě 
udržovaného plotu.

     Večer, když si Irena přehrávala obsah inforu, zarazil ji podivný vzkaz.
     Z pásku se ozval tichý hlas:
     "Vzkaz Martina Antoniho pro slečnu Irenu..."
Víc neřekl. Dál bylo jen slyšet kroky ve štěrku, které slábly, jako by se vzdalovala, 
až zanikly docela.


