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J I Ř Í  Č E R N Ý

D o p l ň k y ,  p o z n á m k y  a p ř i p o m í n k  

k " P r v n í m u  r e v i d o v á n é m u  

S u p e r s  e z n a m u  "

použitá symbolika: c: publikováno časopisecky
o: obsahuje 
n: náklad

opravy zdůrazňovány podtržením
poznámky uváděny v uvozovkách ".... "
určení položky: .123 položka 123

A123 autor položky 123 
Pí 23 před položkou 123 
Z123 za položku 123

/pozn. BG: Jiní autoři jednotlivých j^esel doplňků než ing. Černý 
jsou značeni takto: /MS/ = Miroslav Srb

/vs/ = Václav Soukup /

A1 Aleksandyt/
.15 c: Dobrodružný svět 
A17 Aljtov ^
.34 n: 6000 tk
.36 Modrý démon I, II^

1931? 1 932/
.37 c: Kulíšek ^
A45 colonel "jako plukovník 
.55,56 Petr Pan 1,11,111 </ 

1927,1926,1927 /
.62 Ocelové paže 

1 920,1922 ̂
A68 Beckford/
A30 Aleksandr RomanovicM'
Z84 Laboratoř

/Svoboda,1987,28300/ /MS/^ 
.98 Stappletuna^

Z102 ?c: Právo liduJ

Z102 Bester,Alfred /Ame/
/Směna,1987,52000/ /vs/<-

A103 /Ame/ ^
Z118 Fantastická zoologie

/Odeon,1988,10000/ /vs/ž 
.133 c: VTM^
A142 Grigorýjevičt 
.142 1965,12000 "poslední vydá

ní je lepší /doplněné/" 
A147 Howard/
P148 Doktor Twardowski

/Práce,1987,14000/- 
A157 Bukovinka,Ján Hofman ^
.162 "vyřadit?"'/
.164 Podivná historie 1.11 t 

1921,1922 t/
A198 /Arg/ /
A214 /Ame/t/



A233 /Ame/ Z
A241 n: 15000 /MS/''/
A254 /Ita/L/
A260 Danrit'/
.271 DP,1927^ ,
.273 "zrušit - je v 274" ' ,
.286 komun.knihk.,1925 /MS/r 
Z291 Síly nebesa 

Tisk,1940/
A294 /Ame/M
A295 Doolaard,A den /Hol//
.296 "zrušit - je v 302" /
.300 galei ^
A305 /Hol//
A313 Elin-Pelin/
Z314 "sem patří Enchoo viz 

A328,.328"/
A327 /Nor//
A328 Enchoo "patří za Z314"^ 
A330 /Rum//
A331 Farrěre!/
.338 zemetrasení/
A339 /Mad//
P340 Cestovanie v sedemmílovom 

skafandri /ML,'87,18000// 
.345 1971 /MS/c 
A363 Frank /
.386 Vilímek
.391 Dáma v lišku/
.392 /MF,1969-70/ c: ABC/
.399 c: Majáku 
A401 Hanns'"
.407 "zrušit!"/
A417 Aleksandr Stepanovic^^
.434 /Čs.podn.tisk.,1922//
.474 /ČS,1963/^
.484 neobyčejné 
.488 192*9. /
.494 tygr / ,
A503 /Fra/b 
A510 /Ame/(/
.512 Siddhárta'/*
A513 /Ang/ /
.514 c: Mladý technik /
Z534 kosmický smích /Janda,1928/ 
.539 n: 8500 ^
Z540 Horvat,Joža /Jug-chorv// 

Operácia Stonožka 
/ML,1987,39000/ 0/

.558 mozog/
A559 /Ang/ /
A564 Ivanova/
A565 Ivoi,Paul d'i/

.567 /Nývlt L 
A571 /ť/ V  
.581 1947 ^
.581,.584,-589 "Zrušit -i/

- jsou v 591"/
A603 /Ang/ /
A617 Jur_jev^
P617 Hodiny bez pera /

/Obzor,1987,5500/'/ /vs/
.619 hassandrina '
Z619 Kabur,B.P. /Rus//

Rops /DILIZIA,1967/^
.648 Bootuu
A655 Aleksandr Lavrenťjevič/
.655 n: 1 0000 A
.659 "nepatří pod konczynského/ 

/pokud vím/,autor není/ 
uveden"^

A660 /Jug//
Z669 krausnick,Michail /Nem/' 

Smrtonosný mrak 
/Melantrich,1987,16000/ /vs/, 

.670 1971,80000/- 
A672 /Sl/z 
A677 /Sl/^
A678 /č/ ̂
.678 /Janů^
.679 /Janů,1938/- 
.683 1943 /
A703 /Hol//
.712 =Tajemná Atlantis "lépe u-L 

vést /Albatros,1971/"^
.716 1909 ^
.728 n: 65000 /vs/^
.731 n: 30000 /MS/^
.759 n: 60000 /MS//'
.763,.764 "mám dojem Rudý Bůh/ 

=Rudý postrach"/
.766,.768 "totéž:Stopami=Tulák"'/ 
A773 /Č/z
A776 /C// '
A784 MacOrlan /Fra//
P786 Dívka na koštěti /

/Albatros,1987,40000/ /MS// 
J?786 Arabela,Rumburák/

/Pravda,1987,60000//"
.793 ?c
.799 /Nár.Politika,1930/,cí/^
A805 /Sve /
.806 c: Svět sovětů í 
.807 c: Technický magazín D 
.816 n: 9000/
A821 /Mad/z 
.848 n: 2000t"



.862 /Strom

.867 n: 11500 /MS/ ̂

.868 n: 2300 ^

.869 n: 35000 ^

.870,.871 "to je totéž"'
P872 Naživin,Ivan ^

Kruhy času /nák.vl./^ 
Z872 Zlatý věk /Lid.n.,1949,' 

22000/ ̂
.873 /ČS,1987,33000/ /vsA 
.876 n: 25000 /MS/i/
.883 n: 6600 /
.884 n: 25000^
.885 n: 5200 /
.886 n: 30000^
.888 n: 30000 /
Z888 Nemere,István /Mad/^ 

Vesmírný bič ^
/Směna,1988,35000/ /vs/<

.889 n:25C00 /vs//

.892 n:17500 /MS/"-
*896 n:100000 /MS//
.897 n: 50000 /MS//
.898 n: 50000 r 
.900 n: 65000 /MS/"'
.901 n:110000 /MS/t/
.902 n: 60000 /MS/</
A903 /Č/
.906 n: 4000 /
.909 n: 75000 /vs/v 
A910,.910 "zrušit!"/
.918 c v ,
.929 n: 176000 /MS/
.930 n: 40000 /vs/'^
.933 n: 25000 /MS//
.935 n: 3000/
P937 Pávek,Milan /Č//

Simulanti /Práce,'83,/ 
7000/ /vs/z 

A938 /Č//
.946 10000//
.947 n: 10000 /MS/^
.952 1922/
.954 n: 1700!/
.958 n: 134000/
.960 /Odeon,1987,80000//
Z965 Prokop,Gert /Nem/ ^

Tři minuty věčnosti^ 
/Svoboda,1988,45000/ /vs/ 

.968 n: 10000^

.971 n: 2000^
A972 /Č/^
A979 /Nem//
.979 n: 10000/

A 1010 /Rus//
A1011 /Jug-slovin/^
.1011 n: 500C/
.1013 1929 /

.1020 n: 50000 /MS//
A1022 /Nem/t/
A1030 /Č/^
.1030 /Reyman,1922/^
.1049,.1050 "zrušit!"^ ,
Z1056 Tamtamy /ČS,1 986,1 5000/AN 
A1062 /Ukr/^
.1073 n: 33000 /MS//
.1074 n: 30000 /vs//
.1076 n: 55000 /vs//
.1078 n: 26000 /vs/^
A1082 /Č//
Z1084 Pán životů /Lucrna,1929/? 
Z1088 Steinmúller,Angela a Karl- 

heinz Andymon /Směna,87,3
A1090 /Fra/-^
Z1096 Stoličný,Peter /SL/^ -

Dve záhady /ML,87,12000/^ 
.1097 "zrušit!"/
P1103 Brouk v mraveništi /

/LN,1982,70000/ /vs//
.1114 n: 15000/
A1115 /Sl/z 
A1117 /C/^
.1129 1944/
A1130 /C/M- 
A1133 /C//
A11J4 /^/^
A1137 /C/^
.1145 "viz 670, zrušit!"^
.1154 n: 20000^
P1172 Dobyvatelia Mesiaca 

/Andrássy,1948/
.1235 "podtitul u 1233 - zrušit! 
Z1237 Podivuhodná dobrodružství 

výpravy Barsacovy 
Z1248 Vetemaa, Enn /Est//

Klíč k určovánírtusalak'/ 
/LN,1987,48000/^

A1257,.1257 "viz 779 - zruš!"/" 
A1277 /Ang//
A1279 /Fin/-/
.1281 /Srdcem 
.1296 n: 3000/
Z1326 Wolf,Christa /Nem/ý^

Berlín,pod lipami /ČS,1977 
Z1391 Planeta búrok /Směna,'86,^ 
Z1391 Planeta Exilu / ,Š8,/ /v;
Z1406 Sonáta hada /LN,'87,62t./^- 
.1408 n: 5000 /
Z1411 Stratený robot*/ 

/ML,1986,22000/u 
Z1424 Vesmírné hry ^

/ML,1987,25000/ /MS//
.1430 Velikého^-

/10. IV. '88/
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J O S E F  P E C I N O V S K Ý

A ch, t y  s l u  ž b y !

Vrátil jsem se z poměrně dlovihé a namáhavé výpravy k hvězdokupě Persea a hnec 
druhý den, po nezbytné karanténě, jsem šel navštívit svého přítele. Odpočíval js 
spolu s Václavem Novákem na tarase jeho bytu a prohlíželi jsme si pražské pano
rama, poslouchali švitoření ptactva, a to jak zevní, tak i vnitřní, a já byl k 
tomu nucen poslouchat, jak si Václav Novák stěžuje na nepřízeň osudu.

"Představ si; Oscraa, že tento týden je už po třetí můj malý domácí robot An
tonín, ten nepostradatelný pomocník při chovatelské práci, v opravně. Hned v pon 
děli ráno, když leštil klece, mu třešník žravý sezobl anténku. Není mi známo, co 
s tou anténkou udělal; už ^sem ji totiž neroašel, asi ji zblajil jako zákusek po 
snídani, přestože tentokrát byla obzvláště bohatá. Podařilo se mi pro něj sehnat 
dobře půl kila barevných kovů."

Třešník žravý, jako by věděl, že se hovoří právě o něm, vypkočil na stůl a ne
nápadně se začal zajímat o mé náramkové hodinky, rodinnou památku pc mém pradě
dovi. Jen tak tak jsem stačil rukou ucuknout do patřičné vzdálenosti a tedy ň 
mimo akční rádius třešníka žravého, protože dobře vím, že tc, co ta obluda jed
nou uchopí do zobáku, už nikdy nepustí.

Třešník žravý na můj obranný manévr reagoval tím, že nadskočil a zamával vše
mi křídly, dávaje tak najevo svou nespokojenost. Přitom jsem si povšiml, že něk
dy Novák d.ovede být důsledný. Třešník žravý měl pravou nohu připoutánu řetězem k 
rámu okna, takže dnes se s největší pravděpodobností nemohla opakovat událost po
dobná té z před půl reku, kdy třešník žravý uletěl a na blízkém fotbalovém stadi
onu Admiry sezobl řídícímu robotu píštalku právě v okamžiku, kdy se chystal od- 
pískat penaltu proti hostím. Novák byl tehdy málem rozvášněnými fanoušky domácího 
týmu inzultován.

"Nemůžeš tu potvoru někam zamknout?" okázal jsem se rozmrzele. "Ty hodinky jso' 
má jediná památka na mého praděda, konstruoval je sám deset let!"

Novák pohladil třešníka žravého po rozčepýřeném peří, jako by ho chtěl za vý
pad proti mé osobě pochválit,

"Tento pták není žádná potvora, nýbrž je to jeden z nejvzácnějších exemplářů, 
které jsem kdy choval, chovám a chovat budu."

Litoval jsem okamžiku, kdy jsem mu přinesl třešníka žravého. Kdyby tak věděl,



jak se v systému Rigel -tají třcšnj^cd lo. cia. p. ib h.t, asi by jeho pýcha, poněkud 
prádla<- Nu cž., Jebo ptačí miláčky ani e.^ouem neoholíš.

''Tuk třeění-k žravý .seschl. Antonínovi sntímni, To by ještě 'nebyla tak velká tra
gédie ale r ' o', cl tastavou ra oí rp zve*,či a r tože !yi +a!rzto izolovat od 
světa, nein-hl ra má a :.ova t,J ;*ajtc i-eagr-va'.:̂  ?oe*eln.ím příinizem, který ještě mohl 
vnímat; jsem mu m ř i  til vyj.eštit :lec šebetky jásavě. A tak Antonín klec kusem 
hadru, dohře lve uod.!.í v, a vg vrcholná fázi tak intenzivně, až se železné pruty 
rozžhavily a způsobily menší požár."

Nahlédl jsem otevřenými dveřmi ťb obývacího pokoje..Novák se vždy chlubil pře
pychovým leskem mnírého peří rebelky jásavé. hrajícím sa vhodného osvětlení všemi 
barvami duhy. Všechna slá'a polní plevel, še.eíka měla peří ožehnuté na konci krí'- 
del a ocasů Novákovy info-nna.co ,-:e asi iaklálaly ra pravdě -

"Robot ;o tas .asto oeoezát.honný, ' pokračoval Novák, 'a v případě požáru žádné 
vnější pokyny nepotřebuje. Požár uhasit, ) .-*ým oysái, ale zmáčel přitom poírvinu 
ptactoa, 'aítesti váal. uy. .kteří, snášejí v^du poměrně dobře. Popevec poplašný pak 
dokonce protestoval a dožadoval se opakováni akce. Neměl jsem však čas re. jeho 
rozmary. Musel jsem z Antonína vyšroubovat pojistky/ protože by jinak hasil do 
soudného dne, a pak hned ho odvézt do robotedmy, kde mi přislíbili, že hned dru
hý den. mi Antonína pošlou opraveného a navíc že překontrolují poměrová centra, 
která pid požáru mohla utrpět

Slovo dodrželi. Hned v úto.Aý rán; se Antonín dostavil umu v plné paradě, na
leštěný naji.o*/ejj. m sDrayem a hned se dal g chutí do práce. Totiž - chtěl se dát^r * ,
Ti neřádi mu tem. z nepochopí-.eloých příčin n&zc-nto^ali k levé noze suD.rmagnetic- 
kou. přisavbi pro pohyb v beztížném suavu,, součástku, která snad může být obvyklá 
na dálných kosmických trasách, ale pří. jednoduchých -obslužných činnostech v domác
nosti o její účelnost: pochybuji. Není mi znánu*, jakru technologií je postaven 
tento dům, ale. je jistý, že v̂  podlaze je ukryté něco želežnébr-. Nikdy jsem šice 
neslyšel, že by se domy stavěly tak pochybným,způsobem, ale berme to jako axiom. 
Antonín došel přesně doprostřed pokoje a .:snn mu noha uvízla. Supennagnetická pří
savka mu bránila ' pohy u, a ta.u ee obr.dáii pcřál re těl ra je.hiom místě, kolem do
kola. X dovršeno, yšehc se ukáza t , ne Antonín nemá zařízení sloužící k zrušení 
činnrsti supermagnecioné přísavky, T' z ^ccr ] - ra je dno luchý nh přičiň, že není. ro
botem kosmickým. Nemohl jsem proto přisáv ku - 'v y pnout - a Ant onina.: csvobodit. Snad 
by se tam točil dodnes,, kdy! y^n.ne: yh znn^nzavola.l do - Robot echny, aby si tu svou 
zmetkovou práci ihned odvezli r -dalo. mi robota co nejdříve do .pořádku. Musel jsem 
dokonce přes několik klecí přehodit hadry, aby ptáci neviděli, jak oe tam Antonín 
vrtí. Přecházel jim z ';ohr- rotačního pohybu zrak a svýhlík -řvavý si málem ukrou
til cle hlavy.



Asi za hodinu přijeli a robota si odvezli. Ale nevěřil bys, co jim to dalo 
práce. Ne a ne robota odtrhnout od podlahy.- Dumali tady nad tím hezkou chvíli a 
pak'nepřišli na lepší řasení, než že om magncticku přísavku opět odmontovali.
To se jim podařilo, ale jejich úspěch jo nutné.považovat pouze za částečný. Ta 
přísavka totiž pracuje bez sebemenší závaly ř nadále, a to i tehdy, když je od
montována od robota."

Zavelí mě dovnitř a ukázal prs lem. m  podlahu. Mezi hromadou vyházeného ptačí
ho zobu (činnosti střevlenoe mizivého) jsem rozeznal superoagnetickou přísavku 
přesně stejného typu, jakou používá máj malý pomocný robot na kosmických trasách, 
čněla tam jako pomník lidské neschopnosti.

"Dodnes vůbec nevědí," rozhořčoval se Novák, ''jak mě vlastně toho kusu šrotu 
zbavit. Každou chvíli o ni zakopávám a nemohu si na cizí těleso ve své domácnos
ti zvyknout.. Včera mi oznámili, že přišlí, na jakési řešení. Prý počkají do doby, 
až dostanou, k opravě kosmického robota, právě vhodný-typ. který používá tyto pří
savky, odmontují mu tu jeho, přivezou robota sem, o.ady ho přimontují k přísavce, 
která je ozdobou pokoje, zapnou robota, ten zareaguje, přísavku bule možno odpo
jit a robota opět odvezou- Když jsem se zeptal, jak často dostávají k opravě kos
mické roboty, dověděl jsem se, že jo to sice různé, ale že v žádném případě ne
budu čekat déle než pět let. Nenašel jsem na, to vhodná slova a raději jsem polo
žil telefon, protože jsem se obával, že bych mohl způsobit společenský skandál.
A teď tady sedím bezradný a nevím, cc si počít."

Chvíli jsem přemýšlel a prohlížel jsem si ten kus železa.
"Myslím, že jsem na něco přišel," řekl jsem. "Napadá mě řešení, které je možné 

realizovat s minimálními náklady se zárukou devadesáti leviti procentní úspěš
nosti." _ -

"Snad ne," vzdychl Václav Novák.
"Snad ano. Potřebuji pro tento účel od tebe- jediná. Slib mi, že po několik 

příštích minut necháš událostem volný průběh a nebudeš do mého počínání zasahovat"
Novák chvíli váhal, pak ale losů ochotně souhlasil. Přitáhl jsem řetěz, na je

hož konci byl uvázán třešník žr&vý. Novákova důslednost šla do nejmenších detai
lů. Řetěz byl zhotoven ze zirkcniové slitiny, }*terá je pro třešníky nepoživatel
ná. To vše se neobešlo bez třepotáni křídly a hlasitého štěbetání na znamení pro
testu proti takovému zacházená'.

"Cc, co, co, co, to, to, to, tady provádíš?" koktal Novák.
"Nezapomeň, že jsi mi dal naprostou volnost.''
"To jo, ale nečekal jsem, že budeš ubližovat mým ptáčkům!"
"Žádnému ptáčkovi neubližuji, to za p?.vé. 'Za druhé, když jsem tě žádal o abso

lutní volnost v jednání- chtěl jsem íím již předem zabránit tvým námitkám, a za
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třetí, jsi—li přesto nespokojen, můžu toho nechat a ty se s tou přísavkou můžeš 
mazlit ještě třeba padesát let."
. Novák ztichl, prohlásil, že už nic nenamítá a pro jist^ru si zakryl oči. Přes
to mi však neustále dával pokyny, jak mám s třešníkem zacházet, abych mu nepoško
dil jemná iontoforézní peří na zátylku a v podkřídlí. Nedbal jsem jeho pokynů, 
protože jsem je považoval za zbytečné, uchopil jsem ten ptačí paskvil za křidla 
a postavil ho na podlahu uprostřed obýváku. Ukázal jsem mu tu šupermagnetickou 
přísavku:

"Tu máš, nažer se, potvoro!'
Stalo se. V deseti minutách nebylo po supermagnetické přísavce ani památky. 

Třešník si dokonce počínal tak jemně, že vů''ec nepoškodil lakovaný povrch parket. 
Pak sám od sebe ;Učti d*' příslušné klece, strčil hlavu pod křídla a začal se 
oddávat spánku spokojeně zažívaje ten pamlsek.

-Novák seděl s ústy otevřenými dokořán, s brýlemi poněkud pcvysazenými na čelo, 
neschopen čihnosti. Upřeně žíral na to místo, kde před chvílí třešník hodoval.
Po deseti minutách se probral a začal vnímat svět. Napil se granadiny a začal 
pokračovat ve výkladu, aniž se jedním slovem zmínil o tom, že by mi projevoval 
alespoň jakýs takýs vděk.

"Antonína odvezli a vrátili mi ho včera. Přišel opět v plné parádě, s nesmím 
nou chutí do práce. Shodou okolností jsem se podíval na hodinky, takže přesně 
vím, že vydržel pracovat devět a půl minuty. Fialový blesk, tupá rána, dým, Anto
nín několikrát rozsvítil a zhasl a pak se sesul k zemi, protože se psychicky 
zcela zhroutil. Ti neřádi ho ani pořádně nesešroubovali. Rozpadl se na devatenáct 
dílů. Nevím, zda to náhodou není tím, že jsem jim r.edaů žádné spropitné. Domhval 
jsem se ovšem, že když je obsluhujícím personálem robot, že něco takového není 
nutné- Nyní vidím, že roboti odkoukávají od lidí ty nejh rší vlastnosti a bez 
podstrčené stokoruny Člověk nemůže doufat ani v řádnou opravu domácích potřeb.
Já jsem povahy mírná, ale tohle už bylo moc. Telefonicky jsem vynadal vedoucímu 
servisu, álo to docela, dobře, byl to člověk, a tak nemohl předstírat, že mu náh
lý zkrat v mozkovém centru nedovolil se soustředit. Antonína odnesli na nosítkách. 
Chudák, ještě blábolil a chtěl neustále mýt nádobí.

A teň tu sedím a nezbývá mi nic jiného, než abych se obsluhoval sám, protože 
v půjčovně robotů mají neočekávanou inventuru. Zahlédl jsem skrz prosklené dveře 
vedoucího a. podle jeho pobledlé tváře jsem pochrpil, že inventura bude trvat déle. 
Asi si budu muset pronajmout robota na multiservis, protože jinak člověk nepřeži
je de, aby se nerozžílil."

V přívalu řeči ho zastavil zvonek telefonu. Chvíli poslouchal hlas.ze sluchát
ka. a pak řekl:
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"Okamžik, prosím. Tohle by tě, Oskare, možná zajímalo," a zvětšil obraz na te- 
lestšnn. Tam se objevil obslužný robot. Vypadal dost otráveně. Zdálo se, že pot
řebuje vyčistit integrální obvody. Novák měl nepochybně dobrý úmysl, ale nedotáhl 
,akci ů* konce. Viděl jsem pouze němý obraz, zvuk si Novák ponechal uzavřený ve 
sluchátku. Přesto musím přiznat, že pohled na obrazovku nebyl nezajímavý.

Novák žvástal^do telefonu:
"Cože... nemáte náhradní součástky?... Jákto?... Ne!... Proboha!... Víte co? 

Strčte si tu kapkovitou diodu do^.. Co?... Jak ? špičkou napřed; vy idiote!"
Robot se snažil Novákovi vysvětlit, kde je zakopaný pes, ale Novák zjevně dnes 

nemínil něco chápat. Zakončil rozhovor následujícím způsobem:
"Jestli tady nebude můj robot během jedné hodiny, tak si pište, že si budu stě

žovat na nejvyšších místech," a praštil sluchátkem d^ vidlice. Obraz poskéčil na
horu a propadl se dolů,

Chvíli bylo úplné ticho, všichni ptáci jakoby ztuhli hrůzou nad tím, jak se 
jejich pán dovede rozčílit. Pouze tu a tam se ozývalo opatbné hýkáni popěvce pop
lašného a nesměle zapraskal soptík výbušný. Novák se otřásl a zeptal se:

"Nemáš hlad? Mohl bych něco ukuchtit."
Byl jsem od něj zvyklý na leccos, ale představa, že bude něco vařit, mi připa

dala tak absurdní, že jsem se dal do nehorázného smíchu, což Nováka z neznámých 
příčin popudilo. Ovšem za chvíli jsem.toho nechal, protože mnou silně'cloumala zvě
davost, co že to vlastně chce připravit. Doufal jsem, že se dnes docela dobře po
bavím.

"Nevím, čeho se děsíš," poznamenal Novák. "Podařilo se mi získat vejce zajíma
vého ptáka." *

"Ne!" zařval jsem.
Novák se na mě díval nechápavě a pak mě zadržel, proteze jsem se začal chystat 

k odchodu. .
"Poškej, Oskare. Dnes nemíním žádné ptactvo rozmnožovat. Získal jsem vejce po

zemského ptáka, a takové já přece zásadně nechovám. Hergot, jak on se to vlastně 
jmenuje? Aha, Slepice!"

A otevřel lednici. Bylo velmi zajímavé do ní nahlédnout.
Její obsah spočíval v několika lahvích plzeňského piva, minerálky^ granadiny, 

dále jsem mohl vidět tři kompoty, asi šedesát konzerv mariánského česneku a vel
kou lilou mísu. V té míse se nacházelo něco,.cc do ledničky asi nepatřilo. Seděl 
tam pták velikosti středního holuba, hrající yšemi odstíny modré barvy. Václav 
Novák zíral tupě na ptáka a pták tupě zíral na Václava Nováka. Po třech minutách 
Novák zavřel lednici a nepřítomně se dívaje před sebe odešel k telefonu. Nervóz
ně vytáčel asi osmnáctimístné číslo. Při.jedenáctém pokusu se mu podařilo navázat
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spojeni. Na Mrazovce se objevil servisní robot, mající nasazen tak příjemný úsměv, 
jako by spadl holým zadkem dc kopřiv. Ze záhadných příčin náhle naskočil i zvuk.,

"Inertní služba Oznamka," xaskřehotal.
"Tady Václav Novák. Včera jsem u vás podával inzerát, kterým jsem hledal přek

rásný exemplář samičky bublíka podivného. Chtěl bych vás požádat o jeho stažení, 
jeho podstata je už bezpředmětná.. Zpínrěná samička byla právě nalezena.". f <* 'Robot' chvíli uvažoval a pátral v námětech.

"Lituju, pane Nováku. Večerník je už v tisku."
"Nu,ípak se nedá nic dělat," řekl Novák a přerušil spojení. Potom vyjmul z led

ničky samičku bublíka podivného, něžně-, ji pohladil po modrých křídlech a vložil do 
prázdné klece. Samička, se otřásla .-a vypadlo z ní několik rampouchů.

"Vidíš, vidíš, potvůrko, já jsem se domníval, že jsi uletěla a ty jsi 'chudinko 
seděla zavřená v ledničce, ještě žes tam nezmrzla."

Potom se obrátil směrem ke mně a držel v rukou tu bílou mísu. Byla plná vajec.
"Tak tady jsou ta vejce."  ̂ ' o
Novák jich asi osm vybral a položil je na stůl, mísu se zbylými vejsi strčil 

zpět do lednice. Jedno z vajeu vzápětí pozbylo stability, skutálelo se pd stole 
opisujíc ladný oblouk a podlehlo gravitaci a rozpláclo se na podlaze. Záhy se celý 
pokoj naplnil pronikavým zápachem, což se líbilo pouze žirafiku odpornému, který se 
probudil a několikrát blažené nasál,.protože na máteřské planetě nesmírně rád in- 
haluje v sirovodíkových pramenech. ,

"Pukaveo,' konstatoval jsem jízlivě.
'Nu, předpokládejme, že tímto způsobem bylo znehodnoceno pouze jedno vejce," 

drbal se Novák za uchem. Chtěl se dát do vaření, ale náhle se ozvalo ostré zazvo
nění, což probudilo spícího svyblíka řvavého, naštěstí ne úplně. Novák, nejsa vy
baven robotem Antonínem, šel s povzdechem otevřít. Návštěva byla asi poněkud hluč^ 
ná, takže jsem se začal obávat, že na nás zase vletěla Loukotová, ale za chíi-li 
vtrhl zpět do pokoje Václav Novák a v patách mu kráčel mně neznámý člověk v pracov
ním oděvu s jasně modrým odznakem Robotechny na hrudi.

"Říkám vám přece, že ten závažný nedostatek, který se projevil po vaši poslední 
opravě, byl už odstraněn," tvrdil Václav Novák onomu člověku. ^

"To není možné," odpověděl mechanik. "Supéřmagnetickou přísavku hned tak někdo 
neodstraní."

"Bylo to úžasně jednoduché, " ..chlubil se Novák cizím peřím. Ve dveřích jsem zahlédl, 
nejnovější typ kosmického robota. ^

"Zajímavé,"'řekl mechanik. "Nezdá se mi, že by ta supermagnetická přísavka zůs
tala na původním místě." Dost vyjeveně se kolem sebe rozhlížel, aby se ujistil, z^a 
skutečně vešel do toho správného bytu.



11

"Přece si nebudu vymýšlet," pokračoval Novák. "Vy sám jste přece řekl, že přij
dete až za pět let. Tak jsem se zatím zařídil podle svého."

"Na dobrá," vzdychl mechanik, "ale mohl jste nám to oznámit, abyste mi ušetřil 
cestu. Ták mi dejte tu přísavku a my půjdeme."

Tež se pro změnu divil Novák.
"Obávám se, že to nebude tak jednoduché," pravil váhavě. "Tu magnetickou pří

savku, jaksi... totiž... už ji nemám*"
"Cože, vy ji nemáte? Co jste s ní, proboha, udělal?"
"Byla zlikvidována způsobem, no, poněkud neobvyklým," řekl Novák a vrhal na mě 

dost zlé pohledy. Mě však zatím nic nemohlo vyvést z klidu. Měl jsem s mechaniky 
Robotechny své zkušenosti.

"Byla zlikvidována?" zhrozil se mechanik* "Byla zlikvidována? Chcete mi tím sna< 
naznačit,- že ona nejmodernějši supermagnetická přísavka nejnovějšího typu s dvo
jitým jištěním a rezervními okruhy už neexistuje?"

"Právě to se vám tady už deset minut marně snažím vysvětlit," začínal Novák po
malu ztrácet nervy.

.Mechanik zbledl.
"Co jste s ní udělal, člověče?"
"Zbavil jsem se jí sám, když vy jste to nedokázal!"
"Vždyt jste svévolpě zničil majetek Robotechny!"
"Majetek Robotechny?" podivil se Novák. "To je skutečně zajímavé. Mám tady účet 

za tu vaši poslední - dejme tomu opravu. Když se dívám' do seznamu náhradních dílů, 
které jste mému chudáku robotovi namontovali, tak tafy na šestém řádku můžete do
cela jasně vidět: Supermagnetická přísavka typ GSG 43, jeden kus, Kčs 106,80. Chce
te snad ještě tvrdit, že ta přísavka je majetkem Robotechny, když mi ji tady vlast
noručně účtujete?"

"A vy jste ten účet zaplatil?"
"Za takto zmetkově provedené opravy zásadně neplatím," rozhořčil se Novák. "Jis

tě dobře víte, že jsem vaši práci na místě reklamoval a vy sám jste tu reklamaci 
přišel osobně vyřizovat. Já přece za to nemohu, že diky vaši neschopnosti ta pří
savka zůstala tady a .ne ve vašem skladu."

Ted zase itrácel nervy mechanik.
'"lák nakonec je to podle vás všechno mou vinou? Jak si můžete přisvojovat ně

jakou supermagnetickou přísavku, když jste ji nezaplatil? Vy nevíte, jaká je v sou
časné době o tyto přísavky nouze? Podívejte se na toho chudáka robota, kterého 
jsem přivedl s sebou, podívejte se mu na nohy, na čem chodí!"

Robot měl na pravé noze supermagnetickou přísavku stejného typu, jakou před 
chvílí smlsl třešník žravý. Na levé noze měl jakousi dřevěnou protézn, v důsledku
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toho stál značně nestabilně. . *
"Už jste skpnČil?" zeptal se Novák. ' * e
"Ještě ne. Takhle to nemůžeme nechat. Vaší povinností je, abyste škodu, kterou 

jste Robotechně svým neodpovědným jednáním způsobil, neprodleně uhradil. Protože 
jste nezaplatil účet, nel'yl jste s převzatými díly oprávněn jakkoli nakládat."

"Ták už toho mám dosu. Raději bych od vás slyšel,-kdy mi konečně opravíte mého 
robota tak, aby byl schopen činnosti a nenosil na nohou nějaké mrzké supermagnetin- 
ké přísavky, které, jak uzná i mimino, ke svá práci vůbec nepotřebuje."

"Víte vy vůbec, pane kovák, jak. dlouho se už typ ANTN 212 nevyrábí?* Dobře osm 
let! Zatímco byste nám měl být vděčný, že se vůbec s nějakými makovým starým vehitc- 
lem patláme, tak si na nás ještě začínáte vyskakovat?"

"Víte vy vůbec, jak je starý robot pana Horáčka? Šedesát osm let a zatím ještě 
nebyl v generálce. To asi jen proto, že není svěřován do běžné údržby vašemu spol
ku."

"To není roboty to je veterán, o tom se teď nebudeme bavit."
"Ale budeme. Pokud vím, výrobce zaručuje servis ještě třicet let ode dne^ kdy 

ukončí sériovou výrobu daného typu. Vy se tady oháníte nějakými osmi lety. Mému 
Antonínovi je teprve devět,"

"Devítiletá hromada šrotu."
"Tak teď jste mě, pane, urazil. Vezměte si t" nejmode-rnšjší elektronické kulhavé 

strašidlo a vypadněte. Za hodinu tady chci mít svého robota, jinak si nepřejte to 
rodeo, které vám z toho vašeho ústavu pro choromyslné. udělám," a otevřel dveře, 
čímž naznačil, že cel'ou záležitost považuje za skončenou. Vůbec jsem Nováka nepoz
nával. Člověk, který se třese před svou sousedkou a který se bojí*ven, jen aby ne
musel někoho náhodou pozdravit, vyhazuje z bytu mechanika Robotechnv tak krásným 
způsobem, že bych to ani já nesvedl. &.sy se mění, i Novák se začíná ve společnosti 
otrkávat..

"Taky že jdeme," řekl mechanik-"Ta y jsme zbyteční, vyřídíme si to jinde."
Kosmický robot se.ani nehnul. . ^
"Jdeme!" opakoval mechanik příkaz.
"Nejde to," řekl robot. Novák zbledl, mechanik zrudl.
"Jak to, že to nejde?"
"Supermagnetická přísavka mi brání v pohybu."
"Co je to za hloupost, tak ji odpoj!"
"Nelze odpojit superoagnetickou přísavku, pokud není zapojena druhá.'Druhou pří

savku nemám, jsem přisát k podlaze."
Teď jpem pochopil celou tragédii v celé její šíři. Roboti jsou samozřejmě jiš

těni. Při chůzi se činnost jednotlivých přasavek automaticky přepíná, obě najednou
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nelze nikdy odpojit, aby robot při náhlém pohybu neodletí db kosmického prostoru. 
Pro běžnou chůzi na vnějším plášti rakety je toto zařízení plně vyhovující, při 
chůzi na povrchu planet to nevadí, protože zpravidla nebývají magnetické. To vše 
pracuje ideálně pouze v případě, že přísavky jsou obě, zatímco náš robot měl pří
savku pouze jednu.

"Kdybyste tady nestál a šel do vaší dílny pro jinou přísavku," vstoupil jsem 
poprvé do dialogu.

"Co vy se do toho pletete?" obořil se na mě mechanik.
"Myslím za vás, když vám se to nedaří."
"Myslet můžete, jak chcete. Vymyslete raději, kde tu přísavku mám vzít."
"Cože, vy nemáte jinou přísavku?" zhrozil se Kovák.
"Dostal jsem se do společnosti značně nechápavých lidí," konstatoval mechanik. 

"Copak nechápete, že druhá přísavka tohdtó robota zůstala vězet právě tady na pod
laze a že jste ji vy, pane Novák, vlastnoručně ráčil zlikvidovat?"

Novák stál jako solný sloup.
"Takže vy jste odmontovali přísavku robotovi, kterého vám jiný důvěřivý zákaz

ník svěřil do opravy, a namontovali ji mému Antonínovi!? To máte tedy u vás krásné 
poměry!" '

"Zkrat v okruzích servisního robota," snažil se mechanik vysvětlit příčiny osu
dového omylui

"Nechte si svoje výmluvy na jindy," pokračoval Novák. "Odpojte si robota a vy
padněte."

"Odpojením robota se přece činnost přísavky neruší, te byste snad už mohl vědět. 
Kdybyste neměl tak nemožně postavený dům, tak se*vlastně nic nestalo."

"Vůbec nic vám není do toho, jak je postavený dům. Zmizte!"
Práskl dveřmi a byl pryč, kosmický robot zůstal na svém místě.
"Hálo^ a co ten robot? To mi tu necháváte náhradu,za Antonína?" volal za nim 

Novák.
"Sám mě neodmsntuje," řekl robot, "musí pro pomoc."
"To stačilo říci," ozval jsem se a ukázal jsem ruk*u na spísího třpšníka žravého.
"Radši né, Oskare, 108,80!..."
Přemýšlel jsem. Meto&L, která se tak dobře osvědčila/ je bohužel nepoužitelná.

Jak rád bych viděl obličej toho mechaniká, kdyby při návratu zjistil, že i ta dru
há supermagnetická přísavka skončila v útrobách třešníka žrávého...

"Robote," dostal jsem nápad.
"Prosím, pane," odvětil milým hlasem.
"Jsi normálně vybaven?"
"Ano, pane, jak pro práci na trase, tak pro práce na zkoumaných planetách."
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"To je skvělé!" řekl jsem. "Teď se, Václave, dívej, jak Robotechně vypálíme 
rybník*" ,, *

Nejevil žádné nadšeni.
"Robote, sekáč. Vysekej kolem sebe v podlaze kruh o průměru asi půl metru."
"Nezbláznil jsi se, Oskare," otázal se Novák, zatímco robot ihned začal s chu

tí plnit přikaž. Vrčel jako pneumatická kladivo.
"Vůbec ne, robot bude za chvíli provozuschopný."
"To možná, ale co ta díra v podlaze?"
"Nebude to nic hrozného," dodal jsem a dal jsem rbbotívi instrukce, jak to za

řídit, aby se náhodou nepropadl k Horáčkovi. Místnostse naplnila oblaky prachu a 
stala se neprůhlednou. Ptactva se zmohlo pouze na chabé prostesty, pouze žirafík 
odporný byl znovu potěšen. ,

"Hlásím splněný příkazu," ozval áe'náhle robot.
"Stůj na místě," řekl jsem. "Počkáme, až ten prach sedne. Bylo to neuvěřitelné. 

V životě jsem netušil, že by mohl vysekaný stavební materiál tak prášit. Celý po
koj byl pokryt šedivou vrstvou pochybné hmoty, pestré barvy ptáků rovněž zmizely 
pod nánosem.

"Oskare," řekl výhružně Novák. "Kdo to všechno zlikviduje?"
"Máš doma vysavač?" zeptal jsem se ho.'
"To mám, ale..."
"Máš doma prachovku?"t ' . *'
"To mám, ale,.
"Máš doma robota?"

, "To právě nemám!" * - ,
"A co je toto? Socha svátého Václava?"
"To přece není můj robot!"
"Je to tvůj robot* Roboteohna přece není tvého robota schopna opravit, tak jim 

ho v žádném případe nevracej. A dej mu pěkně zabrat."
Zdálo se, že mě pochopil. Nechal jďem robota, aby vystoupil ven z vysekaného 

otvoru. Na noze měl pod přísavkou připevněný velký kus hmoty podobné kamenině, z 
ní pak trčel silný rezavý železný drát.

"Nu, robote, snad bys ten kámen mohl z té nohy sejmout, abys mí nepoškodil par—
-t

kety," poručil robotovi Novák. ^
"To v žádném případě," zasáhl jsem. "Pokud by se zbavil toho kusu podlahy, mag

netická přísavka by se opět přisála a mohli bychom pokračovat znovu. Už teď se 
obývák podobá měsíčnímu kráteru, nemyslíš?"

Novák mě už ale neposlouchal, byl zaujat něčím jiným. Eýl skloněn nad vysekaným 
otvorem. Podél podlahou byl ve stropním panelu kulatý otvor, zhetovený za zcela
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neznámým účelem. Z otvoru trčel jakýsi předmět. Novák tam sáhl a vytáhl jej. Byl 
to kus starého papíru a láhev. Zmocnil jsem se láhve a podle zbytků etikety jsem 
usoudil, že se jedná o pozůstatek svačiny starodávného stavitele. Láhev byla od 
plzeňského piva. Zato Novák opatrně r.ozbaloval ten zažloutlý kus papíru. Pak se 
začetl.

'̂ To je hrůza," řekl. "Prodám perská koíata. Prodám štěňata stříbrného trppudla. 
Nevíš náhodou, co je trppudl? Prodám štěňata mops. Myslel jsem, že mi někdj nabíd
ne nějakého nového ptáka, a zatím samé kruté šelmy."

Vzal jsem ten papír z Novákovy ruky, otpčil jsem ho a zapochyboval jsem nahlas 
o jeho inteligenci.

"lá štěňata si ihned můžeš^běžet koupit..bekají tam ještě na tebe. Ty noviny 
pocházejí z 211 května 1983. Jsou trochu zastaralé) nemyslíš?"

''Ach jo," vzdychl Novák. Podívalše ještě do otvoru, nehí-11 tam něco zajímavé
ho, ale pak zklamaně poručil robotovi:

"Proveá opravu podlahy." <<*
Robot sebou ani nehnul. To Nováka popudilo.
fLíné roboty nemám rád," řekl. "Žádám tě podruhé, abys provedl opravu podlahy."
Robot opět neragoval. Už jsem se^chtěl začít pochechtávat, ale pak se mi zajisk

řilo v šedé mozkové kůře. Ten robot mě přece poslechl beze slova. Proč nechce pos
louchat Nováka? Snad ne...

Stačil jediný pohled na číslo.Ti mizerové!
"Tak dost," řekl jsem. "Tento robot zde žádné stavební úpravy provádět nebude."
"Nezbláznil ses, Oskare? Co to tady meleš?"
"Pěkně si počkej na Antonína. Beztoho je mimo provoz jeh proto, že si nedovedeš

c '* V  * *uhlídat tu ptačí pakáž."
"Poslechni, před chvíli jsi mi tady radil, abych tohoto robota použil náhradou 

za svého, a ted se tady začínáš naparovat a poroučet, jako bys byl doma. Tvé cho
vání se mi nezdá být právě nejvhodnější!"

Někdo zazvonil.
"Jdi otevřít," řekl jsem mu, protože jsem se nemínil dále hádat. Vešel mechanik 

a v patách mu kráčel robot ANTN 24, zvaný Novákem Antonín.
"Jsme tady," řekl. "Dáme se do té přísavky."
"Eo ničeho se nedáte," řekl jsem pomalu a srozumitelně.
Díval se na mě a kroutil hlavou.
"Pane, co vy tady vlastně (?hcete. Thdy pan Novák si mě objednal, abych mu odstra

nil z podlahy supermagnetickou přísavku. Vrátil jsem se pro pomocníka a vedu mu 
zároveň s sebou opraveného robota, který mi přitom pomůže... ale, vy už jste robota 
vysekali? Nějak špatně, má na noz.e pří vážek. Poslyšte, že jste to celé vymyslel vy?



16

Co káybyAe robota poškodil? Co tomu řekne potom pravý majitel?"
' "A oo řekne majitel, až zjistí, že jste jeho robotu odmontovali supermagnetickou 

přísavku a nasadili ji někomu jinému, to vás nezajímalo? Já vám mohu říci, co tomu 
ten majitel řekne. Že už k vám nikdy žádného robota do opravy nesvěřit Víte, co chy
bělo tomuto robotovi, než jste ho dostali do spárů? Vůbec nic, jen to, že bylo pot
řeba jej promazat a dobít akumulátory. Podívejte se teči na něj. Je zralý do šrotu!" 

"Nejste vy nějaký moc chytrý, pane?"
"Ne, to nejsem. Víte, čí ten robot je?"
"Nu ovšem, poslal nám ho jistý pan Pele."
Novák se zakuskal a pak se začal dusit smíchy.
"On sežral supermagnetickou přísavku..." plácal se dw kolen, "svému vlastnímu 

robotovi!" řval.
"Nevidím tady jediný důvod k smíchu," řekl jsem.
"Cože, vy jste Pělo?" koktal mechanik.
"Ovšemže. Co bych měl podle vás být? Jsem snad paní Pelcová? Jsem snad robot 

Antonín?" dostával js*em se do varu.
"Ale', pak zajisté pochopíte, že..."
"Nic nepochopím!" hulákal jsem. "Starejte se, aby ta supermagnetická přísavka 

byla na světě!"
"A to zase ne. Jak jsem pochopil, zlikvidoval jste ji vy. Tak teá se sám snažte!" 
"Ale robot byl ve vaší péči!"
"Ale vy jste neměl s tou přísavkou co manipulovat."
Novák se nepřestával smát, jediný, kdo zachovával klid, byl opravený robot An-' ' otónin. Nakonec se mechanik rozčílil a řekl, že to byla vlastně jenom jeho dobrá 

vůle, jfdyž se chtěl pokusit odstranit tu přísavku a že si s robotem mohu dělat co 
chci' a chystal se k odchodu. Novák mě musel držet, abych ho fyzicky nenapdl. A tu 
náhle vzlétl třešnik žravý. Svištěl ovzduším a opět vířil ta oblaka prachu, za še
dou táhl zirkoniový řetěz. Zob! Antonín se zachvěl. Jediný pohled mi stačil k tomu,
abych zjistil, že mu opět chybí anténka. Anuonín začal smutně, až naříkavě bzučet,. aroztřásl se po celém těle, zachřestily v něm uvolněné součástky. Pak sebou několik
rát cukl a přestal se pohybovat. Pochopil jsem, že se po psychické stránce zcela<*zhroutil.

"Tak to je v prděli!" zařval Novák a hnal se pe třešníku žravém, který mu ovšem 
obratně unikal. Za letu soukal anténku do hrdla.

"Tak to je naposledy," pane Novák, "co jsme vám vzali robota do opravy," pronesl
... ' f.chladně mechanik. "Opravujte si ho sám. Určitě vám to půjde lépe než chov ptactva.

A třískl za sebóu dveřmi. Uprostřed místnosti stáli dva neschopní roboti, Novák se 
držel desky stolu a pozoroval třešníka žravého, který seděl na své kleci. Pak vzal
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do ruky jedno z vajec, které ještě ležely na stole od chvíle, kdy se je chystal 
uvařit. Rozmáchl s é a  hodil. Třešnika netrefil, vejce se roztříštilo o stěnu. Bílek 
i žloutek se rozkřikly na všechny strany.

"Ty potvoro!" zařval Novák. Bylo to poprvé, co jsem ho slyšel nazvat nějakého 
ptáka potvorou. Vzal další vejce a hodil. Opět se netrefil, vejce se roztříštila 
o stěnu, ale místo očekávaného bílku a žloutku se objevilo rozčepýřené modré ptá
če, které se ihned hlasité ozvalo. Novák nestačil zastavit další rozmach, takže za 
chvíli švitořila dvě modrá kuřata. Třetí vejce Novák pustil na zem. Bylo obyčejné.

"Ne, to'není pravda," zvolal, nevím, jestli zděšeně či s nadšením. "Bublík! Ta 
bestie bublíkš Zanášela mi do ledničky!" Pochytal mládata a něžně je odnesl do kle
ce k matce. Fhk uchopil zbývající tři vejce.

"A co jste vy?" zameditovatL. Byli jsme tam už zbyteční! Dal jsem pokyn robotevi 
a odešli jsme domů.

J O S E F  P E C"I N 0 V S K Ý

J a k .  d o k á z a t  D a r w i n a

Bylo to podivné. Byl jsem doma již více než týden, téměř každý den jsem se po
koušel navštívit Václava Nováka, ale ani jednou jsem ho nezastihl doma. Kdykoliv 
jsem zazvonil u jeho dveří, nedělo se delší dobu nic a potom z útrob bytu přibzu- 
čel robot Antonín a naprogramovaným hlasem návštěvníkovi, v daném případě tedy mě, 
oznámil, žé jakákoliv jeho snaha o vstup je zcela marná. Dokládal to slovy, že 
Václav Novák koná v ústavu jakési důležité pokusy, které prý zvrátí evoluční thr- 
winovu teorii o vývoji druhů. Na dotaz, v jakém ústavu se Václav Novák vlastně 
nalézá, odpovídalrobot pouze posměškem a dodal, že není pověřen, aby o tom podával 
komukoli jakékoli zprávy. Celkem mě vždy při tom napadala utkvělá myšlenka, že je
diný ústav,'ve'kterém by Václav Novák mohl pracovat, a to i vědecky, je ústav psy-
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chiatrický. Obtelefonoval jsem pro jistotu všechny blázince v nejbližším okolí, ale 
nikde mi o Václavu Novákovi nemohli podat žádnou zprávu, pouze v jednom případě se 
nabídli, že by toho člůvěka mohli vyhledat a zavřít, kdybych na tom měl eminentní 
zájem. Neměl jsem. -

Ale devátého dne, když se má dovolená pomalu chýlila ke konci a měl jsem nastou
pit znovu službu na trase Země - Altair, se na mě usmálo štěstí. Václav Novák, sto
jící v široce otevřených dveřích, přímo zářil štěstím a pohodou, až mi nepadlo, že 
se mu po létech marných pokusů konečně podařilo vylíhnout záěruhu zpěvnou. V tomto 
směru jsem se ovšem mýlil, protože když jsem vešel do obývacího pokoje, kam jsem 
byl Novákem uveden, a vrhl jsem'pohled na klec zmíněného ptáka, bylo jasné, že žád
né rozmnožování se zatím nekonalo. Zato jsem se cítil být ohlušen radostným hýká
ním popěvce poplašného, který si již na mou osobu za ty dlouhé roky zvykl a proje
voval mi zvláštní náklonnost, někdy dokonce i tím. že se mi snažil zobákem škubat 
vlasy.

Tvářil jsem se dost zděšeně, protože Novákův psychický stav mnou značně otřásli 
Obvykle totiž býval nazlobený, nasupěný, zlostný až vzteklý, a to vždy v souvislos
ti s chovatelskými neúspěchy, které ho občas provázely, či v souvislosti se služ
bami, s jejichž úrovní rozhodně nemohl být spokojen, at to již byla Robotechna či 
pojištovna. Patrně již delší dobu nepřišel se službami do užšího kontaktu nebo do
sáhl značného chovatelského úspěchu. Když jsem mu předával dárek, pestře zbarvené
ho loupíka štítivého, přešel jeho klec i mou osobu takovým mlhavým roztržitým úsmě
vem, s novým ptáčkem se nijak nepolaskal, jak to míval ve zvyku, poděkoval pouze 
na půl úst a předal ho ihned do péče robotu Antonínovi, který již zařídil další.
A pak mne již Václav Kovák vlekl dále do útrob svého bytu, provedl mě ložnicí, po
tom kuchyní až zpět do předsíně, kterou jsme prošli bez zastavení, až ke dveřím, za 
nimiž byla jediná místnost, v níž Václav Novák nechoval žádné ptactvo a proto nemě
la žádný pevný účel; dokonce jsme ani nevěděli, za jakým, účelem ji dávný stavitel 
postavil.

A já jsem strnul.
Kolem mně bylo rozmístněno nesmírné množství přístrojů, jejichž účel mi byl na 

první pohled zcela neznámý, a všechny byly dosti neuměle sestaveny v jakousi oblud
nou aparaturu. Osvětlena byla ta prostora matným umělým osvětlením, přicházejícím 
neznámo odkud; na oknech byly stažené rolety. soustava přístrojů zaujímala téměř 
celý ten nevelký prostor, který daná místnost poskytovala, pouze uprostřed byla vol
ná plocha o rozměrech kolem dvou čtverečních metrů. Při bližším pozorováni jsem 
zjistil, že to volné místo je od zbytku světa odděleno průhlednou svislou stěnou; 
vypadalo to jako sklo. Přede mnou na dosah ruky stála dvě poměrně pohodlná křesla 
a na další dosah ruky před nimi něco, co patrně mělo být podle úmyslu autora tohoto



monstra ovládá cit- pn.nelea; šikmý 3 kůl oyl osazen několika stovkami ovládacích prvků, 
to jest různých -cřačítek. přepanačů, měřících přístrojů, řb.splejů, záznamových za
řízená. zohlédl jsem také jednu televltni ohiazcvku a spoustu kontrolních žárovek. 
Všemu nevodil ohromný tlačítkový volič, který ještě nedávno hyl zcela nepochyinš 
klávesní.cí starého klavíru. Ěí.licí panel v mé raketě byl dobře jedenáctkrát jedno
dušší..

Tak to tylo to Novákovo tajemství.
Jak jsem mohl ujistit při pohledu do jeho tváře, tvářil se přímo nadšeně a pln 

dycntivosti, jen <ž aby to monstrum uvedl do chodu.
"Laboratoř;prohlásil, aniž jsem se ho na něco ptal.
"Vidím, že tc nenr parní stroj.'' odsekl jsem mu neurvale, domnívaje se, že budu 

přece jen muset zavolat do té psychiatrické léčebny, v níž o Václava Nováka proje
vili takový zájem. Během něko-.ika málo týdnů, co jsem ho neviděl, zakoupil a sesta
vil takovou cblutnou, nestvůrnou, nesmyslnou aparaturu, že by to dalo dost práce i 
zkušenému odborníkovi. Na tomto zařízení však byly zcela nepochybné stopy vlastno
ruční činnosti Václava Nováka, což bylo jasné od chvíle, kdy jsem pochopil, že snad 
ani dvě linie nejsou rovnoběžná a že pojem pravý úhel zůstal kutilovi utajen. A už 
vůbec mi nebylo jasné, k čemu může Václavu Novákovi coby chovateli toto zařízení 
sloužit Ale Novák mě hned ryvedi z omylu.

"To, co zde pře*', a obou v i d í š ř e k l ,  ''bude nová světová senzace. Kup si zítra, 
v nejhorším případě pozítří noviny, a určitě se tam o mém pokusu dočteš."

"To jistě," ušklíbl jsem se, ''Přečtu si černou kroniku.'
"Prosil bych zanechat všech náznaků ironie, Oskare," odvětil Novák. "Ty sám, teď, 

tady, v tomto čase, budeš svědkem nevídané události," dodal s jistým pathosem v hla
se- Je nutno říci, že jsem si pomalu na to pcdivné zařízeni začínal zvykat a již mi
nepřipadáte tak obludné.

"Neck toho už, prosím tě a prozraď mi konečně, co se to tady chystá," zastavil 
. jsem jeho chvástání. "Ale nemohli bychom si k tomu raději sednout?"

"Nu, ovšem, za jistá," koktal Novák a pokynul mi, abych se umístil do levého křes
la- Sám se posadil vpravo, přímo proti klávesnici. Povšiml jsem si, že jednotlivé 
klapky jsou ozračeny štítky a různými nápisy..

"Nešlo by alespoň na chvíli vypnout ten kravál?" otázal jsem se dále, poukazuje 
na neustále se stupňující řev ptactva z obývacího pokoje, kde se popěvec poplašný 
společně se svyblíkem řvavým marně snažili překřičet ten nový přírůstek, to jest 
loupíka štítivého, který musel být nepochyř-ně ve stavu šoku z toho, do jakého prost
ředí se to vlastně dostal.

'Ovšemže by to šlo. Je to dokonce velmi jednoduché," řekl Novák a zavřel dveře.
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Dveře měly, kupodivu, stoprocentní izolaci. Pak Novák ukázal na aparaturu a řekl:
"To, co zde vidíš, je urychlovač,"
"Antičástic?"
"Pochopitelně., remyslíš na nic. jiného než na to, jak sehnat palivo pro kosmické 

čluny. Toto zde je urychlovač č a s  u- známá verze Děna Mortinga, ve zdokonale
ném provedení model Václav Novák.. Je ti zajisté známo, že Den Morting dokázal urych
lit v oase soustředěným polem několik předmětů. A o totéž.se nyní pokusím já. Ovšem - 
- s živým tvorem!''

No vida, a jsme doma, řekl jsem si.
Pokusy Děna Mortinga jsou všeobecně známé. Pro úplnost zde shrnu jejich podsta

tu. Den Morting urychlil v čase, směrem kupředu., to znamená do budoucnosti, něko
lik neživých předmětů. Akční rádius jeho přístroje byl řádově desítky dní. Nejpů
vabnější byl pokus s hodinkami. Hodinky v uzavřeném prostoru vystavené urychlova
címu svazku záření začaly klouzat v čase do budoucnosti. Pro pozorovatele, stojící
ho v toku času normálního, to .vypadalo asi tak- že se ručičky hodinek roztočily 
bláznivým tempem. Rychlost pohybu byla přímo úměrná intenzitě záření. Hodinky se 
tímto způsobem dostaly kupředu, asi o čtrnáct dní, dál už to Mortingovi tak hladce 
nešlo, ala ra vývoji svého přístroje pracoval dále. Ale, jak se zdá, bude Den Mor
ting na své slávě poněkud ukrácen, protože se právě objevil nový génius, a to Vác
lav Novák, který podle svého tvrzení dotvořil zmíněný přístroj k dokonalosti.
Alespoň si to myslel a,beze studu o tom hovořil,

"Nemohu v žádném případě s klidným svědomím přihlížet tomu, jak tady budeš tý
rat nějakého živého tvora, Václave,' řekl jsem. "Já.ti totiž odmítám sloužit za 
pokusného králíka, protože je mi naprosto jasné, že míníš pokusy s urychlovacím 
svazkem záření provádět na mé osobě. Silně totiž pochybuji o tom, že bys experimen
toval na. sobě. a už napmsto jist jsem si tím, že nesáhneš ani na jediné pírko či 
šupinu svých ptačích potvor-'

"Hluboce se mýlíš, Oskare,"'odvětil Novák, kterého můj monolog nevyvedl z klidu. 
"Je zde kromě nás dvou a mých miláčků ještě dostatek živých tvorů, které lze snad
no podrobovat vědeckému zkoumání bez toho, aby,se spolek pro ochranu zvířat cítil 
nucen zasahovat„"

A začal mi vysvětlovat smysl svého experimentu. Trvalo to dost dlouho, přestože 
jsem se domníval, že jsem od přírody značně chánavý. Bylo neuvěřitelné, jakým způ
sobem vedl Václav Novák svůj vysvětlující výklad. Teprve asi po půlhodině jsem 
naplno pochopil- po dloubám dohadování a spoustě upřesňujících otázek, k čemu vlast
ně .Novák hodlá dospět. Bokusím se zle princip jeho výkladu v krátkosti shrnout.

Václav Novák zamýšlel ve zdokonaleném urychlovači času vyvinout nový, zatím zce
la neznámý a v kosmu neexistující živočišný druh, který po úspěšné akci bude po
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chopitelně možnu zařadit pouze do kmene: Strunatoi a třídy: Ptáci. Tento vývoj mu 
měl umožnit.urychlovač času s nesmírným rozsahem: pozor, to není překlep: jedná mi
liardy let! Novák zamýšlel postupovat tímtéž způsobem jako sama Matka příroda. Z to
ho vyplynulo, že zamýšlel vložit do urychlovače prvoka (s jeho vývojem si hlavu ne
lámal. přenechal jej již klidně Mavccc přírodě, ale nepochybuji o tom, že kdyby roz
sah pru stroje b*l o pár mvliard l-di větší, určitě by vyvíjel nový živočišný druh z 
písku, vody a oxidu uhličitého). Vyššího tvora než prvoka by Václav Novák v žádném 
případě nepoužil, protože byl člověkem od přírody mírumilovným, který by nedokázal 
ublížit ani tarantula - ovšem s jedinou výjimkou. Kdyby se totiž ukázalo, že zmíně
ná tarantule je hlavní složkou potravy některého z exemplářů jeho sbírky, pak by 
určitě vraždil tarantule po celých regimentech, jen aby svého miláčka nasytil. Celý 
proces vývoje, který uvnitř urychlovače bude trvat již zmíněnou miliardu let, potrvá 
pro vnější pozorovatele něco více než půldruhé hodiny.

Mel jsem ke všemu ještě několik doplňujících dotazů: -
"A co když se vývoj zvrátí, a místo ptáka, dejme tomu, se začne vyvíjet savec?"
"To je přece nesmírně jednoduché. Od toho jsem tu. já. Celý vývoj, od samého po

čátku, bude řízen. A to mnou, zde, na tomto místě," a ukazoval na klávesnici starého 
klavíru.

Byl jsem přesvědčen o tom, že v tomto směru si Novák až příliš fandí, ale raději 
jsem k tomu nic nenamítal, prptože by se stejně nedal přesvědčit. Teprve trpká zku
šenost mu dokáže, jak hluboce se ve svých představách mýlí. Z měňavky může vyvinout 
nanejvýš trepku, ale dál to, pochopitelně, jít nemůže. Přesto jsem ale o věc proje
voval značný zájem.

"Bude ta miliarda let sta čin?"
'Mám to přesně vypočítáno," mínil Václav Novák a mával mi před očima tlustým blo

kem, jehož stránlcy byly hustě poicryty jakýmisi hieroglyfy. Ty hieroglyfy, to bylo 
jeho písmo.

'Pohled. Tady je počátek, prahory, doba, která je od nás vzdálena více než tři 
tisíce milionů let. Celou ji pochopitelně v urychlovači nepostihnu. Do časového 
proudu se zapojím až v období starohor, a do těch se mi již *ca moje miliarda let 
vejde. Rok nula. nastavím zhruba do tří čtvrtin tohoto období. Po uplynutí 400 milio
nů let nastanou prvohory, ty trvají asi tak 330 miliónů let. Potom druhohory, dal
ších sto sedmdesát milionů let, tc je celkem 900 milionů let. A mám tu poslední, 
rozhodující období, třetihory, finální fázi, ve které svého nového ptáčka dokončím. 
To, co se bude dít před tím, to mě z hlediska ornitologického zajímá jen potud, že 
musím sledovat, aby vývoj nešel nežádoucím směrem, kupříkladu k vývoji člověka."

Jeho řeč zde byla dosti souvislá.
Napadaly mě však další pochybnosti.
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"Tvrdíš, že jako základ výroby vezmeš prvoka. Jeho hmotnost je prakticky rovna 
nule. Prohlašuješ, že vyvineš nový ptačí druh. Jeho hmotnost, byt by to byl třebas 
jen skřivánek, je přinejmenším biliónkrát větší než hmotnost onoho jednobuněčného 
prvoka. Odkud vyrovnáš ten ohromný rozdíl v množství hmoty?"

"A to je právě ten nový základ, nový princip mého stroje. Mám tu dokonalé hnací 
zařízení, mám tu zdroj nejen energie, ale dokonce i zdroj hmoty, Tu budu získávat 
z energie."

Jeho šílenství, zdá se^ propuklo naplno. Ale Novák si mě vůbec nevšímal a dále 
rozvíjel svou nesmyslnou teorii.

"Podívej se sem," řekl a otevřel jakási dvířka, umístěná pod klaviaturou na dosah 
jeho pravé ruky. Uviděl jsem něco růžového, holého. Vypadalo to jako oškubané kuře. 
Byl to pták podle všech pravidel, ale vypadal jako natažený na. skřipec. Zobákem byl 
uchycen na háku, na jaký se kdysi napichovali odsouzenci, a byl k němu přivázán ku
sem barevné stužky. Na opačném konci těla měl dvě pařátovité nohy, také svázané a 
připevněné k obdobnému zařízení. Přes tuto jistě značně nepohodlnou polohu pták ne
vypadal nespokojeně, nijak neprotestoval a zdálo se, že si dokonce v tom nepohodlí 
libuje,.

"Proč tady týráš to kuře, ty bezcitný maniaku?" otázal jsem se Nováka, který vy
padal, že se svým sadismem chlubí.

"Jaképak kuře? Já věděl, že jsi biologický negramot. Tento pták není nic jiného 
nežli obyčejný perpeíák mobilní."

Zdálo se mi, že jsem přeslechl, co říká.
"Perpeták mobilní, pták ze systému Gemma. Díváš se dost nechápavě, tušil jsem, že 

to vysvětlováni bude delší."
"Co bys vysvětloval, perpetáka mobilního přece dobře známí Ale tohle stvoření ne

má na sobě ani pírko."
"Jak by mohlo mít na sobě nějaké pírko, když jsem mu všechno peří vlastnoručně 

vyškubal," argumentoval Novák hlasem bezcitného sadisty.
Oškubaný perpeták mobilní hnaním motorem aparatury? Tomu nerozumím. Vím jen tolik, 

že perpeták mobilní byl dlouhá léta považován za tvora, který v základech vyvrací 
první termodynamickou větu. Nejědl, nepil, a přesto žil a přibýval na hmotnosti a 
dlouho se nemohlo přijít na to,- kde vlastně bere živiny pro svůj růst a pro vyrov
náni energetické bilance svého organismu. Nepotřeboval ani atmosféru, nebot nedýchal. 
Je to v historii zatím jediný známý tvor, který může žít i v kosmickém prostoru, 
aniž by mu to nějak vadilo. Jelikož se dlouho nevědělo, kde získává energii, dostal 
podle toho svůj vědecký název - česky tedy perpeták mobilní. Byl považován za živou, 
existující výjimku, potvrzující platnost přírodních zákonů. Po několika desítkách 
let se cd tohoto názoru upustilo, protože se přišlo na to, že i v případě perpetáka
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mobilního první termodynamická věta platí, a to po pokusech, které s ním byly pro
vedeny v uzavřené energetické soustavě. Zato se dospělo k návšru, že nabourává zák
lady fyziky z druhé strany, protože jeho životaschopnost byla odůvodněna výhradně 
porušováním druhé termodynamické věty. Tato věta nám, jak známo, říká, že nelze ode
bírat energii z tělesa chladnějšího a převádět ji na těleso teplejší, ovšem v pří
tomnosti perpetáka mobilního, který má tělesnou teplotu vyšší než 300 kalvinů, vy
růstaly rampouchy a začínalo, sněžit a čím větší byla zima, tím více si perpeíák le- 
bedil, protože tím větší množství energie svému okolí odňal a tím více potravy zís
kal. Cawton byl dokonce toho názoru^ že perpeňák mobilní je schopen ochladit své 
okolí i pod absolutní nulu, čímž by ovšem porušoval i třetí termodynamickou větu, 
zatím však zůstala jeho teorie nepotvrzena. Celé záhadě učinil konec po sto dvaceti 
letech Matsusaka, který objevil, že perpeták mobilní rozhodně fyzikální zákony nepo
rušuje a druhá termodynamická věta mohla opět ničím neotřesena vstoupit zpět do učeb 
nic. Perpeták mobilní totiž nedělá nic jiného, než že si hmotu - at je jakkoli chlad 
ná, přemění v energii a tu vzápětí ve svém těle ve hmotu. Rozdíl obou energií se zde 
vyrovná částečným úbytkem hmoty, přesně podle Eisnteina. Tento úbytek hmoty je cel
kem nepatrný, takže mohlo dojít již k zmíněnému omylu. Smithova teorie, vysvětlující 
částečnou energetickou přeměnu také přeměnou hmoty a antihmotu a zpětným vratným pro' 
cesem s částečnou anihilací, přestože je dokonale propočítána, nebyla oficiálními 
místy přijata. Tolik tedy k existenci perpetáka mobilního.

Překvapením pro mě bylo, že Václav Nocák vůbec perpetáka mobilního chová, prptože 
jsem mu tohoto ptáka nikdy nepřivezl. Musel jej tedy získat z jiného gdroje. Faktem 
však bylo, že ze všech ptáků, které je vůbec možno chovat, je perpeták mobilní nej- 
skromně^ší a nemá naprosto žádné nároky. Libuje si dokonce i v ledničce.

"Nechápu však," řekl jsem Novákovi, "ty trapiči zvířat, proč je tento pták ostří
hán a oškubán dohola. Nechápu, co tímto nesmylsným počínáním sleduješ."

"Kdybys mě nechal ukončit výklad," ohradil se Novák, "vše by ses včas dověděl. 
Pokud je perpeták mobilní opeřený, je jeho energetická výměna s okolím pomalá. Pokud 
odstraním onu vrstvu silného peří, probíhá energetická výměna nesmírným tempem, prá
vě takovým, jaké budu potřebovat k pohonu svého časostroje. Kdybych totiž aparaturu 
zapojil do sítě, jsem přesvědčen o tom, že bychspotřeboval veškerý příděl energie 
pro Prahu a okolí na dosti dlouhé období, a ještě by to nestačilo. Mně ovšem stačí 
jeden jediný exemplář perpetáka mobilního. Jen se při tom venku trochu ochladí, ale 
tak nepatrně, že si toho nikdo ani nepovšimne."

"Velice nerad bych tady zmrzl," odvětil jsem. "Nedovedeš si představit, jak tattpotvora dovede chladit.
"Ale dovedu," usmíval se Novák. "Energii si bude odebírat zvenku, z atmosféry, 

dvířka jsou přece izolována," a ukazoval mi jejich rub. Jaká je to záhadná izolační
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hmota? Tu ještě neznám!
"Proboha, cos to do těch dvířek nacpal?"
"No přece peří perpetáka mobilního."
Někdy to Novákovi i myslí.
"A co se týčed)oho trápení zvířat," podotýkal dále, "musíš i ty se mnou souhlasit 

v tom, že se toto vše perpetákovi nesmířňe líbí. Když minulý týden probíhaly zkouš
ky, vždy pak za mnou chodil jako pejsek a žadonil, aby mohl být opět zapojen ve stro
ji. A ty bys mu to, nelido, nedopřál."

A zavřel dvířka, čímž považoval výklad za skončený.
"Myslím, že bude nejlepši, když přistoupíme k vlastnímu experimentu.
Vypadal již značně netrpělivě a proto jsem s ním souhlasil. Bylo zajímavé sledo

vat jeho počínání. Asi jako kdybyste neandrtálce posadili k terminálu. Nevěděl, kte
ré tlačítko dříve stisknout a co chvíli se mu na panelu rozsvěcela červená neonka s 
nápisem ALARM. Vždy se mu však podařilo včas nebezpečí havárie zažehnat a asi po půl
hodině marných pokusů po najetí aparatury prohlásils

"Přístroj jě zapojen, nažhaven, můžeme začít."
Z čela mu stékaly čůrky potu.
"Pochopil jsem z tvého značně nesouvislého výkladu," namítal jsem, "že hodláš vy

víjet nový živočišný druh, a to z prvoka. Něco podstatného mi tu chybí, Václave.
Právě ten zmíněný prvok."

"Okamžik, Oskare, okamžik. Všechno má svůj čas," pronášel rozvážné Novák, soust
řeďuje svou pozornost na jakousi téměř skomírající žárovičku. "Prvok tady bude hned."

Potom na klávesnici, nad níž byly jasné zřetelné zbytky nápisu PLTRQF, stiskl 
tlačítko, označené štítkem PRVOK.

Chvíli se zdánlivě nedělo nic a potom do prostoru za skleněnou přepážkou ladně 
Vplula, nesena antigravitaěním polštářem, destička o velikosti zhruba čtyř set čtve
rečních itilimetrů. Na ní bylo - nic.

"Nevím, čemu se divíš," říkal Novák, dávaje nepokrytě najevo, že pochybuje o úrov
ni mé inteligence. "Řekni mi, zda jsi* již někdy viděl pouhým okem prvoka."

Delší dobu manipuloval několika tlačítky. Potom se destička najednou zvětšila, 
zhruba do zdánlivě velikosti jednoho čtverečního metru. Novákovi se podařilo zařadit 
mezi nás a prvoka zvětšovací lupu číslo 19, s normálním spektrem. Na zvětšené des
tičce bylo možno vidět zvětšeného prvoka, který nabyl velikosti asi tak křečka. Byl 
mírně obrvený a spokojeně se tetelil, nemaje nejmenšího tušení o tom, že o několik 
okamžiků později se stane terčem nejapných žertů Václava Nováka.

"A můžeme začít," ukázal na jeden z displejů a utřel si rukávem zpocené čelo. By
lo ha něm znát silné vzrušení a maximální netrpělivost.

"Tato stupnice nám ukáže, jaký čas uvnitř přístroje uběhl."
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Mlčky jsem přikývl na znamení, že jsem pochopil. A pak Novák stiskl tlačítko s 
nápisem START. Skleněná destička se odsunula, zpět a v prostoru se vznášel téměř ne
hybně prvok. Nevím, jaký to byl druh, již si to nepamatuji, přestože mi Novák ten
to detail oznámil. Důležitější bezesporu je, že to byl prvok současné éry, prapra- 
pravnuk prvoků, kteří před několika miliardami let byli prvními představiteli fauny 
na naší planetě, a tento prvok se mohl od prvoků' pravěkých několika základními 
vlastnostmi lišit, zejména, co se týče dědičnosti. Upozornil jsem na tuto skutečnost 
Nováka, ale on jen podotkl, že si je toho plně vědom a že s Mendelovými zákony je , 
dobře obeznámem. Přitom ukazoval na baterii tlačítek, nad nimiž byla cedulka USMĚR
ŇOVAČE. Jednotlivá tlačítka byla označená nápisy jako třeba ÚBYTEK NOHOU, NÁRŮST 
OCHLUPENÍ, KRÁCENI PEŘÍ a jinými podobnými bláboly. Bylo zřejmá, že Novák skutečně 
zamýšlel vývoj plně svýma rukama ovládat.

Zadíval jsem se na prvoka, Chvílr se s ním nedělo nic, ale to se přístroj teprve 
rozbíhal. Na stupnici času bylo možno pozorovat naskakující sekundy, později pak i 
minuty. Novák přidal na intenzitě zářeni. Najednou se rozběhly minuty o něco rychle
ji a objevila, se první hodina. S prvokem se začalo něco dít. Podivně sebou mrskl a 
mohl jsem spatřit, jak se jeho doposud černé jádro, podobné kulaté tečce, náhle pro
táhlo^ zvětšilo svůj objem, protahovalo se dál, až se podobalo elipsoidu, ten upro
střed náhle zeslábl a obě části držely chvíli jen na tenké nitce, až se od sebe úplně 

- oddělily. Prvok měl náhle dvě jádra, ale vývoj pokračoval dál, jádra se od sebe vzdá
lila a místo jednoho prvoka byli náhle před námi prvoci dva. Ti chvíli spočívali na 
antigravitačním polštáři nečině a potom neudělali nic lepšího, než še se opět rozdě
lili. A dělení pokračovalo. Kvadratickou řadou. Čtyři prvoci. Osm prvoků. Šestnáct 
prvoků. Dvaatřicet prvoků. Nějak jsem nepozoroval, že by docházelo k nějakému vývoji 
jedince, který Novák sliboval. Byl to stále týž druh, který Novák začal záření pod
robovat, a bylo jich čím dál tím více. V krátké době bylo prvoků tolik, že tvořili 
na pohled odpornou kašovitou hmotu a množili se přímo lavinovitě. Zdálo se, že ještě 
chvíli a celá prostora bude vyplněna prváky, a potom se uvidí, zda je živá hmota, 
stlačitelná cu nikoliv. Ale to už i Václav Novák viděl, že se jeho experiment ubírá 
směrem nežádoucím a pokusil se to rozmnožování zastavit, což se mu podařilo skutečně 
v posledním okamžiku, když si málem vykloubil palec při manipulaci s tlačítkem STOP.

Časoměr ukazoval, že uvnitř urychlovače uběhl necelý půlden. Novák se hluboce za
myslel a přestože nic neříkal, bylo pochopitelné, že se cítí být zklamán nad nežá
doucím vývojem. Trochu jsem mu pomohl. Prohlédl jsem celou škálu tlačítek a potom 
jsem mu doporučil, aby celý pokus zahájil znovu a nechal přitom vypnuté tlačítko s 
nápisem ROZMNOŽOVÁNÍ.

Novák se na mne podíval, nic neřekl a převedl tu masu prvoků zpět na energii. Já 
jsem se jenom přesvědčil, zda ještě nemá zapnuta tlačítka "NADMĚRNÝ R&tjfp KVANTA IN-
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TELIGMNCE, KAPALNĚNÍ, ROZRUŠENÍ HMOTY, TVORBA KRÁPNÍKU" a pak již nic nebránilo v 
tom, aby se pokus nerozběhl znovu.

Václab Novák vynuloval stupnici času a opět stiskl tlačítko START. Sekundy a mi
nuty se znovu rozjely a tentokrát již čas plynul čiperněji. Objevily se roky, desít
ky let a pak i ty se proměnily v mazanici čísel. Bylo třeba počítat roky v miliónech. 
Prvok tentokrát zůstal naštěstí na svém místě nehybně á o jakékoliv rozmnožování 
nejevil zájem. A čas plynul a nic se nedělo. Když proběhlo asi tak deset miliónů let, 
nenápadně jsem poznamenal, že pokus patrně opět někde vázne, nebot prvok neprojevuje 
žádné známky vývoje.

"Jsi naprostým zoologickým negramotou, Oskare," prohlásil Novák. "Bude nejlépe, 
když ihned potom, co opustíš mou domácnost, se zastavíš v nejbližší knihovně a za
půjčíš si tam jeden výtisk Darwina a podrobně si jej prostuduješ dříve, než opět 
začneš komentovat průběh mých vědeckých experimentů. Při tvérozumové úrovni nepřed
pokládám, že bys podobnuu knihu mohl mít doma. Jinak bys musel vědět, že počáteční 
vývoj na naší planetě postupoval neobyčejně ponalu a teprve v posledních milionech 
let se vydal kupředu neuvěřitelným tempem. Ovšem, pozoruji-li tě podrobně, je zjevné, 
že v posledních několika letech vývoj opět počíná stagnovat."

Chtěl jsem mu odvětit podobným způsobem, ale nebyl na to čas. Po dvaceti šesti 
milionech let se konečně začalo něco dít. Prvok vykázal jakési změny na povrchu tě
la, obrvení se začalo různě protahovat, buněčné jádro někam zmizelo a vůbec se celý 
prvok nějak zakalil. Jeho tělíčko se protáhlo a náhle došlo přímo k explozivnímu 
růstu, takže se za chvíli zdálo, že nás nutně musí svým nestvůrným tělem zavalit. 
Naštěstí měl Václav Novák spásný nápad a odstranil zvětšovací lupu, takže láčkovec, 
který se náhle objevil, byl již velikosti zcela normální, ne větší než deset mili
metrů .

Pohlédl jsem na Václava Nováka. Zíral vytřeštěně dovnitř aparatury a zdálo se, že 
není schopen pohybu. Brýle se mu svezly z očí, takže mu jedno sklo málem vyplňovalo 
otevřenou ústní dutinu. Po chvíli sebou cukl, odstranil brýle z nepříjemné polohy a 
zařval:

"Ono to funguje!"
Nedomníval jsem se, že tvor, kterého urychlovač času právě vyrobil, byl hoden ta

kového nadšení. Byl zelený jako brčál a podobal se nápadně chobotnici, jen s tím roz
dílem, že místo obvyklých osmi chapadel měl necelou stovku končetin podobné povahy. 
Celkově mi ta obluda nějak připomínala smeták, ale bez hole. Zařadil jsem tento druh 
do třídy rohovitých, pododdělení láčkovců pod názvem Nezmar Novákův (Chlorohydra No- 
vacus).

"Míníš-li, Václa*ve, vyrábět takové ohavnosti, odmítám s tebou tuto místnost dále 
sdílet," oznámil jsem mu.
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"Netvrdím, .že tento tvor vypadá zrovna hezky," odv $t cl Novák'. "Ale jistě dohře 
víš, že není cílem mé činnosti vytvářet láčkovce nýirž lovce, a proto vyčkej
trochu času. -Zatím nechám událostem volný průběh, cn.. to saa.-: někam doklube."

"V tom máš tedy pravdu* Právě ti vzniká pravá, nefalšovaná chobotnice, patrně 
druh Polypus hoktapo-íus, chobotnice stonohá. láková c-ozl.ošná vo J:d. stonožka."

Po sto dvaceti miliónech let byl výsledkem veškeré jel -' činnosti speciální hla 
vonožec. . -

"Nemyslím, že větší počet chapadel by byl na závadu, cle určitě nebude na škodu 
přebytečná chapadla odstranit," manipuloval Novák t.ačitky a chobotnice, která za 
čala právě červenat a poněkud narůstat co do hmotností, náhle dalším vývoji tímto 
směrem ustrnula a oddělila několik chapadel s velkými přísavkami Novák se na chví
li vyděsil, protože z oddělených chapadel mu začaly nerůstá t dalši malé chobotni-m 
ale to se jen břichem otřel o tlačítko ROZMNOŽOVÁNÍ které ho patrně nějak přitaho
valo. Po chvíli byla. chobotnice již téměř normální, p .rAo počat eiapadel se pohybo
val kolem šestnácti a čas ukazoval sto osmdesát milionů iot; Novák nad tím nechá
pavě kroutil hlavou, protože další milióny plynuly jeků ved* a cnobotnice nejevila 
snahu se dále-vyvíjet. Poulila na nás svých osm očí a mírné pohybovala Chapadly!

"Ksakru," procedil Novák skrz zatnuté zuby, "vývo j re dosía i to slepé uličky} 
asi budeme muset za'čít znovu."

Dvě stě šedesát milionů let na stupnici zářilo jasnou zelení a lále záření ukre 
jovalo drahocenný čas. Dostal jsem nápad.

"Nevím, jak dalece můžeš ovládat činnost toho svého šretestroje, ale co kdyby 
ses tak pokusil vyrobit tomu živočišnému zmetku ulit á'"

Novák se na mě pátravě podíval, ale protože sám trpěl východisko neviděl, můj 
návrh neprohlásil za výplod chorobného mozku a vytáh. neznámo cud tlustý fascikl 
papíru. Dost dlouho se v něm přehraboval, dobrých devět * lionů let. Jen jsem si 
povšiml, že na herním z těch papírů byl velkými písmeny vyveden nápis: UDĚLEJ SI 
SÁM. Potom našel, co hledal. Jeho prsty se rozkmitat- - .tlá"<..,"m ci jako skutečnému 
virtuosovi a náhle tu byla ulita a v ní chobotnice, a . ,:.ž r nebyla chobotnice,
ale krab o nesčíslném počtu nohou a klepet. Nebyl nijci malý, asi tak metr do dél
ky a dvě největší klepeta, ne nepodobná obřím bičům, tyla o stísněné prostoře na
dvakrát složená. Po dalších Novákových zásazích odpadla přebytečná klepeta, zmizela 
i ulita, mezitím proměněná v krunýř a náhle jsme pohlížel přímo do očí šestnácti-- 
nohému pavouku. Nebyl o mnoho menší než ten krab. Novák co pokusí 1 tento vývojový 
omyl napravit a v krátkém čase z ne stvůr ného pavouka vytvořil i <;ře zbarveného mo
týla o nesčíslném počtu křídel,

Do toho všeho náhle zazněl gong.
"Á," vzdechl Novák, "starohory jsou za námi. Oskare v '-.1. - v prvohorách. Práv o
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uplynulo čtyřletá miliónů let a probíhá kambrium. Skončila éra* bezobratlých."
Přitom ovšem nepřesta.3 hrát m  klavír,. Domníval jsem se, že mezi obratlovce, je

jichž vývoj mi Novák především naznačil, budou patřit především ryby, a ty jsem 
-jaksi svým bedlivým zrakem mamě hledal. Otázal jsem se Nováka, proč'se tedy neza
bývá rybami a honí po podlaze rouhá pytlíka.

"Je pravda, co tvrdě, ' pronesl Novák, pokoušeje se vyvinutému exempláři rozru
šit krovky, "že ryba by byla-logickým článkem vývoje, ale zažeň mi brouka do vody."
* i"Jo vemni nesnadné nonit někoho to vody, když tu žádná není," konstatoval jsem.

Novák se chytil za hlavu
"Přece jen nejsi tak zabedněný, jak jsem se domníval," řekl a naplnil prostor 

vodou. Podlaha se pod :ou tíhou povážlivě prohnula, ale zatím vydržela; Novák tomu 
však nevěnoval pozornost a proháněl po dně něco na způsob trilobita, čímž se vrá
til zpět ke korýšům.

Gong.
"Ordovik," zamumlal Novák. "Pět set milionů let. A ryba nikde !"
"Těžko provádět vývoj fauny bez znalosti základních poznatků z anatomie živých 

tvorů. Kdy jsi naposledy viděl bezobratlého obratlovce? Co tak vyrobit té nestvůrce
kostru?^'

Novák raději d o  neříkal a zápasil se dvěma tlačítky se symboly Mg a Ca.
Nebyla o zrovna ryba, kterou bych si dal na pekáč, měla menší vady krásy, jako 

například šestnáct ploutví a tři ocasy, ale ryba to byla. Novákovi se docela lí
bila.

A vývoj pokračoval. S počátkem aevonu jsem mohl zahlédnout, že vyrůstají místo 
ploutví nějaké záhadné-výrustky jež se vzdáleně podobaly nohám a pak se zdálo, že 
ona paryba chce chcípnou* .. Tentokrát se však Novák zamyslel sám a včas zlikvidoval 
vodu, takže se obojživelník^ocitl náhle na souši. Byl to takový kříženec žáby a stp- 
nožky a Novák s nesmírným gustem likvidoval jednu nohu po druhé..

"Dost!" zařval jsem na něho a zadržel jsem mu ruku. Za chvíli by tímto způsobem 
získal pouhého hada.

"Končí karbon, nastupuje perm,získal opět Novák ztracenou sebedůvěru. Do konce 
experimentu již chybělo necelýzh tři sta padesát miliónů let. Po dlouhé a vysilu
jící námaze odpadly zbytečné ocasy, ted již jenom počet očí té lalokoploutvé sucho- 
zsaské potvory nasvědčoval tomu, že toto stvoření není dílem přírody. Ale po pou
hých sto milionech let zltyly oči pouhé dvě a obojživelník se pomalu, ale jistě mě
nil v plaza.

Druhohory nastoupily svou vládu, a důkazem toho Vyl parádní dinosaurus. Jen v 
posledním okamžiku zabránil Novák destrukci celého* zařízení tím, že vyslal speciál
ní trpaslicí zářerí, které nežádoucí růst zastavilo.
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Proběhl trias, jura i křída, leštěr byl ještěrem a nejevil žádnou snahu po další 
vývoji.

Třetihory, věk savců, a podle Nováka pochopitelně především věk ptáků. Novák zá
pasil se zaseknutým tlačítkem PUŘÍ.

Deset miliónů let chybělo do konce pokusu a zdálo se, že jediným výsledkem naší 
námahy bude ještěrka.

Konečně tlačítko povolilo. Opeřená ještěrka nevypadala zrovna nejestetičtěji.
Ještě pět miliónů let. Ve skutečnosti nás od konce dělily pouhé sekundy a jediný- 

výsledkem bylo, že ještěrce narostla jakás takáš křídla, ale ne z předních končetin 
nýbrž z místa, kde bylo možno předpokládat lopatky.

"Zobák. Kde je zobák. Tady někde musí být tlačítko zobák," monotonně slabikoval 
Novák. Nenápadně jsem ho upozornil, že pokud pozvedne pravý loket, bude moci po žá
daném tlačítku ukončit pátrání. Poslechlmš a v okamžiku, kdy čas dospěl ke svému 
konci, ze všech sil tiskl tlačítka ZOBÁK a ÚBYTBK NOHOU. Pak zazněl gong.

Miliarda let byla za námi. Během devadesáti minut jsme prožili čtyři geologická 
období a Novák za tu dobu vyvinul tolik nestvůr, žo by jimi zaplnil čtyři zoologic
ké zahrady a každá z nich by stačila na to, aby se proslavil. Ale on šel slepě, jakc 
beran, za jedním, jediným cílem. Pokud výsledkem nebude pták, je nutno celý pokus 
považovat za krajně nepodařený. Zatím místo ptáka poskakovala pod posledními paprsky 
urychlovače opeřená potvora se zubatým zobákem, neschopnými křídly a holým; téměř 
hadím ocasem. Jediné, co ji tak ještě mohlo spojovat s třídou ptáků, byly růžové pa
řáty, podobné slepičím.

Miliarda let živelného (podle tvrzení Nováka ovšem organizovaného) vývoje nepos
tačilo k tomu, aby vznikl nový ptačí druh. Ale Václav Novák byl mužem čihu. Vytrhl 
panelu destičku z nápisem POJISTKY a zabořil ruku do útrob stroje. Vrhl do urychlo
vače nárazové, nesmírné kvantum energie* Časomíra poskočila o pŠt miliónů let, ale 
to bylo to poslední, co toho dne Novák se,svým urychlovačem dokázal.

Místnost osvětlil fialový blesk a na okamžik se zjevil jakýsi pochybný ptačá zme
tek přímo uprostřed energetického víru. Potom se kolem nás rozhostila úplná tma, 
doprovázená ohlušujícím rachotem, přesně takovým, jakým bývá zpravidla doprovázeno 
zemětřesení-. Mimo jiné bylo také možno slyšet řinkot sypajícího se skla - to byla ta 
nerozbitná přepážka, která nás oddělovala od prostoru uvnitř urychlovače. Za chvíli 
jsem nejen slyšel, ale i fyzicky cítil, netot se mi vysypalo přímo na hlavu. Přitom 
jsem také zaslechl skuhráni Václava Nováka, který přiškrceným hlasem komentoval vznil 
lou situaci výrazy, které rozhodně nelze otisknout. Později jsem se dověděl, že jeho 
rozhořčeni pramenilo z pocitu, že beztvará těleso o hmotnosti zhruba sto kilogramů 
mu spočívalo na hlavě. Tím tělesem jsem ppdle jeho pozdějšího tvrzeni měl být já, což 
ovšem vůbec neodpovídá pravdě, prptože v uvedeném okamžiku jsem se bránil náletu
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něčeho neidentifikovatelného, nepopsatelného, a až neuvěřitelně neviditelného - pa
trně zásluhou nastalé tmy. S největší pravděpodobnosti to byla ta potvora, kterou 
právě Novák vyvinul. S nesmírným soustředěním všech svých fyzických sil jsem ono 
stvořeni odehnal a zaujal vzpřímenou polohu. Zaposlouchal jsem se do neuvěřitelné
ho kypěni kolem mě. Bylo možno registrovat zvuky, které jinak lze slyšet pouze při 
zápase sumo. Ono neviditelné se kolem mě zmítalo, cítil jsem vzdušné víry, rachot 
a pád dalších a iialších těles. To patrně Václav Novák za intenzivní pomoci svého 
nového exempláře likvidoval zcela systematicky urychlovač času.

Náhle došlo k štastnému obratu. Nějakým omylem se stalo, že nahoru vyjely role
ty. To oba zápasníky poněkud uklidnilo. Pták poodlétl a usadil se ha vyvýšeném 
strategickém místě, očekávaje s výrazem zoufalství, co jeho pochybný nepřítel v 
nejbližším okamžiku učiní. Ten však neučinil nic, protože jeho krátkozraké oči 
byly oslněny tím náhlým přívalem světla a nemohly se v tak krátké době aklimatizo
vat. Zatímco se Novák rozkoukával^ mohl jsem si jeho výtvor prohlédnout.

Pták byl velký asi jako pořádná husa^ akorát na pekáč. Působil nemotorným až za
valitým dojmem, který byl ještě zvýrazněn směšnými pokusy o máráhi křídly v klamné 
naději, že se mu podaří vzlétnout. Podle zákonů aerodynamiky nikdy tak malá křídla 
nemohla unést ptáka připomínajícího malý tank. Zobák býl značně podivný a přestože 
již ztratil zuby, připomínal nejspíš tlamu vlkodlaka. Hlava byla úplně holá a na 
ostatním těle se tu a tam našlo pírko - patrně trochu vypelichal při tělesném kon
taktu s Václavem Novákem - tomu nasvědčovalo to, že i Václav Novák měl na sobě pír
ka jen tu a tam.

Konečně se Novák rozkoukal. Probral se, zamrkal a udělal krok kupředu, načež se 
pták vyděsil a odlétl kousek dál. Patrně se v přítomnosti tohoto člověka necítil 
vůbec bezpečný. Novák se naň asi minutu soustředěně díval, potom se podíval na mě, 
na ptáka a pak zase na mě. Zíraje mi přímo do očí prohlásil:

"Blboun nejapný!"
Chtěl jsem se urazit a odejít domů, ale Novák mi již nevěnoval žádnou pozornost. 

Patrně mi tedy nenadával. ' ''
Chvíli se snažil ptáka chytit a skutečně nevím, kdo v dané chvíli vypadal nemo

torněji, zda pták či Václav Novák. Nemohl jsem se na to dívat, chytil jsem' tu husu 
a podal ji Novákovi do náruče.

"Blboun nejapný. Vyrobil jsem blbouna nejapného," mlel Novák, uváděje svá slova 
konečně do souvislosti. "Oskare, chápeš, co jsem učinil? Dovedeš si představit tu 
slávu?" A pak na mně zapomněl. Zapomněl na celý svět, nejméně hodinu pro něho nebude 
existovat nic jiného než blboun nejapný, didus ineptus, pték dávno vyhubený, který 
právě díky Novákovi prožil zmrtvých vstání.

Věděl jsem, že mě teň už nikdo nebude brát na vědomí, tak jsem se sebral a šel



31

domů. Otevřel jsem dveře, ktere vedly z Novákova tytu na. chodbu. Očekával jsem, že 
uvidím jako obvykle nepravidelně dlaždičkovanou podlahu, nazeleno vymalované stony 
a schody zhotovené z jakési napodobeniny žuly, ale nic podobného neexistovalo. Cnví 
li jsem váhal; doufal jsem, že mě jenom šálí zrak.- lak jsem Se vrátil zpět do expe
riment ovny a posadil jsem se na to, co ještě oře- .seti minutami bylo křeslem. 
Pohlédl jsem na Nováka, který se mazlil s blbounem nejapným a upozornil jsem ho ně
kolikerým zakašláním na. svou přítomnost. Když zareagoval, tak jsem řekl:

"Doba ledoví."
Novák chvíli přemýšlel a přehraboval se v obsahu mozku.
"Nesmysl," řekl potom. "Nemohli jsme k ní dospět, doba.vývoje skončila uprostřed . * * '

pliocénu."
"Nemám na mysli dobu ledovou v tvé aparatuře na výrobu blbounů nejapných," p o 

dotkl jsem. "Myslím dobu ledovou, která právě vypukla za dveřmi."
Chvíli stál jako ledový sloup. Potom pustil ptáka a vrhl se k oknu. Viděl totéž 

co já. Všechny domy v okolí byly obaleny vrstvou ledu nejméně metr silnou do výše 
žhruba druhého poscnodí. Na povrchu zemském yla vrstva sněhu vysoká nejméně tři 
metřy.

"Co to znamená?" tázal se Novák záěšeně.
Vrhl jsem na něho soucitný pohled. Přikročil jsem k jeho aparatuře a vytáhl jsem 

z ní oškubaného perpetáka mobilního, který se mému sákrroku intenzivně bránil. Za tu 
chvíli, po kterou má ruka pobývala uvnitř, jsem sí uvědomil, že uvnitř panuje mra? 
ne příliš daleký od absolutní nuly.

"Tady máš zdroj té doby ledové," řekl jsem a hodil jsem perpetáka směrem k Váris- 
vu Novákovi. Perpeíák, jsa zbaven peří, nebyl ssbopsr tetu a tak narazil do fihury 
Václava Nováka dost značnou silou, která st-č.lr k momu, aby pána domu porazila Přu 
pádu patrně zavadil o vypínač rozhlasového přístroje, protože se.místností náhle roz
léhal cizí hlas. který nám oznamoval následující skrrodnosti:

"...máme hlášeny lalší stopy zalednění z oblas Irlnš. Celková zaledněná plo.ha 
činí ted více než dvacet čtverečních kilometrům 'á -rm: občany, kteří zůstali uvěř.'čni 
ve svých domovech, aby nepodléhali panice. Kukrut-rof-.. se jistě podaří v brzké re- a 
zlikvidovat. Bulou, nasazeny všechny prostředky, ba Jít uyrazily záchraně sbory-.

Zoufalý Nová o vypnul rádio.
"To není možné, ue tahle potvora nahrabala'te ta: srur-gíe,,. Takové poAchlazers by'
Zvenku tylo slyšet svist ot vrtulí koptéru o o síř. . : -ou službou. Pátrali po .'ot

cích srpnového noledněni Prahy.
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J O S E F  P E C I N O V S K Ý

O t á z k a  p a r a l e l n í  ch s v ě t ů  v y ř e š e n a

"Co tomu říkáš, Oskare?" ozval se Nová):, když jsem se podle jeho názoru dostateč
ně Vynadíval na nový přírůstek do jeho blázince. V kleci podivného tvaru byl pták 
mně neznámého druhu, jaksepatří podivný. Jakoby snad ani nepatřil do našeho světa. 
Střídal barvy jako chameleon, i velikosti byl značně proměnlivé, od střízlíka po 
tučnou husu. Na podobná překvapení jsem byl u svého přítsle zvyklý. Tytam jsou doby, 
kdy jsem ho zásoboval novým ptactvem pouze já, a on se spokojil se čtyřmi novými 
ptáčky ročně. Nyní se účastni výměnných aukcí, bleších trhů, vede čilou mezihvězd
nou korespondenci s nejznámnějšími chovazelr. a ptáky získává nejrůznějšími způsoby.

"Nevidím nic zvláštního," odvětil jsem opovržlivě, abych ho trochu podráždil.
"Nic zvláštního," brumlal si pro sebe Novák. "On si řekne nic zvláštního."
"Tak co je to tedy za raritu?" žádal jsem ho o poučeni.

- ' v , ' v V"No, abych ti pravdu řekl, tak vlastně nevím." To se dalo cekat. "Ale ted teprve 
se projeví, jakým jsem vlastně chovatelem," fandil si. "Tuto zásilku jsem dostal 
před chvílí, ani jsem si nevšiml, že by tu byl listonoš. Nyní právě hodlám prozkou
mat příslušnou literaturu, abych podle charakteristických znaků identifikoval rod a 
druh svého nového chovance a pak zařídil další."

Skutečně, další musel zařídit sám. Robot Antonín vždy na znamení protestu proti 
nárůstu objemu práce klec nového přírůstku nevyklízí a ptáka nekrmí, nechá se teprve 
asi po třech čtyřech dnech k tomu speciálně naprogramovat. Dříve ne. Ovšem systém, 
kterým Novák hodlal zkoumat identitu nového druhu, byl značně pochybný. Listoval to
tiž ve třetím díle Velké encyklopedie ptáků. Každý svazek měl něco kolem patnásti 
set stran formátu A4, na každé straně bylo asi půl autorského archu drobně psaného 
textu. Celá encyklopedie měla dvaadvacet svazků. Asi chtěl hledáním v této publika
ci, v niž jsou ptáci řazeni podle abecedy bez ohledu na místo původu, strávit celý 
zbytek života. Pravda, mohl ee zeptat Antonína, který má celý obsah Ehcyklopeáie 
konzervován ve statické paměti, ale Novák se nevím proč snažil neustále sám sobě 
dokázat, že v tomto směru je dokonalejší než robot.

Objekt Novákova zájmu'se právě utěšeně červenal.
"Tak ty tady míníš studovat nesmysly," řekl jsem, "a třešníka žravého hodláš ne

chat zajít hlady," a ukázal jsem mu rukou na zmíněnou zrůdu, která právě začala hltat 
budík a dávila se jedním větším ozubeným kolečkem.

"Ach jo," vzdychl Novák a hodil po třešníkovi prvním předmětem, který byl po rUoe,



tedy již zmíněnou encyklopedií ptáků. Samozřejmě se netrefil, tedy aspoň ne tam, 
kam chtěl. Trefeným se stal svyblík řvavý, kterým náraz otřásl tak mohutně, že spad] 
z bidýlkaí Zlostně se načepýřil, vykulil oči a spustil. Zakryl jsem si uši oběma ru
kama a čekal jsem; až Novák nalezne čokoládové lentilky a doufal jsem, že to bude 
dříve, než se rozčílí pani Loukotová. Protože Novák lentilky nenašel, rozhodl jsem 
se, že pro zmíněnou chvíli opustím akusticky nevhodné ppostředí á izoluji se v klid
nějších krajích. Ale nebylo mi dáno.

Klika dveří, po niž jsem vztahoval ruku, náhle získala novou zajímavou vlastnost, 
kterou by člověk u ní nepředpokládal, neviditelnost. Namísto dveří se přede mnou 
bez slůvka varováni objevil můj přítel Václav Novák, nechápavě zírající přes své 
áioptrie na to, co se děje. Intenzita hluku, která se náhle vzedmula pokojem, se 
stala nesourodou, hlasy jednotlivých,ptáků se daly od se^e snadno identifikovat, 
postupně utichali, první z nich na štěstí, svyblík řvavý, pak ustal soptík výbušný, 
loukol podivný, nejdéle odolal popěvec poplašný, ale ten hýká, i když spí. A pak 
nastalo hrobové ticho) snad poprvé ode dne, kdy se sem Novák se svými krákorajícími 
potvorami nastěhoval. Pouze tu a tam zamlaskal třešník žravý, kterého nic nemohlo 
odtrhnout od jeho oblíbené pochoutky.

Začal jsem se zabývat záhadou zmizelých dveří, ale nevyřešil jsem ji. Novákem se 
dveře z pokoje otevřít nedaly, a ostatně už zcela pominul důvod, proč jsem chtěl 
pokoj opustit. Ohlédl jsem se doleva. Stál tam Novák. Ohlédl jsem se doprava. Stál 
tam Novák. Ohlédl jsem se dozadu. Uviděl jsem náhle klec s piáivkou osmahlou. Otočil 
jsem se. Nic jiného než pídivka osmahlá nebylo v mém zorném poli. Ohlédl jsem se 
doleva - pídivka osmahlá. Ohlédl -jsem se doprava - pídivka osmahlá.

Vlasy se mi pomalu ježily a po čele mi stékal studený pot. Za mnou stál Václav 
Novák. Přede mnou se vrtěla v kleci dosti vyděšená pídivka osmahlá. Kromě těchto 
dvou představitelů kosmické fauny již nic jiného neexistovalo, pouze nahoře kus pů
vodně bílého stropu a dole něco na způsob útržku koberce.

Bylo to deprimující, neuvěřitelné, záhadné. Chtěl jsem něco říci, ale nepodařilo 
se mi z hrdla vyloudit rozumnou hlásku. Tak se mohlo stát, že se Novák vzpamatoval 
o zlomek sekundy dříve:

"Prosím tě, co blbneš a chvíli nepostojíš? Proč pořád kolem mě cirkuluješ jako 
satelit?"

Vzhledem k tomu, že použil lidské řeči, bylo jasné,- že se pokouší o kontakt se 
mnou. Nejzajímavější však na tom bylo to^ že jeho hlas vůbec nevycházel z toho mís
ta, kde jsem ho viděl stát, ale linul se jakoby odněkud z jiného vesmíru. Navíc jsem 
nechápal, jak může ze vzniklého stavu věcí usuzovat, že já bych se měl kolem něho 
točit jako kohout okolo slepice.

"Jsem zcela jiného názoru," podařilo se mi přivést hlasivky k činnosti. "Pokud
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vidím, právě ty ani na chvíli nepostojíš na místě a motáš se tady jako pomyklík ne
důtklivý*"

Pochopitelně mi nevěřil ani slovo a nadále se na mě osopoval. Přitom měnil zdán
livé postaveni*v místnosti, která-s největší pravděpodobností přestávala plně exis
tovat* Občas se měnil ve svyblíka řvavého, občas v žirafíka odporného, ale.pak jsem 
pochopil, že se tak děje proto, že nepvozne přešlapuje, v tom kousku koberce, který 
byu vyměřen pro mou existenci a v důsledku toho se mění perspektiva a objekty mi mi
zí ze zorného pole a čpět se objevují* Ne nadarmo létám již téměř desítku let vesmí
rem, leccos jsem v dálných končinách pochopil. Byl jsem právě svědkem jevu, jehož 
se lze nadít v blízkosti černých děr, kde může dojit k zdánlivému zploštění trojroz
měrného prostoru. tak, že se pozorovateli jeví jako dvourozměrný* Abych se přesvědčil 
o správnosti svého předpokladu, zavřel jsem oči a odhodlaně jsem udělal krok do prázd
na. Když jsem oči opět otevřel, Novák zmizel, zato jsem se mohl dívat přímo do oči 
naježené zádruze zpěvné, která očividně nebyla s průběhem událostí spokojena.

"Já vůbec nic nechápu," ozval se opět Novák. "Před chvílí ses taný motal ty, tea 
kolem mě běhá pídivba osmahlá s úmyslem udělat si ze mě večeři. Jsi tady ještě vů
bec, Oskare?"

Jeho hlas zněl nejistě a obsahoval náznak pochybností o existenci trojrozměrného 
světa. *

"Je nepochybné, že jsem ješ^ě naživu," uklidnil jsem ho."A pokud se ti nelíbí, že 
tě obletuje pídivka osmahlá, učiň několik kroků libovolným reálným směrem, tvá pers
pektiva se pak určitě zrněni k lepšímu."

Uslyšel jsem něco jako krok, pak silné zaduněni, úder a pád'těžkého předmětu ne
foremných tvarů a pak jsem měl pocit, že se mi něco zakousalo do nohy. V tu chvíli 
jsem tam sice neviděl, ale můj hmat dokázal rozeznat šestnáct poměrně kvalitních 
zubů, jak pronikají látkou kalhot a poškozují celistvost pokožky mé holeně. Abych 
zabránil nejhoršímu, učinil jsem obranný pohyb, sehnul jsem se a onen agresivní, před—  
mčt jsem uchopil dp rukou. Zrak mě sice přesvědčoval o tom, že se"mi do nohy zaklpvla^ 
zádruha zpěvná, ale hmat, který byl v dané perspektivě spolehlivější, mě ujistil, že 
v rsikou držím brýle a to, co se mi právě snaží amputovat nohu není gic jiného než 
Váúlav Novák. Odkopl jsem ho. ,

Abych mu zabránil v dalších agresivních choutkách se sklony ke kanibalismu, udelal 
jsem naslepo několik kroků doleva, zádruha zpěvná zmizela, chvíli jsem mohl pozorovat 
optický klam v podobě necelé stovky kamýšů popudlivých a náhle jsem zahlédl klec s 
ptáčetem, které se před chvílí Novák snažil identifikovat. Samozřejmě, nebylo tam 
samo, zdálo se, že jich je-dobře tři sta, ale na množení se objektů jsem si za sou
časného stavu perspektivy již zvykl. Náhle jsem na to zvíře dostal strašlivou zlost 
protože ni jaksi docházelo, že zdrojem nesnází je právě ono, a ze vší síly jsem



pravačkou udeřil do stolu., na kterém klec so.ála,, Na chvíli zhaslo světlo.
Když se o sekundu později rozsvítilo, tyl jsem v obývacím pokoji Václava Nováka 

a svět byl opět trojrozměrný
To, co před chvíli bylo ještě kobercem, připomínalo nyní plachtu starobylého ko

rábu rozevlátou nejprudším orkánem a v ní byl zachumlán neforemný, ovšem značně po
hyblivý předmět, silně připomínající svými nekoordinovanými pohyby čuníka v posled
ním tažení. Nedalo příliš námahy v onom něčem podivném rozpoznat Václava Nováka, 
který zcela bezmocně třepotal ?).ožičkama v ovzduší a nebezpečně tím ohrožoval na ži
votě plivouna přísavného, krčícího se v nejzasším koutku dosti rozměrné klece.
V posledním okamžiku jsem zachránil vzácného ptáka, před jistou smrtí a pak mi dalo 
dost práce přesvědčit Nováka, že svět už je zase normální a že proto není důvodu k 
pštrosí politice. Když vytahoval hlavu zpod koberce, ještě neustále blábolil něco v 
tom smyslu, že je beznadějně obklopen půlmiliónem dídivek osmahlých.

Mžoural očima, a přepočítával roby pokoje. Pak sc uklidnil. Ihk zavolal robota a 
poručil mu. aby v pokoji, uklidil, to jest aby urovnal koberec a postavil zpět na své 
místo asi půltucet klecí, které při záhadném přírodním jevu opustily sVé stanoviště.

"Nejsem na podobnou činnost programován, pane," odvětil robot Antonín. "Následky 
přírodní katastrofy je povinna likvidovat havarijní služba. Nejsem oprávněn zasahovat 
do její kompetence."

Přesvědčit Antonína, že se nejednalo o přírodní katastrofu, bylo zbytečné.
"Ták aspoň udělej dvě kávy," rezignoval Novák, a pustil se do úklidu sám. Já jsem 

se zatím usadil pohodlně v křesle, které jsem ovšem musel postavit do normální po
lohy a utáhnout viklající se nohu. Nato jsem se oddal přemýšlení o těch neobyčejných 
jevech, kterých jsem byl před chvílí svědkem. Domníval jsem se, že něco takového je 
možné pouze v kosmickém prostoru při nadsvětelných rychlostech nebo v blízkosti čer
ných děr, kdy se mohou všechny rozměry ztratit a prostor se může stát nulovým. Že 
by se něco takového mohlo odehrát na povrchu planety mi připadalo značně absurdní, 
ovšem Novákůh byt byl v celém známém vesmíru jakousi výjimkou. Přírodních jevů znám 
několik tisíc a k velké většině z nich již v Novákově domácnosti došlo, pochopitelně 
s několika nepodstatnými výjimkami, jalo je výbuch supernovy nebo manželský spor. 
Došlo zde také k popření všech známých přírodních zákonů včetně Archimedova i zákona 
zachování hmoty. Řádil tady třešní.?, žravý i parní Loukotová. Nic tedy člověka nemohlo 
překvapit, tedy ani. přítomnost záhadného tvora, nového Novákova přírůstku, který si 
usmyslel s námi páchat takové žertíky. Právě seděl na bidýlku a tvářil se jakoby nic, 
jen se brčálově zelenal. Novák ho přemístil.na balkon, aby uvolnil prostor pro roz
prostření koberce do jakž takž vodorovné polohy, Copak je to asi za ptáčka, ten nový 
ptáček, pomyslel jsem si a vstal jsem, abych si to zvíře blíže prohlédl.

Neměl jsem však k tomu žádnou šanci. Ještě chvíli jsem ho mohl vidět, jak se pyšní



36

oslnivou žlutí, jak se přebírá třema nohama ve svém prachovém peří a pak náhle, z ni 
čeho nic, ani jsem nepostřehl, jak k tomu došlo, ale - nebyl tam. A zároveň s nim 
zmizela i klec s bidýlkem, na kterém seděl, stůl, na kterém klec stála, i balkón, 
který se původně zdál být pevně připevněn k původně svislé zdi domu. Za otevřenými 
balkónovými dveřmi náhle nebylo nic, jen desetimetrová propast, a navíc se zdálo, 
ja.ko by se původně rovná zeď budovy naproti přes ulici prohnula směrem k nám, vydula 
se do konkávniho oblouku, jehož vrchol se nacházel nyní necelé dva metry od zmizelé
ho Novákova balkónu, prakticky na dosah ruky. V nejbližším okně, které bylo dokořán 
otevřené, seděla mourovatá angorská kočka a dívala se přímo do očí krásnému exemplá
ři pápěchy černé, kterou Novák také odstěhoval na balkon a která tam jako jediná na 
žalostném zbytku zdivá zůstala. Tento pták, neznalý pozemských poměrů, neměl pocho
pitelně ani tušení o tom, jakého překvapení se může dočkat od tak roztomilého tvora 
jakým perská kočka nepochybně je. A pak události začaly nabývat na zajímavosti, pro
tože se přiblížil Václav Novák, chytil se rukou za parapet a chvíli lapal po dechu.

"Kde, kde, kde se tady vzala ta ko- ko- kočka?" vysoukal ze sebe ne bez značné 
námgehy. "'Není mi známo, že bych něco podobného kdy měl doma," a podíval se vyčítavě 
na mne.

"Jak můžeš mít, Oskare, takpitomé nápady, a tahat mi domů kočky," rozhořčoval se 
neprávem. "Co kdybych náhodou nepřišel včas a nezasáhl. Dovedeš si představit ty ško
dy, která by tady mohla napáchat?" a při té představě sé otřásl. "Doufám, že pro své 
počínáni nalezneš nějakou solidní výmluvu. Omluvit by tě mohlo jedině to, že bys mi 
při svých nepochybně slabých biologických znalostech chtěl přinést kočku jako dar) 
vůbec bych se nedivil tomu, kdybys ji řadil mezi ptáky," vmetával mi do tváře další 
a 'další urážky a .pochyboval čím dál tím více o mé inteligenci, aniž mě pustil ke 
slovu.

"A mimochodem," pokračoval, pozoruje přitom bedlivě chování kočky, "domnívám se, 
že toho humoru z tvá strany je dnes už příliš. Od té doby, co jsi přišel, jsou tady 
neustálé zmatky. Napřed kolem mně běháš jako kuře kolem slepice, potom na mě hodíš 
koberec, navedeš robota; aby neuklízel a k dovršení všeho přineseš kočku. Byl bych 
raději, kdybys nechal ty své aprílové žertíky na duben a řekl mi, kams mi schoval 
Velkou encyklopedii ptáků, třetí díl, abych konečně mohl identifikovat onoho nového 
ptáčka, který dnes přibyl do mé sbírky."

Již jsem otvíral ústa a chtěl jsem mu sdělit, že od té doby, co hledaným svazkem 
mrštil po třešníku žravém se tento nachází na podlaze, právě na tom místě, kam dopadl, 
a že na něm Novák právě.oběma nohama stojí, ale on mi k tomu nedal příležitost. Roz
hodl se totiž udělat něco s tou kočkou a vstoupil na balkón. Prostrčil nohu otevřený
mi dveřmi a chtěl ji položit na nepravidelně kachlíčkovanou podlahu. Když byl již větá- 
ší polovinou svého ne příliš foremného těla venku, jeho zrak začal sloužit o něco lé
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pe a přes všechny ty dioptrie, kterými byl optikem vybaven, musel nutně usoudit, že, 
se pokouši, o nemožné, protože balkon nejenže neexistuje, ale pcdle všeho zdám. ani 
existovat nemíní. Než jsem srnci! zasáhnout, visel .sběrna rukama na klice bc-Hconc/ýtl, 
dveří, které tím dostal dc pohybu. Kysaly se sem a. tam nad desetimetrovou hloubkou 
která, se pod Novákem náhle onevře**a. houpal se na" dveřích, zoufale se držel a něhy .! 
schopen ničeho jiného než zoufalého volánís

"Tak dělej něco! Přece mě nenecháš takhle zahynout? Copak nevidíš, že klika pove ; 
luje? Chápeš, co jsi provedl? Jak jsi. dokázal odstranit balkon? Ostatně, mě už vůle} 
nic nepřekvapí," rezignoval a zavřel oči, Držel se však dál.

Nevím, zda se loučil se životem, mě v té chvíli zaujalo něco úplně jiného. Z kap
sy mu totiž vyklouzlo plnící pero a poslušno Newtonova gravitačního zákona (výjimecr 
platil) se odebralo směrem ke středu planety. Očekával jsem, že svůj volný pád za sta 
ví až na zelenajícím se trávníku rozprostírá.jícím se kolem domu, ale kupodivu dráha 
pádu byla přerušena čímsi neviditelným ani no deset centimetrů níže, než se nacházel 
podrážky pantofli nedbale nasazených na křečovitě pokrčených Novákových nohou. Pero  ̂
zdánlivě chvíli viselo nehybně ve vzduchu, potom usoudilo, že neviditelná podložka, 
je asi šikmá a začalo se kutálet směrem k oné kočce, která se mezitím postavila na 
všechny čtyři, prohnula se do oblouku a zježila všechny chlupy na hřbetě. Nemohl jse 
však sledovat pero po celé trase, kterou mínila opsat. Když už se zdálo, že zastavu 
je, náhle projelo jakousi neviditelnou hranicí a rovněž zmíralo. Uplynula asi sekům 
pero se opět objevilo, protože se "kutálelo zpátky, zastavilo se, opět zmizelo, chví! 
se ještě vrtělo tam a zpět, až nakonec spočinulo nehybně v prostoru, a vypadalo ja
koby podélně rozříznuté. Jedna jeho pliovira byla neviditelná^ Kdybych to neviděl na 
vlastní oči, asi bych tomu nevěřil. Ne .'bal jsem pranic Novákova zoufalého volání, 
klekl jsem si na všechny čtyři a sáhl jsem do prostoru pod balkónové dveře., Ruka nv 
razila na tvrdou překážku, která na omak nápadně připomínala kameninová dlaždice nep 
ravidelně ozdo-ené ptačím trusem.

"Nevím, proč tady děláš takové zmatky," podotkl jsem na adresu Nováka a vstoup i.j. 
jsem na neviditelný balkon. Byl tam, celý, se vším všudy, i se zábradlím. Jeho jedi
nou vadou bylo to, že byl jaksi neviditelný-. Ky z  mě Novák viděl, jeho svaly povolil' 
a on tvrdě dopadl na neviditelnou podlahu tak, že mu nakonec byla vidět pouze horní 
polovina těla.

"Tak tomu. vůbec nerozumím," zněla jeho poslední slova krátce předtím, než úpad) ?. 
bezvědomí. A tu se kočka, vzdálená ani ne na dosah ruky, zmenšila do velikosti téměř 
trpasličí, protější dům se narovnal a opět se objevil balkon v plné nádheře, s novým 
ptákem i s nerozpůleným Novákem. Mdloby se v té chvíli pokoušely i o mně, ale neměl 
jsem čas se tím zabývat, protože celou kapacitu mého mozku zabralo v té chvíli kříše
ní mého přítele.



Vědro studené vody postačilo k tomu, aby se a Nováka stal hastrman a pak také k 
tomu, aby nápadně rychle ožil a vynadal mi za pokus o zvlhcování jeho osoby, proto
že se zaručeně domníval, že je v tomto směru soběstačný. Vzápětí však toho nechal a 
vyjeveně se díval na klec s novým ptákem.

Tá potvora se střídavě objevovala a zase mizela, tak lehce, jakoby si jen hrála. 
Pochopil jsem, že ten pták hravě vyřešil přechod do mimoprostoru a zpět způsobem, o 
kterém se člověku zatím ani nesní. Když jsem si představil, jaké obludné zařízeni 
je potřeba k přechodu do mimoprostoru a jak nejistý je zatím tento způsob—ces+ar-án-b, 
pochopil jsem, že jsme možná na stopě epochálního objevu.

"T-to tahle o-obluda d-dělá ty z-zipatky?" koktal Novák.
"Zdá se, že sis do domácnosti nasadil pěkného zmetka," odvětil jsem a nepokoušel 

jsem se mu vysvětlovat principy oněch záhadných jevů, kterých jsme právě byli svěd
ky, především proto, že se Novák vyznal pouze v biologii ptáků a fyzika pro něj byla 
nedostupná, a pak také proto, že jsem tonpi vlastně ani sám dost dobře nerozuměl.
Před chvíli jsme byli svědky jakéhosi zhrouceni prostoru, ale to by opět mělo souvi
set s černými děrami... Že by ten pták byl vybaven černou dírou? Ale pak by musel 
být tak těžký, že by se bez problémů propadl podlahou až do sklepa...

"To se musí pořádně prostudovat," dostal Novák záchvat touhy po vzděláni, vzal tu 
klec s ptákem a odnesl ji opět dovnitř, kde již bylo jakž takž uklizeno, po chvilce 
pátráni ne bez námahy zvedl třetí díl encyklopedie ptáků a začal v něm opět listovat. 
Mně se ovšem zdálo, že dnes u Nováka, není bezpečno a měl jsem jakési neblahé tušeni. 
Chtěl jsem Nováka varovat a poradit mu, aby toho ptáka odnesl někam ven, ale ^ylc již 
pozdě. Ne, tentokrát nic nezmizelo. Pokoj zůstal pěkně pohromadě, jen mi všechnypřed.- 
mety připadaly nějak nahuštěné k sobě, Nadále v něm vládlo nezvyklé ticho, dokonce 
ani popěvec poplašný se neodvážil zahýkat. Pohlédl jsem na Nováka a strnul jsem přek
vapením. Nadále se přehraboval v té mamutí knize, ale nápadně zeštíhlel. Společně s 
nim hubl i nábytek, ptactvo i celý pokoj. Rychlost hubnutí nebyla nijak značná, ale 
stačilč to k tomu, aby se mi pořádně rozklepala kalena v okamžiku, kdy jsem si uvědo
mil, že se ke mě řítí obě boční stěny a následkem toho nám hrozí rozdrceni. Reflexiv
ně jsem roztáhl ruce, abych holýma rukama zabránil hrozící zkáze, ale zjistil jsem, 
že rozpětí mých rukou v upaženi není větší než čtyři centimetry a že se nadále zmen
šuje. Z Nováka už byla pouze svislá, placka, až jsem zjistil, že má pouze dva rozměry. 
Zděšeně jsem udělal vlevo v bok, abych čelil nebezpečí čelem, ale stěna náhle ustou
pila a zanechala pokusů ohrozit mě na životě. Vypadalo to, že se nacházím v diva delní 
kulise. Prostor neměl vůbec žádnou hloubku. Stál jsem vedle křesla, které bylo nama
lované na kusu lepenky a dokonale zapadalo do plošné perspektivy na pozadí plochých 
ptáků. Pohlédl jsem na Nováka, ale protože jsem stál stranou, neviděl jsem z něho víc 
než svislou čáru. Odvážil jsem se pohybu a podařilo se mi ho obejít. Byl podezřele
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klidný a neustále zíral do své odborné literatury.. Aby do ní lépe viděl, otočil, se 
tak, aby k němu byla obrácena viditelnými rozměry. Vůbec nevnímal své okolí, což 
bylo mým jediným štěstím, protože jinak by se zase začal rozčilovat a dělat zmatky 
což jsem mohl potřebovat ze všeho nejméně. Obcházel jsem ho kolem dokola a stádová 
jeho placatý profil. A pak se zdálo, že toho ještě není dost., Další dvě stěny, po
dobné svišým linkám, se k sobě začaly přibližovat a plochý prostor se opět začínal 
nahuštovat do sebe. Novák opět hubl a hubl, až byl svislou čárkou ze všech stran, 
ale tento tvar měl nejenom on, ale i celé naše okolí.

To už asi bylo i na něho příliš, protože jsem uslyšel pád čehosi těžkého a pak 
jsem se bolestivě chytil za nohu. Novák upustil Encyklopedii ptáků a řekl:

"Mě asi dneska vezme infarkt. Thdy se vůbec nedá číst!"
Litoval jsem toho, že jsem ho v bé chvíli nemohl vidět.
''Tvůj humor, Oskare, je absolutně nemístný," pokračoval. "Jsem ochoten se vsa

dit, žes mi tu potvoru nasadil do bytu ty."
Byl to jeden ze vzácných okamžiků, kdy Václav Novák î yl ochoten nazvat nějakého 

mimozemského ptáka potvorou.
Tu náhle něco zabzučelo, klaplo a ozval se známý hlas.
"Zde je vaše káva, pane."
"Nevidím žádnou kávu, a .ostatně, kam jsi se ztratil, Antone?" ozval se Novák.
"Kávu máte jako obvykle na stole. Dnes jsem si na její přípravě dal zvláší zále

žet, přišel nový druh."
"Kde jdi, Antoníne?" ozval se znovu Novák, tentokrát už dost zoufale. Asi viděl 

to co já, to znamená nic. Chápal jsem, že jsem obětí zrakového klamu, který působí 
ten nový příšerný pták, a že když zavřu oči, budu zpět v Novákově bytě, ale oči se 
mi nějak nechtěly zavírat. Doufal jsem, že uvidím něco zajímavého a přestal jsem 
poslouchat, jak se Novák hádá s Antonínem, který se nakonec urazil, odešel a práskl 
dveřmi. Káva silně voněla.

Zajímavé, na robota ty efekty neplatí!
Novák se pokusil se pohybovat, ale porazil jen několik: kusů nábytku a tak toho 

nechal. Pak už jen mlčel a viděl určitě totéž co já. Jediný rozměr, který,nám ještě 
zbával, se začal pozvolna zkracovat, ztrácet a mizet, až jsem se nakonec stal pouhým 
bezrozměrným bodem. A protože bod je bezrozměrný, zmizel i náš trojrozměrný vesmír.

Neviděl jsem nic, co by se podobalo čemukoli pozemskému, ale přesto tu bylo svět
lo a k viděni toho bylo možná až příliš.

Kolem se valila narůžovělá oblaka nejroztodivnějších tvarů, která silně během po
hybu měnila perspektivu. Chápal jsem, že svět,.do kterého se dívám, nemá pouze tři 
rozqiěry a že se v něm nikdy nebudu moci orientovat. Nevěděl jsem, kde je nahoře a kd$t
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Aole, tyto pojmy zde přeptaly existovat. Abych vůbec mohl tento vesmír pozorvat, 
musel se počet pozorovaných předměiů a rozměrů zmenšit na tři. Viděl jsem ten svět 
trojrozměrně a z našeho vesmíru nezbylo vůbec nic. Tři naše rozměry zmizely, tento 
svět by tedy měl být šestirozmšrný. Nebo snad ne?

Kolik .^existuje paralelních světů?
Oblaka. vybuchovala. Potichu, bez jakéhokoli zvuku. Byl to nádherný ohňostroj, 

protože po každém výbuchu se objevily tisíce a tisíce kuliček, pestrobarevné ve 
všech možných i nemožných barvách a rozprskovaly se na všechny strany, i skrz mé 
tělo, což mi nemohlo ublížit^ protože jsem byl pouhým nehmotným bohem. Pak mě oblaka 
obklopila, zůstal j^em uvnitř neprůhledné růžové mlhy a pak se obejvil konkrétní 
svět. V našem pojetí bych řekl povrch planety, ale tal&le? Byl jsem uprostřed něče
ho, co se nápadně podobalo pralesu, kolem mě vlály jakési vlajky nebo snad liány, 
kymácely se bizarní stromy. Listy byly složeny z vláken nepochybně neexistující 
barvy a do všeho pronikala oslnivá zář vzdálených svítících těles, které se vlnily 
jako medúza. Kolem padal déšt kuliček, který už jsem znal, ty se dole spojovaly v 
jednolitou hmotu, ale ta hmota nebyla spojitá jako voda na Zemi, kuličky zůstávaly 
samostatnými individui, ale společně odtékaly šikmo nahoru a mizely v nekonečné 
dálce v nádherně zářící řece.

"Pták^" ozvalo se náhle vedle mě. Otočil jsem se, ale nikoho jsem neviděl. Pák 
jsem si uvědomil, že to pronesl bezrozměrný Václav Novák. Přece jen se v něm neza
přel odborník. Na břehu toho zázračného potoka seděla jakási pestrobarevná zrůda a 
zobala ty kuličky^

"To je přece on, Oskare, *};o je ta bestie, kterou mám doma!" volal Novák. "Ale 
tenhle je celý, ten, co mám doma, ten je takový nějaký bez ocasu," koktal dost ne
souvisle.

Měl pravdu. Já bych tu shodu neposznal, odborník ano.
"Určitě to je samička," pokračoval Novák. "Kdybych tak jen věděl, jak ji chytit."
Snažit se mu vysvětlit, že to nepůjde, bylo marné.
Objevily se náhle čtyři malé nažloutlé koule a posadily se vedle našeho ptáka. 

Jakoby zufečel vítr a ty koule se začaly něčím obalovat, vypadalo to jako modrobílé 
peří, a koule rostly a balily se dál, až nakonec byly velké a podlouhlé a staly se 
z nich další čtyři záhadní ptáci, k nerozeznáni podobni vzoru, který seděl vedle 
nich.

"Úžasný růst," zašeptal Novák. "Vnější nárůst opeřeni."
A pak něco zapraštělo, ucítil jsem, jak se se mnou obrací svět a náhle jsem byl 

opět u Nováka v obývacím pokoji.
"Ne, ještě ne!" zavolal Novák. "Musím přece mít tu samičku!"
Udiveně jsem zíral na asi metrový otvor v podlaze. Člověk by očekával, že uvidí



kus domácnosti pana. Horáčka, ale zatím jsem se mohl dívat do červeně sálajíoiho
otvoru, t- něhož ce nořilo něco záhadného. Když to vylezlo ven, zkondenzovalo''se to 
do podoly humánní.la asi me-rr a půl vyscker.o, zelené pokožky, s četnými chapadly.
S představitelem této civilizace „sem se ještČ nesešel a ještě jsem neslyšel o tom, 
že by někdo rhodii na návštšvu podlahou--

Hum.anoic něco řekl. ais nebyl * . u vzomět. O-dsětil jsem mu proto mezigalaktio 
kou znakovou řečí a měl jsem snosí,. .

''Promiňte, že jsme se k vám 'loupali tímto způsobem," omlouval se. "Ale marně 
zatím pátráme vzácném exempláři měníka víoerozměmého, který pronikl bariérami 
do vašeho vesmíru." A zamával mu přel očima, něčím, co by v našich podmínkách mohl 
být policejní odznak. ''Museli isme přijmout složitá opatřeni, abychom k vám pro
nikli, a jak vidím, po<iařilo se. Měník vícero úměrný je zde," a ukázal na onoho no
vého Novákova přírůstka.

"Nic jim nedám!" vykřikl Novák. Rozhlédl jsem se, ale at jsem dělal co jsem dě
lal, Nováka, jsem nevilo :.

"To není nožné,'* odvětil hnimn.cid, "Maníka musíme odnést zpět. Mohlo ly dojít k 
samovolnému průniku vesmíru- s nedozírnými následky. Nejvíc by tím samozřejmě trpěl 
váš věrna

Novák se opét snažil protestovat, g,ie marně. Měník vícerozměrný patřil tam, od
kud přišel,. Ale k^e je Jovík?

"0 s/čhn přítele se nebojte,'' řekl humancid. "Znám dobře vlastnosti toho ptáka.. 
Váš přítel se kapánek zapomněl v šestirozměrném prostoru, tady ho máte^" a ukázal 
chapadlem na jakýsi velmi bvký drán, který na ničem nezavěšen končil asi metr pod 
úrovní stropu e. dole se dotýtr 1 .codlahy - "Za chvíli dostatečně ztloustne. Vidím, že 
vás měník troch", potrápil, ale priřoi jsem pr-avě včas."

''Já vůbec nic nechápu," rek. i'Movitý Novák- Ale po chvíli dohadováiíí byl nuc. 
souhlasit s i'-ún, aby si humancid měníka odnesl, protože když si uvědomil, co všech
no měník vícerozměrný během., púlhouany napáchal, vzdal se dalších pokusů o jeho chov 
Humanoid si v33i ptáka,.poděkoval, srdečně mi potřásl rukou, pozdravil a zmizel v 
otvoru " pod.aze. Za chvílžu&a tom místě nebylo m.c jiného než normální koberec zne
čištěný následky chovu exotického ptactva.

Novák zmloustl asi během hodiny do normální konzistence. Mezitím jsem vypil ká
vu a vycnal ruuteJova návratu, když jsem. si ho a.lo pořádně prohlédl, nejdříve jsem 
vykřikl ocasem a pak jsem sc dal io nehorázného smíchu. Novák: dost dlouho nechápaj . 
co se děje, dcxud jsem mu neukáza.-. zrcadlo. Povom sá psychicky zhroutil. Tak to do
padá, triy? sc 'loví: zeno bezhlavě za svým cílem v šestározměrném kosmu.

Vyčkali jsme tmy a pak jsem Nováka zabaleného do županu s kapucí, který jsem za 
tím účelem musel jít koupit, odjeli mobilem ra Ííalou Stranu, kde je v Praze jediné
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holičství, kde jsou obsluhujícím personálem roboti. Když jsme si ověřili, že uvnitř už 
není žádný zákazník, odhodlal se Novák ke vstupu dovnitř.

Robot se na něho mile usmíval a v ruce mu cvakaly nůžky.
"Bude si pán přát oholit?" ptal se. "Nebo si bude pán přát ostříhat? Máme nové 

speciální holicí mýdlo s vůní mariánského česneku."
"Ani jedno, ani druhé," zavrčel Novák. "Pán si bude přát oškubat," a shodil ze 

sebe ten župan, takže užaslý robot mohl dobře vidět husté modrobálé peří, které mé
mu příteli narostlo při pokusu chytit mláďata měníka vícerozměrného.

J O S E F  P E C I N O V S K Ý

J a k  c h u t n á  m a r t a n s k ý  č e s n e k

Zpravidla večeřím ve své oblíbené restauraci U spáleného tranzistoru, kde si dop
řávám skvělé směčíčky připravované na smaženém mariánském česneku, a tak jsem tam 
i zavítal toho dne, krátce potom, co jsem se dost ostře střetl s vedoucím Raqisu, 
kteréžto organizaci jsem v mladistvé nerozvážnosti svěřil do opravy svou výletní 
raketu, domnívaje se, že během dvou dnů by snad mohli vyměnit olej, dobít baterie a 
umýt karoserii. Bohužel, i v restauraci jsem musel spolknout další hořkou pilulku 
poznání. Službu konající číšník mi oznámil, že právě došel martanský česnek a dopo
ručil mi jinou vynikající specialitu, kryžoň na rožni. S díky jsem odmítl a požádal 
jej o jídelní lístek. Přinesl mi jej po značné chvíli a s předstíraným zoufalstvím 
v něm provedl přímo před mýma očima několik dalších škrtů, takže mi onen papír nako
nec připomínal noty na buben. Číšník ani nevyčkal, jak budu reagovat a ztratil se 
ve vedlejším sále. Vzápětí jsem pochopil proč: hodovala tam početná výprava Monomouků 
ze.systému Algol - zájezd Čedoku. To, co jim číšníci servírovali, se dost ostře roz
cházelo s tvrzením onoho zaprodance. Zaostřil jsem na jídelní lístek. Měsíční sysel



s koprovou omáčkou, želvík na cibulce, neptunská ústřice, jupiterské vločky zadělá
vané s krerem - nic víc tam pro normálního pozemšťana nezůstalo. Než jsem odešel, 
provedl jsem zápis do knihy přání a stížností a dobře jsem věděl, že si jej zrovna 
do vitrínky nevystaví.

Vyšel jsem na ulici a přemýšlel, .o dál. Můj zrak padl na kryptonovou reklamu na 
pronějším domě. Do tmy blikala obrovská písmena oznamující do širého okolí:*

''Marťanský česnek výr tra dne z prodejen GGJZÍR!"
Normálám člověk si asi půjde kupovat potraviny do drogerie, ne? Ovšem vzápětí 

projel kolen stereobus a duhové barvy písmen zářící z jeho střeohy oznamovaly svě
tu, že bez marťanského česneku se rozhodně nedá vůbec žít.

Nu což, Oskare, snad jsi ještě nezapomněl své celé kuchařské umění. Ukuchtíš si 
večeři doma. Hurá do Gejzíru.

Dal jsem si tu práci, atych přepočítal ten počet osob stojících ve fronte na 
chodníku. Bylo jich sto šedesát osm.

"Co dostali?" zeptal jsem se těch ukázněných občanů.
"Marťanský česnek!" znělo unisono v davu.
Nutno dodat, že jsem ve svém životě již viděl pomalejší pohyb než vykazovala zmí

něná fronba, a to u. živočicha slujícího šnekoun váhavý, který vyvíjí rychlost řá
dově setin;/ milimetru za hodinu.
- Zalétl jsem do kosmoklubu, abych si posťšžoval přátelům, ale ti všichni raději 

prchli, protože náš klub navštívila ona výprava Monomouků, se kterou jsem se již 
dnes jednou střetl, aby si prohlédli vzácnou sbírku meteoroidů nasbíraných člený 
klubu na vzdálených trasách. Někteří Monomou.ci, poslouchajíce nedbale výklad, se 
docpávali přímo z konzerv marťanským česnekem, dva z nich dokonce v opojení tekli 
po koberci sem a tam. Nálada mě zcela opustila a vydal jsem se na ioůtky pražskými 
ulicemi a byl jsem plně přesvědčen, že do konce svého jistě ne příliš dlouhého ži
vota zaručeně nespatřím jediný grám marťanského česneku, Bloumal jsem bez. plánu sem 
a tam, v žaludku mi kručelo a najednou jsem s nemalým překvapením zjistil, že sto
jím čelem vstříc budově obývané mým přítelem Václavem Novákem. Neměl jsem na něho 
příliš náladu, nechtěl jsem se opět stát objektem jeho pochybených vědeckých"výzku- 
mů, ale uvědomil jsem si, že Novák přece nemůže pozřít jedinou večeři, aby v ní ne
bylo alespoň stopové množství martanského česneku, a pokud mi bylo známo, nikdy ne
chodil spát bez večeře.

Václav Novák*nebyl doma a malý domácí robot Antonín mi skrz zavřené dveře ozná
mil svým suchým jednotvárným hlasem, že odešel na procházku a vrátí se za několik 
hodin. Pokusil jsem se přesvědčit robota, aby mě pustil dovnitř, ale diskuse s ním 
byla zcela bezpředmětná až do okamžiku, kdy jsem dostal spásný nápad a oznámil mu, 
že nesu zprávu o vzásném druhu ptáka ze systému Vega, jemníku nedůtklivém. V této
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chvíli robot ustoupil svým zásadám a uvedl mě áo obývacího pokoje. í&.štšstí byl po
někud sklerotický, protože jemní]ga nedůtklivého Novák už dobře dva roky choval.

U Nováka bylo vše při starém. Uvítalo mé radostné hýkání popěvce poplašného, 
svyblík řvavý pokojné spal á š^ávní.k setmělý na mě zíral vycpanýma skleněnýma oči
ma. Usadil jsem se pokojně do křesla a čekal návrat svého přítele, který se nepo
chybně vydal na schůzi ornitologického klubu či po stopách inzerátu o prodeji vzác
ného kusu - netušil jsem, že by mohly existovat i jiné důvody, které by ho donutily 
opustit jeho Zoo. Náhle jsem ucítil, že se nemohu ani pohnout, že mě nějaká záhad
ná síla drží v křesle. Pak jsem toho neřáda uviděl. Vystřelil si ze mé dost nechut
ným způsobem plivoun přísavný, který vyssál všechen vzduch mezi mnou a lenoškou a 
tím mě k tomu kusu nábytku nemilosrdně připoutal. Proklel jsem Nováka za to, že 
chová tak obtížné druhy ptactva a umínil jsem si, že mu musím domluvit, aby tako
véhle potvory zavíral pořádně do klece a nenechával je poletoval bez dozoru. Navíc 
jsem postřehl, že naprpti na psacím stole leží konzerva thrtanského česneku - proč 
právě tam, to jsem netušil. Pochopil jsem to později, když mi Novák předvedl, že v 
lednici chová jeden z nejnovějších přírůstků, vzpurníka mrazivého. Potraviny v důs
ledku toho byly skladovány na těch nejpodivnějších místech.

Začal jsem sebou zoufale cukat v marná snaze osvobodit se. Jediným výsledkem té
to mé činnosti bylo, že jsem si natrhl sako a pohmoždil koleno. Navíc se při jednom 
obzvlášt zdařilém cuknutí převrátilo křeslo, jehož jsem byl nyní součástí, a já v 
něm zůstal bezmocné viset máchaje v ovzduší všemi čtyřmi. Pokusil jsem se přivolat 
robota, ale bylo to zbytečné. Reagoval pouze na zvonek u dveří, zvonek u telefonu 
a Novákův hdas, a to ještě ne vždy.

A tu jsem ke vší hrůze spatřil, jak si to po psacím stole vykračuje třešník žra
vý a směr jeho pochodu byl zcela jasný. Nemohl jsem nijak zabránit jeho trestné 
činnosti a tak jsem raději zavřel oči, abych neviděl, co páchá. Mlaskal příšerně. 
Kd.yž mlaskáni ustalo, otevřel jsem jedno oko a spatřil jsem třešníka, jak kráčí smě
rem opačným a zločin byl dokonán. Ta mrcha svým zobákem dovede otvírat konzervy 
jako nožem.

Za dvě hodiny se vrátil Václav Novák. Našel mě úplně psychicky i fyzicky zdepta
ného. Když se dosyta, podle mého názoru zcela nemístně, vysmál poloze, ve které se 
nacházím, dal svyblíku řvaními jednu čokoládovou lentilku, aby ho trochu uklidnil 
a mohli jsme se slyšet. Pak odehnal hviž-3.ulku špižlavou, která mi seděla na hlavě 
a z kapsy mi vytáhl samečka šebetky jásavé, který tam patrné mínil hnízdit, načež 
mě osvobodil pomocí jakéhosi přípravku, o němž tvrdil, že se jedná o antiplivounit 
spray. Dopadl jsem tvrdě na koberec pokrytý vrstvou slámy, peří, ptačího trusu a 
zrní, vyčkal jsem vleže, než se mi opět trochu rozproudila krev a pak teprve jsem 
mohl zaujmout polohu normálního člověka v bdělém stavu, Novák mezitím pohladil po



hlavě pílivkt oschlou, nasypal sc':*u jedlíku šedému,, kopitnatci mamutivému a zadru-' 
ze zpěvné v je in': kleci chvíli pátral, zla náhodou nesnesla vejce. Teprve potom se 
začal 'éma. mě- J-ho dobrá nálada však skončila ^ oke.mžiku, kdy jeho krátkozraké 
oč*. přejely jedovatým pohledem prázdnou desku psacího stolu.

"Ták ny lak .le,'' pravil dost*. jíz.,ivg,' patrně na mou adresu. "Ty mi klidně se
žereš posle-'ni konzervu maitanskóbo česneku. aniž kmitneš brvou. To jsi přítel, Os
kare?"

Pokusil jae". se o sebeobranu a namítl jsem, že mě podezřívá úplně zbytečně, pro
tože pravý viním se právě živi plnicím perem, ale Novák mě snad ani neslyšel.

''A to mi uděláš nyní., když v celé Praze není k dostání ani slzička mariánského 
česneku?*' rozčiloval se. ''Co budu proboha, večeřet?"

Večeřel'zásadně jemně opékáno humry nebo neptunské ústřice, ale vždy s mariáns
kým česnekem..

Ronesl asi vouhodirovoa přednášku, v níž mi vědecky zdůvodnil, proč něco tako
vého není nožné.

"Bez mariánského česneku! Nikdy'" dodal na závěr.
''Tak proč necháváš takovou.vzácnost volně povalovat na stole, kde na ni kdejaké

šmc.ná muž, ?'*
"Vůbec nevím, jak mohl Antonín takovou škodnou pustit do bytu. Asi ho budu muset 

dát seřídit, aby mi sem nepouštěl takzvané přátele," bědoval Novák. Ani jsem se 
neodvážil zmínit so o tom, že nedostatek mariánského česneku je vlastně tou jedinou 
příčinou, proč jsem k němu vlastně přišel na návštěvu- To by mě asi tou prázdhou
plechovkou umlátil.

"Kde tod asi seženu mariánský česnek, to mi neporadíš, viž?" skuhral nadále.
Vstoupil robot Antonín. Bez zaklepání.
'Telegram, rané,'' řekl..
"Ukaž. ' -ski Novák a chtěl mu vyrvat papír z ruky. Robot uhnul jeho pařátům.
"Píro vás, pane." obrátil se ke mě. Prolétl jsem text a chvíli jsem radostně za

žíval jeho obsad, V tu chvíli jsem se rozhodl, že to Novákovi osladím. Vedoucí 
Raqisu si vzal mé ponaučení k srdci a oznamoval mi, že raketa je připravena ke 
starců. Navíc se ještě omluvil,

"Mám tu naolízku raketu," oznámil jsem Novákovi, -
'*A co má být?" ohradil se. Tu se snad u tebe jako u pilota předpokládá, že bys 

tu někde mohl mít zaparkovanou raketu,, kdybys byl dřevorubec, budeš tady mít seke
ru Neck si svá duchaplnosti na jiný,"

'kam ti. ndb-b zka raketu. Nevím, co všechno je ti známo o její konstrukci, ale 
když vyjdeš z pilotní, kabiny a očevřeš šestá dveře vlevo, nalezneš přepychově vyba
vený a přehledně uspořádaný sklad potravin."
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"Pch. Zaručeně mi chceš jako levnou náhražku nabídnout něco ze své kosmické stra
vy, ale o tu já vůbec nemám zájem, &.sy čerstvé, řasy konzervované, řasy v oleji - 
ne, nekuji," ' '
.Asi hy se podivil, kdyby jen viděl, co mi servisní robot za letu připravuje. Má 

to všecko ale jen jeden háček.. Za současných celních poměrů není zrovna nejvhodněj
ší dopravovat raketou mariánský česnek, a proto jsem jeho zásoby ze skladu dočasně 
odstranil, a bohužel, následně snědl.

Ale ty, Nováku, sis právě svůj osud zvolil sám.
"Budiž. Ale zajisté víš, že taková raketa je mimo jiné skvělým dopravním prost

ředkem. Navrhuji ti malý výlet. Když ted odstartujeme, za necelou hodinu můžeme být 
na Marsu. Tam si můžeš martanského česneku načesat podle libosti."

To bylo pro Vánlava Nováka, který se ve svém životě dostal nejdále do Davle, ně
co šokujícího. Váhal.

"Snad nemáš strach?" popíchl jsem ho.
"Cože, já a strach? Letíme, a to hned."
Za čtvrt hodiny později se již soukal do skafandru. Bože, to byla práce! Ulomil 

páčku dálkového ovládáni servisních robotů, málem se uškrtil na opasku a přilbu 
šrouboval doleva. Pro jistotu jsem odmontoval z jeho skafandru vrhač antičástic, 
kterým mohl být nebezpečný jak sobě, tak svému okolí.

Usmíval se na mně přes ochraně sklo a zdálo se, že se mu to začíná líbit.
"Nezdá se ti, že se nějak citelně ochladilo?" zeptal se mě rozechvělým hlasem.

Na přilbě se mu začala usažovat jinovatka* Nu ovšem. Naplno zapnuté extrémní chla
zeni, určené pro cesty v těsné blízkosti hvězd. Raději jsem mu vysvětlil, na co tam 
všechna ta hejblátka má a doporučil jsem mu, že bude nejlépe, když zapomene, že má 
vůbec ruce.

Když jsme seděli v pilotních křeslech, pohlédl jsem na hodinky. Právě uplynula 
doba, kterou jsem chtěl věnovat letu. Skoro se mi zdálo, že se mstím sobě a ne jemu.

Nevěřili byste, co dokázal Novák předvádět v beztížném sůavu. Věnoval jsem se 
plné řízení a hledal vhodný koridor, a to nemehlo si zatím hrálo s bezpečnostními 
pásy. Novák, nejsa nepodoben gigantickému netopýru, pomalu vzlétl z křesla a začal 
bez čilé poletovat po celé kabině. Zoufale mával všemi čtyřmi ve snaze něčeho se 
zachytit, protože se v kosmu při velkých rychlostech mění perspektivě a v důsledku 
toho všechny pevné body nezkušenému cestovateli záhadným způsobem unikají z dosahu. 
Poletoval napříč sem a tam, narážel do stěn a do stropu, někdy, když sebou trochu 
víc cukl, měnil náhle směr letu. lák nějak jsem si vždy představoval Brownův pohyb 
molekul - Novákovo poletováni bylo jeho zvláštní, specifickou formou, těžko matema
ticky vyjádřitelnou. Jeho raketový efekt však netrval dlouho, protože nebyl příro
dou konstruován coby perpetuum mobile a nakonec muselo dojít k tomu, že zůstal ne



47

hybně viset na jednom místě v babině a nemohl se nijak pohnout z místa.
"Udělej něco," volal zoufale. fPřece mě tady nenecháš!"
"Když tys mě našel přisátého v křesle, také jsi v tom nalezl jisté zalíbeni a 

nemohl ses udržet smíchy. Mě se pro změnu líbí, jak ty tady visíš."
Byl tak vyplašen, že nebyl schopen slova. Kdyby měl jen špetku soudnosti, mohl 

již dávno sedět v křesle, ale on byl jen bezvládným uzlíčkem svalů a jeho šedá 
mozková kůra byla v dané chvíli zcela k nepotřebě. Rozhodl se pro jakési radikální 
řešeni a z ničeho nic uvedl sebe sama do rotačního pohybu, a to kolem příčné osyt 
Náhle dostal jakýsi impuls, odrazil se nohama od stropu a vzápětí vytrhl z podla
hy řadicí páku. Za to ovšem nemohl on, to jen v Raqisu odvedli fušerskou práci. 
Proklel jsem všechny mechaniky a chtěl jsem Nováka zachytit, bylo však už pozdě. 
Množství energie, které v sobě Novák svým neustálým pohybem nashromáždil, se mu
selo nějak vybít, a bohužel se tak stalo silně nevhodným způsobem. Narazil přil
bou přímo do panelu pamětových čidel elektronického mozku. Přilba to vydržela, 
Novákova hlava taky. S panelem to dopadlo poněkud hůře. Zajiskřilo se v něm a obje
vil se namodralý dým. Kdybych nechal Nováka, ještě chvilku takhle poletovat, mohlč 
by se snadno stát, že bychom přešli na konstahtní oběžnou dráhu s návratovou am- 
litudou řádově biliony let. Bylo nutno jeho další destrukční činnosti zabránit a 
tak jsem se vydal za nim. Dříve, než se mi podařilo ho polapit, shledal jsem s 
překvapením, že mu z kapsy skafandru vylézá jakási potvora, v niž jsem mohl rozez
nat soptíka výbušného, od něhož se Novák nedokázal odloučit ani při cestě na Mars.

"Václave! Co tu dělá ta červená potvora se čtyřma nohama a čtyřmi křidly? Matně 
si vzpomínám, že lidé si s sebou na výlety berou psy, kočky, dokonce jsem již zah
lédl tučňáka a vydru, ale prvně vidím jako spolucestujícího soptila výbušného. Máš 
pro to nějaké rozumné vysvětleni?"

"Nechápu, jak může někdo tak milého ptáčka nazývat výrazem potvora," ohradil se 
Novák. Tento úvod jsem očekával. "Jinak ti musím sdělit, že co se týče biologie, 
pak jsi naprostým diletantem, jinak bys věděl, že ptáci z rodu soptíků si nesmírně 
libují v beztížném stavupa své rodné planetě s oblibou vyhledávají antigravitačni 
víry, což má u nich příznivý vliv na potenci."

Pro všechny případy vozívám s sebou siíku na motýly. Nyní se mi báječně hodila. 
Hravě jsem polapil to zvíře a uzamkl je do přihrádky s palubním deníkem. V témže 
okamžiku mi pak bylo jasné, že tuto cestu do deníku určitě zapisovat nebudu. Zavřel 
jsem schránku a pak jsem si uvědomil svou osudovou chybu. Za mnou se ozvalo další 
zapraštěni. To Novák opět nakopl palubní mozek, tentokrát již naplno.

Už nebyl čas ho chytat. Musel jsem rychle zpět do křesla a snažit se zachránit 
co se ještě dá. Můj první pohled patřil palubnímu mozku. Krátce po inzultaci nápad
ně ožil, šestibarevně zablikal přívalem kontrolních žárovek a poté se ozvalo z rep
roduktoru!
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"Mějme dům o patrech. Ptáme se, zda. pro n vetší než k existuje pro kladné číslo 
epsilon taková tloušťka psa, že tento svržený z entého patra a octhuvší se na zemi 
zmenší svou tloušťku na menší než apsílon."

Když si oďhroukl zaláni, pustil se do výpočtů. V okénkách se střídaly matematic
ké symboly, iracionální číslice, zlomky, římská i arabská čísla, závratnou rychlos
tí a dosti zmateně. Jediné, co jsem si z toho zapamatoval, bylo

Po šedesáti sekundách se rozsvítilo asi sto otazníků a pak všechna okénka po
hasla. Mozek propadl malomyslnosti a beznaději v důsledku toho, že se mu ve stano
vené době nepodařilo problém vyřešit. Zrál jsem u svého palubního mozku tyto sta
vy. Docházelo k tomu zpravidla tehdy, když byl něčím podrážděn. Příčina podrážděni 
byla zde, 'visela těsně pod. stropem. Nemohl jsem však nyní nic pro záchranu Václava 
Nováka dělat. Musel jsem ihned přejít na ruční řízeni, mozek byl vyřazen úplně a 
na dost dlouhou dobu a oprava v kosmu byla nemyslitelná. Nepřejte si slyšet, co 
všechno jsem pronesl na adresu.ďáclava Nováka, který se diky zapojeni tahu rozplácl 
na podlaze a nenacházeje pro svou situaci vhodných slov, raději mlčel. V té chvíli 
jsem již viděl, že další cesta nebude jednoduchá. V důsledku toho, že mozek odpo
jil značnou část palubních přístrojů, jsem vlastně nevěděl, kde vůbec jsme. Rych
loměr prozrazoval, že se pohybujeme rychlostí desetkrát vyšší než je rychlost svět
la. Tlakoměr naznačoval, že v kabině je v této chvíli naprosté vakuum a že to, co 
dýchám, vůbec neexistuje. Rlásič mecerroidů mě přesvědčoval, že se pohybujeihe pří
mo uprostřed nesmírného meteroriukého roje a že mi už nezbývá nic jiného než odes
lat rádiem na Zemi velmi stručnou závěň. lálivoměr signalizoval dvacetkrát větší 
množství pohonných hmot než se vůbec do nádrží vejde, Pársekoměr tvrdil, že jsme 
dnes překonali vzdálenost necelých dvacet tisíc světelných let. Na základě údajů 
astrografu jsem nutně musel dojít k přesvědčeni, žé hvězdy přestaly existovat. 
Teploměr mínil, že venku je právě minus dvě stě kalvinů plus minus sto padesát.
Dále mi palubní deska podávala jasné důkazy o tom, že jsme vystaveni takovému stup
ni radiace, že by i škorpion natáhl bačkory během tří sekund a že v reaktoru do
chází k nekontrolovatelné řetězové reakci. A tak není divu, že jsem se dost podi
vil, když- náhle začal zcela bez poruch pracovat rozhlasový přijímač.

"Volám CQ 58 PH. Volám CQ 58 PHí" ozývalo se z reproduktoru. Něco mi ty symboly 
připomínaly. Po chvilce intenzivního přemýšlení jsem dospěl k závěru, že se jedná 
o volací kod mé rakety.

"Opusťte ihned koridor, v němž sé pohybujete zakázanou rychlostí," pokračoval 
onen hlas, "a přesuňte se na dráhu o prigeu...'' dál to bylo nezajímavé. Prá^š se
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mnou vstoupila v kontakt dopravní policxe, a pro zpestření mi na závěr telegrafic
ky napařila pokutu za pohyb v gravitačním poli planety nedovolenou rychlostí téměř 
kolmo na rovinu ekliptiky. Dohadovat se bylo bezpředmětné a vymlouvat se na to, že 
mi nepracuje palubní mozek, bylo zcela zbytečné, protože by mohla ihned následovat 
další pokuta. I&.dšji jsem vykrojil ladný oblouk kolem Marsu, abych jim co nejdříve 
zmizel z očí.

Novák ležel rozplácnutý"na podlaze a protože nenacházel vhodných slov, naštěstí 
do diskuse s policií nezasahoval. Pravdou bylo, že jen díky jeho nešikovnosti se mi 
podařilo ztratit orientaci a jediné, co bylo v dané chvíli jisté, bylo to, že se blí
že neurčitelnou rychlostí pohybujeme v gravitačním poli Marsu, že Novák opět začíná 
poletovat po kabině a že jediný přístroj, který doposud ještě pracuje, je dálkoměr 
udávající vzdálenost hvězd v parsecích, v *'ané situaci nepochybně nesmírně užiteč
ný. Ale záhy se ukázalo, že jsem se mýlil. Odněkud přibzučel můj malý servisní ro
bot a otázal se mě, nemám-li chuť na kávu. Byl jsem dojat. Ve dhvíli, když jsem si 
již začínal zoufat, jsem mohl náhle slyšet teplá slova plná oddanosti, lásky a přá
telství t Bohužel jsem mu neposkytl čas na to, aby svou nabídku mohl realizovat*
Obří kotouč Marsu se blážil šílenou rychlostí a tak mi nezbylo než pořádně šlápnout 
na brzdy. Něco vedle mě žuchlo na podlahu. Pochopitelně, opět Václav Novák. Doufal 
jsem, 6e se mi i tak podaří raketu navést na jižní polokouli, kde se nacházejí ma
mutí plantáže marťanského česneku.

Řídil jsem stroj citlivě a vlastně pouze po paměti a po chvíli jsem si oddechl, 
když jsem z dálky spatřil maják hlavni zaměřovači družice. To jsem již věděl, kde 
jsme. Zavedl jsem loS na dráhu, kterou používají pašeráci marťanského česneku a o 
které policie dosud nemá ani tušoní.

Když jsme přistáli a rozplynula se oblaka prachu, bylo možno vidět, že jsem lo^ 
zapíchl přímo doprostřed obrovského pole marťanského česneku a protože jsme dosedli 
přímo na terminátor, měli jsme před sebou dvanáct a půl hodiny temné a tiché mar/ 
ťanské noci. Tichý chod přistávajícího člunu rozhodně nemohl vyrušit strážce plan
táží z letargie. V dalekém širokém okolí se nenacházela jediná živá bytost, kromě 
nás dvou a soptila výbušného, který tu a tám, tlumen plastickými dvířky, někčlikrát 
zlostně zapraskal.

Otevřel jsem vchod a Novák s jásotem vystoupil z rakety. Dopadl z výše asi dvou 
metru na tvrdou marsovskou půdu, hlavou napřed. Vyrobil při této činnosti v obděla
né zemině solidhí lavor? Ležel chvíli nehnuté, pak nenápadné zvedl hlavu, poté trup 
a nakonec celé tělo, chvíli se kymácel a pak se stabilizoval ve vertikální poloze.

"Nech si ten svůj střep odvézt do šrotu," řekl; s největší pravděpodobností tím 
mínil mou raketu.

"Tento člun je stvořen pro bytosti s dostatečným obsahem lebky," odpověděl jsem
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na jeho invektivu, "kteří i při snížené inteligenci vyčkají, až budou spuštěny 
schůdky. Konstruktér samozřejmě nemohl předpokládat, že lodí budě také cestovat 
Jeho Excelence Václav Novák a nevybavil ji proto antigravitačními polštáři."

Novák chvíli drmolil něco nesrozumitelného. Celkem nic se mu nemohlo stát vzhle
dem ke snížené gravitaci a vynikajícím anestetizačním účinkům skaíándru. Spustil 
J3em schůdky a sestoupil rovněž na sypkou marsovskou půda. Stáli jsme přímo uprost
řed plantáže mariánského česneku. Při pohledu na naběhlé plody jsem viděl, že jsme 
přistáli včas, asi dva až tři -lny před termínem sklizně, tedy v době, kdy marians- . 
ký esnek vyniká nejlepší chutí. Ještě se však nesklízí, protože po dvou dnech sice 
něco na chuíových vlastnostech ztrácí, ale zato nabývá na hmotnosti až o tři sta 
procent.

Ale to už se orientoval i Václav Novák.
"A ejhle, tady máme mariánský česnek!" zvolal, kdyý se trochu rozkoukal. "A jak . 

je krásiý!" a svítil si na okolní rostlinstvo kapesní baterkou. Kdybych jej posta
vil předplantáž tabáku, byl by jej obdivoval stejně, nebot určitě neznal mariánský 
česnek jiak než z talíře.

Ale to š nelenil a vztáhl ruku po nejbližším stvolu. Jistě-se již viděl u stolu 
nad svou obíbenou večeří, která se nám v dané chvíli začínala pomalu měnit ve sní
dani. Mariánský česnek nebyl pták a proto se o jeho biologii nikdy Novák blíže ne
zajímal. Kdy: jsem jen viděl, jak se pokouší utrhnout první bobulku, nemohl jsem se 
zdržet smíchi A vskutku bylo se čemu smát.

Sotva se jůio ruka chráněná rukavicí dotkla rostliny, produkující tak chutný po
krm, větve manianského česneku se vymrštily a uchopily Nováka kolem pasu, obrátily 
si ho několik centimetrů nad zemi o sto osmdesát stupňů a než Novák vůbec stačil 
zavolat o porno:;, byl několikrát pohoupán a potom odmrštěn přepychovou balistickou 
křivkou do proř.dlé mariánské atmosféry. Výška opisované křivky byla asi tři metry, 
,délkm letu byla možné odhadnout na takové čtyři metry. Tím ale celá akce neskončila. 
Pole bylo pomšinš hustě oseto, rostliny vyrovnány podle přesného systému, a tak bylo 
logické, žě dopuji přímo na další rostlinu. Protože ta byla z téhož druhu, nemohla 
s nim učinit nic jiného než ho opět odmrštit vzhůru. Byl-to nesmírné krásný pohled 
sledovat Václava Nováka, jak plachtí od stvolu ke stvolu, od bylinky k bylince, jsa 
neustále znovu a ;novu vymřšiován do výšky.

Musím podotknou-, že Novák během svého letu pronesl poměrně dlouhý a neobvykle 
souvislý projev. Na celé věci je mrzuté pouze to, že jeho slova zde naprosto není 
možno reprodukovat. ?roto zde pouze shrnu několik hlavních poznatků, jež jsem se z 
z jeho úst mohl dovědit.

Nejprve přivolal vvrleštěný hcvšzí dobytek mužského rodu, tykaje mu. Zřejmě mě 
chtěl oslovit. Potom uvedl, že to, v jaké situaci se nyní nachází, není nic jiného
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než dlouho předem osnované spiknutí proti jeho osobě a vyslovil se zcela nelichot. ' 
vě o těch, kteří tento atentát připravili a barvitě vylíčil jejich osudy po té, 
budou dopadeni a usvědčeni. Pak se otázal rostlin, proč si ho zaměňují s kopacím mi- 
čem. Jeden ze stvolů označil symbolickým výrazem pro dojnici a jiný přirovnal k ion 
štině lehčích mravů. Vždy jsem měl za to, že Václav Novák je nevěřící, ale výkřiky 
"Ježíšmarjá! F&nebožet Ježíši Kriste!" mě usvědčily v tom, že jsem se v otázce atei
smu u svého přítele hluboce mýlil.

Uplynuly asi tři minuty a já jsem se domníval, že by tato výchovná lekce mohla 
stačit a protq jsem rozsvítil inframodrý zářič, v jehož světle mariánský česnek 
zkrotne jako beránek a nechá se dokonce hladit. Bylinka, ke které měl právě Novď 
namířeno, zvadla jako lilie a neohala Nováka, aby prosvištěl kolem ní a seznámil 
s povrchem Marsu ještě důvěrněji než při pokusu o vystoupení z lodi. Hrabal se ve* 
a připomínal mi krtka lezoucího z nory. Měl celkem štěstí, že jsme nepřistáli na 
experimentální plantáži v oblasti Maře Serpentis, kde se mariánský česnek pěstuje
na asfaltové ploše. Novák funěl a díval se na mě jako na kočku, úhlavního nepřítele
jeho ptactvá. Jako aviatik se neosvědčil zrovna nejlépe, za úspěšné bylo možné pove 
žovat pouze přustáni.

Vyčinil jsem mu, že se do všeho hrne bezhlavě a ža už snad ani není naděje, že y
někdy použíyal svou hlavu k tomu, k čemu je především určena. Ujistil jsem ho, že *..
době, kdy jsme mariánský česnek probírali ve škole,* musel nepochybně trpět spaln.il 
kami, protože o fotbalových vlastnostech této kulturní rostliny se v učebnicích ob
šírně hovoří. Novák pochopitelně neměl ani tušení, že se mariánský česnek řadí meox 
rostliny masožravé. V dobách, kdy se na marsovských savanách proháněla stáda zvč. 
žil mariánský česnek maskován jako křovina a zákeřně z úkrytu lapal nepozorné pře is 
tavitele fauny. Protože podle všech ukazatelů měla zvířata na Marsu neobyčejně ttné 
maso, řešil mariánský česnek tuto situaci tím, že si obští několik hodin pohazoval, 
čímž ji naklepal jako řízek a učinil ji poživatelnou. Zvěř vyhynula, mariánský čes
nek přešel na ..jiné druhy potravy, ale naklepávání řízků mu zůstalo.

Předvedl jsem Novákovi, jak snadno se mariánský česnek češe ve světle inframodré- 
ho zářiče a po krátké chvíli jsme měli natrháno nejméně deset relativních kilogramů 
Novák se tvářil jaksi zatrpkle a byl neobvykle zamlklý. Nevím, zda si vůbec uvědomo
val, že je t&kto trestán za svou nesmírnou mlsnost a nezdvořilost vůči hostům. Nevím, 
co se mu v té chvíli prohánělo hlavou. V okamžiku, kdy jsem chtěl hodit tašku s úlov
kem sobě na záda a vydat pokyn k návratu, jen zlehka kmitl svou pravou nohou tak ob
ratně, že mě zasáhl,do nejměkčí části zad. Nebyl to nejprudší úder a ani jsem ho , b 
jak zvláši neucítil, jen jsem maličko ztratil stabilitu. 0 zlomek sekundy později 
jsem již byl ve vzduchu. Inframodrý zářič mi při tom, jak jsem se chtěl při pokusu 
chytit rovnováhu zachytit nejbližší rostliny, vypadl z ruky a zhasl. Když jsem se
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vzpamatoval z prvního šoku, pocítil jsem vůči osobě Václava Nováka střední stupen 
záště.

Musím podotknout, že jsem během svého letu pronesl poměrně dlouhý a neobvyklé 
souvislý projev. Na celé věci je mrzuté pouze tO) že má slova zde není možné repro
dukovat. Shrnu zde pouze několik hlavních údajů, které z mé řeči Vyplynuly.

Silně mě popudilo, že se Václav Novák v bezprostřední reákci na mou vzdušnou 
produkci dal do nehorázného smíchu. Označil jsem tento projev za bláboleni pacienta 
psychiatrické léčebny a přednesl jsem mu konkrétní návrh, aby se podrobil procesu, 
kterému jsou podrobováni po smrti různi příslušníci íáuny, aby byli použitelní coby 
školní pomůcka. Pak jsem použil několika výrazů, ktbré jsou synonymy pro lidský trus 
a vmetl jsem je Novákovi do tváře, doufaje, že toho nechá. Ná závěr jsem ho kate
goricky požádal, aby mě ihned ze spárů mariánského česneku osvobodil. Nereagoval a 
pokračoval ve snachu.

"Myslím, že celá tato akce skončí velmi špatně, a to zejména î*o tebe," řekl jsem<, 
"Každou chvíli půže přijít hlídka a zatkne pochopitelně jenom tebe."

V tu chvíli se Novák zarazil a jeho smích začal utichat. Ze značné délky jsem z 
vrcholu paraboly mohl vidět, jak se rukou drbe na přilbě.

"Tobě se to řekne, Oskare. Nemohl jsem tušit, že tě to odplaví tak daleko."
"Nemohls tušit, já bych tě... Tečí se tuž, abys mě z toho dostal, jinak to s námi 

nedopadne valně."
"No, jo, ale jak?"
Asi minutu jsem věnoval výrazům^ o kterých jsem neměl tušení, že jsou obsaženy v 

mém slovníku. lák jsem spustil trochu vlídněji:
"Když použiješ svých poloslepých očí, nalezneš kousek dál inframodrý zářič. Las

kavě ho zvedni a mysli."
"Aha," řekl. '
Za chvíli jsem ho zahlédl, jak se plahočí brázdou a svítí kolem sebe inframodrým 

zářičem. Martanský česnek se také-umoudřil a směroval mě opět zpátky k raketě. Ko
nečně ke mně ^ovák dorazil. Zářil naplno, rotoval kolem osy, ale ne a ne se trefit 
na tu spráynqu bylinu. Jeho nešikovnost volala do něbes. Točil se na místě tak neob
ratně, až nakoneo zakopl o svou vlastni nohu a málem se jak široký tak dlouhý roz
táhl na zemi (respektive na Marsu). Zde je nutnm položit důraz na slůvko málem. V 
dráze Novákova pádu směrem dolů se totiž nacházela jedna větev mariánského česneku 
a ta si s nim už věděla rady. Jediná naše naděje, že se odsud vůbec dostaneme živí, 
inframodrý zářič, který měl chránit jako oko v hlavě, mu vypadl a ztratil se v bráz
dě.

Situace byla kritická. Tento způsob žertováni Novákovi do smrti neodpustím a má 
dost štěstí, že ten okamžik už není tak vzdálený. Z historie jsou známy případy, kdy



se při prvních objevitelských výpravách neope-trní průzkumnici dostali do spárů mar
ťanského česneku. Pak už je nikdo nikdy nespatřil ani živé, ani mrtvé. Náš osud 
se začínal naplňovat á já, přestože js;m měl původně strach z toho, že nás tady 
objeví hlídka, nyní jsem v to už jenom doufal-

Novák vydával neartikulované zvuky a já jsem mu nepřetržitě nadával. Celá tato 
situace trvala víc než hodinu. lák jsem zahlédl na obzoru jakousi postavu ozbroje
nou inframodrým zářičem- Konečně- hlídka! Jsme zachráněni. A tu se stal malý záz
rak, Nevím, jak se mohlo stát, že se marťanský česnek, působící dosud dojmem nap
rosté jednoty, neshodl. Stalo se, že jsme se oba ava srazili právě na vrcholku 
oněch ladných křivek. Dopadli jsme na zem vzájemně propleteni, shodou okolností 
přímo vedle tašky s natrhanou kořistí.

Zůstali jsme otřeseni ležet, ale Novák se vzpamatoval mnohem dřív než já a vzá
pětí zmizel. Ne nepodoben kulovému blesku vybíhal po schůdkách do rakety a volal:

"Už ten prokletý marťanský česnek nechci ani vidět! Ať mě zavřou do blázince, 
jestli ještě jednou nasednu do rakeby!"

Bylo pravděpodobné, že se v příštích dnech jeho jídelníček nápadně změní.
"Proboha, pojd, ať už letíme!" volal. "Vždyť ten hlídač už je tady!" řval ze své 

strategicky zaujmuté polohy ve výšině otevřených dveří lodi. Měl pravdu. Hlídač se 
skutečně blížil. Přestože bych před chvílí dal nevím co za své zatčení, náhle se 
můj hodnotový systém prudce změnil.

"Jen klid, příteli můj vzácný," odvětil jsem. Přestože se o Nováka právě pokou
šela mrtvice, vyhledal jsem v hlíně inframodrý zářič, rychle posbíral natrhaný 
marťanský česnek a chystal jsem se nastoupit. Novák kvílel v ýejvyšších obrátkách 
a vedle mě stál hlídač a dožadoval se dokladů a vysvětlení naší činnosti. Jen tak 
trochu jsem do něj strčil a marťanský česnek si s nim na několik hodin jistě pora
dí, než dorazí pomoc.

lák už jen supící Novák dopadl ra sedadlo vedle mě a zcela odevzdán osudu mlčky 
sledoval, jak se připravuji ke startu. Dvě gé ho zamáčkla do sedadla a byl aspoň 
chvíli zticha, zatímco já jsem se začal zabývat stavem přístrojů, douíáje, že se 
mi palubní desku alespoň částečně podaří oživit. Bohužel. Jediné, co se nechalo 
vyprovokovat k jakéstakés činnosti, byl palubní mozek, který procitl z planého sně
ni a vykoktal:

"Šestadvacátá. odmocnina z en rovné tlouštce psa před startem to celé na epsilon 
na minus patnáctou," a zhasl- Nakopl jsem ho, ale nebylo to nic platné.

V tu chvíla se ve sluchátkách ozval známý varovný signál, přikazující mi vyčkat 
hlídkového člunu policie na parkovací dráze. Tájná pašerácká linka byla právě ob
jevena.

Vzhledem k tomu, že pašované množství martanského česneku vzhledem k brutto re—
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gistrovaným tuhám rakety tylo směšně malé, doporučil mi příslušník, abych se nechal 
vyšetřit psychiatrem, a řádně odlehčil mé peněžence. Musel jsem konstatovat, že je
den kilogram marťanského česneku získaného tímto způsobem nás právě přišel právě 
tak draho jako jedna tuna v GEJZÍRu.

Protože jsme byli registrováni policií a protože nepracoval palubní mozek, nez
bylo mi než přistát v Ruzyni. Václav Novák vyjmul ze skříňky s palubním deníkem 
svého milovaného ptáčka a já se zoufalstvím shledal, že se vnitřek podobá ptačímu 
hnízdu. Ostatně, Novák po chvíli vytáhl ještě dvě kropenatá vejce.

"Vidíš, jak mu pobyt v beztížném stavu prospěl?" jásal, zatímco já jsem se těšil 
do postele.

Pochopitelně při průchodu celnicí nebylo všechno tak jednoduché. Surový marťan
ský česnek nám proclili, že jsem nabyl dojmu, že každá bobulka je vyrobena ze zlata.

Procházeli jsme letištní halou, když tu jsmenáhle oba ztvrdli; Nebyl jsem scho
pen žádného pohybu. Václav Novák pomalu zvedal pravici, až nasměroval ukazovák k 
nedalekému kiosku* Ten pohled byl otřesný, neuvěřitelný, to snad mohla být jen fata. 
morgana. Přiběhl jsem rychle blíž a sáhl jsem si na to. Zrak mě neklamal; V kiosku 
bylo v obrovských pyramidách uloženo'snad deset tisíc konzerv marťanského česneku. 
Prodávající robot se líbezné usmíval a nabízel téměř zdarma své zboží. Cítil jsem, 
jak se pode mnou propadá podlaha a pak jsem dopadl na něco měkkého. Byl to Václav 
Novák, který omdlel o zlomek sekundy dříve.

J O S E F  P E C I N O V S K Ý

P ě n a  d o  k o u p e l e

Hrozně nerad létám sám. Bohužel ne příliš často se mi podaří mít v raketě nějakou 
společnost. Vedeni našeho podniku je toho názoru, že jeden člověk na dohled nad pa
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lubními přístrojj oohatš postačí, a kdyby i krásně došlo k. takové nemilé náhodě, že 
by pilot zahy?M..'.i steskem, tak palubnímozek dovede celou lol bezpečně až do mateřské
ho přístavu, A tak mi společnost na cestách v kosmu občas dělají pouze ptáai r&znýsh 
čeledí, které-uvážím do ptačince svého přítele Václava Nováka, a s nimi je konver
zace dost problematická.

Stála tam v odletové hale, v té ranní hodině poloprázdné, a držela v rukou velkou 
ceduli s neuměle vyhotoveným nápisem: VEGA, SIRIUS, CENTAUR, ZEIsíž. Nemyslím, že jsem 
váhal příliš dlouho.

"Nebude vám vadit, když vás dovezu jenom na Zemi?" zeptal jsem se jí. Stopaře ne
vozím rád, a ženské ještě méně, ale pořád je to lepší než cestovat ve společnosti 
svyblíka řvavého

"Ani ne," odpověděla česky.
Hodila tu cetuli na podlahu a dost lehce se loučila se čtvrtým měsícem šesté pla

nety systému Gemma- Během cesty po betonové ploše jsem se dověděl, že se jí podaři
lo zahledět do výkladních skříní poněkud déle než bylo zdrávo a že ji zatím výprava 
Čedoku uletěla směrem, kterým se písemně oháněla. Tvrdla tam už pátý dem. Jmenovala 
se Eva Ledvinková, a byla z Průhonic, lalsímu přívalu informací jsem unikl jen díky 
tomu, že se mi podařilo vykázat ji kabinu a izolovat se od ní v pilotním křesle nad 
rozsvícenou palubní deskou. Měl jsem dost času tak akorát na to, abych ji telefonic
ky vzkázal dozadu, aby se připoutala á nekouřila, načež jen zavrčela, že stejně ne
má co, a pak jsem se chystal ke startu.

Slyšel jsem zřetelné odpočítávání: "sedm, šest, pět..." když tu se k mé hrůze ob
loha zcela zatáhla a udělala se tma jako před bouřkou. ^

"Co to je?" zděšeně jsem vykřikl do mikrofonu, ale palubní mozek v té chvíli ned
bal změněných povětrnostních potminek a pokojně odstartoval, jakoby byl letový ko
ridor vymetený vysavačem.

"Nic se neobávejte, běžný tah ptáků," uslyšel jsem ve sluchátkách v okamžiku, kdy 
mě dvě gé zamáčkla do křesla. Tah ptáků, co je to za nesmysl? A už jsem byl v tom 
hejnu. Byly to nějaké mazané potvory, v letu kolem kosmodromu se dokonale vyznaly. 
Hlásič meteoroidů nezaznamenal ani jeden kontakt. A tu jsem si, nevím proč, vzpomněl 
na Václava Nováka. Když jsem viděl na obrazovce ty dlouhé zobáky, napadlo mě, že by 
se asi nezlobil, kdybych mu jeden exemplář propašoval domů atmosféra je tu kyslíko
vá, fauna organická, chov by měl být bezproblémový- Beztak mu nic nevezu...

Otevřel jsem vnější lapač a zapjal sání. Namísto vzorků kosmického prachu se dov
nitř vsálo jedno ptáče, připadalo mi ještě jako mládě- Zaklapl jsem za ním dvířka a 
napustil prostor atmosférou; až přejdeme stálou dráhu, tak si ho pak vyzvednu.

Vytáčel jsem oblouk kolem měsíce, překročil únikovou rychlost a nabral přesný 
směr Slunce, byto to jednoduché, cesta bez jakýchkoli překážek. Až podezřele bez
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potíží, Oskare, pozor, takovéto cesty zpravidla nemívají dobrý konec. Mohl bych o 
tom vyprávět. A navíc, v té chvíli mi to došlo naplno, co jsem to vlastně spáchal - 
-- ženská v raketě! Tato cesta nemůže skončit jinak než katastrofo*. Vzpomněl jsem 
si na povídačky o kosmických pirátech, kteří jako návnady používají stopujících kra
savic, které pochopitelně posádce zamotají hlavu, dál raději nemyslet. Kolik lodí 
se ztratilo beze stopy v posledních desetiletích a připočítávalo se to selháním 
palubního mozku. Jedenáct?

A už byla tady. To jako tedy slečna Ledvinková. Překvapilo mě, že přiběhla po
měrně nedostatečně oblečená, jen v prádélku. Příkazy, které jsem telefonicky ignoro
val, měli jsme něco ví? než 1,3 g a ona si běhá skoro nahá po raketě, že by to už 
začínalo? Nebo jsou snad plavky v této části Galaxie společenským oděvem? Nevím, 
navštěvuji pouze podniky s čistě mužskou klientelou... Výraz její tváře nasvědčoval 
nečemu jinému. Netvářila se nikterak svůdně a společenské konvence porušovala zřej
mě ze zcela jiných důvodů. .í&. očích jí bylo vidět, že je dost vyděšená á že kdyby 
to bylo možné, tak by asi vystoupila.

Chvíli jsem si prohlížel jejá pohleinoá postavu, ale záhy mi ten zážitek přeru
šila:

"Tam něco je i" ječela.
"Kde tam?" zeptal jsem se zachovávaje klid. Hysterka. Nikdy bych před ní nepři

pustil, že mě její obavy dovedou vzrušit.
"U mě v kabině. Rachotí to a tluče, jako čátel."
"To je toho," vrčel jsem. "Jako č&.tel. Nechte to tlouct. Co tluče, to nekouše."
"Ale když já se hojím. Mě se zdá, že je to nějaká vážná závada. Neletím raketou 

poprvé, ale nikdy nic takhle nebouchalo. Zdá se mi, že je to jako zemětřesení. Ob
razy padají na podlahu."

"Už jste někdy zažila zemětřesení, že jste si tak jistá?"
"Ovšem, právě před chvílí jsem je prožívala naplno."
"Tak víte co? Běžte si to zemětřesení prožívat dál. Kdo chce se mnou cestovat, 

musí holt sdílet veškeré nepohodlí, které mu tento typ stroje poskytuje."
Zřejmě to byly jen obyčejné vibrace, ke kterým dochází při určitých rychlostech. 

Raketa nebyla nejnovější. .
"No jo, ale když ten kravál jde přímo zpod podlahy..."
Dál nedomluvila. Nedovolil jsem jí to já, protože jsem náhle vyskočil z pilotní

ho křesla jako střelená žirafa.
"Hože!" zařval jsem p. pak jsem opět dopadl zpátky, protože jsem neodepnul bezpeč- 

íostní pásy. "To nemůžete říct hned?"
"Už pět minut nic jiného neříkám!"
Asi měla pravdu. Hned pod podlahou této kabiny, kterou jsem slečně Ledvinkové
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vykázal jakc /c* dlí na tři týdny nudné cesty, se nachází jedna, z nejdůležitě t.b 
součástí lad'., klimatizační centrum. Když něco rachotí v klin&tizaci, nemusí ' -i 
průběh cesty ord"? štastný, Už jsem si sugestivně představoval, jak dýcháme postlá
ni molekuly kyslíku a Země je pořád nejméně dvacet, parseků daleko... Nebo tu může 
znamenat nouzové přistání v nějaké pochybené oblasti, což důkladně vyčerpá mou pe
něženku, protože bude nutno platit clo, doplňovat pohonné hmoty, hledat opravnu., 
Vyběhl jsem do centrální chodby směrem ke kabinám pro cestující, Lva Ledvinkoví mt 
váhavě následovala.

Rachotilo tam a pořádně. Ale hned jsem se ukdd *ni.l. Slyšel jsem tichý monctorar 
bzukot klimatizačního centra a ten rachot přicházet rozhodně odjinud. Pátrá - yn-y. 
oikud se ty nepůvabóé zvuky linou a nedivil jsem se, že se tak vyděsila. Dlouho, sem 
se nemohl zorientovat, co by tady na zádi kromě klimatizace mohlo vydávat tak op 
kravál - kdyby byla závada v pohonném systému, dověděl bych se určitě už t.ř"'*. 
signalizace v leabinš než slečna Ledvinková akustickým pozorováním. Leáa že by y 
racovala signairzace - ale to už bychom asi neletěli.

Zvuk se kvadroíonně rozléhal celou kabinou a dost podrýval mé sebevědomí aaoša 
obraz seskočil ze stony, nevydržel dílčí otřes, kterému byl působením záhadné; 
vnějšího vlivu vystaven. Mohlo by se snad jednat o samovolnou činnost antimet. ^ b_— 
gíckého děla, ale díaiedky jeho činnosti by se měly projevovat spíše na příck., um 
byl klid jako . kostele...

"Neblbnu náhodou?" zeptal jsem se sám sebe. Vůbec jsem netušil, že to říkán a t 
las. '

"Nevím," podotkl ženský hlas vedle mě, "ješbš vás natolik neznám."
Přioděla se do čehosi mezi prostěradlem a římskou tógou. Lezl jsem po '''podlá;-o p 

ko jezevčík a aatral pod postelí, jestli se tam náhodou neschovala nějaká pck o_ 
Ale ten z,vuk 'skutečně* jakoby přicházel zvenku. Pik se mi rozsvítilo.

"Pojaté,*' o- .L jsem. "Budu možná potřebovat vaši pomoc."
Váhavě šit. za mnou- Byla bosá.
Na konci cnodby -jsem se zastavil.
"Tei dávejte yoaor, už mám toho narušitele."
Stiskl jsem ulačítko a otevřelo ae vnitřní dvíř'-oa vnějšího lapače. Uvnitř r 

to ptáče, které jsem polapil při startu. Bylo tam a bylo až příliš živé. Jen <. aa - 
jsme oba měli ťiožnost je pozorovat uvnitř schránky lapače. Rak udělalo frrrí a 
tělo střemhlav '.r chodby. Pochopitelně takový ptá< příliš neuvažuje a nabral to . 
značnou rychle to způsobilo, že se zapíciil zobákem do dvoří na opačném ker: 
by a zůstal ta... tpoei, žalostně mývaje křídly.

"Co to je? rřekotale první šok slečna Ledvinko'^,
"Co by? 11*0 v&a zemětřesení, uro mě kořist."



"Kořist?'' drvila se. "Odkud?"
"Ulovil jsem ji právě tam kde vás, žijí tam saně hezké exempláře."
Urazila se a zalezla ůo kajuty. Aspoň dá pokoj.
Snad hodinu jsem še mořil s tím ptákem, al.e ne a ne se mi podařit ho vydolovat 

z těch dveří. Viděl jsem dohře, že tyl do nich zaryt asi tak do poloviny dlouhého 
zobáku a velice nerad byrh mu ho ulomil. Václav Novák by takto poškozený kus prav
děpodobně odmítl. Bylo zcela zřejmé, že zobák je opatřen závitem. Bylo to u ptáků 
zařízení, se kterým jgem se ještě nesetkal, ale v kosmu žijí různé potvory. Připa- 
dalo mi úžasně'jednoduché ^šroubovat ho ven, ale všechny mé pokusy dopadly kata- 
strofálnš, aniž jsem pro to měl nějaké kloudné vysvětlení. Skoro jsem začínal mít 
obavy, že budu muset vysadit dveře a rozporcovat je, aby mi to nakonec nepošlo hla
dy.

"Už vás tady chvíli pozoruju," ozvalo se za mnou. "Nezdá se mi, že jste právě 
šikovný."

Urazilo mě to.
"A nechtěla byste si tp zkusit sama? Asi se v osvobozováni ptáků z tenat vyzná

te daleko lépe."
Bez jakýchkoli slov se chopila křidel toho zmetka a začala ptákem kroutit.
"Počkejte, co to děláte?" zděsil jsem se. "Tákhle ho utahujete ještě vích Nechte 

toho, vy mučitelko zvířat!"
Ale to už byl pták venku. Zuřivé mával křídly a mlátil kolem sebe chapadly. Jen 

tak tak jsem ho udržel.
To přece není možné! Kroutil jsem nad tím hlavou a šel jsem ptáče uzavřít do 

klece. Klecí s sebou Vozím vždy několik, zpravidla se mi podaří sehrát nějaký ten 
exemplár dosbírky Václava Nováka. Nu, jeden už jsem měl. Chvíli jsem toho ptáka 
pozoroval. Skutečně na něm bylo něco neobvyklého.

Ten zobák byl opatřen l e v ý m  závitem!
To bych se mohl trápit dva dny a nedostal bych to zví^q ven., Tím se ovšem také 

snadno vysvětlilo, ják se mohlo stát, že měla Eva Ledvinková takový úspěch, A na 
první pokus! '

Raději jsem se posadil do křesla a věnoval se chvíli letu, a byl jsem dost'rád, 
že zase zmizela. Kdo ví, jestli by ge mi nezačala posmívat, ty mladé kočky mají 
nejrůznější nápady.

Přístroje pracovaly bez závad, let probíhal, alespoň co se týče základních para
metrů, bez potíží.

Tak jsem se začal přehrabovat v palubní knihovničce, abych se podíval, co jsem 
to vlastně ulovil, a zejména abych zjistil, čím se ta potvora živí, raději bych ji 
přivezl na Zemi živou. Nějak jsem ale nemohl nalézt příslušný svazek. Potom jsem si
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vzpomněl, že si za letu raň hovím právě v kabině, kterou jsem propůjčil slečně Led
vinkové, a že právě knihu o ptactvu systému Gemma jsem tam nechal ležet na stolku. 
Díval jsem se totiž, existuje-li vůbec v tomto systému druh vhodný k chovu na naší 
planetě a popravdě řečeno, moc se mi místní způsob ptactva nezdál. Nu, jednoho už 
bohužel mám. Ale nějak se mi tam dolů nechtělo. Ženská v raketě, a už takové zmat
ky. Moc jsem o její přítomnost nestál, ostatně, ona stejně přijde sama. Sedl jsem 
si znovu do křesla a díval jsem se na tu potvoru. Visela na bidýlku a žalostně vr- 
ňoukala. Asi měla hlad. V lapači nebylo nic poživatelnšjšího než antigravitační čid
la. Čím ale to zvíře nakrmit, když nemám patřičnou literaturu? Kniha leží dole v 
kajutě, a tam přece nemohu...

Hergot, Oskare, přestaň blbnout!
Co to mám za komplexy? Kdo je vlastně v této raketě pánem? Přece nebudu mít ně

jaké zábrany před nějakou bláznivou holkou?
Prošel jsem celou ústřední chodbou a šel jsem na návštěvu. Zaňukal jsem na dve

ře, to jen tak v rámci slušnosti, a protože jsem nic neslyšel, považoval jsem mlče
ni za souhlas a vstoupil jsem. Kajuta byla prázdná, zezadu bylo slyšet zurčeni spr
chy, na podlaze ležela hromada dámského oděvu a otevřený kufr. Podíval jsem se na 
stolek. Kniha tam nebyla.

"Hledáte něco?" ozvalo se zpod sprchy.
Ta ženská má buň rentgenové oči nebo slyší jako netopýr. Já bych přes kravál te

koucí vody neslyšel, kdyby mi kabinou projela lokomotiva. V žádném případě mě ne
mohla vidět. Nebo snad ano?

"Ta kniha leží na zemi, asi jsem oa ni postavila kufr. Ale nemusíte se namáhat," 
pokračovala v monologu. "Je to zobonoh šroubovitý, dorůstá šedesáti centimetrů, v 
mládi šedý, v dospělosti červené šupiny, deset chapadel, dvě křidla, obojživelný. 
Živí se vším, ale nejraději má žížaly."

"Žížaly?" zabšdoval jsem.
"Máte něco proti žížalám?"
"Ale ani ne..."
Abych kvůli Václavu Novákovi s scbou vozil žížalí farmy. Každou druhou cestu mu

sím v kultivátoru vyrábět kvůli svému drahému příteli žížaly, igouze jednou jsem si 
vzal s sebou zásobu mražených dešíovek, ale úlovek, který jsem vezl, se vydatně ži
vil výhradně ocelovými šponami,

"Já se z těch žížal asi zblázním!'* zvolal jsem.
"To klidně můžete, ale pokud vás mohu požádat o jednu maličkost, nemohl byste se 

zbláznit až po přistáni? Dost ráda bych tuhle cestu přežila ve zdraví."
"Začínám o tom pochybovat. Když vyrábím žížaly, většinou zapomínám řídit. Ale to 

vám povídám, že tohle Václavu Novákovi přijde draho."



"Kdo je to ten Novák?" r-ačaío se zajímat to shoření.
"Představím vámi ho v Pra-e, to je ten člověk přes žížaly," sehnul jsem se, vzal 

jsem tu knihu a chystal ̂ se odejít.
"Když už jste tady, nechcete mi umýt záda?"
Zamrkal jsem očima.- Táto.^es^a nezačíná nejšlastnšji, Oskare, a teň ještě toh

le. Tři týdny v raketě sám s jednou ženskou. Sám jsem "*yi zvědav, no viaatnš-udě
lám.

"Co mlčíte? To j'ste ještě a.kdy nikomu nemyl záda?"
"Nemám čás, musím pílo^-cvat "
"Houby musíte. Když jste rva.', ze dveří toho paptáka, tak jsme, pokud se nemýlím, 

prolétali právě pásmem asteroidů. Ten, když jsme ve volném prostoru, náhle musíte 
pilotovat."

Hergot, nedráždi mě, říkal jsem si.
"Neznáte toho o kosmických letech nš.jak mnoho?"
Možná, že toho o kosmických letech věděla dost. ale v každém případě přece jen 

méně než já. Přece jen jsem měl slétáno ně. o přes tisíc parseků. V každém případLě"* 
se stalo něco, có mělo skončit pořádnou ostudou. Právě v okamžiku, kdy jsem se od
hodlal vyhovět jejímu přáni, motory lodi ukončily svou činnost, protože raketa prá
vě dosáhla cestovní rychlosti. Je také známo, že v okamžiku, kdy dochází k vypnu
tí motorů, ruší se také gravitační efekt způsobený jejich tahem. Přeje-li si mít 
posádka nadále za letu gravitaci, je nezbytné přepnout na gravitaci umělou. K tomu 
stačí natáhnout ruku a otočit knoflíkem. Jeden malý pohyb. Bohužel tento pohyb je 
třeba učinit v pilotní kabině-, a ne v kajutě pro cestující ozdobené bláznivou žen
skou pod sprchou. Umělou gravitací může zapojit pouze člověk, nikoliv palubní mo
zek. Žádný robot nikdy sám. cd sebe nezapojí umělou gravitací. A tady je začátek ce
lého maléru.

Je i mou chybou, že jsem v té chvíli nepřemýšlel. Ale koho by to napadlo? Každý 
člověk s minimálním inteligenčním kvocientem, který pod sprchou zaregistruje ztrá
tu gravitace, ihned přistoupí k akci, která zabrání vzniku jakýchkoli škod. V na
šem případě bylo nutno ihned uzavřít vodu, o než je známo, že se s beztížným stavem 
nesnáší právě nejlépe. A mě se skutečně v první chvíli zdálo, že vše pracuje bez 
závad, protože zurčení sprchy utichlo. Doprovodným jevem, který tu byl navíc, byl 
úžasný jekot slečny Ledvinkové, která, jak jsem z jejího pokřiku vyrozuměl, ztrati
la pevnou půdu pod nohama. Z dalších jejích slov Jsem usoudil, že zůstala bezvládně 
viset a marně ne sňaží dosáhnout nej bližšího bodu. V živote 'y mě nenapadlo, že vo
da tryská dále, a to ze dvou příčin.'. Do potrubí byla vháněna čerpadlem, a za druhé 
slečnu Ledvinkovou ani nenapadlo ji zavírat. Proseti- sprchy se začínal kapalinou 
vyplňovat poněkud více, než by bylo zdrávo. Je celkem pochopitelné, že když se vodě
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nepomůže, tak do kanálku neteče a neteče. A tak jsem za chvíli mohl uslyšet zoufal; 
výkřik, již dosti utlumený:

"Pomoc!"
Nějak se pořád nemohl odhodlat vstupu dovnitř, a to hýla druhá osudová chyba. 

Kdybych byl jen tušil, že voda stále teče... Situace se vyhrotila sama. Odhrnula se 
opoya oddělující sprchový kout od ostatního prostoru kabiny, do místnosti vplulo ně 
kolik obřích bublin a o zlomek sekundy později, když se mi jedna z nich rozprskla 
na nose, jsem pochopil, že se jedná o vodu. Za bublinami následovalo něoo silně bez 
tvarého, zahaleného lehce namcdialou vrstvou pěny, zcela znemožňující rozeznat de
taily.- Kajuta se naplnila příjemnou vůní onyxu. Bodle zvuků, které ten beztvarý 
předmět vydával, jsem pochopil, že se jedrá o slečnu Ledvinkovou. Ne nepodobna od- 
římu rejnoku narazila přímo do mě, což způsobilo, že i já jsem se vzápětí vznesl.

Nikdy bych nevěřil, kolik vody dokáže za patnáct sekund vytéct z. mbyčejné spr
chy. Skutečně jen tak krátkou dobu to trvalo, než se mi od okamžiku ztráty gravita
ce podařilo uzavřít ventily. K tomu účelu jsem musel odstrčit poletující slečnu Led
vinkovou, odrazit .se silně od stěny a voda nevoda vniknout do sprchy a naslepo, 
protože v té spoušti nebylo, vůbec vidět, zavřít vodu. Byl jsem mokrý jako bych přeb
rodil Dunaj a pln hrůzy jsem sn uvědomoval, že zavřeni vody měla být ta poslední 
akce, kterou jsem měl dělat. Oskare, kam jsi dal rozum. Řídicí automat právě ozna
moval svým jednotvárným hlasem:

"Pozor, hlášení pro celou posádku. Havárie v kabině pro cestující. Zvýšená vlh
kost, nekontrolovatelný únik vody. Uzavírám havarijní;oblast. Opakuji..."

Já blbec, Automat je přesný, jedná přesně podle programu. Nedopustí, aby se dve
ře raší kabiny otevřely dřív,.než bude voda v kalině zlikvidována a vlhkost opět 
klesne na nesmál, nebo dokud automatiku někdo nevypne. Automatiku lze vypnout - jen 
z pilotní kabiny. Konstruktér pochopitelně nemohl počítat s tak banální závadou ja- 
..ko je tekoucí sprcha a automat si vysvětlil zvýšenou vlhkost po svém, ale co je nej
horší - v kritickém okamžiku letu, kdy se vynínají motory, si odpovědný pilot Oskar 
Pele opustí pilotní stanoviště a leze za nahou slečnou Ledvinkovou pod sprchu.

Chtěl jsem si začít zouíht, ale nešlo to. Především proto, že jsem nevěděl, jek 
se, to dělá, a potom také proto, že jedna vodní koule ne právě zanedbatelných rozmě
rů se mi rozprskla přímo v obličeji, rotříštila se na několik desítek menších a ome- 
žila mě na dost dlouhou dobu ve výrocích. Bylo dost zajímavé, že i v tak tragickou 
chvíli jsem si uvědomil, že je se mnou tady žena, a tak jsem vzniklou situaci komen
toval pouze třetinou výrazů, která bych použil, kdyby tady se mnou-byl, dejme tomu, 
Václav Novák. Tím jsem ovšem asi vodu proti své osobě popudil, protože na mě vzápě
tí dopadly další dva náboje těžkého kalibru, jakoby nestačilo, že jsem byl už dosta
tečně zmáčen v oblasti sprchy.
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Pohled do kajuty byl roztomilý. Tisíce větších či.menších kuliček poletovaly bez 
systému sem a tam a vypadalo to, že ten věčný pohyb nikdy neustane. Být to za ji
ných okolností bylo by se mi to snad i líbilo, protože ve vodě byl pohlcen jakýsi 
přípravek a tak kuličky hrály duhovými barvami. Mé rozjímání však přerušil ženský 
hlas a tak jsem se musel vrátit do reality.

"Ták dělejte něco!" slyšel jsem.
"Vám se to řekne," odpověděl jsem a polknul doušek vody s příchutí mýdlových bub

lin, ne tedy nejchutnější. Taky si mohla v kritické chvíli čistit zuby, voda ochu
cená zubní pastou by přece jen byla na chut příjemnější.

"Nejdříve otálíte s uzavřením kohoutku," pokračoval jsem v řeči, když jsem se 
ujistil, že už žádná vodní bublina mi do úst vplout nehodlá, "a potom tady volně 
plachtíte v atmosféře a vůbec si neuvědomujete, jakou kalamitu jste svým neodpověd
ným jednáním napáchala."

A stručně jsem ji vysvětlil podstatu našeho postaveni.
"A kdy se vlastně dveře otevřou?" otázala se. Měla smysl pro praktičnost.
"Až stav v této kajutě bude normální, to jest v okamžiku, kdy bude zapnuta gra

vitace. Gravitace bude zapnuta v okamžiku, až já se dostanu do pilotní kabiny. Do 
pilotní kabiny se dostanu v okamžiku, až se otevřou dveře. Pokud se nestane nic mi
mořádného, bude gravitace zapnuta v okamžiku, kdy automatický pilot začne brzdit, 
což nebude za kratší dobu než jednadvacet dni, ve Sluneční soustavě."

"Hm," zněla odpovšň. Moc toho tedy neřekla. Pěna z ni začala pomalu opadávat, 
jak jsem mohl pozorovat mezi poletující vodou. Visela nehnutě asi metr pod stropem.

"Můžeme tedy doufat, že tady strávíme příjemné tři týdny, a to ne sami. Budeme 
obklopeni značným objemem vody, který ovšem podle zákona zachováni hmoty tuto míst
nost nikdy neopustí, leda že byste ji nacpala proti všem přírodním zákonům do ka
nálku; můžete si hrát."

"Děkuji, z toho jsem už vyrostla," odsekla.
"Ale jsou tu zajímavější aspekty našeho postaveni," pokračoval jsem. "Nevím, ja

ké máte s sebou zásoby, ale jinak je ta voda jediné, co se v této hajutě dá ales
poň částečně požívat."

Nevím, zda si uvědomovala vážnost situace.
"Nemohl byste mě dostat nějakým způsobem dolů?"
"Mohl, ale zatím o to nemám zájem. Lépe se mi přemýšlí, když mi v tom nikdo nep

řekáži ."
"Nezdvořáku."
Dostal jsem něčím do hlavy. Byla to biologie ptáků systému Gemma. Přilepila se 

mi na obličej. Zobonoh šroubovitý tam byl vyobrazen jako živý.
"Za ty tři týdny, které tady o vodě a mýdle prožijeme, zbude z nebohého ptáčka
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jenom kostra," přemýšlel jsem nahlas,
"0 důvod víc, abychom se odtud dostali., Co mám dělat?"
"Viset.dál."
"To zrovna," řekla a začala se nějak podmvně svíjet, bylo to něco mezi tancem 

svátého Víta a tropickým šílenstvím, ale kupodivu se jí podařilo dostat se do po
hybu rovnoměrně přímočarého o konstantní rychlosti řádově v milimetrech za sekundu. 
Tato rychlost, ač nevelká, plně postačovala k tomu, aby se za nějakou chvíli dop-- 
lachtila k nějakému,-pevnému bodu a pak neodvratně začne do situace zasahovat jinak 
než verbálně.

"Nechtěl byste mi nějak pomoci od té pěny?" tázala se, spouštějíc se hlavou do
lů směrem k podlaze. "Když jste zavřel tu vodu, nemám ji čím spláchnout. Nebo snad 
chcete, abych se tady celé tři týdny pohybovala zahalená v pěně?"

"K tomu asi nedojde. Vidím, že zde kromě mýdlové vody není k jídlu skutečně nic 
jiného než tuba zubní pasty a opalovací krém. Mým úmyslem je, ač tomu asi nebudete 
věřit, dostat se z této kabiny o něco dříve.'

^Plnš vás chápu. Až zkonzumujeme zubní pastu, opalovací krém a onyxové mýdlo, 
které jste zapomněl uvést, budeme losovat, kdo koho sni." "

"Děkuju za duchovní útěchu,'! zabručel jsem. "Syrové maso já nerad."
Přestal jsem s ní diskutovat a začal jsem se zabývat řešením- problému, protože 

voda se začala chovat trochu jinak. Seskupovala se kolem stěn a střed místnosti za
čala uvolňovat. Kde jen je to zatracené čidlo, díky kterému se centrální mozek tak 
plaší? Proč jsem se nezabýval důkladněji seznámením s konstrukcí toho vraku, jímž 
právě letíme?

Důležité je zlikvidovat vodu. Nacpat do kanálku, to by-asi nešlo, leda že...
"Myslím, že už to mám!" vykřikl.jsem, a dal jsem najevo trochu víc radosti než 

by se snad v dané chvíli slušelo.
"To je nějakého jásotu," ozval se jízlivý ženský hlas. "To se vám tak líbí, jak 

se tady vznáším?"
Nebral jsem ji na vědomí a začal jsem nahlas rozvádět svou teorii záchrany. Chy

bělo ji k podlate ještě něco přes půl metru, měl js&n tedy dost času.
"Ze školy přece víme, že jeden čtvereční metr tkaniny o plošné hmotnosti pět set 

gramů je za optimálních podmínek schopen pohlf.it téměř jeden litr vody! A kolik ta
dy máme vody?"

Usilovně jsem přemýšlel. Předpokládejme, že ventily.byly otevřeny na plno. Pokud 
tedy vyteče jeden litr za sekundu, což je silně nepravidelné, poletuje tady kolem 
nás něco přes patnáct litrů vody, ale spíše méně.

"Jakou asi může mít plochu takováhle sukně?"
A vytáhl jsem z kufru, který se rozumně vznášel těsně nad podlahou, příslušnou
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součást oděvu.
"Jak se tak na to dívám, přinejmenším půl čtverečního metru," pokračoval jsem v 

samomluvě. "Potom ještě stačí dvacet devět takových sukní a všechna voda bude po
hlcena textilem, vlhkost v ovzduší zákonitě poklesne a dveře se otevřou..."

"Hele, vám se to vymejšlí," ozvalo se seshora, "když to není vaše sukně. Nechtěl 
byste nechat toho černého humoru? Okamžitě si přestaňte hrát s mými věcmi!"

"Mohu vás uklidnit, milá kvičko. Být to m o j e  sukně, tak sní budu vodu vy
tírat právě tak klidně jako s tou vaší. Nejsem přeoe Skot."

"Nevím, podle jako módy se oblékáte, když tak vás tady pozoruju, postavila bych 
vás rovnou do pole. Místo strašáka. A nevím, proč mě hned chytáte za slovo. Snad 
si nemyslíte, že vypotřebujete obsah mého kufru na likvidách té odporné vody a já 
pak budu chodit nahá, nedej bože, ve skafandru!"

"Není to nejhorší nápad," odtušil jsem a nedbaje jejích slov jsem pokračoval ve 
vybalování kufrum abych věděl, zda má teorie může nalézt praktické uplatnění. Neby
la bohužel vybavená nejlépe.

"Neletím na módní přehlídku, jsem na zájezdu. Čekal jste snad plesovou toaletu?"
"Ták ta by na to stačila sama. Tákhle nevím, nevím..."
V té chvíli konečně dolétla dolů a přirazilo víko kufru, jen tak tak jsem uhnul 

s prsty.
"Vaše znalosti, co se týče textilu, jsou chabé, pane Pele," oznámila mi a přidr

žovala se jednou rukou stolu, který byl přišroubován k podlaze. Naštěstí příliš 
mnoho vody při přistání nezvířila. "Jako vzdělanec byste měl vědět," oznamovala mi 
dále hlasem učitelky mateřské školy, "že zákon o adsorpci vody, kterým se tady ohá
níte a který byl matematicky vyjádřen a formulován pro první uklíz.ecí roboty, vám 
v těchto podmínkách bude něco platný? Domníváte se snad, že ten župan z polyakryla- 
cetátového vlákna, který právě třímáte v ruce, vám nějakou tu vlhkost pohltí? Vá
žený pane, to snad platilo pro přírodní materiály, a z nich, pokud vím, se na Zemi 
textil nevyrábí už dobrých dvě stě let. Netušila jsem, jak velké mezery ve vzdělá
ní máte."

Zkusil jsem to s tím županem. Odvážila se pouze protestovat, aktivně proti mé 
činnosti nijak nezasáhla, aby náhodou znovu nevzlétla. Bohužel jsem na vlastní oči 
viděl, že v jejích slovech je jakési zrnko pravdy. Jen jsem rozdováděl vodu. Něko
lik dalších vodních koulí se střetlo s její pokožkou a odbouralo kusy pěny. Hodil 
jsem jí ten župan.

"Napřed snad ručník, vy nemehlo," řekla a natáhla ruku. Podal jsem jí ten kus 
textilu.

"Toto, pane Pele, je v mém zavazadle jediný kus látky, který pohlcuje vodu," oz
námila mi, když se utírala. "Teň už máte smůlu, je vodou úplně nasycen," hodila mi
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ho na hlavu a oblékla se do toho župánku.
Tím ručníkem pochopitelná zlikvidovala veškerou pěnu, která se ovšem ručníkem 

jen tak pohltit neč&la a raději se spojila s poletující vodou, tím spíš, že jsem 
ten kus hadru hodil tam, kam jento šlo. Pochopitelně, začaly se místo vodních koulí 
tvořit bubliny, tím spíš, že se slečna Ledvinková nepohybovala právě opatrně. Ne
trvalo dlouho a celá kabina byla beze zbytku vyplněna bublinami. Byli jsme oba po
hlceni mýdlovou pěnou, která nebyla právě nejchutnější, ale člověk bohužel dýchat 
musí. Mýdlové bublinky se mi dělaly snad i u uši.

"Ták tady máte výsledek," řekl jsem suše. Její hlas zněl dost přitlumeně:
"Kdybyste tím ručníkem neházel, tak se to nestalo," osopila se na mě. Podle msš- 

ru, odkud hlas přidházel, mi připadalo, že se zase vznáší.
Ovšem jen tomuto bublifuku můžeme děkovat za záchranu života. Všechna voda, kte

rá doposud kabinou poletovala, se totiž stala součástí oné gigantické vrstvy pěny, 
v níž se vyskytovaly tu větší, tu menší bubliny vzduchu. A právě jedna větší bubli
na obklopila čidlo vlhkosti a automat slepě usoudil, že vlhkost poklesla a že vše 
je V naprostém pořádku: Suchým hlasem oznámil, že dveře se otvírají.

Po paměti jsem vyplul z kabiny a rychle za sebou zaklapl dveře, aby náhodou ty 
bubliny za mnou nevletěly do centrální chodby. Doufal jsem, že ta ženská se hned 
tak nezorientuje a zůstane tam ještě nějaký čas pohlcera. Pronásledovalo mě hejno 
bublinek a havarijní voláni řídícího centra, které znovu konstatovalo havarijní 
stav v kabině pro cestující.. Ještě dva odrazy a seděl jsem v křesle, na svém místě. 
Obrazovky kolem zobrazovaly zářící čerň vesmíru. Oddechl jsem si. Je tam zavřená, 
chvíli bude klid. Jen zapnu gravitaci, aby se náhodou zase nevznesla.

"Kde máte nějaké úklidové prostředky?" pzvalo se za mnou.
Nepochopil jsem degnes, jak se tam dostala. Snad se mě musela držet za nohu.
"Naproti vaši kabince je takový kumbál - ale, nechcete použít služeb servisního 

robota?"
S diky odmítla:
"Nemám k těmto elektronickým strašidlům důvěru."
A odeéla. Poněkud jsem si oddechl, úklid kabiny jí jistě nějaký ten čas zabere, 

a pohodlně jsem se rozvalil v křesle a pojal jsem definitivní rozhodnutí, že s se-- 
bou už skutečně naposáedy vezu ženskou.

Já důvěřivý blázen! Kdyby mě jen napadlo-..
Zazněl poplašný signál a ozval ae hlas Centrálního bezpečnostního systému:
"Havarijní situace t centrální chodbě, příčiny neznámé. Centrální chodba izolo

vána od ostatních částí lodi za třicet sekund."
Cože? nevěřil jsem vlastnímu sluchu. Voda musela přece pokojně odtéct, a navíc 

to přece nebylo v chodbě?



"Otevřel 'jsem' dveře do chodby a strnul. Byla beze zbytku vyplněná ,,, 
mýdďdVýml"'bublinkanfi', které musely být téhož původu jako.,. Ne!  ̂ r̂'i-váa

Proběhl jsem*ktřédbbu,'naslepo," přímo k její'kajutě. Bubliny mi tryskaly, příyo,, tlo
.̂ .-'vsT "V-l*'*.?..'oci. Slyšel jsem jakýsi temny hukot. . , .  ̂ v *

.- ' 1 . u í - :  r- . ' 4 , ,  v  y ^ x k ,  4 - 4 ^ . r .  . ^ 4  . -"ÓeWtřalhl. čbodba bude oddělám, za patnáct sekund," oznamovaly robot orte^. Ták to
máme co dělat. .. - ^

Ytřhí isem do kaiuty. Stála tam už ve vyčištěném prostoru a oháněla se hubicí vy-,  ̂ o --
savače, která právě pohlcovala poslední bublinky. Chytil, jsem ji za ruku a vlekl.,
jsem ji za sekou. Na nic jiného už nezbýval čas. Když jsme doběhli dq.^ilo^^. ,ka.-bi-
ný^'dvéře ža^nátií jen še sykotem zapadly. - .

-"Centrální chodba uzavřem," dověděli jsme se. ..........  ,
**^%lA"Vyáěséi)á..'" * ^ .. , ,1"^.,. ...
'^Míníte"tó'jako pokus o znásilnění?" ptala.se mě. Nevím, zda z tohp byla vyděšena

nebo potěšena. ' ' ' ' ... , . , j.,,, ,,
.... . - ' , 1.4. -I.. M, 4." -"Chápétey co jšte spáchala?" . . . .̂ .. ,, ,,,
"Jen jsem chtěla uklidit," špitla.

..i. -; - i, -v- ,"Odkdy se voda honí vysavačem?" " .. . r. 4'. '. -! ' 4 i ' '*
"Ěylo to néjrychléjší, těch bublinek bylo hrozně moc..."
"Ano,' bylo jící? moc,'a jé jich stále víc!" - , .
Bukííhy cirkulovaly chodbou, bez nejmenší přestávky. Zapojená gravitace jim.ne- -. 

dokáže v cihkulacl zabránit. Nevím, jaké množství pěny se dá vyrobit, z patnácti li^- 
rů vodý, nikdy jsem se už tím malicherným problémem nezabýval, ale dobře vím,.̂  že- s.qj., 
limitně blíží nekonečnu. V celé chodbě byly jen bubliny a bubliny. Dokud nebude,p-d-

. . , .. v ......... .0 " ' - U .  ' '***pojen vysavač...
. O '<i-'.400 -0 '*r

"I^vaťijhí situace trvalá," hlásil robot, "posádka neschopna., přebírám řízení do 
svých rt&ou. Hlavní chodba zůstává uzavřem." ,

A jé to. Ód této chvíle se mohu na ovládací panel jen dívat. .. - , , :  ̂ !
Snad by se to dalo nějak zachránit. Spojil jsem se telefonicky s malým,servisním 

robotem.
"Přejete si, pane?" ozvalo se za mnou. On je tady zavřen taky!
"Rum!" poručil jsemsi. ̂ . ó .* ' i; 4-'*, ' '
"Bohužel, rum není v palubních zásobách."  ̂ ,* a a*
"Samozřejmě, že není v palubních zásobách, troubo. Mám ho ukryty..."
Ano, mám ho dobře ukrytý. Mimo prostor pilotní kabiny.
P ě m  byla-všude. Bublinky musely unikat snad i z trysek. K dovršeni.všeho se za

čaly objevovat i uvnitř pilotní kabiny. Pátral jsem, jak se tam dostaly. Fhk jsem 
uviděl otvor ve dveřích, způsobený zobákem zobonoha šroubovitého^'Naštěstí j^em mužem 
činu. Vytáhl jsem tu zrůdu z klece a přiložil ji k otvoru. Sám se zašrouboval dovnitř
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Rotoval směrem doleva. Aspoň jeden živý tvor v této místnosti je spokojen se sta
vem věcí.

A tak nezbylo jen.doufat, že vysáváš vypoví poslušnost. Co všechno jsem dělal, 
abych ho zlikvidoval! Zapínal a vypínal gravitaci, vysavač musel poletoval chod
bou tam a zpátky, narážet do stěn, ale nebylo to nic platné. Vydržel v provozu po 
celé tři týdny, a to i přes*.o. se v pokynech pro obsluhu se doporučuje přístroj 
po jedné hodině vypnout, aby ie nopjf-ehřál motor.

Pilotní kabina zůstala oddělena od ostatního světa a otevřena mohla být pouze 
zvenčí, až na letišti odplombují havarovaný stroj a budou zachraňovat posádku.

Po revizi železných rezerv, které v kabině byly, jsem konstatoval, žé nám pos
tačí k tomu, abychom na Zemi dolétli v jakž takž dobrém fyzickém stavu a zobonoh 
šroubovitý se naštěstí projevrl .jako velmi skromný cestující. Ke štěstí mu stačilo* 
to, že může být někde zašroubován. Klimatizace pracovala dokonale a tak áni ne
dostatečný oděv nebyl slečně Ledvinkové na závadu, alespoň co se týče teploty cko-< 
lí. Ostatně, já jsem na tom nebyl o mnoho lépe, měl jsem pouze kalhoty a košili.

0 dalším průběhu letu se nebudu na tomto místě zmiňovat, stejně by mi nikdo ne
věřil ani slovo. Jízlivých poznámek svých kolegů jsem beztak musel vyslechnout 
dost..

Na Zemi jsem dostal dobrý nápad. Eva to měla při cestě, a tak jsem jí svěřil 
zobonoha šroubovitého, aby ho předala Václavu Novákovi. Chtěl jsem za nim zajít 
druhý den, ale nevyšlo mi to. Musel jsem náhle znovu startovat Ko kosmu.

Vrátil jsem se až za dva měsíce. Cestoval jsem tentokrátsám.
Když jsem otevřel schránku na dopisy, vypadlo z ní několik kusů papírus pár 

účtů, stvrzenky, žádosti o autogram, pozvání na policii kvůli domnělým přestupkům 
a jakási nazdobená obálka..

Otevřel jsem ji a přečetl jsem si její obsah raději dvakrát, protože jsem si 
myslel, že mě šálí zrak^

Eva Ledvinková a Václav Novák si dovoluji oznámit, že svou vzájemnou náklonnost 
zpečetili trvalým svazkem manželským.

Z šoku jsem se probral po drou hodinách.
Nenapadlo mě nic lepšího než se jít podívat, jak jim to klape. A z šoku. jsem již 

nevyšel.
Když jsem vstoupil z mol:ilu v Panenkovš ulici, první, co jsem viděl, byl Václav 

Novák, který na horizontálně upevněno tyči ve výši necelých dvou metrů manipuloval 
s čímsi obludným. Do jakési mo neznámé silné tkaniny mlátil proutěným nesmyslem.

"Co blbneš," oslovil jsem ho bez pozdravu.
"Klepu koberce," odpověděl, aniž na mě pohlédl.
Muszm se přiznat, že jsem něco takového slyšel poprvé v životě. Ale než jsem ho
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mohl požádat o vysvětlení, ozval se z třetího poschodí hlas novomanželky* Fříkazo- 
val, aby Novák neopomněl sejmout prádlo visící ra nedaleké šňůře, přičemž se má 
vlastnoručně přesvědčit, zda jeho vlhkost již klesla ra únosnou mez a zda je řádně 
vybělené, podívat se, zda je volný mandl a dalších asi šest ještě nesmyslnějších 
činností*

"Nezbláznila, se?" ptal jsxm se dost neomaleně*
"Usmyslela si mít doma všechen textil z klasických přírodních materiálů," řekl 

Novák a na chvíli přerušil to nesmyslaé bušení do tkaniny, *'prý po nějaké těžké 
životní zkušenosti. Řekni mi, proč bych svému drahouškovi nevyhověl? Vždyt to dě
lám jen jedenkrát týdně."

"A proč si ra to nevezmeš vysavač?''
"Víš, ona,má z vysavače panický strach, jakousi klaustrofobii."
"Klaustrofobie z vysavače? Thkovou blbost slyším poprvé," a přemýšlel jsem, co 

se jí asi na našem třítýdenním vzájemném soužití nelíbilo.
"A proč to, u všech vlasatic, nepřenecháš robotovi?"
"Cha cha!" smál se Novák. "Nedovede to! Žádný robot na světě neumí prát prádlo 

z přírodních materiálů, natož pak klepat koberce. To dovede jenom člověk. A nevě
řil bys, jak mi to dělá dobře. Dokonce hubnu,'

Nic takového jsem nepozoroval. Nechal jsem ho být. Přímo kypěl štěstím.-
Odešel jsem domů nechat si to řádně projit hlavou.
Sledoval jsem ho z povzdálí., jak vlekl ten těžký koberec po schodech, protože 

výtah opět nejezdil. Zazvonil.
Zevnitř se ozvaly zlostné protesty svýblíka řvavého.
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J o s e f  P e c i n o v s k ý  o s o b ě

Psát o sobě není pro nikoho jednoduché, pokud zrovna
nepíše životopis přikládaný k žádosti o Nobelovu cenu. Přesto
však nemohu nevyhovět žádosti sfk Wirston o sebekritiku a
tak se z toho pokouším nějak vybruslit. A náhoda mi přála. 
Jednoho krásného podzimního dne zaklepal u dveří redakce 
světoznámého fanzinu Pulsar mladší vyzáblý člověk s kostěnými 
brýlemi, protáhlou lebkou a kypící pleší, jehož projev byl 
poznamenán svérázným tikem pravé paže, jejíž vzdálenější 
konec byl soustavně zabořen do útrob na pohled propastně hlu
boké kapsy.Tato osoba se představila - patrně pod krycím - 
- jménem Václav Novák a jako taková nabídla hromadnému sdělo
vacímu prostředku interview, neboi se prý cítí být soustavně 
poškozována jistým člověkem tohoto věku. S laskavým svolením 
redakce nabízím fanzinu Bene Gesserit toto interviww v plném 
znění.

Otázka: Začneme obligátní otázkou. Kdy a kde jste se na
rodil?

Novák: Promiňte, tady se musí jednat o zřejmý omyl.
Já jsem se^narodil.

Otázka: Tomu nerozumím.
Novák: Já jsem vznikl.
Otázka: Chcete tím naznačit, že vaše existence na teto 

planetě není přirozená?
Novák: Jaká existence? Já neexistuji.
Otázka: Pokud jste však vznikl, pak musíte existovat.
Cdpověň otázkou: A kdo vám to namluvil?
Otázka odpovědí: Ovládám základy logiky.
Novák: Jděte i s logikou k čertu. Na mém vzniku není 

vůbec nic logického a o mé existenci lze hovořit pouze ve 
vztahu k jiným vesmíruům.

Otázka: Můžete to nějak vysvětlit?
Novák: Kdybyste mě pořád nepřerušoval, už byste dávno
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znal vše podstatné.
Otázka poznámkou: Prosím.
Novák: Ne nepodoben Pallas Athéně jsem vypadl z hlavy 

svému stvořiteli jednoho blíže nedefinovatelného dne v roce 
1970.

Otázka: Máte tedy božský původ?
Novák: původně jsem si to také myslel. Dokonce jsem o tom 

byl jistou dobu .přesvědčen. Avšak když jsem se se svým stvoři
telem seznámil blíže, a k tonu dojít nakonec muselo, neboř 
se personifikoval do jedné z hlavních postav svého díla, 
a proto jsem s ním, bohužel, v častém kontaktu, nutně jsem 
dospěl k závěru, že na oné figuře o výšce 184 cm, hmotnosti 
85 kg, opatřené rádoby upraveným, přesto však silně vypeli- 
chaným plnovousem, není božské už ani to, že stvořil ne 
méně než dvě desítky různých světů a přinejmenším tři vesmíry.

Otázka: Můžete to upřesnit?
Novák: Jistě. Krátce po tom, co jsem se objevil, jsem 

sice ještě neměl jméno ani postavení, a na prvních stránkách 
rukopisu jsem se projevoval jako blb neschopný samostatné 
existence, zatímco on, občan autor, vymámil z literatury jis
tý bájný vzor, jakéhosi Ijona Tichého, ztotožnil se s ním 
a nemaje ani desetinu jeho fištronu začínal si poletovat kosmem 
od hvězdv'k hvězdě zcela ignoruje principy teoráe relativity 
a občas, v přestávkách mezi turnusy, mě navštěvoval v mé 
vlastní domácnosti. Protože se nu to zdálo málo a cesty 
kosmem se ukázaly jaksepatří nudné, usmysLel si, že bych měl 
chovat předvšká plazy.

Otázka: Vy jste choval plazy?
Novák: Ne. K tému bych se nesnížil. Popravdě řečeno 

plazů se štítím. Ptáků taky.
Otázkar Počkejte, tady něco nesouhlasí. Podle Pecinov- 

ského jste přece chovatelem ptactva!
Novák: Jistě. Pecinovský alias Pele, vydávaje se za mého 

dobrého přígele, ač jesště ani jednou neopustil rodnou pla
netu, ve své vychloubačné obraznosti dopravil na Zemi stovky 
různých potvor a nemaje je kam umístit, neboř doktor Veselov- 
ský ho vyhnal se slovy, že nemá prznit přírodu, uskladnil tu
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ukřičenou sebranku v mém třípokojovém bytě. Bohužel se nemohu 
bránit, neboř podle autorova názoru smím vlasAnš jen to,co on 
napíše. A o jeho neschopnosti bych mohl vyprávět romány!

Otázka: Neříkejte!
Novák: Ale ovšem! Tak například když prolétal mlhovinou 

plnou ledových hrud a přivlekl s sebou na Zemi 2 na desátou 
tun ledovců a zavinil zalednšní Libně, vymluvil se na mě a na 
mé vědecké experimenty, která mimochodem vůbec nevykonávám.

Otázka: Budiž, vrařme se k věci. Kolik druhů ptactva doma 
chováte?

Novák: Hergot, už toho mám dost! Pořád jen ptáci, ptáci, 
ptáci. Už to nemohu ani slyšet, ten jejich protivný řev!
Hele, člověče, nejste trochu dotěrný? Co je vám po mém soukromí. 
Celých sedmnáct let se těším na chvíli, kdy se Pecinovskému 
vymknu ze stroje a budu moct říct, co si o něm myslím, a vy mi 
kladete otázky, na než vůbec nehodlám odpovídat.

Otázka...
Novák: M-,čte! Ta chvíle nadešla, la'chvíle nadešla. Teď 

jsem konečně vymknut a mohu říkat, co se mi zlíbí. Tak poslyš, 
ty ničemo Pelci alias Pecinovský, už se vůbec nedivím, že ty 
tvoje bláboly vůbec nikdo nechce tisknout, nebo/t každý slušný 
člověk, který se seznámí s tvou pravou povahou, musí...

V tuto chvíli bohužel působení nadčasového pole ztratilo 
na intenzitě a Novák se odkutálel zpět do své povídky.
Chudák. To ještě netušil, že ho autor z nedostatku lepších nápadů 
hodlá oženit.

Na otázku, jakým způsobem se v redakci octlo šedé kro
penaté vejce velikosti kokosového ořechu nebyl dodnes nikdo 
schopen dát soudnou odpověď.



J O H N  V A R L E Y  

(hesle z připravované encyklopedie SE)

t

narozen 1947, Austin, USA. K psaní ho přivedl článek R. A. Heinleina, který 
obsahoval pět pravidel, jak se stát spisovatelem SF. Varley těchto rad upo
slechl. V roce 1974 mu otiskli první povíikú a od té dM y  jsou jeho povídky 
stálými hosty v sezmamech děl navrhovaných ha odenšni. V počtu ^rací umís- 
tšnýoh v tomto semifinále drží rekord hlavních cen, ale vlastní "poutě" pět: 
Huga a Nebulu za povídku The Persistence Vision (Touha vidět, 1978), Huga 
za povídku The Puster (Kšef^ák, 1981) a óĵ ět obě ceňy spolu s Locus Avard 
za rozsáhlou povídku Hress Enter + (Stiskni Enter + , 1984), což je SF-horror- 
detektivka téměř ze současnosti^ varující před vznikem inteligentní počítačo
vé sítě.Varleyova první sbírka devíti póvídek The Persistehce *f Vision (Tou
ha vidět, 1978) patřila ve své d^Jě k nejlepším povídkovým sbírkám. Následo
valy sbírky The Barbie Murders (Barbiovi vrazi, 1980) - ceny Locís za sbírku 
i za titulní povídku - a Blue Champagne (Modré šampaňšká, 19Š5).
Značná část povídek z prvních dvou sbírek se odehřává ve stejném Světě jak# 
Varleyův první román The Opiuchi Hotline (Horká linka z Hadohoše, 1977). Lid
stvo v něm obdrží poselství od vyspělé civilizace, ale posléze je těmito by
tostmi vyhnáno ze Země a donuceno vydat se na pouí k jiným planetám. Spisova
tel Varleymu blízký, larry Niven, nešetřil na d tímto románem chválou: „Stále 
ještě bych nedovedl udělat to, co Varley zvládl v této knize. Polovina vystu
pujících postav je klon z jediné osoby jménem Lilo, všechny se jmenuji Lilo, 
a přesto jsem sí byl vždy jistý, * které z nich je právě řeč."
V románu Titan (1979) ztroskotá pozemská expedice na uměle vytvořeném sate
litu planety Saturn, obydleném inteligentními tvory. Dějová linie sleduje 
příhody velitelky Chirocco Jonesové, pátrající po vládcích tohoto zvláštního 
světa. Verley knihu doplnil na trilogii tituly Wizard (Čarodějka, 1980) a Dé
mon (Démon, 1984).
Na podkladě povídky Air Raid (Vzdušný útok, 1977) napsal Varley román Mille
nium (Tisíciletí, 1983), v němž lidé z nesmírně vzdálená budoucnosti zachrání 
prsádku letadla těsně před jeho výbuchem. Zápletka nastává v okamžiku, když 
se zjistí, že tito lidé budouchousti zapomněli v troskách letadla velice ne
bezpečnou <tbran.
Přestože romány J. Varleye sklízejí značný ohlas - byl označován za nástupce 
Heinleina - nejúspěšnější zřejmě zůstává v kratších pťozách.

Ivan Adamovič
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J O H N  V A R L E Y

K Š E F Ť A K

Věci se změnily. To ale lan Haise očekával. Jisté konstanty, 
diktované funkčností a použitím, ještě pořád svou působnost 
neztratily. Ale zlobilo to jen zřídkakdy.

Hřiště bylo jiná, než jaké znéval z dětství. Ale bylo vybudo
váno tak, aby se na něm děti zabavily. Totiž, na každém hřiš
ti vždycky musí byt nějaké houoačky a skluzavky, a samozřej
mě prolézačky. V tomto případě i koupaliště. Všechno hustě 
prolesněno. Stacionární aparaturu kombinovalo^oslnivě osvět
lené sousoší. Připomínalo skutečnost a zároveň na ni dávalo 
zapomenout. Nechybila ani zvířata: Trpasličí nosorožec a ele
gantní gazely, tak sotva po kolena. Vypadala nepřirozeně jem
ně a nebojácně.

A především, byly tam děti.
lan měl děti rád.
Seděl na dřevěné lavici, ve stínu, kde končily stromy a 

pozoroval je. Byly všech barev, velikostí a obou pohlaví.
Černá oživlé lákořicové boky, bílí krélíčci. A hodně hně
dých s kudrnatými vlásky. Jiné se šikmýma očima a černými 
vlasy. Některé hnědší než ty hnědá.

lan se soustředil na děvčátka. Předtím to zkoušel i s chlap
ci, ale s těmi se mu nevedlo.

Chvíli sledoval jednu malou černošku. Zkoušel odhadnout 
věk. Něco kolem^osmi, devíti. Moc mladá. Další bylo přes 
třináct, alespoň podle košile. Možná, ale má raději o něco 
mladší. Míň rafinovaná, míň podezřívavé.

Konečně jedno, která se mu líbilo. Hnědá s překvapivě 
blonďatými vlásky. Deset? Možné jedenáct. V každém případě 
dost mladá.

Zvláštní, že sl vybral zrovna ji. Ani nevěděl proč.
Přišlo^to tak nějak samo. Zaměřil se na ni a nespouštěl z ní 
oči. At šla kamkoli, dělala cokoli. Nic jiného pro něj neexis
tovalo. Ale už dost, po pár minutách vzhlédl, rozhlédl se po 
okolí, a jejich oči se setkaly. Dlouho vydržela přijímat 
jeho upřený pohled, než odběhla zpět ke svá hře.

Uvolnil se. Možné nedokázal vůbec nic. U dospělých žen 
si všiml, že chytí-li se nějaká, pozná kdy aa ni znovu začne 
civět a vzhlédne. Nikdy ho to nezklamalo, Mluvil i s jinými 
muži a zjistil, že i oni k táto^zkušenosti dospěli. Jako 
kdyby jejich pohledy vycítily. Ženy mu zase říkaly, že je to 
nesmysl a pokud mu neodporovaly, jednalo se jen o typy s okra
jovými reakcemi - vychovávané ke střídání sexuálních povelů.

A pronikne-li podvědomím, třeba i neúmyslný kontakt, není 
to nic tajemnějšího než mimosmyslove vnímání...

Možná. Ještě pořád je v tomhle druhu kontaktování dobrý, 
až moc dobrý. Několikrát si všímal děvčat, která když je po
zoroval, masírovala si vzadu týl a přejížděla níž oo páteři.
Snad je i takhle dostával do mimosmyslového vnímání, ale asi 
to nějak nepoznala.

Ted sledoval jenom ji. Usmíval se, takže pokaždé, když 
na něj pohlédla - což ooakovala ve stéle kratších interva
lech - soočinul její pohlied na přátelské, příjemně fádní tvá
ři muže se zlomeným nosem a mohutnými rameny. Ruce měl taky 
silné. Svíral je v klíně.



Pozvolna se přibližovala.
I kdyby je někdo pozoroval, nehledal by v tom úmysl. A 

snad ani ona sama to nevěděla. Při svá cestě si vždy naš
la nějaký důvod, aby se mohla zastavit, svalit, poskočit 
si na měkkém koberci z gumy, nebo se nahánět za hejnem 
hlučných člobrdíků. Ale to, že skončí vedle něj, na lavič- 
co, bylo nevyhnutelné.

Pohotově se rozhlédl kolem Na hřiště vždycky bývalo i 
několik dospělých. Tentokrát tomu tak nebylo, což ho pře
kvapovalo. Zřejmě zavedení techniky odstranilo veškerá ri
zika a rodiče děti s klidným srdcem ponechali bez dozoru. 
Dospělí byli zahleděni sami do sebe. Když se objevil, nik
do mu neobětoval ani sekundu pozornosti.

To mu vyhovovalo. Umožňovalo to snazší naplnění jeho před
stav. Ovšem, měl ořipravenou i výmluvu, ale ta by zřejmě 
zástupce zákona z rozpaků nevyvedla. Ty lze předpokládat 
vždycky, když se muž středních let ometá kolem dětí.

Na okamžik se vážně zamyslel. Nejsou jejich rodiče dušev
ně přizpůsobování tomuto přesvědčení? Ale předtím nikoho ne
upravovali, dokud měl ještě nějaká plány.

Někdo by jim měl řádně domluvit.

"Kdo jsi?"
lan se zamračil. Jedenáct. Ne, stěží deset. Nejspíš osm.
Bude osm stačit? Ochutnal myšlenku se svou obvyklou opatr

ností a znovu věnoval okolí svůj zvláštní pohled. Neviděl 
nic.

"Jmenuju se lan. Jak ty?"
"Nemyslela jsem jméno. Čím jsi?"
"Myslíš, jako co dělám?"
"Ano."
"Jsem kšefták."
S úsměvem se nad tím zamyslila. "Rozdáváš pilulky?"
I on se usmál. "Velmi dohře. Asi hodně čteš, že?"
Neřekla nic, ale bylb znát, že je potěšena.
"Ne. To bývalo. My už narkotika nerozdáváme. Ale vždyt 

to znáš, ne?"
Následoval úsměv, který způsobil, že se s řehotem zlomila 
v pase. Rukama dělala nesmyslné tahy. To umí^jen malá děv
čátka. Těmi svými nápady byla rozkošné, vždyt to všechno 
vycházelo z potlačovaného erotizmu.
Zralé semeno pohlaví vyplouvalo na povrch těla, kostnatého 
nárysu budoucí ženy.

"Kolik je ti?"
"To je tajemství. Co se ti stalo s nosem?"
"Zlomil jsem si ho. Už dávno. O co, že máš dvanáct?"
Zahihňala se a ořikývla. Takže jedenáct. Ani to ne.
"Nechceš cukroví?" sáhl do kapsy, odkud vyndal růžové 

a bíle proužkovaný sáček.
Zavrtěla hlavou. "Maminka říká, že od cizích cukroví 

brát nesmím."
"Ale já nejsem cizí. Já jsem kšefták."
Okamžik zamyšlení. Zatímco váhala sáhl do sáčku pro čo

koládovou tyčinku. Až obscénně tenkou a lepkavou. Vsunul 
ji do úst a usilovně žvýkal. Nenáviděl sladkosti.



"Tak dobře," sáhla po sáčku.
Ucukl. Pohlédla na něj v nevinném ořekvapení.
"Zrovna o něčem přemýšlím," řekl. "Nevím, jak se jmenu

ješ. Podle toho soudím, že přece jenom cizí budeme."
Porozuměla této hře současně s přimhouřením jeho oka.

Měl to nacvičená. Býlo to dobré mrknutí.
"Jmenuju se Zářivá. Zářivá Jasnodálně Smithová."
"Velmi obrazotvorná jméno," prohodil zamyšleně, "pro 

velmi sympatickou dívku.' Následovala odmlka a pak lehké 
tuhnutí do čela. "Ne, myslím, že ne. Ty jsi Zářivá... Hvězd- 
náá. Zářivá Hvězdnáé, veiitelka Hvězdné patroly."

Na okamžiks zapochybovala. Pochopila správně? Ona byla 
skutečně slečna Zářivá Zdrženlivého srdce Krasavá nebo pa
ní Zářivá Mateřská. Akorát za nehty měla trochu špíny.

Namířila na něj prstem a napodobila hlas Kačera Donalda. 
Palcem cvakala dopředu a zpátky. Chytil se za srdce a odpo
roučel se^k zemi. Ona to vyřešila smíchem. Byla opatrná, 
svou zbraň držela pevně.

Mířila na něj. "Uděláš nejlíp, když mi to cukroví dáš, 
jinak tě znovu zastřelím."

Hřiště potemnělo, dětí ubylo. Usedla na lavičku vedle 
něj. Houpala spuštěnýma nohama. Bosé chodidla se chránila 
dotyku špinavé půdy.

Začala být docela kouzelná. Pohlédl jí lépe do tváře.
Co se těla týče... Kdo může říct?

Na sobě měla kousek odtud, kousek odtamtud,, tu i tady 
prodřený, prakticky bez ohledu na představy mody. Kolik jen 
jich nenosilo vůbec nic. Upřímně ho to šokovalo. Teů už si 
zvykl, ele stále to považoval za neopatrnost rodičů. Oni 
si skutečně myslí, že svět je bezpečný a klidně pustí jeáe- 
náctileté, prakticky nahá, děvče do veřejných míst.

Seděl a naslouchal jejímu žvatlání o přítelkyních - 
jedny prostě nenáviděla a jednu dvě zbožňovala, čemuž vě
noval minimální pozornost. Přesto, nebo možná právě proto 
prokládal příslušná místa vvými "Hm",

Byla rozkošná. Neshledal se s ničím, co by to popíralo. 
Zdála se být sladká, tak jako každé dítě tohoto věku. Děti 
bývají sladká. Stejně tak i jako chřestýš jedovaté. Vždy 
ve správném okamžiku. Měla schopnost hřojivosti, ale pouze 
povrchní. Uvnitř věnovala peci především sobě samá. Její 
věrnost bude pomíjivá. Rychle věnuje, ještě rychleji zapo
mene.

A proč ne? Je mladá. Je normální, aby taková byla,
Má si troufnout? Má se jí dotknout?
Jak bláznivá. Bylo to skutečně šílené, přesně jak mu 

všichni říkali. Tohle se povede jenom zřídka. Může toho 
využít? Cítil tíhu porážky.

"Jsi v pořádku?"
"Co? Já? Jistě, proč by ne. Netrápí se tvoje matka, když 

nejsi doma?"
"Vůbec nikomu to nevadí, času mám dost." Na chvíli hle

děla tak dospěle, že té lži téměř uvěřil.
"Tak, už mě nebaví sedět. A cukroví je taky oryč." Vě

noval pohled její tváři. Hodně čokolády prošlo kroužkem 
jejích úst, který oorušila jen při rozkošném stírání rame
nem nebo předloktím.



"Co je tamhle, vzadu?"
Otočila se. "Tam? Bazén."
"Nepůjdeme tam? Vyprávěl bych ti jeden příběh."

Pouhý slib vyprávění jí nedokázal zabránit vstupu do ba
zénu. Nevěděl je-li to dobře nebo špatně. Věděl jen, že je 
bystrá, sečtělá a obdařená představivostí. Ale také příliš 
živá. Bazén, to je na něj oříliš. Seděl kousek od vody, pod 
nějakými keři, kousek od ní a dalších tří dětí. Klidně utá
pěli pozdní večer.

Třeba se vrátí, nebo taky ne. Jeho život to v žádném pří
padě nezmění, nanejvýš její.

Vynořila se z temné vody, mokřivá a nekonečně čistá. Zno
vu na sebe navěsila hadříky svá nehodná veteše a chvěníplná 
přistoupila k lanoví.

"Je mi zima," vyrušila plíživou noc.
"Tady máš," sundal sako. Zatímco hleděla na jeho ruce, 

ovinul sako kolem ní. Natáhla se a nesnadně dosáhla jeho rá- 
men.

"Musíš být silný," poznamenala.
"Jsem silný. Těžce pracuju, jsem kšefták."
"Jo, ale co to teď znamená?" potlačila zívnutí.
"Sedmi mi na klín a já ti to řeknu."

To co jí vyprávěl byl dobrý příběh. Takovému neodolá 
žádná dobrodružné dítě. Měl ten příběh nacvičen. Rafinoval 
ho, jak sám říkal, když ho namlouval znovu a znovu na záz
nam, aby docílil [jedině správného rytmu, přesné intonace, 
než^zvolil obratná slova - nikoli obtížná, ale plná zápalu 
a štávy.

Její důvěra vzrůstala. Byla unavená, když začal, ovšem 
dokázal její pozornost plně ovládnout. Nebylo to zase tak 
těžké, zatím jí nikdo ještě nic nevyprávěl. Znala pouze te- 
lestěnu, kde byly oříběhy podávány především vizuelně. Toh- 
le^bylo něco nového. Mohla přerušit otázkou a dostat odpo- 
věd. Ne, ani čtení nebylo lepší. Tady se jednalo o ústní 
tradice vypravěčství, fascinovaně uklidňující entou genera
ci elektronického věku.

"To bylo nádherná," procitla z opojení, porušeného 
konečností.

"Líbilo se ti to?"
"Opravdpvě. Myslím, že až vyrostu budu taky kšefták. 

Takový čistounký příběh."
"Dobře, ale kvůli tomuhle vypravování jsem tě sem nepoz- 

val. To jenom jak jsem se stal kšeftékem."
"Ty znáš ještě něco?"
"Jistě," pohlédl na hodinky. "Ale obávám se, že už je 

pozdě. Je skoro tma a všichni odešli. Asi bude lepší, když 
půjdeš také."

Byla v agónii. Rozpolcená tím, co předpokládala dělat a 
co dělat chtěla. K zápasu ani nedojde, pokud je taková, za 
jakou ji pokládá.

"Dobře... ale, ale vrátím se zítra a ty
Zavrtěl hlavou.
"Má loď odlétá zítra. Nemůžu tady zůstat."
"Tak mi to řekni teď. Já tady zůstat můžu. Začni hned,



prosím, prosím. Prosím."
Stydlivě odporoval, odkašlával, orctestoval. Nakonec si 

přece jenom povolil byt sveden. Cítil se moc dobře. Už vi
sela jako pětilibrový^pstruh na dvacetilibrovém vlasci. Ne
bylo to sportovní. Teď už ale nehrál.

Konečně došlo k jeho specialitě.
Přál si, chtěl se pochlubit svým vlastním příběhem, ale 

ten by tak vylíčit nedokázal. Už to ani nezkoušel. Jenom 
zašvindloval kdejakého skřítka do všelijakých fantastických 
příběhů. Zřejmě měl nadání přizpůsobovat jí známý svět do 
zcela cizího hávu, aby ji zmámil improvizovaným ztělesněním.

Vyorávění okouzlovalo zámky skleněných pohoří, vlhkými 
podmořskými hlubinami, flotilami vesmírných lodí i zářivými 
rytíři plejícími galaxií. Oplývalo vetřelci zlými i dobra- 
plnými. Nechyběly ani elixíry smrti. Šupinatá příšery burá
cely hyperprostorem a hltaly planety.

Uprostřed té vřavy kráčeli Princ a Princezna. Ocitnuvší 
se v nepříjemnostech, vzájemně si z nich pomáhali.

Ten příběh neprobíhal pokaždé úplně stejně. Vyprávěl pod
le jejích očí. Když začaly bloudit, jedno polínko vynechal. 
Když se rozzářily, věděl kam později zavítat. Přizpůsoboval 
vyprávění jejím reakcím.

Dříve nebo později se odevzdá. Potřeboval ji v polobdě- 
lém stavu - ani probuzenou, ani spící. Ano, až potom příběh 
skončí.

"...a třebaže ranhojič dlouho a těžce usiloval o její 
život, nezachránil ji. Princezna té noci zemřela. Zemřela 
dale,ko od svého Prince."

Ústa měla zkroucena tak trochu do o. Takový konec nepřed
pokládala.

"To je všechno? Umřela a princ už ji nikdy nespatřil?"
"Ne tak docela. Ovšem ten zbytek asi už nebude pravda, í 

tak ti jej ani nebudu vyorávět." lan se cítil příjemně una
ven. Staženým hrdlem procházel jemně chraplavý hlas. Zářivá 
teple zatěžovala jeho klín.

"Měl bys mi říct, co víš," řekla přiměřeně.
Vydal hluboký vzdech. "Dobrá. Smuteční obřad obdařili 

svou přítomností všichni nejvýznamnější z té části galaxie. 
Byl mezi nimi i největší Čaroděj. Jeho jméno... ale to ti 
skutečně říct nemůžu. Určitě by se moc zlobil, kdyby se to 
dozvěděl. Když ten Čaroděj míjel Princeznu na márách... 
to je - "

"Já vím, vím, lané, pokračuj!"
"No," náhle se zamračeně sklonil nad její bledou tváří. 

'Co to je?' zahřmě. 'Proč o tom nevím?' Zavládlo znepokoje
ní. čaroděj byl velice nebezpečný. Jednou, když ho někde 
urazili, pomocí svých kouzel jim otočil hlavy a všichni 
museli nosit zpětná zrcátka. Nikdo nevěděl, co by mohl u- 
dělat, kdyby se doopravdy rozzlobil,

'Princezna vlastní kámen z hvězd,'prohlásil, vrhaje 
kolem sebe hněvivé pohledy plné šílenství. Jsem si jistý, 
že byl v pořádku, protože všen vysvětloval co kámen z hvězd
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je a jakse projevuje. Posud o něm^nikdo neslyšel. A právě 
tady ztrácím jistotu. I když byl Čaroděj moudrým a vše
mocným mužem, kyl také znám jako velký hhář.

Řekl, že do kamene z hvězd přichází, ve chvíli smrti, 
duše osoby, které jej nosila. Všechno její moudro, veške
rá moc, všechny znalosti, krása i síla proniknou do kame
ne a navěky tam zůstanou."

"V zastaveném oživení," vydechla Zářivá.
"Přesně. To lidi udivilo. Zasypali Čaroděje otázkami.

Na některé váhavě odpověděl. Ostatní mluvili ještě dlouho 
do noci, když už odešel, zasažen špatnou náladou. Někdo 
z nich pochopil, že Čaroděj Princezně poskytnul naději na 
obživnutí. Bude-li její tělo zmraženo, může jí Princ duši 
nějakým způsobem vrátit. Jiní zase orohlašovali pravý opak, 
že Princezna je odsouzena k živoření uvnitř kamene.

Nakonec však převládl tento názor: Princezna zřejmě již 
nikdy nebude životu vrácena. Ale její duše kámen z hvězd 
opustit může, ovšem jen do osoby hodné toho. Všichni sou
hlasili, že to musí být panna. Musí být krásná, bystrá, 
svižného kroku, milující... Ach, Bože, ten seznam něměl 
konce, Každý zapochyboval o nalezení takové osoby. Většina 
se o to ani nepokusila.

Nakonec rozhodli, že kámen z hvězd převezme věrný pří
tel Princův. Prohledá galaxii a nejde tu pannu. Tedy, měl 
by ji najít, pokud existuje.

S mnoha požehnáními odjížděl se slibem, že pannu objeví 
a kámen z hvězd jí předá."

Znovu se odmlčel, okouzlen jejím dmoucím se hrdlem. A 
ticho narůstalo.

"To je všechno?" zašeptala.
"Ne tak docela," připustil. "Ale obávám se, že bych tě 

podvedl."
"Podvedl?"
Rozepnul přední část kabátu, stále zahalujícího její 

ramena. Přes její kostnatý trup zalovil ve vnitřní kapse. 
Vyndal z ní krystal. Oválný, s jednou plochou stranou. 
Uložen na jeho dlani, pulsoval rubínovým světlem.

"Ten svítí," vyhrkla, hledíc rozšířenýma očima, ústa 
dokořán.

"Ano, září. A to znamená, že jsi to ty."
"Já?"
"Ano. Vezmi si ho." Než jí krystal podal přejel po něm 

nehtem palce. Rudé světlo se rozlilo oo její dlani, poleto
valo mezi prsty, jakoby prosakovalo kůží. Po chvíli krys
tal pohasl, ale stále pulsoval. Ruce se jí chvěly.

"Je velmi hDrký," řekla.
"Je to duše Princezny."
"A Princ? Stále ji hledá?"
"Nikdo neví, ale myslím, že je pořád tam venku a jedno

ho dne se oro ni vrátí."
"A potom?"
Odvrátil tvář. "Nevím. Třebaže jsi milá a máš kámen 

z hvězd, bude stejně hynout touhou. Moc ji miluje."
"Starala bych se o něj," slibovala.
"Asi by to pomohlo. Já však nemám to srdce, Princi říct 

o její smrti. Stále cítím, že kámen z hvězd ho jednou při-
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vábí. A nalezne--li tebe... bojím se o něj. Nejraději bych 
ten krystal vzal do odlehlá části galaxie, někam, kde by 
jej nikdo nenalezl. Jen tak se to nikdy nedozvíl Bylo by 
to tak lepší,

"Pomohla bych mu," vážně ořesvědčovala. "Slibuji. Poč
kám na něj, Dlouho, ouue-li.to třeba a potom zaujmu její 
místo. Uvidíš*"

Pozoroval ji. Snad by mohla. Pohlédl jí dlouze do očí 
a nechal ji oroniknout svou sookojeností.

"Dobré, vydržíě-li oo."
"Počkám na něj. Uvidíš."

Únava ji téměř uspala.
"Měla bys jít domů,' navrhoval.
"Jenom na chvíli se natáhnu," odporovala.
"Dobře." Jemně ji zvedla a uložil na zem, obličejem 

nahoru. Zůstal u ní, poklekl vedle a začal jí hladit čelo. 
Otevřela klidné oči, aby je mohla znovu zavřít. Nepřestá
val ji hladit.

O dvacet minut později hřiště opustil. Sám.

Vždycky potom byl deprimován. Ale tentokrát je to hcDŠí 
než jindy. Byla mnohem milejší, než si představoval. Kdo 
by hledal tak romantická srdce pod vší top špínou.

0 několik bloků dál nalezl telefonní budku. Podtrhl 
její jméno u patnéctimíitnáho čísla, na které zavolal. 
Přidržel ruku před okem kamery.

Obrazovkou tam pronikla ženská tvář.
"Vaše dcera je na hřišti, na jižní straně bazénu, pod 

keři," udal adresu hřiště.
" "A my se tolik trápili. Co... ona je... kdo-"

Složil a spěchal oryč.

Ostatní kšeftáci si mysleli, že byl nemocný. Ne, že by 
to bylo něčím zajímavé. Kšeftáci byli tolerantní, ovšem 
rádi se vytahovali. Ale oo tom lan netoužil, však musel 
s tím žít. Přál si jen, aby nikdo nezjistil, jak strávil 
svoji dovolenou.

Nestarali se teď o to, jak si hrál s nedospělým ště
nětem, ovšem žádný z nich si nenechal ujít příležitost 
zabrnkat mu na nervy. Neúprosně si z něj utahovali.

"Tak, lané, jaký byl ten výlet plný svodů?"
"Přinesl jsi mi ty špinavé kalhotky, o které jsem ti 

říkal?"
"Vyhovovalo ti to, miláčku? Lapala oři oblizování po 

dechu?"
"Moje desetiletá dítě mě přitahuje zpět, domů..."
lan lhostejně přikyvoval. Byla to nesmírně zlá záliba, 

tížila ho, však ve skutečnosti si s tím starosti nedělal. 
Skončí, tak jako začli. Nikdy by neporozuměli tomu, co 
viděl. Cítil to a cháoal je. Nenáviděli cesty na Zemi, 
nic je tam nepřitahovalo.

On však zůstával sabou samým. Neměl rád ty, co se jen 
vytahovali. Souhlasil s Marianou, když s citem vyjádřila



80

očekávání své nrvní dovolené po první plavbě. Přirozeně 
byla ze všech nejopilejší.

"Tíživé vysávání," řekla a odpálila.

Tři měsíce k Amity, tři měsíce zoátky. Neměl ani tu nej
mlhavější představuj kolik to může být v mílích; po desáté 
nebo jedenácté nule to vzdal.

Amity. Sračkové město. Ani nevystupoval z lodi. Nač se 
trápit. Planeta byla osídlena věcmi, připomínajícími tak 
trochu deseti-tunová caterpillary a tak trochu vnímavá ze
lená hovna. Toalety byly pro Amitany moc revoluční. Stejně 
jako zmrzlinové bary, cukrová a ořechová, pepermintová.
Ovšem kanalizace se nikdy neujala, zato sladkosti byly všu
de; fantastické dezerty, každý národ na Zemi měl svou spe
cialitu.

Opuštěnému lidskému velvyslanectví s sebou vezl soubor 
uklidňující pošty. Nákladem oro zoáteční cestu bylo jakési 
šedivé bahno, které kdysi někdo na Zemi shledal nesmírně 
cenným, a balíček zoufalá pošty pro oříbuzné. lan vůbec ne
toužil vědět, co v nich stojí. Všechny by se daly shrnout 
do jednoho hesla: "Vemte mě pryč!"

Seděl u pohledové strany a pozoroval Amitskou rodinu 
dřevařského průmyslníka, jak si to^ordí dolů ke kosmodro
mu. Vyoadali jako vetřelci shromažďující hovna. Cesta by
la hnědá. Půda kolem byla taká hnědá a v dálce se rýsovaly 
pozoruhodná kopce - hnědé. Hnědý ooar visel ve vzduchu pod 
žluto-hnědým sluncem.

Přemýšlel o zámcích na skleněných horách, o Princi a 
Princezně, o zářivě bílých koních, cválajících mezi hvěz
dami...

Zpáteční cestu strávil ořesně tak jak měl: zmenšoval se 
gargantuovskému potrubí hvězdného bulváru. Mezi kovovými 
stěnami pulsovala nepředstavitelná energie, a na těch stě
nách vyrůstaly nepatrná plasmoidy. Byl to sice proces pří
liš pomalý na to, aby ho mohl sledovat, ovšem pokud ho ně
čím neomezí, brzy ooškodí stroje. lan měl tedy za úkol plas
moidy seškrabávat.

Spolu s ním nebyl do astrogátoru nikdo určen.
Co taky z toho? Tohle byla jeho nejmilejší práce. Vybí

ral si ji vždy už dlouho dopředu. Buď strávíš život jako 
náhončí, nebo obchodní kariérista. A až se potom unavíš, 
tak shrábneš nějaké ty záty.

Plasmoidy, červené krystalické šperky, ve tvaru kapky. 
Když je seškrábnutím uvolnil, měly vždy jednu stranu plo
chou. Byly plné tekutého světla, horkého jako střed Slunce.

Vystoupit z lodi bylo vždycky dost těžká. Někteří kšěf- 
táci to ani nikdy nedokázali. Tak jako se to jednou stane 
i jemu.

Několik chvil stál a sledoval všechno kolem. Bylo to 
nezbytná. Nejdřív se trpně namočit, zažít si všechny změny. 
Ty velká ho netrápily. Stavby viděl jen jako nábytek světa 
a bylo mu jedno jak jsou uspořádány. A na ty malé se mohl 
vysrat. Například uši. Jak mohl vidět, jen hodně málo lidí 
kělo lalůčky. Pokaždé, když se vracel, cítil se jako ooice,



která spadla ze svého stromu. Jednou se vrátím a všichni 
budou mít tři oši nebo šest prstů. Nebo taky třeba děvčát
ka už nebudou chtít poslouchat dobrodružná vyprávění.

Stál tam plný neklidu, sledoval lidi s namalovanými tvá- 
řemi^a poslouchal něco jako španělštinu, příležitostně o- 
.kořeněnou anglickými nebo arabskými výrazy. Uchopil jedno
ho z kolegů v posádce za ruku a ptal se ho kde byli. Nevě
děl. Počkal tedy na kapitána a ten mu řekl, že to byla Ar
gentina, nebo alespoň být měla.

Telefonní budka byla menší. Divil se proč.
Zapsána měl čtyři jména. Seděl otočen tváří k telefonu. 

Vátáal, které jméno zavolat nejdřív. Jeho oči přitahovala 
Zářivá Jasnodálně Smithová. Dostal číslo a adresu v Novo
sibirsku.

Vybral si časovou tabuli - rozhovor odložil - a nalezl 
antipodní raké&oplán. Odlétá za hodinu. Pak otřel ruce 
o kalhoty, zhluboka se nadechl a venku si vyhlédl telefon
ní automat. Mlčky na sebe vzájemně hleděli.

Hned si nevzpomněla. Viděla muže mohutná postavy, s vel
kýma rukama, ještě většími rameny a poďobanou tvář, které 
nevypadala odpudivě jen pro Její jemné oči. On se díval na 
vysokou ženu, tak kolem čtyřicítky. Vypadala přesně tak, 
jak si představoval. Krásné, ruka času se jí dotkla jen 
zlehounka. Domýšlel si, jak bojovala s objemným pasem a 
rozčilovala se nad těmi několika vráskami; ale nic z toho 
jej netrápilo. Důležitá pro něj byla jen jediná věc, a tu 
pozná dost brzy.

"Ty jsi lan Haise, viď?" promluvila nakonec.

"Bylo to vyloženě štěstí, že jsem si na tebe vzpomněla." 
Všímal si jejího výběru slov. Měla by spíš říct 'shoda 
okolností','náhoda'. "Bylo to před dvěma roky. Stěhovali 
jsme se, třídila jsem nějaké věci a najednou mám v ruce 
ten plasmoid. Neměla jsem na tebe myslet... ach, to musí 
být^nejmín pětadvacet let."

Pekl něco nezávazného. Seděli v restauraci, dost dale
ko od ostatníhh hostů, z obou stran odděleni skleněnou pře
pážkou.

"Doufám, že jsem tě nedostal do nesnází."
"Něco určitě bylo, ale to už je tak dávno. Určitě bych 

ten odpor nepřechovávala tak dlouho. A navíc, myslím, že 
tenkrát to přece jenom nějakou cenu mělo."

Vysvětlovala mu jaké vřevy byl v její rodině příčinou 
- návštěv policie, vyslýchání, zmatek a konečně bezmocnost. 
Z jejího příběhu nikdo pořádně nepochopil, co se vlastně 
stalo. Jeho totožnost zjistili poměrně rychle, ale stejně 
už byl ze Země pryč. A dlouho se vracet nebude, dlouho.

"Zádně zákony jsem neporušil," upozornil ji.^
"To je právě to, čemu by nikdo neporozuměl.*Ríkala jsem 

jim, žes mi vyprávěl dlouhý příběh a pak jsenm usnula.
Ten příběh nezajímal nikoho. Ani jsem jim ho neříkala. 
Stejně jako o tom... kameni z hvězd," usmála se. "Skutečně, 
ulevilo se mi, že se na něj neptali. Byla jsem rozhodnuta
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nic jim o něm neříct, ale zase jsem měla trochu strach 
nechat si to jen pro sebe. Myslela jsem, že jsou agenty 
od... kdo byli ti darebáci v tvém oříběhu? Zapomněla jsem.

"To není důležité."
"Asi ne. Ale něco přece."
"Ano?"
"Snad bys mi to mohl říct. Snad byš mi mohl odpovědět 

na otázku, kdo byl v pozadí mé mysli celých těch pětadva
cet let, než jsem objevila, že ta věc je seškrábnutá z mo
toru kosmické lodi."

"Cože?" zahleděl se jí do očí. "Nedělej ze mě špatného. 
Neříkal jsem ti, že to 'bylo'něco víc. Nebo to snad bylo 
něco víc?"

"Ano, myslím, že bylo," řekla.
"Tím jsem potěšen."
"Vášnivě jsem tomu oříběhu věřila kvůli... ach, roky a 

roky. Pak mě to přešlo."
"Jen tak, najednou?"

"Ne. Postupně. Moc mi to neuškodilo - v dospívání, mys
lím."
"A vzpomněla sis na mě?"

"Ano, ale dalo to trochu práce. Šla jsem k hypnotizéro
vi, když mi bylo pětadvacet a tam tvá jméno znovu získala, 
i jméno lodi. Víš

"Věděli o tom úmyslně." ,
Přikývla a opět se mlčky nasytili. Jak tak na něj hledě

la, připadala mu sympatičtější, zároveň bezbrannější. Ale 
stéle tam viděl otázku.

"Proč?" vyslovila ji.
Přikývl, zrakem přeběhl ke kosmické lodi. Přál si být 

jedním z nich, obchodních kariéristů. Ale to nešlo. Věděl, 
že nebude.

Byl to pro ni nadpřirozený problém, něco, od čeho se za
číná znovu. Ztracený konec jejího života, jenž ji bude dráž
dit; dokud nezapomene.

K čertu s tím.
"Doufal jsem, že ta lež vydrží," odpověděl, než vzhlédl. 

Ona pomalu třásla hlavou.
"Nezahrávej si se mnou, Haisi. Ty nejseš tak hloupý, jak 

vypadáš. Věděl jsi, že jsem vdaná, že vedu svůj život. Tys 
věděl, že neopustím všechno jenom kvůli nějakému zpola za
pomenutému pohádkovému příběhu zořed třiceti let. Ťak proč?"

Jak by jí měl vysvětlit vzdálenost toho^všeho?
"Co děláš?" Ale hned se zeptal jinak: "Čím jsi?"
Vypadala vyplašeně. "Jsem mysteliologostka."
Rozhodil ruce. "Vůbec netuším, co to může být."
"Teď mě naoadá, že nic takového neexistovalo, když jsi 

odcházel."
Znovu se cítil bezmocný. "Samozřejmě jsem neměl tušení 

o tom, co budeš dělat. Co se přihodí, co se ti stane, až 
ztratíš sebekontrolu. Já jenom riskoval, aeg na mě zapomeneš. 
Protože v tom případě..." Ještě jednou se zahleděl z pohledo
vé strany na nejasně se rýsující planetu Zemi. Tolik let za 
šest měsíců. Planeta plná cizinců. Není důležité, že Amity 
je plná cizinců. Země byla jeho domovem, má-li to slovo pro 
něj ještě nějaký význam.
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"Chtěl jsem někoho v mém věku, s kým bych mohl mluvit. 
Všechno, co potřebuji, je přítel."

Rád by ji viděl, jak se to snaží pochopit. Ale možná to 
chápe lépe, než mu na sobě dala zhát.

"Snad ho nalezneš," usmála se. "Konečně, vzhledem k úsi
lí, které jsi do toho vložil, jsem ochotná ti oomoct."

"Toho úsilí zase tolik nebylo. Ty to vidíš jinak, dlou
hodobě. Já nikoli. Vždyt je to šest měsíců, co jsem tě dr
žel na klíně.

"Kdy tady končíš?" zeptala se.
"Za dva měsíce."
"Nechtěl bys tu zůstat zatím s námi? Máme volný pokoj."
"A nebude tvůj manžel proti?"
"Ani manžel, ani zena. Sedí támhle a předstírají, že si 

nás nevšímají." lan se rozhlédl a zachytil oči ženy, nedáv
né dvacítky. Seděla proti muži lánová věku, který se zrovna 
otočil a hleděl na něj s^určitým podezřením, ale nikoli s o- 
tevřeným nepřátelstvím. Žena se usmála, muž svými míněním šetřil.

Zářivá měla ženu. Časy se mění.
"Ty dvě v červených sukních jsou policistky," upozorňova

la Zářivá. "Stejně jako ten muž u zdi naproti nám a další 
je u baru."
"Dvou jsem si všiml." Když na něj překvapeně pohlédla, do
dal: "Policajti se kolem sebe pořád rozhlížejí. To je jed
na z těch věcí, které se nezměnily."

"Vracíš se ke svým zájmům, že? Vsadila bych, že máš při
pravená nějaká dobré příběhy."

I^n o tom chvíli přemýšlel a přikývl. "Myslím, něco jo."
" "Řeknu policii, že mohou jít domů. Netoužíš doufám po 
tom, aby nás zatkli?"

"Jistěže ne."
"Zařídím to a pak půjdeme. Ještě bych měla zavolat dětem 

a říct jim, že budeme brzy doma." S úsměvem se nahnula přes 
stůl. Vidíš, co všechno se může stát za šest měsíc"? Já mám 
tři děti, Gillian dvě."

Se zájmem vzhlédl.
"Jsou mezi nimi nějaká děvčata?"

V
The Pusher, 1981, Mercury Press, lne. - Kirhy McCauley
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S prudkým trhnutím jsem se orobudila do tichého poplacho
vého chvění v má lebce. Nepřestane, dokud si nesedneš. V o- 
kolním příšeří spali osamoceně, nebo ve dvojicích, kolegové 
zé záchrannáho"týmu únosců?. Zažívala jsem, poškrábala se po 
žebrech a pohladila Geneho po vlasech. Převrátil se. Původně 
jsme v tom všichni viděli romantiku.

Vytřela jsem spánek z očí, spustila nohu na podlahu, zba
vila ji svědivá strnulosti a začla pronikat řado^ paland.

Bok lodi sálal temnotou. Aerolinie Sluneční zóny, let 128, 
Miami - New York, 15. září 1979. Objevovali jsme se tak jed
nou za tři roky. Měla bych být štěstím bez sebe, ale kdo si 
to může dovolit, když vstává?

Liza Bostonová si minule při cestě do přípravny něco brum
lala. Já si to přebrblala ted a pochopila. Světlo se svezlo 
po okolních zrcadlech, jak jsem tápala k jednomu z nich. Za 
mnou jich vrávoralo třikrát tolik. Po dosednutí a připoutání 
jsem se konečně mohla opřít a zavřít oči.

Ne však nadlouho. Kolem začlo být rušno. Posadila jsem se, 
pokud toho je rosolovité bahno schopno, a nahradila krev 
přetlakovou Go-štávou. Mrkla jsem do stran a rozdala sérii 
idiotských úšklebků. Byli tam Liza, Pinky a Dave. Naproti 
už kolem Cristabel kroužila stříkací pistole a obdařovala ji 
nátěrem kavkazskáho typu. Slušné družstvo.

Otevřela jsem zásuvku a začala předběžně pracovat na tvá
ři. Což není zrovna nejjednodušší. Transfúzi, ano nebo ne? 
Vypadám jako mrtvola. Pravá ucho mi totálně odumřelo. Ani 
rty jsem nemohla sevřít - sedřená guma. Před týdnem mi ve 
spánku opadal prst. Kruci, to už snad stačí.

Při zpracovávání obličeje se rozzářila jedna z obrazovek. 
Usměvavá mladá žena, blondýnka s vysokým obočím a kulatou 
tváříxá. Příjemná. Zkrabatělá linka ve spodní části doplňo
vala - Mary Katrina Sondergardová, narozena v Trentonu, věk 
v roce 1979: 25. Dítě, tak tohle je tvůj štastný den.

Komputer rozpustil kůži na tváři, odhalil lícní struktu
ru a než na ni nanesl vrstvu, trochu ji pozměnil. Zkoumala 
jsem příbuznost se svou vlastní lebkou, všímala si rozdílů. 
Není to špatné, bývaly i horší.

Přisunula jsem soupravu umělého chrupu; s jemnými mezír
kami mezi horními řezáky. Tmel vyplnil obě líce. Vsadila 
jsem si do očí kontaktní čočky, vypadnuvší z oatentního pouzd
ra. Ucpávky rozšířily nosní dírky. Uši zůstanou nezměněny, 
přijde přes ně paruka. Blanka plastického masa přes tvář a 
pausa, než se rozpustí. Je příjemné mít rty.

Ve štěrbině přede mnou to klaplo a do klína mi spadla 
p^avá paruka s růžovou výbavou. Paruka dorazila přímo od 
modního návrháře. Punčocháče jsem zatím odložila.

"Mandy? Dostala jsi profil Sondergardová?" Ani vzhlédnout
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nemusím, ten hlas si nemůžu splést.
"Potvrzuji příjem."
"Jsme blízko letiště. Do přistání ti dáme pokoj a potom 

už budeš chlapík."
Vzdychla jsem a pohlédla nahoru, na tvář hledící z o- 

brazovky. Elfreda Baltimoreová - Luisville, vedoucí ope
račního týmu: neživotný obličej se štěrbinami pro oči. Co 
chceš dělat, když ti odumřou všechny svaly.

"Fajn."Ber co můžeš.
Odpojila se a já strávila další dvě minuty pokusem oblék

nout se. Současně jsem očima sledovala obrazovky a připomí
nala si jména a tváře členů posádky, plus několik dalších 
informací. Pak jsem vyběhla a dohonila ostatní. Čas od za
čátku poplachu: 12 minut a 7 sekund. Slušné.

"Pitomý slunko," nadávala Cristabel. Trhnutím si posunu
la podprsenku. "Ještě, že už se zbavili těch vysokých pod- 
padků," zdůraznil Dave. Skutečně. Před rokem jsme balancova
li na třípalcových špalíkách. Všichni jsme na sobě měli úz
ké krátké šaty růžová barvy s modrými a bílými diagonálními 
pruhy vepředu, přes rameno slušivou brašničku. Způsobila 
jsem zbytečný rozruch svým pokusem sešpendlit směšnou, kaet- 
růlku podobnou čepici.

Doběhli jsme do tmavé ooeračně-kontrolní místnosti a sou
středili se. Všechno teď bylo v našich rukou. Dokud byla 
závora v pořádku, zbývalo jen čekat.

Já byla orvní. Pár stop od prostupu. Otočila jsem se, 
kvůli závrati. Soustředila jsem se na trpaslice, seděly s 
u svých režijních pultů. Zaplaveny žlutavým světlem obrazo
vek. Žádná z nich se^ke mně neotočila, nemají nás rády. Já 
je taká nemám'ráda. Žádnou z nich. Jejich tlusté nohy, zadky 
a prsa jsou výčitkou, připomínkou pětkrát většího přídělu. 
Snesla bych je tak možná jako maškary. Ale všichni jsme po
kračovali v rozkladu. Jednou budu taky sedět u režijního 
pultu. Pak mě vestaví dovnitř a vezmou mi všechny ty smradla
vé vnitřnosti. K čertu s nimi:

Pod papírovými kapesníky a rtěnkami v mém váčku jsem 
nahmátla zbraň. Elfreda na mě pohlédla.

"Kde je?" optala jsem se.
"Pokoj v motelu. Od deseti večer až do poledne byla sama."
Odjezd mé být v 1.15° Musíme zkrátit závěr a stejně bude

me mít co dělat.
"Nemohla bych ji zastihnout v koupelně? Nejradši ve vaně."
"Pracujeme na tom." Naznačila úsměv a na neživých rtech 

si ho dokreslila konečky orstů.
Všichni ví, že jsem ráda v akci, ale mám ráda jistotu. Nik

dy nikomu neuškodí, když se zeptá.
"Jdeme," vykřikla Elfreda. Hned jak jsme vykročili se to 

začalo mrtit.
Začátek byl hrozný. Šla jsem"ven" - od koupelny k ložnici. 

Otočila jsem se a uviděla Mary Katrinu Sondergardovou v jem
ném ooaru koupelny. Není jiný způsob, než udělat krok zpět.
Ani vystřelit nemůžu. Mohla bych trefit někoho na druhé stra
ně.

Sondergardová pózovala před zrcadlem, pro mě na tom nej
méně příjemném místě, běkolik se nás poznalo rychle, ale já 
byle její přesné kopie. Uviděla mě a vykulila oči. Vstoupi
la jsem na stranu jejího pohledu.
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"Co to mé, k čertu.., hej! Čo to k čertu vnímala jsem 
ten hlas, který jistě dokáže dát nevypočitatelným věcem 
správný konec.

Byla spíš zvláštní než hrozná. To byl sorávný úsudek.
Vyšla z koupelny, minula prostup, jako by tam vůbec nebyl.
Pro ni tam nebyl. Kolem sebe měla omotaný ručník.

"Ježiši Kristeý Co děláte v mé utnula slova stejně 
jako předtím. Věděla, že něco musí říct, ale co? "Promiňte, 
neviděly jsme se v zrcadle?"

Sehrála jsem svůj nejoduševnělejší úsměv a natáhla ruce.
"Promiňte, že ruším. Všechno vysvětlím. Vidíte, že jsem 

Udeřila jsem ji do hlavy a ona vrávoravě klesla. Ručník se 
z ní svezl. "Pracuji svým univerzitním způsobem." Začala 
se zvedat, tak jsem ji klbfla svým umělým kolenem pod bradu. 
Zůstala dole.

"Standardní metoda silicováho vdechování," zasyčela jsem 
a přejela přes poraněné kotníky. Ale na to není čas. Klekla 
jsem vedle ní a zkontrolovala puls. Byla v pořádku, akorát 
se mi zdálo, že přišla o nějaký zub. Na chvilku jsem vypad
la z rytmu. Bože, ona nemá na sobě žádný make-up, žádná pro- 
tetika! Sch, moje srdce.

Popadla jsem ji pod koleny a zápasila s ní k brance. Ja
ko pytel nudlí. Někdo^prostrčil ruce a uchopil ji za nohy. 
Vtáhnul ji dovnitř. "Čau, lásko. Čeká tě dlouhé cesta."

Posadila jsem se na postel, abych popadla dech. V kabel
ce měla klíče od auta a cigarety. Pravý tabák. To má cenu 
krve. Zapálila jsem si jich šest. Těch pět minut mém jen 
pro sebe. Pokoj zaplnil sladký kouř.

Auto stélo na parkovišti u motelu. Odjela jsem na letiš
tě. Vzduch byl přesycený uhlovodíkem. Viděla jsem několik ' 
stovek yardů před sebe. Tato perspektiva mi způsobovala zá
vrat, ale právě v těchto chvílích jsem žila. Žádná vysvět
lení pro to nemám, stejně jako pro celý předmechanický svět. 
Slunce jasně zářilo v jemném oparu. Jaňo žlutý míč.

Ostatní, celí zpocení, nastupovali na palubu. Někdo z nich 
mohl Sondergardovou znát, proto jsem nemohla říct nic urči
tého, všechno jsem sváděla na kocovinu. Probíhalo to dobře, 
včetně známého smíchu a lstivých poznámek. Nic mimořádného? 
Nastoupili jsme do 707*

Uvidíme. Čtyři komanda na druhá straně tvořila totožné 
dvojčata žen, se kterými budu pracovat. Na práci nemají nic, 
jenom zůstat až do odletu stevardkami. Doufám, že nic ne- 
kiksne. Proběhnout brankou do pokoje v motelu je jedna věc, 
a 707 ve výši dvaceti tisíc stop...

Dojeli jsme na konec rozjezdová dráhy a odlepili se. Nej
dřív jsem začla nabízet nápoje.

Obětní beránci - podíl roku 1979. Tuční a kypící zdravím.
A žádný z nich si nebyl vědom toho, že si žije jako v ráji, 
jako ryba ve vodě.'Co si myslí dámy a pánové o cestě do bu
doucnosti? Nic? Co kdybych vám řekla, že toto letadlo letí

Mé poolašná zařízení zapíoalo. Dosáhli jsme výšky bezcíl
ného letu. Zkontrolovala jsem indikátor pod mojí Lady Bulo- 
vou a pohlédla ke dveřím jedné z odpočíváren. Vibrace postu
povala letadlem. 'Ďas aby to sprali Tak brzy?'

Branka byla uvnitř. Rychle jsem vyrazila a pokynula Dia
ně Gleasové, Daveovu miláčkovi. "Podívej na to," zavolala
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jsem ji s odporným pohledem. Vešla do odpočívárny, kde za
stavila až když uviděla zelenou záři. Zaořít nohu do její 
panímandy a popostrčit. Perfektní. Dave určitě její výkřik 
zaslechne, třebaže vyjekla jen velmi slabě.

Dave prošel. Rovnal si svůj oošetilý klobouček. Diana 
musela bojovat.

"Jak odporné," šeptla jsem.
"Co naděláš," řekl a opustil odpočívárnu. Byla to tro

chu zadrhávající intonace Dianina tonu, i když se špatným 
přízvukem. Dlouho už to význam mít nebude.

"Co je to?" Vyslali ji cestující. Odstoupili jsme, aby 
mohla přistoupit a Dave ji orostrčil skrz. Pinky tady by
la coby duo.

"Jsme v mínusu," ohlásila se. "Pět minut."
"Pět?" hvízdl Dave-Diana. Pocitově jsme se ztotožnili. 

Pasažérů stovky a my zatím dostali pouhé tři.
"Jo. Ztratili kontakt, hned jak jsi prostrčil mou holu

bičku. Vypadá to na dlouho,"
Na to si zvykneš. Na každá straně branky má čas rozdíl

né hodnoty. Ale jedno je stejné - Dostupuje od minula k bu
doucnosti. Vstuoem do pokoje Condergardové jsme únos už jed
nou začali. Zastavit to nemůžem, rozdíl se pořád zvětšuje. 
Tady, v roce 1979, to představuje 94 nesmlouvavých minut 
na celou akci. Brána nikdy nevydržela víc než tři Hodiny.

"Kolik uběhlo od začátku ooplachu, Mandy?"
"Dvacet osm minut."
Nevypadalo to dobře. Nejmíň dvě hodiny zabere shánění 

výrobků na objednávku. Další skluz snad už nenaženem. Něja
ká ztráta vždycky musí být. Otřásla jsem se. Pěkně v tom 
bruslíme.

"Na hraní tedy čas nemáme," poznamenala jsem. "Pinky, ty 
půjdeš k turistům a zavoláš áem ta dvě zbývající děvčata. 
Řekni jim, at se tady staví, že máme nějaký problém. Však 
to znáš."

"Spolkni slzy a jeďí",Odspěchala na záď. Přátelský ús
měv Aerolinií Sluneční zóny jí zářil na tváři, ale uvnitř 
to vřeli. Ach, Bože.

Vzala jsem ji zp loket a zatáhla za závěs. Dýchala těžce.
"Vítej v šeré zóně," přiložila jsem ji k hlavě zbraň.

Než se zhroutila zachytila jsem ji a Pinky s Davem mi ji 
pomohli prostrčit.

"Zatuchlina. Hnijící, světélkující."
Pinky byla v pořádku. Zlověstná znamení, Zelený jas po

hasl, zatímco jsme netrpělivě sledovaly časový skluz. Obje
vila se Cristabel.

"Jsme mínus třicet tři." Nemělo smysl mluvit o tom, o čem 
jsme všichni přemýšleli: věci se zhoršily.^

"Zpátky k turistům," rozhodla jsam. "Buďte stateční, 
úsměv^vždy na rtech, hlavně nic nepokazit, rozumíte?"
" "Šach," dodala Cristabel.
Bez potíží jsme zpracovali tu zbývající, ^a řeči nebyl čas. 
Do 89 minut musí být let 128 za horami, at už akci skončí
me nebo ne.

Dave odešel do kabiny za posádkou. Aby se s námi nedos
tali do křížku. Já a Pinky jsme odešly za pasažéry do prv-



88

ní třídy, pomoct Lize s Cristabel. Metoda standardní - 
"Káva, čaj, nebo mléko?"

Gambit. Spoléhat na naši rychlost a jejich netečnost.
Naklonila jsem se nad první dvě sedadla vlevo. "Líbí 

se vám tu?" Pis. Pie. Dvakrát stisknout spoššt u hlavy a 
pryč od pohledů vlastních obětním beránkům.

"Ahoj, lidičky. Já jsem Mandy." Pie. Pie.
Po chvíli nás začalo několik lidí zvědavě sledovat.

Lidi nedělají rozruch, dokud nemají jistotu, že to pokra
čuje. Jeden beránek vstal. Dobře, jak chcete. Tady, vlevo, 
vás zbývá už jen osm. Dost úsměvů, zmáčkla jsem čtyřikrát 
spoust. Pinky se postarala o zbytek. A teď za závěs. Právě 
včas.

Tam vládl zmatek. Asi šedesát procent beránků bylo již 
zpracovaných. Cristabel na mě pohlédla. Přikývla jsem.

"Dobré, lidičky," vykřikla. "Potřebujem, abyste byli 
zticha. Uklidněte se a poslouchejte. Ty zabedněnče, hoď se 
do klidu, než ti utrhnu ty tvoje oslí uši."

Sok z toho, jak ji slyšeli mluvit nám poořál trochu ča
su. Zformovaly jsme se přes celou šířku paluby, zbraně 
v rukou. "Klid, zpátky na sedadla," namířily jsme na sku- 
pipu asi třiceti otupělých beránků.

Zbraně ty pomatence většinou k rozumu přivedou. Tím o- 
mračujícím zázrakem je v oodstatě kousek plastikového pru
tu se dvěma otvory, šest palců vzdálenými. Lidem z Doby 
kamenné, kolem roku 2190, to připomíná spíš propisovačku 
než střelnou zbraň. Na přepad je to ideální. To jenom 3uck 
Rogers byl vyzbrojen jako jazzová sekce, trubkou s tuctem 
knoflíků na světla a blesky z hlavně podobná prasečímu 
rypáku. Ale to nikdo z nich neviděl.

"Jsme velice nebezoeční a času je málo. Všichni dělej
te přesně to, co vám řeknu, a můžete být klidní."

Nesmíš jim dát čas na přemýšlení. Musíš se spolehnout 
na svou pozici Hlasu autority. To všechno kolem jim nedává 
žádný smysl, ale není zapotřebí jim něco vysvětlovat.

"Jenom minutu a myslím, že vás máme
Palubní advokát. Učinila jsem rychlé rozhodnutí - nahma

tat kohoutek a pal.
Výstřel má zvuk látajícího talíře s hemeroidy. Z malé 

trysky prskají jiskry, plameny. Prodloužený zelený prst la
seru dorazil k čelu jednoho z turistů. Ten klesl.

Čistá rána. Taková jistota zaoůsobí.
Je to taky ale zatraceně riskantní. Vybírej však mezi 

panikou zapříčiněnou omezeným přemýšlením a zábleskem zbra
ně. Avšak Bdvž vám ho dvacet z nich začne považovat za 
'správného chlapíka' a myslet si, že vám něco 'dluží', může 
se to vymknout. Ostatní to může rychle nakazit.

Zabralo to. Poskládali se vedle sedadel poměrně v klidu. 
Máme je v moci, ale některé z nich potřebujeme při vědomí, 
chceme-li únos dokončit.

"Vstávejte, vstávejte, vy slimécií" křikla Cristabel.
"Je jenom omráčený, nic víc. Ale zabiju každého, kdo nestoup
ne do řady. Stoupněte a dělejte co říkám. Nejdřív děti! 
Rychle, ale fofrem, do předku letadla. Tam dělejte, co 
po vás budou chtít stevardky. Tak, děti. Hněte sebou!"
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A zpátky do první třídy, tentokráte s dětmi. U odpočí- 
várny jsem je zastavila.

Zkameněly. Bylo jich pět - některé začly křičet, když 
se podívaly na sedadla. Skobrtnutí blízké panice.

"Pojdte, děti," obdařila jsem je speciálním úsměvem. 
"Rodiče půjdou hned za vámi. Všechno bude v pořádku. Sli
buji vám to. Pojďte."

Tři jsem prostrčila, čtvrté dělalo problémy. Zapřelo se 
rukama a nohama mezi dveřmi. Dítě jsem nikdy neudeřila, ale 
šermovalo mi nehty ořed tváří.. Shodilo mi paruku. Překvape
ně zíralo na mou holou hlavu. Využila jsem toho a prostrči
la jej brankou.

Pátá dítě sedělo v uličce a řvalo. Mohlo mu být tak sedm. 
Zvedla jsem ho, vzala do náruče a políbila jej. A už letělo 
brankou, Bože, potřebovala bych si odpočinout, ale musím 
zpátky.

"Ty, ty, ty a ty. Dobře, ty taky. Pomůžete námi" Pinky 
jednala prakticky. I pro ně' je to tak lepší. Natlačily jsme 
je dopředu a tam rozestavily. A do práce. Museli jsme odta
hat ta schlíplá těla co nejrychleji. Zůstala jsem s nimi. 
Cristabel se mnou.

Adrenalin dosáhl katabolizace; cítila jsem únavu, všechen 
ten shon šel tak nějak mimo. To se potom jen stěží úbráníte 
pocitu sympatizování s těmi němými, do hry vtaženými, ubo
žáky. Jistě, bylo by lepší vynechat je. Ale když je nedo
staneme z letadla, jsou jasní. Kdyby věděli, jak těžké doby 
nastanou, pochopili by.

První se už vraceli pro další náklad, omráčeni tím, co 
viděli: tucty těl bez výrazu, namačkaných v kabince. Jeden 
univerzitní student vypadal jako po úderu do žaludku. Zasta
vil se u mě, jeho oči prosily.

"Podívej, chtěla bych ti pomoct, jenom... Co je to za 
shon? Nějaký nový druh záchrany. Myslím, že hrzy budeme 
havarovat-" Udeřila jsem ho do tváře. Vydechl a spadl doza
du.

"Zavři svou smradlavou hubu, nebo tě zabijui" Aspoň hodi
nu aby vydržel bez nějaká, ještě hloupější otázky.

Turisty jsme odbavily. Některá z nás pěkně klely. Strha
né jak koně, pár schodů bychom zvládli jen stěží. Některé 
turisty jsme nechali jít samotné, hlavně ty, kterým bylo 
aspoň padesát. Jézus! Padesát!

Daly jsme to na starost čtyřem mužům a dvěma ženám, 
kteří vypadali, že něco vydrží. Makali, dokud nepadli. 
Všechno za pětadvacet minut.

Portapak se objevil, když jsme svlékaly kalhotky. Crista
bel zaklepala na dveře kabiny. Dave otevřel již svlečený. 
Spatné znamení.

"Zavřel jsem je," řekl. "Kapitán si chtěl udělat výlet po 
letadle. Zkoušel jsem všechno."

Někdy je to fuška. Letadlo řídil autopilot, v té době 
to bylo normální. Ale nikdo nesměl nic pokazit, změnit fixa
ci kursu, nebo něco takového. Potom by bylo všechno zbyteč
ná - let 128 by pro nás byl navždy ztracen. 0 té časové teo
rii jsem nevěděla nic, ale znala jsem to z praktického hle
diska. V minulosti jsme mohli pracovat jenom tehdy a tam, 
kde bychom nemuseli nic měnit. Nesmělo po nás nic zbýt.
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Žádná stope, Jednou se zapomnělo na zbraň a ta potom pokra
čovala s letadlem, Nikdo ji však neobjevil, a pokud ano, tak 
stejně na nic nepřišli.

Let 128 postihla mechanická porucha. To je sice nejlepší 
způsob, ale pilot musí být při vědomí. Tady je to však pod 
bodem mrazu. Nemůžem opustit letadlo, někdo musí něco udělat 
pro jeho záchranu. Autopilot chybu neudělá. Občas, hlavně 
vysoko nad zemí, jsme používali bomby. Ale tady musí někdo 
zůstat naživu... Vesmírný čas si ořizpůsobit nemůžeme, je 
neměnný /i když trochu ho natáhnout lze/. Musíme se dostat 
zpátky.

Bolela mě hlava. Portaoak mi nedělá dobře.
"Kdo má nejvíc hodin na 707?" zeptala se Pinky, než odeš- 

lais do kabiny. Přidal se Dave, měl hlasem nahradit pilota 
při provozní kontrole. I letový záznam musí sedět. Vyvlekli 
z portapaku dvě dlouhá trubky a nás, co jsme zbyly, nahoře 
uzavřeli. Kdybychom tam zůstaly, zbudá z nás jenom kouřící 
hromádka. K tomu snad nedojde. Branka měla zmizet, jakmile 
se zbavíme uniforem letová posádky.

Netrápily jsme se dlouho. Při únosu je dost příjemných 
věcí, ale nic se nedá srovnat se zapojováním do portapaku. 
Sílu vlávající transfúze čerstvá krve, bohatá na kyslík a 
cukry. Vstřebávaly jsme jakousi šílenou směs koncentrované- 
ho adrenalinu, přesycenáho hemoglobinu, mefedrinu, ozářené
ho TNT a energetických alkoholů. Něco jako granát v objetí 
srdce, jako bota v sáčku na ponožky.

"Z lícní kosti mi rostou vlasy," promluvila slavnostně 
vážně Cristabel. Všechny jsme se řehonily.

"Může mi někdo podat má oční bulvy?"
"Ty modrá, nebo červené?"
"Kruci, že mám ale sevřenou prdelku."
To všechno jsme už slyšely, ale řvaly jsme jako vždycky. 

Jsme silné, 'silná', a tuhletu'zlatou' chvilku si nemusíme 
ničím kazit. Všechno bylo krásně veselé. Teď bych beránka 
utáhla řasou, stačilo by jen mrknout.

Do táto směsice však oroniklo i něco,, co k smíchu neby
lo. Branka nikoho a nic neoropoušteia. Žádná pokračování 
sladká show. Ježkovy oči! Tenhle pták už dlouho nevydrží! 
Začly jsme mlátit pěstmi.

Dokud neprošel první z wimpů. V šatech pasažérů. Aby to 
bylo věrnější.

"Nahoře uběhlo dvě, třicet pět," oznámila Cristabel.
"Jézus!"
Otupující rutina. Popadneš^wimpa kolem ramen a protáhneš 

ho chodbičkou až na sedadlo, iďíslo je napsané na čele, ale 
jen na tři minuty. Posadíš ho, přiooutéš. A zpátky pro dal
šího. Nesmíš zklamat, už kvůli těm na druhá straně. Plomby 
v zubech, otisky prstů, správný výška, váha, barva vlasů - 
to všechno je jejich práce. Většina z toho zase tak důle
žitá není, jako třeba v tomto případě - letu 128, roztříště
ném v plamenech. Najdou jenom kousíčky a ještě spálená. To 
nemají šanci. Ovšem zubní práce a otisky orstů, to musí být 
dokonalost sama.

Nenávidím wimpy. Skutečně je nenávidím, každýho popadnu 
za postroj... je-li to dítě, vzpomenu si na Alice. Ty že
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jsi moje dětétko? Taková živá mrtvolka, takový slimák, sliz
ký červ? Spojila jsem se s únosci hned potom, co mozkodlab 
vyžral život z hlavičky mého dítěte. Copak mohu pořád mys
let na to, že byla jednou z poslední generace, která ještě 
něco v hlavě měla? Biologickou smrt, kdy tělo udržují je
nom komoutery, znali i v roce 1979.

Vyrosteš, dosáhneš puberty a jsi-li jedna z tisíce, plod
né, ve svá první rujnosti otěhotníš. A po tom všem zjistíš, 
že jsi po mamince a tatínkovi zdědila chronická nemoci už 
v genech. T̂ voje dítě proti nim taká není imunní. Něco už 
o paraleproze vím; zatímco žiješ, uhnívají ti špičky prstů 
na nohou. Co naděláš?

Tak jeden z deseti wimpů má normální tvář. Bere to čas a 
stojí to Hodně úsilí. Ale nová tváře musíš dělat těm, které 
budou doktoři,pitvat. Se zbytkem se párat nemusíš. Těch mů
žeme mít miliony.

Letadlem to škublo. Pohlédla jsem na hodinky. Pět minut. 
To by se mělo stihnout, táhla jsem posledního wimpa. Zezdola 
už bylo slyšet šílená volání.

Už je tady bomba. Hopla do kabiny. Pinky s,tiskla tlakový 
snímač a vyběhla, následována Davem. Liza už prošla. Popad
la jsem zplihlá panenky v kostýmech stevardek a mrštila ji
mi o zem. Stroj poklesl a s ním i tlak. Bomba v kabině vy
buchla. Přecházeli jsme pomalu do vývrtky. Hodilo mě to 
k otvoru v boku letadla - povedlo se mi zachytit sedadlo. 
Cristabel to štěstí neměla. Odfouklo ji to.

Rychlost mírně poklesla. Cristabel ležela v chodbičce, 
měli jsme to k ní do kopce. Na tváři měla krev. Ohlédla jsem 
se; všichni byli vzhůru. Tři růžově obledení wimpové se vá
leli po zemi. Letadlo, nosem dolů, začalo ztrácet rychlost. 
Odrazila jsem se.

"Bel, pojď sem!" Od branky mě dělily tři stopy, ale na
táhla jsem se k beztížná Cristabel. Letadlo narazilo, uho
dila sebou o podlahu. Neuvěřitelné, vzbudilo ji to! Plula 
ke mně. Chytla jsem ji za ruku. Podlaha nás znovu udeřila. 
Plazily jsme se konečnou agónií letadla až ke dveřím.

Branka byla otevřené - nebylo co říct. Je dost těžká u- 
držet branku na místě v letadle letícím přímo, ale dostane- 
-li se do vývrtky... hrůzostrašná matematika.

Objala jsem Cristabel a ořidržela její zakrvácenou hla
vu. Byla groggy, přesto vyloudila úsměv a pokrčila rameny. 
Ber, co můžeš. Spěchala jsem do odpočívárny, uložit nás na 
podlahu, nohama k přepážce a Cristabel mezi nimi. Přesně 
jako při tréninku: Zapřít chodidla o stěnu. Pevně jsem Cris
tabel objala a rozplakala se jí na rameni.

Bylo to tady. Zelená záře po mé levici. Vlekouc Crista
bel jsem se vrhla tím směrem. Popadly nás ruce a vytáhly 
ven. Ještě dohrých oět yardů jsem se škrábala dál. Necháš 
tam nohu a novou ti nikdo nedá.

Posadila 'jsem se, když nakládali Cristabel na nosítka. 
Chtěla jsem ji chytit za ruku, než ji odnesou, ale minuli 
mě. Rozume sbohem.

Někdy to skončí, jako by se nic nestalo. Vrátíš se a oh
rada prázdná.Nikde žádný beránek, všichni zmizeli. Skuteč
nost netoleruje žádná vložená změny, ani oaradoxy. Makáš 
jako blázen a nakonec ti zůstane jen chuchvalec zničených
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wimpů a tým vyčerpaných únosců. Jako při tom překvapení 
z toho zatraceného údolí Caroliny. Tentokrát je tšechno 
v pořádku. Beránci oobíhají v ohradě. Nazí a zmatení. Tepr
ve teď se začínají skutečně bát.

Jak jsem míjela Elfredu, dotkla se mě. Kývla hlavou, to 
v jejím repertoáru gest znamená - slušná práce. Pokrčila 
jsem rameny, co se ještě stará. Ale v žilách mám ještě stá
le nadbytek adrenalinu, tak jsem se na ni zašklebila a po
kývnutí vrátila.

Gene sedel u ohrady. Objala jsem ho a dostavil se pocit 
úniku štáv. 'Čert to vem. Proč bychom nepromrhali trochu to
ho přídělu, když se nám to líbí.'

Někdo bouchal na sterilní skleněnou stěnu ohrady, násle
dovaly nadávky. 'Proč? Cos nám to udělala?' Byla to Mary 
Sondergardová. Prosila své holohlavá dvojče o vysvětlení.
Měla kvůli němu přece problémy. Bože, jak je krásná. Nenávi
dím její odvahu.

Gene mě od stěny odsunul. Ruce mě bolely. Všechny ty po
dělané nehty jsem si zničila při pokusu oroškrébat se tím 
sklem. Seděla ne zemi a vzlykalo. Z reproduktoru zněl jasný 
hlas informačního důstojníka.

"...Centauri Tři je pohostinná planeta s pozemským kli
matem. Na vaší Zemi se stalo něco, co se přihodit nemělo.
To se dozvíte až později. Cesta potrvá pět let lodního ča
su. Po přistání má každý z vás právo na jednoho koně, pluh, 
tři sekery, dvěstš kilo obilí..."

Opřela jsem se o Geneho rameno. Ve vší té bídě je tohle 
ten největší okamžik. Oni jsou mnohem lepší než my. Je mi 
přibližně deset a dobrou polovinu z toho jsem beznadějný 
případ. Oni jsou naší největší, nej jasnější nadějí. Všechno 
závisí na nich.

"...nikoho z nás nenutíme. Jenom znovu upozorňuji, že ne
být našeho zákroku, tak všichni zemřete. A ještě byste měli 
vědět: vzduch na Zemi bude nedýchatelný, tuto stavbu nebude
te moci nikdy opustit. Nejsme jako vy. My jsme výsledkem 
genetická eliminace a mutačních procesů. My jsme ti, co pře
žili, ale naši nepřátelé se vyvíjejí. Oni přežijí. Proti na
šim nemocem jste imunní..."

Odvrátila jsem se.
"... na druhé straně, vystěhujete-li se, bude vám umožně

no žít nový život. Nebude to snadné, ale jako Američané bu
dete jistě hrdi na své pionýrské dědictví. Vaši předkové pře
žili, i vy přežijete. Bude to pro vás cenná zkušenost, a já 
na vás naléhám..."

Jistě. Dívali jsme se s Genem jeden na druhého a smáli se. 
'Poslouchejte, lidé. Pět procent se vás do pěti dnů nervově 
zhroutí a nikdy se už^z toho nevzpamatuje. Stejně množství 
spáchá sebevraždu, buď tady, nebo cestou. Pokud se tam dosta
nete, 60 nebo 70 procent zemře do tří dnů. Budete umírat při 
porodech, stanete se obětmi zvířat. Dvě ze tří nebo čtyř dětí 
pohřbíte. V době sucha zemřete hladem. Přežijete-li, budete 
od východu do západu slunce ohýbat záda nad pluhem. Lidé, no
vou Zemí je obloha:'

Bože, jak jen bych si přála letět s nimi.
Air Raid; 1977 ^ g
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RNDr. Zdeněk Rampas byl na Jarní Poradě čs. scifiklubů ./Olomouc 
26. března '88/ obět zvolen do čela Koordinační komise.
Dokonce se mezi zúčastněnými ozvaly klasy, že by bylo dobré při
klepnout tutu funkci tomuto superfancvi doživotně.
Co k tomu podotknout? To je dost, že to někoho'napadlo 3

^aší drahé televizi se konečně po delší době podařilo odvysílat 
naprosto perfektní program, kyl tc TKM úfvrý dvanáctého dubna, 
který byl věnován kosmonautice, sci-fi a věcem podobně záživným. 
Pořad, který vzdal hold Gagarinovu výročí, oživili hosté, např.
Zd. Volný a zejména pan T. Rotrekl- /Jenž nezapoměl zamávat divá
kům ve studiu i u obrazovek "probotycem" připravovaného magazínu SF/
A ještě maličkost - autorem scénáře byl Ondřej Neff.

Klub Julese Vernea oznámil výsledky své soutěže "0 n§jlepší fantasy
"Soutěže 0 nejlepší fantasy pro rok 1987 se zúčastnilo 38 

autorů se 63 povídkami. Vítězem se stala Vilma Kadlečková povídkou 
Tři z Akroné.''
K tomu si dovolíme skromně připometout "sf dig" v čísle IV.

Klub JV ovšem neusíná na vavřínech a vyhlešuje: 
soutěž 0 NEJLEPŠÍ DOBRCBRJŽNOU SCI-FI
Podmínkou je dobrodružství sé sci-U mořivém, příspěvky na stro
ji a to dvojmo do K, 12, 1988 na adresu Egon Čierny, Matěchova 14, 
140 00 Praha 4.

Klubu Julese Vernea se ovšem povedl /nechtěně?/ velmi dobrý f 6 r : 
v Poutníku číslo 19 zveřejnili nicneříkající, matoucí a přespří
liš vědecký /atd./ příspěvek Peera Pavlovského "Fantastika 
a sci-fi<z hlediska genologie" pouhopouhý měsíc p o t é , co 
tentýž článeček vyšel v Světové literatuře.
To maj holt některé mamutí kluby z toho, že nahomouněj materiál 
na 12 /srav k 1. 4./ čísel dobředu.



Lze jenom doufat, že takto nebude kJV postupovat i nadále - pře
nechá tudíž část svých materiálů jiným fanzinům - jinak se asi 
dočkáme zveřejnění torza pátého dílu "Nadace" v Poutníku rok, 
dva poté, co ho komplet vydá Odeon.

Informovaný /a sečtělý/ fan se musí děsit toho, jak to s materi
ály /zejména s překlady/ vypadá v jiných vydavatelských klubech, 
protože klub Julese Vernea je zatím jediným sf klubem, který po
skytl své překlady /dva - zatím/ sř kroužku Winston.
KJV spolupracuje navíc s několika dalšími vydavateli.

Míro Srpoň /sběratel - Bratislava/ založil další svůj sci-fi klub. 
VI. Veverka /představovat netřeba/ naopak jeden ze svý c h 
rozpouští .

Monumentální Oyša jr. dokončil čtyřletou práci na bibliografii 
cs. fanzinů. Pětisetstránkové dílo se snad vydá v R.U.R.

A knihy? Děje se s nima vůoec ve fandomu něco?
Není zcela jisté, zda se podaří dotáhnout záměr do konce, ale 
začátkem léta by se měly objevit dvě.
SFK Parsek chystá "cosi" pod názvem "Překlady".
SFK Laser /tj. Tomáš Jirkovský/ chystá: I. Asimov - Měsíce Jupi
tera.
Zajistěte si raději již dnes!

SFK Slaň rozjíždí celostátní soutěž ve znalosti sci-fi a oborů 
příbuzných. 0 tom, že to není utopie, svědčí mimo jiné, že se 
pro tento záměr podařilo zagitovat redakci Zápisníku.

Parsek vydal dlouho čekaný "Výběr",
Snad pro dlouhé čekání, snad z jiného důvodu je publikace 
/členi z Parseku důrazně zakazují nazývat to fanzinem/ spíše 
zklamáním. Obsahuje pět prací, ovšem Sheckley vyšel ve Slanu 
/a kdysi dávno v Interpressu/, Van Vogt v Bene Gesserit /a kdysi 
v Interpressu/,
Čest "Výběru" tedy obhajuje /zdárně/ P.K.Dick - Kolonie.



Ivan Kmínek /ročník 53/ podepsal smlouvu na svojí první 
knihu.'
Je to antiutopie a vyjde v Středoče kém nakladatelství snad už 
v příštím roce.

Necelý měsíc potom, co MF vydala antologii "Lovci zlatých mloků" 
dokončil sci-fi klub R.U.R. interní publikaci "Lovci černých 
mloků", ve které jsou také obsaženy práce z minulých Parconů.

Příliš podooné názvy jsou poněkud matoucí. Co ale řeknou budoucí 
historici nápadu f. Kosatíka: Nazvat příští antologii světových 
autorů v MF "Lety zakázanou rychlostí"?

Lety zakázanou-rychlostí III /interní publikace/ budou co nevi
dět - lze objednat u Velkého Koordinátora.
Lety zakázanou rychlostí I - reedice. Tento velmi záslužný 
čin spáchal Pražák. Spůsob distribuce bude včas oznámen v 
Interkomu.

0. Chaloupka zasloužilým umělcem.

J. Olša odjíždí na léto do Maroka. Zakládat sf kluby, anebo 
nám po návratu předloží antologii?

rubrika D v o j á k

Tentokrát zabodovaly noviny Mladá fronta. V sobotní příloze 
23 /tj. 11.6. 1988/ vydána povídka:
Robert Sheckley: Obchod se světy

uveřejnila Mladá fronta pod 
názvem Výprodej světů 14. 10. 1978.

Naví:uveřejnil totéž časopis 
Květy v roce 1984 a slovenský jsme si ji mohli přečíst 
v časopise Život číslo 39/84.

sf dig sf dig sf dig sf dig sf dig sf dig sf dig sf



Aukční lístek dražby sci-fi knih na jarní burze*RUB '88
/ výtah/

Anderson - Děti, psi a rakety 5/30Abašvili - Rieznama v zrkadle 80/ -
Asimov - Koniec věčnosti 25/ 100" - " 26/ 100" - Vo vesmíru niekto vraždí 60/ 63" - Ocelové jeskyně 45/ 60
Bajla - Tajomstvo asteroidov 20/ 60
Berkovec - Akce Lyra 100/ 100
3orges - Broďinova zpráva 40/ 61
Barszczewski - Společnost kuřáků opia 65/ -

Bradbury - ilustrovaná žena 40/ 60- Slunce a stín 30/ 42" - " 45/ 45- Zlatá jablká slnka 20/ 29
Clarke - Oceánem hvězd 40/ 80
Calvino - Kosmická grotesky 40/ -
Druhé povídky z vesmíru 40/ 40
Fauchar - Himalájský tunel 60/ 60
Foustka - Planeta přeludů 30/ 39" - " 46/ 46
Golding - Pán much 70/ -
Harrison - Zajatý vesmír 50/ 75" - " /x/ 21/ 30
Hcugron - Znamení psa 150/ -" ^ - " 50/ 80" - " /x/ 70/ -
KajdoŠ - Invaze z vesmíru 41/ 53Labyrint 200/ 210
Larionovová - Leopard z Kilimandžára 30/ 30
Laurie - Rubín dalaj-lámův 70/ 70
Lem - Astronauti 40/ 40" - K mrakům Magellanovým 40/ 40" - " 41/ 41" Sezam /č/ 45/ 45- " " 84/ -" - Vzpomínky Iljona Tichého 15/ 15- t! 30/ 30" - Zachraňme vesmír 25/ —" - " 45/ -
Merle - Až delfín promluví 40/ 43Martynov^ - Spirála času 25/ 25" - " 25/ 25Majerov - Šeříkový krystal 45/ 45McGrath - Brány ze slonoviny brány z rohu 46/ 49- " 50/ 50
Rakety z.tantalu 30/ 30
Simak Když ještě žili lidé 25/ 30

- " 40/ 40" - 1! 40/ 40" - " 50/ 50
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Souček - Cesta slepých ptáků /Il.vyd./ 80/ 80" - " /I. vyd./ 60/ -" - " /Il.vyd./ 60/ -" 9 Operace "Kili" 100/ 100!! - Pevnost bílých mravenců 15/ 30" - Případ baskervilského psa 40/ 58" _ " 40/ 61
Strugačtí - Ničivé vlna 20/ 35" __ " 30/ 36" - Planeta nachových mračen 40/ 50
Szalai - Cesta do bláznovy zahrady 25/ 25" - Zapomenutý vesmír 15/ 30
Šafránek - Jsem Ge, muž z Mooha 18/ 18" — " 25/ -
Štuka - Šest dnů na Luně 1 40/ 40" __ " 61/ —

Těžká planeta 35/ 40" 40/ 40
Tiché hrůze 35/ 40" 50/ 50Troska - Zápas s nebem 80/ -" - Záhadný ostrov 3:01/ -

Vaňková - Mosty přes prooast času 40/ 40" _ " 50/ 50Yelinský - Leonora 45/ 75Unos na Mars 35/ 35" 56/
Wyndham - Den trifidů 40/ 40
Zýka - Černá můra snů 20/ 55- Dusno 51/ 51Žernajtis - Umělý ostrov 30/ 39

T e c h n i c k ý  d o d a t e k

Pražská změna monoidního dodavatele tiskařských 
prací /z Tomosu na Bipru/ se projevila nejen prodloužením 
výrooní lhůty, ale i úpravou cen papíru.

Dvoustranný tisk byl jakýmsi východiskem, obranou 
proti zvyšování výrobních nákladů. Tiskárna nám vyšla 
vstříc, přestože pro ně není jinak tato práce přitažlivá. 
Bohužel, původní blány byly psány pro tisk jednostraný.

Výsledek je teoy poněkud rozpačitý.


