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Vládi má sice zelenou, ale starším se dává 
přednost. A protože Kurd LASSWITZ je ročník 
1848, ani zde tomu nebude jinak. Narodil se 
v Breslau /dnes Rroclaw/ a od mládí se za
jímal o přírodní vědy. Snil o vysokoškolské 
profesuře, ale až do smrti /I9IC/ byl pro
fesorem fýziky a matematiky na gymnáziu v 
Breslau a v Gothě, kde mu jako student pro
šel rukama i Hans Dominik, později samozva
ný německý Verne.
Nejvíce se proslavil dnes již skoro zapome
nutým dvojdílným románem Na dvou planetách 
/1897/, který do roku 1930 dosáhl nákladu 
30.000 výtisků, byl přeložen do mnoha jazy
ků /i do Češtiny/ a za Hitlera byl zakázán 
jako "demokratický". Některé pasáže se vy
davatelům v NDR nezamlouvají dodnes a jsou 
upraveny.
Dále napsal několik méně zdařilých kratších 
románů a dvč sbírky povídek /kýdlové bubli
ny a Krystaly snů/.
Račte do roku 1890:



Kurd Lajwitz
Na mýdlové bublině

"Strýčku Randle, strýčku handle! Podívej se na tu velikánskou 
bublinu, na ty překrásné barvy! Odkud se Jen bardů!"

Tak volal můj synek z okna do zahrady, do níž vypouštěl pestré 
pěnové koule.

Strýc hendel seděl vedlé mě ve stínu vysokých stromů a naso 
doutníky vylepšovaly čistý aromatický vzduch onoho krásného letní
ho odpoledne.

*Hmi" zabručel strýc koudel a obrátil se ke mně. "Tak mu to 
vysvětli! Jsem zvědav. Jak si budeš počínat. Interferenční barvy 
na tenkých plátcích, že? Jako bych to slyšel. Různé vlnové délky, 
proužky se nekryjí a tak dál. A pochopí to ten kluk, co?*

"Ano," odvětil jsem poněkud rozpačitě, "dítě nemůže pravda 
fyzikálnÍMu vysvětlení rozumět, ale to přece vůbec není nutná! 
Vysvětleni je přece něco relativního a musí se řídit podia stavu 
tazatele; jde tedy pouze o to, abychom novou skutečnost zařadili 
do obvyklého myšlenkového pochodu, propojili ji s obvyklými před
stavami — a protože formule matematické fyziky ještě nepatři k 
obvyklému myšlenkovému pochodu mé ratolesti..."

"To není špatná, hm!" štryc Rendel přikývl, "bkore jsi na to 
káp. Jestliže to nemůžeš vysvětlit, spojit s obvyklými představa
mi - pak tu není pražádný styčný hod. A v tom je to! Zkušenost 
dítěte - úplně jiný svět - dává věci, pro keteré chybí jakékoli 
spojeni. A tak je tomu všude! Vědoucí musé mlčet, učitel lhát.
Sice přijde na křiž, na hranici, do humoristických plátků - to už 
záleží na módě. hikrogen! Mikřcgen!"

Poslední slova si strýo zamumlal jen pro sebe. Nebyl bych jim 
rozuměl, kdybych byl od něho výraz mikrogen neslyšel již častěji. 
Myl to jeho poslední vynález.

Strýc kondoi už toho vynalezl mnoho. Nezabýval se ostatně ni
čím jiným než vynalézáním. Jeho byt uyl učiněnou sisáysistiakss 
laboratoři, napůl ssdsxai* alchymistickou kuchyni, napůl moderním 
fyzikálním kabinetem. Bylo projevem obzvláštní přízně, když někomu 
dovolil vstoupit. Neboí všebhuy své objevy udržoval v tajnosti.
Jen občas, to když jsme seděli v důvěrném hovoru, poodhrnul cíp 
závoje zakrývající jeho tajnosti. Tu jsem žasl nad bohatstvím jeho 
znalostí, ještě vlec pak nad jeho širokým rozhledem ve v&dockých 
metodách a jejich dosahu, an* cel#m rozvojem kulturního pokroku. 
Nedal se však pohnout k tomu, aby se svými názory vystoupil, stojně 
tomu tak bylo s jeho objevy, protože, jak říkal, se nedaly pochopit 
bez jeho nových teorii. Viděl jsem na vlastni oči, jak umělou ces
tou vytvářel bílkoviny z anorganických látek, když jsem na něho 
naléhal, aby tau epochální objev, který byl snad ach pan zoela pře
měnit naše sociální poměry, oznámil, říkával mi: "Nemám chuí dát 
se vysmát. Nemohou to přece pochopit. Vždyí nejsou ještě dost zra
lí, není tu styčný bod, je to jiný svět, jiný svět! Je třeba vyčkat 
tisíc let. AÍ se přou, žádný noví o nic víc než ten druhý."

Nyní objevil mikrogon. Boat dobře nevím, zda to byla látka ne
bo přístroj, ale toliko jsem pochopil, žo tím mohl dosáhnout libo
volného zmenšeni jak prostorových, tak časových vztahů. A to nikoli 
gtHHimw zmenšením pouze pro oko, jakého lze dosáhnout optickými pří
stroji, nýbrž pro všechny smysly; celá činnost vědomi se měnila, 
takže se zužovaly všechny kvantitativní vztahy. Tvrdil, že je scho
pen scvrknout libovolné individuum a s nim i jeho vnímání světa na 
milióntinu, ba biliontinu jeho velikosti. Jak že to dělá? Ano, to 
se pak tiše smál sám pro sebe a bručel si:

"hm, ničemu nemůžete rozumět - nemohu vám vysvětlit - stejně



vátu to noBtpomůže. Lidé zůstanou lidmi, aí velkými nebo malými, ne
vidí si dál než 11a špičku noau. Tak proč ae přít?"

"Jak jsi teď přišel na mikrogen?" zeptal jsem se.
"To% prosté, můj milý. Mikrogon je pro dnešní učený svát tima,

čím je mýdlová bublina pro tvého chlapce. Hračka, chybí však jaký
koli styčný bod k pochopeni. Protože však učenci nejsou malé děti 
a domáhají se, aby vše pochopili, byl by z toho nekonečný spor, kdy
bych chtěl se svým učením vyrukovat. Naprosto zbytečné, nebolE roz
hodnuti leží mimo veškeré dnešní chápání. Vysmáli by se mi — hm — 
a pak blázinec

"To je mi lhostejné," zvolal jsem, "Hlásat pravdu je povinnost, 
i kdybych měl na sebe vzít martyrium zneuznáni. Jen touto cestou 
se dosahovalo kulturního pokroku. Předlož své důkazy."

"Hm," řekl strýc. "A co když těm důkazům nemůže nikdo rozumět?
Co když mluvíme každý jinou řeči? Pak skonči spor tím, že menšina 
bude poražena fyzicky nebo morálně. Na to nemám náladu."

"A přesto," namítl jsem směle,"bych vyznával pravdu, kdybych 
měl v rukou důkazy."

"Před nezletilými a sltpými, co? Chceš o zkusit? Chceš? Tak se 
podívej na tohle."

Strýc mendel vytáhl z kapsy jakýsi malý přistroj, Poznal jsem 
nějaké skleněné trubičky v kovových objímkách se šroubky a s jemnou 
stupnici. Podržel mi trubičky pod nosem a začal otáčet. Cítil jsem, 
že vdechuji cosi nezvyklého.

"Jé, tahle je ale pěkná!" volal znovu syn a ukazoval na novou 
mýdlovou bublinu nesouoi se pomalu z okna.

"Te3 si tu bublinu prohlédni," řekl strýc Mendel a otáčel dál.
Připadalo mi, jako by se bublina zjevně zvětšovala, byl jsem 

ji stále blíže. Okno * chlapcem, stůl, u něhož jsme seděli, stromy 
v zahradě, to všechno se vzdalovalo, bylo stále nejasnější. Jen 
strýc Mendel zůstával vedle mě; trubičky strčil do kapsy. Kaše dosa
vadní okolí tež zmizelo. Nad námi se rozprostíralo nebe jako matně 
hily, obrovský zvon, až se ztrácelo na obzoru. Stáli jsme na zrcadlí
cí se pleše velikého zamrzlého jezera. Led byl hladký a bez prask
lin; přesto jako by byl v jakémsi valivém pohybu. Tu a tam se nad 
povrchem zvedaly nejasné tvary.

"Co se to tu dčja?" vykřikl jsem zděšeně, "kde to jsme? Unese 
nás ten led?"

"Jámo na mýdlové bublině," řekl strýc Mendel chladnokrevně.
"To, co ty považuješ za led, je povrch viskózniho vodního škralou
pu, který vytváří bublinu. Víš, jak je silná vrstva, na niž sto
jíme? Podle lidských měřítek se rovná pěti tisícinám centimetru; 
teprve dvě stě takových vrstev položených na sebe dává jeden mili
metr."

bezděky jsem zvedl jednu nohu, jako bych tím mohl snížit svou 
váhu.

gťroboha," zvolal jsem, "zanech té lehkomyslné hry! To říkáš 
pravdu?"

"Samozřejmě. Neboj se však ničeho. Ta slupička vzhledem k naši 
qpéjši velikosti odpovídá pevnosti ocelovému pančiři o sile dvou 
set metrů. Pomoci mikrogenu jsme se totiž ve všech svých poměrech 
zmenšili v měřítku jedna ku stu miliónům. To znamená, že mýdlová 
bublina, která má podle lidských měřítek objem čtyřiceti centimetrů, 
je pro nás nyní stejně tak velká jako pro člověka zeměkoule."

"A jak jsme velcí my?" zeptal jsem se nedůvěřivě.
"Naše výška činí šedasátitisicinu milimetru. Ani tím nejsilněj

ším mikroskopem by nás už nenašli."
"Proč však nevidíme dům, zahradu - a Zemi vůbec?"
"Všechny optické poměry se naši drobností změnaily natolik, 

že své nynější okolí vidíme sice zřetelně, ale žijeme naprosto od
loučeni od našeho původního světa, jehož fyzikální základy jsou 
stomilionkrát větší. Musíš se te& spokojit jen 8 tím, co se dá vi
dět na mýdlové bublině, toí vše."



"Divím se jon," vpadl jsem mu do řeči, "Se zde vůbec něco vi
díme, že mase smysly funguji za změněných poměrů stejné jako dříve, 
Vždyt jame tecL menší než délka světelné vlny; molekuly a atomy nás 
musí ovlivňovat zcela jinak."

"Hm!" Strýc Lendel se smál. "Co jsou to vlastně éterové vlny 
a atomy? Veličiny uměle stanovené, vypočítané lidmi pro lidi. Tee! 
se zmenšíme a s námi i všechny veličiny. Cc to má vsak dělat a vje
mem. Vjem je prvotní, to dané; světlo, zvuk a ilak se pro nás ne
mění, nebot to jsou kvality. Mění se pouze kvantity, a kdybychom 
chtěli provést fyzikální měření, zjistili bychom, že i éterové vl
ny jsou stomilionkrát menši."

Mezitím jsme putovali po bublině a přišli k jednomu místu, kde 
kolem nás jako fontána vystřelovaly do vzduchu průhledné paprsky.
Tu mnou projela myšlenka, při niž mi ztuhla krev v žilách. Co když 
tee! bublina praskne! Co když já budu stržen na jednu ze vzniklých 
kapiček vody a strýc Rendel se svým mikrogenem na druhou! Kdo by 
mé kdy nasel?"

"Rychle, tendle, pospěš si," volal Jsem, "Vraí nám lidskou ve
likost! Vždyí ta bublina co chvíli praskne! Zázrak že Ještě díži! 
Jak dlouho jsme už na ni7"

"Nedělaj si starosti," řekl klidně Rendel. "Ta bublina vydrží 
déle než my. Naše vnímáni času se zmenšilo současně s námi, a to, 
co zde povazuješ za minutu, je podle pozemského času její atomi- 
lióntina. Jestliže bublina poletí ještě deset pozemských vteřin, 
pak to pro naši současnouhkonst&tuci představuje coly lidský ži
vot. ůbyvatelé bubliny žiji ovšem stotisíckrát rychleji než my v 
této chvíli."

"Jakže? Snad mi nechceš tvrdit, že ta bublina má 1 obyvatele?"
"Samozřejmě. A to značně kultivované. Jejich čas ubíhá pouze 

asi desetibiliónkrát rychleji než lidský, takže cítí a žiji deseti- 
biliónkrát rychleji. Tu znamená, že tři pozemské vteřiny jsou totéž 
co milión let na mýdlové bublině, i když její obyvatelé si nevytvo
řili pojem roku v našem smyslu, prčtože jejich ^ýdloaoule nemá 
pravidelnou a dostateěhě rychlou rotaci. Když si jen uvědomíš ,*že 
tato mýdlová bublina vynikla nejméně před Šesti vteřinami, pak mu
síš připustit, že za dva milióny let se už mohl vyvinout docela 
pěkný život a přiměřená civilizace. Aspoň to odpovídá mým zkušenos
tem z jiných mýdlových bublin, z nichž žádná nozpguc rodinnou po
dobu s matičkou Xcmí."

"Ale kdo jsou ti obyvatelé? Vidím zde sice předměty, ktoré bych 
mohl považovat za rostliny, a ty polokulovité kupole by mohly být 
město. Nemohu však objevit nic podobného čéověku,"

"To je přirozené. Naše schopnost vnímání, ačkoli se oproti 
lidské zvýšila stomilionkrát, je stálo ještě stotisíckrát pomalej
ší než u Kaponců - tak budeme Číhat obyvatelům mýdlové bubliny. 
Zatímco nám připadá, že uběhla jedna vteřina, oni prožiji osmadva
cet hodin. V tomto poměru je zdo urychlen veškerý život. Jen se po
dívej na tyto rostliny."

"Je to tak," řekl jsem. "Jasné vidím, jak nám zde stromy - 
nebo^ ty korálovité útvary budou určitě stromy - rostou ?řed očima, 
kvetou a nesou ovoce. A tam jako by ze zemč vyrůstal nějaký dům."

"Saponci tam staví. V téte minutě sledujeme úspěch více než 
dvouměsíční práce. Délaiky nevidíme, protože jejich pohyby jsou 
pro naše vnímací schopnosti příliš rychlé. Ale brzy si pomůžeme. 
Hodlám mikrotenem zlepšit naše vnímáni času stotisickár. Tady si 
ještě jednou čichni. Velikost nám zůstane, pouze jsem pozměnil 
Časovou škálu.*

Strýc Rendel znovu vytáhl trubičky. Čichl jsem si a ihned jsem 
se octl ve městě obklopen mnoha pilně zaměstnanými postavami, kte
ré se rozhodně podobaly lidem, iouže se mi všichni jevili průhled
ni, což bylo zřejmě způsobeno jejich glycerinovým a mýdlovým pů
vodem. Rovněž jsme vnímali jejich hlasy, jejich řeči jsem však ne
rozuměl. Rostliny pozbyly své rychlé proměnlivosti, byli jsme k



k nim ve stejných vnimacích poměrech jako Saponci.
To, co nam prvo připadalo jako vodotrysk, se ukázalo být lody

hou jednoho rychle rostoucího druhu tráyy.
1 obyvatelé bubliny si nás začali uvědomovat a zasypávali nás 

četnými dotazy, z nichž zjevně čišela touha po poznání.
dorozumívání bylo obtížné, neboť jejich končetiny, mající 

jistou podobu a rameny láčkovců, prováděly tak zvláštní pohyby, že 
i posunková řoč vypovídala službu. Přijali nás však velmi přátelsky; 
považovali nás, jak jame se dozvěděli později, za obyvatele jiné 
Časti jejich glóbu, kterou ještě nenavštívili, iotrava, kterou nam 
n&uídli, měla silně alkalickouňpřichuť a nijak zvlášť nám nechutna
la; časem jsme si na ni přece jon zvykli, pouze jsme velmi nemile 
pociťovali, že tu neměli žádné nápoje v pravém alova smyslu, nýbrž 
stále Jen jakési kašovité polévky. V tomto světě bylo vůbec všechno 
husté a rosolovité a bylo s podivem, jak příroda nebo spíše světo
tvorné síla života i za taxových změněných poměrů vytvořila při
způsobením to nejúčelnější uspořádáni. Saponci byli skutečně inte
ligentními bytostmi.Jídlo, dýcháni, pohyb i klid, ty nezbytné po
třeby všoch živých tvorů, nám daly první opěrné body k pochopeni 
a osvojeni si podrobnosti jejich řeči.

Vzhledem k tomu, že se ochotně starali o naše potřeby a že mě 
bendel ujistil, že naše nepřítomnost z domova představuje na pozem
ské poměry mizivě nepatrnou dobu, chopil jsem se s radosti příle
žitosti seznámit se blíže s tímto novým světem. Střídáni dne a noci 
zde sice neexistovalo, po práci však násldovaly pravidelné přestáv
ky, odpovídající zhruba našemu dělení dne. horlivě jame se věnova
li studiu saponštiny a neopomínali jame zevrubně studovat iyzikálai 
vlastnosti mýdlové bubliny a společenské zřízeni daponců. kvůli 
poslednímu účelu jsme odcestovali do hlavního města, kde jsme byli 
představeni hlavě státu - "Pánu myslících". Saponci si totiž říkají 
"myslící", a to právem, neboť pěstování věd se u nich těší velké 
vážnosti a celý národ se horlivě účastni učených tporú. brzy jame 
s tím měli učinit zkušenost, která nás málem přišla draho.

0 výslednice našeho pozorování jsem pečlivě vadl deník a shro
máždil jsem tak bohatý materiálm, který jsem po návratu na born hodlaj 
zpracovat na jakési kulturní dějiny mýdlové bubliny. Rohužel jsem 
pustil se zřetele jednu okolnost. Iři našem opětném zvětšení jsem 
neměl záznamy u sane, a tax došlo k tomu neštěstí, že na ně mikro
ten nepůsobil, ^é nenahraditelné ruxopiay se už přirozeně najít 
nedají; poletuji kdesi jako neodhalitelné malé zraxo prachu a a 
nimi i důkazy mého pooytu na mýdlové bublině.

Žili jsme mezi baponci už asi tak dva roky, když napětí mezi 
jejich hlavními učeními dosáhlo obzvláště vysokého stupně. Tradice 
starší světonázorové Šxoly byla totiž energicky napadena jedním 
vysoce význačným přírodovědcem jménem Glagli, kterému živě přisvěd
čoval mladší progresivisticxý směr. A proto Glagliho, jak je tomu 
v podoonýcb případech zvykem, předvolali před soud "Akademie mys
lících", aby se rozhodlo, zda jsou jeho myšlenky a objevy přípust
né v zájmu státu a pořádku, Glagliho protivnici se opírali zejména 
o to, že nové učeni odporovalo starým a nezvratitelný^ zákonům 
"tayslicéch". Požadovali proto, aby Glagli své učení au3 odvolal, 
nebo aby propadl trestu udělovanému za učeni bludů. Z Glajliho uče
ni shledali mylnými a zhoubnými zejména tyto tři body:

Za prvo; bvět je dutý, je vyplněn vzduchem a nůru má silnou 
pouze tři sta loktů. Namítali proti tomu: Kdyby Země, na níž se 
"myslící" pohybují, byla dutá, pakk by už dávno praskla. Stojí 
však v knize dávného mudrce brnsoa /to je sapouský Aristoteles/:
"Svět plný musí býti a nepraskne nikdá."

Za druhé tvrdil Giulii: Svět se skládá že dvou základních prv
ků - z tuku a z alráiií, které jsou vůbec jedinými látkami a exis
tují odedávna; svět z nicn vznikl Mechanickou cestou, tudíž nikde 
nemůže existovat nic jiného než tp, co se skládá a tuku a alkálii; 
vzduch Je výpotkem těchto prvků. Oponovali mu, že prvky jsou nejen 
tuk a alkálie, nýbrž i voda a glycerín; tyto látky namohly samy od 
sebe nabýt kulovitého tvaru; zejména stojípak v nejstarší písemné



peupátce "myslících*; "SvBt vyfoukla data obra, jenž sova ae Rudi- 
pundi."

Za tíaí Glagli učil; Tanto svát není svátém jediným, nýbrž 
existuje nekončená množství svČtd, která všechny jsou koulemi z 
tuku a alkálií a vznášejí se volná ve vzduchu. I na. nich žijí mys
lící bytosti. Tato táze byla označená nejen jako mylná, nýbrž i 
jako státu nebezpečná. Rylo mu odpovězeno: kdyby existovaly ještě 
jiná, nám neznámá světy, pak by jim nevládl "rán myslících". V 
ústavě však stoji: "Pakliže někdo tvrdí, že existuje něco, co není 
poslušno Pána myslících, toho ať pověří v glycerinu doměkka."

Glagli vystoupil na shromážděni na svou obhajobu, zejména se 
pak odvolával na to, že učeni o plnosti světa odporuje tvrzeni, že 
svět byl vyfouknut, a otázal se, na čem by pak obr Rudipundi stál, 
kdyby nebylo jiných světů. Akademici staré školy zaujali přssavců 
učenost k těmto ar&umantům neústupná stanovisko, Glagli by svá prv
ní dvě téze prosadil, kdyby ta třetí na něj nevrhala podezřeni.
Její spatná politická pověst byla však tak zjevná, že se za (Hagli
ho neodvažovali postavit ani jeho přátelé, protože tvrzeni, že 
existuji i jiná světy, bylo považováno za protinárodni a říši ne
přátelské. A protože Glagli nechtěl odvolat ani slovo, byla většina 
akademiků proti němu a nejhorlivější protivnici už vlekli kotel 
s glycerinem, hby ho povalili doměkka.
^ když jsem musel vyslechnout všechny bezpodstatná řeči pro a 
proti, a přitom si byl jist, že jsem na mýdlová bublině, kterou 
můj syn asi před šesti vteřinami vyfoukl brčkem z okna vedoucího 
z mého bytu do zahrady, a když jsem viděl, že v tom sporu dvojnásob
ně mylmych názorů jde o život poctivě uvažující bytosti - neboť po
valeni doměkka je pro baponca poněkud nebezpečná -, nemohl jsem se 
už dále udržet, vyskočil jsem a poprosil o slovo.

"Neblázni!" tlačil se ke mně s šepotem Rendel. "Přivedeš se do 
neštěstí! Nepochopí tě! Uvidíš! Bu& zticha!"

Jenže já se nadal vyrušovat a spustil jsem:
"Vážení pánové myslící! Dovolte mi několik slev, neboť jsem 

skutečně s to podat vám informaci o původu a povaze vašeho světa."
Tu začalo všeobecné mručení: "Cože? Jakže? Vašeho světa? Máte 

snad nějaký jiný? Slyšte! Ten divoch, ten barbar! On ví, jak vznikl 
svět!"

"Jak svět vznikl," pokračoval jsem zvýšeném klasem, "nemůže vě
dět nikdo, ani vy, ani jú. Protože "myslící" jsou stejně jako my 
dva jen nepatrnou jiskřičkou nekonečného ducha ztělesněného v neko
nečných tvarech, úle jak vznikl tento mizivý kousíček světa,na němž 
stojíme, to vám říci mohu. Váš svět je skutečně dutý a jeho slupka 
není o nic silnější,než udává pan Glagli. Jednou samozřejmě práskač, 
ale do té doby mohou uběhnout ještě milióny vašich lat." ílaaitá 
bravo glagliovců. "Rovněž je pravda, ža existuje ještě macho obyd
lených světů, až na to, že to nejsou jen samá dutá koule, nýbrž 
miliónkrát větší kamenné masy obývané bytostmi jako jú. A tuk a 
alkálie n jenže nejsou jedinými prvky, nejsou to vůbec prvky, alo 
složité látky, které pro váš malý mýdlobublinový svět Jen náhodou 
mají význam."

"Mýdlobubiinový svět!" Ze všech stran se zvadla bouře nevole.
"Ano," volal jsem statečně, nedbaje Randalova pošťuchování,

"ano, váš svět není ničím jiným než mýdlovou bublinou, kterou 
slámkou vyfoukla ústa mého syna a kterou může dětský prst v okamže
ní rczm&Čkncut. Proti tomuto světu je můj syn pravda obrem...*

"To je neslýchané! To je rouhání! Šílenství!" znělo v vřavě a 
kel hlavy mi létaly kalamáře. "Je to blázen! bvšt že je mýdlová 
bublina! Jeho syn ji vyfoukl! Vydává se za otce stvořitele světa! 
Ukamenujte ho! Uvařte ho!"

"Pravdě čest!* křičel jsem. "Mýlí se obě strany. Můj syti svět 
nestvořil, pouze tuto kouli vyfoukl ve světě podle zákonů, které 
jsou nadřazeny nám všem! 3n neví nic o vás a vy nemůžete vědět nic 
o našem světě. Jsem člověk, jsem stomilionkrát větší než vy a deas— 
tibili&nkrýt starší! Propusťte Glagliho! Co se přete o věcech, které



nemůžete rozhodnout?*
"Pryč s Gla$lim! Pryč a "lidmi"! My se už podíváme, jestli 

můžeš rozdrtit svět malíčkem. Jen si zavolej toho svého synáčka!" 
Tak to kolem mě zuřilo, zatímco nás s Cia^lim vlekli ke kádi s 
vroucím glycerínem.

V ústrety mi šel sálavý žár. bylo marné se bránit. "Sup tam s 
nim!" řval dav. "Schválně kdo praskne dřív!"

Zahalily mě horké páry, proběhla mnou palčivá bolest a...
Seděl jsem vedle Venála u zahradního stolu. Mýdlová bublina se 

stále ještě vznášela na témže místě.
"Co to bylo?" zeptal jsem se užasle.
"Stotisícina vteřiny! Na Zemi se ještě nic nezmánilo. Včas jse 

stačil posunout Skálu, jinak by tě uvařila v glycerínu. Hm? Mám 
jeStě zveřejňovat objev mikrotenu? Co? Myslíš si i te&, že by mi 
uvěřili? Zkus jim to vysvětlit!"

Lendel se smál a mýdlová bublina praskla.
Synáček vyfoukl novou.

Auf der Seiienbiase
in: Has Raumschiff. kissenschaitlich-techniscbe Brzahiungen aus 

aller kolt, hrsg, E. Orthmami, Vlg. Ncuea Berlin 1977



Z vilémovského Německa se přeneseme do NSR, 
kde žije a tvoři Rakušan Herbert W. FRANKE 
/1927/, jediný kloudný představitel tamní 
SP. Za sebou má asi jedenáct románů, při
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dek.
Franke ae divá kolen sebe a vidi daleko a 
černě. Hlavním námětem mu bývá člověk vzpou
zející 3e drtivé síle civilizace, která jim 
manipuluje a za kterou si muže vlastně sám.



Herbert W. Franke
Ráj 3000

227. dne roku 3000 se a dosud M&ebjaaaáaýeh příčin uvolnila % mag
netického zaaotvení jedna gondola městské visuté drány a ari tilu 
*0 a výšky 1042 castra. Kabiny byly naštěstí neobsazeny, takže na
dešlo áo ztrátám na životech, řouze dva chodci byli louce zraněni.

NeeM&dia jsĉ í svůj večerní prid&i. U televize jsem nadávala pozor.
A co víc: Hic jsem nenahlásila. Zbytky jídla jsem hodila do oatra- 
novačo odpadán. Při diskusi jas** m&la jen pár.všeobecných pozná
mek.. Nikomu to nabylo nápadné.

Mizerný don. V&tacisno přl&io tah. nábio. Musím na to stélo mys
let. "Neptej se tolik," říkávala jeeta často áigism. A to5 bych 
se sama ráda ptala. Alo radši no - psychologové dovedou být pěkně 
umínění.

Ještě é polednímu, po relaxačních cvicích, asé ani ve anu ne
napadlo, Že se svět může tah rychlo změnit. Město vypadalo jako 
vádyeAyv Čisté ulice, zelená tráva % taa&lé hmoty, veselí aerobové 
na pohyblivých chodnících a nad tím opásám sacro aczéalený žlutý 
svit našeho rc6Ícaálaihe slunce. Tlumená hudba z tlampa&&, bzuče
ní čističů vzduchu.

at&la jsem se Algim na náměstí před databankou a dívali jsme 
se na učnici se obrazy poslední lovecké hry. digi jo milý. bé ně
kolik desetin reku mám k ačtsu vztah. 3táii jame tčené vedle sebe. 
br&ela jsem ho za ruku.

A pak to příčle. Něco zabučelo a necelých dvacet metrů ed nás 
dopadla gondola. Roztříštila se trosky se rozlétly, pár kusé pro
létlo tčené kolem nás.

Náměstí byle naštěstí poloprázdné. Pouze jeden nerob byl místu 
dopadu ještě blíže než my. Když bylo po všem, viděla jsem ho stát - 
stál podivné ohnuty, oči měl doširoka otevřené, éiasio se díval... 
Tiskl si ruku na bedra, a pak jsem spatřila na látce jeho košile 
cosi červeného. Musela to být krev.

během minuty se náměstí zaplnilo noroby. Všichni se tia.6i.ii 
telecí raněného, Šokovaně, jako boa ducha na něho civěli. Ta straš
ná rudá akrvaa se pomalu zvětšovala. Rranéný se pokoušel smizet, 
ale dav tvořil neproniknutelnou ze3

šyčoaí vznášedla. Lidé ustoupili, krvácející muž stál uprostřed, 
člun přistál, vyskákali policajti. Postavili paraván. 2a nim čilá 
činnost. Pak sklopili štíty, bylo vidět už jen pár policajtů, jak 
postřikují ulici dezinfekci.

bamozřajmé bo sebrali. Vznášedle se zvedlo. Pav se rozešel, 
iouze tresky gondoly zůstaly jako znamení neštěstí. Ale to už je 
robící přicházeli uklidit.

"bude odvolán?" zeptala jsem se. "Háže mu být tak dvacet.* 
Teprve pak jzem se podívala Siglmu do obličeje a všimla jsem si 
výrazu nesmírného zděšení.

"to je ti?* zeptala jsem se.
"Postal jsem to," odpověděl, švédi ruku a já si všimla řezné 

rány na místě, kdo začíná palec. Zasáhla ho střepina. Zpočátku si 
toho vůbec nevšiml. Udělalo se mi špatné.

tpmise se skládala ze zástupců několika referátů - z lékařů a psy
chologů, učitelů a pedagogů, farářů a řádových sester, z lidi od 
divadla a z televise. Většině z niob byla atmosféra laboratoře ci
zí a poněkud nejistě postávali mezi konstrukcemi elektrických ob
vodů a shieněMtýeb nádrži, bázlivé dávali pozor, aby nešlápli na 
špic! vedeni a hadic na podlaze.



Vedoucí psycbotechnického contra Roger *eisa jo vedl k řadě 
kójí, která byly ed sebe odděleny atěnami 2 umělé hmoty a zpředu 
by$.o možno do niob nahlédnout. V,každé kóji bylo jedno lehátko a 
na každém lehátku jedna nehybné #mSxzxa. Na zadní stěně bylo zaří
zení propojené a přílbami na hlavách ležících.

"Rase pokusné osoby jsou přímo před odvoláním," vysvětloval 
vědec a a poněkud výsměšným pohledem se obrátil na pátera a dodal: 
"Jsou mimo dobro i zlo." Asistent přehodil jedna páěku. Do osob 
vešel život, paže a nohy sebou škubly, rty se pohnuly, ztuhlé 
obličeje obživly, výrazy vyjadřovaly všechno možné: radost, roz
koš, blaženost, u některých táž strach a hrůzu.

"Tento vynález, pánové, může postavit naso komunikační prostřed
ky na zcela novou bázi. Je to zařízení k nahrávání informací do 
vědomí. Již žádná oklika přes světlo Či zvu* - přímá komunikace.
Víc říkat nemusím - vyhnam můžete posoudit sami."

Vystoupil vedoucí školského referátu. "Lze přenášet i učební 
informace - aby zůstali v paměti?"

Tsychotechnik přikývl. "To je možné."
"A jak je to s předáváním zábavních programů?" zeptal se po

radce televizních společností.
"Nepotřebují už obrazovky. Informace se vehr&vají přímo do 

mozku. A co víc: Vysílání je možno upravit tak, že se z adresáta 
stane spoluůčinkujicí - že to, 00 se děje, sám zažije a utrpí."

hosté se postupné vzapaMatovávali z úžasu, střídání otázek a 
odpovědí bylo stále živější. Jako první se dal k dispozici pro 
test páter. A stalo se to, co považoval za nemožné: byl Jessern 
Jamesem, Tarzanem, írankeasteinem, kapitánem Nemo...

"Smím pány poprosit k tabuli?" otázal se hostitel. "Pak se 
můžeme bavit o ^hodnocení."

Lil se zachovala báječně. Zatím mě ještě neohlásila, dám jí svůj 
kapesní magnetofon, vím, že by ho ráda. Třeba pak bude mlčet dál.
To je nejdůležitější.

Rána mě skoro nebolí, ale znovu a znovu krvácí. Zmuchlal jsem 
papírový kapesník a držím ho v pěsti, řři vyučování jsem se sna
žil soustředit... nějaký test, to by bylo to poslední, co potře
buji. Ale tělocvik mi dělá starosti, dneska nemohu každopádně cvi
čit. Musím se někde zašít. Třeba se to do zítřka zlepší - rány se 
prý mohou zahojit samy. Ale nikdo neví nic určitáhe. NiRdo, kdo 
se poranil a byl odtransportován, se nevrátil. Asi všechny odvola
li.

Když vydržím do zítřka, mám skoro vyhráno. Zítra máme ruční 
práce a dostane se ke tmelu. Ta rána se přece musí dát zalepit.

Doufám, že Lil nezpanikaří, dneska večer máme svou hodinu 
pospolitosti. Lil bývá většinou velmi aktivní. Jindy to mám rád, 
ale tentokrát by to bylo zlá. Třeba mě nechá odpočinout, jsem pří
šerně unaven. Poprosím ji.

Jsem ještě tak mlád. Nechtěl bych být už odvolán.

Sigi je nudný. Neví, co chce. A% se ohlásí! Rry to není špatné 
být odvolán. Nevíte nic, necítíte nic. Uběhne dlouhý čas, ale 
člověk si toho vůbec nevšimne. Tisíc let je jako jeden den, jako 
jedna hodina. Je to čekáni na něco klaného. Není ani jisté, zda 
člověk opět žije tak jako to9, nikdo neví přesné, jaké to je - 
jen to, že je to úžasná, jen to je jistá...

Ale bigi má strach. Zalepil si ránu a tvrdí, že ho už neboli. 
Ale pořád o tom mluví! Promýšlí o tom, hloubá.

Já bych taky ještě nechtěla být odv laná. Je mi devatenáct a 
mám před sebou ještě jedenáct let. Jsem dobrý nerob a zatím bez 
trestných bodů. Mám nejlepší vyhlídky dožit se třiceti. Nesmím o 
o ně přijít. Ss bych Sigibo přece jen ohlásila?

Vlastně ani nevita, proč tp neudělám. Na jednu stranu se 
opravdu hněvám. Na druhou stranu... Měla jsem už bodně partnerů



a na. něm není nic zvláštního. Něho ano? Něco k n&mu cítím, co 
jsem ještě nikdy necítila, ale uvědomuji al to teprve toň. Nebo 
si to jen namlouvám? že by to bylo tím, že se Šicímu stalo něco, 
co nikdo jiný Ještě nezažil? dělá ho to toň slabším než ostatní, 
ale zároveň mé to k němu přibližuje.

dneska v naší volné hodině jsme jeli visutou dráhou až na hra
nice. Sidi na procházku nechtěl - je malátný, má rudé tváře a kal
né oči. Seděl v gondole celý zhroucený a najednou jsem měla komic
ký pocit, že bych ho měla ochraňovat a ošetřovat - jak jsem to 
dřív dělala v dětské zemi s panenkami.

Na konečné jsme vystoupili a dívali se skleněnou stěnou dolu 
na chladící haly. Jsou to ohromné bloky a táhnou se do dálky - je
den za druhým. Uvnitř je prý minus l4tr a něco z toho člověk po
zoruje i íM* tu vzdálenost. Rozkládá se nad tím jakási mlha a ko
lem kontur se chvěje vzduch. K budovám vedou trubky z matovaného 
skla, v pravidelných intervalech se v nich pohybuji temné válce 
tunelové dráhy.

"Jak dlouho tam budou?" zeptal se 3igi, "Vytáhnou je někdy 
ven? Myslíš, že je skutečně vytáhnou?"

iinod Jsem věděla,koho má na mysli - odvolané. Až do této chví
le jsem nikdy nezapochybovala o tom, co nás učili, a taky jsem ne
měla důvod o tom pochybovat. Až dosud všechno souhlasilo - rozvrh 
hodin, ohlášený sled jídel, televizní program, jízdní řád. Až do
sud všechno fungovalo - běžící pásy, topeni, klimatizace, ohnovo- 
vač vzduchu, atomová slunce. Něco se řekne a to se stane. Ochraňu
ji nás a my jsme v bezpečí. Jame společnost piinýwh norobů a jsme 
šťastni.

Oběd uvolnil atmosféru, malovali si fantastické možnosti a bavili 
se všemožnými utopiemi, když začalo jednáni, byli rázem opět věc
ní, vědomi si své odpovědnosti.

Roger aeias vstal. "Pánové, přesvědčili jste se, žo naso zaří
zeni funguje. Vynález je zralý k výrobě - je vám k dispozici, bxis- 
tuje mnoho možnosti jeho využiti, rozhodněte se prosím." Sedl si 
a chopil se sklenice. Tvářil se lhostejně, jako by se ho to už ne
týkalo.

k.L.Mouritzen, vedoucí komise, si vzal slovo. "To, oo říkáte, 
je mi jasné. Přesto je otázkou, zda zavedeni takovéto metody je 
v souladu s naší koncepcí." Pokynul státnímu tajemníkovi, který 
seděl vedle něho. Ten nezvedl od svých poznámek pohled. "Pouze 
podotýkám; Zákon lékařství vyžaduje zachováni lidského života za 
všech okolnosti. Zákon náboženství je obtížnější nastínit - je 
shrnut v pravidlech věrouky. Podmiňuje některé z našich podstat
ných koncepcí. Protože zakazuje omezováni porodnosti, musíme hmot
né a duševní prostředky rozdělovat mezi stále větší počet lidi. 
důsledkem toho jej& princip redukce; redukce potravy, životního 
prostoru, let života, učební látky... Momentálně jsme dospěli kc 
třem čtvročním metrum podlahové plochy na osobu. Aktivní doba ži
vota je třicet let. A protože zachováváme život za všech okolnosti, 
zmrazujeme normální občany nad třicet let..."

"... v naději na lepši časy," vmísil se samolibě M.Jurubi ze 
zábavniho referátu.

"Našim úkolem není doufat," pravil státní tajemník," ale za
chovávat život. A to se děje..." Ztratil nit a nervózně zalisto
val v notesu.

"stačí!" řekl Mouritaon. "Otázka zni, zda se přímé vehrávání 
informací slučuje s našimi zásadami, Prosím dr. Si—Jin."

Známy lékař potřásl hlavou. "Je tu dobrozdání. Netřeba obav 
z poškození zdraví."

Páter Olíhus se omluvné usmál: "Co nás zajímá, je způsob pře
dané informace. Jestliže žádné morální nebo etické hodnoty..."

Mouiitzcn ho přerušil. "To Jde kontrolovat. Jestliže nejsou 
jinak žádné pochyby, pak bychom měli jako za druhé zvážit, kdo by 
přicházel v úvahu jako zájemce." Pohlédl na Jurubiho.



"Nové metody mají u nás vždy selenou. Vysílat televisní pro
gramy přímo do vědomi... proč ne? Tím se nam skýtají úplně nové 
tvůrčí možnosti: plánované vyvoláváni emocí, řízené odstraňováni 
zábran..."

á. Papoussot, referát pro výuku, využil zadrhnuti v Jurubiových 
vývodech: "á čemu odstraňováni zábran? Mnohem důležitější jsou 
výhody pro gychovu a výuku. b těmito novými prostředky by se nám 
předáváni učební látky dařilo rychleji než dosud. Dala by se zre
dukovat učební doba."

Delgado, sociální stratég, potřásl hlavou. "Spočítal jste si 
náklady na přestavbu? Potřebujeme milióny nových zařízeni, stará 
by nasela do šrotu, b^le uvažte společenské následky podobné pře
stavby - zmatek vo všech organizačních a časových plánech. Měli 
bychom více volného Času a volný čas vyvolává neklid. Neklid si 
nemůžeme dovolit."

"To jsou dvě závažné námitky," řekl Houritzen. "Možnosti, 
které dává nová metoda, jsou bezpochyby fascinující. Jenže před
bíhá svou dobu. Později snad... Myslím, že předběžně se jí musí
me vzdát. Děkuji vám."

Co mám dělat? Při hodině pospolitosti ležel Sigi na gauči a sko
ro se ani nehnul. Rám mluví o tom, že se ohlásí, ale teÓ ho odra
zuji já. TeS, když mě vlastně štve mnohem víc než jindy, si už ne
dovedu představit, že bych ho ztratila, Papírovým kapesníkem mu 
osušuji čelo, na němž se perli stále nový a novy pot.

Pod tmelem se rána zanítila. Už nekrvácí, ale ruka opuchla. Musí 
ho pekelně bolet. Propašovala jsem do naši kabiny pár dávek stimu- 
coly - jenže co je to platné! Já mu pomoci nemohu.

Přitáhl mě k sobě, ležíme tiše vedle sobe. Kupodivu to na mě 
působí víc než všechno, co jsme jinak dělávali.

Myšlenky mi přitom pracují: Mám ho někde schovat? existuje 
někdo, kdo mi může pomoci? Jenže právě ti, co by mohli, lékaři a 
psychologové... nevím, jak se vyjádřit. Jako bychom najednou stáli 
na druhé straně zdi.

Zdá se mi, že se Sigi uklidňuje. Tulí se ke mně. Ložím úplně 
klidné. Je mi do broku.

Hosté se rozloučili a nechali po sobě sál plný vydýchaného vzduchu, 
prázdných sklenic a zmačkaných ubrousků. Už dávno byli šachtami 
podzemní dráby a tunelovým potrubím na cestě k obytným kupolím 
svých distriktů. Zůstal pouze jeden - páter Olfhus. On a Roger byli 
dávnými přáteli - společně studovali a neddloučiia je ani rozdílná 
povolání.

Točitým schodištěm stoupali do nejvyššího patra - do skvostné 
zahrady. Zde - bezprostředně pod střechou kupole - bylo ještě při
rozené světlo, zde se joště dařilo agáve, živým kamenům, auanasov— 
nikŮM. Výhled byl daleko do kraje - rovina s nesčetnými sběrnými 
nádržemi na deštovou vodu, v nichž plavaly rudochy.

"Ten vynález ti nevzali," poznamenal páter Olfhus. Stáli u zá
bradlí a hleděli do oparu zahalující obzor.

"Ani jsem s tím nepočítal," odpověděl Weiss. "Ryla to formali
ta - nic víc."

"Od počátku jsi myslel na nás," konstatoval páter," na nás - 
na církev."

"Anc," přitakal Weiss. Chvíli mlčeli. Umělé sklo kupole sténa
lo v náporech vetru.

"Proč to nevzdáte?" zeptal se Weiss. "Princip redukce... jak 
dlouho to může ještčvpokračovat? Příliš málo potravy, příliš málo 
lékařů. Normálníhobčan nad šestnáct už nesto^íi za léčení. Dědič
ný základ uz dávno zdegeneroval - alergie, hemofilie, degenerace 
imunního systému... a to protože zakazujete kontrolu - porodů a 
genů."

"Chceme zachovat svobodu," řekl páter Olfhus.
"Ty to nazyvaš svobodu? Copak jsou normální občané svobodnými



lidmi? Des vzdělání, Des pokanku, bez vývoje. Prinčtp redukce, 
do nevidět budou opět sníženy příděly. Doba života klesne na osma
dvacet lot. Co je tohle za život?"

"To je život v nevinnosti," odpověděl páter.
"A mzda?" šeptal se aeiss. "Mzda za nenaplněný pozemský život?"
Olihus pokrčil rameny. "Naděje?"
"Jak můžete vzbuzovat naději, která se nikdy nesplní? Slibovat 

ráj místo lepšího vědění?"
"Právě," řekl páter Oifhus. "V tom je to."
"My ji chceme dát - ráj," řekl Keisa. Konstatoval, neptal se.
Páter pouze přikývl.

Už ao to stalo. Odvedli ho. Někdo si musei něčeho všimnout. Jen dou
fám, že si nemysli, že jsem ho ohlásila já. Chtěla jsem běžet za 
nim, ale nepustili mě k němu.

Zatím jsem to zažila jen čtyřikrát nebo pětkrát: když přistanou 
bílá vznášedla, vyrojí se policajti a někoho vytáhnou z davu - % vy
učováni, z tělocvičny, ed jídla nebo od tolevito. Na chvíli si 
všichni pomyslí: Nejdou pro mě? Pak už to jde rychle - na někoho 
vyběhnou, chopí se ho, položí ho na nosítka, uzavřou se obruče, po
krývka ho skryje zrakům ostatních. Váechno v poklusu. Za několik 
vteřin je po všem. Jako by se nic nestalo. Malá změna v zasedacím 
pořádku, žádno místo prázdné. O skřínku v řadě méně, volná kóje k 
nastěhovaní. Registrační číslo vymazáno, jedna akta uzavřena, Keni 
důvod k zděšení. Nastalo se nic zlého, pouze bylo učiněno opatření. 
Žádné vyhrožováni, žádný trest. Operace na kolektivu. Postižený to 
bude mít dobré, čeká ho lepší svět. Mnoho nám vyprávěli - o tom 
světě - jak je světlý a přívětivý a jasný. A přesto...

Od té doby, co to Sigiho postihlo, nedovedu být už tak veselá 
jako dřív. Mám nového přítele a nedávám na sobě nic znát, tausiťi však 
stále myslot na Sidiho. Vlas, kdo je, a přesto nevím, co se s nim 
stalo, co ho čeká. To, co čeká nás všechny. Doufán, že to není nee 
zlé.

Necítím už bolest, řouzo deset vteřin jsem ležel pod zářičem - a pá
leni v ráně zmizelo - buáí&i pocit v žilách , tlak v hlavě... Je to 
tak snadné. Na minutu Jsem si myslel,že jsem uzdraven, ale pak jsem 
zvodi ruku a podíval se na ni - rána vypadala stejně zle jako prve.

Chvíli joem doufal, že se budu moci vrátit zpět do města, k 
přátelům, k bil. Ale te& už to vím lépe. Mám strach, Prý to neholí, 
Alo není to strach z bolesti - spíš strach z prázdna.

Ležíš; na nosítkách. Odnesli mě do tunelového kluzáku. Nada mnou 
putuji opéry, ktoré někde drží nad mlžným zvonem kupolovou střechu. 
Jeví se mi jako stíny. Matované sklo zamezuje výhled.

Tma nada mnou... pak řady světel... jasno ozářený sál. Mé lehát
ko klouže po běžícím pásu, jakési přístroje, omamující vůně, doteky, 
beztíže.,, temný otvor... chlad. Nic. A pak znovu světlo, jas - 
bleděmodrý a bílý, mraky, zpěv. A toó hlas, dunivý a jomný zároveň: 
"Vítejte v ráji!"

Paradies 3000
in: d.6t. iranke, Paradies 3000, Seienee-íictlon-Erzahlungen, Khan- 

tastisebo Biblloýhek, Bd 48, Suhrkamp, Taschcnbuch 6ó4, 
Iranklurt a.M. Iý81



Přidržíme-li se Spinradova výroku, že SF 
je vše, co se vydává pod hlavičkou SF, pak 
můžeme za SF považovat i tuto povídku, 
nebot ji nepsal autor SF a vyšla v antolo
gii SF. Co se týče autora, odkazuji na Svě
tovou literaturu 3/79*



Jon bing
Riestopher Josef

Riestopher pochopil, že by Mu vlastně mělo být příšerně smutno.
V knihách pro dospělé se dočetl, že když jsou děti nemocná a nemo
hou být venku se svými vrstevníky, tisknou nos na okno, dívají se 
na kamarády, jak si hraji, a neštastná vzdychají.

hicstophcr však neměl ani jednou špatnou náladu, i když byl tak 
nemocný, že vůbec nikdy nemohl ven. Na obličeji a na rukou měl ja
kýsi ekzém, který se mu na slunci prudce zaručoval. Proto Rieato- 
pher skoro nikdy nevycházel a proto měl pokoj na sever.

A i kdybych tau ekzém neměl, pomyslel si áiostopher, pak stojné 
není tak docela Jisté, že bych se tam venku s těmi ostatními skuteč
né bavil. Protože levou nohu měl zaamzačenou a slabou. Chodit sice 
mohl, ale běhat a skákat - ne, to nesvedl.

Tatínek povídal, že Riestopher je vlastně a dvojčat, jenže jeho 
bratříček při porodu zemřel. A protože byli dva, bylo v maminčině 
břiše &SXLXA&N3M) příliš těsno, a proto má dnes Rieatopher takovou 
nohu. Takže jediné, co mi zůstalo po bráchovi, je tahle divná levá 
noha, pomyslel si Rieatopher. Nebyla to však pravda. Protože byli 
vlastně dva, měl mít každý i své jméno. A protože bratr zemřel, 
dostal Rieatopher obě jména. Proto se jmenoval Rieatopher Joaoi.
A s tím byl vlastně docela spokojen.

Rieatopher si Četl nejen o tom, jak smutno je dětem, když nemo
hou byt venku se svými vrstevníky; četl i mnoho jiného o tom, jak 
se podle dospělých dětem vede a co si děti mysli a co cítí.

A tak dobře chápal, když si všichni mysleli, že se musí cítit 
strašlivě osamělý a že se musí nudit. Nebo^ Riestophera skoro nikdy 
nepřišel nikdo navštívit. Všeohno, co by měl znát, ho naučili tatí
nek s maminkou a guvernantka, protože do školy přece chodit nemohl.

Třeba to není normální, pomyslel si Riestopber, že mi vůbec ne
ní tak mizerně, jak by mi vlastně mělo být. A tak někdy, když mu 
maminka řekla dobrou noc a zhasla světlo, ležel v posteli a mysiol 
na to, jak je špatné, že nemůže běhat tak rychle jako ostatní, že 
nikdy nesmi na sluníčko,a jak je mu přece jen smutno a jak je osamč- 
lý. Pak se snažil usnout pláčem, ale bylo to nesmírně těžké, bylo 
skutečně k vzteku, když se všude dočítal, že usnout pláčem je pro 
ostatní děti tou nejjednodušší věci na světě.

Proto Rieatopher myslel mnohem radši na všechno, co za coly deo 
udělal, co zaslechl a zažil, a na všechno, co s nim bylo v pokoji 
a čekalo jen na to, až se probudí. Vzpomínky a nápady mu vířily hla
vou takovou rychlostí, že musei silné zavřít oči,a pak se vo tmě 
za jeho vičky objevil pestrý ohňostroj malých tančících bodů. Míval 
se do něho, vytušoval v něm figury a pohádkové postavy a následoval 
je do spánku.

hned po snídani kontroloval Rieatopher lodi.(Mene dětského pokoje 
vedlo na moře a každé ráno vyplouvaly čluny a lodi % kanálu do fjordu

U okna měl Rieatopher přístroje, které si sám sestrojil, ale 
působily věrohodné, budíkový strojek zasazený do starého kola a za
věšeny na provázku vypadal tak báječné složitě. Zvětšovací sklíčko 
zvětšovalo nebo zmenšovalo svět, destička a matového skla s kapesní 
svítilnou umístěnou za ni byla nepřekonatelným stínítkem radioloká
toru.

kontrola lodi však byla pouze jedním z mnoha důležitých úkolu, 
které měl Riestopber přes den na starosti. Když ho jedna věc omrzela, 
pustil se hned do něčeho jiného, bylo tu ještě kresleni, knihy, 
známky, karetní hry ... a pak jeho vlastni země.

Rieatopbcrova ztxnč sestávala 20 dvou prken, která tatínek s ma
minkou používali k nastaveni starého jídelního stolu, když se čekala 
návštěva. Na těch prknech si Riestophor udělal hliněné skály a losy 
ze zápalek a z plastelíny si vymodeloval mrňavé lidičky a zvířata, 
kteří tu zem obývali.



Když Rieatopher četl jakou knihu, která se mu líbila, vytvo
řil si iia těcz (iřevěnych deskách zemi a lidi podle ni. Zde žily 
dál děti z Nyskogenu ještě dávno po tom, co je jejich autor opustil 
indiáni a piráti, války a všodni život, to všechno mělo místo v 
Riostophcrově aoukroMáM světě.

Riestopher dokázal nad deskami na podlaze prosedět celé hodiny. 
Snadno a bezprostředné mohl vstupovat do krajiny před sebou, mlu
vit místo lidí, hnát prérií stáda dobytka, pádlovat a Jelením kopy
tem po řoče až ke srubu bílých tváři nebo jako Velký hromo&ijce 
vést svůj kmen tajnou soutěskou k údolí skrytému za hliněnými hora
mi. Vedlo sebe měl ktabičky a plastclínou všech barev, bílou, čer
venou, modrou, hnědou, zlatistou.

Ti lidé tam před nim mu dělali pomyšleni. Měli však i svou 
vlastní vůli. žili dál jako samostatné bytosti, z nichž se mohl 
Kiestopher těšit a a nimiž mohl hovořit. A přišel na to, že tý, 
které si mohl vytvořit sám vo své fantazii - jako třeba Velký hro- 
mobijce vládnoucí obři silou - byli životnější a skutečnější než 
postavy g nějakých knih.

A tak se áiestophcr mohl, i když stěží překročil práh svého po
koje, denně potápět mezi zářícími korálovými útesy za poklady nebo 
s Indiány kouřit dýmku míru nebo vést letku burácejících letounů 
na druhou stranu pokoje proti nenáviděnému nepříteli nebo číhat na 
tygry v korunách obřích týkových stromů v indických džunglích...

Maminka se mu smála a něžné ho hladila po hlavě. Mleetophcr si 
často všiml, že stojí někde v koutě a dělá, jako že je něčím za
městnána, zatímco on si hraje se svou zemí.

"Jako by to byli opravdoví lidé, hle," říkala. "Skoro si mys
lím, že je znám, kam jen chodíš na tak báječné nápady? froč zmizel 
Velký Mromobijce vo sloupu ohně?"

Riestopher se podíval na místo mezi vigvamy, kde stával Velký 
iiromobijco. "Odletěl v raketě, víš," řekl mamince. "Odletěl na pla
netu, z níž vlastně pochází, daleko, dalek&nsko, kde jsou červené 
a zpívající stromy."

"My máme ale fantazii, mladý pane!" smála se maminka.
Rantnzii? Dospěli stále mluvili o nějaké dětské fantazii. Mlu

vili o ni, jak by si to jen vymýšlel, jako by nahlas předčítal ze 
svých myšlenek, jako by to, co si představoval nebylo skutečné.

Ale vždyí to skutečné bylo. To, co vo své zemi dělal, bylo 
stejné opravdové jako cokoli jiného v pokoji. Byl v té zorni, viděl 
popínavé rostliny v džungli, spálené savahy, slyšel indiánské bub
ny a cítil pod sebou koně.

fantazie? Měl vzpomínky na život ve svémzeiai a pamatoval si, 
co bylo po snídani - jaký v tom byl tedy rozdíl? Oboje bylo stejné 
životné a oboje měl jasně před očima. Iroč se pak jednomu říkalo 
skutečnost a druhému fantazie? Obé se přece odehrálo před hodinami 
a stejně snadno si mohl vybavit hodinu počtů a guvernantkou a vy
kázat ji jako skutečnost, jako mohl vrátit zpět ten okamžik, kdy 
Velký Rromobijce zmizel ve sloupu ohně.

Dospělí! Stále se snaží vměstnáni všechno do nějakého schématu.
Třeba neznají nic lepšího. Zapomene jednou i on a bude smýšlet 

o dětech stejně? kroutit očima a vykřikovat: To je ale fantazie!? 
Riestopbor si vzdychl. Dou&al, že kdyby na to měl jednou zapome
nout, že aspoň nebude mluvit o fantazii jako o "něčem", a čeho se 
naštěstí léty vyroste, až budeš dospělý a rozumný jako my? Rlesto- 
phere.

"S jako SLUNCb" stálo v Riestopherové slabikáři. A od té doby 
ho neustále rozčilovalo, že zrovna Slunce muselo vždycky hrát tak 
důležitou úlohu ve všem, co četl a slyšel. Zlaté slunco, které 
hřálo a svítilo, které rozsévalo zlato po vlnách a třpytilo se v 
kapkách rosy. Nikdy se s ním kvůli ekzému nehmohl pořádně seznámit.

Slunce bylo něco jako velký pomora&č, zralý a borky a sladký 
a lákavý jako zakázané ovoce.



Maminka říkala, že se Jedooké určitá uzdraví natolik, že se bude 
moci se siumcssH sc-̂ .náiait. Říkala to taia litujíéim hlasem dospělých 
a to neměl rád. Protože nešlo 9 to, aby se uadravil. Catčl slunce je
nom poznat. Jak máš ale někoho poznat, když se sea nim nesmi* setkat?

"Musí* ae zkrátka za nim jednou vypravit na návštěvu,* rahla 
jednou večer maminka.

Rdýž ode&la, Riaatepher o tom přemýšlel. & toho večera byly barev
né tečky za jeho vičky žhavě oranžové.

Druhý don rino začal Kieatopher odstraňovat ze své zorně stanoven 
vesnici Velkého bromobijcc. Roztrhal plast&línové figurky a sebral Je 
do krabiček, pro každou barvu měl Jinou krabičku.

"do postavíš te&2* zeptala se maminka.
"Raketodron:," řekl Miostopher.
Maminka se usmála.
když byly všechny zbytky hliněných skal, prérie apraloaa pryč, 

za&al Kiostcphor budovat raketovou základnu. Tentokrát stavěl vo vel
kém nálitku, protože celá ženáč měla být jedinou základnou. Zřídil 
kanceláře a ubytovny mužstva s květinovými záhonky, vystavěl čerpadla 
a udělal auta a jeřáby. Nakonec přišla spousta vědců a techniků.

špolečnč se dali do stavby rakety.
kieatopdar přesně věděl, jak má vypadat. Měla být veliká a stříb

řitá, m&íit být pro jednoho muže a měla letět ke blunci.
Jednou dopoledne, když maminka odešla na nákup, zašel do kuchyně 

a ukradl alcbai na obaleni rakety. Velké válcovité těleso Zhotovil 
ze Špejli a plastelíny, pak jo obalil stříbrným papiros, který při
chytil sponUličky. Vypadaly přesně Jake nýty v trupu. Potíže mu dě
lala špička, Po velkém úsilí a četném přistřihování se i ta povedla...

A pak, po několikadenní dřině, byla raketa hotova. Technici i 
vědci na základně s ni byli moc spokojeni a šéf řekl, že může kdykoli 
odstartovat, kíaatcpher a nim užviň edem dohovořil, jak se bude Jmeno
vat. Uspořádali parádní křest s proslovy a závěrečným banketem a šéf 
raketové základny, Američan, který mluvil skoro jen anglicky, ji po
křtil na oliver gun.

když šel Rieatophor večer spát, vyprávěl mamince, že hodlá druhý 
don letět ke Rlunci a kousek si ho vzít domů, aby se s ním mohl jak
sepatří seznámit. Jako náviadni prostor měl v oliver Sun zabudovanou 
lahvově zeleno# skleněnou skřínku, Uhtěl ji, až doletí, naplnit blán— 
cc&{ a vzít si ho a sebou. Aprctožc ta skřínka byla zabarvená, nemůže 
ze slunečních paprsků dostat ekzém.

Maminka se zasmála & pohladila ho po vlasech.

Následujícího dno se konal start. Riestopher se a vážnou tváři 
rozloučil s techniky a vědci, vyšplhal na věž vedlo rakety, odklopil 
těžké dvoře a. vlezl do piiéčni kabiny. Usedl do koženého křesla a 
rozhlédl se. Řady a řady lesklých přístrojů. Na všech stěnách barev
né kontrol! y. Velká radarová obrazovka a televizory. Všechno pře
kontroloval, prohlédl si skaiaudr, která měl na sobě, a zavolal kont
rolní stanoviště na základně. Dostal spojeni a nahlásil, že je všech
no v pořádku. Pak přišlo odpočítáváni, klidné a chladné. Rieatop&er 
zapadl do anatomického křesla a napjatě vyčkával.

" — pět - čtyři - tři - dva - Jedna - nula!* A Silver Dun se 
zvedl na ohnivésa chvostu a leskle vystřelil vzhůru. pryč do dalekého 
kosmu, kiostophcr byl vtlačen do křesla, slyšel tlukot avóhe srdce, 
byl však bláznivé rád, že raketa splnila očekáváni.

když Xomě dala raketě volna k letu, seřídil zkušenými prsty pří
stroje, odeslal hlušení na základnu a zkontroloval kurs. Raketa se 
rychle a jisté nesla ke středu sluneční soustavy. A dle očekávání 
cesta začínala být dloubá a jednotvárná.

konečně se však .na obrazovce vynořilo éínnce. Zárove^tn pocítil, 
jak Mu začíná být ve skafandru teplo, protože Rluncí bylo strašné 
horké. Pustil si chladný vzduch a to ho osvěžilo.



Potom klesal k planoucí kouli a viděl Ji přes sebou narůstat v 
burácející ohnivá teořo. iřosto hnal noohroža&ž oliver dun dál ke slu- 
ne&RÍiau povrchu, vždyí raketu sám zkonstruoval a věděl, co výdrži.

konečná přišel ten okamžik, Kiestopher zatáhl za velkou červenou 
páku. Otevřel se otvor izolovaného nákladního prostoru, zaplnily ho 
vroucí kaauády bílého ohně a opět se uzavřel

Risstopber rychle otočil vypínačem a raketa vzlétla jako šipka 
nahoru a x*Čt domů.

byl unaven a vyčerpán, když šplhal g pilotní kabiny a sestupoval 
ke svahu, kam se dostavil personál základny, oéf mu pogratuloval, 
ostatní vykřikli třikrát hurá a vzali ho na ramena. Stříbřitý trup 
rakety sa cestou ke Slunci ožehl a popraskal, kiestopbor však nelito
val. Raketa svůj úkol splnila.

Ještě týž den začal likvidovat základnu. Nejdříve demontoval pa- 
desátiventimotrový Silver Sun, a nimž si dal tolik práce. Pečlivě od
trhl alobal pd plastelíny a rúznobarvené kousky plastelíny uložil na 
své místo do krabiček. lak vzal tmavou skleněnou skřínku a opatrné ji 
postavil na noční stolek.

když mu maminka ten večer přišla říct dobscu nee, byl Riastopker 
unaven a aíaateu.

"byl jsou ua návštěvě u Slunce, přesně jak jsi řekla," vyprávěl, 
"housek jsem si ho vzal. A ráno si ho pořádně prohlédnu. Třeba se tai 
v mé zemi bude kpdit jako sopka nebo něco takového."

Maminka se usmála, řekla, že to samozřejmě může, a zhasla.
Ještě než šla spát, přišla se jako vždycky podívat na Hieetcphora. 

Oddechoval klidně a zhluboka. Trochu mu urovnala přikrývku, stáhla 
si úže noční košili a dívala se na svého chlapce.

braty se dáékla tmavé skleněná skřínky na nočním stolku. Znovu se 
usmála, ohmatala hladký povrch a zvedla vičko.

Ostré bílé sluneční světlo přelétlo přes obličej spícího chlapce. 
Na dně skřínky hořelo malinké sluníčko.

Riestop&er Jose!
i m  ^ied&rBOhen beici Sirius, iirsg. von Irma und heinz íntner,

Vlg. bas kene berlin 1979
J. Bing & T.A.bringsvaerd: álektriSKo evontyr, ůyldendal Norek 
íorlag, bélo 1974



Robert Heinlein prý řekl, že SF buduje na 
SF* Zde je praktická ukázka.
Michel CALONNE /o němž vím bezpečná jen to, 
že je s nejvyšší pravděpodobnosti Francouz/ 
si vypůjčil motivek až z práhlubin SF - od 
samotného Lúkiéna ze Samosaty, který v 
Iravdivých příbězích hovoří o révě, jež mě
la dole u země statný a silný peň a nahoře 
byla Ženou s tělem od boků normálně vyvi
nutým... /dále viz str. 32 vydání z roku 
1963/* A možná vám něco připomene i čápkův 
pád rodu Votických, ač se pohnutky pana Di- 
viška a pana Muira poněkud liší.



Michel Gaionne
KD&3NY NA NEJKRAJNĚJŠÍ

Když jsem se 8 nim setkal, skoro se ztrácel za oMnomnoa sklenici 
prswhisky. Přes sklo jsem viděl vychytralou a potměšilou tvář, překu
tou proláklinou, do niž se proudem valila tekutina.

- To jste vy,ten spisovatel? řekl. sedněte si sem. A moc neuka
zujte ruce. 3estiprskáci jsou na to hákliví.

Přes tu svou prewhisky si mu důkladně prohlédl. Jako novopečený 
příchozí, celý posedlý strachem, že udělám nějakou botu, jsesc se oka
mžitě zachoval podle jeho rady. Většina hostů v beru byli totiž domo
rodci skoro lidského vzevřeni a říkalo se o nich, že nemají rádi tu
risty.

Událo se to před třemi nebo čtyřmi lety na jedné planetce specia
lizující se v rekreačním podnikáni, v atlasu je označena jako SX-220^, 
alé pravidelní návštěvnici ji prý říkají guchoprd.

Na její ponkud lepkavou pudu jsem vstoupil s jistou nechuti.
Jen proto, abych stéphanovi udělal radost.

- Fritzi, řekl si, tohle je terno pro vás. Dostal jsem radiogram 
ze Euchoprdu; je tam jeden, který přežil. Mohl byste se ho vyptávat
a on souhlasí!

- To nikdy nepřilétá na Zem? zeptal jsem se opatrně.
Stéphanese neohlížel na anu ješitnost a vybuchl smíchy.
- Kvůli nějakému historikovi vesmíru! řekl. po vy byste měl pře

skakovat z planety na planetu, a na trčet v té své díře.
Stéphane univerzitně vzduiané lidi nikdy nepochopí, i když je vy

dává.
Zkrátka me přesvědčil /což zase není žádné velké umění/, a tak 

jsem se jednoho krásného večera ocitl na této poněkud pochybné plane
tě před nesněné pochybnou osobou, s níž jsem chtěl hovořit.

psn yaoli se vyznačoval klasickým vzezřením alkoholika - hubenou 
a napuchlou tváři a zarudlýma očima. Když jsem pohledem sklouzával % 
obličeje na zbytek jeno těla, očetével jsem, že bude oblečen jako pra- 
bufeták, ale kdepak, měl na sobě udržovaný, i když lehce ošuntělý vy
cházkový oblek, rak jsem si všiml, že jednu klopu stel pečlivě zaláta
nou.

- To moje staré, řekl ihned. Ručně. A to už je při svým věku 
krátkozraká.

Rozhodné měl postřeh. A rovnou bez přechodu ae zeptal:
- Kolik dáte?
Vyřkl jse: Jtéphanovu návnadnou cifru, chvíli diskutoval, pak 

přistoupil na plánovanou cifru. Ale platí se předem. Co nejdinkrétnéji 
jsem odpočítal bankovky na špatně utřený stůl.

- Tak je, řekl. akže jdeme na věc. A co vlastně chcete vědět?
- píši Dějiny objevných kosmických letů, řekl jsem mu. První svaz

ky, ja& jistě víte, už vyšly; návštěva u sousedů, Průkopníci za Sluň-
Netroufal jsea si dodat, jak se to dělává, - možná jste je měl 

už v rukou? Určitě to nebyl jeho způsob, spíš si romány zapojoval na 
elektrody.

- ... a teď píši o prvních cestách na Pás.
- aha, řekl pan iaoli, e xajÍBtá váa zkáza ttolemaia, protože jsem 

na něm byl a protože jsem všecko vid 1.
- Přesně tak! vykřísl jsem zanícené /cítil jsaía se povinován vlít 

su trochu nadšeni nad jeho vlastními Činy: on ho neprojevoval/. Prožil 
jste tu epopej, ale ano, epopej, po boku Van De Barga. Je to jedinečné



zkušenost. peňa soli, byt po beku hrdinovi ve výhni tragédie. Potře
buji se o nůR dozvědět všechno. Jak se usmíval, jak povzbuzoval po
sádku, jak dostával svá slavná vnuknutí. Zajímá xč všechno. 3yl to ve
likán* Ncv^ Martmann nebo nový Rrideaa, možné ještě víc akát &rideau. 
Dlouhá posloupnost dobyvatelů - to je název jedné kapitoly. Váeóhno 
mi podrobně vyprávějte, každičké jeho gesto bude pro dějiny vzácností.

CdkaHovel mě pohledem.
- yeplatil jste si, řekl posléze. Chceta znát celou pravdu. Je 

to tak?
- j& to tas, přitékal jsem prudce a vytahoval notes.
Není to žádná lahoda dělat si pozná ky v těch palčácích, ale mim 

hrůza z diktafonů a sa opiaů, pomáhá sd, když si to #schu pran&Kkráb- 
nout /íouživám zde zásadně předponu pra ^íato adjektiva pravěký. Necht 
mi čtenáři prominou; je to soda. pra ae dnes používá před archaickými 
termíny, označuje věci zd&dčné ze"starých dobrých Sas&*./+

- sám jste to chtěl, poušklíbl se. Back! Ještč dvakrát!
Domorodé číšníče se přišourala s podnesen. Měl jsem pocit, že se

upřená dívá na mé palčáky, pět prstu? Seat prstů?
- Začnu a Prvníma průšvihasa, řekl pan pao3i. 'ncí to začalo hrjt 

zajímavý.+++

Nejdřív jsme čelná nabrali nějakej objekt. Koc velkej nebyl, 
řekněme jako tahle flaška, ele i tak prorazil osum vratev speciálních 
slitin a vyboural do Ptolemaia skrz přepážky, stroje a taia kámošů 
asi padeaátimetrovcj, šedesétimetrovej tunel. Syli jak provlečený ko
rálky. ice pěknej pohled to zrovna nebyl. Vzpomínám si na skupinku 
tří strojníků, náraz jako by je přivařil k motoru a všichni tři byli 
jedná díra. Pěkné čist nnká, pochopte: ten objekt byl dost teplej, aby 
vypálil všecko, co se motalo v cestě. Když jste se pontavil přímo 
k průrazu, moh jste se dívat skrz. Jenom v první ainuté, %e jo. Pak 
to začalo ze všech stran povalovat s my se v sásehranejcá skafandrech 
brouzdali až po kolena v... ^ěco nehřeje, spisovateli?

- ale ano, ano, v pořádku, řekl joem. & jaká byl# vem Bé Bargová 
reakce?

- Druhej den se přišel podívat, jestli je všecko vy&Rvovaný...
- Druhý den?
- A co měl dělat jinýho? Oddíly tam byly, rozkaz znaly, fungovaly, 

věechno probíhalo v pořádku.
- Lo3 všAk byla v nebezpečí* Rylo třeba učinit rozhodnutí, udělat*
- heznsl jste Ptolemaia, řekl pan Psali, ostatní všecky velký 

lodě byly stejný, husím vas po ním trošku províst, to vám pomůže pocho
pit pár věciček, který v knihách nevyčtete.

když ee dáte z prostředka velkou spojovací chodbou, musíte jít 
dobrou čtvrthodinu rázným tempem, než dojdete na druhej konec* A během 
tý čtvrthodiny minete přesní dvacet hlavních atonovižt* A za těma sta
novištěm# bylo v hlubinách a zákoutích tcl&auia pfea sto oddílů o de
seti ež třiceti mužích* Každej oddíl měl přesné vymezenou práci a kaž
dej muž v tos oddílu bvl vyškolanej na dvé nebo tři specializace, aby 
moh v případě potřeby rychle nahradit kolenu.

Vidíte tu aít? Fungovala píi mináži a stejné dobře fungovala i 
při nehodách* A čís je situace vážnější, jo, tím líp to funguje: 
domů se chce vrátit každej.

akže to by byl ten první průšvih, o kterým.jaa& vám chtol vyprá
vět. éeppli ja^a díry, zpopelnili mrtvý, dali skafandry do sušárny, a 
pak jamie se věnovali jiným věcem.

Až na van bé Ferga, pozítří si na to vzpomněl a zřejma si řek, že 
by se to mulo oslovit. A tak svolal vojenskej soud, přesně podle řadů, 
a za dvé hodiny pak jednoho popravili a drželi ee každýho písmenka zá
koníku.

- ále^ řekl j&ah vyděšená, o této popřává slyšán první. Jaté si 
naprosto jist...?

- ?e teda jsem, řekl klidní. Ďe áarg ji možná neuved v hlášení.



Jenže vy jste zaplatil a já vám-fikám, co jáam viděl. popravili ho 
veřejně, jak to doporučuj* VŠekosm 1-1. *eati starejma dobrejma pra- 
kvérama podle vojenské tradice. Práak. Jíru v žaludku.'mčl skoro stejně 
velkou, jako byls díra po objektu. Saal jsem ho a pak jsem ho stěží 
poznával.

- Ale co udělal?
- Kdys do nás vnik ten objekt, mčl službu na štítu.
- Usnul? Upil se? Nechal Štít nedovř-ený?
- fo ne. Stít zkrátka nebyl dčlaaej na takovej typ objektu. <rápí 

váa to?
- Váa ne? o pověděl jsem přísně, depak to nebyl váš kamarád? A vy 

mi tady chcete říci, že ho zabili pro nic za nic. o váx nepřipadalo 
nespravedlivé, ^rzké?

Podíval se na :xá přes tlusté rudé okraje svých oči pobaveno i 
zmateně zároveň.

- Dobrá, řekl. Musím vám toho říct o lodích víc, jinak mý vyprá
věni nikdy nepochopíte.

- 0 lodích náhodou zase něco vím, řekl jsem upjatě, du, co já ví^ 
o lodích, zaplňuje celý regál knihovny.

- Každej má svůj kšeft, řekl pan i-aclí lhostejná. H-eápo.-.laááa, 
že se tíc$ živíte.

ovládl jsem se: nemělo smysl narukovat dekunent subjektivními 
reakce i.

- Mým kšefte-t, pokračoval, tyla drobná galantérie... Rite, jehly, 
náprstky, zkrátka věcičky. Kterejch je na Ze-"JL za pár babek habaděj
a který snj na galaktických letištích fantastickou cenu. Základny to 
nikdy nemaj na skladě, určitě jata 3Í !oho už všia. Objednávej peri- 
imetanukleonrutrcnový elektrárny, obří radioteleskopy, a xx takový věci 
- ale zpravidla zapa inaj na knoflíky vod kalhot.

- Kdo dnes ještě nosí knoflíky u kalhot? divil jsem se.
- Asi moc často základny nenavštěvujete, ušklíbl se. -.sk aa po

dívejte kolen sebe* co yyslíto, že drží vohlak barmanovi a tomu malýmu 
tloušti tovi u dveří? Pochopte, že magnetický systémy a podobný sere a- 
tičky jsou dobrý pro skafandry nebo pro ty-vel^ý zařízeni dodávaný 
pro případ poruchy i s vbudovaným.mechanikem... Ale jestliže si na 
nějaký venkovský planetě jako třeba tady roztrhnete kalhoty, tusitr al 
je umět aám začít nebo chodíte s holým zadkem.

Zkrátka jsem si tím nahrabal docela slušný jmění. A všimněte si, 
jak to bylo vykoumaný - ani zakázaný to nabylo, o ns mým stanovišti 
vo dvě lůžka dal byl nějakej Rízso, kterej riskoval. Mál zprostředko
vatelnu.

- Zprostřadkovátelnul
- Baže. Jak by ae v m líbily dva roky letu a nešouatnout si? V 

kantýně se dala najit kupa speciálních zsčiváren pro hypnotickou sou
lož a tak, ale většina kluků dávala přednost starým dobrým metodám. A 
pizzo to pochopil. Nebyl blbej.

- ťo Ptolemaios nebyl smísený?
- Kdepak, to přišlo do módy až pozdějš. A co se na tom mění? Rizao 

měl kartotéku všech kluku s plastickou fotkou, s rozmArama, zvykama 
atd. Pro;.lí<3 jaté si ji, zamluvil jeta si chlape a Pisao zanes rezer
vací do harpuno'ra^u. %a zařazeni do kartotéky jste platil a za rezer
vaci taky. Byl ta dobrej kšeft: v seznamce- byli skorá všichni.

Tady jsem si 3 úzkosti říkal, jak se s tía vyrovnám v pótfa dílu. 
fan Pauli mé trpělivě pozoroval.

- Chápete už trochu? Velitel 'Rizza vlastnoručně dekoroval...
poněkud jaem zrudl; cože!
- Opravdu si ta zasloužil, poznamenal psa psali, o von Šel sva

řovat vnější pléšt po nárazu tý probíječky. Nebezpečná fachá. Ale to 
víte, moc mu zoleželo, aby se vrátil na Kern a moh tomu balíku ulomit 
drápky. Cesta byls dlouhá, ala sypalo to* (pravdu to nebyl hlupák.

Vzchopil jsen 33.
- Ale to všechno mi nijak nevysvětluje, proč jste nechal zastře

lit svého kamaráda.
- Ještě jaeai vás o tam neřek lost,'povzdychl si pan Paolí. .̂le 

nic vám nevyčítám. Kdo nežil ne lodica..*



- Lodi byly vždy útočištěm hrdinných citů, vykřikl jsem /nesměl 
zabřednout dc nevhodných ayílenek/. čísa se Xeně stávala 6<nez$nžjši
a požitkářštější, tis* vice svobodných duchů vyhledávalo mlčení kosmu, 
tu velikou sá.ai vnějších světů... A mezi všemi támi skutečnými uži 
vy nenacházíte jediného, který by byl hoden vstoupit do dějin, a vy
právíte ad tady o nějakém mrzkém kuplíři Riazovi.

- Povím vám, vo kos chcete, řekl a pokrčil rameny. Zaplatil jste 
ai, ne? Vo kom teda? 0 Malíkoví, Bad^asyovi... nebo o tý bande z 
ústředních kuchyní... Znal jsem je skoro všechny, konečně za dva ro
ky... Když nepočítám seznamku, byly tam takový a takový kluby... Dobrá 
budu vám povídúa o jednom po druhým, dokud nebudete prosit o milost. 
Badgway byl počtář v navigaci, faly pivo, zrzavěj, kliďas, trochu 
ospalej. Během cesty si musel nahrabat takový dva tři Kiliány v poke
ru. To byl úplnej vědec. Shangra? Dobrej chlápek, ale úplně posedlej; 
chtěl vyzkoušet úplně všecky chlapy na palubě. Prej se mu to povedlo 
nebe málem. Jinak byl tak dobrej, až byl blbej; hromadě lidi na Zem 
posílal šeky na menši Částky - vdovám, ztro&kotanejm existencím... 
Henry? čerstvě vyřízenej poručík, ve svým oboru prej machr. á61 menši 
procento v zásobování, bylo to veřejný tajemství. Ouasmann...

- Přestaňte, řekl jsem zhnuseně, pochopil jsem, co jste chtěl 
říci; každý měl svůj kšeftík, je to tak?

- Nic jsem nechtěl říct, ř kl pan pauli. Pouze jsem vám o nich 
vyprávěl... ak bysme mohli pokračovat do nekonečna...

- Ne, přerušil jsem ho. spíš mi vyprávějte o cestě.
- tuně je to fuk. &le chtělo by to trochu ředidla... Back!
Zatímco ho číšnice obsluhovala, cosi mé nutilo, abych zkřížil pa

že a ruce strčil do podpaží.
- ahle na ta kašle, řekl pan ?aoli, kterému nic neušlo. Už je 

trochu znám; až uvidím nukoiio. co se čili, tak vám dám echo.
Ach bože! vzdychl jsem si potají, kde je můj poklidný kabinet 

na katedře dějin, plný mlčenlivých knih, navštěvovaný pouze studenty 
e domácnostnlmi roboty? Jenže teď jsem byl tady.

- Mu&e? řekl jsem.
- Seat neděl po objektu si mě vyžádal sám De Berg. čpíc! pomys

lel jae;3 si. Dobré, á jel jsem speciálním výtahem do velitelský sekce
a už to byla událost. Dveře se vodevřely, j dan mě přebral a po něko
lika vopičárnách jsem stál před velitelem. Když ho vidíte zblízka, 
první, cc vám padne do voka. je to, že šilhá. *ekl mi; Paoli?

- ro jsem já, pane veliteli.
- Předejte tuto depeši.
- Hned jse-a věděl, že je to zkouška. Soustředil do těch třech

řádků všechny možný enytéky. Alejó mám na to svoji fintu. Rozdělil 
jsem kády na sudý a lichý a všechno jsem předem naprogramoval. No a
pak jsem dvě vteřiny cvakal na klávesnici a šup - vypadla zprávu.

čte ji, vzpřímí se, jako by mě c těl dekorovat, položí ai ruku 
na rameno, podívá se mi do voči - vlastně 3o voka - a povídá;

- iooli, ty &Č už neopustíš. Vystřídáš toho vola radistu, co 
dneska ráxno vodešel na marodku.

Od tý chvíle jseN byl přímo u zdroje. A atole to za to.
krátce na to přišla.pulcherriaa, anaá hned druhej den.
- Rulcňcrrima! řekl jsem panu paoli. přistál jste tam? Bnéte ji?
- Cela? expedici jsem nesl za De Borgem na pádech vysílačku. Měl 

jata rozkaz držet se nejmíň šeat kroků od"nčho. Zajímá vás to?
- Vyprávějte o ulcherritYé, řekl jae^ 3u. Bude to pilířem xé Kni

hy. donesL- povídejte.
- ávý jméno dostala Pulcňerriaa až později. Zpočátku to byl jedno

duše objekt Čialo ?, TRavá at cefúrická porucha na obrazovkách. De 
Berg ji považoval za atjpaférickej šum. Serval mě, ež mi zalíhalo v 
uších. Pak jednou vešel a gpatřil na viaualiaátoru objekt 2 velkej ja
ko jabko. 9yly už rozeznat zasněžený póly a vlůčkovitou a s-iralovitou 
vrtsvu mračen.

- Co je %as tahle? křičí.
- o j<e ten šum, rané veliteli, já na to.
Zjevné si říkal: Zlobím ao nebo as? fax se rozhodl, ge ne, a 

mluvil vo tom, že otevře flašku praša&puau na oslavu "svýho" objevu.



- Ale nejdřív - kúra objekt a připravte člun.
10 se už samozřejmá Aévno stalo*. Služba se slepě řídila příkazy* 

Zatímco spal, přiblížili jame se o šest stadii* Když to Renry řek, 
jenom pokrčil řemeny. 0 prařampusu už ani muk* Na lodi vládlo horečná 
naaěti. V kant ně mé zasypávali dotazy: byl jsem jedním z osmi naho 
deseti, kteří se mohli dívat na obrazovky,a zbytek osádky zmíral zvě
davosti.

- čtg-u se podobá, fsoliř
podobala se hodna Zemi* 3yla tam voda, páry hnané větrem a velké 

zelené skvrny* které mohly být vegetací* Ale na té naprosto neanámé 
planetě nebylo moc naděje, že nerazíme na tvory v kalhotách, ?ady své 
zásoby neprodám*

Ptclamsioa setrval na oběžné dráze jen po dobu nezbytné nutnou k 
zběžnému průzkumu atmosféry. Podobalo se to vzduchu: bylo to skoro 
dýchatelný.

- Poměry nejsou zrovna ideální, přiznal ni jeden asistent, ale 
hltik kysličníku uhelnatýho zas moc neškodí* objekt 2 má úctyhodnou 
hmotu, zaoKrouhlené jeden a půl jmoty Bemč* Přeju příjemnou zábavu.

De Berg má bejt v komandu, takže i já. Divný povyražení. Na zdra
votní procházky si moc nepotrpím, pokud ae nejedná o nenší objekty 
jako Měsíc, kde člověk svou váhu už skoro ani nevnímá* Rychlý výpočtem 
jsem váak zjistil, že ne objektu 2 budu vážit takových sto třicet ki
lo včetnó vysílačky...........................................................

okénkem z člunu se dá krajina ocenit úplné jinak ne% na obrazov
ce. Ze dvou set tisíce metů byla docela hezká: pólv už vidět nebylo, 
zato však moře tmavomodře prozařující běloakboucimi mraky* Objekt 2 
obíhal kolem malýho, ale dost blízkýho slunce* I teplota byla pro na
še pozeaský kůžičky přijatelná*

- Kurs pobřeží vlevo, řekl De Berg*
- Kám to oznámit i druhýmu člunu? zertnl se pilot.
- jakýmu druhýmu člunu? Kdo tady mluví o nějakým druhým člunu?
Velitel se otočil a a atrii ho v dráze za n&ui.
- Kdo dsl příkaz? křičel bledý vzteky* Já žádný rozkaz nevydal!
- Kobylo třeba, veliteli, prosté jsem ae řídil běžnými výsadko

vými směrnicemi.
Poručík Aram se zrovna ukázal na palubní obrazovce za řídicím 

pultem druhého člunu.
- Okemaité se vratte na ptalemaiai řval 8e Berg.
- Fajn, řekl Aram, ale je to proti bezpečnostním předpisům. 

Vždycky dva čluny, článek šeatadevadeeát.
De Berg se zhluboka nadechl, chvíli sledoval přibližující se ze

lené pobřeží, a pak suňe řekl:
- Přistanete jako druhej, oyídám - jako Archej. 3a břehu proti 

tý skupince dvou ostrovů. A počkáte na mý instrukce* Konec.
Přistáli jsem poněkud tvrdě. Pilot viděl něco jako louhu, ale 

ty traviny byly třímetrový člun do nich zapad jako do másla e pak na
razil na pevnou zem. parádně jsem ae majznul o Brackovo sedadlo * tak 
se jmenoval ten přede mnou.

- Aspoň si příště nasadíš blaabék, vole, řekl nevraživé.
Měl jsem sto chuti mu pár vrazit.
2 tý zelený změti, co úplně zakrňjvala vokynka, jsme byli sakra 

vynervovaný. Pilot hrnát na palubní des^u, ozvalo se ohlušující pisk
nuti, pak se ukázalo trochu kouře a t ávs zmizela. Seříznutá libovol
ně zvoleným paprskem, je jich tolik, že už ani nevím kterým.

* už jsme se medvědím krokem prodírali tím xpolospáleným aencp.
- Nedotýkejte ea těch rostlin holýma rukrma, řekl biouá, jeden 

nikdy neví*
Byla to ale dřina zvedat všecana ta kila navíc. Ala nejhorší bylo 

aroma. Opojná vůně trávy, hustá jak polívka a silné peprné* Brack krá
čel v cele a přestřeloval velxý stonky a razil tak jakousi alej, 
vypadala skoro jako tunel* Nikdo ani necekal* Vzpomínám si, že jsem



byl celej podělanej strachy.
Mo a když jsce vylezli na hřeben...
Kevin, jak to říct. Fředntavte si, že se brodíte štckcu a najed

nou jste úplně Čistej a stojíte v paláci. Nebo jste v náruči nejkrás
nější dívky světa. Rylo to jako rina palici do hlavy a zmohli jame se 
jen na j&ůú. Stáli jsme jak přibitý.

Byly tam čóry všech odstínů zeleně. Byly samozřejmě nehybn#, ale 
prolínaly se vod našich nohou až v dál na horizont. Ryly to lesy, te
da vlastně lesostep, hustý a šťavnatý jako velký kupovitý mračna, 
když je hezky. Obřadné se přibližovaly a vzdalovaly, skoro jste měl 
dojem, že slyšíte hudbu. Vůně byla najednou tak sladká, že byste nad 
tir řval.

edy byle pulcherrima pokřtěna. Znamená to "Nejkrásnější", jak 
tvrdil De Berg. Odříkal krátký proslov, který se myslím připravil pře
dem. edy, Pulcherrina.

bhora jsme viděli moře a podivnejma vlnama, který se valily poma
lu, pomalu a na nichž ae vůbec nedělala pěna. A druhej člun na břehu 
a kolem něho se hemžilo pětadvacet chlapů.

- Na co čekaj? zavrčel De Berg. paclii Zavolejte Arama.
Zavolal joem ho. Tvářil se na obrazovce ustaraně.
- Mám maroda.
- Něco vážnýho?
- Riouš říká, že ne. Může ho ošetřit na místě.
- "ax je tam tede nechte se strážním oddílem a okamžitě, abyste 

nezt áceli ani sv j sni můj čae, odstartujte... Držte se těch sxali- 
aek, já sestoupím lesem a sejdem se na tem malým nažloutlým mysu. 
Konec.

Ne, zblízka se to Zeci zas tolik nepodobalo, stromy na iulcherri- 
mč maj kmeny ozpláclý na zemi jako obrovský placky s kořenaaa kolem 
dokola. Flochý listy vytvářej na konci tři ai čtyrcietrovejch stonků 
něco jako přístřešek a otáčej ae za sluncem, aby kmán byl v chládku.

A stejná tak "skaliska". Jak jsme se k nim přibližovali, pocho
pili jsme gx, co nám na nich připadá zvláštního. Ryly to dokonalý 
krystaly, počínaje zrnkem štěrku a konče blokama jako kopce. Krystaly 
s ostrejma hranama, a hladkejme a zářivájma plochsma.

S tou zatracenou přitažlivosti, co se nám tepila na boty* jsme 
potřebovali hodiny, než jsme se spojili a Aramovým kosandem. To není 
možný, řek mi jeden kámoš, to je úplnéj porod udolat krok§ a když se 
zastavím, mám dojem, že vrůstám do země. Tohle ai zapamatujte, spiso
vateli.

Ještě jscie ani nebyli na břehu Kponalenýho moře /tak ho ze arandy 
nazval aram c velitel ho za to seřval, zřejmí ho chtěl pojmenovat po 
svý holce/, tedy ve chvíli, když jsme se setkali s kolegama, spadla 
nee neoblomně jako opona. Bác!

- Přistáli jsme moc blízko rovníku, bručel De Berg. Asi ae rychle 
otáčí. Pojď sec, i soli, chci mluvit s Ptolemaiem*

Zatímco rokoval s druhým důstojníkem, ženisti vháněli umělou 
hmotu do dómu silového pole. rak už stačilo jen přerušit oroud a byla 
z toho kupole. Na lodích jsme byli docela dobře vybaveni.

Noc ae táhla šest hodin. Přisahám, že jsme je počítali, ďekali 
jame "útok", koho? o byla záhada, ale čekal se, protože byla tma... 
Když jsem vyčerpáním už skoro usínal, De Berg mě vyKOpal, nebo malém, 
na stojku před kopuli.

- A co vysílačka, veliteli?
- 0 tu se postarám.
V noci byla Fuicherrima bezbarvá* zelený odstíny se mění v různý 

lehce zářící šedi e krajina jeko by vás upřeně pozorovala. Kel jsem 
noční brejle a viděl jsem všecky ty nepřehledný stáda připlácnutejch 
rostlin, hledejch a bez jakýhokoli stínu, a na druhý at ane Zpomalený 
moře e vlnama, který se tentokrát zdálv vyloženo nehybný.

A ta vůně. S každým závanem hrizy ai stoupala do hlsw, sladká, 
peprná... střídali nás naštěetí po půlhodinách.

Vrótil jsem se pod kupoli, konečné jsem usnul, když slyšíc, jak 
mi do uši řve obrazovka.



- Veliteli, veliteli!
3yl to biouš. Vzbudil jsem De áerga. Biouš mu nesouvisle vyklá

dal jakousi bláznivinu, šlo o toho maroda... Zemřel, ne, bohužel ne
zemřel, přijŠte se podívat, přijóte.

De 3erg se tvářil jako v těch nejhorších dnech /ono i v těch 
dobrech.../. Přidělil mi mono, vzlétli jsme, navigovali tak trochu 
za světla - najednou se rozednilo - přistáli jsme u druhýho člunu.
3yl tam biouš ae strážním oddílem. Celi se třásli a dívali se na něco 
na zemi.

- je nějakej lékařskej důvod ho takhle nechávat? ucedil suše De
Berg.

Biouš se zatvářil, jako že KN toho na sebe bere moc. Poklekl 
vedle nemocného, který ležel na břiše, pokynul náa, abysme ae podíva
li, a jakýmsi odporem ho chytil za levý rameno, trochu ho aeézved a 
zase pustil.

- No tak zatáhněte silněji, řekl De Berg.
en člověk na zemi zved hlavu, jak jen moh, podíval se na nás 

tak, že... Radši na to nemyslím. Vystupovaly mu kcati. pokoušel ae 
něco říct, ale zmoh se jen tichej škleb.

- rpi, dejte mu narkózu, řekl velitel.
- Vyzkoušel jsem už všecko, nejde to.
- ak ho rychle převezte na marodku na Ptolemaia! Nebudete tedy 

přece stát a koukat, jak mi umíraj lidi.
Osobně se sklonil, uchopil ho ss vobě ramena a prudce trhl.
Všichni najednou jsme zařvali. Brack se odvrátil a blil. De Berg 

zbled jako stěna.
Den chlap zapustil kořeny.
Z hrudi a z pravýho ramene mu vedly Čtyři uzlovitý provazec, 

který protrhly žaty a nořily se do země. Další provazec, o něco ten
či, vycházel z hrdla a jeho konec ae kroutil, jak hledal půdu. Bylo 
to narůžovělý, a vedlejšími kořínky nebo s chlupy, co já vím. red 
jaem to viděl jasně: chlap byl přiaitek všema částma těla, nohama, 
trupem. Nemoh se hnout ani centimetr, a přesto se ještě snažil! Třásl 
se.

- v noci slezl z lůžka, řekl biouš /asi aby nějak přerušil to 
ticho/, za chvíli jame ho našli takhle.

- co mu bylo?
- Včera večer nic vážnýho... 3yl jenom utahanej. Lehké auéiaie. 

Stačily dvě tři pilulky.
De Berg se najednou hystericky rozeřval. Jsme všichni neschopný, 

jsme baby atd. Biouš si koupil diplom někde v bazaru, zdraví posádky 
je jeho džob, tak at se stará atd. atd.

po třech větách jsme ho přestali vnímat. Oba hioušové se dali do 
odborný debaty. Když jsem odcházel ve velitelových stopách, viděl 
jsem, jak vytahujou nástroje.

Cd tý vteřiny jsme kvaltovali jako šílenci. Tíže netíže. Měření 
a sběr vzorků jsme zmákli za necelou hodinu. A během další půlhodiny 
byly oba čluny zpátky na Ptolemaiovi.

- A co nemocný? zeptal jsem se pana paoliho.
- Chtěli ho operovat rovnou na místě, jako že mu ty kořeny vod- 

říznou, ale nepovedlo se to. Za chvíli hc museli zabít, jenže injekce 
nezabírala, iak ho pistolí spálili a věecko kolem.

- Ze strachu z nákazy?
- Z čeho jinýho, řekl paoli, sněd si nemyslíte, že to byli mania

ci?
- Á Van De Berg, když ho informovali o smrti toho muže, zaplakal? 

Přísahal bych, že ano.
- Já pokračuju, řekl pan paoli.
Ptolemaios měl přesně stenovenej férplán. Měli jsme udělat velkej 

perigalaktickej okruh a v přesných datech protknout určitý souřadnice. 
Rychlost a manévry od jednoho bodu k druhýmu byly ponechaný náhodám 
objevů.

Při odletu z Fulcherimy všichni navigátoři jako jeden nuž správ
ně pochopili, že je třeba nabrat maximální rychlost. A když se De 
Berg probudil - von si rád pospěl - byli jsme už na poloviční cestě 
k dalšímu bodu: využili jsme najednou všech prostředků zrychlení —



fyzikálních, temperálnich, zkrátka všecko sakumprásk. Trochu si zahu
lákal, aby se neřeklo, ale zpomalit nepřikázal.

V tý době, abyste věděl, jame nic určitýho neočekávali, en suž 
zemřel na svý kořeny, zbylo z něj jen trochu krystalizovaný hmoty na 
objektu, který už od nás dělily miliardy atadii prázdna, v němž ještě 
nikdo neviděl, aby se šířili mikrobi.

A přece.
Vidělo nás to čtyřicet. Zbylých dva tisíc* znalo brzo každou podro 

neat. úvlódali se , aby se nás nestranili veřejně - a přesto jame se 
po návratu museli podrobit nesnesitelným dezinfekčním procedurám, kte
rý zabraly dobrej půlden.

pak týden mjakýho letu. Směna neslaně nemastné střídala směnu. 
Jenom ae udržovaly letový fu&kce.

A pak to přišlo.
My na velitelským stanovišti jsme se to dozvěděli až úplně posled

ní. Jeden navigátor přišel za stanoviště, kopancem otevřel dveře, 
třásl se /to mi něco připomínalo/ a nesrozumitelně blekotal cosi o ně
jakým slepenci^ dvojčatech, co já vím. Bylondm jasný jen to, že se 
opakuje historia Pulcherrimy.

Snažil jsem se navázat spojením se všema bioetanovištěma, ale 
merhě. Nakonec jsem drapnul jednoho mladýho aadka v jeho kabině. Na 
obrazovce byl zelenej jako sedma.

- Velitel si přej* vědět, co se děje.
- ..ak mu vyřiote, že si může... odpověděl*
D* Berg přistoupil blíže a nezvyklezdvofile řekl}
- Mohl byat* mi sdělit, kde se nachází nemocný?
- Dole, dole... až úplně dole.
A přerušil spojeni.
A už jsme ve výtazích. AŽ dole? To by mohlo být u regenerátorů.

*am ani noha. 2$ by u stabilizace? Klusali jame spojovacími chodbami z 
vyhlazenýho kovu. Vzpomínám si, že jsem se do něj podíval a že na má 
nebyla moc pčkná podívaná.

Div jame nevyvalil! dveře a rovnýma nohama jame akočili do tý hrů
zy.

Voba byli na zeni.
- panebože, jenom de do ocele! zařval De Berg.
Skutečnost však byla mnohem prostší.Zapustili kořeny jeden do dru

hýho. strnuli ve zkroucená poloze, kter# vyjadřovala nesmírný úsilí po 
odtrženi. Ale kořeny jsou pevný, Rameno jednoho se nořilo do... Jestli 
nic nenamítáte, radši bysem se tím moc dlouho nezabejval.

Pan Paoli mi bez dovoleni vypil akleniei. Do tváře se nu vrátila 
barva a oči opět zaujaly přibližně svá místo.

Nebyl jsem na tom o nic lápe než on. Správně, přejděte na jiná té
ma, řekl jsem.

- ro zase ne, zavrčel a otřel si ústa. Zaplatil jste si, ne? ak 
si vyslechnete všechno, pokračuju.

Voba se třásli bez jedinýho hlásku jako ten chudák na Pulcherrimě. 
Kolem nich byli všichni biouši s těma lektvarama na nic. Pochopitelně 
ae moc nepřibližovali a měli masky.

Nezůstali jsme tea a velitelem dýl než tři vteřiny. Nejbližší bioug 
nás vyved na chodbu, a pěkná rychle. Bez masky ne! křičel.

- Co budete dčlat, doktore? zeptal se De Berg.
Ten jenom pokrčil rameny.
Vycházeli už i voátatní. pootevřenejma dveřma joem zahlíd jednoho 

nemocnýho a zdálo se mi, jako by ae výraz utrpení na jeho tváři zmirňo
val. Me něco přitakal.

Komu?
Henrymu, Zrovna vycházel. Poznal jsem ho i přes průzor masky. V race 

měl jednu z těch prokletejch hračiček, co se tenkrát užívaly a co jsme 
jim říkaly mandarinky.

- Poručíku! vykřikl De Berg. Přec* to nespustíte v lodi?
Henry si ho nevSimal - on si ho ostatně nevšímal ni<rdo. Byla tax 

sice vřava, al* zase žádnej zmatek. Všechno se už zvoryaaigcvalo, bezpe
čáci naklusali s protipožární aparaturou. Henry vykřikl několik cifer. 
Rozmístili nářadíčko. Dveře ještě nebyly uzavřeny* Viděl jsea toho muže 
na zemi, al* neměl už dost eil, aby sved hlavu. Nos mel zabořenej do



podlahy a tíás se.
Henry naládoval mandarinku, položil ji vedle marodů a zavřel 

dveře. Vytlačoval nás pryč. Máme devadesát vteřin, řekl.
Vy nevíte, jak mandarinka fungovala? V podstatě vyvolávala ohrom

nou implozi. Velké bitevní lodě zmenšovala na velikost viru. Veškerá 
hmota se přitom samozřejmě pomíchala.

Dal sice malou dávku, ale přesto málem ukončil náš osobni svět.
V devadesátý vteřině se všichni chlapi na všech můstkách od přídě k 
zádi konvergentně roztříštili vo podlahy, stropy e přepážky směrem k 
mandarince. Vzduch řval.

A to bylo všechno. Jednou ranou. Ale nadělala dobrejch dvě stě 
mrtvejch, žádnej požár, jenom padesátimetrová trhlina v trupu. když 
jame se probrali z mdlob, zjistili jsme, že bezpečnostní automatika 
už bčži, že lo3 je stála neprostupná a že by bylo třeba uvést do chodu 
zpopelnovače.

Veřejný míněni /tím myslím to na lodi/ o Henryho činu značně dis
kutovalo. Vyčítalo se mu, že zabil lidi, aby je zachránil před nemoci.
3 tím nesouhlasím. V tý situací... 3-3 a to jediná cesta, jak rázně 
zamezit kořenovýmu onemocněni.

- Jestli se mu to podařilo, pak je osp avedlnšn, řekl jsem. Za
mezil tomu skutečně? - .

- Dočkejte času jako husa klasu, zabručel pan paoli.
Zatím jsme se sněžili pokračovat bez stabilizátorů nebo skoro hez 

nich, s vysláblým pelem a s chrchlajícím pohonem. Nesmíte taky zapo
menout na to, že i naše spižírny dostaly zásah: nápoje, prakotlety, 
viianášy musely bejt na přidČl.A to mi umožnilo rozjet jeden kšeftík s 
Katibem - co se tak tváříte? Zaplatil jste ai, tak poslouchejte.

Katib byl biouš dietetik, měl dozor přes kuchyně a byl to kámoš. 
Nemusím snad říkat, že když chtěl někdo dvojnásobnou porci? stačilo 
se na mě obrátit. Kšefty se hejbaly. Katiba trápil jeden biologickéj 
problém. A zrovna ten nejšíavnatějši.do jakýho se moh biouá za celý 
staletí zakousnout: kořeny.

- Henry nemyslel, vrčel. Jak teč máme udělat tkáňový kultury? i 
dva byli úplnej zlatej důl. A te3 je všechno smíchaný.

- ro pys radši chytil ten virua?
- Kdo ři á, že je to virus? Máme o tom už takovou předstevičku, 

ale musela by se ověřit. Vzpomeň si...
Kátib svý povolání miloval. Musel jsem ho nechat vypovídat.
- ... vzpomeň si na toho prvního na řulcherrimě. Hypotéz bylo 

dost, ale ve skutečnosti byl úplně vobyčejně utahanej, na to se přece 
neumírá. V noci prostě vstane, vyskočí z člunu a mrskne sebou na pláži 
na břicho, i roč? chvil tu uvažuj* aby se n a k r m i 1 . ělo mu řvalo 
po látkách, i když to nebylo slyšet, chybělo mu kalciuta, cukry, všecko, 
na co sé jen vxponeněě. A tak začal vsávat zem* je v ní všecko, to ví
i tak nejapnej tcchnic jako ty. Uznej, že na naši rodný planete by 
takový kořeny byly učiněným požehnáním. Nikdo by neumíral hlady. Ale 
to ne, my se musíme pouštět do řetězce aležitejch přeměn, sbvsme se od 
minerálních solí a sluneční energie dostali ke kousku něčeho *poživa- 
telnýho". Jámo choulostiví hodovníci. A bere nám to všecky sily. Zatím
co obyvatelé Fulcherriny...

- Jaký obyvatelé? vykřikl jsem. ty jsi nějakýho viděl, Katibe?
- řeba jo!
Musel jsem příšerné vyvalit voči, protože se najednou nemoh udržet 

a výbuch smíchy.
- Možná jsem jich viděl pár desítek tisíc a ty možná taky; nepři

pomínej ti něco ty rozpláclý stromy? ifebs ubožáka roaplácnutýho na 
zemi? No, třeba to byly skutečné rostliny, co já vím, to by se taky mu
selo ověřit. Jsou tam třeba xxixxtx? živočichové, myslící nebo nemyslí
cí, pohybující se na nohou jako my nebo potočí pružin, křidel, viři- 
vejch brv, reaktorovejch prdítek, to je putna, živočichové, který čer- 
paj potravu přímo ze země, jak se jíti zamane - bu3 v krátkejch inter
valech jako my nebo jednou aa sto let, kdoví!

- Nemocnej se teda uzdravovsl? Bylo by stačilo jen vyčkat?
- Ke, řekl, okmažité bvl v agonii. Na takovej druh výživy hejsme 

dělaný, sbijí nás. Nebo nás mění v rostliny, což není bezpochyby o nic příjemnější.



- A ti dva H Ptolemaia?
- V  tô i není žádnej rozdíl. Hledali potravu v sobe navzájem.
- Ale oni nebyli v komandu, j^ulcherrimy ae ani nedotkli, co to 

v nich vyvolalo?
- Drahý Paoli, před objevem mikrobů si lidi mysleli, že se nemo

ci šiřej uhranutím. Abysem ti to moh říct, potřeboval bysem mít ty 
dva na šest měsíců v laboratoři.

A se zvláštní a tónem dodal: pokud je to vůbec nemoc.
- co tím chceš říct?
- No, pokračoval, jsem b&ěuš, ne psychoug.Na obsese, psychoaoma- 

tiamus, ns jevy jako stigmata a zázračná uzdraveni mám pouze amatér
ský názory... A tak, no, a vidíš...

Já nic nevid 1 a víc mi už o tom nechtěl říct.
..lid byl tři nadálé, a dost. De Berg poslal na Zem hlášení a neho

du vysvětlil po svým. Měla nám vyrazit na pomoc nějaké velká lo3...
- Ano, řekl jsem, Giordano Bruno, veiitel Brideau syn - syn 

Brideaua. Kráaný stroj, minulý měsíc jsem ho spatřil na vlastní oči.
- V muzeu? zeptal se pan paoli.
- Kdepak, na výcvikové základně pro stevardy, používá se ještě 

k výcvikovým účelům.
- o se dalo Čkkat, řekl poněkud štiplavě.
- Zdá se, že Giordana Bruna nemáte v lásce.
- Xii jsem na něm... Počkejte, dojdu k tomu.
Za tři tejdny najdou starýho známýho Břečka zaraženýho do jaký- 

hoai podlo3iiatra. A pak hned na to se to přiřítilo jako smršt v 
naprosto rozdílných místech lodi. čtyři "nehody" stejnýho druhu, fa 
v nákladním výtahu byla zvláší povedená; pět chlapů, ani vo jednoho 
miň, vkořenčnejch do sebe, aosstrum ježících se rukou a noh a rozškle 
benejck hlav... Já to viděl. Nakonec je zneutralizovat starodávným 
způsobem, který neohrožoval lo3; nehašeným vápnem.

Jeden z nemocnejch držel zbraň obrácenou proti soho, neměl oni 
Čas stisnout sroušt.

může to sice vypadat jako pitoreskní detail, ale lo3 zachvátila 
rychlostí blesku i pxxxxKBXHixpRBáxtXYx utkvělá představa;

Další noc /po šeda hodin z dvaceti čtyř se tlumila světla/ za
slechli chlapi na centrálním stanovišti "km"' jednoho thsnstika.
Je to jako když se trhá látka, Našli jednoho muže ještě se zbrani v 
ruce. ířil Špatně e pouze si spálil větší část těla. A protože hned 
nezemřel, dozvěděli jsme se důvod; domníval se, že vidi - a mýlil se 
- jak mu z nosní dírky roste malinkej kořínek.

AÍ už e pomoci viru nebo bez nich - téhle epidemii se báječně 
dařilo. Kupa chlapů spáchala sebevraždu a mezi nima kupodivu i Henry, 
muž s mandarinkou. De Berg běsnil, Vydal drakonický nařízeni proti 
sebevraždám, represálie proti mrtv m atd. Jindy bysme ac tomu chech
tali, ale nějak rám nebylo do smíchu. Jenem jsme ho ignorovali.
Zjevně z toho chřadnul.

A pak sebevraždy ustaly, vyšly z módy. Kolik obětí? Nejmíň sto 
šedesát šest, to je přesnej počet, kterej jsem pod De Bergovýn diktá
tem nahlásil na Zem. 0 sebevraždách ani vo kořenech se vám nic neřek
lo. Byla to epidemie tyfu. Všichni stři dobři mikrobi nastoupili služ
bu.

Jak skončilo jedno, začalo druhý. Jednoho dne jsem zachytil in
terní zprávy a ukazuju velitelovi obrazovku. Najednou se probudil.

Jeden bezpečák vyděšeně volal svýho aádřizenýao.
- Uniká to, pane poručíku, uniká tcí
- Vyjádři se. Mluv klidna.
- y těsnící zóně to klesá na šest&u! Už skoro na pětku! A furt 

to klesá!
- No té pic, řekl poručík, řusíae si ověřit, jestli mají stejné 

údaje na ostatních stanovištích. Veliteli, jste tam? upusíte prosím 
rychle tlakový poplach.

- Dobře, řekl De Berg.
Učinil tak. Jedno stanoviště za druhým hlásilo stejný údaje s 

timž vyděšeným výrazem. Znamenalo to jednu betóaovou voc; bezpečnost
ní přepážky netěsnily. Ptolemaios ucházel.



- Prognóza, f<*kl ječeti z chlapů, křivka na nule za čtyřicet vte
řin. .  ̂  ̂ ^Komplikované útroby lodi zaplňoval ohlnšnjí'i a katastrofální
piškot.

- Jde se na věc, řekl přece jen trochu pobledlý poručík.
- ^pustte druhou bariéru.
- co je to zas ta druhá bariéra? zasténal Pé Berg.
- o je bezpečáckej žargon, uruhá bariéra se okamžité spustila.

Na vhodném sistě vybuchle termická bomba a v okruhu osmdesáti metrů 
svařila veškerý kov v jedinou hmotu. Zaslechl jsem i pár krátkých 
výkřiků: v roztavených částech bylo poměrně dost lidí.

tlak konečné stoupl. Explozi jsme se prej vyhnuli o pouhejch de
set vteřin. Ale všechno norn připadalo směšné křehký. Svářeči, kteří 
zůstali naživu, se dali do přesčasů. Bylo to jednoduché, celou dobu 
byli na pracovišti, občas ai na hodinku na dvě na zemi zdřímli, jedli, 
co jim přinesli. Jejich pracovištěm byla samozřejmě ta beztvará masa 
oceli po bombě. Trhliny viděli všude. Svařovali horlivá, jako když 
člověk lapá po dechu. De Berg je navrhl na vyznamenání, vyvolalo to 
jen let^ý úsměvy. .. Svářeči byli podělaný strachy, byli z toho celi 
zsinalí, svařovali, aby nezařvali, to bylo všechno.

V ty době se už ltolemaios nedal ovládat. Šetřilo ae nergií, mu
seli jsme se rozhodnout mezi pohonem a regeneraci vzduchu. A tak na
vigátoři nabrali ten nejlepší možnej kurs k záchranný lodi a zavařili 
motory, letěli jsme nazdařbůh zcela fyzickou rychlosti, ale i Ta byla 
omezená.

- Přidej, říkal De Berg Synovi /začínali jsme se, i když trochu 
nejasně, vidět na obrazovkách/.

- Jsem na maximu, odpověděl Syn. A navíc budu ještě muset laví
rovat, je tedy moře blučnejch asteroidů.

A tejden si kličkoval, My zatím pomalu ztráceli vzduch.
Na posádku dobyvatelů nebyl zrovna pěknej pohled.
Míjeli jase se na chodbách a vzájemně se vyhejbali pohledům.

Zbylý jídelny už nebyly k ničemu, každej si e tím svým přídělem zalez 
radši někam do kouta a přežvykoval sám a očima upřenýma do prázdna.

Katib byl stále naživu, patřil ke skupině biouěů, kteří nepřetr
žité sledovali vzduch. Jednoho dne mi řek:

- Dlouho už to trvat nebude, lao. Už te3 dejcháme nepřijatelný 
poměr kysličníku uhličitýho. Od dnešního večera se rozsvítí jen každá 
pátá žárovka, jídlo bude studený a energie se nechá pro regenerátory.
A samozřejmé pro sváření. Ale na moc dlouho to nebude.

- Ha kolik?
- o ti nemůžu přesná říct. V tom stavu, v jakým lo3 je, se ne

daj změřit kubíky... Ale co, týden, deset dnů 8 je po vše^.
Ptolemaios neměl hybernizátory. Skoda. Pomyslel jsem si s lítostí 

MaSel bych cestu, abych patřil mezi vyvolený, znal jsem správný lidi. 
Představoval jsem si. jak jsem uspanej nějakejma euforizantama, zdálo 
se mi o bouři na moři, o kopcích s travinama slehlejma brízou... Na
hlas jsem řekl; Levandule, levandule! a satib se na mě kradmo podíval.

Začínalo to bejt prechčpetný.
Zůstával jsem u De Barga. Hodil se jako ústřední komunikační sta

noviště. Zdálo se, že to akceptoval, a nedával už žádný rozkazy, pou
ze ze spaní /já ho slyšel/. Jednoho dne, to už nám modraly rty. nás 
volali navigátoři:

- UŽ nahlásil Bruno polohu?
- Jo... a odříkal jse^ jim pětadvacet souřadnic.
- Děkujem.
Za pět minut další hovor:
- Setkání možné aai za sto sedmdesát tři hodin.
- To je víc než tejden... Zatím se všichni udusíme, vmísil se 

do hovoru biouš, kterej byl napojenej na okruh.
- ledaže by se stav posádky snížil na polovinu.
- Bacha na ty tahy! Všichni jsou teč ozbrojeni. Na tydle jatka 

se dobrovolníci nenajdou.
- Uvažoval jsem o realističtějším řešení... Na tu vzdálenost od 

Giordy mají čluny malou šanci, řekněme, že je to nejzazší mez jejic& 
možnosti. Zbývá třiadvacet Člunů a ty můžou vzít přes šest set uužd



ee zásobou vzduchu zhruba na osmačtyřicet hodin. Když odttartujou pl
nou rychlostí, mužcu být ještě včas zachycený. Na palubě zůstane n&co 
pod osm set lidí: pro ně platí totéž, při Synově příletu můžou být 
ještě trochu naživu.

Po tomto návrhu naatalo hrobový ticho.
O místo v člunu se nikdo nerval. Mrtvej jako mrtvej... Liknavě 

se uttořilo všech třiadvacet posádek. Když byly Čluny plný, odstarto
valy. Ryl jsem v jednom z prvních a Riszem /vzpomínáte si, to byl ten 
ze zprostředkovatelny/.

Když jsme odrazili, praštilo mě něco jako rána pěsti do žaludku. 
Manévrovali jame kolem Ptolemaia, byl jsem o vokýnka a... ne, tu vel
kou vyboulenou cisternu, tu gigantickou konzervu poznamenanou kopanci 
uličníků si nedoved te představit... V tý chvíli byla loň osvětlena 
z boku jedním zi3t se sluncí Pósu, byla jasně vidět každá trhlina, kaž
dá puklina. Ale detaily to nebylo nic: už jsem nepoznával tvar. Z toho 
velikánského nádhernýho doutníku nahlejskanýho jak zrcadlo /představ
te si Oiapdu, byly to sesterský lodě/ se stal takovejhle cajk, taková 
koňská noha, takovej krab... Už ani protáhlej tvar neměla. Vypadala 
jak shnilá padavka... A jak jsme se od ní vzdalovali, viděli jsme ji 
proti světlu. Z trhlin vlály jakoby drobounké hadříky, mohly to být 
jedině mrtvoly, s tím zvláštním vzhledem třísek nebo slupek, jaký ma
jí ve vduchoprézdnu...

- Když jste opouštěl loň, srdce vám krvácelo, řekl jsem pln sym
patii. Jaké to velikost v tomto loučeni...

- Když to říkáte, řekl. Bylo mi jasný, že je po všem, že se z 
toho už nemůžem dostat... Začal jsem ji pochopitelně nenávidět... Po 
však zajímavý nebylo, zajímavý to bylo ve člunu.

- Vyprávějte tedy o Člunu, povzdechl jsem si.
- Dlouhý to nebude, protože jsem hned první den upad do hluboký- 

ho bezvědomí. Na první pohled netušený štěstí: úsporný decjháni, zpo- 
malenej metabolismus... Až do konce m1 zůstal pramínek vzduchu, zvléši 
když... Ale to vám hned řeknu.

+++
Probudil jsem se přesně v tom okamžiku, když se Giordova přecho

dové komora s pískotem naplnila. Do plic mě jako studená výheň, jako 
rána bičem přes zadek zařezal vzduch... Zázrak. Vdechoval jsem ho, 
dív jsem nepuk, ani ždibec jsem nechtěl vydechnout. Byl jsem opilý.

Lodníci se záchranného člunu mě přenášeli jak balík. A v tý chvil 
jak jsem otevřel voči, jsem si říkal, nač ty masky, nač ty zdravotnic
ký vobleky... Samozřej&m jsem nebyl schopen promluvit. Voni taky nic 
neříkali.

Položili m3 na nosítka v biologickým bloku. Ucítil jsem píchnuti. 
Zdálo se mí, jako by tomu všemu chybělo trošku lidskýho tepla, chópe- 
te-li, co tím myslím. A pak jsem usnul.

Když jsem se probudil, nikde nikdo. A navíc jsem byl připoutanej. 
A jé jsem spustil rotyku, to si pište. Úplně samotinkej v pyžamu v 
krychli bílý jako kra. to teda ne. Pro ubohýho trosečníka, kterej má 
nárok na všecky slasti života, to bylo z mýho hlediska sadistický.

Přišel nějakej b&ouš. Furt ta maska, rukavice. 8val jsem tak, že 
mě nakonec vcdvázal, ale musel jsem vodpřisáhnoat, že budu poslouchat.

- Nevzrušujte se... Právě vám analyzujeme krev, moč, nervové tká
ně atd. Přišel jste ostatně z pěkné epidemie, musíme učinit aspoň mi
nimální bezpečnostní opatření.

Vzpomněl jsem si, že De Berg mluvil o tyfu. Bioušovi jako by vrty 
lo hlavou, proč z toho mém bžundu, chudák velitel^ tek ješitnej na ty 
svý zdravotnický statistiky... Na palubě se mu děly věci, který nemoh 
kontrolovat. Jak by potom měl najit odvahu a přiznat to? Jeho reakci 
na kořenovou nemoc jsem pochopil bezvadně: nasrala ho.

- Proč jste mě nedali k ostatním?
- K jakým ostatním? hláskoval biouš. Za průzorem vypadal rozpači

tě, Než mi odpověděl, ještě jednou mi změřil puls, pak se rozhodl;
- Pozor na šok, paoli... Všichni jsou mrtví.
- A jé, řekl jsem.



V jeho odpovědi mi něco nehrálo.
- A jak to že znáte mý jméno?
- No, měl jaté přece u sebe papíry.
- A co pytel? vykřikl jsem. Co je s pytlem?
- po dezinfekci vám ho vrátíme, uklidněte se. Pokud si pamatuju, 

byla v nám pěkná sumička.
- Dvacet čtyři tisíc šest set, upřesnil jsem schválně.
Už se mi dejckalo líp. Zbývala ještě jedna otázka.
- ^rtví? Jak umřeli? Vkořeněním?
- Já vám nerozumím, řekl biouš. Dva čluny nás minuly a ztratily 

se se vším všudy. Ostatní jsme dálkově naváděli až sem, ale byla v 
nich jen světlemodrá udušená těla. Až na vás, kamaráde. Nechali vás 
dýchat nÍ3to 3ebe. Sakra klika, kamaráde.

Jeho srdečnost byla nucená. Vším jsem si, že už už zvedal ruku, 
aby ni poklepal na rameno, ale hned ji svěsil podél izolačního obleku.

- A kluci z Ptolemaia jsou taky mrtví?
- K Ptolemaiovi jsme ještě nepřirazili, řekl. čak ahoj a klid.
pak mi přece jen stisk ruku, přea rukavici, a odešel a pečlivě

zavřel na závoru.
Vůbec se mi to nelíbilo. Ale neměl jsem sílu přemýšlet. Usnul

jsem.
Když jsem se probudil, světlo bylo jiný. Fřeaněji řečeno - nic 

se "neotevřelo", pouze jedna stěna krychle se zprůhlednila. Za ni 
jsem viděl něco na způsob vězeňské hovorny, červenohnědé s křeslem, 
a v tom křesle trpělivě čekajícího muže^ v němž jsem poznal Brideaua 
Syna. Už jaté se setkal se Synem? Velkej, silnej, připlešatělej, má- 
lÓB&uvnej, se všetečnejna vočima.

- Vítejte na mý lodi, Paoli, řekl.
- Děkuju, veliteli. Nebyla by náhodou jedna praretka...
- později.
Bylo to dost kategorický. Znovu m3 pozoroval. Dvěma prsty si pod

píral bradu. Na ten milej přátelskej rozhovor jen tak nezapomenu.
Se mnou jen tak něco nehne. Povídám*
- Jaký jsou zprávy z Ptolemaia?
Ani se nehnul, jako by mě neslyšel. Osmělil jsem se, trochu z 

vypočítavosti:
- Jestli k nim rychle nepřirazíte, jsou v rejži. Už když jsem 

opouštěl lo3, tak se vzduch málem nedostával...
- Právě na Ptolemaia se vás chci zeptat, Paoli.
fčbúh!
- ... Prý j3te zase zdráv. A aby nám bylo jasno, tyfus jste nils 

kdy neměl.
- pardon, ušklíbl jsem se.
- paoli, pokračoval stále stejným tónem, tady si ze mě nikdo 

srandu dělat nebude a není nic snazšího, než vás poslat na špacír 
druhým koncem přechodový komory.

firn m3 dostal. Byl jsem takhle maličkej.
- hčl jsem štěstí, veliteli. Epidemie se mi vyknula. Je to náho

da. o jsem entěl říct.
- Samozřejmě. Ale viděl jste nemocné?
- Desítkyl
- Jak vypadali?
A spadla klec. Skočil jsem mu na Špek. Susel jsem zkusit dostat 

se z pasti. Pustil jsem se do popisování příznaků tyfu, o nichž jsem 
nevěděl zhola nic. gnažil jsem se teda mluvit neurčitě. Ale Syn, i 
když hovořil pomalu, chápal rychle. A z jeho pohledu mš mrazilo. 
Přestal jsem blábolit a řekl jsem:

- Oukej, veliteli, yfus to nebyl, ale epidemie sebevražd a koře
nová nemoc.

- Kořenová, opakoval tiše. Vysvětlete mi to, Paoli.
Co mi zbývalo. A na De Bergovu stydlivost jsem se moh vykašlat.
Protentokrát mi nebylo proti mysli ukázat ostatním, jakej je ve 

skutečnosti: směšnej. A kdybysem řek všecko, třeba by to Syna pohnulo 
k tomu, aby si pospíšil: posloužil bvch kamarádů^.

A tak jsem vyvalil všechno, co jsem věděl. Syn jednou, jedinkrát



zved obočí, a pak už mé poslouchal v naprostém klidu jako vyřešenej
ze dřeva. ,Skončil jsem a požódal ho, aby m§ pustil ven a dovolil mi stýkat 
sa e posádkou. Znova se na mě tak nějak divně podíval, znova mi řek 
"později" a najednou byla stěna opět neprůhledná.

Nikdy jsem nebyl tak blízko smrti jako v této minutě, ale něvěděl 
jsem o tem.

Pek hovořil s De Bergem. v mé nepřítomnosti, jak se slučí a patři 
Asi vás to bude taky zajímat. Máte štěstí, měl jsem na Giordovi kámo
še, kterej mi to na zpáteční cestě vylíčil.

De Berg říkal:
- Dělej,Paule, dělej, je nás tu ještě sedm set naživu, ale vzduch 

máme už jen áa den na dva.
A Syn odpověděl:
- Proč jsi mi nic neřek o kořenový nemoci?
De Berg protestoval, koktal, zatloukal. Syn na něj vyrukoval se 

všema mejma upřesnčníma.
u De Berg zmizel z obrazovek a na jeho místě se ukázal Katib. 

Spojte m5 s vašima bioušema, veliteli, řekl. Jste spojen, mluvte, od
pověděl Syn. A katib udával klinická pozorování, čísla, návrhy na te
rapii. Bioušové na Cordovi ei to pěkně zaznamenávali. Spustili počí
tač a roboranty. řeba se najde do setkání nějaká vokcína. Každopádně 
je třeba pádit k nim a převzít je a ošetřit.

Další den. Už jsem se ani neptal, co je s Ptolemaiem novýho, můj 
biouš nevěděl nic, nepatřil k velitelskýmu můstku.

A pak najednou pro mč přišel bez masky. Hned jsem pochopil, že 
m5 pustí, a vyskočil jsem z postele a žádal o šaty.

- Přinesu vám je, řekl s neobyčejně přátelským úsměvem. Paoli, 
jsem štasten, že vám mohu sd33it, že jste zdráv.

- Nemám kořenovou nemoc?
- Rizantropii? /Už pro to vynalezli nesrozumitelný slovo.../

Spíš; měl jaté ji, tak trošku a sám jste se naočkoval, cigarety?
Najednou mě zamrazilo, ale par šluků mě vzpružilo.
Přidělili al důstojnickou kabinu, kde už byl můj pytel. Skoro 

nic nechybělo, člověk nesmi být zas moc úzkoprsej. Směl jsem promlu
vit se svou ženou, která mě už považovala za mrtvýho a která na mě 
civěla % obrazovky s otevřenou pus u. Zvláší když jsem jí diskrétně 
řek o pytli.

Pak jsem se trochu flinkal po stanovištích, kde mě přijeli jako 
bratra a kde jeeta potkal starýho kámoše, o kterým jsem vám vyprávěl. 
Dělal na velitelským můstku a to on mi povídal o Synových hovorech.

- Ale, povídám já, přirazíte k nim nebo ne? Jestli tahle schová
vačka bude pokračovat, tak se udusej.

- Giorda má havarovanej pohon, řekl. Belháme se. Jakmile se to 
spraví...

- lo je šílenství! křičel jsem. pošlete čluny nebo dělejte něco!
- U člunů nefunguje řídicí sil, pao... o víš pásmo... interfe

rence... A mezi námi, radši bysem tak hlasitě nemluvil.
- Proč?
- Syn rozhodl, aby ti dali injekci. Šivot ti zachrónili lapiduši. 

Potřebujou tvoji krev pro budoucí vakcínu.
- Ale já jsem už zdravej! Imunní!
- o je, ale Syn nemá rád zbytečný riziko. Tak se radši moc neu

kazuj. Zůstávej v kabině. Navštívím tě a voecko ti povím. Ale nechod 
mu do rány.

Dodržel alovo. Týž večer už sedčl pobitdlej v mý kab-né.
Stalo se to takhle.

KAtIB: Mnoho mrtvých. Přenechávej nám svůj vzduch, ale dlouho to 
nepotrvá. Kdy přirazíte?

SYN: Mohu mluvit s velitelem De Berrem?
DE BERG: Chcípnu, Paule, pálí mě to"tady. Na co čekáš?
SYN: Máme havarovanej pchon... Už to bude spravený, rošku strpe

ní, vene.
DB BERG: Do pr..., pošli nám flaSky se vzduchem, cokoli. Jame na 

dohled. Mam jgiordu na pilotážní obrazovce.



SYN: Správně. Přiblížil jsem se, abych mohl pozorovat tvé palubní 
průlezy. Ani jeden není v takoéc. stavu, abychom ná něj mohli náklad 
navést.

DE BERG: ak teda čluny, dělej!
SYN: Úplně poblázněny interference*
DE BERG: Ty prevíte, ty svině! robě se to dejchá, můžeš se vysrat 

na to, jestli chcípnu. Jen se mi podívej na rty, no! Krrrrrr, chíp- 
nout, umřít, země...

Atd. Delirium. Ze spojařů na Gioróovi se jen lilo. Syn stále za
chovával klid, seděl před obrazovkou mohutný a nehybný jako strom na 
Pulcherrimé.

Veiitele vystřídal Katib - patrně násilím.
KA.I3: Brideau? Myslím, že jsem pochopil. Mém návrh. /Odkašlal si 

chraptivě nabral dech./ Všude kolem a na všech palubách šílenství. Za
bíjej se nazdařbůh zbraněma, nehty... kvůli vzduchu... Šetřím. Návrh: 
pošlete nám mandarinku.

SYN: Třeštite+ Nepřiletěl jsem vás zničit, ele zachránit.
KAilB: Noc slov. Setřít. Strašné agónie. Blížej se. Stačila by 

vteřinka. Rychle palte!
SYN: vopravujem. rochu strpení.

Prý dokonce dodal; Mám zablokovaný odpalovací rampy.
Pak přerušili příjem, protože se nechtěli dívat na to, co se dě

lo na obrazovkách.
Giorda začal pomalu manévrovat kolen Ptolemaia jako ryba kolem 

utopence. Stín dokonalého doutníku klouzal po vráskách a zlomech vra
ku, tý rozrušený slupky, v niž to asi nebylo moc p kný.

Celej týden.
Pak Giorda znovu n bral kurs k Zemi. A Syn odeslal ono hlášeni, 

který jste asi čet: Přišli příliš pozdě. Průzkum neukazuje žádnou 
stopu života. Hrdinové Ptolemaia jsou mrtvi.

- Až na jednoho, řekl živě pan laoli* A zavolal; H'ck! Po aby 
oslavil, jak si myslím, své přežití.

Byl jsem jako zkamenělý* Vypil jsem další velkou sklenici* S ni 
se mi vrátilo trochu kritického ducha.

- Proč vás nechali odejit? zeptal jsem se podezíravě* Mám-li ván 
věřit, psk Brideau byl člověk, který by vás ze strachu z rizika nechal 
zavřít v biobloku na doživotí*

- Žertujete, řekl paoli. Zajímal se jenom vo lod a jinak se moh 
vesmír třeba rozsypat, měl se z toho snad po...? NO, vylodili mě s 
poctama, dokonce mě vyznamenali /ale ne veřejně/, a pak můj případ 
zředili v ohromný polívce administrativy. Dokonce už ani nevěděj, že 
existuju. Ani je nenapadne srovnat paměti.

- Dal jste jim trochu své krve, řekl jsem. Umožnil jste vyvinuti 
očkovací látky. Přispěl jste k pokroku lidstva, pane paoli.

- Jo, řekl. Jsem z toho celej na větvi. Při návratu jsem dal s 
tím svým bioušem řeč. Měl nápad, možná stejnej jako Katib. gikal;
V kosmu, dalexo vod rodný planety, jsme všichni jako předčasně naro
zení, mimina vytržený z břicha matky... Je to studený, je to prázdný... 
Všecky naše buňky áolaji po troše tepla, strach... A tak hledají, 
hloubají, nasávají.... Ma pulcherrimě je to zřejmě přirozet^ májhlad, 
nemúžouuž odolat... A to je nožná ta nákaza, celá ta epidemie...
Co si o tom myslíte vy?

- Vůbec nic, řekl jsem upřímné.
Zeptal se, zda jsem za své peníze dostal, co jsem cntěl. Jó řekl 

ano, on mí podal ruku a vyšel z baru. Už nikdy jsem ho nespatřil._____________________________________________________________________



Úryvek z V. knihy Dějin objevných kosmických letů od Fritze Muira, 
nakladatelství Stéphna Malivoye. Kapitole II; Hrdinové Ptolemaia.

/.../ a nic se nevyhnulo jejich slávě, ani pomluvy. Sága letící z 
planety na planetu dává někdy vzniknout bahnu. A tak se rozšířila 
lepkavé vyprávění, zrozená v brlozích těch malých nebeských tělea od
dávajících se prostopášnosti díky přehnaně liberálním zákonům. Opová
žili se líčit Van De Berg# jako krvelačného a zbabělého fanfarona.
Proč by ne? Již tu není, aby se bránili Rozšiřovali morbidní předsta
vy, podle nichž prý průkopníci nezemřeli v plné práci, nýbrž se váleli 
v odporném rozkladu. Autor těchto řádek na vlastní uši slyšel jedno
ho takypřeživšího vyprávět jednu z těch hrůzostrašných historek, které 
se prý těší mezi lůzou oblibě, leč to sem nepatří. Milý čtenář se 
nemusí obávat.

katastrofa Ptolemaie je jedním z vrcholů našich nedávných děgin, 
a kdož ví, třeba veškerých našich dějin. Svou vznešeností se rovná 
zkáze Titaniku, úžasnému umírání kapitána Scotta a jiným velkým oka
mžikům středověku. Nikoli bez posvátného chvění pouštím se do líčení 
posledních úderů jejich srdcíí

17. března konal se rozhovor mezi Van De Bergen a velitelem Bri- 
dcauem. Hrdinové se pohříchu jen zřídka starají o historiky a opomně
li se pro nás nahrát. Ale tomu, Ven Berga znal dobře a důvěrné, 
nčdělá nijak potíže rekonstruovat to podstatné z jeho posledních slov.

- Dusíme se, Paule, řekl bezpochyby. Nesnaž se nás však utěšovat. 
Velmi dobře jsem pochopil, žes ještě příliš vzdólen a že nedorazíš 
včas. Proto využívám posledních sil, abych vzkázal toto;

Hitchi mě neoplakávají! dodal určitě. Recht neustevují jediného 
dne na počest mé pařátky! Necht am mládež Htaxá matičky Země naopak 
pochopi toto - umírám, abych ji ukazal cestu.

Všichni, kdož odcházejí, uzavíral svým slavným způsobem, všichni, 
kdož odcházejí, všichni, kdož je nabádají, aby odešli, všichni, kdož 
liči jejich činy, nešetříce sv eh sil - ano, všechna ta srdce dobré 
vůle se účastni této mohutné křížové výpravy člověka do Svatá Země 
Kosmu, přivolávající je hlasem neodolatelným a volající; UVGLNĚ E 
LANA! VYTÁHNĚTE KONEČNĚ SVÉ KOŘENY!

Kacines suy la res Belle
in* Lea ťiegea de l*Espace, recueil de houvelles, anthologie pré- 

parée par Marianne Leconte, Faria, Librairie des Champs-Élysées, 
Le ^asque-Science fiction, 1977



Před sebou mám fotografii Henryho KUTTNERA! 
krátce střižené kudrnaté vlasy, knírek, 
lehký úsměv a za zády knihovna. Tento muž 
stačil za svůj krátký život /1914-1958/ 
napsat moře povídek, kterým opláchl snad 
všechna pobřeží SF. Nebyl na to ostatně sám. 
Vydatně mu pomáhala jeho o tři roky mladší 
chot Catherine L. Mooreové. Párek dal dohro
mady sám H.P.Lovecraft.
Jsou povídky, které si báječně dovedu před
stavit jako báječný kreslený film. K nim 
bezesporu patři hogbenovský cyklus, z nčhož 
znáte zatím jen Potíže s elektřinou diky 
Kajdošově překladu v ročence Mony 1979 a 
diky přepisu ve větrnickém fanzinu.
Držte i te3 Saunkovi palce!



Henry Kuttner
S T U D E N Á  V Á L K A

Nebejt mladýho řugha, nikdá bysem neměl rýmu. Ten prcek vám ale 
doved bejt votravnej! Ňa první pohled byste řekli, že je to mládě 
vod gorily* Kokos to mělo rozměklej a vodulej a prasečí vočka u sebe 
blízko asi tak na jedno dloubnutí prstem. Jenže jeho fotřík si mys
lel. že na světě nemůže bejt nic parádnějšího. Vono se nejni čemu 
divit, páč ten parchant ae zatraceně podobal starýmu.

" o je poslední z rodu Pughů," říkával jeho fotr a frajersky se 
přitom nakrucoval a pejchou celej potento pošilhával po goriláčkovi. 
"No není to pěkný děcko?"

Vobčan mi mráz přebíhal po zádech, když jsem ty dvá viděl pospo
lu. Náladu mi zvedne jen pomyšlení na ty časy, kdy jsem je ještě ne
znal. Asi mi to nebudete věřit, ale stačilo málo a ty dvá, fotr s tín 
smradem dobyli celej svět.

yy, Hogbenové, jsme takový vobyčejný lidičky. Příliš na sebe ne
upozorňuje::: a žijem si klidně v tom svým oudolíčku, do kterýho nikdo 
nepáchne, když se nám nechce. Sousedi a lidi z vesnice si na to už 
zvykli. Věděj, že děláme, co můžext, abysme nikomu nelezli roč na voči. 
A jsou nám za to vděčný.

Když se néň fotr nad re, zrovna jako tudle minulej tejden, a 
Štráduje si to po hlavní třídě v rudejch podvlíkačkách, všicí dělají 
jako že nic, aby mamě nebylo hamba. Věděj dobře, že kd^ž nejni zláma
nej, že se chová jako řédnej sfesian.

yslej si, že fotra dohnal k chlastu Saníx, to je náš nalej, 
móme ho v takový nádrži ve sklepě a už nu zase lezou zoubky. Poprvý 
vod občanský války, žrovna jame si říkali, Že au už žádný neporoKstou, 
ale u Samíka ječen nikdá neví. A taky srandovně kope nožičkama.

Jeden profesór, co ho Ráme ve flašce, říkaly že saxík vydává ňá
ký podzvukový tento, jako teda když řve, ale to jsju ty učený řečičky, 
lomu my nerozumíme. Zkrátka vám to pocuchá nervy a to je všechno, fotr 
to nesnáší. Tentokrát to vzbudilo i dědu na Spejchaře, a to se nehnul 
už vod vánoc. A první, co udělal, když vodevfel voči, bylo, že vybra
ně seřval fotra.

"Vidím tě, ale nevím, kde jsi!" hul kal. "Už zase děláš ňáký 
ptákoviny, co! V tv;-m věku je to smutný! Ale počkej, já tě sundám!"

V dnékud z dálky jsme uslyšeli žuchnutí. "Sejmul si mě ze tří 
metrů," hulákal fotr dalexo z ddolí. "?o je aprostárna. foh jsem si 
něco polámat!"

"Jestli se budeš takhle vo&irat dal, tak se polámeme všichni, po
letovat sousedům přímo pod noaem! Upalovalo se za mnohem men í věci. 
Chceš, aby nás lidstvo prokoulo? A teň drž hubu, musím se postarat vo 
mslýho!"

Když nikdo, tak děde dovede ukonejšit malýho vždycky, autokrat 
mu zazpíval ňákou písniču v sanakrtu a v cu uletu chrápali vobá dva.

Já jsem koumal nad ňákým forrychtunkem, abysem ^ámě zahustil slad
kou rmetanu na kolníky, žádnej extra material jsem: neměl, jenom starý 
sáňky a kúa elektricRýho drátu, ale porravdě řečeno jsem zase nic 
Speciálního nepotřeboval. Zrovna jsem se pokoušel nasměrovat drát na 
sevcroseverovýchod, když tu vidin ňáký károvaný gaiata zdejchuvat se 
do leea.

Byl to st.ejda Len. Dokonce jsex ho slyšel myslet. "Já to nejsem!* 
fikal v mý hlavě a parádně hlasitě. *Hleň si svýho, Saunou. Budu vod 
tebe nejdál dvé kiláky. Víš, že strejda Lem je hodnej stařík, kterej 
nikdá nekecá. Snad sis namyslel, že tě chci, hochu, oblafnout?*

"íochybuju, že by ti zrovna todle ňák moc vadilo," odpověděl jsem 
mu v myšlence, "Jenom kdybys to uměl,co? Copak to zas kuješ, strejdo?"



Zastavil se a notnou oklikou ee vracel.
"Jenom mě tak napadlo, že by tvá sémě udělalo radost, kdybysaa 

ji natrhal pár roruši," myslel a zároveň nakop šutr, aniž by se ho 
dotknul. "Když ae tě někdo bude ptát, stačí, když řekneš, žes mě ne
viděl. Nebude to lež. Ve akutečnosti jsi mě fakt neviděl.*

"Strejdo Leme," zamyslel jsem mohutně, "dal jaes mámě alovo, že 
tě nikdá nepustím ven samotnýho, protože jak jsi utek posledně..."

"Aleale, chlapečku zlatej, přece bys to nerozmazával..."
"Kámošovi se nedá vudřeknout, strejdo," řek jsem a znovu navíjel 

drát. "Počkej, až mi zhoustne ta smetana, a pak spolu pudem tara, kam 
chceš."

A pak jsem viděl, jak ae v křoví hejbej károvaný ratata. Vylez 
se ztrápeným úsměvem. Strejda je malej a tlustej. Nejni zlej, ale 
cokoli 8 ním m&že udělat cokoli a tak ho mučíme mít furt na vočieh.

"A jak to uděláš?" zental ae civěl na hrne* ee smetanou. "Chceš 
ty potvůrky donutit, aby víc makaly?"

"Strejdo!" řek jsem. "Jakobys mě neznal. Surovost Ks zvířatům ne
snáším. fy rnršky už tak dělaj jak vzteklý, aby to mlíko zkyslo. A na- 
má&aj se tak, až mi srdce usedá. A jsou tak prťavý, že je člověk ani 
vidět nemůže, pokud nešilhá. fotřík povídal, že to jsou ňáký enzýny.
Je to možn . Malý jsou na to dost."

"No, né že by nebyly malý," řek strýc Lem. "lak jak to uděláš?"
"Vidíš todle?" říkám a málem praskám pýchou. "Todle vodešla mé* 

min hrnec do příštího tejdne. V tomdle počasí dva dny na zhoustnuti 
úplně stáčej, ale já tý smetaně dopřeju veškerej možnej čas. A až se 
mi hrnec vrátí... šups!, bude hustá."

A přetavil jsem hrnec na sáně.
"Kluka s takovým fištrčnem jsem ještě neviděl," řek strejda Lem 

a sklonil se, aby povohnul drát. * akhle to bude lepši e vohledrm na 
na bouřku příští úterý. A te<3 už můžeš."

Vodeslal jsem hrnec do příštího tejdne. A když se vrátil, byla 
smetana podle očekáváni hustá, že by se na ni dalo skakat. Yaky tam 
byl sr&en z příštího tejdne, kterej se šplhal po hrnci a kterýho jsee 
rozmačk* To teda nebylo chytrý, vším jsem si toho teprve, když jsem 
šáh na hrnec. Zatracenej strejc!

Šusem zayad do lesa a spokojenosti hejkal jak voael.
*1 o jsem tě nachytal, ty pacholku," hulákal. "To jsem moc zvěda

vej, jak dostaneš prst z prostředka příštího tejdne!"
Tady Rio vo časovej posun. Měl jsem to tušit. Když vohnul drát, 

nebylo to kvůli bouřce, rvalo mi deset minut, než jsem se vodlenil, 
a to kvůli fešandč jménem Inercije, co se motá všude, kde ái jeden na
dá pov.or, když ušuje do času. Já tomu houby rozumím. protože ještě 
nejsem dost velkej. Strejda Lem říká, že von zaomněl víc věci, než se 
já mužu naučit do konce Života.

Při tom náskoku jsem ho div nrpropáa. Ani jsem neměl čas se přcvl 
vlict do svýho konfekčního vobleku, a to jsem dobře tušil, když jsem 
viděl, jak je voháknutej, že má namířeno do ňákýho fajnovýho miste.

Von si ale lámal hlavu, furt jsem narážel na kousky pohozenejch 
myšlenek zavěšených na křoví jako rhom^če voblačků. Moc mi to nrřixalo, 
protože když jsem k nim příběh, už vyprchaly, ale byl jsem si jistej, 
že chce udělat něco, co nesmi, po by došlo každ mu. Bylo to něco jakot

"Doprkvančic - kdyby;am jen - panebože, jen at si děda neuvědomí - 
ty zatracený puchová, že jsem moh bejt tak blbej? Doprčic v já jsem 
dobrán, co ani kuřeti neublíží, ale teň uvidíte./ A ten kluk aaunk 
chce na mě dělat haura, ale von ho život naučí, chachacha. Doprčic, 
zase jsem nedal majzla, seber ae brachu, určité to dohře dopadne. Za
sloužíš si to nejlepší, Lemueli. A děda ae ni^dy nic ne ovi."
XK Nakonec jsem uvirél mezi stromy károvaný gatata. ale stejně jsem 
ho dostih až před sešupem k varietnímu místu na kraji vesnice a už bu
šil na nádraží na pokladnu španělským dublonem, kterej sek fotrovi z 
kufříku.

Ani jsem se moc nadivil, když chtěl lístek do State Center. Dopřál 
jsem mu pocit, že jsem ho jako nedohnal, porefal se s chlápkem za vo-



dýnkem, ale nakonec se pohrabal v kapse, vyšťoural atřibrtúik a chlá
pek se div nepřetrh.

Když strejda Lem výběh na nástupiště, vláček se už dával do po
hybu. Měl jsem tedy nakvap, p sledních d set metrů jsem musel pcpo- 
letět, ale snad ai toho nikdo nevšim. Jednou, to když jsem byl ještě 
mrně, byl v Londýně velkej mor, tenkrát jame tam bydleli. A ny Hog- 
benové jsme se museli pěkně rychle zdejchnout. Ještě si vzpomínám 
na ten bugr, co byl ve městě, ale to nebylo nic proti tornu, co se 
dělo ve State Center, časy se zřejmě změnily.

Píšťaly plakaly, trubky tréubily, rádia řádily - jeden by řek, 
že za pár set let dělá každej vynález ještě větší kravál než ten před 
ním. Brněla z toho lebka, dokud jsem nepoužil fintu, který fotr 
fiká zvýšeni prahu odolnosti vůči decibelům. enhle název považuju 
za snobárnu.

Strejda Lern nevěděl, Že jsem poblíž. Radši jsem nemyslel ?iOC na
hlas, ale von byl tak namichnutej, že si nedával pozor na nic. Sledo
val jsem ho v nádražním davu a pak na jedný rušný ulici. Jéžiši, já 
si vám tak voddech, že jsen vypad z vlaku!

Nerad myslím na to, co se déja v kotli se všema těma mrňavejma 
zviřátkama, tak malejma, že je člověk stěží vidi, 8 těma chudinkama, 
co běhaj, uvařený a neštastný, všema směrama a který prorážej hlavou 
zdi, až z toho jednomu srdce puká.

Ostatně myslet na to, co se děje ve fáru, který vás míjí, taky 
není žádná psína.

Strejda Len věděl, kam jde. Cválalatak rychle, že jsem si musel 
dávat bacha, abysem Neletěl. Furt jsem si říkal, že bysera měl navánít 
s rodinou kontakt pro případ, že by to začalo vypadat bledá a Že bysem 
to už nemoh zvládnout, ale nebylo to možný, ^áma měla zrovna dejchá- 
nek dam z farnosti a naposled, co ji můj hlas přišel shůry přímo před 
reverendem Jonesem, tak mě po návratu pořádně seřezala. Reverend Jo
nes nás Roubeny totiž ještě nezná.

Fotr byl nalítej jak slíva. Nemělo smysl ho budit. A měl jsem 
plný kalhoty při pomyšleni, Že bysam vzbudil malýho, kdybysem se po
koušel zavolat dědu.

A strejda Lem zatím pelášil. A jaký si dělal starosti! Právě 
spatřil dav shromážčěnej v jedný uličce kolem velkýho náklaááku. V ich- 
ni se dívali na ňákýho chlápka na tom náklaďáku, kterej v každý ruce 
máchal flaštičkou.

Vypčalo to na přednášku vo bolesti hlavy. Bylo ho slyšet až na 
druhej konec ulice. A na voze měl přišpendlený kusy hadru s nápisem 
P u g h ú v  h o j e h l a v .

"Ajaj, do pytle!" myslel strejda Lem. "A co já chudák s tím?
Kdo by si jen pomyslel, že se najde někdo, kdo si nakonec Lily Lou 
Mutzovou ve;.e? Ajajaj, krucifix!"

lo je fakt, vzpomínám si, jak nás parádně když se Lily
Lou Mutzová vdala, už je tomu pěkně dávno - aai deset let, čítám.
Ale naprosto jsem nechápal, proč se strejda kvůli tomu žral. Lily Lou 
byla ta nejvosklivějši sanice, co kdy Rpacirovala po dvou. A když fi
kám vošklivá, tak proto, Že jiný slovo mě nenapadá. Chudinka.

Bydlela samotinká v chajdě v horách a muselo ji bejt dobrejch 
čtyřicet, když přišel jakejsi chlápek z druhýho břehu a požádal ji vo 
ruku. Celý údolí si tenkrát sedlo na prdel. Já jsem ho teda neviděl, 
ale přej to taky nebyl žádnej krasavec.

A když jeeta na to tak vzpomínal, tek mě při pohledu na kamión 
napadlo, že se tan chlápek jmenoval Pugh.

+++
V tu chvíli strejda Lem našel, co hledal, a vyrazil. Bylo to pod 

kandelábrem přesně na kraji zástupu. Řekli byste, že na chlápka, co 
prodává fleštičky, se divá velká gorila a malá gorila.

"Jen neračte," řičel, "jen si račte pro lahvičku íughove hojehla- 
vu, dokud ještě je!"



"Takže, Fughu, tady jsem," řek atrejda a podíval se na velkou 
gorilu. "Těbůh, mladej," řek hned nato, když se podíval na malou go* 
rilu. A viděl jsem, že se povotfáa.

Já jsem ten poslední, kdo by mu to vyčítal. Dva tak zlý ehl^ky 
jsem v tom svým podělaným životě ještě neviděl. Kdyby měli kebule 
trošku mí& napuchlý nebo postavu vo trošku užší, třeba by mně tolik 
nepřipomínali dva pěkně tučný slimáky, starýho a mládě. Starej se ho
dil do gala, měl nedělní kvádro a na panděru zlatej řetěz. Neal se
tak, že bylo jasný, Že se ještě v životě neviděl v zrcadle.

* ěbůh, Leme," řek poněkud lhostejně. "Dalo by ae říct, že jsi
přišel právě včas. Mladej, pozdrav pana Lema Hogbena. Jaeš panu Hog-
benovi moc zavázanej, ty roštáku," a rozchechtal se hnusným hlučným 
smíchem.

Mladej se ani nehnul. Prasečíma vočkama aledoval dav. áhlo mu 
na aedmej rok a byla to potvora zlomyslná.

"Jdu na to, já, tati?" vrzavě zaskřehotal. "Můžu, tati? já?"
Když jsem slyšel jeho hlas, vohlíd jaem se, jestli není někde 

poblíž kulomet, žádnej jsem neviděl, ale kdyby voči mohly zabíjet, 
ták ty jeho plně stačily na pomordování půlky zástupu.

"2e je to hodnej chlapíček, Lerne?" řek tatík pugh nadmíru spoko
jeně. "Já jsem na toho svýho kluka pyšnej, to si piš. Skoda že ho ne
moh vidět jeho děda. Pughově, to je panečku rodina. Dvě takový nejsou 
na celým světě. Skoda Že mladej je poslední svýho rodu. Jistě chápeš, 
proč jsem tě, Leme, požádal, abys přišel."

Strejda se znovu zatřás. 1
"No," řek, "že vidím, to vidím. Ale to Mní jedno. Nepřipadá v 

úvahu, Fughu."
Malej Pugh ae jen votočil.
"Já ho teda povopravím," zakrákoral. "Můžu, tati? Hned, já, tati?"
"Držhubu, roštáku," řek starej a dal mu facku. Starej má ruce ja

ko kejty. Holt gorilák.
Jak se rozmách, jeden by řek, že malej přesviští přes ulici. Ale 

děcko bylo neobyčejně solidní. Chytil ránu, jen potřás hlavou a zrůd.
Rozječel se tím svým skřípavým hlasem.
"lati, já té varoval! ros mi dal naposled pohlavek. Já tě varoval. 

A te9 tě povopravím^"
Ráčky se nádech a prasečí vočxa se $u tak rozzářila, ažjsem ai 

myslel, že ae mu sejdou pod nosem. Jeho vodulá postava zčervenala jak 
rajče.

"V pořádku, mladej," pospíšil ai tatík Pugh. "Dav je tak akorát 
zralej, vodčeřpóš ai na mě aily, ty roštáku. pust se do davu!"

po celou tu dobu jnem se držel v pozadí a aledp&al strejce Lema 
a na&picovanejma ušima. V tý chvíli mě někdo zatahal za rukáv a pra
vil zdvořilém hláskemt

"Promiňte, ale mohu vám položit otázku?"
Sklopil jsem voči. Byl tó jakejsi hubeňoučkej mužiček s veselým 

vobličejem. V ruce měl blok.
"Dobře," řek jaem stejně zdvořile jako on. "Jak račte, pane."
"Pouze bych se chtěl zeptat, jak se cítíte," řekl hubanourek a 

naslinil si tužku. "lot vše."
"No, šéfe," já na to, "to je vod váa fakticky milý, že se ptáte. 

Doufám, Že i vy se cejtíte dobře."
Potřás hlavou a tvářil se sníš polekaně.
"V tom je ten háček. Já to nechápu, cítím ae dobře."
"A proč ne?" ptám se. "Vždyt je hezky."
"Všichni se tady cítí dobře," pokračoval, jako by mě neslyšel.

"Až na normální výjimky, jsou v tom davu všichni zdrávi. Ale asi tak 
za pět minut nebo i za min podia mých výpočtů..."

Podíval se na hodinky.
A právě v tý chvíli mě někdo majznul kladivem přes palici.
Tea je načase vum říct, že petardou přea šišku nikdo nemůže Hogbe- 

nům ublížit, okoušet to může jenom cvok. Zatřásly se mi kolena, ale 
už za dvě vteřiny jsem byl fit a koukal jsem, kdo mč to chtěl složit.
. Nikde ani noha. ale měli b*ste vidět dav, jak řičel, jak sé všich

ni chytali za makovice a vostošest ee drali k náklaďáku, kde ten chlá



pek prosával flaštičky tak rychle, jak jen stačil brát prachy.
;en hubeňourek a veselým kukučem valil bulvy jako kachna v bouři.
"Jé, mé hlava!* bulil. "Co jsem vám fikal? Já, ta má hlava!*

A rozběh ae k náklaďáku a ui cestou lovil peníze.
No já si teda myslím, že rodina nemá tak docela pravdu, když ří

kaj, že mám trošku delší vedeni. To by jeden muael bejt v&l, aby mu 
nedošlo, že tady něco neštymuje. Al si máma fiká, co chce, ale žádnej 
trouba nejsem, podíval jsem se na mladýho Fugha.

A ten zmetek vám tam stál červenej a nafouklej jako krocan a vo
čima metal na dav paprsky.

Jsou to čáry, pomyslel jsem si naprosto klidně. Nevěřil bysem, že 
to exiatuje, ale jaou to skutečný čáry. Ale jak doprčic...

A tu jsem si vzpomněl na Lily Lou Mutzovou a na to, co si strejda 
vo ní myslel. A začalo mi zapalovat.

ec už byli lidi úplná v tranzu a rvali se vo místo u vozu, aby 
si koupili flaštičku. Muael jsem se k strejdovi prodrat. Řek Jsem si 
že j* už nejvyšší Čas, abysem se do toho vložil, protože von má měkký 
srdce a a hlavou na tom nejni vo moc lip.

"Nikoli, pane," fikal pevně. "Nechci. Nepřipadá v úvahu, v žádném 
připadá. Neudělám to."

"Strejdo Leme," řek jsem.
Nekecám. Vyskočil dobrej metr v aoko.
"saunku!" výkřik. Zrddnul, kysele se usmál, pak se nasupil, ale 

bylo mi jasný, že se mu spíš ulevilo. "Říkal jsem ti, abys za mnou ne
chodil."

"Máma povídala, abysem tá nespouštěl z voči," xanti říkám. "Slíbil 
jsem ji to a my Hogbenové vždycky držíme slovo. Vo co de, strejdo?"

"Saunku, všechno je nalevačku," zasténal. "Jsem v tom nevinně, 
a přece bysem se radši viděl mrtvej. Představuju ti pana Eda Pugha, 
Saunku. Snaží ae má zničit."

"Ale kdež, Leme," řek Ed Pugh, " dobře víš, že to tak nejni. Chci 
co mi patři, to je všechno. Těší mě, že t& poznávám, malej. Taky Hog- 
ben, číčám. Třeba bys moh strejčkovi říct..."

"Promiňte, že vás přerušuju, pana Pughu," řek jaem velezdvorile," 
ale možná byste m3 moh zasvětit. Jsem z toho jelen."

Vodehrchlal si a vypnul prsa, celej spokojenej sám se sebou. Bylo 
mi.jasný, že té byla voda na jeho mlejn. Bylo vidět, že se cejtí na 
kom.

"Nevím, jestli jste znali nou drahou nebožku. Jmenovala se Lily 
Lou ^utzová. A tohle je náš malej. !aky správnej kluk. Skoda že jsme 
takovejch neaěli devět nebo deset."

Zavzdychal, že by se kámen ustrnul.
"takovej je holt život. Doufal jsem, že se vožením mladej a že 

budu mít hejno capartů, když už jsem poslední svýho rodu. A nechtěl 
jsem, aby mnou rodina vymřela."

Podíval se poočku na strejdu. Strejda vydal cosi jako zaúpěni.
"Nechci a nemůžeš mě donutit," řek.
"To ae ještě uvidí," vyhrožoval Pugh. "Možná že zde přítomnej ay- 

noveček bude rozumnější. Mám tu čest ti sdělit, že ae v tomdle atátě 
atanu silou a že co řeknu, to se taky stane."

"Tati," zaskřehotal mladej," zdá se mi, že ňák polevujou. A co 
kdybyaem dal tentokrát dvojnásobek? co ty na to, tati? čítám, že jestli 
se nechám unýst, tak jich pár ztuhne. Tak co, tati..."

Ed Pugh dělal, jako že tu štěnici apráskd, ale mám dojem, Že si 
dával bacha.

"Doapélejm ae neakáká do řeči, rošláku. Tati má práci. Pokračuj 
a zavři zobák."

Mrk na kňourající dav.
"podívej se na támhlety chlápky za vozem, ukaž jim to. Nějak se 

nemaj ke kupováni. Ale dvojnásobek ne. Musíš se šetřit. Jsi v růstu."
Votočil se ke mně.
"Mladej je nadanej," naparoval se. "Jak vidíš, podědil to po svý 

drahý milovaný zesnulý matince Lily Lou. Zrovna jsem ti vo ni vyprávěl. 
No jak jsem řek, chtěl jaem voženit mladej, ale nevyšlo to. A když jsec 
ae voženil, mládí bylo fuč."



Nafouk se jako ropucha a sklopil voči, aby moh vobdivoat svĎj 
teřich. 7 životě jsem neviděl někoho tak samolibýho.

"Nikdy jsem nenajel Ženskou, která by 3e na mé... chci říct, 
nikdy jsem nenašel Ženskou podle mýho gusta, 'Okud jsem nepotkal 
lily L u  Mutzovou."

"Já vám rozumím," řek jsem stále ještě zdvořile. A rozuměl jsem. 
Dlouho, předlouho musel hledat, než narazil na takovou šeredu, která 
ae na něj mohla podívat více než jednou. Dokonce i Lily Lou, chudin
ka, dlouho Spekulovala, než řekla ano.

"A tady vstupuje do hry tv&j strejda Lem. Dalo by ae říct, že 
Lily Lou uřknul."

"Nikdy!" zasténal strejda. "A pak, jak jsem moh vědět, že se 
vdá a předá to svýmu dže u. Kdo by si pomyslel, Že se Lily Lou někdy 
vdá..."

"Uřknul ji," pokračoval Ed pugh jakoby nic. "Jenže vona mi vo 
tom nic neřekla, až na smrtelný posteli. Jako že je b&h nade srnou, 
kdybysem věděl, co přede mnou skrejvala, tak bysem ji zmaloval, že...! 
Lectuel ji uřknul a vona to předala svýmu fakanovi.*

"Udělala jsem to jen proto, abysem ji chránil," řek strejda Lea. 
*ry přece doble viš, drahej Saunku, že je to pravda pravd uci. la 
nešťastnice byla tak vohyzdná, že lidi po ni házeli šutry a nevěděli 
proč. To bylo úplně automatický. Člověk se jim nemůže divit. Sám jaem 
se musel Často držet.

Ale tý chudinky mi bylo lito. Ani nevíš, Saunku, jak dlouho jsem 
se svou dobrotou bojoval. Ala to mý měkký srdce mě vždycky přivede do 
průseru. Jednoho krásnýho dne m3 bylo tý ubohý šeredy tak lito, že 
jsem ji začaroval. Na mým místě by to udolal každej."

"Jak jsi to udělal," zvídal jsem a říkal si, že by se to někdy 
mohlo šiknout. Jsem ještě mladej a mám se toho dost co učit.

A tak mi to začal vysvětlovat, ale moc jsem z thho nepochopil. 
Nejdřív to byl ňákej chlápek jménem Gén Hromozoun, kterej to *a něj 
vodmakal, a pak se rozřečnil vo mozkovejch vln eh alfa.

Heršvec, já žádnej nákres nepotřebuju. Každej si přece musel 
všimnout, jak se kolem lebky lidi, co přemejšlej, ty vlnky vlněj. 
čaato se dívám na dědu, když má až 5eat set r&znšjch myšlenek, jak se 
mu honěj těma rigálama v mozku. Když se na to dívám moc zblízka, tak 
mě bolej voči.

"30 a dopadlo to takhle," končil strejda. "A tenhle chřestejš to
všecko podědil."

"A proč teda nedonutiš toho Géaa Hromozouna,aby to vodtento a dal 
všecko do pořádku, jako to maj vostatní? Vždyť na tom nic nejni. Kou
kej."

A nato jsem zafixoval mladýho přesně tím pohledem, kterýho je 
zapotřebí, když se chcete podívat do lidi.

pochopitelné jsem viděl přesně to, co mi strejda vohlásil. Řetěz
ce prťajzliků pfilepenejch k sobě, aby nezhebli, a všechny ty hůlky, 
co se hemžej v buňkách, z nichž je udělanej každej, až na naše mimino

"poslouchej,strejdo Leme," řek jsem. "když jsi to svý kouzlo dá
val Lily Lou, tak jai ty hůlečky zakroutil taklenc a spojil jsi je 
a udělal jsi tak ty řetízky, co se tam tak hemžej. A ták proč je neza- 
kroutiš vobrácené, aby byl mladej hodnej? Ra tom přece nic není.*

"J&sně ýe není," povzdech si strejda. Ale ty máš fakt prázdnou ma
kovici, Saunku. Ani jsi neposlouchal, co jsem povídal. Kdybysem je za
točil, tak bysern mladýho zabil."

"Tím líp pro vostatní," řek jsem.
"To vím taky. Ala víš, co jsme slíbili dědovi: už Žádný mordy."
"Ale strejdo Lexe," výbuch jsem. "To je příšerný! To chceš říct, 

že ten ehfeatejš bude nešírat svět, dokud nenatáhne brka?"
"Je to ještě horši,saunku," řek. chudák strejda skoro nabíral.

"Von ten dar předá svejm potomkům^ stejně jako ho předala Lily Lou j^mu
Na minutu jsea asi vypadal, jako by na zá šáhla smrt. Dek jsem 

zažertoval.
"Nebreč, strejdo," řek jrem. "Nic si z toho nedělej. Jen se na tu 

ropuchu podívej, renajde se baba, co by se k nér.u přiblížila na kilo-



metr. Uč te<$ je tag vodparnej jako jeho fotr. A nezapomeň, že to je 
syn Lily Lou. áo&ná Že jak poroste, bude stéle vohavnčjčí. Jistý je 
jednot ten ee nevoženi.*

"3o jste se teda sekli,* zařval Ed rugh ještě silněji. Byl ce
lej rudej a úplně bez sebe. "Jen si nesyplete, že jsem neslyšel a 
ž* snad někdy zapomenu, co jste si povídali vo mým chlapečkovi. UŽ 
jsem vám říkal, Že tady ve městě budu někdo. & téma darama, co méae, 
ae dostaneme s mladým daleko.

deem už v městský radě a příští tejden by mělo být volný místo 
v senátu, pokud ten starej cvok nebude vodolnější, než čekám. A já 
vás upozorňuju, mladej Hoybene, tebe a tvou rodinu, že si ty urážky 
vodakáčete."

$Pro pravdu ee člověk nejvíc zlobí," řek jsem. "-ladej to je 
hošík k podíleni."

*ro je věc zvyku." řek jeho fotr. "My Pughové jame trošku tvrdší. 
Zatraceně tvádý, to ei pig. A máme svou hrdost. A udělám, co můžu, 
aby rodina nevymřelá. Nikdy, slyšíš to, Lemueli?"

Lesuel jen zavřel voči a vrtěl hlavou.
"Nikoli, pane," řek. "To nikdy neudělám. Nikdy, nikdy, nikdy..."
"Lenueli," řek Sd Pugh hlesla, jako by vás pieh do jater, 'Le- 

Eueli, mám na tebe pustit mladýho?"
*jó tohle? To nestojí ani ze to," řek jsem. "Vždyi jet* viděl, 

že to už zkoušel na mě. To nexá aayaí, pane Pughu. S čérana si ne 
Hogbenv nepřídete."

*?edy..." ohlížel st a trápil si palici. "Hmhm! Já už na něco 
přijdu. Já... a hele, měkký srdce, že jo? Slíbil jsi dědovi, že niko
ho nezabiješ, co? Lemueli, vodevři voči a podívej se na druhou stranu
ulice. Vidíš tu roztomilou stařenku s holí? Co kdyby ji mladej na 
fleku voddělal?"

strejda ještě víc zavřel voči.
"Nechci ae dívat. Neznám tu ubohou ženu. Jestli je tak stařičká, 

tak už toho stejně nemá aoc před sebou. Možná ji tak bude líp. ířeba 
ji trápí regma."

"tak dobře. A co bys říkal támhletý fešanda s miminem v náruči? 
Jen se podívej, Lemueli. TO je ale krásný děťátko a tou růžovou stuž
kou na čepci? co? A jen se podívej na ty ďolíčky. Mladej, připrav se,
že je složíš na placu. Pro začátek to bude dymčjovej mor. A pak...*

"Strejdo Leme, sice nevím, co by tonu řek dece, ale Aožná že..."
Strýc Lem na vteřinku vodevřel voči a vykulil je. Díval se na mě 

celej vyděšenej.
"Já ss to nemůžu, že mám měkký sr^ce. Jrem hodnej stařík a celej 

svět mi mříže. A toho až po krk. Já nehraju. Je mi Šumafuk, jestli 
Ed Pugh voádělá celý lidstvo. A taky je mi putna, jestli si děda 
všimne, co jsem ud lal. kašlu na všecko." A senilně se rozchichotal.
"A já se z toho vylížu. Nebudu vědět vo ničem. Hodím si dvacet."

Nato ztuhnul a pad jako Žok hlavou na chodník.
+++

ío mi zamotalo palici, ala stejné jsem z toho mál psinu. Strejda 
Lern je vobčas přece jenom srandovní. Bylo ai jasný, že si dal šlofíka 
jaxo vždycky, když se dostane do průseru. Fotr říká, že je to kata- 
lebzie, ale ani kat nema tak tvrdej spánek, když dostane přes lebku, 
jako strejda Lem.

Strejda pad na chodník jak pytel a ještě ae vodrazí!. Mladej 
ječel blahem. Asi ai myslel, Že strejc pad kvůlivá němu. Pohled na ně
koho bezmocnýho na zemi přivolal mladýho a ten nakop strejdu rovnou 
do hlavy.

Ják už jeam vám povídal, my Hc^b^novou máma spíš tvrdou palici. 
Mladej se rozeřval. & taky začal poskakovat a držel se ze nohu.

"Já ti dám ale pořádnou dávku," řval na strejdu. "Pořádnou dávku, 
ty* ty* ty j<den Hogbene!" Nedejchnul se, zrudnul a ...

á vtom to přišlo.
Bylo to jako blesk. Já se v čárách moc nevyznám, sice jsem tušil,



eo ae bude dít, ala přece jen mš to překvapilo. Fotr ae mi pezdějč 
snažil vysvětlit, co se stalo, a říkal, že to stimulovalo latentní 
toxiny v organismu. To změnilo mladýho v katalytoxickej agena, pro
tože kyseiina deoxyribonukleové v jeho genech se pozměnila a zapůso
bila na vlny kappa v jeho vodparným mozku a urychlila je asi na třicet 
mikrovoltů. No znáte přece fetra. Je moc línej na ta, aby mluvil nor
málně, a tak když se mu to hodí blbne vostatní^ hlavu těmahle pito
mejma slovama.

Ve gkuta&n stí se stalo to, že ta štěnice veěkeraj jed nafutro- 
vanej v sobě, aby ho pustila na dav, tak ho foukla strejdovi přímo do 
ksichtu. Něco takovýho jsem ještě neviděl. A nehorši bylo, že to fun
govalo.

po&ivéč strejc chrněl jak dudek a pranic se tomu nebránil. Ne
vzbudili byste ho ani doběla rozžhaveným pohrabáčem. A já byaas době
la rozžhavenej pohrabáč mladymu Pughovi do rukou určitě nedal. Von ko 
vostatně ani nepotřeboval. Kouzle zasáhlo strejdu Lema jako blesk.

Sezelenal nám před vočima.
Je to zvláštní, ale když zezelenal, měl jsem dojem, že nastalo 

hrobový ticho, poděšeně jsem sved voči. A tu jsem si uvědomil, že 
dav přestal knikat a skučet.

Lidi se nalejvali hlavohojem, třeli si Sela a připitoměle a 
ulehčeně se smáli. Všechna sila mladýho se totiž soustředila na a rej
du.

"Co re to tady děje?* výkřik známej hlas. "Ten muž omdlel? Proč 
au nepomůžete? Pusťte mě k němu. Jsem lékař.*

8yl to tea hubeňourek a veselým kukučem, aky popíjel hlavohoj ta 
razil si cestu davem a vytahoval notes. Když spatřil Eda Pugha, zle se 
zatvářil.

" o zase vy, radní Pughu? Jak to že jste vždycky tam, kde jsou 
maléry? Co jste tonu nešťastníkovi udělal? Tentokrát jste to přena!.*

"Já nie. Ani jsem se ho ned<. tk. Bacha na jazyk, doktore Browne, 
moh byste toho litovat, v tyhle díře jsem někdo."

"Jen se na to prdíbejte!" zaskřehotal doktor Brown, když se po
díval na strejdu řeše. "jen muž umírá! Rycrle zavolejte sanitku!"

Strejda začínal měnit barvu. Chechtal jsem se do rukávu. Věděl 
jsem; vo co jda, a byla to spíš sranda. Každej má v těle spoustu 
mirkobú, vírů a jinejch podobnejch potvArek.

Když čáry mladýho zasáhly strejdu, začalo se celý to stádo šíle
ně hejbat a vyšívalo tak kapu jinejch pitvor, kterým fotr říká proti
látky, a ty se daly Šupitopresto do díla. A tak nemocný, jak vypadaj, 
zas nejsou, protože bílý jsou vod narození.

Pokaždý když váa chytne ňáký svinstvo, tak se ty bílý mršky na- 
krknou a vyrážej celým vaším tělem na n přítele. A pak ae to naže, 
mlátí a řeže, Že si to ani n doved ts představit. Masakr kadč.

A právě to se dělo v strejdovi Lemovi. Jenže my Hogbencvé mane 
navíc ještě Speciální milici a ta dostala kvapem povolávací rožknz.

A mávali nepřítelem, dávali ysu na chráanáné a zasypávali ho uráž- 
kama s takovýs zápalem, že strejc přešel z bledě zelený do jakýsi 
fialový s velkejma modrejme a žlutejme flekáme, který se zvětšovaly. 
Aby pak nevypadal nemocnej* Ve skutečnosti ho to moc nebolelo. Hogbe- 
novská milice rozseká každýho nepřítele na cimprcampr, než byste řekli 
švec.

Ale že vypadal vábně na pohled, to nevypadal.
Doktor hubeňour si vedle něho sed a n hmatal mu tep.
"Lakše jste skončil," řek a podíval ae na Eda lugha. "Nevím, jak 

jste to udělal, ale tentokrát jaté zašel příliš daleko. ^en muž má 
zřejmě dýmějovy mor. přičiním se, aby na vás a na toho vašeho divocha 
dohlédli,"

Ed fugh se kysele zasmál a bylo vidět, že má vzteká.
"Moc ai na mě, doktore, nevyskakujte. AŽ bodu guvernér - a už 

mám ledajaký plány - tak ten váš Špitál, co jste ne něj tak hrdej, 
už nedostane vod vlády ani findu. Namoučest! Chlápky, co se válej v 
celej den v kanafaau a furt se cpou voetošeat, je třeba vyrazit.
At sajfaj. My Pughové nikdy nwaarodíme. Až budu guvernér, pak uvidíte, 
jestli vyhodím atátání prachy na to, aby se lidi mohli vyvalovat!"

Jediný, na co se doktor zeioh, bylo:



*.ak ee je 3 tou sanitkou?"
"Jestli myslíte ten visej dlouhej vůz, co dělá takovej randál,* 

řek jsem, "tak ten je asi tas pět Kiláků voca& a jede na phej plyn.
Ala strjeda Les sanitku nepotřebuje. Má jenom záchvat. V naši rodině 
je to každou chvíli* fo nic není."

"isnebažet" povídá felčar a divá se na strejdu. "Snad neehcte 
řiet, že už něco takovýho měl a že to přežil?" 

lak zved voči a podíval se na mě.
"Ahs, vy sa bojíte nemocnice. Něm jte strach. Nikdo mu ta?i neublí

ží.*
I tek mš to vyvedlo z míry. Byl to chlap nebezpečná a ausal jsem 

ho oblafnout. Špitál není pro Hopbeny. Ve Špitál strkaj všude nos.
A proto jsem v duchu hlasitě strejdu zavolal.

"Strejdo Lame!" řval jsem, "strejdo Leme, vstávej rychle! Děda 
té roztrhne zaživa a stáhne té z k&že a přitluče ji na vrata kůlny, 
jetlí ujisti, že eee dal vodvézt do Špitálu* copak eheeS, aby zjistili, 
že máš dvě srdce? A jak máš soojený kosti? A co mág v panděru? Strej
do, vstávej!"

Ale jako když sypete hrách na zaň. Ani ae nehnul. Strejc mě tak 
dostal do pěkný bryndy. reS jsem měl vodcovědnnst na hřbetě a v hlavě 
ani nápad, jak z toho. Přece jen jsem ještě moc osladě... ký vzpomínky 
sahaj stěží K včlkýou požáru Londýna za krále Karla II. s tčaa dlou
hejma ksdeřema ež na raněna, ayl to frsja.

"pane řugbu^* řek jsem, "musíte mladýho mírnit. Nemůžu jim dovo
lit vodvlzt strejdu do špitálu. Dobře víte, že ne."

"Jan pokračuj, mladej," řek pan ?Ugh se zlomyslným 'dátěvam. "Pro 
mluvím si zatím 8 mla ym dightncm. Mladej, do díla!*

Doktor ena náa zvědavě pohlid a Ed hugh dodal;
"pocem, Hogbeae, chci s tebou mluvit soukromě. Mladej, piánko!* 
Modrý R žlutý fleky se na vokrajích zbarvily dozelena.
Doktor byl z toho na vř ví. Ed pugh. mě vzhl za lokat a v .'-dthh 

stranou. A když jase byli, jak se -řik&jj 2 doslechu nadíakrátnieh uší, 
upu*l na mé ty svý praaečí vodka a důvěm# mi řek:

"Čítám,'Že víš,co chci, Hógbene. Lev nikdy neřek, Že nemůže, 
jenom že nechte. Takže vím, že w  vostatní to pro mě takv muíste udě
lat."

"A co vlastně bhcete^ pane Aughu?* zeptal jsam še.
"Y&ak ty víš. Aby můj rod nevyrt al. Aby furt byli ňáký PugRpvě.

UŽ jé jsem měl trable s ženitbou a je mi jasný, že mladej na tom ne
bude vo nic Líp* Ženský maj dneska svinskej vkus./ Vod tý doby, co 
chudák Lily Lou je v penu, není už ne celý semi tak šeredná žancká,
&by si vzala Pugha, a jé aám strach, že mladej bude poslední naší 
slavný rodový posloupnosti* A při tem daru, ca má, sa a takovou myšlen
kou nemůžu srovnat, iakže ty za&áačiá, aby náš rod nevymřel, e já za
se zarazím aladýho."

"No jo, ale když seří-dim, abyste nevymřeli, tak vymřou všichni 
vostatní, eá bude dost pughú.'

"A co má bejt?* usraál se ugh. Ra že bysme nebyli pěkný lidi." 
Mafouk bicepsy. Byl velikej, větší než jé. "Na tom není nia špatnýho, 
když svět zabydlí dobrá esa, nebo jó? Jak tp vidím já, tak Hughově 
zebydlej časem colou Zemi* A ty nám helfneš."

* o ne," řek jsem. *řo ne. í kdybysem věděl, jak..."
Ná d učý straně ulice se ozval příšernej randal a dav se roze

stoupil, aby pustil sanitku,' k erá ne zastavila u chodníku vedle strej
ce Lerne, vylezlo několik c lapků a jexýmsi slamníkem aa holích. Doktor 
Broma a úlevou vstal.

*U& jťem myslel, %e .nepřijedete,*.řek. "?en suž patří do karanté
ny. Jsem zvědavej na Laboratorní testy. Dodejte mi prosím brašnu. 
Potřebuju stetoskop. Se srdcem toho nuž# je něco divného.*

A ans? v té chvíli srdce Hradlo do. kalhot. Byli jsme v loji a já 
to věděl... v-iCini;%égb@ňovg do jednoho. Jakmile to doktoři a vědá
toři prokouknou, už Rám nedaj nikdy pokoj, pak už nebudeme nit ani 
špetku soukromí..

Kd ?ar.h se na mg., podíval se zlomyslným úsměvem v neřvaným ksichtě.



*ta že se neeadB?* řek. "A c?Aš recht. Vás Mo/rbeny já mém. Sa:í 
čornoknčlnici. Jsem zvědavej, ns co přidou, až dostanou iaaa do Špitá
lu. Vono to nejni zrovna soc legální bejt čarodějem. Máš třicet vteřin 
ca uváženou, mladej, "sk co?"

Co jsem na to moh odp vědět? A taky jsem 3au to, co po mRČchtěl, 
nemoh slíbit. Aby pak celej svět ovládli ťughová! Ky Hogbenovó máme 
dlo hej život, kóma moře vážnejch plánů do bude cnosti, až nás lidstvo 
dožene. Ale jestli by měli bejt ne světě jenom sea# Hughově, tak pán
bůh s námi. Nemoh jsem říct ano.

Jenže jestli řeknu ne, tak strejdu vodvezou do špitálu. My Hogbe- 
nové jame teda takajakotak vyřízený.

Zbývalo jediný, pořádně jpem se nádech, zavřel voči a v hlavě jsem 
zařval.

"D*di!"
"Co je,chlapče?" odpověděl mi v hlavě pěkné vážným hlasem. 3ekli 

byste, že byl vod začátku vedle mě a že Čekal jen na to, až ho zavo
lám. Byl vodě mě přes eto padesát kilasú a spal se zaťatejtaa pěstma.
Ale když Hogben zavolá tak, jako jsem zavolal já, pak mé právo na 
okamžitou vodpovědčt A já ho měl.

Normálně by děda asi čtvrt hodiny klad hovadský otázky. Neposlou
chal by, co povídám á mluvil by kupou starejch podivnajch jazyků - 
třeba sanskrtem, kterej se nčkďe během věků naučil. Ale tentokrát po
chopil, Že jde vo n&co véžnýho.

RAno, chlapče?" 'řo bvlo vKechno, co řek.
Vořevřel jsem mu myšlenky dokořán jako knihu. Ma votézky a vodpo- 

vSdi nebyl čas. Doktor si rychtoval vercajk, aby si poslech v bě Leno
va srdce, který tloukly v různým rytmu, a jakmile to zaslechne, tak je 
a náma šlus.

"Ledaže bys ni dovolil, abysem je zabil," dodal jsem, protože jsen 
včdal, že si už všechno přečet vod á do zet.

KČl jaea pocit, že sakradlouho nic neříká. Felčar vytáh ty svý 
inštrumenty a cpal ei do uší trubičky. Ed Pugh se na mě díval jako sup. 
Byl tu ještě mladej^ celej nafauklej tím svým jedem, a koukal kolem 
prasečimá vočkama, jestli by se někdo v okolí nedal náhodou vyguiovat. 
Docela jsem si přál, aby se rozhod pro aě, protože jsem si připravil 
takovou fintu, aby se to vodě mě vydražilo a von to dostal všechno do 
držky, při troše ští^ra by ho to na ^istě porazilo.

Slyšel jsem, jak mí děda v hlavě vzdychá.
"Máme nůž ns krku, Saunku," řek. Vzpomínán si, že jsem bvl trochu 

vyděšenej, když mluvil jazykem vostatníeh lidí. "í?ekni Fughovi, že 
souhlasíme."

*&le dědo!"
"Udělej, jak povidési}*
K1 vil tak suše, ež mě z toho rozbolela hlava.
"Pospěš si, Ssunku. ^ekni hughovi, že uděláme, jak chce."
A tak jsemAai netroufal neposlechnout. Ale tentokrát chybělo málo 

a poslal jsem dědu někam.
Asi i Hogben může časem zesenilnčt. A řek jsem si, že dědovi za

číná harašit.
&o jsem ai. vo ném myslel bylo; Jestli to chceš, tak já, ale atné 

se to neráčí. Jestli sis vzal do hlavy, že budem tancovat, jak von bu
de pískat, pak bysme měli mít aspoň tu vodváhu přijmout to jako Hogbo— 
nová a všecko to svinstvo zavřít v mladým a nerozšiřovat ho po světě.

Ale nahlas jsem říkal panu pughori;
"Souhlasím, pane hugh," řek jsem jak poslušnej služebníček. "Vy

hrál jaře. Ale zastavte mladýho,dřív než bude pozdě.+++

Pan FUgh má velkej niskej žlutej vůz bez střechy. Jezdi jas hasa- 
čert. & dělá zatracenej kravál, v {jedný chvíli jsem si byl skoro jistej 
že jame přejeli ňákýho haranta, ale pan Pugh ai toho aevFiřal s já si 
netroufal nic říct. Jak říkal děda, pughevé nám dali nůž na krk.

Musel jsem je dlouho ukeeávat, než souhlasili ject se mnou domů.
10 byl teky dědův příkaz.



"Jak nám vědět, Že nás voba dva nezmordujete, jaaila budem v tý 
vaši poustevní?" zeptal se pan Hugh.

"KdybveeB chtěl, meh jsem vás už zabit," řek jsem. "A s radoatí, 
jenže děda nechce. Když je to dědův přikaž, jste v bezpečí. Hogbenové 
ni^dy neporušili slovo."

& tak řek, že jo, a to hlavně proto, že jsem mu řbk, že čarovat 
můžeme dome. Strejdu jsme strčili do kufru a hurá do kopců. Ale a mas
tičkářem jsme museli tvrdě diskutovat.

Strejda Lem je paličatej jako voaal. Nechtěl se probrat, ale jak
mile mladej zastavil svý kouzla, rychle nabral původní barvu. Felčar 
nechtěl věřit svým očím, i když to viděl. Pan rugh s ním muael pořádné 
zatřepat, aby nás pustil. Nechali jsme doktora dřepět na eh dálku.
Káčo ai mumlal a vyděšené si třel šišku.

Celou cestu jsem cítil, jak strejda v mjřK mozku zkoumá pu^hy. Měl 
jsem dojem, že vzdychá a že dokonce vrtl hlavou a že řeší problémy, 
kterým já pranic nerozumím.

Když jsme zastavili před domem, nikde ani noha. Slyšel jsem dědu, 
jak ei na špejcheře bručí a převaluje se na jutovým pytli, ale táta, 
jako by se vypařil, a když jsem se ho ptal, kde je, byl tak nakaženej, 
že m& nemoh odpovědět. Malej spal. Láma byla ještě furt ne dejchánku 
a děda řek, že ji nemám vyrušovat.

ŮZvíádneme to sami, Saunku," řek, jakmile jame w3ezli z vozu. 
"podumal jsem. Vzpomínáš ai na sáně, co jsi s nimi ráno zahuštovel má
mě smetanu? přitáhni je, aynku, přitáhni."

Hned jsem věděl, co má za luhem.
T o  ne, důdo!" řek jsem nahlas.
"S kým to mluvíš^" zeptal se Ed *ugh. "Já nikoho nevidím. lady ty 

bydlíš? To je úplná zřícenina. Drž ae u m6, mladej. Nevěřím lidem, kte
rý není vidět."

"Vytáhni ty sáně, Saunku,* řek děda důrazně. "Upravil jsem je. 
Odešleme ty dvě gorily do minulosti, do období, která jim bude vyhovo
vat."

"Ale dodo!" držkovel jaem tentokrát v duchu, T o  se aus! prodisku
tovat. Aspoň s&rm zavolám. & fotra, ten v hlavě teky něco má, když v ni 
zrovna nemá. Měli byene počkat, až se vzbudí. A tpky malýho bysme měli 
zasvětit. Mé to zas tak báječný nepřipadá^ že bysae je vodeslsli do mi
nulosti."

"Malej usnuly" řek děda. " onu dej pokoj. Usnul, andílek náš, ned 
rozečteným Einsteinem."

Myslím, že nejvíc mi vadilo, že děda mluví jako norrálni lidi. o 
se mu normálna nestává. Mikai jaes si, že s pokročilým věkem blbne a 
že už má v ... říkejme tomu třeba hlava - jenom bílou břečku.

"Ale dědo," řek jsem a snažil se zachovat klid, "copak nechápeš? 
Esli je vodlifrujcB do minulosti a aplníae náš jde slib, pak bude situa
ce miliónkrát horší. Ne že by ai porušil ten slib..."

TaunkuT" řek děda.
"Dyk já vím. Sliby se musí plnit. Ale když je pošlem dozadu, pak aa 

budou pinožit mezi minulosti a dneškem. A s každou generaci jich bude 
víc e víc. Dědo, pět vteřin po tom, co je vodpélina do roku raz dva, 
dám krk za tOy že začnu cejtit, jak se mi dělaj prasečí vočka a jak se 
mi nařvdvé ksicht, až budu jako mladej. Dědo, to už na Zemi budou jenom 
Tughcvé, když jim dáme tolik čaau na rozmnožení!"

"Učiniž, jak jsem real, pachole neposedavá!" vykřikl ve starém ja
zyce, což mě trochu uklidnilo, ale zase ne moc. Sel jsem pro ty sáně.
A pan ?ugh dělal bugr, když si měl na ně sednout.

"Ns sáních jsem naposled seděl jaio malej harant," řek. Troč bysem 
na ně měl lízt teS? o smrdí. Nesednu."

Mladej se mě pokoušel kousnout.
"rak ae podívejte, pane Tugh, jestli nechcete spolupracovat, tak 

ee nikam nedostanem. Vím, co dělám. Sedněte si a je to. Mladej, a ty 
dopředu. Hybaj!"

Kdyby neviděl, jaký si dělám starosti, tak by si asi našed. Ale já 
nebyl štont zakrejt, co si myslím.

"A kdepak máš dědu?" zeptal se podezíravě. *Jnad to nebereš celý na 
sebe? okovej cucák jako ty a ještě nevzdělanec! /io se mi nepáči. A co



když to zvoráš?"
"&ali jame svý slovo," připomenul jsem. "A te3 bysem vám byl 

vděčnej, kdybyste zavřel klapačku, musím se soustředit. Nebo nechcete, 
aby váš rod pokračoval?"

"To jsi slíbil," říkal a aedal si. "co se slíbí, ná se splnit.
Dej mi vědět, až začneš."

"Oukej, saunku," řek děda. "A te3 dávej pozoru. Možná že se nau- 
čiB pár věciček. Dobře se koukej. Vyber si jeden gen a nespouštěj ho 
z očí. Jedno kterej."

Vůbec se mi to nelíbilo, ale přece jen to bylo zajíkavý. Děda 
výdycky vočevzdá precizní práci. Geny jsou pěkně kluzký potvůrky, vy
padaj jako vřetýnka, jenže jsou vo něco menší. Dávaj se ďo party a ta
kovým hubeným tentononc, kterým se říká chromozómy, a když ai vočima 
přivyknete, tek je najdete všude.

"nádná dávka ultrafialového by to měla zvládnout," zabručel děda. 
"Saunku, jde se na věc."

Já jsem řek* "Oukej, dědo," a pustil jsem se do fušování se svět
lem, který procházelo borovicema a dopadalo na pughy. Ultrafialová je 
barva z druhýho konce spektra, kde barvy už nemaj pro vtšinu lidi jmé
no.

Děda řek; "Diky, synku. Drž to ještě minutu."
Geny se začaly vlnit přesně podle světelnejch vln. mladej fekt 

"lati, mě něco loehtá."
Ed Pugh řek* "Drž hubu!"
Děda ei cosi mumlal. Dal byaem kkoro krk na to, že Aloh slůvka 

tomu profesůrkovi z flašky, ale u dědy jeden nikdá neví. řeba je pů
vodně vynalez von.

"Euckromatýn," bručel, "fo by šlo. Ultrafialová nám dá dědičnou 
mutaci a euehromatýn obsanuje geny, který přenášej dědičnost. A te3 
další fígl, keterochromatýn, a to, to vyvolává evoluční změny katastre 
fálního rázu... Bezva, bezva. Novej druh, to se hodí vždycky, katsim! 
Šest výbojů hetorochroiaatýnový energie by mělo stačit."

Chvíli byl v klidu, a pak řek: "Iakoni bč alovo i slovo bě u 3o- 
ga i Bog bě slovo!úukej, saunku, to stačí."

Vrátil jaem ultrafialovou zrět na místo.
"Rok raz dva, dědo?" zeptal ýssa se pochybovačně.
" o  by šlo, " řek. "Ukážeš jim cestu?"
"Ano, dědo," řek kaem. A v tom jsem se sehnul a ze všech sil 

strčil do sani.
Posl dni, co jsem zaslech, bylo zaječeni pana Pugha.
"Co blbneš, vole?" zařval, "co to je? Dej si bacha, mladej, nebo 

... co je to? Kam to jedem? Seunku, já tě varuju, jestli je to past, 
tak na tebe pošlu mladýhpt A to bude tak mocný kouzlo, že ani týýýýý...

A jeho ječeni sláblo a sláblo, si nebylo o nic hlasitější než 
komáří pískot, pak bylo na dvoře až nezvykle ticho.

Zůstal jaem jak ztuhlej a snažil se nestát Pughem. Geny jsou fa
lešný jak kočka, kzabyste věděli.

Ve chvíli, když Pughové doráželi do roku raz dva i začínali se 
vracet Časem do naší doby, věděl jsem, co se stane.

Nevím přesně, jak daleko je ten rok raz dva, ale suaí to bejt 
dost daleko, aby měli Pughcvá dost času zabydlet celou planetu. Strčiti 
jsem ai dva prsty v^dle nosu, abysem zabránil vočím, aby se srazily, 
až se začnou přibližovat, jak je to zvykem u nás pughů...

"Stále ještě nejsi Pugh, synku," žertoval děda. "iy je nevidíš?"
"Me," řek jsem. *co ae dějě?"
"Sáněj zpoaalujou," řek. "*e3 se zastavily. Ano, je to rok raz 

dva. podívej se na všechny ty mužnký a ženský, jak vylejzaj z jeskyni, 
aby dělali společnost novým kámošům! Ježíšmarjá, jen se podívej na 
ramena těch mužskejeh. Jsou ještčě širší než u starýho pugha.

Ajajaj, a ty ženský! Mladej je vedle nich krasavec, to si piš.
S ženskejma nebude mít problémy!"

"Ale děde, to je strašný!" řek jsem.
"Makhle bys ná3 starší neměl, Saunku, podceňovat," zahihňal se 

děda. "Podívej se, Saunku, zrovna někoho začarovává. Jinej mladej 
kvůli němu ztuhnul A teS tsu matka toho malýho dává přes prdel. A te3 
otěcko dítěte dává starýmu do pupku. Jen se podívej, jak se mažou.



@3 ae divej, Saunku! Pughové jsou v dobrých rukou."
"A co my?" řek jsem skoro s brexem.
"S tím si nelam hlavu," řek děda. " o spraví čas. Počkej minutku, 

hned ti to řeknu. Hmmmm! Když víš, jak se dívat, tak se to dá brát 
po generacích. Ajvaj! ty jsou ale vokliví! Všech deset jako by vypad
lo tátovi e dědovi z oka.

Fakt lituju, že Lily Lou yutzová nevidí svý vnoučky. A není to 
rozkošný. Každý Pug&ovský mimino vyrostlo ajncvaj a ^á zase deset 
harantů. Láa radost, když vidím, jak ae máj slib usďgtečňuj?."

dá jenom zasténal.
* akže," řek děda, "přeskočíaš dvé sté let. A jsou tu furt a 

mncžej se. A podoba je furt perfektní. Hxagma! Dalšieh tisíc let... 
no tohle! To je antický Řecko! Ani to, ani to se nezměnilo! No teda!"

Hczchichotal se pyšnej jako páv.
"Vzpomínáš si, jak jsem ti jednou říkal, Že Lily Lou si připomí

ná jednu dávnou kámošku, co se jmenovala dargona? Není divu! Je to 
úplRč přirozený. Přál bych ti vidět ty prapraprapravnuky! A pák... no 
radši ne. Ale stejně je to zajímavý.*

Ne tři minuty ae odmlčel, a pak znovu spustil.
"Bang!" řek. "První heterochromatýnůvý výboj. ?e3 budou změny."
"Jaký změny, dědo?" zeptal jsem se celej neštastný.
"Změny, který ukážou, že tvůj dědoušek, není tak pitomej, jak si 

myslíš. Vím, co dělám. Jakmile to začne, pak to jde rychle. r?3 se di
vej, už je tu druhá změna. '-'y genky ale mutujou!"

"Chceš tím říct," zeptal jsem se , "že se nakonec nezměním v 
iugha? Ale dědo, já jsem myslel, že jsme slíbili, že nevyhynou?"

"A já ten slib dodržuju," řek důstojné děda. "Geny budou předávat 
tu jejich hubu, dokud nebude slyšet trouby posledního soudu. Jak jsem 
řek. A kouzelná schopnost jim taky zůstane."

pak začal žertovat.
"& pořádně ae připrav, Saunku. Když starej Pugh uháněl ns saních 

do roku raz dva, tak vyhrožoval nějakým kouzlem, ne? A on nežertoval. 
Už jde na tebe!"

"Ježišimarjé!" řek jsem. "Ale až sem přídou, tak jich bude mi
lión! co mán dělat?"

"Připrav se na jejich přijeti," řek děda nelítostně. "Myslíš mi
lión. ;ěcn je mnohem víc."

"Kolik?"
Začal mi to říkat. Nebudete mi věřit, ale dosud neskončil, skže 

vidíte, co jich je!/
Víte, vono je to jako a Jukcaovejma, co bydleli kousek na jich 

vod nás. Děti zlejch bylý vždycky vo něco zlejší. A stejný svinstvo 
se asi stalo i Gejnu Hromozaunovoi a jeho rodině. pughové zůstali pug- 
hama a udrželi si svou moc. Řek bych, že Pughové vlastně ovládli celej 
svět.

Ale mohlo to bejt horši. Vohli si zachovat stejnou postavu. Místo 
toho ae zmenšili - a to nijak nepodstatně. Když jsea je poprvý potkal, 
nebyli vo nic větší než většina lidi - starej každopádně.

Ale jak šel čas, tak se sráželi a sráželi, že ty bílý mrsky, co 
jsou v krvi, byly skoro stejně veliký. A eo ae atč a mohli rvát!

Pughové dostali šlupu těma heterochrosatýnovejma výbojema, jak 
říkal děda, že ztratili svůj tvar. Te3 je můžete nazvat virusnne, 

to je to sairý co gén až na to, že virus se víc hejbe. Ale panebože 
tc je to aenaý, jako bysem říkal, že mladý Jukesové jsou to samý co 
Georg*- Washington!

Kouzlo mš dostihla ... a pořádně.
Kejch ja@R, no něco strašnýho. A pak j cm zaslech strejdu Lema, 

jak kejchá ze spánku, furt chrněl v tom žlutým fáru. DČda ještě vy- 
Čísloval Pugby, který se na mě zrovna v tý chvíli aeaypávali, takže 
nemělo s^ysl se ho na něco ptát. Zamhouřil jsem voči trochu jinak, 
abysem viděl, co ae v tom kejchnuti děje...

Já vám teda řeknu, Že v celým vašem padělaným životě jste tolik 
Pughů neviděli! Byly to Čáry, to je jasný jako facka. & Pughové furt 
nasíraj všecnny na Zemi, A kvůli dědovu slibu, dosud nepřestali.



A některý virusy a jsou vidět aai aikroskopem. yo budou vědátoři 
valit bulvy, až jednou pěkně navoatřaj čočku a uviděj všechny ty 3ábly 
a aafvanejma drikama, vošklivá jak půlnoc, a prasečina vočkama těsně 
u sebe a který ze všech sil nasiraj celej svět.

No trvalo to - však taky vod roku raz dva... - ale 9ejn Hromo- 
zoun s dědovou poaoci dal věci do pořádku. A tak mladej High už nevy
volává jako dřív boleni hlavy.

Ale rýnu!
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