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Poznámka redakce:

Přetiskujeme další tři povídky, které byly zařazeny do prázdninového 
vysílání Čs. rozhlasu v Ústí nad Labem: Psí známka /D. Dvořák/, 
Fakta ve věci J. R. Oppenheimra aneb jak to bylo s chlapečkem 
/J. Stránský/, O lesním skřetu Lesouňovi /P. Kučera/.
                          -   -   -
Dominik Dvořák:
                      P S Í    Z N Á M K A
                      ====================
     Terénní vůz se proplétal táborem k velitelskému stanu. 
Sotva zastavil, vyběhnul ze stanu mladý člověk. Došel k vozu a 
počkal, až z něj vystoupí muž, který seděl vedle řidiče.
     „Dobré odpoledne, pane profesore. Měl jste příjemnou cestu?"
     „Ta rudá poušť je hrozná, doktore. No tak povídejte, co je 
nového, vždyť víte, Jak jsem zvědavý."
     „Vykopávky pokračují úspěšně. Já a doktorka Herbstová jsme 
v jižním příkopu odhalili asi dalších dvacet ještěrů a máme 
dokonce vejce."
     „Výborná práce, doktore. A co Stefens?"
     „Dick --‚ víte, je poslední dny divný."
     „Tahle hrozná poušť působí na lidi všelijak. Kdyby se tu 
nezachovali pro nás paleontology tak dobře tihle druhohorní plazi, 
nikdy bych nezatoužil Gobi poznat. Mimochodem, zastavil jsem 
se cestou u těch zesklovatělých ploch, co se o nich tvrdí, že tam 
přistáli UFOni, ale velký dojem to na mě neudělalo."
     „Vidíte, právě včera tam byl i Dick Stefans."
     „Služebním vozem? To nevidím rád."
     Profesor Kovarz se trochu po cestě oplách a šel se podívat 
do stanu preparátorů. Zastihl tam Stefanse.
     "Hallo Dicku, máte prý nějaké problémy."
     "Dobrý večer, pane profesore. Víte, potřeboval bych se 
s vámi poradit."
     Vytáhl desky a rozložil plánek:
     „Při průzkumu téhle oblasti sem začal odsud kopat rýhu... 
Podle předpokladu je tam mrtvolek dinosaurů dost." Vytáhnul z 
desek snímky.„Podívejte se na krk tomuhle."
     „Co to je?"
     „Spíše co to bylo. Při odkrývání to vydrželo, ale druhý den, 
když jsme to chtěli sejmout, se to rozpadlo na prach."
     „Vypadá to — ehm — jako obojek."
     „A víte, co s tím bylo spojeno? Tohle." Z plechové krabice 
na vzorky vyndal asi dvoupalcový kroužek. Připomínal umělou hmotu. 
Na jedné straně byl pokryt jakýmisi symboly. Na druhé straně 
bylo ouško.
     „Pane profesore, prosím vás: Proč měl ten dinosaurus na 
krku   p s í    z n á m k u ?!"
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Jiří Stránský:
F A K T A    V Ě     V Ě C I     J .  R .   O P P E N H E I M R A
                            a n e b
J A K   T O    B Y L O    S    C H L A P E Č K E M .
     Po silnici uhání červnovou nocí černá fordka. Náhle motor 
zakašle a vůz zastaví. Řidič, starší pán, vystoupí a otevře 
kapotu fordky. Z motorového prostoru se vyhrnula bílá pára. Když 
se rozptýlila, motor naskočil. Muž si shrnul rukávy, nasedl a 
jel dál.
     Žluté reflektory se obtížně prokousávaly inkoustovou nocí. 
Kolem ubívala nevadská poušť. Muž si protřel oči. Chtělo se mu 
spát. Náhle se mu zabodl do očí reflektor. Zastavil a stáhnul 
okénko. Černý příslušník MP po něm žádal propustku. Ukázal mu jí 
a projel otevřenou bránou. Na cedulce stálo černým písmem:
    ATOM CENTER LOS ALAMOS. VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!
                           *   *
     Černá fordka zastavila a muž vešel do velké budovy. V šatně 
si oblékl plášť. Vstoupil do laboratoře.
     „Dobrý večer, vlasně noc, doktore!" ozvalo se zpoza rohu.
     „Dík, Jimme, jak to jde?"
     „Dobře doktore, vaše plány jsou jedinečné, chybí jen ten 
poměr."
     „Přišel jsem na to Jimme, bude to mít daleko větší účinek, 
než jsme původně počítali. Papá Einstein by se divil." řekl 
příchozí a hodil na stůl svazek papírů." „Za tři měsíce se budou 
Japončíci divit. Ale dost řečí Jimme, musíme to připravit pro 
výrobu."
     Jimmy spolupracovník našeho příchozího, se kysele uchihtl 
a obrátil k přístrojům.
     Příchozí si povolil límeček u košile. Jestli se jim to podaří, 
smete z povrchu celé město. Má to dokončit? Musí!
     Má příkaz od centra, aby to vyzkoušel zrovna tady. Vyjde to? 
Musí! Musí!
     Muž se otočil a na jeho tvář dopadaly paprsky lampy.
     Ano, nemýlíte se. Je to J. R. Oppenheimer.
                            *  *
     Práce v atomovém centru v Los Alamos pokračovaly pomalu. 
Doktor Oppenheimer se dlouho nemohl pohnout z místa. Dlouho 
hledal správný poměr dvou finálních látek. Proto bylo překvapivé, 
když ho onoho rána z konce června tak najednou objevil. 
Nikdo se nad tím nezamýšlel, atomová puma byla celonárodní 
záležitostí. Prezident Truman trval na tom, aby byla vyvinuta 
a svržena na Japonsko.Byly vybrány dva cíle, Hirošima a Nagasaki. 
Mezitím práce v laboratořích pokročily, puma byla téměř hotova 
a Oppenheimer kompletoval dokumentaci. Psal se 4. srpen 1945.
                           *   *
     Když Jimmy vešel do laboratoře, doktor Oppenheimer seděl 
za stolem a psal.
     „Vždyť vy vůbec nespíte, doktore. Měl byste se alespoň 
občas najíst, vždy vás ta bonba zabije dřív než ji shodíme."
     „Bez starostí Jimme!" odsekl doktor. „Co se týče jídla a 
spánku, mám co potřebuji. Už budu hotov Jimmy, nashledanou."
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    „Prosím, jak si přejete doktore." řekl Jimmy a odešel 
hlasitě přiraziv dveře. Muž za stolem vytáhlz kapsy šedou krabičku.
     „Všechno v pořádku Wotane! Bomba bude svržena 6. srpna 
jejich času, to je, myslím, 156 * 35. Myslíš, že je nutné vyzkoušet 
mou bombu na lidech?"
     „Jistě, Trixi. Vraždí se tu už šest let, příhodnější 
podmínky na žádné obydlené planetě nejsou! A u nás to nejde, to 
víš, ne?"
     „Dobře, nezapomeňte mi změřit parametry v epicentru."
     „Buď bez starosti. Návrat stejným způsobem v hodině dopadu. 
Konec."
     Muž vsunul krabičku zpět do saka. Šestého je pozítří, puma 
bude shozena v 8 : 15. Zbývá tedy asi 30 hodin.
                               *  *
     Na letišti Tinian se konaly přípravy k odletu Enoly Gay. 
Celý den mechanici prohlíželi „superpevnost" a odstranili 
pancéřování a ostatní zbytečné součástky. Posádka se modlila. Ve 
2 : 45 se bombardér odlepil od betonu dráhy. Enola letěla v nízké 
letové hladině, vzdušné proudy dělaly s přetíženým letadlem 
pravé divy a oba piloti Tibbets a Lewis měli plné ruce práce. 
Za letu uvedl kapitán USAF Parsons pumu do bojového stavu. 
V 8 : 15 vyklouzla puma s bílým nápisem LITTLE BOY napřídi z 
pumovnice Enoly Gay. Piloti otočili stroj a na plný plyn uháněli 
zpět.
     Pod jejich křídly bylo přes 600 000 mrtvých...
                                *  *
     Srpnovou nocí jela fordka s navráceným skutečným dr. 
Oppenheimerem. Na oběžné dráze seděli Trix a Wotan u monitoru a se 
zatajeným dechem sledovali videozáznam výbuchu.
     „Jsi génius, Trixi!" zašeptal Wotan. „Mělo to účinek 
20 kT a smetlo to celé město."
     „Bez tebe bych to nikdy neuskutečnil To tys přišel na ten 
nápad se Zemí. Mimochodem, dal jsi tomu Oppenheimrovi u1oit 
do paměti ten poměr?"
     „Jo, byl to schopný člověk, ale bez Tebe by ta atomová 
puma na Zemi nikdy nebyla. Teď jsem jenom zvědav, jak si s ní 
poradí!" řekl Wotan a naprogramoval na kompjůtru návratový 
cyklus.
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Pavel Kučera:
      O   L E S     N Í M    S     K     Ř E T U    L E S     O U Ň O V     I .  

     Inu, co vám mám povídat. To bylo tak. Byl jednou jeden... 
Ale ne. Zkrátka, to se vám jednou v Krušných horách objevilo 
strašidlo. Bylo to takhle v zimě. To víte, sezóna, všude sníh 
/kupodivu/ a plno lidí, zacpaná parkoviště i sjezdovky, 
vlekaři měli tržbu jako nikdy, hostinský na Fofrníku se musel 
pořádně otáčet, aby uspokojil přání tolika hostů.
     A najednou se podél turistické sjezdovky ozvalo takové 
pšou, a stál tam v životní velikosti /spíš maličkosti/ horský 
duch Lesouň osobně. Plaše se rozhlédl kolem a najednou uslyšel 
šustění. Vesele se mu rozzářily oči. „Sáně a horal", pomyslel 
si, „to si zas zastraším." Počkal za zákrutem cesty, až bude 
šustění hodně blízko a skočil do cesty. Ale co se stalo, za 
zatáčkou se objevil člověk na něčem dlouhém, se strašnýma stříbrnýma 
holema v rukou a švihnul sebou do strany. Dědka Lesouně 
pokryla přitom sprcha sněhu, „Co to proboha vyvádíte, dědo?" 
vece člověk klidně. „Che!" zaskřehotal Lesouň, „Víš kdo jsem?"
     „Nejspíš ministr turistickýho ruchu, ne?" Lyžař začal být 
nervózní.
     „Ohó, já jsem lesní duch!" V očích se mu objevily škodolibé 
ohníčky.
     „A já jsem Lucifer, ne? Nevoxiduj dědku, chci ještě 
zastihnout vlek v provozu!" Po těchto slovech přetáhnul mladík jemně 
Lesouně po zádech aby uhnul a odjel.
     „Tfuj." odplivl si lesouň. „To jsou lidi! Nemají ždibec 
úcty ke staršímu strašidlu. Kdopak je ten VELEK? Musím se 
podívat do údolí, co se tam děje."
     Po těchto neveselých úvahách se Lesouň pustil dolů po 
cestě opíraje se o svoji železnou hůlčičku. Když se mu otevřel 
pohled do údolí, strnul. Plno lidí na stejných dlouhých prkneh 
jako onen mladík a údolí plné železných různě nabarvených krabic 
/aut/. Nahoru byl udělán průsek a nataženy dráty, které se 
pohybovaly. Co to jen znamená? Musí se někoho opatrně zeptat. 
I sešel dolů a přitočil se k vlekařské boudě. Zastavil tam 
nějakého mladíka a medovým hlasem se zeptal." „Ó jinochu, k čemu, 
prosím tě, máš tyto prkna?"
     „‚Jaký prkna, vole, to sou voriginální Blizardy za tři tácy."
     Lesouň něco zmateně zablekotal a udělal několik kroků 
dozadu. „To jsou lidi, pomyslel si. „Ale jací valachové to 
táhnou žentour, ke kterému je připojen drát?" A je to co je to, 
je to zvíře, dospěl k závěru Lesouň. „Já vám ještě ukážu, kdo 
je to horský duch! Ať jsi zvíře nebo pták, chcípni!" vykřikl 
a na dotvrzení uhodil hůlčičkou do sněhu. Prásk! pod hůlčičkou 
něco zablesklo a vlek se zastavil. „Vida," pomyslel si Lesouň. 
„Jěště jsem nezapomněl čarovat."
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     „Šéfe, chcípnul motor!" křičel nějaký vousáč z okna vlekařské 
boudy na vlekaře „Nemáme šťávu!"
     Dav, tísnící se před vlekem, zaslechnul tuto zprávu a počal 
nespokojeně mručet. „To von!" křikl pojednou kdosi a ukázal holí 
na Lesouně. „Propích holí kabel!"
     Celý dav se vrhnul na nebohého Lesouně. Ten nemeškal, 
zamumlal kouzelnou formuli a byl pryč.
     No a to je vlastně všechno, víckrát už žádný incident 
Lesouň nevyvolal. Slyšel jsem sice, že nějaký dědek se k smrti 
vyděsil, když viděl rolbu, ale to není ověřené. A chcete vědět, 
jak Lesouň skončil?
     Inu, to je přece jesné, jako mnoho jiných živočichů, i on, 
přestože byl nesmrtelný, zemřel na otravu průmyslovými exhalacemi.
     Bylo to na něj, na chudáka, přeci jen trochu silný kafe. 
Mimochodem, vy se tomu divíte?

                     -     -     -
Poznánka redakce:
Chtěli bychom ve Sci — fi otiskovat zajímavé nebo méně známé 
povídky, popřípadě rozsáhlejší literární útvary, na pokračování. 
Povídku Keitha Robertse „Boulterovi kanáři" /Boulters‘s Canaries/ 
vydal  v roce 1965 John Carnell /autorské právo/ v časopise 
New Writings In S — F, č. 3. U nás byla publikovaná ve sborníku 
povídek Tichá hrůza /vyšlo v roce 1970/. Překlad Tomáš Korbař 
v roce 1967.

Povídku Boulterovi kanáři přetiskujeme nadvakrát.
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Keith Roberts:
           B O U L T E R O V I     K A N Á Ř I .
           =====================================

Aleka Boultera znám už léta. Je to sakramensky chytrý chlapík. 
Teď se ovšem už naučil svou fantazii držet na uzdě. Ale kdysi 
na svou chytrost dokonce málem doplatil životem.
Bulter je povoláním mechanik, ale vyzná se v elektronice zrovna 
tak dobře jako každý odborník. Je šikovný soustružník a strojní 
zámečník, a když vám řeknu, že píše a maluje a zajímá se o okultní 
vědy, pak vám nejspíše začne svítat, co je to za neobyčejného 
člověka.
Hodně peněz si pochopitelně nikdy nenadělal. Žijeme ve Věku 
specializace. Dnešní vývoj směřuje k tomu, aby toho lidé věděli 
stále víc o stále méně věcech. Dnes se už ani v obchodě, a tím 
méně ve vědě nebo umění, nenajde možnost pro nějaké ohromující 
spojení techniky a filosofie. Někdy mi připadá, že se Boulter 
vlastně měl narodit před mnoha staletími, v době renesance. 
Leonardo da Vinci by v něm jistě našel spřízněnou duši.
V době, na kterou vzpomínám, se můj přítel zabýval amatérským 
filmováním. Kdysi jsem sám také leccos natočil; ale nic velkého, 
ale rozhodně to bylo lepší než všechny ty dětičky batolící 
se po trávníku, které všude ukazují. Dlouho to na nebe nedalo 
čekat.
Pro natáčení si vybral šesnáctimilinetrový materiál, i když 
to bylo nevýhodné. Tohle totiž není vůbec žádný amatérský rozměr. 
Jenže Boulter chtěl kvatilu a tehdy byla úroveň zpracování 
značně nižší než teď. Kdybyste nám například tvrdil, že takový 
přístroj střední ceny dá z jednoduchého osmimilimetrového negativu 
celkem slušné výsledky, byli bychom se vám vysmáli. Jenže 
náklady na zpracování širšího filmu byly vysoké a omezovaly 
Boulterovu činnost víc než cokoli jiného.
Boulter se nikdy nezajímal o obyčejné filmování. Od samého 
počátku natáčel rovnou se zvukem. Pamatuji se, že jeho první nahrávací 
přístroj používal papírové pásky. Je to fantastická představa, 
s jak primitivními prostředky jsme pracovali, a to uplynulo 
od té doby jen několik roků. Boulter se však brzy zmohl na 
jednu z prvních souprav FERROGRAPHU, které přišli na trh. Později 
používal soupravu EMI a nato stereofonní FERROGRAPH. Potom 
si sestrojil několik vlastních přístrojů. Pro práci v terénu si 
smontoval soupravu, která se dala řídit z jeho auto. Výsledky 
byly prvotřídní.
Hodně jsme cestovali, abychom uspokojili všechny jeho záliby. 
Vyzkoušel všechno možné, od závodů plachetnic po dražby aut. 
V Edinburghu získal několik cen, ale v podstatě ho takovéto 
věci nikdy nezajímaly. Vždycky se pouštěl na novou stopu. 
Jednou jsem k němu zašel a zastihl ho nad hromadou odborných 
knih, několik generálek a průvodců Automobilového klubu. Sotva 
mě spatřil, zeptal se mě:
„Slyšela už někdy o opatství v Freyi, Glyne?"
Přikývl jsem. „Něco málo. Je to někde nahoře na severu, že?"
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„Ano. Řekl bych asi tak stodvacet mil odtud, plus minus několik 
mil. Co o tom opatství víš?"
„Moc ne. Nepsalo se o tom, že se tam vyskytovali poltrgajsti?" +/
Boulter se zasmál. „To něco vydalo asi dvanáct knih. Je to rozhodně 
jedno z míst, kde u nás nejvíc straší."
Řekl jsem:„V tom já se ovšem nevyznám. A co když na tom něco je?"
Boulter plácl na hromádku knih s rozhodným výrazem. Jo to 
zajímavé. Pojedu tam. Chceš jet se mnou?"
„Je to trošku daleko. Ale vlastně mám čas, tak pojedu, vezmeš-li 
mě. Co tam chceš dělat?"
„Fotografovat duchy."
Zasmál jsem se, ale pak jsem pochopil, že to myslí vážně.
„Jak to chceš navléct?" zeptal jsem se ho.
„Nevím. Čekám, že mě na místě něco napadne. Podívej se na tohle." 
A podal mi několik fotografií."
„Ne, dělal je Kevin Hooker. Znáš ho přece, je od filmu. Hubený 
s brýlemi. Minulý týden byl ve Freyi. Řekl si, že to zkusí.
„Tak mu vyřiď, aby si opatřil nový fotoaparát, než to půjde 
zkusit znova," poznamenal jsem.
Boulter namítl:„Jeho aparát je úplně v pořádku. Je to Rolleiflex 
a on s ním umí zacházet. Tohle jsou kontrolní snímky ze stejného 
negativu. Jsou celkem zajímavé. Bral je vždy ob jeden: jeden 
snímek zřícenin, další o čtvrt míle dál, a pak zase jeden 
snímek zřícenin. A tak vtom pokračoval."
Prohlédl jsem si ty snímky znova tentokrát pečlivěji. Z opatství 
toho zbývalo velmi málo. Jen nějaké kamení a několik hromad 
sutin na pláni. Boulter řekl: „Budovu opatství v sedmnáctém století 
zbořili. Zřejmě už těch úkazů měli dost. Jeden učený převor 
to zkusil se zaříkáváním. Týden nato měl pohřeb. Všechno je tady 
v té knize. Moc pěkné to není."
Svraštil jsem čelo. Na každém snímku trosek byla nějaká divná 
šmouha. Ty černé šmouhy neměly zřejmě žádnou souvislost se 
zorným polem přístroje. Vypadaly, jako by byly porůznu rozmístěny 
nad zbytky zdí. Až na tyto skvrny byla jakost snímků vynikající 
a kontrolní negativy byly úplně bezvadné. Zeptal jsem se: „Proč 
dělal tyhle ostatní snímky, Aleku?"
„To je starý trik," řekl Bolter. „Ve Freyi to ještě nikdo 
nedokázal líp. Věděl o tom. Proto se o to pokusil."
Řekl jsem: „Chceš říct, že odjakživa vypydaly fotografie opatství 
takhle?"
„Všechny." „To je fantastické!"
„Ovšem, proto tam jedu."
--------
+/ Z německého Poltergeist, strašidlo tropící hluk, jemuž se 
přičítají zejména noční zvuky v domě, jako vrzání podlahy, skřípání 
dveří padající nádobí apod.
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Začalo mě to zajímat. „Jenže ty filmuješ. Zkusil to už někdo?"
„To nevím. Každá věc se jednou musí nakousnout."
Vyjeli jsme si do Freye příští víkend. Cestou mi Boulter vyložil 
svou teorii. „Tvrdí se, že se tam vyskytuje nějaký poltrgajst. 
Já tomu nevěřím. To místo je už několik století opuštěné. 
Poltrgajsti nemají v povaze zůstávat v místech, odkud lidé odešli. 
Kdyby lidé o nich věděli víc, tolik by toho o nich navykládali."
„Jak můžeš o opuštěném místě tvrdit, že tam to či ono neexistuje?" 
namítl jsem. Napadlo mě několik podivných myšlenek o věcech, 
které se vyskytují jen tam, kde nejsou lidé. Boulter na mě 
posměšně pohlédl. „Podle mého názoru není poltrgajst vůbec žádný 
duch. Nikoli v klasickém slova smyslu. Je to jakési vyzařování 
energie. V každém dobře dokumentovaném okultistickém pojednání 
zjistíš, že všude, kde se vyskytoval poltrgajst, existovalo 
jako médium nějaké dítě, chlapec nebo děvče. Ten jev je doprovází 
z místa na místo.Nakonec ty úkazy prostě přestanou. Nikdy v nich 
není nějaká účelnost. Nemyslím, že by poltrgajst existoval odděleně 
od mysli, která ho vytváří. Prý dodává a odčerpává energii. 
Já s tím nesouhlasím. Podle mého názoru to je telekinéze opatřená 
novým názvem."
Když Boulter takhle vykládá, člověk mu musí věřit.
Řekl jsem: „Tak co tedy jsou ty věci ve Freyi?"
„To opravdu nevím. Řekl bych, že jsou to elementálové."
„Co je to zač, když se to do ničeho neplete?“
„To nikdo neví. Dá se to jen vylíčit, ne vyvodit. Nejspíš by 
se dali popsat jako přírodní duchové. Odborníci, zabývající se 
zkoumáním nadpřirozených jevů, je přehlížejí, protože podle 
jejich názoru to jsou duchové, kteří nikdy neobývali lidská těla. 
Jakýsi druh přírodní energie, která existovala odjakživa."
„Copak je to možná?"
„Definuj mi, co je možnost, a já ti odpovím."
„Prohlásil jsem: „Tím jsi mě tedy poněkud usadil. Doufal jsem, 
že z toho vyjde nějaká ďábelská zrůdnost. Víš, asi jako by Dům 
Páně byl dobyt Velkým nepřítelem!"
Boulter se usmál: „Pánaboha mi do toho nepleť, ten vždycky všehno 
zkomplikuje."
Našli jsme to místo velice snadno. Zastavili jsme se v sousední 
vesnici, v místním hostinci jsme něco vypili a pojedli a sehnali 
si nocleh. Pak jsme se vypravili k opatství. Velký dojem na 
mě zrovna neudělalo. Moc z něho nebylo vidět. Prošli jsme kolem 
starých základů a vystoupili na nějaké zbytky zdí, zarostlé trávou. 
Nevzali jsme s sebou žádné přístroje. Boulter hodlal začít 
zítra brzy ráno. Našli jsme nejvýhodnější polohu pro kameru a 
odměřili nejvzdálenější místo, kde budeme moci nechat stát 
dodávku, aby přívodní šňůra magnetofonu určitě stačila. Pak Alec 
vytáhl cigarety a zapálili jsme si. Stál jsem tam a choulil se 
před večerním větrem. Řekl jsem: „Jediná potíž je v tom, že 
budeme natáčet naslepo."
„Jak to?"
„Dokud nedostaneme zpět vyvolaný materiál, nebudeme vědět, jestli 
jsme nějaké ty bludičky zachytili."
„No a? Tak nebudeme." Zřejmě o něčem hloubal. Za chvíli řekl:
„Nezdá se ti, že by tu člověk měl něco slyšet?"
„Co například?"
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Boulter ukázal váhavě na kopce, na šeřící se oblohu. „Nevím. 
Skřivánka. Prostě nějakého ptáka. Jenže tu není nic, Glyne. 
Nevšiml sis toho?"
Už před tím jsem si něčeho všiml, či spíše nedostatku něčeho. 
Pozorně jsem se zaposlouchal. Kromě našich hlasů nebylo slyšet 
sebemenší zvuk. Vítr mi ovíval obličej, ale zdálo se, že nevydává 
sebemenší šelest. Vypadalo to, jako by tohle místo izolovala 
nějaká tlumící vrstva a odřízla jej od ostatní krajiny. 
Rozhlédl jsem se kolem po pustých loukách. Za námi se pozvolna 
zdvihla vřesoviště. V dálce začala poblikávat světla ve vesnici. 
Bolter řekl: „Člověk by tu čekal alespoň skřivánka."
„Už je na ně letos pozdě." namítl jsem.
Boulter pokrčil rameny. „Snad. Ale stejně něco zkusíme." Obrátil 
se a odcházel. Vykročil jsem za ním, ale naznačil mi, abych 
zůstal stát. „Stůj tam chvilku, Glyne." Ušel několik kroků, pak 
se zastavil a obrátil. Lkl: „Je mě dobře slyšet?“
 To tedy nebylo. Řekl jsem: „Slabě. Zní to, jako bys mluvil přes 
plsť."
Přikývl, jako by má slova jen potvrdila jeho podezření. Poodešel 
o dalších deset yardů a jeho hlas byl ještě slabší. Slábl rychle 
se vzdáleností. Při padesáti yardech jsem viděl, jak Boulter 
pohybuje ústy. Věděl jsem že křičí, ale ke mě nedolehl sebemenší 
šelest. To místo bylo zrovna tak hluché jako tichá komora.
Zamával jsem na něj, že nic neslyším, a Boulter ukázal na cestu. 
Rychle se stmívalo a nijak se mi tu nechtělo zůstat ve tmě. U vrátek 
se ke mně Boulter připojil. „To je zatraceně podivná věc," 
řekl. „Vsadím se že kdybys zaznamenal decibelový pokles, tak bys 
skončil u exponcnciúlní křivky. Tohle je nejzáhadnější akustický 
úkaz, s kterým jsem se kdy setkal."
Souhlasil jsem, že tady je určitě něco nejasného, a doufal, že 
je to pouze akustika.
Vzduch příštího rána byl svěží a vál vítr. Postavili jsme 
kameru na místo, které jsme předtím vybrali, na travnatý pahorek, 
odkud se dala obhlédnout větší část opatství. Pak jsem přenesl 
z dodávky magnetofon, umístil mikrofon několik stop od kamery 
a vrátil se zpět, abych zkontroloval, jestli funguje. Reproduktor 
v autě byl hluchý. Vyzkoušel jsem přípoje. Zřejmě byly v 
ddokonalém pořádku. Zavolal jsem Boultera: „Magneťák nefunguje, 
Aleku. Dost dobře nechápu proč." Buď už bylo slyšet líp, nebo 
se nám včera večer ve tmě zdálo, že je to horší.
Vrátil se ke mně s oním výrazem na tváři, který si uchovává pro 
výlučné problémy. Chvíli se s něčím patlal, spouštěl a zastavoval 
motory v přístroji, fungovaly celkem dobře. Potom přinesl 
z auta voltmetr. Systematicky měřil, pak přestal a zavrtěl hlavou. 
„Mělo by to fungovat, Glyne. Zkus to znovu."
Opět jsem vytočil regulátor zesílení zvuku, aby se mi v 
reproduktoru ozval šum větru. Nic naplat. Boulter se zatvářil 
nechápavě. Nikdy jsem dosud nezažil, že by ho něco položilo na 
lopatky, a ke všemu byl tohle jeho vlastní přístroj. Pak řekl: 
„No dobrá, Glyne, odnes ho zpět do auta. Ale nech ho zapojený. 
Prostě ho postav dozadu. Chci, abys nahrál ‚Kolo kolo mlýnský'. 
Někde tímhle směrem." Ukázal k vesnici.
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Raději jsem mu neodporoval. Boulter nikdy nic nedělá bezdůvodně. 
Odnesl jsem všechno zpět do vozu, na cestě za vrátky jsem 
se otočil a odjel. Po čtyřech stech yardech fungoval přístroj 
dokonale. Pořádně to mnou otřáslo. Začal jsem experimentovat. 
Vystrčil jsem mikrofon z okna, vytočil zesílení naplno a jel 
zpět k troskám. Ve vzdálenosti dvou set padeáti yardů začal šum 
větru v monitoru slábnout. Ve dvou stech se neozývalo nic. 
Opakoval jsem tu zkoušku, abych si byl jist, a pak jsem se vrátil 
a informoval Aleka. Ten pokrčil rameny. „To bychom zatím 
tedy měli. Tak daleko přívodní kabel mikrofonu vést nemůžeme. 
Musíme vymyslet něco jiného."
Řekl jsem: „Myslíš, že se tu dá vůbec něco nahrát?"
Boulter odpověděl protismyslně: „Vím jen to, že se tu něco 
nahrát nedá."
Potom natočil několik snímků, jak obcházím po místech, kde kdysi 
stály zdi. Nechali jsme toho pak až do odpoledne, kdy jsme 
pokus opakovali. K večeru jsme se naposledy porozhlédli, vrátili 
se domů a Boulter poslal jak nejdřív mohl negativ k vyvolání. 
Výsledky byly skličující. Několik podivných úkazů tam bylo; na 
jednom místě bylo všechno zamlženo a vůbec jsme nemohli zjistit 
proč, na jiném místě bylo několik šmouh, jako by se celé zaostření 
popletlo. Většinou ale byl vyvolený materiál celkem normální. 
Pokrčil jsem rameny. „No, alespoň jsme tu pověru vyvrátili. Ve 
Freyi se natáčet dá. Doufám, že tím to celé končí."
Boulter zavrtěl hlavou. „Zapoměls na magneťák; který nechtěl 
nahrávat. Něco tam přece jenom je, Glyne. Vypravím se tam znovu 
příští víkend. Musím to znovu prozkoumat."
Náhodou jsem s ním tenkrát nemohl jet. Potom si tam vyjel ještě 
dvakrát sám. Asi za měsíc po naší první cestě mi zatelefonoval. 
Měl vzrušený hlas: „Mám tu něco sakramentsky podivného, Glyne."
Zajel jsem k němu, Boulter přestavěl halu ve svém domě v celkem 
přiijatelnou předváděčku, v níž se promítací přístroj i světla 
daly řídit z desky umístěné na dosah ruky u jednoho z křesel. 
Když jsem vstoupil, promítačka běžela. Boulter ji ihned vypjal, 
vyjmul kotouč s filmem a nasadil ho, aby ho převinul. Řekl:
„Chtěl bych to projet od začátku. Myslím, že ti to bude stát 
za to."
Povšiml jsem si, že vedle na stolku stojí láhev whisky a několik 
sklenic. Ukázal jsem na ně: „Co oslavuješ?"
„Průlom, Napřed se napijeme. Chtěl bych ti to objasnit. To, co 
uvidíš, ti řekne mnoho." Nabíhací pásek začal pleskat kolem horní 
cívky promítačky, a Boulter se dotkl řídící desky vedle sebe, 
aby zastavil motor. Posadil jsem se. „S čím ses o to pokoušel?" 
zeptal jsem se.
Boulter nalil sklenice. „S filtry," řekl. „Na zdraví, mimochodem. 
Ať žijeme! Zprvu jsem zkoušel nejrůznější materiál. Uvažoval 
jsem o infračerveni nebo něčem podobném. Použil jsem filtrů 
teprve jako posledního útočiště. Odpověď je prostá, Glyne: 
polarizace."
„Co to má za účinek?"
„Zviditelňuje to. Totiž, rozhodně to zviditelňuje něco. Nevím 
zrovna co. Prostě jsem dal před objektiv polarizátor. Spíš si 
myslím, že při některých úhlech je účinější než při jiných, ale 
příliš jist si nejsem. Rozhodně je to ale slušné." Vstal a nasadil
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kotouč s filmem. Pak se vrátil a spustil přístroj. Řekl: 
„Posuď sám."
Světla v místnosti zhasla. Na plátně se objevil hodinový ciferník. 
Byl připevněn na černé tabuli a pod ním byl proužek papíru 
s datem. Když nic jiného, tak je Boulter metodický. Řekl:„Věděl 
jsem, že to s filtrem půjde,zkusil jsem to totiž týden před tím. 
A protože mi napadlo, že bych měl mít neustálou časovou kontrolu, 
použil jsem ciferníku. Jak se věci vyvinuly, nakonec to vlastně 
ani nebylo třeba. Uvidíš proč. Kamera byla celou dobu zaostřena 
na lístek s datem. Proto jsou ty trosky tak trochu mimo."
Hodiny ukazovaly čtvrt na dvanáct. Film běžel několik minut, aniž 
se ukázalo něco neobvyklého, když tu se Boulter dotkl mé paže.
„Teď se na to dívej!"
V prostoru za hodinami se objevil jakýsi stín. Nedal se nijak 
blíž rozpoznat. Jeho obrysy jako by se zachvívaly a pulsovaly. 
Vypadalo to jako vyslovené závojení, jenže se to pomalu pohybovalo 
a plížilo přes trávu zprava do středu plátna. U paty jedné 
zřícené zdi se to zastavilo. Boulter se lehce naklonil kupředu 
a já uhodl, že dojde k něčemu pozoruhodnému. Ten stím chvíli 
setrval na místě, nepatrně se zachvíval a pak se vyšplhal...
Řekl jsem:„Panebože, Aleku, ono to..."
„Šplhá nahoru po té zdi. Správně. A jestli mi vysvětlíš, jaká 
chyba kamery by měla za následek takový úkaz, tak mě převezeš, 
i když ti za to moc vděčný nebudu."
Zavrtěl jsem hlavou. „Neboj se, Aleku. Na tohle nestačím."
Když záhada dosáhla vrcholku zdi, připojil se k ní druhý stín, 
který rovněž přišel z prava. Bludička číslo dvě se pohybovala 
podstatně rychleji a vypadalo to, jako by s tou první splynula. 
Pak se oddělily a obě se vznesly nad zeď a klouzavě letěly ke 
kameře. Jak se blížily, nabývaly hvězdicovitého nebo chobotnicového 
tvaru s chomáčkovitými, černě mlhovitými chapadly. Ostře 
jsem se nadechl a plátno zhaslo. Boulter se zasmál. „V tomhle 
okamžiku jsem přestal natáčet, pochopitelně jsem nevěděl, co z toho 
bude. Bylo to nastaveno na pět minut. Natáčel jsem dvakrát 
s časovým odstupem půl hodiny. Tady je druhý pokus."
Tentokrát byl viditelný pouze jeden z obou stínů. Vypadalo to, 
jako by se pohyboval po vrcholku jedné zdi. Za chvíli se vznesl 
vertikálně mimo plátno. Film běžel ještě dvě minuty, aniž se co 
událo. Boulter zastavil promítačku.
Řekl jsem: „Zřejmě se tam pořád něco děje. Co to k čertu vlastně 
je, Aleku?"
V místnosti se rozsvítilo a já jsem zamžikal. Boulter vytáhl 
cigarety, jednu si zapálil a hodil mi balíček. „Není to nic 
fyzického v tom smyslu, jak my to ovšem chápeme. Nic tu 
nefotografujeme, prostě jen otvor, do něhož kamera nemůže vidět. Proč 
to takhle působí na filmový materiál a nikoli na lidskou sítnici, 
v tom je právě záhada. Ale když si myslíš, že se tam pořád 
něco děje, tak se podívej na tohle." A znovu spustil promítačku.
Tentokrát se ručičky hodin na ciferníku viditelně točily.
Řekl jsem: „Zastav! Jaký je časový odtup?"
„Minutový interval mezi jednotlivými obrázky. Delší jsem nemohl 
dosáhnout. Zhotovil jsem si pro to zvláštní zařízení. Byl to 
zřejmě ten nejlepší způsob, jak si opatřit průřez víkendem ve 
Freyi."                                   /Pokračování/


