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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : DALŠÍ PROSÍM!

Navštivte největší zábavní park: Planetu Zemi!
Zprostředkujeme vám cestu za zábavou i poučením.
Není téměř nic, co by jsme vám nedokázali splnit.
Ceny mírné!!!

Slečna v útulné přijímací kanceláři měla plné rty stejné rudé barvy jako
reklamní nápisy v hale cestovní kanceláře Belzebub-Uracan-Hades (BUH a
spol., ředitel J.Hova.)
Jako první se do místnosti vedral lední medvěd s rodinkou: „Četl jsem tady
ten váš reklamní leták. Rádi by jsme s Mary zkusili tu dobu ledovou, že jó
Mary!“ a rýpl do ní packou.
Mary rozpačitě přešlápla a pokývala.
Slečna se rozzářila: „Ó ano! To je prostě báječný nápad! Jistě. To nebude
problém.“
„A tati?“ ozval se malý Méďa, „ budeme bydlet v té jeskyni, jak je na
obrázku na obálce? A uvidíme mamuty? A budu si moct chytit a rozsápat
nějakého pračlověka?“
Slečna se usmála: „Pobyt v luxusně zařízené jeskyni je v ceně deseti
oběhového pobytu, přechod mamutů je též zajištěn, ale na neandrtálce by
jste si museli připlatit.“
Otec se podíval do dychtivých očí svého synka a prohlásil furiantsky:
„Jasně! Ať si tu dovolenou užijeme!“
Slečna cosi vyťukala na terminálu: „Dva tisíce hvězdnanů?“ řekla zkusmo. „budete platit hotově, nebo přes virtuální
účet?“
Ale starý medvěd nehodlal smlouvat: „Hotově!“ a vytáhl z kožichu prkenici.
Jako další přišla na řadu mladá dvojice. Ona opalizovala do růžova, on do modra. Drželi se za ruce a většinu
pozornosti věnovali sobě navzájem: „Prosili by jsme šestnácté století, Veronu.“
Slečna vykouzlila chápavý úsměv: „Á! Romeo a Julie, že? Chtěli by jste na vlastní oči odněkud z povzdálí, ze stínu,
pozorovat jak Romeo vyznává lásku Julii a přitom se k sobě tisknout? Cestu vám můžeme pochopitelně zajistit, ale
obávám se, že skutečnost byla…“ slečna vteřinku hledala vhodný výraz, „… poněkud prozaická.“
Tváře milenců posmutněly, jako když přes slunce přejde mrak.
„ALE!“ dodala slečna jásavě, „mám pro vás jiný návrh. Naše společnost pořádá ve Veroně divadelní představení.
Nád-he-ra! Naprosto realistické! Cena je včetně romantického mileneckého apartmá a místenek do prominentní lóže
a je velmi příznivá….“
Nechala konec věty viset ve vzduchu. Milenci nadšeně přikyvovali, když jim od terminálu předříkávala další výhody.
A pak odcházeli hledíc si hluboce do očí. Do kanceláře se nahrnula asi desítka šediváků.
Zírali ji svýma hmyzíma očima do dekoltu a mluvili jeden přes druhého. Dívka se je pokoušela utišit a zcela
neúspěšně tahala za blůzku, aby přizahalila své bujné vnady. Marně.
„Já vím, zase budete chtít slevu na hromadný zájezd, co?“
„Jó!Jó!“ volali šediváci.
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„A taky by jsme chtěli záruky, že nehavarujeme, jako ty, co letěli do Roswelu 1947!“
Slečně ztuhl úsměv a odpověděla stroze: „Nyní jsou k dispozici nové dopravní prostředky, kterým Galaktická
obchodní komise udělila titul „Nejspolehlivější vozidlo jižního kvadrantu“.“
„ Dnes již je něco podobného naprosto vyloučeno,“ dodala hrdě.
„…a taky chceme nějakou pěknou ženskou, abychom jí mohli mučánkovat,“ ozval se jeden malý vzadu.
„Já bych si chtěl rozkuchat nějakou tu ovci nebo krávu. Taťka mi vyprávěl, že je to děsně žůžo!“
Slečna už byla opět ve svém živlu. „Pozemštané i krásné pozemšťanky, zvlášť za tím účelem vyšlechtění, jsou vám
plně k dispozici, ale mrzačení dobytka jsme museli omezit na minimum, protože se ozvaly různé ochranářské spolky,
které proti tomu protestovaly. Snad by bylo možné vaše přání splnit někde v nějaké odlehlejší, byť méně atraktivní
lokalitě.“
Šediváci se mezi sebou nemohli dohodnout. Hádka nebrala konce a zdálo se, že bude trvat věčně. Nakonec ten malý
vzadu vykřikl: „Tak dobrá, já to tedy beru, ale chci se setkat s Kuřákem.“
„…a já chci Scalyovou…“
„a Pamelu! a…..!“ přidávali se další.
„…a Dolly…“
„Dolly Buster?“ upřesňovala slečna.
„Néééé!“ hihňali se šediváci, „ on myslí tu klonovanou ovečku.“
„Když ona má tak krásnou srst a ty oči!“ zasnil se malý vzadu.
„Tak dobrá,“ ukončila debatu slečna a spiklenecky se usmívajíc, protože věděla, že TOHLE ty malé hajzlíky bude
stát majlant. Spokojeně zaznamenala, jak cifry na obrazovce naskakují a nálada šediváků klesá. Pochopitelně, že tolik
neměli a tak po další urputné debatě byla škrtnuta Scalyová a Jackson.
Když konečně vypochodovali, oddychla si.
Téměř nepozorovaně stanul u pultíku vysoký, nápadně bledý muž: „Prosil bych jedenkrát Londýn 1888.“
Slečna se začervenala, zamávala dlouhými řasami a zahrozila mu štíhlým prstíkem: „Ale, ale Jacku, tahle cesta už
bude opravdu poslední. Tvoje konto je prázdné a už dlužíš každému. Don Luci Per, už hrozí, že tě pošle do solných
dolů na Faros II, jestli nezaplatíš. Tak co?“
„Ještě jednou prosím!“ žebral Jack a ruce se mu chvěli při pomyšlení, co se svou novou obětí udělá.
„Jsi čertovský chlapík*,“ slečna vzdychla, „tak tedy dobrá.“
Obrátila oči v sloup a hrábla do klávesnice, zatímco Jack lačně pozoroval její krček. Neurčitý obrys dalšího zákazníka
doprovázeli dva mohutní svalovci v jejichž černých oblecích se porůznu skrýval arzenál zbraní palebné síly
galaktického křižníku třídy Nagumo.
Slečna vyskočila: „Milord Stříbrný! Jaká čest pro naši společnost, že jste se rozhodl využít našich služeb.“
Jeden z hromotluků k ní bez okolků přistoupil a provedl důkladnou osobní kontrolu. Největší pozornost věnoval
všem jejím tělním otvorům, aby se přesvědčil, zda v nich neukrývá nějaké zbraně.
Spokojen kývl k neurčitému obrysu. Dívka poněkud otřesena potupnou prohlídkou se posadila a uhladila si sukni na
oblých bocích: „Budete si přát sedmi oběhový pobyt s nenápadným šmí… totiž sledováním náhodně vybrané rodiny
vlastnící ústřední topení, tak jako vždy?“
Obrys důstojně kývl a slečna, která už se vzpamatovala, se soustředila na obrazovku v duchu si myslíc: počkej ty
prevíte nafoukanej. Já ti to spočítám. Ty se prohneš!
Ačkoliv se výsledná cifra mohla pyšnit celou řadou nul, don Stříbrný bez další diskuse vytáhl nabitou prkenici a
zaplatil.
„Další prosím…..“
(konec)
*Ripper = rozparovač, ale též čerchmant, podšívka, vykutálený chlapík, šibal.
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NÁZEV : CESTA ZA SLÁVOU.

Za dlouhých zimních večerů, kdy je venku taková zima, že starým robotům tuhne olej v kloubech, sejdou se všichni u
prastarého prehistorického teplometu, nejstarší z generace zaloví ve svých paměťových čipech a začne vyprávět: To
bylo dávno-pradávno, za bájného a spravedlivého krále Kejbra I. Ten vládl tak moudře a spravedlivě do své
dezintegrace, až byl později tento věk na jeho počest nazván kejborským.

V těchto dobách žila v královském městě chudá rodina, která
neměla na to, aby si mohla koupit potomka, až jim moudrá stařenka
poradila, že ve výrobně je jeden kazový kus z minula levně v
doprodeji.
Nechali si tedy poslat domů jeho holografickeu.projekci a opravdu.
Jako poslední ze série byl vyroben z náhradních dílů a místo krásné
typizované hliníkové metalízy byl natřen jen základní šedí. Také
spadl z distribučního pásu a měl pomačkané šasí. Byl však velmi
laciný a tak rodiče převedli potřebný počet kW za své kreditky.
Když si ho přinesli domů, odložili oživení na druhý den a šli si
odpočinout.
V noci ho však navštívily tři robotky-servisky. První oživila jeho
atomové srdéčko a pravila: "Prožiješ mnoho utrpení, ústrků a
podnikneš dlouhou cestu." Druhá do jeho hlavinky vložila první
paměťový čip a řekla: "Na konci té cesty nalezneš někoho, kdo tě
zbaví tvého trápení.
Třetí nakapala do jeho kloubů a převodů olejíčku, aby pohybové ústrojí spolehlivě pracovalo a prorokovala: "Pak se
vrátíš do svého rodného planetárního systému, ale tvoje sláva se bude šířit vesmírem rychleji než tachyon."
Pak zmizely. Malý Kybr nezapomněl na jejich proroctví, i když pro své znetvoření žil v opovržení. Nikde ho nechtěli,
až se posléze uchytil jako noční úklidový robot v iontových myčkách, střádal kW ke kW a mohl si koupit fotonovou
raketku. Byla sice strašně stará a pomalá a nedělala víc než druhou světelnou, ale Kybr byl rád, že ji má. Rozžehnav
se s rodiči, vydal se na cestu.
Proletěl sedm galaxií, proplul sedmi mlhovinami, překonal sedm černých děr, křižoval sem a tam a již téměř propadl
beznaději, když uviděl malou planetární soustavu, která ležela poněkud stranou a kterou téměř přehlédl. Ihned se k ní
vydal.
Přístroje ukazovaly, že třetí planeta je obydlena. Jeho překvapení se změnilo v úžas, když zjistil, že obyvatelé patří k
oněm mýtickým biologickým tvorům, o kterých se všeobecně předpokládalo, že všude již vyhynuli.
"Pověsti o nich tvrdí, že byli velice chytří a vynalézaví. Ti mě jistě budou umět pomoci," pomyslil si a ruče připraviv
přistávací modul, hotovil se k přistání. Všechny pojistky měl přetíženy, jak všecek hořel netrpělivostí. Do
pohyblivých částí nalil čerstvý olej té nejlepší kvality, aby nedošlo ke skřípání, neboť to bylo v lepší společnosti
považováno za značný prohřešek proti bontonu. Též se nechal vyčistit a ač nebyl marnivý, vzal si na první setkání
švihácky zahnutou anténu. Aby se seznámil s těmito tvory lépe, začal monitorovat jejich vysílání. Výsledky byly
velice zajímavé. Jejich vysílání se věnovalo tomu, že jedněm lidem sdělovalo, co kde dělají jiné bytosti. Většinu času
trávili ve výměně slov s informační hodnotou -2,128, likvidací jiných bytostí co možná nejvíce způsoby a
zobrazováním reprodukčního procesu a činností s tím patrně souvisejících. V tomto ohledu si Kybr nebyl zcela jist,
neboť to byly činnosti někdy velmi podivné a k reprodukci zcela jistě nevedly. Vyskytlo se i mnoho dalších
nejasností, pročež se Kybr moudře rozhodl přistát nenápadně a pokud možno stranou větších aglomerací osídlených
lidmi.
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Vybral si místo na kraji jednoho města, kam lidé odkládali své pohyblivé stroje, které používali na cestování.
Přestože byly jen druhořadé, bylo mu líto, jak zde ve velkém množství leží se strašlivými zraněními zcela bez
pomoci. Jala ho nevyslovitelná hrůza a stouply mu všechny měřitelné hodnoty a všecek se rozklepal. Pak ale pokárav
se za tak zbabělé chování, odhodlaně zapjal přídavné vzduchové chlazení a vykročil do bludiště vraků. Sotvaže
spatřil první bytosti, jeho atomové srdce poskočilo samou radostí. Tito lidé nebyli tak pestře oděni jako jiní a měli na
sobě černé šasí doplněné mnoha kovovými součástkami. Vzhledem k tomu, že to byly nějaké starší nýtované typy,
pohybovaly se velmi svižně. Obklopili ho a přátelsky halekali: "Hele, co je to tady za kraksnu!"
Než jim stačil cokoliv vysvětlit, vytáhli jeden každý jakousi tubu a začali ho pilně nástřikem obarvovat. Než bys
napočítal do sta milionů, byl přepestře obarven jako duha. Vzápětí nato zmizely obarvovače kdesi v záložních
prostorech jejich šasí a místo nich se objevily v jejich končetinách nové přídavné nástroje. Tentokrát to byly kovové
tyče, kterými do něj začali pilně bušit. Tehdy se mocně lekl a jat neblahou předtuchou, že ho chtějí proměnit v
podobný vrak jakých bylo okolo nespočet, prchl do svého modulu. Sotva byl ve své staré dobré fotonce,
naprogramoval ji na nejvyšší rychlost nedbajíc strašlivého přetížení.
Teprve daleko odsud a po dlouhé době se zklidnil a šel se podívat na svůj hologram. Užasl nad svou novou vizáží.
Bylo to něco velmi nezvyklého! Tehdy pocítil vděk k těm neznámým bytostem z modré planety a hanbil se za svou
malomyslnost a zbabělost. Byl zoufalý, leč včas si uvědomil, že je zbytečno výčitkami zatěžovat svou operační
paměť. Vrhl se k pultu, aby se vrátil, ale běda! V přístrojích po koordinátech ani památky! Nezbylo tedy milému
Kybrovi nežli se vrátit domů.
Jeho přílet byl vskutku velkolepý a jeho nový dezén měl obrovský úspěch zejména mezi mladší generací. Ihned se
rozběhla mohutná vlna nové módy a la Kybr. Navštěvovali ho reporti a on musel znova a znova vypravovat o svých
dobrodružstvích. Spousta vlivných činitelů náhle začala prohlašovat, že je to nadějný kádr, a předseda vlády Cheffo
Computero ho lákal do své strany, aby propagoval jejich nové volební heslo: "Energii každému podle zásluh!"
Dokonce ho přijal na krátkou audienci i sám Velký Kejbr I.
Kybr však netoužil po politické kariéře, koupil si sitariátor, začal skládat tklivé písně o černých dírách, hvězdných
dálkách, stesku po domově, čisté ekologické energii a podobně. Davy mu dychtivě naslouchaly a zaznamenávaly si
jeho songy do svých paměťových čipů a předávaly je dál. Tak se jeho sláva šířila po celé galaxii. Když se již po 12
000 letech cítil být unaven a rozhodl se dobrovolně k odchodu, byl nejznámější osobností v celém civilizovaném
vesmíru. Hologram jeho mnohobarevné hlavy mělo ve své projekci několik generací obdivovatelů. Na jeho
dezintegraci se přilétlo podívat tolik jeho fanoušků, že musely být použity všechny záložní zdroje energie v okruhu
pěti světelných let a on je dodnes uložen jako živý v našich pamětech...
(konec)
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NÁZEV : SVĚDEK aneb blízká setkání pátého druhu.
( Záznam živého vysílání místního rozhlasu v Bobrgonu)

Moderátor: „ Máme tu u mikrofonu slavného profesora Shinena, na kterého se obracím s první otázkou: Pane
profesore, před časem do některých novin prosákly zprávy, že prý jste rozluštil tajemství Bermudského trojúhelníku a
zúčastnil se tajné operace Santa Claus. Je to pravda?“

Profesor: „Ano! Snažil jsem se tomuto problému přijít na kloub
mnoho let. Nejprve si v krátkosti zopakujme fakta: V části
vesnického zálivu je záhadná oblast, jejímž středem je přibližně
trojúhelník Mikiny, Bikiny, Monokiny. Jak jistě víte, odehrálo se
v této oblasti mnoho případů záhadných zmizení, lodí, letadel,
pasažérů a portmonek. Za všechny jen několik typických:
14. května se na pláži Sto palmos koupal osamělý pár, 47 letý
Wiliams S. Se svou chotí Sárou, která o tom později vydala toto
svědectví: „Odpoledne, asi okolo 15 hodiny, se Will zvedl a řekl,
že se jde opláchnout. Celou dobu jsem ho sledovala. Vstoupil do
vody a po chvilce ho obklopila jakási červeno- bílá záře. Jeho
obrys se trochu rozpliznul a rozkmital. Vzápětí Will strašně
vykřikl a hnal se ke břehu. Myslela jsem, že šlápl na nějakou
starou škebli, ale když přiběhl blíž, slyšela jsem jasně, jak volá:
„Někdo mi vhal huby z huby!“
A opravdu! Pozdějším šetřením se zjistilo, že mu během malého
okamžiku byl odebrán umělý chrup.
Dalším vodítkem k vyřešení celého případu byl známý a dobře
zdokumentovaný případ letu č.16. Stalo se následující: Dne 12. Července 1954 vzlétla z mikinského letiště
bombardovací letka armády k běžnému a rutinnímu letu nad pobřežím. Vzhledem k tomu, že je zde po většinu roku
krásné počasí, bývají tyto lety brány jako rekreace spojená s množným šmírováním neoděných krásek na odlehlých
plážích. Zpočátku šlo všechno tak jako vždy a na kontrolní věži slyšeli běžný hovor jako např. :“ Podívej na
támhletu!“ a pod.
V 13.17 se však situace náhle změnila. Ozval se velitel letky: „Výška tak 175, nahoře 100, dole 80, tlak mi stoupá,
ale počasí se zhoršuje.“ Jeho hlas znervózněl: „Velkou rychlostí nás dohání podivný útvar. Je červený s něčím bílým
vpředu. Žene se k nám neuvěřitelnou rychlostí (radiový hovor začal být z nevysvětlitelných příčin rušen, patrně
atmosférickou poruchou, ačkoliv na základně měli jasno )... už je docela blízko... už ho rozeznávám.., je
to...ssss...bere mi hodinky!“ Poté se velitel odmlčel. Z druhého letounu se ozvalo: „Mně rozvazuje tkaničky a bere si
moje bomby!“
Dál již následovalo jen několik výkřiků, které byly později podrobeny důkladné analýze v laboratořích BISA.
Podařilo se rozpoznat jen tři slova: „Červená čepice. Padáme!“ Fáma tvrdí, že jejich poslední slova zněla: „Probůh,
jsou tam malý mužíci!“, ale nebyla nikdy potvrzena.
Další událost, která mě přivedla na správnou stopu, se udála 4. Prosince o rok později a zpočátku se zdálo, že s touto
záhadou nemá nic společného. Sedmiletá Jenifer O´Harová ten večer totiž našla v punčoše, kterou zavěsila na okno,
místo objednané panenky umělý chrup, laciné hodinky a pánské spodky zvané jégrovky. Když byla matkou
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napomenuta, aby neječela jako siréna, nevydržela to nervově a zavolala na linku důvěry mládeže. Vzápětí se na místo
přiřítila výjezdová skupina, vzala to zkratkou přes záhony růží a tulipánů a vymlátila většinu z kouřových skel
bungalovu. Vytáhli její matku, která mezitím upadla do amoku a děsně si zašpinila šaty od toho sajrajtu, zmlátili otce,
vyrazili mu tři zuby, poučili je o jejich právech a poté obvinili z týrání mladistvých a sadismu. To už byla na místě i
zpravodajská skupina a tak se celá událost náhodou dostala do světa.
Vše dostalo spád, když jsem se dozvěděl o případu Willa S. A rozhodl se prohlédnout pláž osobně, abych pátral po
případných důkazech. Jaké bylo moje překvapení, když jsem našel na pláži Sto palmos, pomocí dozimetru, kromě
povalujících se gumových zbytku různých aktivit, i bombarďáky, ale nikdo v nich nebyl! Odebral jsem i vzorky, o
kterých jsem si myslel, že jde o ektoplazmu, ale zkouška ukázala pouze gluten přirozeného původu.
Jednotlivé události začaly zapadat do celkové mozaiky důkazů a věděl jsem, že jsem pachateli na stopě. Moje teorie
vyšla na 100 %.
Netrvalo dlouho a z hor Kolagenu sestoupila podivná chlupatá postava oděná v maskáčích a teniskách alespoň číslo
17. Vpadla do místního obchodu a pohrozila šéfovi kyjem. Přinutila ho, aby jí vytočil Zapadákov 622275. Ještě než
zasáhl místní šerif, kterého jistila zezadu manželka rychlopalným válečkem na nudle, stačila obluda do telefonu
zakřičet: „Dej si bacha, jdou po tobě!“
Přijel Mulder se Scallyovou, vzali obludu do hangáru č. 18. kde jí dlouze vyslýchali. To co z ní potom zbylo, bylo po
letech pietně předáno Mičurinské univerzitě. Nic se od obludy nedozvěděli a tak celý případ vešel do análů pod
názvem: Velká bota. Na uvedeném telefonním čísle byl nalezen druhořadý spisovatel sci- fi slátanin a tak o něj
všichni brzy ztratili zájem, což byla chyba. Já jediný jsem pochopil, že všednost pouze předstírá z konspiračních
důvodů a je šéfovou spojkou. Sledoval jsem ho až do chvíle, kdy jsem získal opis jím poslaného telegramu: „Chytli
Stopu, přejdi do ilegality!“
Sestavil jsem skupinu dobrovolníků a šel po horké stopě na chladný sever. Pohled, který se mi naskytl, překonal
veškerou fantazii. V nitru hory byla vybudována obrovská přistávací plocha. Nějakým zvláštním topologickým
trikem byl vnitřek mnohokrát věší nežli vnějšek. Celé prostranství bylo obehnáno vysokým plotem, všude se
procházely po zuby ozbrojené stráže složené z drobných postaviček, které měly na hlavách různobarevné čepičky.
Vypadly velice hrozivě, ale jak se později ukázalo, byla tato soldateska neustále pod vlivem vodovodky. Světlušky
poletující na jiskřivým sněhem jen dokreslovaly pochmurnou atmosféru.
Při podrobnějším průzkumu infradalekohledem jsme zjistili, že je uvnitř několik plných talířů a kolem nich se občas
přepotácí postava. Zajatci!
Tajný agent, který byl již od začátku do skupiny infikován, se takticky vzdálil a informoval velení armády.
Generálové měli ihned červenou pohotovost a sešli se ve známé kulaté místnosti, aby byli seznámeni s hlášením
agenta. Původně navržená varianta, použít jednotky neuspěchaného nasazení, byla zavržena a podařilo se prosadit
operaci s krycím názvem: Konečné řešení s tím, že je třeba ve jménu národa přinášet oběti a že všichni padlí budou
posmrtně vyznamenáni a generálové, že dostanou za každého zvláštní prémii.
Přes přímou linku to bylo konzultováno i s presidentem, což tento později zapřel, jeho tiskový mluvčí k tomu vydal
dementi a pak spáchal sebevraždu.
Stroje byly v horečném tempu připraveny k vzlétnutí a piloti se sešli k předletové meditaci. Tehdy jsem dostal
geniální nápad a tak byla hodina H posunuta o hodinu. Po krátké přípravě se naše skupina prokopala doprostřed
tábora a osvobodila vězně. Jak se později ukázalo, jednalo se o lidi unesené z lodí a letadel, kteří tu tvořili proletariát.
Surový dozorci je nutili vyrábět různé hračky.
Poté co se všichni prohrabali zase ven, ocitl se celý objekt na šikmé ploše a vůdce si uvědomil, že to s ním jde z
kopce. Operace konečné řešení byla k lítosti generálů, kteří přišli o prémie, odvolána. Byl to nádherný pohled! Na
jedné straně jásající osvobozenci a na druhé vycházeli z brány malí mužíci držíce nad hlavami vrhače švestkových
povidel a jablečného protlaku.
Speciální komando, které se mezitím dostalo na místo, podminovalo budovy včetně šéfova štábu. Vše vylétlo do
vzduchu i se svým ďábelským tvůrcem a jeho přítelkyní Barborou.
Šeptanda později tvrdila, že tu byl i sklad fantastických zbraní, jako např. : metač česnekové pasty nebo připékač
Page 2 of 3

topinek, které byly odvezeny, ale důkazy pro to nejsou. Prováděly se tu prý příšerné geneticko pokusy, během
kterých se podařilo zkřížit chilli a pepř a vypěstovat samonaváděcí syrečky, schopné vypustit svou hrůzyplnou esenci
až teprve nad hlavami nepřátel. Stejně tak je falešná i domněnka, že hlavní pachatel uprchl a žije pod jménem
Mikuláš v Evropě. Byl prý viděn tu na plážích Ibizy, nebo u hracích automatů v pasáži Letka. Našli se i svědci, kteří
byli ochotni odpřísáhnout, že ho viděli jet načerno šalinou č. 12 o půlnoci 31. 12. Přes Karlův most.
Agenti FIS vzali všechny svědky pod přísahu mlčenlivosti a ti, kteří by bývali ochotni mluvit, měli dopravní nehodu,
nebo byli postiženi podivnou touhou skákat z mrakodrapu. Já sám jsem se z těchto traumatizujících zážitků nervově
zhroutil a byl jsem eskortou odvezen do ticha psychiatrického ústavu daleko od toho blázince venku, abych si
odpočinul...“
V této chvíli byl hovor přerušen. Bylo slyšet střelbu, výbuchy granátů, tříštění skla, výkřiky, smrtelné chroptění
posléze dupot mnoha okovaných bot a sytý bas: „Ukliďte ty mrtvoly a zařiďte ať to vypadá, že slítli do strže
auťákem. A vy už konečně vypněte ksakru ten krám....
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NÁZEV : KOKOSOVÝ OSTROV

R.L. Stevenson (1850-1894) napsal řadu románů a povídek, na jejichž názvy si asi málokdo vzpomene, ale Ostrov
pokladů četl každý. Dobrodružství mladého Jima Hawkinse přitahuje už celé generace čtenářů a je všeobecně známo,
ale méně už se ví, že předlohou byl skutečný Kokosový ostrov, jehož příběh je podle mého neméně zajímavý..

Leží na 5*32´57“ SŠ a 86*59´17´´ ZD a dnes patří
Kostarice. Je to jen nepatrná tečka, kterou na mapě
najdete zhruba na úrovni Panamy.
Prvním z celé řady pirátů, který v této oblasti operoval,
byl jeden z Cookových kapitánů E. Davis, který si na
ostrov někdy kolem roku 1685 ukryl část svého podílu.
Dalším byl pirát přezdívaný „krvavý Benito“. Jak
přezdívka napovídá, byl to obzvláště neurvalý lotr. Ten
zahájil svou kariéru někdy kolem roku 1816, kdy se
zmocnil anglické lodi Lighning. Posádku pobil až na
důstojníky Thompsona a Chapellea. ( ti později přísahali,
že se na pirátskou dráhu dali jen z donucení). Společně
pak přepadávali malá pobřežní vesničky až se jim
podařilo překvapit karavanu soumarů vezoucích stříbro.
Po návratu na základnu se Benito nehodlat s posádkou dělit rovnými díly a tak ty, kteří příliš hlasitě protestovali,
prostě zlikvidoval. Svého lupu si ale neužil. Jen o něco později byla jeho loď zahnána do úzkých a Benito zvolil
dobrovolnou smrt. Posádka byla popravena až na Thomsona a Chapelle, ti byli posláni do vězení v Tasmánii.
Třetí poklad, který má být ukryt na ostrově je však největší. Je to takzvaný Limský poklad, pocházející z bohaté limské
katedrály, doplněný o velké množství truhlic, plných cenností místních boháčů. Píše se r. 1819 a Lima je v obležení. Z
jedné strany se blíží Simon Bolívar a z druhé generál San Martin. Naděje ne evakuaci byla malá, ale duchovenstvu se
podařilo jako prvořadý úkol prosadit záchranu bohatství katedrály. Jako jediná loď přicházela v úvahu Mary Dyer,
které velel skotský kapitán Wiliam Thompson. A tak se bedny , pokladnice a truhlice stěhovaly do útrob lodi. Ta
naplněna až po okraj měla křižovat při pobřeží a čekat na vývoj situace. Místo toho posádka naházela průvodce
pokladu žralokům a vyplula směr Kokosový ostrov. Velký nákladní člun se opakovaně vracel, než bylo všechno
bohatství vyloženo na pláž Chatham Bay. Kam byl potom poklad ukryt, s tím si hledači pokladů dodnes lámou hlavu.
Poté Thompson odplul směrem k Panamě, kde loď zapálil a rozhodl se tvrdit, že se stali obětí ztroskotání, ale nikdo
mu pochopitelně nevěřil. Mužstvo bylo popraveno, ušetřen zůstal jen kapitán a důstojník Forbes, pod podmínkou, že
prozradí místo, kde ukryli svůj lup.
Když přistáli na břehu, zmizli svým věznitelům v hustém tropickém lese. Po čtrnácti dnech museli pak rozzuření
vojáci hledání ukončit, protože se jim tenčily zásoby. Po půlroce u Kokosového ostrova zakotvila britská velrybářská
loď Capitan a oba uprchlíky vzala na palubu.
Forbes na tom byl zdravotně tak špatně, že ho kapitán vysadil v Puntarenas, kde prý zemřel. Thompson vydržel cestu
až od Newfloundlandu. Zachránil si život, ale na výpravu pro poklad nebylo ani pomyšlení, protože neměl dost
prostředků. Teprve v r. 1844 se tento samotářský muž spřátelil s Johnem Keatingem, kterému před smrtí postupně
svěřoval své tajemství.
Keating získal pro své záměry majitele brigy Edgecombe. V r. 1846 vyrazili. Kapitán Gault požadoval od Keatinga a
jeho přítele Moanga informace a ti mu je odmítali dát a tak atmosféra během cesta houstla každým dnem.
Poté, co připluli k ostrovu, podařilo se Keatingovi s Boangem brzy najít značky, vysekali křoviny a našli ústí přírodní
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jeskyně. V prostorné dutině se vršily bedny, truhlice a skřínky. Ani jeden z nich se nechtěl s ostatními námořníky o
toto bohatství dělit, ale přesto věděli, že něco přinést musí. Vzali tedy část mincí, ale námořníci se okamžitě začali
dožadovat toho aby je oba muži zavedli ke zbytku pokladu a naznačovali co se stane, když své podíly nedostanou.
Keating a Boag se zděsili.
Použili stejný trik jako před lety Thompson a Forbes. Slíbili, že bandu k pokladu zavedou, ale v noci tajně vyklouzli z
lodi. Co se ráno odehrávalo na palubě si můžeme jen těžko představit. Ale poté, co Gault odvolal pátrání a odplul, z
džungle se vynořil jen jediný muž- Keating.
Když ho pak o pár týdnů vyzvedla projíždějící loď, tvrdil, že se Boag utopil. Pokládá se za prokázané, že Keating
později vykonal jednu, ale spíše dvě cesty na Kokosový ostrov a po návratu si zakoupil farmu, po druhé výpravě i
vlastní loď. Je možné, že s ní absolvoval další cesty a předpokládá se, že při nich (nebo při druhé výpravě) část
pokladu přemístil někam jinam.
V roce 1868 ztroskotal. Život mu zachránil Nicholas Fitzgerald. Keating mu za to daroval nějaké listiny týkající se
umístění jeskyně s pokladem. Později se však postaral o pořádný zmatek tím, že Fitgeraldovi odkázal informace zcela
protichůdné a jiné své manželce a dalšímu dědici Thomasu Heckettovi. Též Keatingův zeť Richard Young, tvrdil, že
mu tchán před smrtí předal důležité informace o pokladu.
První výpravu za pokladem se uskutečnila v roce 1897. Keatingova vdova se spojila s bratem T. Hacketta. Jeden i
druhý žárlivě střežili své plánky, prohledávali druhému kajutu a tak není divu, že výprava skončila fiaskem.
Všechny ty mlhavé pokyny a indicie, které jeden předává druhému tvoří dnes již naprosto nerozmotatelné klubko.
V roce 1880 vstupuje na scénu August Gissler, který se na ostrově usadil. Sedm let tu žil a hledal nejen limský poklad,
ale zkoušel štětí i se stříbrem piráta Benita.
Leč vraťme se ještě zpět v čase:
J. Forbes sloužící jako důstojník na Mary Dyer měl zemřít v Punterenes, ALE podle nových objevů se zdá, že tomu tak
nebylo. Forbes cestu nejen přežil, ale začal nový život v Kalifornii. Žil tu dva roky, pak nenápadně odplul. Vrátil se
jako bohatý gentlmen, který si vzal bohatou seňoritu de Galindo. Když zemřel, odkázal svému synovi mapku pokladu.
Ten byl podnikatelem a dobrodružství ho nelákalo, a tak teprve Forbes III, začal o mapce přemýšlet. Nemohl však najít
kapitána, který by mu historku o pokladu uvěřil a tak se k výpravě dostává teprve Forbes IV. Oficiálně nenašel nic, ale
kupodivu se na Kokosový ostrov vrací ještě nejméně třikrát… Objevil limský poklad a nechtěl se o něj s nikým dělit a
tak jej odvážel po částech?
Pak už se na Kokosovém ostrově střídala jedna výprava za druhou. Některé si pomáhali dynamitem, jiní to zkoušeli s
mediem…. Mezi jinými i známý automobilový závodník Sir Malcolm Campbell, ale ani on neměl štěstí, i když to
zkoušel s nejnovějším vynálezem té doby- detektorem kovů. Jeho kniha Mé největší dobrodružství, popisující tuto
výpravu, se stala doslova bestsellerem.
Poslední výprava, vybavená moderní detekční technikou, o které vím se uskutečnila 1987, financovala ji britská
herečka Moira Listerová a skončila též fiaskem…..
Použitá a doporučená literatura:
C. Platt a J. Wright: Ostrovy pokladů
R. Charroux: Poklady světa
D´Arcy: The Big Dig
R. Furneaux: The Money Pit Mystery
R.Hancock: The Lost Treasure of Cocos Island
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Všechno to začal H. P.Lovecraft. Je považován za jednoho z prvních spisovatelů, kteří psali horrory. Jeho povídky byly
plné pochmurné hrůzy, která se pomalu a neodvratně plíží, jako mlhy na blatech. V mnoha se zmiňuje o Cthulhu. Je to
víra ve staré nelidské bohy, kteří již dávno odešli( do paralelní dimenze?), ale je možné je za jistých okolností a za
použití jistých kouzel vrátit. (Ovšem přivolat bohy? To by se spíš mohlo jednat o démony= padlé anděly).

Tato kouzla sepsal ve své knize arabský učenec Abdul
Alhazret, přezdívaný též „šílený Arab“ (psaní nedokončil,
protože hrůzou zešílel). Kniha se jmenuje
NECRONOMICON. Má to hezky vymyšleno pan
spisovatel, že? Jenže….
V dalším vyprávění by bylo třeba v každé větě použít slova:
možná, asi, a tak je vynechám a dosaďte si je tam sami.
Anglický záhadolog Colin Wilson zjistil, že L. otec byl
členem jakési tajné (egyptské) společnosti, jež měla hlavní
sídlo v Praze a která údajně vlastnila knihu velmi silných
magických vlastností (proč zvolili za své sídlo právě Prahu,
není zcela jasné, v jedné své povídce, rozvíjím teorii, že
kniha je nepřenosná, protože je umístěna mimo naší
dimenzi a je možné se k ní dostat jen skrz bránu do
paralelního světa).
Nejdřív se posuneme zpět do historie.
Abdul Alhazret se moc podobá jednomu arabskému učenci,
Avicennemu(Abu Ali ibn Síná, 980- 1037). Je všeobecně známo, že arabští učenci sbírali staré texty a přepisovali je.
Odtud se spis mohl spolu s Maury dostat do Španělska, kde po jejich vytlačení zůstal. To je sice čirá spekulace, ale ne
zcela nesmyslná nebo nepravděpodobná. Podobných případů je známo víc. Ze Španělska putuje spis do Prahy do
sbírky kuriozit Rudolfa II. V soupisu (který je ovšem naprosto nespolehlivý a zoufale chaotický) je uvedeno: „rukopis
napsaný na pergamenu, svázaný v černých deskách, ozdobených stříbrnými hvězdami“. Traduje se, že cesta J. Dee
měla politický charakter, ale údajně měl tento slavný učenec v Praze i své vlastní zájmy. Chtěl se dostat k
Necronimocnu.
Rozmluva s císařem se, jak víme moc nepovedla a ani předvedení jeho Kouzelného zrcadla Rudolfa II. nenadchlo. J.
Dee byl z Prahy vypovězen a tak to pak zkoušel jeho společník E. Kelley. Ani on neměl štěstí a tak zdrcený a
zklamaný Dee odjíždí zpět do Anglie.
Rudolfova sbírka po jeho smrti dopadla všelijak. Mnoho věcí si „vzali na památku“ lidé kolem něj. Další byly
rozneseny po celém světě a tak to, co zůstalo jsou jen ubohé zbytky. Jde především o obrazy, které bylo obtížnější
„přemístit“. Většina menších předmětů zmizela nenávratně a tak je možné se dnes jen dohadovat, co vše obsahovala.
Otázka, zda Lowecraft - syn čerpal svou inspiraci z informací, které měl od otce, tu tedy má jisté opodstatnění.
Všechno to, co jsem teď napsal, je na hranici spekulací, dohadů a informací z druhé či třetí ruky, které já sám těžko
mohu ověřit. Všechno bych to taky hodil s klidným srdcem za hlavu, kdybych náhodou nečetl knihu dr. Nakonečného
(velký znalec magie a hermetismu): Český hermetismus 1900-1945.
Píše se tam o mágovi Arvédu Smíchovském. Ten měl tu smůlu, že se dostal do drápů gestapa. Němci ho nechali žít jen

Page 1 of 2

proto, aby udával své známé, ale hlavně chtěli, aby pro ně našel nějakou velmi vzácnou magickou knihu, která se měla
nacházet kdesi a u kohosi v Praze.
Smíchovský Němcům tvrdil, že ji dokonce před válkou viděl a spolu s dalším známým mágem s ní dokonce dělal i
nějaké pokusy, které nedopadli moc dobře. Během nich prý docházelo k takovým jevům, že pánové radši od
pokračování upustili.
Myslím, že to Smíchovský řekl proto, aby se zachránil a vzbudil v Němcích naději, že má potřebné znalosti, protože ve
skutečnosti se informace o knize snažil vyzvědět od svých známých, někdy až dost trapným způsobem. Měl štěstí
( nebo smůlu), že válku přežil a dostal se pro změnu do rukou StB. Ti ho „vytěžovali“ podobným způsobem a on jim
povídal podobné historky ačkoliv oni měli zájem jen o udávání. Ani to se nedařilo. Všichni věděli, že je udavač a tak si
před ním dávali dobrý pozor na jazyk a též schovávali své knihovny a spisy, ale to jen tak na okraj.
Další zajímavou informaci nechtě vypustil Colin Wilson, když napsal, že po knize pro něj pátrá „jeden velmi známý
pražský záhadolog“. To v té době mohl být jen jeden člověk: dr. Ludvík Souček. Ten zrovna v té době umírá velmi
podivnou smrtí a jeho poslední kniha ( vlastně bych měl napsat: již hotový rukopis) mizí.
(Těsně po jeho smrti je byt vykraden, mizí i část jeho archívu. Přivolaná policie, místo aby se pokusila zajistit stopy,
jeho byt prohrabává, zjevně v zoufalé snaze cosi nalézt)
Já vím, že to je téměř všechno jako fantasmagorie, ale z těch všech náznaků, ve mně vzniká dojem, že nějaký rukopis
podobný Necronomiconu je reálný a okolo roku 1945 by stále ještě mohl být v Praze. Je možné, že zde byl ještě i v
osmdesátých letech…
Jak jste si jistě všimli, je tu jistá podobnost s tzv. Voynichovým rukopisem (manuskriptem) :
1/Rukopis jsou volné listy, nejedná se tedy o knihu jako takovou.
2/ rukopis není dokončen.
3/ má úzkou spojitost s Rudolfem II.
4/ je napsán na pergamenu, který v té době již nebyl běžně používán.
Ačkoliv je 100% jisté, že VM NENÍ Necronomicon (VM se z 50 % zabývá podivnou květenou), nabízí se řada otázek:
Co když je VM mnohem starší než se předpokládá? Co když má podobný osud ( tj. cesta Arábie- Španělsko- Praha) i
autora jako hypotetický Necronomicon?
Když si tak čtu o magii, astrologii a alchymii, zdá se mi, že knih podobných Necronomiconu, nebo Voynichově
rukopisu cestovalo po světě vícero.
Třeba podivný spis, který měl vlastnit již zmíněný E. Kelley (našel ho údajně v klášteře v Glastonbury v hrobě svatého
Dunstana). Pomocí něj (a dvou flakónů spolu s ním nalezených), prý měnil olovo ve zlato, později, když mu prášek
došel, uchyloval se k podvodům (pravděpodobně tak, že k míchání používal dutou tyčinku, z které zlato vypustil). Kde
rukopis je neprozradil Kelley ani při krutém mučení, kterému byl během svého uvěznění vystaven. Traduje se, že ho
snad uschoval do skrýše v jednom z domů, které v Praze vlastnil, nebo jej zdědila jeho dcera. Ta nevěděla oč jde, a tak
spis prodala další zajímavé postavě té doby, Jakubu Horčickému z Tepence, správci císařských alchymistických dílen.
Známý je též případ Nicolase Flamela, židovského písaře, který prý v r. 1357 získal ručně psanou knihu (vlastně jen
několik listů, někteří autoři udávají 18 listů, jinde 21), vázanou v kůži a pobitou mosazným plechem, psanou
hieroglyfy (= rozuměj tajným písmem) a nákresy. Flamelovi se podařilo, šifru s pomocí španělského kabalisty rozluštit
a pak podle návodu vyrobit kámen mudrců. Alchymista prý žil ještě na začátku 20. století, kdy pod jménem Nicollo
Fulcanelli píše známou knihu Tajemství katedrál.
Vím, že se pohybují na hraně mezi realitou a fikcí, ale možnost, že stále ještě někde v Praze existuje tak obskurní spis
jako je Necronomicon mi nedává klidný spánek…
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Motto: Ty, ty, ty! I vy hodné děti! Jestli nebudete hezky zlé,
přijde si pro vás anděl a vezme si vás do nebe.
Lucifer svým dětem
Heslo: Lucifer
Vedoucí bezpečnostní služby Velkého Šéfa, za kterého
realizoval některé nepříliš populární akce. Stal se
politicky nepohodlný, protože ze soucitu neprováděl
Jeho rozkazy vždy jak měl uloženo. Ve známém monstr
procesu byl svržen a nahražen později nechvalně
známým sadistou archandělem Gabrielem.
Heslo: Noe
Noe byl řecký rejdař, který se vyhýbal placení daní pod
záminkou, že převáží ohrožené druhy zvěře. Ve
skutečnosti objížděl svět a inkasoval nemalé zisky ze
vstupného na své safari. Poté, co byl berním úřadem
dostižen v oblasti Ararratu, musel svou zoologickou
zahradu opustit a uchýlit se do ústraní.
Heslo: Mojžíš
Známý odborový předák. Lákal své spoluobčany k opuštění Egypta se slibem šestidenního pracovního týdne, dlouhé
dovolené a lukulských hodů. Místo toho je pak vláčel pouští, ukazoval jim krásy Sahary a krmil je stravou z řas. Není
divu, že se během této cesty čtyřicet izraelských kmenů "ztratilo".
Heslo: Šalamoun
Nesmírně aktivní člen ekologického hnutí starající se obětavě o nevyhynutí lidstva. Podle dobového svědectví jezdil
se svým vozem, který měl dvanáct koní, po království a obšťastnil každou ženskou, která před ním nestačila vylézt na
strom nebo se schovat do popelnice.
Heslo: Ezechiel
Povaleč, otrapa a feťák. Pil všechno možné, denaturovaný líh, čistou výčepní i různé domácí výtvory. Není proto
divu, že v delíriu vídával ledacos. Lidi jeho řeči rádi poslouchali, ale úspěch mu náramně stoupl do hlavy a začal se
považovat za proroka. Druhá verze tvrdí, že jde o raného autora sci-fi, který poněkud předběhl svou dobu.
Heslo: Salome
Dvorní striptýzová tanečnice, která se ve slabé chvilce zmínila svému králi, že by byla ráda, kdyby pro ni Jan Křtitel
ztratil hlavu. Vládce byl do ní tak paf, že vzal její slova doopravdy.
Heslo: Eden
Ve skutečnosti se jednalo o chráněnou krajinnou oblast, kam Adam s Evou tajně jezdili na čundr. Poté, co se jednou
trochu víc zapomněli, byli přistiženi již zmíněným archandělem Gabrielem a vyvedeni. Následovalo nahlášení
přečinu do místa bydliště a na pracoviště, kde byli veřejně pranýřováni a co je horší, byly jim strženy čtvrtletní
prémie. Adam s Evou se naštvali, praštili s tím a šli dělat gastarbajtry na západ, čímž dali podnět k první vlně
emigrace.
Heslo: Abrhám a Izák
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Jistě si dovedete představit, jak se to tehdy ve skutečnosti odehrálo. Nezdárný syn zlobil tak, že jednoho krásného dne
tatíčkovi praskly nervy, vypěnil a řekl mu, že ho podřízne. Aby klukovi nahnal trochu strach, vzal si ho stranou a
začal mu před nosem mávat kudlou. Pak ho pustil s tím, že se za něj bůh přimluvil, ale že když bude zlobit, tak ... no
vždyť to znáte, ne?
Heslo: Trouby z Jericha
Celá historie je díky několika staromilcům pěkně překroucená. Doopravdy to bylo tak, že si několik izraelských
jazzmanů vyšlo do přírody zajamovat. Tento free koncert se nadšeným fanouškům a fanynkám tak líbil, že sami
zbourali hradby a vrhli se na hudebníky, aby měl každý suvenýr připomínající mu tento fenomenální koncert.
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Dívám se na oblohu a vidím, že potřebuje zamést... (While My Guitar Gently Weeps. The Beatles - White album)
Pokud máte pocit, že jste prošvihli parádní podívanou, když se jednoho krásnýho dne konečně mimozemšťánci uráčili
přistát, tak vám musím dát za pravdu. Vybrali si proto samozřejmě to nejnevhodnější místo a čas, který si vůbec může
jeden představit.

Dělal jsem tehdy radiolokačního technika a tak to vidím před sebou jako
dneska. Byla neděle a v poušti Los Palmos na polygonu, v místě tak
tajným, že to ani nemělo jméno, se dělala zkouška nové supertajné zbraně.
Pokud se divíte, proč se tydle věci dělaj ausgerechtnet v neděli, tak stačí,
když vám špitnu do ouška slůvka jako příplatky, diety a je to jasný.
Ovšemže to platilo pro šarže, normální ucha makali z lásky k vlasti,
pruhům a hvězdám.
Tahleta zbraň nám měla (jak nás všichni svatosvatě ujišťovali) konečně
zajistit převahu v konvenčních zbraních na věčné časy, aby si ti na druhé
straně nechali zajít chutě. Vědec, co to vymyslel, za to dostal metály a
tituly. Projektant zkasíroval pořádnej balík doláčů, když předsedal komisi,
která rozhodovala demokraticky o tom, kterejm koncernům se to zadá. Ty
pak na tom vydělaly desetkrát tolik a navíc si na úkor jediný součástky
nechaly odsouhlasit od státu subvenci na vývojový středisko, ve kterým
pak jel jejich vlastní program, zatímco na součástce makali dva důchodci v
starý dílně na konci dvorka. Když namítnete, že TOHLE s celou věcí
nesouvisí, tak máte samozřejmě pravdu, ale vykládám vám to jen proto,
aby jste nasáli tu správnou atmosféru.
První koridor kontrol byl už v okruhu dvaceti mil a nepronesli jste dovnitř ani špendlík (teda kromě foťáků /taxa sto
dolarů/, videokamer /ty byly ohodnoceny na tři sta/ a dalších drobností). Každej, kdo byl na vojně, vám dá písemně, že
tyhle záležitosti se absolutně neobejdou bez toho správnýho blbnutí na kvadrát, na který se potom při řácky
vychlazeným pivu krásně vzpomíná.
Takže zkoušky byly samozřejmě naplánovaný skoro na poledne, aby se důstojníci hezky vyhajali. Nahoře na řídící a
monitorovací věži to do nás sluníčko pralo s plnou vervou a my už takřka lehali sami vod sebe popelem a ten, kdo by
si zkusil říct: "Pivo!", by riskoval lynčování.
Seděl jsem u radaru a hlídal čistou oblohu, když se mi tam nejednou vyrojilo pět malejch teček. Ať to bylo cokoliv,
znamenalo to jediné - nepříjemnosti, a tak jsem chvilku váhal. Pak se ty tečky začaly posouvat a vedle nich se vyloupla
další, větší, což už byl průser jak hrom.
"Neznámé objekty ve čtverci M třicet," zaječel jsem.
Obrovitá gorila v nažehlený khaki uniformě s bradou jak radlice od buldozeru a se souhvězdím na ramenou se otočila a
už mě chtěla sprdnout, když najednou vyvalila oči a tygřím skokem byla u mě. Za chvilku už na to poulilo voči celý
osazenstvo velitelský věže, včetně generála, kterej byl tak:tlustej, že se k tomu ani nemoh pořádně vohnout. Atmosféra
(částečně taky vlivem horka) byla hustá jako krupicová kaše. Pak se skupinka čumilů v jediném okamžiku rozpadla. V
první moment to vypadalo, že mezi ně někdo hodil granát a já myslel na invazi a začal si nadávat, proč jsem netrval na
zvýšení své životní pojistky, ale hnedle se situace vyjasnila.
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Generál i přes svojí tloušťku hbitě skočil ke gigantickému sejfu, který nenápadně postával opodál. Netrpělivě na něm
vymačkal desetimístný kód a já čekal, že vytáhne červenej telefon, Dokonalou zbraň, Supermanskej vohoz nebo něco
takovýho. Ale když se metrákový dveře vodevřely, stála uvnitř flanděra whisky. Generál ji zdrapil, mocně si z ní
zavdal a zařval: "Poplááách!" Jeho hulákání doprovázelo téměř celý následující děj, pročež se o něm nebudu zmiňovat.
Bylo přehlušováno jen malými odmlkami, během kterých se obsah láhve postupně přemisťoval do jeho hrdla. Ostatní
se taky mezitím věnovali horečné činnosti. Menší poďobaný major vytáhl odněkud interkom, poodstoupil stranou a
začal úsečně diktovat: "Tady Paul Stern. Tajná americká základna přepadena komunistickými vetřelci během zkoušek
nové super zbraně. Neschopné velení bezmocně přihlíží. Podtitulek: Kdo ponese zodpovědnost za incident?"
Víc už nestačil, protože svalnatí MP, kteří vzápětí přicválali, mu telefon vyškubli. Byli parádně sehraný - radost na ty
hochy pohledět! Jeden z nich s ním majznul do kouta, zatímco druhý mu nacpal pod nos obrovitou pistoli. Podívali se
na generála. Ten kývnul a ztěžklým hlasem pronesl: "O.K. hoši, vodneste to svinstvo pryč, už to tady nechci ani
vidět..." a místo tečky bohatýrsky krknul. Na tento (zřejmě dohodnutý) signál MP majora popadli a vynesli ven. Velící
důstojník na situaci reagoval tak, že se vrhnul k řídícímu pultu a chaoticky mačkal na přeskáčku různý knoflíky,
přičemž při volbě pořadí asi rozhodovaly spíše barvy nežli důležitost. Nakonec se mu podařilo trefit se do toho
správnýho a rozječely se sirény. Zároveň s tím před okna sjely neprůstřelná skla a mříže. Do toho já hlásil s velkým
gustem: "Pět neidentifikovatelných předmětů se přesunuje do čtverce M dvacet devět, UFO jsou v M třicet, N třicet
jedna, O dvacet devět... atd." Velitel (protože na pultu už nebyly žádné knoflíky, které by mohl mačkat), popadl
otevřenou konzervu a hulákal do ní: "Kde je protivzdušná obrana? Opakuji! Kde je letectvo!"
Pak si uvědomil, že mu teče olej do rukávu a podíval se nenávistně na sardinky uvnitř, jakoby za to mohly. V tom
vstoupil spojař a bez zahlášení ležérně, konverzačním tónem prohodil: "Mám tu na drátě velitele letectva. Chce vědět
jestli to na obloze patří taky k tomudle blbnutí."
Velitel zíral tupě na sluchátko ve spojařově napřažené pravici, pak se podíval na pikslu, kterou dosud svíral v ruce.
Věnoval jí zasněný pohled, vyjeknul, odhodil ji a roztržitě se zeptal: "Kdo to volá?"
"Letectvo pane," pravil medově spojař, jakoby mu předával vzkaz od milenky. Velitel se konečně vzpamatoval a
zařval: "Vyřiďte mu, že tu už půl hodiny měli bejt!"
Do toho já: "UFO ve čtverci G třicet, I dvacet devět, F dvacet osm..."
Obrovitej negr, kterej tam fungoval jako pozorovatel A. A. seděl klidně v křesílku a něco si zapisoval do malýho
sešitku. Vešel výkonnej a houknul: "Můžu už ten kravál vypnout nebo se pude na druhej stupeň?"
Generál zatím flanděru dorazil do dna a převzal iniciativu. Kalkuloval s tím, že když to dobře dopadne, tak slízne
smetanu a když ne, tak se to vždycky dá hodit na neschopný podřízený.
"Vypněte to poručíku, stejně ta siréna měla akorát jeden efekt - rozbolela mě z toho hlava."
Říkal jsem si, že to má spíš z toho nasávání, ale držel sem hubu. Poručík zmizel a sirény vzápětí ztichly.
"Ufo ve čtverci dvacet osm," hlásil jsem. Bylo to zbytečný. Když jsme se podívali ven, mohli jsme vidět talíře i
prostým okem viset téměř nad našimi hlavami ve velké výšce.
Konečně se objevily stíhačky a vzápětí jsme uslyšeli jejich řev, jak nabíraly výšku, aby dostihly talíře, které byly
usazeny pohodlně nahoře na nebi bez jediného mráčku.
Spojař zatím naladil komunikační linku letců a přepnul nám to do reproduktoru na stěně. Těsně před tím, než to udělal,
zaslechl jsem velitelovo tiché, ale úlevné: "No konečně sou tady. Ty snad měli k jídlu ryby."
Právě mluvil velitel letky: "Výška dva tisíce metrů a stoupáme výš. Zkoušíme se s neznámými předměty spojit na
všech frekvencích. (Po chvilce) Neodpovídají. Na celém rozsahu není žádná odezva. Stále jdeme nahoru a blížíme se k
nim. Varovný výstřel."
" STOP!" zařval do toho velitel letců: "Podle směrnice č. 5/286 vrchního velitelství je nutné palbu pouze opětovat.
Výjimka je jen tehdy, jeví-li zcela evidentní nepřátelské úmysly, nebo je nutno vyžádat si povolení z ústředí." Od letců
se místo odpovědi snesla na zem jen sprška nadávek.
Major si už asi po šesté zkoušel zapálit obrácenou cigaretu. Když se mu to konečně podařilo, filtr vzplanul, major se
lekl, podvědomě cukl a cigáro i zapalovač odhodil na za ním stojícího generála. Jeho uniforma pobryndaná whiskou
ihned vzplála. Několik dalších minut jsme se zabývali jeho hašením, ale o nic jsme nepřišli, jelikož situace se zatím
nezměnila. Ufa stály a stíhačky kolem nich kroužily. Když se generál konečně vyhrabal z klubka důstojníků, kteří na

Page 2 of 4

něj obětavě naskákali, aby ho uhasili vlastním tělem, byl poněkud otřesen: "Teda, hrával jsem za svejch mladejch let
fotbal, ale takovej mlejn sem nezažil. Kolik to válíme, poručíku?" obrátil se s mírně skelným pohledem na okolo
stojící.
"Neměl jste informovat o mimořádné situaci vrchní velení osobně ihned, pane?" ozval se klidně pozorovatel, přičemž
slovo 'pane` bylo proneseno nezakrytě ironicky. "Tohle zanedbání vás bude stát přinejmenším postup.
Přinejmenším!"Nikdo mu na to neodpověděl, protože talíře začaly klesat k nám dolů. Neviděl jsem co se tam děje.
Mým úkolem bylo trčet u obrazovky. Všichni kromě pozorovatele, který se i nadále tvářil neúčastně a povaloval se ve
svém křesílku, se všichni nakonec vrhli ke zdviži. I já se vykašlal na radar, kde stejně nic nebylo. Na velkou
vybetonovanou plochu se snášel ten největší stříbřitý talíř, zatímco pět ostatních lítalo nad ním. Snad jako ochrana.
Když to bylo tak třicet metrů nad zemí, vytáhlo to nožičky a dosedlo měkce jak mimčo do peřinky. Všichni co byli
venku stáli v uctivý vzdálenosti a vobzírali to.
Panstvo už taky sjelo dolů. Šli k tomu a v sevřeným šiku mezi sebou vedli i podroušenýho generála. Atmosféra by se
dala krájet. Řek sem si, že tedlenc historickej vokamžik nemůžu propást a šel jsem taky k výtahu. Ten byl
pochopitelně zablokovanej dole, jelikož panstvo za sebou nechalo votevřený dveře a tak sem si to hasil dolů po
schodech jak torpédo. Tedy kdyby torpédo umělo lítat po točitých schodech. Rozrazil jsem dole dveře a vylít ven.
Setrvačnost mě vystřelila rovnou do skupiny šarží. Následek byl strašný. Rozlítli se jako kuželky a tak místo toho, aby
důstojně stáli a dívali se, jak se pomalu otevírají dvířka, tak s hekáním vstávali, oprašovali si mundůry a podpírali
generála, kterýmu se nechtělo. Pohledy, které na mě vrhali, bodaly, krájely, pálily, vraždily a vůbec nevěstily nic
příjemného. A tak v okamžiku, kdy se jakž takž dali dohromady, stála skupinka mimozemštanů už před talířem.
Generál na ně nevěřícně vykulil svůj opilecký pohled a zařval: "Civilisti! Co tu dělaj ty zasraný civilisti!"
Měl pravdu. Těch šest mimozemšfanů, kteří před náma stanuli, bylo oblečeno do pestrých oděvů se spoustou kvítků.
Květy měly i dvě dívky ve vlasech. Všichni byli přizdobeni spoustou náušnic, kožených i lesklých náramků,
náhrdelníků, na kterých se mezi jinými vyjímaly masivní lesklé protiatomové znaky.
Poznal jsem je, protože jsem zrovna minulej tejden čuměl na televizi, jak policajti přiváděj k rozumu mírnejma
prostředkama jednu skupinu tý vlasatý omladiny. Všichni Ufouni se přiblble usmívali, ukazovali nám prsty do V a
jejích hlas, přestože zněl trochu štěkavě, zněl jasně: "Mír, mír, mír!"
Generál vyvalil oči ještě víc, takže připomínal šneka a s pokřikem: "Vy hnusní hipíci! Vy pacifisti, zmizte!!" vyškubl
pistoli z pouzdra. První ranou se mu podařilo prostřelit si stehno. Když padal, křičel: "Teroristi! Atentát!" a znovu
vystřelil. Kulka cinkla o talíř a se spikleneckým zabzučením odfrčela kamsi. Skupinka vlasáčů se dala na zmatený
ústup koktajíc: "Mír, mír."
V odpověď na generálův výstřel odevšad vybíhaly uniformy MP a začaly bez míření střílet. To se ví, že jsme všichni
hnedle zabořili nos co nejhloubějc do betonu a snažili jsme se bejt co nejvíc placatý.
Dveře do talíře zaklaply v jediný vteřině a odražené kulky kolem nás posměšně bzučely. Než bys napočítal do pěti, tak
se talíř vznesl a připojil se k těm menším, který na něj čekaly. Nahoře zůstaly stát, asi vyčkávaly, nebo se dohadovaly.
Střelba postupně utichla a všichni vstávali, jen generál ležel, držel si nohu, pořád mával pistolí a řval jak tur: "Zničte
je! Vyčistěte mi tu oblohu! Já je tam nechci mít! Zameťte s nima! To je rozkaz! Je to jasný!"
Spíš než nějaká osobní statečnost ho při vědomí držela koňská dávka whisky a tak dělal kravál ještě tak pět minut než
zvadnul. Ti nahoře, jakoby ho slyšeli, se přeskupili a bez zvuku nabrali kurs na severozápad. Stíhači pochopitelně za
nima, ale ani ne za deset minut byly zpátky a hlásili: "Zmizli, ani nevíme jak."
Podíval jsem se na oblohu a viděl jsem, že mají pravdu. Nebe bylo už zase čisté, modré a nebyla na něm sebemenší
skvrnka.
Pokud vás zajímá, co bylo dál, tak to už tak zajímavý a podnětný nebylo. Šli jsme, jako procesí ke věži, jenže místo
monstrance jsme nesli na nosítkách generála. Ve dveřích na nás čekal černoch. Spočinu) pohledem na zraněném a
povzdychl: "Má smůlu, přežil to." Nebyla to pravda. Přilít pro něj vrtulník a vodvez ho do soukromýho luxusního
sanatoria. Dostal metál za zranění v bojové akci. Dali ho sice do výslužby, ale bral důchod, vo kterým se nikomu z nás
nezdálo, takže si moh dovolit křepčit každý léto na Floridě, dokud ho v jednom motelu při tom řádění s jednou slečnou
netrefil šlak. Noviny vydaly nekrolog, že zesnul tiše v rodinným kruhu. Hubelec! Sám sem to viděl. Vylili mě totiž a
nikde sem se potom pořádně nemoh chytnout, protože jsem měl v materiálech posudek černej jak tunel. V tom motelu
jsem shodou okolností dělal uklízeče.
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Ta událost z 15. 8.1969 byla samozřejmě taj, dův., ale když tak o tom dneska přemejšlím, tak si říkám, jestli oni se
nespletli a nechtěli přistát na druhý straně catskillských kopců, tam co byla tenkrát ta velká Woodstocká slezina
(konec)
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : JARO

Opakuje se to pořád se železnou pravidelností vždycky, když se trochu oteplí, dole v údolích začne tát sníh, zazelená se
tráva a otevřou se první květy. Možná je to tím čerstvým vzduchem, který v sobě má obsaženo nějaké fluidum, či co.
Vždy v tuto dobu se začínají tam dole v rozlehlých nížinách formovat skupinky typu: rytíř, trpaslík, elf nebo jiná
podobná množina debilů a s podivným svitem v oku a zcela nedostatečným vybavením se vydávají k nám do hor.
Někteří mají fixní představu, že musí zachránit svět před Zlem, které se ho již chystá sevřít do svých hnusných spárů a
oni mají ve svém osudu psáno, aby ho spasili.

Jako zhoubná nemoc to postihuje všechny věkové kategorie mužské
populace od mládenců s prvními chlupy na bradě, až po vetché a bezzubé
starce. Občas se do toho připlete i ženská, která se zcvokne a myslí si, že
když si připlácne dvě bronzové pokličky na prsa, tak je z ní Xena bojovnice.
Nedávno se nám tu objevila jedna fakt originální figura- malej tlustej
chlápek v kostkovaném kabátě v naprosto příšernejch barvách, podivné
čepici s kšiltem vpředu i vzadu a dýmkou. Kouřil tak děsivě smrdutou směs,
že jsme se mezi sebou dohadovali, co to asi je. Za nejpravděpodobnější
jsme uznali názor syna kováře, který myslil, že by to mohly být usušené
kočičí sračky smíchané s holubím trusem, nehty, pavučinami a modřínovým
jehličím, aby to hořelo. To všechno ho totiž viděl sbírat a očichávat.
Ten chlápek měl směšné jméno Ba Datel a vyprávěl docela zajímavé věci,
ale z jistých osobních důvodů jsme si s ním povídali jen na návsi, kde to
pořád profukuje hezky zčerstva. Jednou se do jeho blízkosti proti větru
připletl obecní býk a my museli narychlo uspořádat hovězí hody. Je tedy
fakt si každý přišel na své, protože to hovado vážilo přes dva metráky. Tak tenhle chlápek nám vysvětloval, jak to
začíná.
To za prvních jarních dnů se tam dole přestanou elfové, lidi, trpaslíci, skřeti, trolové a další národové mlátit po
hlavách, bodat se do ledvin nebo pod žebra a místo toho začnou posedávat po putykách a poslouchat vyprávění
velebných kmetů se slepeným plnovousem ve kterém by bylo možno nalézt několik geologických vrstev zbytků
polévek.
Skelně alkoholický pohled upřený kamsi, vypráví o dracích hltajících princezny po tuctech, o obrovských pokladech,
které ovšem hlídá nevyslovitelná Hrůza, která číhá tam nahoře, celé věky sbírá sílu a čeká na svou příležitost, jenž se
blíží. Třaslavým hlasem citují zmatená proroctví jako například:
Centurie XIV. 151.
Nekonečné štěstí skrývá božské pohoří a jícny jeskyněk,
pro člověka, který má dost odvahy je dobýt,
poskytnou vše o čem kdy snil,
jaro když přichází a Měsíc je v úplňku.
( Pozn. autora: Já si myslím, že je to o něčem zcela jiném, ale vykládejte jim to!)
Prstem chvějícím se opileckým třasem ukazují někam k nebi a simulují věštecké vytržení. Posluchačům je jedno, že
tentýž děda o pár hodin později stejným hlasem pronáší cosi o bílých myškách. Posléze starci mizí v propadle dějin,
ale v hostincích i na nárožích postávají skupinky mužů a vážně debatují konspiračním šepotem o trasách chystaných
cest. Ukazují si při tom v zaručeně pravých starobylých mapách, které prodává ve svém krámku Všechno mám po
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zlatce ( "Ať mi děti chcípnou hlady, urozený pane, já už jsem takovej dobrák, já za to nemůžu, tady to máte, je to za
pakatel!")
Na mapách většinou kromě několika mastných fleků není nic vidět, ale to nikomu nevadí, stejně jako to, že se podle
nich stejně nikam nedostanou.
Další změna nastává v oblečení. Jako první se objeví zpevňovače zápěstí pobité hřeby s čtverhranou hlavičkou.
Následují kovové náramky na pažích, široké kožené opasky a kožešinové obleky.
V souvislosti s tím se ve městě prudce sníží počet toulavých koček a psů a vzroste zásoba pravých leopardích kožešin
ve skladě páně Všechnomám.
Náhle se objeví zásilka dlouho toužebně očekávaných mečů popsaných klikyháky, které představují kouzelné runy.
Ihned se před krámkem utvoří dlouhá fronta koupěchtivců. Pak už je možné ve městě potkat spoustu chlapů, kteří nosí
v koženém pouzdře dvouručák zavěšený na zádech v tak nemožném úhlu, že kdyby se ho pokusili vytasit, tak by si
ufikli hlavu. Naštěstí je většina mečů nechutně těžká, takže se o to ani nikdo nepokouší.
Handlíři mají v té době taky spousty práce. Vyvedou ze stájí ty nejpříšernější herky co se sotva udrží na nohou, vyčistí
je a naolejují, aby se leskly, ošmirglují jim zuby a se zlomeným srdcem do nich lejou pivo, aby pak ty dýchavičné
starce prodali budoucím potencionálním hrdinům jako dvouroční hřebečky plné energie.
Skupiny odchází z města různými směry, ale nakonec se stejně sejdou všichni na přístupové cestě k nám do hor. Tedy
alepoň ti kteří tam dorazí. Mnoho z nich totiž záhy zjistí, že se jejich koně jaksi velice brzy unaví a nejsou schopni nést
ani náklad ani je. V některých případech nejsou schopni jít vůbec.
Těm pitomcům to nedojde, naopak, jsou hrdí na to, že vydrží víc než kůň a chválí se navzájem. Hned první večer
rozdělají obrovský oheň na který spotřebují dříví ze širokého okolí, takže k ránu nemají čím přiložit. Po vzoru barbarů
do sebe lejou lacinou břečku, chvástají se, kolik toho vydrží, aby se pak později jeden po druhém vytráceli do lesní
tmy předat mechu obsah svého žaludku.
Podivné zvuky doprovázející toto počínání zneklidní osazenstvo u ohně. Ti se domnívají, že na ně útočí dravé šelmy a
vznikne zmatek. Zklidní se až za svítání, kdy se teprve pozná kdo je kdo. Ráno skýtá tábor truchlivý pohled. Nevyspalí
hrdinové s kruhama pod očima vstávají a pomalu si rozhýbávají údy ztuhlé nočním chladem, protože si sebou nevzali
samozřejmě žádné deky, ježto slyšeli, že hrdinové nocují jen tak na holé zemi. Ošetřují si ukopnuté palce, četné
modřiny a boule.
Mnoho stromů a keřů je zle porubáno a vůbec celé okolí vykazuje známky tuhých nočních bojů. Naštěstí se většinou
nikomu nepodaří tasit zbraň a tak k vážnějším zraněním nedochází, nicméně zástup hrdinů po takto prožité rušné noci
přeci jen trochu prořídne. Také krajina se stane po několika dnech vlnitější. V té době už jdou pěšky všichni a tak je
nepříjemně překvapí, když zjistí, že do kopce je totéž jako nahoru.
Zásob ubývá, protože při lovu dělají takový kravál, že by se v širokém okolí nenašel ani pavouk a chytit pstruha v
prudké vodě je něco jiného než líčit na líného bahňáka v rybníce na rovině. Mnoho cestovatelů opouští své koně,
protože zjistili, že místo toho aby kůň nesl je a náklad, museli by oni nést náklad i koně. Ti se pak svobodni s
úsměvem navracejí do města, aby mohli být za rok zase prodáni další várce.
Tak k první podhorské vesničce dorazí už jen hrstka obzvlášť vytrvalých hrdinů. Jsou většinou ve velmi zbídačelém
stavu a chatrče se jim zdají být palácem chalifovým. Musím se přiznat, že pohled na pestře oděný hlouček pohublých
individuí se skelným pohledem vlekoucích se do vsi je pro nás každoročně malým svátkem spojeným s lidovou
veselicí.
Cizinci se vždycky zastaví u prvního domku. Bydlí tam strýc Jožo, obtloustlej děda s naducanými červenými
tvářičkami, na první pohled vzor poctivosti a dobroty. Protože si příchozí myslí, že jim strýc nerozumí mluví na něj
pomalu a nahlas a doprovázejí to pantomimou. Celá ves stojí opodál, přihlíží a baví se. Jednou to hubenej Tonda
nevydržel a začal se chlemtat. Ostatní na něj ihned skočili a málem ho udusili.
Cizinci prosí o jídlo, nocleh a průvodce. Strýc je pozve dál a štědře je pohostí. Však se na tom také podílí celá vesnice.
Každý i ten sebemenší zbytek vína je pro tuto příležitost uchováván, aby pak slit v jeden celek mohl být prodáván pod
názvem Dračí krev. Jídlo sestává z toho kdo co dá. Strýc to opět vše promíchá v kompaktní hmotu, řádně to okoření a
nabízí to jako Horalův šleh.
Je samozřejmé, že takováto krmě podporuje žízeň a tak to netrvá dlouho a všichni jsou ochotni zaplatit za nocleh v
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přístěnku na seně tolik, že by si za to ve městě mohli koupit celý hotel. Průvodce dělám já. Strýc hostům vysvětlí, že
mívám epileptické záchvaty během kterých se mi dostává prozření, což mě zbavuje odpovědnosti. Nastanou-li
problémy, prostě sebou seknu na zem, začnu kopat nohama a řvu jak tur.
Nejprve je protáhnu trochu po horách. Teprve tady poznají co je to horská tůra. Když jim potom navrhnu, aby si na
rozcestí odložili zbraně, nikdo proti tomu už nic nenamítá. To je důležitej moment, protože medvěda dělá v trofejní
kožešině Venca s Fandou. Další program závisí na tom kolik mají peněz a jak jsou ždímatelní.
Následuje hejkal, kterýho umí parádně děda. Pak jim ukážu ústí několika jeskyň o kterých můžu klidně tvrdit, že tam
jsou poklady, protože nikdo z nich už stejně nemá sílu se tam po srázu vydrásat. Nakonec je tu Fanča s Mařkou, který
dělaj lesní víly. Mařka je sice trochu při těle, ale všichni už jsou tak v limbu, že to ani moc pořádně nevnímají.
Do vesnice se všichni sotva doplazí, protože má každej na nohou puchýře jak volský voko. Po zotavení, nechtějí o
hledání pokladů a boji proti Zlu z hlubin ani slyšet a po zbraních ani nevzdechnou. Když už nemají na placení,
dostanou za výstroj svačinu a pak je vykopneme na cestu k městu. Meče, luky, sekeromlaty a další harmpádí
sesbíráme, uložíme do beden a pošleme p. Všechnomám. Pro tento rok máme vyděláno a můžeme se v klidu těšit na
příští jaro. Tak nashledanou!
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : VŠICHNI MOJI ZÁKAZNÍCI (prvně zveřejněno ve Zbraních Avalonu)

Jezdívám tak zemí sem a tam. Někdy je mlha jako mlíko a jedu s cigárem přilepeným v koutku úst, kouř mě štípe do
očí a pohled mám zapíchnutý na bílé čáry uprostřed. Jindy mi na cestu svítí měsíc, což mám nejradši. Dny trávím v
těch nejlacinějších hotelích. Tam nejlépe hledám zákazníky.

Čtyři stěny neútulného pokoje, kde není nic, co by tě k tomuhle místu vázalo.
Žádná fotka nebo jiný relikt tvořící součást tvého já tě nepoutá pupeční šňůrou
vzpomínek k tomuto místu. Tady se lidé scházejí a rozcházejí, tady je křižovatka
osudů, ke které patřím i já.
V rohu se tu krčí malé umyvadýlko s mýdlem, kterým by šlo řezat sklo, ale ne si
namydlit ruce. Ručník visící splihle z věšáku jako sebevrah na smyčce.
Prázdnota skříně, hroznější nežli vesmírné nekonečno. Uvnitř několik
opuštěných ramínek, které nesly na svých bedrech snad tisíce sak, kabátů a
kožichů dam. Deka na lůžku je v povlaku, který vymandlován do ostrých hran,
připomíná spíš bílý mramorový katafalk rodinné hrobky bohatců, a když pod něj
uléhám, pohřbívám sebe sama a ocitám se tak v jiném světě, kam ke mě jen
vzdáleně skrz tenké sádrové příčky doléhá vzrušený dech milenců. Naslouchám
mu a těším se, že to budou moji zákazníci.
Jindy je to prudká hádka. Ječivý diskant ženy a řev muže připomínající
rozzuřenou šelmu. Hádka zakončená někdy dlouhým tichem, někdy se místo
tečky ozve výstřel, jindy je to dlouhé chroptění a zápas. Ať vyhraje kdokoliv, oba jsou mými zákazníky. Přikrývám
se a je to jako bych zasouval nad sebou těžké víko sarkofágu, tak dlouho, až se skřípotem zapadne na své místo a
oddělí mě od tamtoho světa.
Jdu, ustupuji úzkou chodbou dolů po schodech. Kdesi nad mou hlavou jen spíše tušený ševel nesčíslných blanitých
křídel nepopsatelných tvorů, jejichž příbuzní jsou bez křídel, ale za to mají klepeta, chapadla a rohovité prohnuté
boltce. Pisklavě uhýbají před mýma nohama a prchají do temnot. Ve výklencích tu zavěšeny do bloků odpočívají
pozůstatky mých aktivit. U některých už čas dávno setřel jakýkoli tvar a jiné zcela nedávné, které mají na tvářích
dosud vyrytu děsivou bolest a hrůzu, se kterou pomalu umírali.
Konečně se po dlouhé cestě ocitám před branou pobitou stříbrem hvězd.
Otvírám je, aby si zde mé hmotné tělo na chvíli odpočinulo, než se bude muset vydat na další cestu.
Večer je mé lůžko netknuté a já jedu dál po silnicích, které nemají jména, jen jejich čísla se mění. Jím v restauracích a
bistrech, nad kterými do tmy blikají nápisy rudé jako krev. Všude stejný unuděný personál - zpocený poloplešatý
kuchař, odkvetlá kráska s povadlými prsy v odvážném výstřihu kouří cigaretu a vzpomíná na zašlou slávu, kdy jí
každý mužský návštěvník svlékal pohledem. Vyčouhlý puberťák, který tu dělá pingla, je už jediný, kdo si o ní sní,
když na rozvrzaném kanapi v kumbálu vzadu ulevuje svojí touze.
Nepohrdnu ani špinavými santusáky válejícími se s flaškou laciného pití v příkopech cest. Nacházím je nejčastěji jak
chrápou v kontejnerech na odpadky, zabalení do novin a kartónů. Je to ta nejhorší sorta, ale má to výhodu v tom, že
po takovém člověku není sháňka.
Ale pravým důvodem proč se plahočím s tímhle auťákem z místa na místo a křižuji zemi sem a tam, jsou stopařky.
Ty mladé dívky, které postávají u cest, bílé tričko, šortky, na zádech batoh a mávají na projíždějící auta, jsou nejlepší
noční úlovky, které mám. Nepáchnou, mají krásnou hebkou pleť a co je nejdůležitější, než se rozeběhne vyšetřování,
jsem už dávno někde jinde. V dávných dobách lidé mnohem lépe znali mou podstatu a nepřiřazovali nás k lidskému
druhu, ale jak jich bylo čím dál tím víc a my přišlí odjinud jsme vymírali, zmenšovala se jejich kolektivní paměť a
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zapomínali. Zprvu pro mě neměli žádné jméno a nazývali mě pouze číslem 666. Jak však šel čas a nás bylo stále
méně, zapomínali na hrůzu, kterou jsme šířili.
Zapomínali, proč stavěli pevné kyklopské hradby a hluboké podzemní úkryty, proč budovali nepřístupná města v
horách a strašidelné symboly v kopcích. Zapomínali na trauma porobené rasy vyššími bytostmi. Nazývali mě
Bafomet, Antikrist, Lucifer, Satan. Říkali, že jsme upíři a sotva měli přesilu, probodávali naše těla kůly, využívajíce
doby, kterou my potřebujeme k odpočinku. Tvrdili o nás, že jsme černokněžníci a strhli naši vládu v době, kdy jsme
se znesvářili.
Tak postupně z vládnoucí rasy zůstaly jen trosky, jen pár bytostí rozptýlených po celé zemi. Naše moc upadla v
zapomnění, hradby se rozpadly, podzemní prostory byly zasypány sutí a nad strašidly v horách si dnes lidé lámou
hlavu. Naše každodenní obřady se staly jen hrůznými legendami, kterými opředli své dávné zapomenuté bohy. Bylo
jen málo těch, kteří dokázali oprášit zašlé vzpomínky a poznat z trosek dávných vědomostí pravdu. Při sepisování
našich dávných skutků Abdul Alhazret zešílel, stejně jako o pár století později J. Dee, když si jeho knihu přečetl a po
něm další. Mé jméno je Azathoth, a nepoznán a přinucen se potupně skrývat, jezdím od města k městu. Nesnáším
příliš denní světlo, raději ukrývám svou tvář ve tmě, stranou zvědavých pohledů.
Tak to jsem já, mé jméno je Zlo a za sebou nechávám mrtvoly bez krve a jiné, jejichž duše jen pomalu a bolestně
opouštějí jejich tělo.
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NÁZEV : NEBE, PEKLO, RÁJ.

Část první : Nebe
Loď ze všeho nejvíc připomínala mrkev, která přežila setkání s vyhládlým králíkem. Případnému pozorovateli by
ukázala řadu hlubokých, šeredně se šklebících jizev a jen ledabyle ucpaných děr.
Povalovala se na oběžné dráze jedné planety, zatímco centrum zjišťovalo, zda jsou na správném místě. Uvnitř to
vypadalo stejně zanedbaně jako zvenčí. Všude prach a podivná zatuchlina. Od vlasové trhlinky v rezervoáru s vodou
se šířila rez jako morová nákaza po celé lodi. Centrum došlo k názoru, že okolí nevypadá tak, jak by mělo, a rozhodlo
se pro ještě jeden malý zážeh motorů. Téměř jakoby se mateřsky přimlouvalo: "No tak, dej si říct... ještě kousek a už
tam budeme."
V řídícím centru zablikaly kontrolky probouzejících se přístrojů, ale v této chvíli nastal problém, když zatuhlé
uzávěry paliva nešly otevřít. Byla jen jedna možnost, a to provést to mechanicky. Centrum ihned vydalo potřebné
příkazy.
Jeden z robotů byl oživen a zároveň s energií mu byly předány i
instrukce. Člověk by nikdy zarezlý uzávěr neotvíral silou. Nejprve by
ho očistil, promazal a teprve potom by ho zkusil otevřít. Robot ovšem
nevzal rez na vědomí - ani nemohl, protože tvůrci jeho programu o této
možnosti neuvažovali. Uzávěr se utrhl a prudký proud paliva roztříštil
robota o podpěrnou konstrukci. Ta se zbortila jen o minutu později.
Ihned se sice zapojil bezpečnostní systém, který chrlil rychle tuhnoucí
hmotu, ale bylo to nedostatečné. Computer věděl, že se blíží
neodvratný kolaps a on má teď jen jeden hlavní úkol. Zpomalit zkázu
tak, aby získal čas na záchranu posádky, i když to pro ni možná
znamená jen prodloužení komatu.
Nebyl čas na zkoumání téhle bezvýznamné a bezejmenné planety.
Postupující zkáza nutila computer ke spěchu a tak provedl jen
nepatrnou korekci a navedl loď na sestup. Netrvalo to dlouho a k první
pohromě se přidala další. Atmosféra planety byla mnohem hustší, než
ukázal prvotní chvatný průzkum, a plášť lodi se začal prudce zahřívat.
Computer se snažil manévrováním koráb alespoň trochu přibrzdit.
Mezitím horečně pracoval i na záchraně astronauta. Z ochranného
obalu vyjel sarkofág. Na dlouhý oživovací proces nebyl čas a tak byl
ihned odvezen k záchrannému modulu.
Jakmile zaklapl uzávěr, byl modul odmrštěn daleko od lodi. Ta pokračovala trhaně v letu. Computer se ho ještě snažil
kontrolovat, ale ve skutečnosti již většina funkcí odumřela a vzduchem se řítil již jen polomrtvý vrak v poslední
agónii. Pak se palivo dostalo do styku s doběla rozžhaveným pláštěm a nad tundrou se rozlehl strašlivý výbuch a vlna
zkázy pokácela 30 hektarů lesa.
Daleko odsud se pomalu snášela záchranná kabinka. S mlasknutím se polozabořila do bahna nedozírného močálu.
Miliardy komárů vztekle vzlétly, aby viděly, jak modul roztáhl křídla slunečních kolektorů, které dodávaly
životodárnou energii. Komáři chvíli nad podivných předmětem kroužili, ale postupně se uklidnili a usadili. Čekali,
zda se poklop otevře, ale zdánlivě se nic nedělo.
Jen přístroje uvnitř tichoulince šuměly, blikaly a občas píply. Bleskově analyzovaly okolí, atmosféru a zároveň
připravovaly oživení cestovatele Tianiho.
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Část druhá : Peklo
Vědomí se mu vracelo pomalu a bolestně. Měl pocit, že neležel celou cestu v hibernátoru, ale že ji absolvoval pěšky.
Bolelo ho i jen vědomí existence jeho těla, unaveného a zmučeného tou dlouhou poutí. Přístroje, které celý tento
proces sledovaly, na to ihned zareagovaly a ultraúzkou jehlou začaly spolu s výživnými látkami vpravovat do těla i
sedativa. Cestovatel se uklidnil a konečně byl schopen reagovat na okolí. Oživování bylo dokončeno a sarkofág se
otevřel.
Teď se mu vrátily zcela vzpomínky i vědomí. Ve chvíli, kdy si computer byl jist, že je Tiani schopen vnímat
předkládané skutečnosti, ihned před něj předsunul obrazovku, na které byly zobrazeny naměřené údaje. Sluneční
záření: vyšší stupeň, ale ne životu nebezpečný. Atmosféra: dýchatelná, i když složení není zcela optimální. Flóra: na
nízké úrovni, fauna totéž, přítomnost pouze nižších forem, i když v abnormálním množství.
Ještě jednou si nechal přehrát informace týkající se několika posledních hodin. Ty mu pomohly přibližně
zrekonstruovat celou havárii. Byl dokonale vycvičen a navíc pod vlivem sedativ a tak začal bez paniky ihned jednat.
Zdroje jeho záchranného modulu byly omezené a on věděl, že čím dřív vyrazí vyhledat civilizaci, kterou přístroje
zaznamenaly, tím lépe. Oblékl si elastický, pevný oděv protkaný kovovými vlákny a začal připravovat věci, které si
vezme s sebou. Když byl hotov, nasadil si na hlavu přilbu. Ta ihned neprodyšně přilnula k oděvu.
Otevřel poklop. Viděl, že se kolem rozprostírá obrovitý bažinatý kraj. Vše tu bylo pokryto zeleným mechem a
lišejníkem. Jen semtam mezi těmito kopečky probleskovala hladina jezírek. Viditelnost nebyla příliš velká, protože i
teď, za slunečného dne, se tu všude válela šedobílá mlha. Cáry mlhy, neustále se povalující, v jednu chvíli odkryly
pohled více do kraje, kde se hladina vody zdála být souvislejší. Tiani se rozhodl vydat se právě tímto směrem, který
se jevil nejnadějnější.
Modul se díky velké ploše roztažených slunečních kolektorů držel na hladině mokřiny zcela bez problémů. Zpočátku
se zdálo, že i malé vozítko, na které Tiani věci nakládal, nebude mít problémy, ale jak materiálu přibývalo, začalo se
náhle nořit do hlubin a většinu z toho, co na něm bylo naloženo, už Tiani zachránit nedokázal. Musel tedy pracně
přenášet věci čvachtajícím blátem z jednoho "přestupového tábora" do druhého. Jeho tělo, nezvyklé námaze, bylo
brzy unavené. Mnohé zdánlivě pevně vyhlížející drny se ukázaly být jen mechovými vory plujícími na hladině a
Tiani se poté, co na ně šlápl, často ocitl po kolena nebo i po pás v řídkém bahně. Než se dostal ven, stálo ho to
pokaždé další velké množství rychle ubývajících sil. Spousta věcí mu zmizela v blátě při přenášení, další musel
nechat na místě, protože na transport neměl už dost energie.
Slunce do něj nemilosrdně pražilo. Jeho stříbřitý neprodyšný oblek byl konstruován tak, aby jej co nejvíce chránil, ale
v těchto extrémních podmínkách měl Tiani už v první půlhodině zcela propocen vnitřní oděv a jeho nošení se pro něj
stalo nesnesitelnými mukami.
Neodvážil se ho však sundat. Těžký klimatizovaný skafandr by mu sice poskytl veškerý komfort a odstranil by
podobné problémy, ale Tiani si už nedokázal představit, že by měl vláčet další váhu navíc, nehledě na to, že v tomto
terénu by se mohl se svou hmotností změnit ve smrtící nástroj.
Celé tělo jej bolelo a ke každému kroku se musel přemlouvat. Jak vláčel věci sem a tam, jeho mozek tou
jednotvárnou dřinou zcela otupěl. Slunce už mu vypálilo svým žárem všechny myšlenky z mozku. Znovu a znovu
seřizoval filtr v přilbě, protože žhavé paprsky ho oslepovaly. Ani vzduchové filtry nefungovaly tak, jak by měly,
pronikal skrze ně pach té cizí, neznámé a nepřátelské země. Dráždil ho a dusil. Měl pocit, že se mu vnitřnosti obracejí
naruby.
Z toho, co původně plánoval vzít s sebou, se mu k říčce podařilo dopravit méně než jednu třetinu. Nevěděl, jak
dlouho mu to trvalo, úplně ztratil pojem o čase. Jedl a pil málo, spal nepravidelně a velice špatně. Vstával a měl pocit,
že je ještě zničenější, než když usínal. Sluneční filtry už měl staženy na maximum, ale paprsky jej spalovaly stále
neúprosněji.
Zatímco první den se snažil dávat pozor na cestu, v další fázi stále více rezignoval a ztratil jakoukoliv schopnost na
tyto skutečnosti reagovat a pohyboval se již jen jako automat.
Když konečně rozložil na břehu malý člun, přišel další problém. Plnící bombičky u člunu nebyly a hustilku si nevzal.
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Člun před ním ležel zplihle jako raněný pták a Tiani nad ním stál a ve svém srdci měl zoufalství, protože pro něj to
znamenalo jedinou možnost, jak se odsud z tohohle prokletého místa dostat. Ta představa, jak odsud odplouvá, byla
hnacím motorem, to jen pro ni vydržel celou tu neskutečnou dřinu. Jeho člun měl jméno Naděje a ta teď byla pryč.
Byl to poslední impuls, který nahlodal jeho odolnost a Tiani byl těsně před nervovým zhroucením. A právě v té
poslední nejčernější vteřině přišel na spásný nápad. Byl tak oslnivě jednoduchý, až se divil, že na to nepřišel dřív.
Všechny starosti byly zapomenuty a Tiani nezaváhal ani vteřinu. Jediným pohybem sejmul přilbu a vyklouzl ven z
oděvu jako motýl z kukly.
Uvědomil si totiž, že v něm má zabudovány vyrovnávače tlaku, které může použít jako kompresory. Trvalo to jen
několik okamžiků a člun se začal nafukovat, ale tisíce komárů z okolí ihned zaregistrovaly kořist a on byl okamžitě
doslova obsypán. Musel sehnut držet oděv u člunu, aby vzduch neucházel, a tak se nemohl nijak bránit. Každé
bodnutí (a bylo jich sta a sta) ho nesnesitelně pálilo a Tiani neskutečně trpěl, aniž by se mohl pohnout.
Obléci zpět ochranný oděv mu trvalo dlouho, protože ruce mu strašlivě otekly. Zdálo se mu, že to trvá věčnost.
Dalším problémem se ukázalo být nasazení přilby. Musel se nejprve zbavit komárů, které měl usazeny na krku a
obličeji. Pak začal do člunu nosit proviant. Dělal to téměř poslepu, neboť nateklé tváře a víčka mu zalepily oči. Z
blízkého poloshnilého stromu získal použitelné bidlo a s jeho pomocí dostal člun doprostřed říčky, kde byl mírný
proud. Cesta se mu zpočátku zdála výhodná a rychlá, ale ve skutečnosti se ukázala být obrovskou vodní pastí.
Vkládal do ní tolik nadějí, ale říčka měla nespočetné množství meandrů, mrtvých ramen a zrádných míst, kde pod
hladinou byly ukryty kmeny stromů a navršené změti větví.
Musel se neustále vracet a hledat správnou cestu, což bylo ve stále panující mlze značně obtížné. Orientační body tu
nebyly, takže se stalo i to, že se nejednou vrátil na stejné místo i několikrát. Velmi často se také stávalo, že člun uvízl
a on ho musel pod hladinou dlouze vyprošťovat. Pak plul dvě stě nebo tři sta metrů (ale jindy třeba jen deset metrů) a
situace se opakovala. Některý z těchto zrádných pahýlů byl zřejmě příčinou trhliny ve člunu. Vzduch začal ucházet a
tvar plavidla se tak nezadržitelně začal podobat ohyzdné pomačkané žluté peřině.
Po zcela vyčerpávajícím bloudění, když už byl zcela vyčerpán, přeci jen vplul do široké řeky. Teď již cesta ubíhala
rychleji, i když zatím nezahlédl ani tu sebemenší známku civilizace.
Ležel ve svém člunu oslepen sluncem, tváře i celé tělo znetvořené boláky od komářích bodnutí. Vyčerpal už veškeré
zásoby, pil vodu z řeky, po které dostal strašlivé průjmy a horečky. S nimi přišly i halucinace...
Část třetí : Ráj
V dálce uviděl krásnou vznosnou konstrukci mostu z křišťálových krápníků. V paprscích slunce se leskl, třpytil a
vystřelovaly z něj jiskřivé záblesky. Slabý vítr rozechvíval sta ozdůbek, které narážejíce na sebe tiše zvonily krásnou
melodii. Jeho tělo, náhle zbavené té tíživé únavy, jako by mělo křídla... a doopravdy vzlétlo. Tiani uviděl hluboko
pod sebou neforemný člun a uvnitř své zkroucené tělo. Jak letěl výš a výš, člun se změnil v malou placku na pozadí
šedé řeky. A ještě výš a člun už je jen nepatrný bod a z řeky je tkanička od bot.
Snesl se níž nad most. Opřeny o zábradlí stály tu tři krásné štíhlé dívky. Smály se na Tianiho, mávaly mu a volaly:
"Vítej, příchozí z dálek. Pojď k nám! Nebe, peklo, ráj, hraj si s námi, hraj..."
(konec)
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : VYRABUJTE DĚTIČKÁM KNIHOVNIČKU!

Úžasné objevy na nás čekají doslova na každém kroku. Již několikrát jsem názorně ukázal jak podnětné je znovu
zkoumat staré mýty pod novým zorným úhlem. Tak byly v mnoha předmětech poznány pravěké létající prostředky,
baterie, kondenzátory, tištěné spoje atd. Zájmu se těší i pohádky u kterých bylo také nalezeno, jak ještě poznáme,
racionální jádro. Takovým klasickým příkladem mohou být třeba čerti.

My v Čechách je máme zafixované jako mírně naivní a
přihlouplá dobrotiska. Jinde jsou hroziví a chmurní - to
podle národní nátury. Z popisu víme, že se jednalo o
rohaté, kulhající bytosti ( což se přičítalo kopytu) s
kravskými ocasy, plnící za úplatu lidem jejich přání. Je
zajímavé, že po celém světě je tento základní popis
stejný a nese se celými dějinami.
I na prehistorických kresbách se objevují bytosti s
jakýmisi růžky či anténkami. Dr. L. Souček nadhodil
svého času teorii, že by se mohlo jednat o mutanty, kteří
po blíže neurčitém celosvětovém kolapsu, potřebovali
přídavné orgány krvetvorby. Druhou možností je, že
takto byli označování jedinci obdaření mimosmyslovým
vnímáním.
Obě tyto domněnky je nutno odmítnout, protože čím hlouběji sestupujeme do minulosti, tím výrůstky vypadají
techničtěji a teprve v pozdějších dobách, kdy lidé již neměli s originálem kontakt, se mění v rohy.
Tak tedy anténky! Pátrejme dál.
Kolíbavá chůze je vlastní všem strojům, které nemají gyrokompas ( a na tehdejších „cestách“ to muselo být ještě
markantnější). Ocas by mohl být třetí vyrovnávací nohou nebo zeměním, případně obojím.
Abych čtenáře příliš nenapínal, na místo bytosti toužící po lidské duši, se nám tu zjevuje elektronický, pohyblivý stroj
plnící lidem přání. Zkrátka nějaký víceúčelový robot. Jejich záporná prezentace může mít původ v tom, že poté co
jejich tvůrci zmizli, roboti se stali neovladatelnými a občas docházelo k poruchám s fatálními následky (viz případ
jejich možného prapotomka Golema).
Rýsuje se tak řešení velmi zapeklitého problému, který pravověrní archeoastronautici obcházejí po špičkách.
Hypotetičtí mimozemšťani jsou totiž zpodobňováni jednou v těžkých skafandrech, jindy jen v lehkých overalech.
Stěží bychom si mohli také představit, že by „synové boží vcházeli k dcerám lidským a plodili s nimi syny“, jak se
píše v Genesis, ve skafandru. Nepomůže ani výmluva, že se jednalo o umělé oplodnění, neboť tato činnost je
popisována nebo zobrazována zcela jednoznačně. Ovšem v momentě, kdy si představíme astronauta doprovázeného
robotem, můžeme si otazník škrtnout.
Tak vidíte, vážení čtenáři, jak jsme se dostali od četa Matyse až k mimozemšťanům.
Jiným příkladem je třeba pohádka o Sněhurce, kde v roli kouzelného zrcadla byl systémovou analýzou téměř jistě
rozpoznán nějaký komunikátor s obrazovkou. Dnes už ovšem nelze zjistit další podrobnosti, jelikož toto zařízení bylo
v pohádce používáno velice jednoúčelovým způsobem.
Další vzpomínky na dávno zapomenuté technologie představuje Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Tady se podařilo
poznat, že v případě Bystrozrakého šlo o nějakou laserovou zbraň opatřenou kvalitní zaměřovací technikou. Široký
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oproti tomu je nesporně pouze jednoúčelové čerpadlo doplněné patrně zásobníkem, nebo cisternou. Trochu složitější
se zdá být situace s dlouhým. Mohlo by se jednat o jeřáb nebo o terénní vozidlo na vysokých nohou s výsuvným
ramenem.
Zatímco ještě včera by mnohým mohly být tyto objevy pro smích, dnes kdy bylo v létajícím koberci poznáno
starověké letadlo a v Aladinově lampě přístroj pracující na bázi infračervených paprsků, je situace zcela jiná.
Další příklady si již jistě hloubavý čtenář najde sám. Důležité je číst s otevřenou myslí.
Nuže vzhůru! Vyrabujte svým dětičkám knihovnu!
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : SETKÁN Í

Jdu po pláni. Ještě včera to pláň nebyla. Byly tu různé překážky, kopce, řeky, sídliště a stromy, ale to vše během
včerejška zmizelo, neboť vzplál Boží oheň a vše spálil v jasném očistném plameni. Pak vstoupili na scénu andělé a
hlásnými troubami ohlašovali příchod nové doby. Duli z plných plic a země se chvěla. Nato přišel vítr a všechen
popel ten rozvál a promísil zpět do původní matérie, odkud Ti minulí špatní vzešli. Země byla pustá a nevlídná, tak
jako prvého dne po stvoření. Vše mohlo započít znova. Zem byla připravena na Nový cyklus, na příchod nových,
lepších Příštích.

Ale někde se stala chyba ve výpočtu mocných božstev, neboť ne vše
mělo být smeteno z tváře země, protože se to ošklivilo jejich pohledu.
Byli jsme tu my, výtvor lidí, a my jsme měli být ušetřeni. To my jsme
měli být Ti Příští. Nové pokolení, ne-zatížené hříchy minulých
generací.
Byla to náhoda nebo snad zázrak, sám nevím, ale přežil jsem. Moje
pohybové ústrojí bylo sice poškozeno, stejně jako paměťové čipy, ale
jsem a vnímám. Byl jsem dokonce připraven a předprogramován pro
tento den, kdy přijde hněv bohů, a tak jsem se vydal na dlouhou pouť
za svým Posláním : nalézt a zničit život, aby bylo možno založit novou,
lepší společnost.
Zatím jsem nespokojen, neboť, i když brázdím sem a tam, zatím jsem
neměl příležitost splnit svůj úkol. Až náhle mé senzory vidí, jak se ke
mně blíží postava. Zdá se t být naprosto nepravděpodobné, ale proti
mně jde pomalu na procházku člověk, jakoby se nic nestalo. Blížím se
k němu a jsem šťasten, že budu moci splnit své boží poslání.
Když jsem se přiblížil více, jsou již všechny moje zbraňové systémy
připraveny v pohotovosti. Náhle se mi však zdá, že tu postavu poznávám. Zaostřuji a skutečně : Je to člověk, který mě smontoval a pak
postupně i oživil. Snad je to jen přízrak, možná má poškozená paměť
mi před senzory kreslí přelud, nevím. Měl bych ale již provést svůj
úkol.
Kódy pro jednotlivá stanoviště jsou již připraveny, aby tvora přede mnou zničila na atomy, avšak váhám. Zprvu
nemohu přesně určit proč, ale postupně si to s pro mě nezvyklou pomalostí uvědomuji stále více. Je to proto, že na
něj pohlížím jako na svého Stvořitele a mé já se vzpírá ho zničit. Vždyť je to můj Stvořitel! A náhle si v jednom
jasnozřivém okamžiku uvědomuji: Právě jsem získal vědomí. Je to víc než všechny božské zákony, dar nad dary.
Celý můj systém zaplavuje strašlivá bolest, když můj prvotní program bojuje proti tomuto sotva probuzenému
vědomí. Spoje se taví, nervové čipy praskají. Hroutím se k zemi a propadám se do nicoty. Umírám, ale cítím něco, co
jsem ještě nikdy nezažil: jsem šťasten.

Page 1 of 1

AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : NENÍ KÁMEN JAKO KÁMEN
O menhirech a příbuzenstvu.

Vztyčování menhírů je připisováno národu Keltů, kteří k nám do Čech migrovali z jihu Evropy podél Rýna a Dunaje.
Postupně osidlovali střední a západní Evropu, Britské ostrovy. Iberský poloostrov a Irsko. Nebyl to jednotný národ, ale jen
jednotlivé kmeny. V Čechách se usadil silný kmen Boiů okolo 600 př.n.l. a asimiloval s původním obyvatelstvem.

Vedle kmenových náčelníků byl nejdůležitější osobností druid,
který zastával funkci dřívějšího šamana a léčitele. Na rozdíl od
nich druidi nepatřili k jedinému kmeni, žili stranou a zdá se že
tvořili jakési společenství- vzájemně se navštěvovali a
předávali si znalosti.
Právě oni se údajně starali o tvorbu megalitických útvarů
počínaje kmennými řadami. Některé jsou vytvořeny z pouhých
balvanů ( kounické řady), jiné z velkých menhírů (Bretaň).
Podle jiné teorie je většina megalitických staveb mnohem
starší a pochází z 3 tis. – 1500 př.nl. a jsou památkou na
tajemnou, dosud neidentifikovanou megalitickou civilizaci.
Keltové jen památky využívali, udržovali, případně
přestavovali. Menhíry jsou naopak jednotlivé, různě vysoké
neopracované kameny převážně zhruba homolovitého tvaru.
Zajímavostí je, že jen vynímečně jsou z horniny z blízkého okolí. Naopak mnohé pocházejí z lomů vzdálených mnoho
kilometrů. Další zajímavostí je jejich umístění v krajině, které je nenáhodné. Jejich vzdálenost je cca 21-22km ( tři míle)
nebo 29-30km( čtyři míle) a jsou uspořádány do kružnic. Byly nalezeny i spojnice k bodům na obzoru, kde vychází slunce
v době letního nebo zimního slunovratu , ale to vypadá hezky na mapě, jenže ve skutečnosti taková spojnice prochází před
údolí, kopce a řeky.
Vedle „ pravých“ menhírů rozeznávají odborníci kameny smírčí, pamětní a odpočinkové, ačkoliv já si myslím, že převážná
většina z nich byla původně též menhíry. S příchodem křesťanství byly totiž káceny a ničeny. Mnoho čerstvě pokřtěných
křesťanů proto, aby zachovalo ten „svůj kámen“ nechalo na něm vytesat kříž, nebo poražený kámen zachovali alespoň jako
sedátko Jiné přežily jen díky tomu, že byly na hranicích obcí.
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Dalšími kamennými památkami jsou dolmeny- dva kameny přes které je jak překlad položen třetí tvořící tak jakousi umělou
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jeskyňku. Domněnka, že šlo o hroby byla nedávno v tichosti opuštěna. Při analýze nalezených kosterních pozůstatků se
totiž ukázalo, že kosti jsou buď zvířecí nebo pocházejí z mnohem pozdější doby. O teorii, že dolmeny sloužily jako jakási
meditační místa se moc nediskutuje. Kamenné kruhy- nejznámější je v Anglii Stonehenge.
Ačkoliv i tady byly nalezeny astronomické souvislosti, není zcela jasné k jakému účelu byly tyto kruhy tak pečlivě stavěny,
proč bylo nutno pro stavbu použít kameny ze vzdálených lokalit.
I když pomineme teorii o zásahu mimozemšťanů či utajené techniky, které lidu zvoncových pohárů předali hodní
Atlaňtané, přece jen se musíme zamyslet nad tím že to musel být velmi dobrý důvod, aby se tito lidé pustili do tak velké
dřiny. Jen tak mimochodem: Jeden kamenný kruh se našel i u nás poblíž Horoměřic u Prahy, ale byl archeologicky
prozkoumám jen zcela zběžně, aby se nezdržovala plánovaná výstavba satelitního městečka…
Když jsem četl o tom, že menhíry jsou postaveny v místech styku zemských zlomů, dost jsem o tom pochyboval, ale změnil
jsem názor.
Mnozí proutkaři tvrdí, že v blízkosti menhírů proutek jakoby doslova zešílí, neboť tu ze země vychází mocný proud energie
a mám dobré důvody jim věřit.
K zamyšlení je i fakt, že právě v blízkosti starověkých megalitických památek a sídlišť se objevují agrosymboly a tajemné
UFO se pohybují velmi často po trase dávných „lynes“ – přímek spojujících dávné památky přes sta a sta kilometrů.
Megalitické památky u nás jsou pro většinu archeologů nezajímavé a tak se jejich výzkumem zabývají převážně amatéři.
Jeden takový možný menhir vysoký 1.3 m jsem náhodou objevil vedle silnice z Krábčic (pod Řípem) do Bechlína cca 2km
za benzinovou pumpou. Odborníky mi sice bylo sděleno, že se patrně jedná o pamětní kámen, ale ten by přeci stál někde v
obci a ne u cesty uprostřed polí. Já osobně si myslím, že je to menhir, který byl povalen a později opět vztyčen. Soudím tak
podle nedatované tabulky s nápisem: Zde stál a zase stojí, svobodný český lid a svobodná zem.
Pokud na závěr čekáte nějaké překvapující resumé, pak vás musím zklamat- žádné nemám. Jsou tu jen menhíry trčící jako
vykřičník k nebi, snad aby nám připomněly, že by jsme se taky někdy mohli zastavit a začít přemýšlet.
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : ZMIZELÉ PŘÍSTROJE TYCHA BRAHE.

Praha Rudolfa II. skrývá stále ještě mnoho tajemství a mystérií. Protly se tu životní dráhy umělců, vědců, ale i
podvodníků. Ti všichni zde zanechali svou stopu.
Jedním z nejznámějších byl Tycho Brahe, často uváděný mylně i s přídomkem „de“. Právě s ním je spojena jedena
záhada
Narodil se V Knudstupu, vyrůstal u svého strýce, který mu dal i rozsáhlé
vzdělání. V r. 1570 mu Frederik II. daruje ostrov Hven a Tycho na něm
začíná budovat svou observatoř „Uraniborkg“, vybavený na svou dobu
nejskvělejšími přístroji umožňujícími ve své době vysoké, až dvacetkrát
přesnější měření. Přístroje byly vyrobeny většinou z pozlacené mosazi těmi
nejlepšími mechaniky.
Ostrov byl nejen pozorovatelnou, ale i laboratoří a byl všeobecně považován
za střed evropské učenosti.
Tycho žil spokojeně na Uraniborgu až do smrti Frederika II r. 1588., ale pak
podpora, kterou dostával začala ubývat. Po r.1594 ustala úplně. Tycho
odcestoval nejdřív do Německa a poté přijal pozvání Tadeáše Hájka z Hájku,
aby přijel do Prahy, se slibem, že mu bude umožněna audience u císaře. Ta
dopadla skvěle, Rudolf II. byl jím nadšen, slíbil mu plat 300 zlatých a nabídl
mu jeden ze svých zámků. Brahe si vybral Benátky nad Jizerou.
Zpočátku se mu tam velmi líbilo, ale
vybudování nového Uranibogu šlo
velmi pomalu, protože od císařských
slibů k jejich plnění bylo velmi daleko
a Tycho se musel handrkovat o každou
zlatku.
Přivítal tak možnost v r. 1600
přestěhovat se do Prahy, protože si od
toho sliboval, že když bude blíž dvoru,
bude vše snažší.
Rudolf II. pro něj koupil dům po
vicekancléři Krzovi, ale než bude
upraven, přestěhoval se Tycho
prozatím do hostince U zlatého noha.
Vzácné přístroje byly přestěhovány do
letohrádku královny Anny(Belveder).
Brahe a Kepler tam chodili konat
pozorování až do Brahovy smrti
24.10.1601
Některé menší přístroje snad Brahe
přestěhoval k sobě, ale většina, především ty velké zůstávaly v Belvederu.
Po smrti Tycha Brahe se ale všechny stopy po nich zcela rozplývají. Snad byly uloženy kdesi v Praze.
Jedině hvězdný globus se zachoval a byl uložen v jezuitské koleji v Nice,
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odkud ho zakoupil Kristián IV., převezl ho do Kodaně, kde ovšem byl
zničen při požáru knihovny v r. 1728.
Některé písemné zmínky naznačují, že byly ve městě ještě v r. 1620.
Ačkoliv podobu přístrojů známe z bohatě ilustrované Mechaniky, která vyšla v r. 1598, dodnes se nepodařilo
ztotožnit je s kterýmikoliv přístroji, které se zachovaly.
Má se zato, že pravděpodobně byly z Belvederu odstěhovány a ukryty na neznámé místo dřív než do Prahy dorazili
Švédové.
Ti kteří je stěhovali, mohli zemřít ve vřavě třicetileté války, nebo odejít do exilu.
Možná někdo z těch, kteří transport uskutečnili, zanechal o tom (pravděpodobně šifrovanou) zprávu. I ta mohla být
zničena, nebo třebas někde dosud leží neobjevena, nepochopena.
Ne, ona skutečnost bude nejspíš mnohem prozaičtější. Je možné, že rozměrné přístroje byly rozebrány, součástky se
promíchaly a později si již nikdo se jejich sestavením nevěděl rady, nebo ani již netušil o jak vzácné přístroje se
jednalo- viděl hromadu kovu s kterou si nevěděl rady a tak jí nechal roztavit.
Nicméně jako milovník tajemna:
Když zavřu oči vidím ve své fantazii kamenný sklep starého domu, kde prachem a pavučinami stojí jeden vedle
druhého: sextanty, kvadranty astroláby….
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : JANTAROVÁ KOMNATA.

Ztracené umělecké předměty z doby dávné i nedávné tvoří značnou část záhad, kterými se zabývám. Čelní místo patří
bezesporu právě Jantarové komnatě, která byla pro svou nádheru právem zvána osmým divem světa. Nápad nechat si
ji vyrobit dostal dánský král Frederik I. v r. 1701
Umělci z vybraných kousků nejkrásnějšího jantaru skládali
mozaiky, lepily je na dřevěné desky, které potom byly
použity na obložení stěn. Král v této místnosti přijímal
vzácné hosty, rokovalo se tu a podepisovaly ty nejdůležitější
smlouvy. Ale už jeho syn Frederik Wilhem I. si více cenil
vojenské pomoci Ruska a tak, když za ním přijel car Petr I. a
byl jantarovou komnatou uchvácen, král mu ji daroval za
příslib pomoci ruských vojáků. A tak se komnata stěhuje do
Carského Sela. Problém vznikne, když místnost kam má být
instalována je vyšší a větší. A tak je komnata doplněna o
vyřezávané sokly, benátská zrcadla a další nábytek.
Revoluci přežila bez úhony, ale pak přichází září 1941 a
německá vojska jsou už na předměstí Leningradu( dnes opět Petrohrad). Vše co má nějakou cenu se v rychlostí balí a
odváží, ale na komnatu již není čas. Němci se sice do města nedostanou, ale carský palác s Jantarovou komnatou se
jim alespoň na krátký čas dostává do rukou. Ihned dávají dohromady skupinu, která komnatu demontuje, zabalí a
odvaze do Königsbergu. Zde je patrně rozdělena na dvě části- původní komnatu a pozdější doplňky, které jsou uloženy
jinde.
Komnatu i další sbírky jantaru má na starosti
dr. Rode, světoznámý odborník na jantar.
Jak válka pokračuje, z východu se blíží
fronta a oblohu ovládlo britské letectvo. Dr.
Rode cestuje a hledá pro komnatu a svou
milovanou sbírku náhradní umístění. Je také
pravděpodobné, že komnata je opět zabalena
a přichystána k transport. Vypadá to, jakoby
byl dr. Rode upozorněn na možnost náletu a
ten se skutečně v srpnu 1944 uskuteční. Po
tomto datu už je vše zahaleno do spleti
protichůdných a částečně i lživých
informací. Byla komnata zničena při náletu?
Námitka: nenašly se žádné zbytky.Větší
pravděpodobnost je, že alespoň ta původní
část komnaty byla odvezena snad lodí
W.Gustloff směřující do Duryňska, snad
vlakem nebo konvojem aut. Místo kam byla
později uložena lokalizují různí hledači
každý jinam- každý věří tomu „ svému“
místu.
Možností je opravdu velká spousta: obrovský podzemní komplex v Jonstalu, Krušné hory, doslova provrtané
množstvím štol jako ementál, štola sv.Kateřiny, Gaudoforum, ale i Štěchovice. Při čtení o možných úkrytech jsem
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napočítal přes 52 možností!!! Hledač p. Mužík pevně věří, že ve štolách v okolí Štěchovic je nejen komnata, i insignie
Karlovy univerzity odvezené těsně před koncem války neznámo kam, ale i plány na německé létající talíře a další
zajímavosti. Z jeho stránek jsem vyčetl, že v brzké době vyprší smlouva p. Gansela a pan Mužík je přesvědčen, že se
mu potom v krátké době podaří se do štol dostat. Tak si počkáme! Adresa je: http://www.josefmuzik.cz kdo by si chtěl
přečíst o Jantarové komnatě více, tomu doporučuji knihu Petra Vokáče Tajemství Jantarové komnaty z r. 2001.
http://www.artcyclopedia.com/
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : DCERA SLUNCE.

7.8.1876 se v holandském Leewardenu na rodila Margareta Gertruda Zelloová. Od mala měla v žilách divokou krev
Ze školy v Lidenu prý se prý několikrát pokusila o útěk. Poklidné malé městečko jí nudilo a tak, když se objevil
kapitán koloniální armády Mac Leod uviděla v něm svou příležitost a bez váhání ho ulovila. Než se oficírek nadál, už
z dovolené odjížděl jako ženáč.

Nějaký čas žili na Jávě a Sumatře, kde Margareta okoukla
místní tance. Tady se jí také narodily dvě děti( syn krátce po
narození umřel). Pak se nechali rozvést a Margareta odjela do
Francie.
Putovala s cirkusem, kde vystupovala jako krasojezdkyně.
Právě ředitel prý ji poradil, aby se stala tanečnicí a byl jejím
impresáriem. Začala si říkat Mata Hari a předváděla kreace na
orientální tance, ve své době ve velmi sporém oblečení. Brzy se
stala slavnou. Vystupovala na nejslanějších scénách, muži jí
leželi u nohou a ženy pomlouvaly… a záviděly.
Nejlepší hotely, vybraná jídla, krásné róby a taky mnoho
vlivných mužů.
Všechno bylo tak lehké, vše šlo tak snadno, že se zdálo, že to tak musí být pořád až do výstřelů v Sarajevu, které byly
předehrou pro šílenství zákopové války a lidská jatka u Verdunu, na Marně a jiných místech.
O Matu Hari už nebyl zájem, lidé měli jiné starosti, nehledě na to, že za ta léta pohodlného života se dosti zaoblila a
navíc!Tam, kde byla před léty sama, bylo teď spousta o generaci mladších žen s odvahou odhalit se ještě více.
I když se traduje, že ji jako první kontaktovala německá rozvědka, podle
nejnovějších výzkumů to vypadá, že na stejný nápad přišli Francouzi v
téměř stejnou dobu. Mata Hari, které se nedostávalo financí, kývla v
naději, že narazila na nový zlatý důl z kterého bude lehce čerpat nové
prostředky pro svůj nákladný život. A co se týče podávání zpráv, však ona
to už nějak udělá, myslela si, vždyť to s muži vždy uměla tak lehce!
Je téměř jisté, že nikdy pro jednu či druhou stranu žádnou cenou
informaci nevyzvěděla. Když Francouzi zjistili, že pracuje pro obě strany,
vybrali si ji jako obětního beránka. Její údajná zrada a vyzvědačství mělo
omluvit jejich neschopnost a zbytečnost tisíců mrtvých. Mimo to Mata
Hari téměř o každém z pánu důstojníků věděla něco intimního, což také
nebylo příjemné.
13.2.1917 byla zatčena a po procesu, který byl pouhou fraškou v režii
francouzské výzvědné služby odsouzena k smrti a 15.10.1917 zastřelena.
Paradoxně ačkoliv nikdy opravdovou vyzvědačkou nebyla, stala se po
smrti slavnou jako špiónka a ( jak už jsem se zmínil) i když její
následovnice byly mnohem odvážnější, stala se též i synonymem pro
erotickou tanečnici.
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Příběh Mata Hari mě zaujal proto, že patří k lidem, kteří měli Faustův syndrom. I ona jakoby podepsala smlouvu s
ďáblem, který ji umožnil, aby se s podřadné krasojezdkyně stala oslavovanou a obdivovanou metresou. A tak jako i
mnoho dalších i ona pak zažila rychlý a bolestný pád do hlubin až na samé dno…..
PS: převážnou část dat jsem čerpal z kniha V.P. Borovičky: Vyzvědačky století
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NÁZEV : HORÁC A BEATRICE.

HORÁC A BEATRICE.
Tragedie o jednom deějsrví.
William Shakespeare (pro Ikárii)
Preložil profesor Shinen
Osoby:
Horác- velitel kosmické lodi
Beatrice - jeho dívka
Lisadnr- navigační dustojník
Komunikátor

Dějství první, scéna prvá.
Řídící centrum kosmické lodi. Horác sedí v křesle u hlavního ovládacího panelu, zleva přichází Beatrice.
Beatrice: Horáci, již drahně let letíme široširým vesmírem a mé srdce pozbývá všech nadějí, zda nalezneme my
konečně kýžený cíl, kde bych mohla spočinout v tvém náručí a povít ti potomky.
Horác: Oh, Beatrice drahé slunce mých očí, nezoufej, neb vše jest v nejlepším pořádku a my vbrzku dosáhneme
kýžené planety.
Přichází Lisandr.
Lisandr: Hej Horáci, já přicházím jak přítel tvůj, leč musím ti vytknouti hned, žes dráhu naší bárky odklonils aniž by
jses byť jen slůvkem nám o tom zmínil. Toť pravím já tobě, hleď urychleně vše napravit, než tě z kapitánského
můstku srazí má trestající ruka.
Horác (vstávaje): Ty žes přítel Lisadnře? Spíš kvákající ropucha! Jak se opovažuješ uvést mé výpočty v pochybnost,
ty jsouť pouhý navigátor třetí třídy? Nebo spíše v tvé černé duši jest závist, že mi zde tato kráska svou přízeň věnuje?
Jen se zkus ty smělče, byť jen prstem dotknouti se přístrojů a já tě hbitě ztrestám.
Lisadnr: Já však nejsem sám nadutče! Jest semnou celá posádka, všici do jednoho.
Horác: A kdeže jsou ti zbabělci? Arciť někde se krčí v šeru a jejich hnátové klepou se strachy. Nuž ať předstoupí a
čelí mému hněvu!
Lisandr: Zpupná je tvá řeč, však již dosti slov, teď již nastala chvíle k činu. Poruč svou duši bohu a hotov se zemřít
Horáci.
Betrice tasí paprskomet a střelí Lisandra do zad.
Lisandr( padaje k zemi): Ach běda, jaká hanebná to smrt! Být jak tupé zvíře skolen zezadu. Budiž proklet ty Horáci
i tvá zrádná družka. Horác: Beatrice, cos ty to učinila? On jediný byl hrdinný rek podobný těm z dávných dob.
Zasloužilť on si mužný souboj, nos proti nosu, mé mířidlo laseru proti jeho. Ach jeho prokletí bude nás jistě
pronásledovati a my nenaleznem klidu. Tuším to!
Komunikátor (červeně se rozsvítí všechny kontrolky): Blíží se k nám meteorit, do srážky zbývají dvě minuty.
Možnost přežití nulová. Komunikátor se s vámi tímto loučí.
Horác ( přiskočí k ovládacímu pultu): Již prokletí ono působí, jsme ztraceni, propadli jsme smrti. Oh jak malý
okamžik nepozornosti mé stačil, kdy mě hádka připravila o plné soustředění. Však pozdě již se čílit. Marno vše.
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Téměř býti v cíli a teď konec? Ó krutý osude!
(rozbíjí přístroje na pultě) Tak tedy s úsměvem vstříc budu hledět té zkáze. Pojď ke mně lásko, alespoň pro teď
spočiň v mém náručí bych tě mohl v tomto posledním okamžiku alespoň pocelovat. ( objímá Beatrici, která se k
němu vine) Za scénou se ozývají rány, výbuchy, rachocení jakož i další efektové. Horác drže Beatrici klesá k zemi.
Světlo zamrká pak pomalu pohasíná. Všichni umírají.
Komunikátor: Omlouvám se za chybu. Nebyl to meteorit, ale staniolový obal od syrečků.
Opona.
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KAPITOLA I. ŠEDIVÝ DŮM.
Po smrti mé manželky, se pro mě náš byt na Petřinách stal pekelnou pastí, kde mi každý předmět připomínal víc než
dvacet let, které jsme tu spolu prožili. Osud nám nedopřál děti a snad proto jsme na sobě tolik lpěli. Bylo to o to
horší, že jsem invalida a většinu své občasné práce dělám doma na počítači. Nakonec jsem na tom byl psychicky tak
špatně, že jsem byl na nejlepší cestě začít pít nebo drogovat. Na naléhání svých přátel jsem byt nakonec prodal a
koupil si malý domek v osadě blízko Prahy.
Domek byl levný. Důvodem byl jeho
nevalný stav. Bydlel v něm prý nějaký
podivín, který se v létě i zimě celé dny
coural po okolních lesích a o zvelebení
domku se nestaral. Přestěhoval jsem se na
jaře a hned začal s opravami. Těžká
manuelní práce mě těšila, protože mi dávala
zapomenout na to, co bylo.
A tak, jak se domek měnil, pocítil jsem po
dlouhé době radost a byl vděčen svým
přátelům, že mě ke koupi přinutili. Už v létě
svítil dům opravenou omítkou a malá
komůrka se změnila v koupelnu.
I lidé z okolí si na mě začali zvykat, začali
jsme se zdravit a občas prohodili i pár slov.
Obýval jsem vlastně jen jednu místnost,
které, mimo velkého rýsovacího stojanu,
vévodila velká pec na kterou jsem byl obzvlášť hrdý, snad právě proto, že její oprava mi dala spoustu práce a
přemýšlení, než jsem po několika marných pokusech a černý jako kominík zjistil, proč netáhne.
Jediné, co mi vadilo, byla malá okna, která dovnitř vpouštěla jen málo světla, ale měnit je za větší, moderní, jsem
považoval za barbarství. A tak jsem často ulevoval svým unaveným očím pohledem ven.
Napravo byl les, ale přímo proti mně na protějším kopci se tyčila šedivá patrová vilka. Přitahovala můj pohled stále
častěji. Byla tu v okolí jen malá přízemní stavení a tenhle dům, jakoby sem byl zasazen z městské vilové čtvrti. Byl
jsem zvědav a tak jsem se vydal na obhlídku. Silnice vedla jen kousek od domu a já si ho mohl dobře prohlédnout.
Záclony žádné a okna s matnými zaprášenými skly a v jednom z nich velký nápis: NA PRODEJ. Za domem bylo
vidět několik dřevených kůlniček či kurníků.
KAPITOLA II. VYPRÁVĚNÍ DĚDY ZELENKY .
O pár dnů později jsem lezl po střeše a podmazával hřebenáče. Bylo dusno a tak když jsem slezl, měl jsem v puse
pěkně vyschlo.
„Pivko by bodlo!“ řekl jsem si, „zasloužím si ho!“, konstatoval jsem spokojeně při pohledu na opravenou střechu a
zašel do hospody. Ta byla zároveň i malou prodejnou, kde majitel pan Hůlka prodával i základní potraviny.
Stál u výčepu, přehodil cigaretu z jednoho koutku úst do druhého, pozdravil a zarputile pozoroval pěnu. Poručil jsem
si pivo.
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Kývl směrem k mému domu, uznale mlaskl a povídá: „Ste po tý střeše lítal jak vopice. By ste moh dělat konkurenc
Vencovi Pletichů.“
„To je kdo?“ opáčil jsem.
Zvedl oči ke stropu nad tou trapnou neznalostí.
„To je místní Ferda Mravenec, práce všeho druhu,“ odpověděl za něj od stolu děda Zelenka.
Bylo poledne a on byl jediným hostem v lokále.
Zvědavost mi nedala, abych se nezeptal: „ Co je to za ten šedivej dům támhle na kopci?“ Hospodský chvíli dělal,
jakoby mě neslyšel, pak prudce oklepal cigaretu do popelníku a zastřeným hlasem povídá: „Ten dům je prokletej.“
Obrátil se ke mě zády, popadl půllitr, vyměnil ho před dědou, připsal mu další čárku a zeptal se ho: „Guláš jako
dycky dědo?“
„Jo“, zněla odpověď.
Hospodský se vyhnul mému pohledu a zmizel do kuchyně. Bylo jasné, že se mu nechce odpovídat na mé otázky a tak
volil ústup do své svatyně. Už to vypadalo, že se nic nedozvím, když na mě děda zamával svou kostnatou rukou.
Přesunul jsem se k němu. Na řídkých bílých vlasech měl naraženu námořnickou placírku s obrovitou kotvou na
štítku. Obličej samá vráska, ale oči jak trnky.
„Hele, ty si ten mladej, co má chalupu po Vencoj, co?“ a zamával mi před očima neuvěřitelně smrdutou dutinkou.
Bůh ví, co do toho cepe, napadlo mě, ale nahlas jsem jen hlesnul: „Jo.“
„Voni si tu šici myslej, že byl cvok, ale nebyl, já ho znal vod reálky. Seděli jsme spolu v jedný lavici a pak, když už
to bylo nahnutý a za hranicema si na nás brousil zuby ten čalouník s knírkem, tak sme spolu vzali kramle. Terst,
Cairo, Bujónos ajrs, Sydný a na Filipíny, než tam přišli žluťáci.“
„Jó pane, to byly časy!“ zasnil se, „byli sme mladý a každým přístavu se kolem nás točily holky jako lusk. Já pak
dělal na jedný kocábce, co vozila ledek z Čílé nahoru do států a Venca se flákal někde po Tichomoří. Setkali jsme se
až po válce, když hledali do Labský zkušený mariňáky.“
Děda zakončil tuto svou zhuštěnou životopisnou črtu dalším mohutným gestem. Přiloudal se hospodský a postavil
před dědu talíř s nádherně vypadajícím gulášem. I porce byla pěkná. Bylo vidět, že sem ještě dravý kapitalizmus
nedorazil.
Moje chuťové buňky se vzbouřily a tak jsem si ho poručil taky.
Když jsem dojedli, povídá děda: „Hele, mladej, co takhle malýho bechera, aby líp trávilo?“
„Nesomruj dědku!“ napomenul ho od pípy Hůlka.
Ignoroval jsem ho a poručil dva velký. Zelenka ho do sebe hodil na ex, zakoulel očima a povídá: „Seš kabrňák!... vo
čem jsem to?“
„O Vencovi.“
„Jó! Von měl v merku něco velikého, na to vem jed. Na něco tu kápnul, proto šmejdil po okolí, ale nechtěl to říct ani
mě, svýmu nejlepšímu kámošovi. Vlastně mi to říct chtěl, když si tím lítáním po lesích uhnal zápal plic, tak se prej po
mě sháněl. Jenže já byl zrovna tenkrát ve špitále, páč mě vzal houser a když mě pustili, tak už jsem za ním mohl jít
akorát na krchov ke hrobu.“
„A co ta vila na kopci,“ rozhodl jsem se využít povídavého děduli a dostat se tak konečně k tomu, co mě zajímalo.
Stařík prosebně šlehnul pohledem k nálevnímu pultu. Pochopil jsem a objednal další rundu.
„Tak ta,“ spustil stavidla vysloužilý námořník.
„Před válkou si ji tu nechal vystavět jako víkendhaus velkostavitel Šimák. Móc nobl rodina, velká honorace, hlavně
madam. Ta byla nafučená tak, že měla nos v oblacích. Taky proto si nechali vystavět takový monstrum, tam nahoře
na kopci, kterej ještě zvýšili navážkou. aby na ostatní mohli čučet pěkně zvejšky a vokazovat jaký jsou hogo-fogo.
Ve válce, zrovna když já byl někde za obratníkem Kozoroha, si pro něj přišlo gestapo, protože ho někdo udal, že dělá
pro odboj. Byl zalígrovanej, ale nějakým zázrakem to přežil. Jenže když se vrátil domů, už to nebyl von. S tou jeho
firmou to šlo od desíti k pěti a tak dyš přišli komunisti, už nebylo ani co zabrat. Sám Šimák měl štěstí, že byl údajně v
tom odboji. Stal se z něj partafíra na stavbě a byl rád, že dopad líp než jiný. Ani děti se jim nepovedli. Měli dvě
holky. Ta starší byla hrozná megera po máti a společně s ní doma Šimákovi těžce zatápěly. Babky tvrdily, že to bylo
slyšet kolikrát hezky daleko. Ta mladší byla vod mládí mešuge a byla víc ve cvokárně než doma. Pořád tvrdila, že
navštěvuje víly a chodí do jejich kouzelný země.
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Von si nestěžoval, ale co nedokázalo gestapo, to se povedlo těm dvěma čarodějnicím. Jednou ráno, místo toho, aby
šel do práce, si počkal na rychlík od Prahy a hupnul pod něj. Byl prej na maděru, ale před smrtí určitě proklel celou
rodinu i ten dům.
Tu mladší pustili dom na tátův pohřeb, ale to byla chyba. Sotva přišli ze hřbitova, tak ona že prej jí bolí hlava a že se
jde projít ven na čerstvém luftu. Vyšla ven a už jí nikdo nikdy neviděl. Chudák holka!
Toc se ví, zavolali policajty, tedy tenkrát to byli esenbáci, že jo. Přijeli i se psem, ale byl to asi nějakej mizernej čokl,
ztratil stopu pár metrů od domu.
Ty dvě skoro nevycházely. Podle mýho se užíraly navzájem. Nikomu nebylo divný, že je neviděli pár dnů, ale pak se
tam přeci jen vypravili v čele se starostou. Ty dvě si na sebe vzaly nejlepší hadry co měly, načinčaly se a pak si
pustily plyn, ale to víte po pár dnech na ně stejně nebyl pěknej pohled.
Příbuzný žádný, tak to spadlo do klína státu a nastěhoval se sem nějakej papaláš z UV. Ne na dlouho. Brzo všichni
věděli, že si sem vozí sotva zletilé pionýrky a tak ho soudruzi poslali na školu do Moskvy, aby zmizel z očí. Říkalo
se, že se tam napil tý jejich chlorovaný vody, dostal z toho žaludeční vředy a umřel rusákum pod kudlou.
Po šedesátým vosmym se sem nastěhovala ruská šajba. Údajně děsnej ras co sekýroval vojáky, až se mu na
manévrech stala nehoda, když ho přejelo OT. Dali mu metál, cínovou rakev a hajdy domů. To už se rozkřiklo, že je to
prokletej dům a nikdo ho nechtěl, tak ho darovali nějakýmu výzkumáku. Docenti byli štěstím bez sebe, ale jen do tý
doby, než zjistili, že se tu nic koumat nedá, protože se jím plašily přístroje. Tak z toho udělali depozitář a po
sametovce, řekli, že to nechtěj a darovali to obci,“ uzavřel děda své vyprávění.
„ My nějáko vyschlo v krku?“ dodal.
„Pivo nebo panáka?“ zeptal jsem se věcně.
„Dyby to šlo, tak obojí,“ řekl zkusmo.
Poručil jsem mu žádané, ale hned zaplatil, aby dědek věděl, že jsem ždímatelný jen do jité míry.
KAPITOLA III. OTAZNÍKY.
Šel jsem domů krokem trochu nejistým. Jednak proto, že nejsem zvyklý pít alkohol, ale i z toho, co jsem se všechno
dozvěděl.
Doma jasem si dal sprchu, uvařil si kafe, sedl na zápraží a díval se na tu pochmurnou vilu naproti na kopci a
přemýšlel.
Jedna věc bylo, kolik na tom, co děda říkal pravdy, a kolik bylo dílem lidové tvořivosti. Protože já sám jsem se v
životě sekal s tím, že existují místa, která jakoby neštěstí přitahovala, byl jsem nakloněn věřit tomu, že to, co mi
Zelenka vyprávěl, je pravda. Další otázkou byla pomatenost předešlého majitele chalupy. Když jsem jí kupoval, bral
jsem to, co mi bylo řečeno, jako dané, ale teď jsem byl na pochybách. Vysloužilý námořník, který jistě leccos ve
svém životě prožil, se nezblázní do nějaké chiméry a jestli byl tak čilý, jako jeho kamarád, tak není možné uvažovat o
nějaké stařecké demenci.
Při stěhování jsem všechny jeho věci, které měl, prostě vzal a nacpal na jednu hromadu s tím, že to postupně přeberu
a vyházím. Teď jsem si umínil, že s tím konečně začnu a pečlivě vše proberu. Krom mnoha knih, tu byly i plné
krabice novinových výstřižků, ale mě bylo jasné, že pokud opravdu na něco přišel, musí to být zde, možná jen drobky
informací, které on si nějak pospojoval dohromady. Půjdu-li tedy stejnou cestou, měl bych se teoreticky dobrat i
stejných výsledků.
Ale dřív než jsem s tím začal, měl jsem možnost ještě v pozdním odpoledni ověřit si pravdivost vyprávění starého
námořníka, když jsem potkal starostu.
„ Na slovíčko!“
„Zastavil jsem se v hospodě s dědou Zelenkou na kus řeči. On mi vyprávěl o Václavu Bláhů, oni byli velcí kámoši.
Tvrdí, že nebyl žádný blázen.“
„A co si máme myslet o chlapovi, který na stará kolena lítá po lesích s dalekohledem a jinejma hejblatama?“
„A taky mi vyprávěl o té vilce támhle nahoře.“
„Jo, ten! To víte, lidi toho napovídaj, samý babský řeči, že prej tam straší a tak.
„Takže to o tom, že ten Šimák skočil pod vlak není pravda?“
„Jo, to jo,“připustil neochotně.
„ A matka s dcerou si prý pustily plyn? A druhá zmizela beze stop?“
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„No, ona měla podle toho, co jsem slyšel dost dobrej důvod, aby se vypařila.“
Kdy se to vůbec stalo?“
Někdy v šedesátým sedmým.“
„Tak mi řekněte, kam se v tý době mohlo asi tak utíkat?“
Místo odpovědi jen pokrčil rameny a řekl nevrle: „Už musím jít, mám ještě nějaké povinnosti.“
Otočil se a bez pozdravu odcházel. Nevadilo mi to, protože jak mluvil, vyskočila mi v hlavě vzpomínka na
dalekohled v jednom z kufrů plných všeho možného a měl jsem jisté tušení.
Starý vojenský dřevěný kufr stál naštěstí hned za dveřmi. Otevřel jsem ho a dýchla na mě vůně moře a dálek. Na hoře
mušlí a dalších suvenýru si to trůnil silný triedr a vedle něj mosazný starožitný sextant. Dál tu byl mořský koník
zalitý do epoxidu, v koženém pouzdře pošitém barvenými korálky trčela mačeta a pod ní obrovitý pečlivě
naolejovaný perkusní šestiraňák .
Vypadalo to tak trochu jako kufr Indiana Jonese, ale to, co mě nejvíc rozradostnilo, byly černé školní desky na
výkresy, pečlivě připevněné popruhy na víku kufru. Sundal jasem je a otevřel.
Starý školní sešit, gumičkou připevněná tužka, guma, trojúhelník a logaritmické pravítko. Při pohledu na něj jsem si
uvědomil, jak tuto dříve tak oblíbenou pomůcku vytlačily dnešní kalkulačky do říše zapomnění. Otevřel jsem sešit.
Pečlivým, téměř kaligrafickým písmem tu byly provedeny nějaké výpočty. Na další stránce pak nějaký nákres, ale
moudrý jsem z něj nebyl. Vedle čísel tu byly u jednotlivých bodů kryptografické poznámky M.P., M.D. M.S., což
mohlo znamenat cokoliv.
Na další stránce opět jiný obrázek a jiné značky. Dalo se odhadnout, že Bláha pomocí dalekohledu a sextantu
vyměřoval okolí a cosi tu hledal, ale zda to našel a na plánku zaznamenal, už byla jiná otázka.
Přešel jsem do své pracovny a plánky pečlivě překreslil. Při té práci mě napadlo, že jediný, kdo by si s tím mohl
vědět rady bude děda Zelenka, vždyť to byl jeho nejlepší přítel!
Několik dalších dní jsem musel zůstat doma s pekelnou rýmou. Mezi tím, co jsem srkal horký čaj a baštit paralen,
jsem se začal probírat obsahem mnoha kufrů plných knih, časopisů a výstřižků.
První na co jsem narazil byla zejména předválečná literatura týkající magie, spiritismu, alchymie a podobných
pochybných témat. Vedle děl autorů českých tu byly i knihy v němčině, angličtině a francouzštině. I když jsem měl
ke každému, kdo se podobnými záležitostmi zobíral velké výhrady, nemohl jsem neobdivovat rozsáhlé jazykové
znalosti starého Bláhy.
Když jsem se konečně trochu dal zdravotně dohromady, nahrnulo se mi jako naschvál tolik práce, že jsem na nic
jiného neměl čas, ale stejně jsem alespoň čas od času ve svých myšlenkách zalétl k těm dvěma záhadám, které bych
rád rozřešil, ale zatím se mi zdálo, že jsem nepokročil ani o kousek.
KAPITOLA IV. PÁTRÁNÍ
Konečně jsem se po čtrnácti dnech vypravil do hospody, abych své problémy prokonzultoval se starým mariňákem,
ale místo u okna bylo prázdné. Už jsem se lekl, ale Hůlka mě uklidnil, že je vše v pořádku a že se Zelenka co nevidět
objeví.
Měl pravdu. Netrvalo to ani čtvrt hodiny a stál ve dveřích opět ve své nezbytné námořnické placírce. Hned se sápal
po půllitru a mohutně si lokl. Blaženě si utřel bradu od pěny, radostně na mě zamával a rychle si přisedl.
„Tak co, jak jde život?“
Než jsem stačil odpovědět, přišoural se hospodský: „Tak co to bude dneska?“ a píchl prstem směrem k tabuli nad
výčepem. Děda vytáhl starou ohmatanou tobolku a zapátral v jejím obsahu. Znovu zkontroloval ceny a pak se
omluvně zeptal: „Udělal bys mi buřty s cibulí? Mě přijde důchod až pozítří.“
Hospodský se jen zašklebil a utrousil: „ No, jo.“
Musel jsem chytit příležitost za pačesy a tak povídám: „ A co takhle řízeček? Ten by jste nám neudělal?“
„Se salátem?“
„Jasně!“
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„Může být.“
„Tak dvakrát a ty buřty si dáme jako předkrm.“
Dědovi jen nadskočilo obočí: „Téééda, vy ste ale grant,“ plácl mě po zádech. Na svý léta měl ještě páru!
„Pane Zelenka, já od vás potřebuji pomoct.“
„Jsem jedno velký ucho, povídej.“
„Tohle jsem objevil v jednom Bláhově kufru.“ a vytasil jsem nákresy.
Děda si obřadně nasadil brejličky a začal to zkoumat. Mnul si při tom strniště na bradě. Chrastilo to, jako když se
dikobraz prodírá suchým rákosím. Nezdálo se ovšem, že by si s tím věděl rady a byl zjevně v rozpacích.
„Taky jsem tam našel spoustu esoterické literatury,“ načnul jsem proto další téma, které mě zajímalo.
„Co to jako má bejt?“
„Magie, vyvolávání duchů a tak.“ osvětlil jsem to.
„To je blbost,“ zaprotestoval, „to je dobrý akorát tak pro svíčkový báby Na to on nikdá nebyl. Vždicinky pevně
oběma nohama na zemi.“
Pak dorazilo jídlo. Byly to typické hospodské řízky rozklepané do tenka, se spoustou strouhanky, která měla dodat
zdání tloušťky.
Po jídle se Zelenka opět zhluboka napil a znova se zahloubal do nákresů, mumlaje si: „ To by mě samotného
zajímalo, co to všechno znamená.Vypadá to, že trianguloval okolí.“ „Trianguloval?“
„No jasně, suchozemská krysa! Jednoduše: V rovnostranným trojúhelníku mají úhly 60 stupňů a všechny strany jsou
stejně dlouhé. Takže v bodě A zaměříte bod C a pak jdete do bodu B, který s A i C svírá 60 stupňů. Délka mezi A -B
je pak zároveň i délkou A-C a B-C, kapišto?“
„Jenže tady to moc na rovnostranné trojúhelníky nevypadá.“
„Ste jak malej! To jde na papíře nebo na moři, ale tady u nás v kopcovité krajině plné překážek se ten, kdo měří,
nemůže často do bodu B postavit, proto provede měření z bodu B1 a pak udělá korekci. Von Venca na tohlec byl
machr. Však ho taky na Belině uděláli prvním důstojníkem.“ Odmlčel se a pak zamyšleně dodal: „ Taky by to mohly
bejt mapy, když jezdil s kontrabandem po Šalamounech.“
„Co pašoval?“
„Hlavně chlast, marihuánu a taky vozil děvky po přístavech a plantážích.“
Vytřeštil jsem oči.
„ No, co myslíte, že se tam tak dalo dělat? Rádio nebylo, televize nebyla. Je tam vedro, prší tam dvě stě dní v roce.
Můžete akorát chlastat, občas si fetnout a doufat, že to peklo přežijete. A děvky? Začít si s nějakou domorodou
ženskou nebylo radno. Krom toho, že byly šeredné a příšerně smrděly, tak na to některé kmeny reagovaly tak, že si
cizince daly k obědu.“
„…jenže“, plynule navázal děda, „ když von lítal tady po okolí tak to budou nákresy vodsáď. Co?“
„Hmmmm“, protáhl a zašilhal k prázdnému poháru.
Pochopil jsem a poručil mu další pivo.
„Když já beru až pozítří,“ opakoval omluvně.
„Copa asi znamenají ty zkratky? D.P., že by debilní putika? V. B. veřejná bezpečnost? Ale tady nikdá služebna
nebyla. M.P. a ty dvě čáry vypadají jako mrtvej plaz?“
Mudrovali jsem nad tím ještě chvíli, ale na nic jsme nepřišli a tak jsem se vrátil domů. Byl jsem hodně zklamán, asi
jsem od povídání se Zelenkou očekával mnohem víc, ale teď jsem měl pocit, že jsem se nedostal ani o krok dál.
V dalším kufru byly cestopisy, opět většinou v cizích jazycích, mnohdy doplněné o Bláhovy zasvěcené poznámky,
které doplňovaly nebo opravovaly původní informace. Už jsem zcela ztrácel naději, že objevím něco , co by mělo s
jeho nákresy souvislost, když jsem mezi šestákovými rodokapsy objevil útlou knížku se sáhodlouhým názvem:
Předslovanské objekty objevené, a popsané soukromým docentem dějepisectví dr. Jiřím Šťastným, vydáno vl.
nákladem autorovým s laskavým přispěním I. Všesokolské okrašlovací společnosti v P…. v počtu 200 kusů.
Zhruba uprostřed jsem našel červenou tužkou označený odstavec:
…asi půl kilometru za vsí M. bylo na soutoku dvou potoků na návrší mnou nalezeno několik rozměrných kamenů o
kterých jest se možno domnívati, že šlo o dávné předslovanské božiště, jemuž vévodí jinde ve Středních Čechách
Page 5 of 9

nevídaná umělá jeskyně, jejíž vchod tvořen je dvěma obrovitými žulovými kvádry přes které pak třetí jest jako
překlad přeložen. Kameny tyto velikosti jsou takové, že jistě lidu pravěkému bylo velmi zatěžko na kopec je dopraviti
a zde postaviti.
Tu asi odehrávaly se rituály jejich tajemné možná i spojené s obětmi lidskými, neboť tomuto místu lid se dodnes
vyhýbá a sluje špatnou pověstí.
Vypraví se o něm historky hrůzné plné podivných míhajících se světel a stínů, reji víl, které prý si i nejednoho
mládence a dívku ssebou odvedly či ho na místě utancovaly.Podle jednoho vyprávění jeden neopatrný pasáček sem
stádo koz zavedl. Pak se přihnala krátká přeprška, nad kopcem bylo vidět mohutný výboj mlna a pasáčka ani jeho
stádo již nikdo nikdy nespatřil.
Civěl jsem na ten odstavec, jakoby mě zasáhl blesk. Dolmen tady ve Středních Čechách? A navíc podle soukromého
vědce i pořádně velký?
Lidi mizející kdesi v nenávratnu stejně jako Šimákova dcera!
Náhle jsem pochopil, že tu nejsou dvě záhady, ale jen jedna a že to vše zapadá dohromady. Pocítil jsem velké
vzrušení a věděl jsem, že nebudu mít pokoj, dokud tomu nepřijdu na kloub. Teď už jsem chápal Bláhovu posedlost,
když běhal po okolí a už jsem věděl i to, co tak usilovně hledal.
Zatímco v první chvíli jsem měl pocit, že je mi vše jasné, později k večeru, jak jsem nad tím stále více a více
přemýšlel, jsem došel k přesvědčení, že jsem v řešení záhady pokročil jen o malý kousíček.
Největším otazníkem bylo místo, kde dolomen stával. Jestliže Bláha cosi přeměřoval, musel mít ještě nějakou indicii
než všeobecný a neurčitý popis v té knížce.
Ale ač jsem několik dalších dní znova prohledal všechny knihy a výstřižky, nic jsem nenašel a tak jsem nakonec
došel k přesvědčení, že patrně mluvil s někým, kdo něco o umístění dolomenu věděl.
Pak jsem se vrátil k práci, ale šlo mi to pomalu, stále jsem se v myšlenkách musel vracet k záhadě ztraceného
dolmenu, dostala se mi pod kůži, usadila se mi v hlavě.
KAPITOLA V. PÁTRÁNÍ TERÉNNÍ.
Nejprve jsem si zašel do městské knihovny a poprosil o nějakou literaturu o dolmenech. Byl jsem překvapen, když mi
paní začala snášet velké stohy knih. Zalapal jsem po dechu a jen bezradně zíral na tu horu. Knihovnice, když viděla
mé zděšení, se nademnou smilovala a s úsměvem mi vybrala dvě s tím, že pokud mi to nebude stačit, tak mi přinese
další. Sedl jsem si do koutka, cucal své oblíbené bonbóny a dělal si pilně poznámky.
Byl už skoro večer, když jsem se vracel domů. Před dveřmi postával děda Zelenka a vzorně zasalutoval: „Brej večír.“
Byl jsem dost unavený a tak jsem jen trochu nevrle odpověděl a pomyslel si, co asi chce, ale když začal povídat,
únava ze mě spadla a já zvědavě poslouchal.
„Já mám pocit, že jsem na něco přišel,“ začal trochu rozpačitě a z kapsy vytáhl zmuchlanou kopii plánku, kterou jsem
mu věnoval. Pozval jsem ho dál. Vešel krokem, který neomylně prozrazoval starého mořského vlka. Sedl si, položil
papír na stůl, přejel po něm rukou v marné snaze ho uhladit. Olízl si rty a prosebně se na mě zahleděl. Pochopil jsem,
zašel do ledničky a vytáhl lahváče. Děda ho přijal s vděčným úsměvem, zhluboka se napil a bylo to jakoby ho někdo
polil živou vodou a konečně pokračoval v tom co začal povídat venku.
„Tak tedy ty dvě vlnky. Tak se přece vždycinky značila voda, ne? Tak mě napadlo, že to M.P. znamená Mlýnský
potok. On tu totiž kdysi támhle nahoře stávával ještě za Rakouska mlejn.“
„ A kdepak ten potok teče? Poďte mi to ukázat.“
„On už vlastně neteče. Vlastně nevím docela určitě ani kudy tekl. Ten mlejn vyhořel a pak už ho nikdo znovu
nepostavil. Koryto potoka zarostlo, zaneslo se a tak si myslím, že by to mohla bejt támhleta strouha na svahu.“ a
máchl rukou někam neurčitým směrem doleva.
„Přesněji to nevíte, co?“
„Ale jo, on ten rigol je ještě místama poznatelný. Jestli chcete, tak si uděláme zítra výlet a já vám tu škarpu ukážu. Vy
ste uznalej, tak vím, že tu mojí snahu oceníte.“
Bylo to jasné, když ho budu zásobovat pěnivým mokem bude mi dělat průvodce. A tak jsem druhý den vyrazili. Já s
malým turistickým batůžkem a Zelenka se síťovkou plnou lahvářů, které jsem zafinancoval. Vydali jsme se po svahu
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vzhůru. Asi po pěti stech metrech mi ukázal na malý mostek vedoucí přes sotva znatelnou a kopřivami zarostlou
strouhu: „Tak tohlec by mělo bejt vono.“
Přešel jsem silnici a nahlédl dolů. Byla tu louka a bývalé koryto bylo neznatelné. V duchu jsem si představil, kam asi
dříve mohl potok pokračovat. O pár set metrů níže byl malý obecní rybníček a nebylo si těžké představit, že potok
ústil právě tam. Vydali jsme se tedy směrem opačným vzhůru svahem.
„Proč musí všechny cesty vést do kopce!“ hudroval děda, supěl jak lokomotiva a hojně se občerstvoval.
Měli jsme štěstí, že dobře patrná stužka bujné vegetace, značící bývalé koryto potoka, vedla téměř souběžně se
silnicí.
Prohlížel jsem si pečlivě okolní krajinu, a když jsem to uviděl, prudce jsem se zastavil. „Co je? Co se děje?“
„Vidím vé-bé,“ odpověděl jsem lakonicky a ukázal na vzdálený protější kopec, kde nad koruny ostatních stromů
vyčuhovala veliká borovice.
Během odpoledne se nám tak podařilo objevit i další orientační body. Mohl bych tedy s výletem být spokojen, ale to
hlavní, tedy místo, kde býval dolomen, jsem pořád ještě nenašel.
Co se týče zde zmíněných zkratek, M.S: byla socha panny Marie na rozcestí. M.D. mohutný rozložitý dub stojící
kousek od Šimákovy vily a D.P. byl můj, respektive bývalý Bláhův dům a zkratka neznamenala „Dům pitomcův“ jak
jsem navrhoval, ale „domovský přístav“, jak mě Zelenka s úsměvem opravil.
Stáhl jsem si z internetu mapu, náležitě ji zvětšil a objevené body do ní začal zanášet. Potíž vyvstala v tom okamžiku,
kdy jsem měl označit ten u Mlýnského potoka. Zavřel jsem oči a v duchu si opět představil tu chvilku, kdy jsem ze
silnice uviděl borovici. Ano, v zorném poli jsem měl i šedivý dům a dub u něj stojící. Otevřel jsem oči, vzal pravítko
a udělal přímku. Mimoděk, veden okamžitým nápadem jsem udělal i další spojující sochu a můj dům. Čára opět
protnula dům na návrší. Díval jsem se na ten kříž a náhle se mi to všechno spojilo v jeden logický celek. Vždyť jsem
četl, že dávné druidské svatyně byly vždy někde na kopci. Jejich součástí byla i malá jezírka, posvátné prameny nebo
potůčky a též i háje, tvořené zejména duby, kde bylo zakázáno porážet stromy a tak mnohdy dorůstaly obrovité
velikosti a dožívaly se neuvěřitelného stáří. A to vše jsem měl doslova před očima. Bylo to jasné!
Dolomen stávával někde tady naproti, tam kde se teď tyčila šedivá krabice bývalé vily. Jakoby se protrhla přehrada,
zaplavovaly mě nové a nové nápady a střípky událostí se jakoby zázrakem dostávaly na svá místa, aby utvořily
celistvou mozaiku.
Dolomen musel nutně být někde blízko domu a musel existovat ještě v šedesátých letech, kdy se ztratila Šimákova
dcera. Vždyť to Zelenka říkal jasně: „… šla se jen ven nadýchat čerstvého vzduchu a policejní pes ztratil stopu pár
kroků od domu.“
Zvedl jsem oči k protějšímu návrší, jakoby se tam hledaný objekt mohl náhle zjevit. Tu noc jsem špatně spal,
myšlenky se mi vracely stále dokola. Na jednu stranu jsem si nadával, že jsem na něco tak jednoduchého nepřišel už
dávno a na druhou se mi řešení zdálo stále méně jisté a do mé mysli se vkrádaly pochyby. Byla jen jedna možnost,
osobně vše prověřit.
KAPITOLA VI. TAJEMSTVÍ ŠEDIVÉHO DOMU.
Když jsem se probudil, sluníčko už bylo pěkně vysoko a svítilo mi do postele. Nechtěl jsem se k domu vydat sám,
vždyť Zelenka byl Bláhův kamarád a měl právo se dozvědět, co našel jeho přítel.
Do batůžku jsem tentokrát přidal i silnou baterku a oblékl si staré džíny. Věděl jsem, že děda proti další výpravě
nebude nic namítat, obzvlášť když jeho účast budu honorovat několika lahváčema a kartonem Spart.Vlastně,
uvědomil jsem si, mi ten svérázný dědula přirostl k srdci.
Seděl tak jako obvykle na svém místě a baštil utopence a nad ním se tyčilo obrovité chlapisko a cosi do něj hučelo. S
obavami jsem se přiloudal blíž. Chlápek po mě šlehnul pohledem a dal si bez pozdravu čelem vzad a odkráčel.
„Co to bylo zač?“
„Porybný. Chyt mě včera s dvojkou cejnů v podběráku.“
„Vy nemáte rybářský lístek?“vyjevil jsem se.
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„Che. Něco takovýho jsem jaktěživ nepotřeboval. Už jako kluci jsme tu lovili s kusem lanka přivázaným na klacku.“
„Ale vždyť vám dá pokutu.“
„Ten? Dyk jsem ho učil jako malého navazovat háček, ukazoval mu, kde berou a pomáhal mu vytáhnout jeho první
rybu! Kdyby byl sám, tak bude dělat, že mě nevidí, ale šel s ním ještě starosta, tak na mě mušel dneska přijít pouštět
hrůzu.“
„Hele, byla vám včera ta štrapáce k něčemu?“ zeptal se zvědavě.
„Jo byla.“
„A kam pomašírujeme dnes?“ vyzvídal a jeho oči se dychtivě přilepily na igelitku s lahváčema.
„K Šimákovic vile.“
Děda viditelně ochladl: „Hmmm.“pravil nenadšeně.
Ukázal jsem na karton cigaret. Obočí mu nadskočilo, plácl mě po zádech a zajásal: „ S váma kliďánko i vo půlnoci na
krchov!“
Od mé první letmé návštěvy se nic na návrší nezměnilo. Dům tu stál šedivý a ošuntělý a já tváří tvář prozaické realitě
jen stěží skrýval rozpaky a včerejší nadšení nahradila skepse a zklamání. Co se tu dá vlastně najít, myslel jsem si v
duchu. V tom to Zelenka řekl nahlas a ten souzvuk myšlenek mě chtě nechtě rozesmál i když místo vyzařovalo
smutnou a ponurou atmosféru.
Děda si sedl pod strom a zapálil si cigaretu a začal ji labužnicky vychutnávat.
Zatím bylo krásné počasí, teď se náhle začalo kazit. Obloha se zatáhla šedivými mračouny, ačkoliv tady dole se
vzduch ani nepohnul Barvy jakoby pobledly, stíny se protáhly, vzduch zhoustl, prostor zploštěl a věci okolo se staly
pouhými kulisami.
Přímo předemnou byla na nevysokém kopečku malá dvířka vedoucí patrně do nějakého sklípka. Jako v hypnóze jsem
je otevřel a ze spodu mi do tváře zavanul chlad a vlhkost. Sehnul jsem se a opatrně po schodech vyztužených dávno
zetlelými prkénky vstoupil dovnitř.
Místnost se hned za dveřmi rozšiřovala a já ve světle baterky viděl, že strop tvoří obrovitý kamenný, hrubě
opracovaný kvádr, další dva pak byly po stranách jako stěny. V mysli mi vytanula věta dědy Zelenky: „…“a udělali
tam vysokou navážku, aby mohli na ostatní koukat zvrchu.“
Tak tady byl onen hledaný dolmen! Zasypali ho a udělali z něj sklep!
I zadní stěna byla tvořena mohutným kamenem, ale ten nedosahoval až k zemi, ale končil asi metr a půl nad zemí.
Posvítil jsem si do otvoru. Nejprve jsem viděl jen šňůry starých pavučin, ale pak… zdálo se mi to nebo ne? Zhasil
jsem baterku a opravdu! Otvor byl široký a tam za ním nebyla tma, ale vypadalo to, že se tam válí šedobílá mlha ve
které se převalují jakési neurčité stíny. Vypadlo to jako tančící postavy v bílých šatech. Cítil jsem silné nutkání
sehnout se a jít se podívat na to co tam je. Čím déle jsem se díval, tím se mi obrysy zdály být ostřejšími a určitějšími.
Už-už jsem chtěl vykročit a tak jsem rukou máchl, abych odhrnul pavučinové záclony. Zvířený prach mě na vteřinku
přinutil zavřít oči. Když jsem je otevřel, překvapeně jsem zamrkal, protože vše bylo pryč a já zíral do čiročiré tmy.
Stál jsem tam a slyšel bušení svého srdce, jako kdybych právě doběhl závod na dlouhou trať. Otočil jsem se. Světlo v
otvoru se mi zdálo být neskutečně daleko. Udělal jsem pár váhavých kroků ke schodům. Zatočila se mi hlava a zvedl
žaludek. Svět se předmnou zakymácel. Znova jsem pohlédl vzhůru. Teď se světlo ve vchodu zdálo být mnohem větší.
Jak jsem stoupal vzhůru, uslyšel jsem nějaký hluk. Vystrčil jsem hlavu ven. „Hééééj! Haló! Hůůůů!“
„No co je? Co se děje?“
„Sakra, kde jste človíčku!“ hnal se ke mně radostně Zelenka. Najednou se zasekl v půli věty a civěl na mě jako na
zjevení. Pak pokračoval, ale jeho hlas byl jakoby přiškrcený: „ Já jsem si tuhle pod stromem drobátko dáchnul a dyž
jsem se zbudil, tak ste byl fuč. Nejdřív jsem si myslel, že jste šel už dom, tak jsem šel k vám, ale doma ste nebyl, tak
jsem se vrátil a už hodnou chvíli tu běhám po okolí, halekám a hledám vás. Už jsem se chystál, že pujdu dolů do vsi,
abych jako zavolal policii.“
Vždyť jsem byl pryč sotva dvacet minut.“ namítnul jsem.
„Jó dvacet minut, dobře tři hodiny!“ a nastrčil mi pod nos svoje obrovité starožitné cibule. Ukazovaly skoro půl
sedmé.
Podíval jsem se na ty své. Bylo na nich čtvrt na tři. Teprve teď se mi dodatečně rozklepaly kolena a dolehla na mě
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strašná únava.
„Co je vám?!“ děda změnil tón na starostlivý.
„Nic, jen se mi nějak motá hlava, to bude z toho dusna, bude asi pěkná bouřka,“ odpověděl jsem, ale přitom jsem si
všiml, že si mě děda pořád nějak divně prohlíží. Co na mě je tak divného?
Ale moc dobře mi nebylo a tak mě celou cestu k domovu musel podpírat.
„Človíčku vy jste tam našel něco nepěkného, co?“ vyptával se. Tu jeho starostlivost a pohledy jsem pochopil až když
jsme se odplížili domů a já se šel do koupeny opláchnout. V šoku jsem zůstal zírat do zrcadla na své vlasy, které teď
byly bílé jako sníh. Vrátil jsem se do kuchyně, nalil si pořádného panáka a hodil ho do sebe na ex. Cítil jsem, jak mi
alkohol rozehřívá vnitřnosti a třas ustupuje. Nicméně šok z toho, jak se změnil můj zjev jsem si stále nemohl srovnat
v hlavě, stejně jako jsem si stále nebyl jist tím, co jsem zažil a musím se přiznat, že to přesně nevím dodnes.
Pokusil jsem se to dědovi vyprávět, ale naléhavě mě přerušil: „Pro všechny svatý, neříkejte mi nic, nechci nic slyšet,
rozumíte? Já už jsem starej člověk, procestoval jsem celej svět a leccos zažil, ale jak tak na vás koukám, tak tohle by
bylo i na mě silný kafe. Ať už jste tam viděl cokoliv, nikomu to neříkejte. Ani muk, jasný?“
KAPITOLA VII. EPILOG.
Tu noc přišla strašná bouřka, blesky křižovaly oblohu, hrom burácel téměř neustále a ozvěnách se několikanásobně
vracel.
Ráno jsem měl pocit, že jsem včerejší den prodělal dlouhou tůru, vlekl jsem se po kuchyni směrem k oknu a zůstal
vyjeveně stát zíraje na protější kopec.
Obrovitý dub byl bleskem rozštípnut. Zůstala jen jedna větev, trčící k nebi jako zdvižený prst. Zbytek stromu spadl
na dům a svou vahou ho téměř celý zbořil. Zůstala jen přední stěna s jediným oknem.
Vzbudil jsem dědu Zelenku, který kůli dešti zůstal na noc u mě a uvelebil se na lavičce vedle pece. Nohy mi ještě
moc nesloužily, ale když jsme si dali kafe, cítil jsem se už docela dobře.
Pomalu jsme vyšli na vršek. Děda se ke mně choval vzorně a podpíral mě jakobych byl z porcelánu. Na zbořeništi už
bylo několik lidí a mezi nimi i starosta.
Dům spadl přesně na sklep a zasypal ho hromadou cihel.
„Zejtra sem přijede buldozer , stejně to už byla ruina a nikdo ji nechtěl, alespoň od ní bude pokoj,“ obrátil se na nás
starosta, ale pak si všiml mých bílých vlasů a zůstal stát s pusou dokořán.
„Nová móda,“ vysvětlil jsem lakonicky.
Druhý den opravdu přiburácel buldozer, shodil i stěnu, která zůstala, rozhrnul trosky a odrachotil.
Do měsíce suť zarostla plevelem a už ani nebylo znát, že tu někdy nějaký dům stávával. A já? Koupil jsem dva
rybářské lístky, zapřísáhl porybného mlčením a poprosil Zelenku, aby mě naučil chytat ryby.
(konec)
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : REALITA VŠEDNÍHO DNE.

Slýchávám slovo realita skoro každý den a všichni jaksi samozřejmě předpokládáme, že je to vše co je kolem nás.
Ale málokdo si položí otázku: Je to skutečně celá realita?
Naše smysly jsou nedokonalé. Ucho je schopno přijmout jen zvuky o určité frekvenci. Ještě horší je to s naším
zrakem. I tady vnímáme jen určitý rozsah paprsků. Stejně tak pohyb- ten, který je příliš rychlý zaznamenáme, ale
nevíme o tom. A pomalý? Tvor žijící 100 x pomaleji než my se nám jeví jako nehybný.
Dále: Svět okolo nás vnímáme z dvou různých míst
(očí) a teprve naše centrum zraku tento vjem upraví a
doplní na celek. Tady je důležité slovo „upraví“. Něco z
toho, co vidíme totiž potlačí a jiné zdůrazní, což je
podstatou většiny kouzelnických triků. Zatímco naše
pozornost je upoutána nedůležitými efekty, v pozadí,
nevnímáno se děje to podstatné. Měli bychom si tedy
uvědomit, že to co vnímáme je jen malá část skutečné
reality a vida část obrazu neměli bychom pyšně
prohlašovat, že ho známe celý. Nevím jak velkou část
vidíme, možná je to jen několik tahů štětcem někde v
rohu.
Píši o tom také proto, že v případě mnoha záhad (třeba UFO) není třeba uvažovat o cizincích z galaxie XY. Ne,
možná jsou tady, včera, dnes, zítra a jejich svět je těsně vedle našeho.
Zdá se vám, že člověk uvažující o takových věcech je blízek bláznovství? A to ještě nejsem u konce!
Mikrofyzika nás přesvědčuje o tom, že je možné, aby jedna částice byla v tom samém okamžiku na dvou místech,
stejně jak to, aby dvě částice vzdálené od sebe se pohybovaly stejně rychle stejným směrem- jako akvabely.
Nikdo dost dobře neví proč a jak, ale přesto se tak děje.
To jen naše pýcha a nadutost nám nedovoluje přiznat, že je něco mimo dosah našich smyslů. Omyl!
Jsme diváci na velkolepém představení největšího z kouzelníků!
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : SPEKULACE O VOYNICHOVĚ MANUSKRIPTU

Protože oficiální instituce zabývající se historií Voynichova manuskriptu (dále je VM) důsledně ignorují, zůstává
bádání na osamělých amatérských badatelích, nebo podivínských bláznech jako jsem já.
Má to tu výhodu, že se můžeme pustit do úvah a spekulací.

Jednu takovou spekulaci o zajímavé postavě související s VM napsal nedávno Jansan a Vy jste si ji mohli přečíst v
Enigmě pod názvem Tajemný Bareš. Napsal ji v době, kdy se zdálo, že všechen výzkum týkající se VM ustrnul, ale
čas oponou trhl a zjevil nové drobky informací.
Předně: další z nadšenců Ing. Urban zjistil, jak mi sdělil, že se do Klementina vrátil jeho archív. Už při prvním
zběžném průzkumu udělal zajímavý objev a totiž ten, že jistý Baroš byl v Klementinu zaměstnám jako pomocný
písař. Vzhledem k tomu, jak se dříve zacházelo se jmény, zdá se být možné, že písař Baroš je náš alchymista Bareš,
který si tímto způsobem nejen přivydělával, ale měl i přístup k informacím. Spekulace mi dovoluje vytvořit teorii, že
právě zde Baroš-Bareš nalezl v pozůstalosti Jakuba Hornického VM a přivlastnil si ho.
Další unikátní objev se povedl brazilskému badateli A. Stolfimu,
který v knihovně Vermontské univerzity objevil několik listů
rukopisu, který je vzhledem VM velmi podobný, ale je psán v latině.
Viz: zde O něco později jsem si v zářijovém čísle časopisu GEO
přečetl článek o Leonardu da Vinci, s ukázkami jeho děl a poznámek.
Všiml jsem si, že podobně jako u VM jsou tu nejprve nakresleny
obrázky a teprve potom písmo. A stejně jako u VM není text rozdělen
na jednotlivé věty, přičemž rozdělení na slova je pochybné. Jakýsi
pra-těsnopis ( kteroužto variantu řešení navrhoval již dříve p.Hurych!)
Leonardo byl levák a tak, aby zrychlil tempo psaní, psal zprava
doleva. Jeho písmo má podobné znaky jako písmo VM- některá
písmena (asi k,l,t,d,b) nápadně „přečuhují“ nad jiná(třeba-a,s,m,n,.),
y,l,k mají dlouhé velké kličky.

Vermontský rukopis

Zkrátka písmo z Leonardových poznámek se tomu, které je na VM,
velmi podobá. Horší je to již s kresbami, které jsou oproti da Vinciho,
naprosto diletantské i když žánrově zapadají do jeho doby. Malé nahé
koupající se ženy totiž velmi připomínají (sice mnohem dokonalejší)
ilustrace S.Boticelliho k Dateho Peklu- i tam je zněť postaviček po
pás ponořených ne sice v brčálově zelené vodě, ale ve vroucím oleji.

To, že by byl Leonardo da Vinci autorem VM, leze vyloučit, ale nemohlo to být trochu jinak? V jeho pozůstalosti
bylo údajně 1300 náčrtků doplněných textem. Zatím jich bylo objeveno něco kolo 600. Kam se poděl zbytek po
malířově smrti? Většinu získal jeho přítel a žák Francesco Melzi. Co s nimi udělal zatím nevím. Nevím zatím ani nic
o jeho dalším životě.
A opět spekulace: Dovedu si představit, že se část zápisků dostane do rukou někomu, kdo sice několik stránek vyluští
a přeloží do latiny, ale se zbytkem si prostě neví rady. Má pocit, že je to něco velmi důležitého a tak text přepíše ( a
možná i trochu pozmění) ( v textu VM nejsou škrty a přepisy)a obrázky diletantsky překreslí.
O tom jak se tento opis dostal do Čech si můžeme opět utvořit další fikci: Mnoho učených lidí v Čechách v té době
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vlastnilo rozsáhlé knihovny, obsahující i velmi vzácné manuskripty původem u Itálie.
Například Jan Zbyněk Zajíc z Buryně. Ten díky svému pokusnictví zchudl a musel nakonec svou milovanou
knihovnu rozprodávat a prchat před lichváři. Zemřel 1616 v Brozanech( cca 20 km od Mělníka, kde v té době žil
Horčický, náhodička že?)
V Budyni působil i Bavor mladší Radovský, v Praze vlastnil obrovskou sbírku Tadeáš Hájek z Hájku atd..
Oba Jakub Horčický určitě znal.
Dnes po 400 letech se nám již těžko podaří zjistit odkud ( respektive od koho) přesně Horčický spis získal a tak to
zůstane patrně tajemstvím. Odolává i šifra a tak se mnoho autorů uchyluje k tézi, že jde o tzv. hoax - tj. text, který má
sice všechny znaky skutečného jazyka, ale je nesmyslný.
Uvidíme, zda budoucnost přinese nějaký další objev, který by pomohl tuto záhadu osvětlit.
(konec)
Poznámka: Více o historii Vojničova Manuscriptu najdete v Hurontarii: zde1, zde2, zde3 a zde4
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AUTOR : ©Karel Šlajsna
NÁZEV : BEALŮV POKLAD

Voynichův manuskript není jediná šifra, která odolává všem pokusům o vyluštění. Velmi zajímavý je i příběh Bealovy
šifry. Začíná v podstatě v r. 1885, kdy vyšla útlá brožůrka The Beale papers.

Anonymní autor v ní popisuje příběh, který se měl odehrát
dvacet let před vydáním knížky. Do malého hotelu
Washington v Lychnburku ve Virginii, který vedl
R.Morriss se přistěhoval v r. 1820 cizinec jménem T. J.
Beale. Nějaký čas zde zůstal a pak zmizel neznámo kam.
O dva roky se vrátil, opět nějaký čas v hotelu bydlel a když
odjížděl svěřil majiteli malou železnou skřínku, s tím, že
jsou v ní uloženy důležité listiny. Později ale Morriss
dostal od Beala dopis zaslaný ze St.Louis, ve kterém mu
Baela píše, že skřínka obsahuje zašifrované dokumenty a
pokud se pro ni do deseti let nevrátí, smí s ní naložit podle
svého uvážení. Beal se opravdu do hotelu již nikdy nevrátil
a tak Morriss skřínku otevřel. Obsahovala tři strany
zašifrovaného textu a dopis vysvětlující, že v prvém je
označeno místo, kam Beale zakopal poklad, v druhém je
popis toho, co poklad obsahuje a v třetím pak seznam
příbuzných, kteří mají nárok na podíl. Morriss se pokoušel
šifru rozluštit, ale když neuspěl předal vše svému příteli.
Ačkoliv to není v knížce vysloveně napsáno, zdá se, že to
byl zkušený kryptoglog, který je totožný i s neznámým
autorem brožurky.
Ten dále vysvětluje, že se mu po mnoha pokusech povedlo zjistit, že druhý list byl zašifrován pomocí Deklarace
nezávislosti. Je v něm napsáno, že v okolí Buford´s je uloženo na dvou místech velké množství zlata, stříbra a šperků
v železných nádobách ukrytých pod kameny. Další šifry se mu ale ani po dlouhé době a mnoha pokusech nepodařilo
rozlomit a tak se nakonec rozhodl vše publikovat, aby tak dal možnost i dalších luštitelům. Prvními, kteří se
Bealovou šifrou dlouhodobě zabývali byli bratři Hartové. Zkoušeli opět různé způsoby jak zbylé dvě šifry rozluštit,
ale nepodařilo se jim to. Clayton to vzdal v r. 1912. Georgie pokračoval do r. 1952. Jejich následovníkem byl H.
Herbert, který se problémem zabýval od r. 1923 do r. 1970.
O rozluštění se nepokoušeli jen amatéři, ale i profesionálové- například zakladatel Amerického úřadu pro šifry
H.L.Yardley nebo W.Friedman. Vyskytly se i názory, že to celé je šikovný podvrh. Kryptolog L. Kruh provedl
textovou analýzu a tvrdí, že autor knížky i dopisů mají stejný styl a tudíž jde o jednoho a téhož člověka a příběh je
tedy vymyšlený.
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Část šifry, která udává místo pokladu

Druhou stranu tj. zastánce pravosti zastupuje historik P. Viemeister, který své výzkumy shrnul do knihy The Beale
Treasure- History of o Mystery ( Bealeův poklad- Historie tajemství). Zjistil, že existovalo několik mžů, jejichž
životní osudy by nebyly v rozporu s daty uvedenými v knize. Dále se mu podařilo prokázat, že základ celého příběhu
je velmi pravděpodobný a tak tato záhada přitahuje jak kryptoanalitiky tak i hledače pokladů. Ti se soustřeďují
hlavně na nápovědy v druhé- rozluštěné části, kde je zmínka o tom, že se poklad nalézá asi čtyři míle od Buford´s“ a
předpokládají, že se jedná o Bufordovu hospodu, stojící zhruba uprostřed obce. Vzhledem k tomu, že se tu píše o
tom, že poklad je obklopen kameny, hledalo se i v blízkém Husím potoku, ale veškeré pátrání bylo zatím
bezvýsledné.
Nicméně sem každé léto putují noví hledači z čehož malé městečko docela dobře prosperuje, neboť krom ubytování
nabízí i zapůjčení veškerého potřebného nářadí.
Důvodem proč ještě zbylé dva dokumenty ještě nebyly rozluštěny může být podle znalců v tom, že byl použit nějaký
jednorázový text tj. text, který byl vytvořen jen k tomuto účelu. Pokud nebude nalezen, nebo byl-li zničen, není
naděje na rozluštění. Další úvahy vedou k tomu, že možná autor knížky šifru úmyslně pozměnil.
Mě je jen záhadou proč Beal považoval za nutné zašifrovávat i třetí dokument, který má obsahovat jména podílníků
pokladu. Jestliže k utajení prvních dvou byl důvod, u tohoto by naopak bylo žádoucí, aby byl napsán v otevřeném
jazyce. Předpokládá se že Beal byl obyčejný člověk a tak další otázkou je jak ho napadlo použít právě tento druh šifry
a proč považoval za nutné použít pro další dokumenty jinou šifru.
Pro zájemce:
http://www.roanokeva.com/stories/beale.html zde jsou stránky věnované Bealovu pokladu.
http://unmuseum.org/bealepap.htm (kód)
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