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Autor : ©Jan B. Hurych
Název : JOHNNY ANGEL

Jednoho dne mi rodièe oznámili, že budu mít bratøíèka nebo sestøièku - koho že prý
bych chtìl radìji. Øekl jsem po pravdì, že bych radši kolo, ale nic naplat, za nìjakou
dobu se v našem domì objevilo nìco takového malého a øvalo TO na plnou hubu.
Rodièe mi TO pøedstavili a øekli: "Tady máš Johnny malého bratra, tak buï na nìj
hodný!" Nazývali TO sice Freddie, ale já TOMU vùbec nemohl pøijít na jméno.
Ze zaèátku to ještì šlo, ale za rok se TO zvedlo na nohy - to bylo tehdy, když jsem
zrovna zaèal chodit do školy. A maminka, vždycky když nìkam šla, øíkala: "Pìknì si tu
s Freddiem hrajte, já jdu teï nakoupit," a já se musel o TO stvoøení starat! Nejen že
jsem se nemohl vìnovat mým oblíbeným hrám, ale ještì jsem musel dávat pozor, aby se
TO neskulilo ze schodù anebo TO nevypadlo z okna.
Také mi TO s oblibou trhalo domácí úlohy ze sešitù, takže jsem je pak musel psát
znova - prostì bylo TO úplnì hrozné! Rodièe si mého trápení vùbec nevšímali, ale zato s
TÍM se mohli úplnì zbláznit. Poøád TO obskakovali a mazlili se s TÍM, jako by TO
bylo nìjaké štìnì, nebo co. Když TO ještì trochu vyrostlo, tak jsem TOMU vždycky dal za trest žïuchanec nebo dva,
pokud se ovšem nikdo nedíval. Ale TO pak vždycky zaèalo breèet a rodièe, kteøí hned pøibìhli, se na mì zlobili, že
jsem TOMU nìco udìlal. Ono totiž TO vždycky pak ukazovalo na mì a žalovalo.
Nakonec mì musela vzít maminka k doktorovi Nicolsovi - jako kdybych to byl já, kdo potøeboval doktora a ne
TAMTO. Lékaø se pak s ní dlouho radil o samotì a ona mi po pøíchodu domù øekla: " Johnny, be an angel - nesmíš
poøád trápit svého malého bratøíèka, to není hezké. Viï, že mi slíbiš, že už budeš hodný?" Pøitom plakala a mì jí bylo
upøímnì líto, i když jsem vìdìl, že ona má radši TO než mì. Slíbil jsem jí tedy, že už budu hodný jako andìl, protože
nechci, aby kvùli TOMU musela plakat. A tak když se TO vztekalo, já se jen usmíval a když mi TO polilo sešit, já
TO ještì pohladil a vùbec jsem se choval úplnì nemožnì.
A pak se to stalo: jednou ráno jsem ucítil na zádech nìco, co vypadalo jako dvì malé boule. Ani tatínek si s tím
nevìdìl rady a maminka øekla, že to asi budou potíže rùstu. Ale ono to den ze dne narùstalo a tak mì nakonec pøece
jen vzali k doktorovi. Doktor Nicols jen poøád kroutil hlavou a pak øekl, že to asi bude zakrnìlé siamské dvojèe.
Pøedepsal mi nìjaké prášky a že prý se uvidí. Což se také uvidìlo, protože to rostlo dále a dìlalo mi to už i potíže s
oblékáním. Navíc mì to také bolelo, když mì TAMTO za ty boule - teï už spíše pahýly - ještì tahalo.
Pozdìji se to už ani nedalo schovat; maminka mi sice pahýly stahovala leukoplastí, ale stejnì to i pod kabátem
vypadalo nìjak divnì a dìti ve škole na mì pokøikovali: "Hrbatej, hrbatej!" Také mi na tom narostla taková podivná
bílá srst, ze které se pozdìji vyklubalo peøí. Zaèalo to vypadat už skoro jako køídla a ta poøád ještì rostla, takže jsem
musel zùstat ze školy doma, což mi ovšem zase tak moc nevadilo. Když už byly ty perutì skoro tak veliké, jako má
archandìl Gabriel, co je na obraze v katedrále svatého Jana, spráskli nad tím nadìlením rodièe rukama a šli jsme se
zase poradit se starým panem Nicolsem.
Tentokrát se s ním radili o samotì ještì déle než pøedtím a když vyšli, tak si mì doktor zavolal samotného dovnitø a
povídá: " Johnny, myslim, že jsi to s tou dobrotou pøehnal! Operovat to nejde, léky na to žádné nemáme a pod kabát
už to také neschováš. Mùžeme zkusit jen jedinou vìc: musíš pøestat být tolik hodný, snad se tím ten rùst zastaví a
možná, že ti ty letky èasem i zakrní. Ovšem o tom, co jsem ti teï øíkal, nesmíš nikomu ani ceknout! Hlavnì ne svým
rodièùm - tady si vezmi tuhle medicínu, já jsem jim øekl, že ti dám nìjaké kapky."
Rád jsem si vzal doktorovu radu k srdci. A tak jsem TO nechával klidnì øvát, když To upadlo, už jsem TOMU
nepomáhal na nohy, ani jsem TO nevaroval, když byl namrzlý chodník, prostì jsem TO ignoroval. A víte, že se mi ty
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perutì opravdu trochu smrskly? Ale poøád ne dost, tak jsem TOMU vždycky ještì pøidal semtam š ulec, nebo radši
víc. To už bylo lepší - køídla se pomalu zaèala zase mìnit na køidélka, i peøí mi zaèalo pelichat. Plný nedoèkavosti,
zaèal jsem TO i štípat, teï už bez dùvodu, a když rodièe nìkam šli, tak jsem TO ještì zavíral do sklepa. A aby se o tom
nikdo nedozvìdìl, ještì jsem TOMU navíc pohrozil, že když to TO nìkomu øekne, tak se pomstím.
Bìhem nìkolika dalších dnù mi výrùstky na zádech zmizely úplnì. Už jsem se z toho zaèal radovat, ale hned druhý
den se mi objevily na hlavì hned dvì boule - tedy spíše takové malinkaté rùžky, ale vypadalo to, že z nich vyrostou
poøádná trkadla. Honem jsem zase zaèal být hodný, ale i když se jejich rùst zastavil, nechtìly se za žádnou cenu
zmenšovat. Naštìstí si toho rodièe ještì nevšimli, a tak jsem honem zase zašel k doktorovi, ale tentokrát jen sám nechtìl jsem, aby se maminka dozvìdìla, jak jsem TAMTOMU ubližoval.
"Milý Johnny," povídá doktor, " to jsi to pøehnal zase druhým smìrem, ale obávám se, že už to zpìt asi nepùjde.
Ovšem je dobré, že se to pøece jen stabilizovalo. Hlavnì teï sekej dobrotu, aby se to pøece jen nevzpamatovalo a
nevyrostlo to ještì v nìjaké paroží. Já zavolám tvým rodièùm a vysvìtlím jim, že je to nìco jako zuby moudrosti, aby si
s tím nedìlali starosti."
A to také udìlal. Rodièe se s tím rádi spokojili a tatínek si dokonce pochvaloval, jak umí doktor Nicols všecko dobøe
vysvìtlit. Pak se obrátil ke mnì a øekl: " Víš, Johnny, je to vlastnì lepší, než mít køídla - a když budeš hodný, tak ti na
vánoce Ježíšek pøinese darem velkou, teplou èepici..."
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AUTOR : ©Jan B. Hurych
NÁZEV : NEBESKÉ HARFY (díl.1.)
(díl 1: Ionosférické dimenze, prvně otištěno v Amberzinu)

Někdy v polovici sedmdesátých let zachytil jeden
kanadský radioamatér na svém přijímači podivné
signály. Spojil se tedy s kanadskými
telekomunikacemi a tam mu to potvrdili. Dokonce se
zjistilo, že se jedná o bursts, něco jako krátké serie
pulzů na nosné frekvenci, kterou jakoby někdo ručně
dolaďoval a dokonce poměrně přesně určili místo,
odkud byly signály vysílány. Až potud oficiální
zpráva, ale novináři si ovšem neodpustili spekulace
(jsou přece placení za senzace, ne?). Povídalo se, že
je to z jednoho města na Ukrajině, kde za války měla
německá firma Telefunken fabriku a že jde o
pokusy, jak ohřát Sibiř, nebo o bezdrátový přenos
elektrické energie a navíc, že se prý asi jedná o
pokračování v Teslových pokusech, atd. atd.. Tehdy
se také objevila v tisku noticka, že Rusové navštívili bývalého Teslova asistenta, co žil tehdy v Montrealu a
snažili se z něj něco dostat o tajemství Teslových denníků. Když to dáte všecko dohromady, stačilo by to na tři
romány science fiction...

No budiž: Rusové už dělali ledacos, jako třeba rozsypávání sazí z letadel po Sibiři, aby se vodou roztátých sněhů
zavlažily jejich jižní pouště a zrovna tak je možné, že ještě po světě běhají různí "asistenti" Edisona či Tesly, i
když asi už jen o hůlčičce. Jenomže pak se začali o to zajímat také Američané a podle některých názorů U.S.
vojenských odborníků - citovaných na Internetu, tajné dokumenty jsme neviděli - mají Rusové značný náskok ve
výzkumu ionosféry, globální tomografie a elektromagnetických zbraní. To první je docela pochopitelné, vždyť
Rusové už tam nahoře měli svou permanentní kosmickou stanici na oběhu pěknou řádku roků a určitě se tam něco
nového naučili. To další jsou ovšem zase jen spekulace. Jako například to, že Jelcin údajně nabídl Clintonovi, aby
oba jejich státy vytvořili něco jako ochranný elektrický štít od kanadského Vancouveru až k Vladivostoku, a
můžete si domyslet, proti komu: tento kruh kolem zeměkoule začíná a končí na hranicích Japonska a Číny.
Přidejte k tomu hitlerovské plány a tajné zbraně pana Asahari - ano, to je ten, co mu ušel plyn v Tokijském Metru
- a kachna je hotová. A ještě se odvolejte na známou radarovou síť DEW line, která vedla skoro přes celou
Kanadu (tehdy ovšem ještě na ochranu proti Rusům :-).
V poslední době se znovu objevilo také plno dohadů o t.zv. projektu HAARP, asi proto, že je společným
projektem US Navy, Air Force a University of Alaska (harp je anglicky harfa, viz název knihy níže). Projekt prý
byl zadán firmě APTI (ARCO Power Technologies Inc., což je majetek známé olejářské firmy ARCO) a jeho
vysílačka měla v roce 1996 začít pracovat na maximální výkon.
Co je to vlastně HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program)? Odmyslíme-li si slovo Aurora
(míněna aurora borealis, polarní záře), je lehké spekulovat, že se jedná o něco více než jen výzkum ionosféry.
Koneckonců oficiální dokumenty prý přiznávají, že projekt má civilní i vojenské cíle. K těm vojenským účelům
údajně patří hlavně tři: nový způsob komunikace s ponorkami, narušování naváděních signálů nepřátelských
řízených raket a vojenská aplikace tomografie, tj. průzkumu zemské kůry - až do hloubky několika kilometrů pomocí radiových vln, zesílených a odražených v ionosféře. Praktický příklad užití tomografie v dnešní době?
Hledání podzemních skladišť zbraní v Iráku. Přidám zcela zadarmo další spekulaci, mou vlastní: že oni už tam
něco našli a proto tak trvali na té inspekci?
Tolik Internetové sajty. Ale o co skutečně jde? Nepůjdu do detailů, najdete je v angličtině na oficiálním sajtu
HAARPu: zde
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Pokud je pro vás těžké oficielní technické lingo, spokojíme se zatím tím, že se jedná o výzkum chování šíření HF
t.zn. krátkých vln (2,8 až 10 MHz) v ionosféře. Už velikost anténního pole (360 krát 300 metrů) naznačuje, že
nepůjde o příliš koncentrovanou energii, jako třeba laser (lejzr) a už rozhodně ne o "paprsky smrti", jak jsem se
někde dočetl. A proč na Aljašce? Ionosféra tam má značné variace během dne i roku, takže tam jsou daleko lepší
podmínky ke studiu a navíc je to oblast elektromagneticky "tichá". Maximální výkon - po dokončení instalace bude 3,6 Mwatt, intenzita vysílaných vln HF v ionosféře tj. 35 až 500 mil (56 až 800 km) nad zemí bude asi 3
mikrovolty na čtvereční centimetr.V současné době je HAARP slabší, než EISCAT v Norsku a SURA v Rusku (ta
je ovšem zase slabší, než EISCAT). Po svém dokončení bude HAARP 2 až 3 krát větší, než EISCAT.
Výzkum pro HF bude asi spojen s modulací pomocí ELF a VLF vln, ne ale pro vojenské zbraně - kde se VLF
(velmi nízká frakvence, čili extra dlouhé vlny ) používají , ale pro geologický průzkum a pravděpodobně i pro tu
komunikaci s ponorkami, kterou už Rusové údajně mají. Výzkum ionosféry se zatím dělá ve dne i v noci. Potud
fakta. Nejzajimavější částí projektu je IRI (Ionospheric Research Instrument), který má měnit, lépe řečeno fixovat
oblasti (doslova patches) až 30 mil v průměru, ohříváním vyšších vrstev atmosféry pomocí zaostřených paprsků
vysokofrekvenční energie. Tím by se vytvářely virtuální "čočky" a "zrcadla", která by pomohla přenášet radiové
vlny a radarové signály za horizont, tedy opět se jedná o komunikační výzkum. Zřejmě je možno koncentrovaným
radiovým paprskem také rušit radiové signály raket, případně i jinou komunikaci nepřítele, zatímco komunikace
naší strany by se mohla nerušeně dít dál, a to po podobném paprsku. A vojenské aplikace? Pochopitelně, výsledky
každého výzkumu se přece dají aplikovat vojensky, i výzkumu prasečího moru ...
Hned od začátku se k projektu spekulačně přidružilo jméno Bernarda Eastlunda, fyzika a profesora na
Kolumbijské univerzitě, dříve ředitele zmíněné APTI, později z neznámych důvodu propuštěného. Bernard prý
totiž dostal nápad, jak využít omezených, ale jinak bohatých ložisek přírodního plynu na Aljašce a dal si to
patentovat. Patenty - bylo jich víc - pak prý prodal mateřské firmě ARCO. Jeden z oněch patentů navrhuje
spalovat přírodní plyn a to hned na místě nálezu a používat teplo takto vzniklé k výrobě elektřiny, která by se pak
vyzářila do ionosféry. Do patentu pak připsal - jak už to vynálezci dělají.- různé grandiózní aplikace, spíše však
pouze zbožná přání, to asi aby si je nikdo jiný nevzal za své dřív než on. Koneckonců o tom měl už v roce 1988
interview v časopise OMNI. Tyto aplikace se pak zase staly předmětem dalších spekulací. Dohadům pomohlo i
to, že se ve svých patentech (tedy alespoň v jednom) Eastlund odvolavá na - koho jiného než samotného - Teslu.
Četl jsem jeden z nich a zdá se mi, že dokonce předčí fantazii Nikoly Tesly z jerho posledních let života. Ovšem
Tesla nikdy netvrdil nic, co nemohl dokázat. A je to, kruh se uzavírá, že ano. Ale opět: kde je teď vlastně pravda?
Staré české přísloví říká: není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. No dobrá, pravdy tam trochu je, ale ten
větší zbytek je co - lži hodně? Nedělejme ale zbrklý závěr a radši se podívejme na tu pravdu. Především se
začtěme znovu do historie. V červnu 1994 prodala ARCO svoji APTI, tedy i s těmi patenty, firmě E- Systems,
jejímž hlavním zákazníkem je DOD (U.S. Department of Defence, Ministerstvo Obrany). Že se bude jednat o
vojenský výzkum, je nasnadě. A jeden z Eastlundových patentů se trochu podobá zařízení HAARPu, ovšem až na
ten výkon a hlavně použití. Zajímavé je, že HAARP prý má automatické vypínání vysíláče, zjistí-li v blízké
oblasti nějaké letadlo. Nu co na tom, bezpečnost především, ani to není nenormální.
US Air Force vydala 440 stránkový dokument EIS, který určuje, jaké účinky bude mít HAARP během svého
trvání na enviroment, tj. na přírodu a lidi. Bezpečné hranice radiofrekvenčního vyzařování byly stanoveny a jejich
dodržování je diktováno zákonem. Ale co čert nechtěl, obyvatelům Aljašky to nestačilo a jeden z nich, Dr. N.
Begich dokonce napsal (se spoluatorkou Jeane Manning) knihu, která se jmenuje "Angels Don´t Play this
HAARP" (tedy Andělé nehrají na tuto harfu - slovní hříčka: harp je totiž harfa ). Tuto knihu jsem si také
objednal, ale když mi došla, přečetl jsme pár stránek a uvědomil jsme si, že to jsou všechno nepotvrzené
spekulace. Abych pravdu řekl, ani jsem ji nedočetl, tak nesmyslné to bylo.
Jiné zajímavé dohady uveřejnila Popular Science (září 1955) a na WEBu najdete ještě různé varianty a odnože
fantasmagorických spekulací - a to primární i sekundární, které se obvykle dají sledovat zpět k těm primárním a
jsou jen zase o něco víc zveličené. Shrnu-li tedy všecky hrůzostrašné historky, které se za dlouhých polárních nocí
vypráví u krbů a táborových ohňů na Aljašce - a nyní už i v sousední Kanadě - zní tato tajná agenda HAARPu
tato (poznámky v závorce jsou moje, j.h.):
• jeho výkon je prý 1,7 miliard wattů (k tomu by potřeboval nejmíň 1700 megawattovou elektrárnu - asi dva
Temelíny, ne? - a tu nemá
• je prý pokračováním prací Nikoly Tesly, obzvláště jeho paprsků smrti (jediné paprsky, co Tesla citoval, byly ty,
kterými by dokázal zničit letadla nebo osvětlit na měsíci kruh o průměru pomeranče, zřejmě měl už tehdy na
mysli laser) .
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• může rozbít, či lépe řečeno potrhat ionosféru (která má podobný ochranný účinek jako třeba ozonová vrstva:
brání vysoce energetickým částečkám z kosmu proniknout do zemské atmosféry - rozbít nemůže, ale může ji
"nahřívat" a nadzvedávat)
• může měnit počasí (viz též Eastlundův patent) a způsobovat klimatické katastrofy (sotva)
• je tajná zbraň, podobná té, kterou už dávno vlastní Rusové ( nikdo neví, co Rusové vlastní :-)
• jeho vlny odražené z ionosféry mohou způsobit zemětřesení (v hlavách těch, co to píší)
• letadla se díky tomu budou srážet či zabloudí (asi sotva)
• energie elekromagnetického štítu (další termín z Tesly) bude schopna roztavit letadla, zřejmě míněno
nepřátelská :-), která jím budou prolétat, je to tedy EMZ , elektromagnetická zbraň (nejedná s eo žádný štít)
• místo pro HAARP je výhodně umístěno v magnetických siločarách země (doslova aligned with earth magnetic
force lines ) , které pak při vysílání jaksi "wobble ", tj. kmitají, doslova kvedlají, oscilují nesymetricky (to není
totéž, jako když Tesla odrážel rezonanční vlny zemí k protinožcům a zpět, čímž získal tolik energie, že spálil v
elektrárně vypínač, ted jistič - zde jde jen o ionosféru)
• také řada nedávných událostí se připisuje buď Rusům nebo přímo HAARPU: zemětřesení, výbuchy sopek,
setřelení korejského letadla na územím SSSR (dál si doplňte dle libosti: horké léto, nedostatek vepřového a
zjevení svaté Anežky) ...
• bude způsobovat mnoho perturbancí (tj disturbancí, poruch, výchylek z drah (všeho, kromě tramvají a vlaků, ty
mají koleje - u lanovek to nevím :-)
• bude možno zjišťovat na dálku, zda blížící se raketa má nukleární hlavici či ne (nesmysl)
• přidejte různá jiná scenária doomsdaye (čili záhuby), která ovšem nelze vždycky jen tak zamítnout, neboť je
autoři našli v takové autoritě, jako je bible nebo Nostradamus. (Proti tomu ovšem není nikdo imunní:
nezapomeňme, že první experiment s atomovou pumou se odkládal, neboť se vědci báli, že by se mohla zapálit a
shořet zemská atmosféra. A byl to Dr. Teller, později zvaný "otec vodílkové pumy", který vypočítal, že se to stát
nemůže - pak se teprve pokračovalo dál).
• jeho paprsky mohou způsobit u lidí metální narušení či přímo blbnutí (důkazem je už dříve uvedená kniha).
(pokračování příště)
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Nebyl to pomoøský hrdina z Verneovy knihy a také na nìm nebylo nic
záhadného, alespoò ještì ne v té dobì, kdy jsem mu dal tohle pøízvisko.
Je to takový mùj zvyk, dávat lidem kolem mì pøezdívky. Mám pro to
hned dva dùvody: za prvé si je tím trochu sám sobì pøiblížím a za druhé
si vìtšinu jmen stejnì nepamatuji. Problém je, že èasto používám jejich
pøezdívky i na veøejnosti, což mì èasto dostane do potíží. Jako tøeba to
jméno R2D2 z "Hvìzných válek", kterou jsem pøidìlil jednomu mému
kolegovi, ponìkud krátkému a legraènì vypadajícímu chlapíkovi. Lidem
se to líbilo a tak se to nìjak uchytilo, ale když se mu to doneslo, nebyl z
toho pøíliš š astný, jak si jistì umíte pøedstavit.
Nic takového se ovšem nemohlo stát v pøípadì mého kapitána Nema,
zcela jednoduše proto, že jsem to kromì manželce nikomu jinému
neprozradil a to z dùvodù, které si už vlastnì ani nepamatuji. Asi jsem to
spíše myslel jen jako takový situaèní vtip - teprve pozdìji jsem si
uvìdomil, že se ten vtip vlastnì obrátil proti mì.
Poprvé jsem ho uvidìl na útesu nad naším inverhillským zálivem, na
místì, kam chodívám s naším psem, tedy fenou Tarou. Tento osamìlý
útes - další je pøíliš daleko na nìjakou procházku - je velice zajímavé
místo. Alespoò pro mì, abych pravdu øekl. Mùžete tam jít a pozorovat jezero, vlny i mraky. Je to všecko vlastnì
souèástí celkového dojmu, jakési nálady, která se mìní den ode dne. Svou velikostí je ovšem Huronské jezero vìtší,
než nìkterá malá moøe a jeho bouøe jsou velice nebezpeèné. Máme zde v okolí nejménì tøi vraky jako dùkaz a jestli
vám to nestaèí, jdìte se podívat do Tobermory, kde je pohøebištì nejménì tøiceti lodí.
Skoro na okraji útesu je stará dostavníková cesta, která vedla od Sarnie až nahoru na špièku našeho poloostrova
Bruce, tedy nejménì tøistakilometrová štreka. Místy už skoro není vidìt, ale nìkteré její úseky jsou ještì v dobrém
stavu - jednak asi proto, že jsou na obou stranách cesty chránìny cedrovým lesem, jednak, že se jim podaøilo
uniknout spárùm pokroku.
Dlouhou dobu jsme to byli jenom já a Tara, kdo jsme se kochali romantickým pohledem z toho místa. A nejenom
kochali: já jsem tam chodíval malovat, teda jen akrylikem, pochopitelnì, na olej si netroufám. Jak už jsem øekl,
panorama je tam úžasné a jestli nemùžete jít malovat k moøi, tohle vám to urèitì vynahradí. Ne, že bych byl tak dobrý
malíø, ale ten proces tvoøení je natolik uspokojující, že samotné výsledky mého snažení už ani nejsou tak dùležité.
Takže jsem se tìšil z mé osamìlosti a moje návštìvy nahoru na útes se staly víceménì pravidelné. A byli jsme tam s
Tarou oba celkem spokojeni, až do té doby, kdy jsme jednoho dne zjistili, že tam nejsme sami.
Byla to ovšem Tara, která si ho všimla první, nebo já jsem vždy pøíliš hluboko soustøedìný. Díky mým - øekl bych
umìleckým - omezením, zamìøuji se pøedevším na techniku a získání malíøské zruènosti, nebo se mi obojího jaksi
nedostává. A tak se èasto slyším, jak mluvím k obrazu a co je horší, nìkdy i k sobì. Když Tara zaèala štìkat, okøikl
jsem jí, aby byla zticha, nebo nìco v tom smyslu, ale když nepøestávala, otoèil jsem se dozadu a hle - tam byl on.
Stála tam nìjaký vysoký chlapík, lehce ohnutý a opírající se o hùl - možná vycházkovou, jinak ale dost daleko od nás.
Díval se na jezero svým pozorným zrakem a to navzdory tomu, že ho Tara svým štìkotem napomínala.To bylo
ponìkud zvláštní: ne to, že si ji nevšímal, ale že se vùbec Tara namáhala štìkat. Obvykle to nedìlá; štìká totiž
málokdy, a to i na cizince.
Byl jsem pøíliš zaneprázdnìn, abych zachytil na plátno záludné mraky nad jezerem a tak jsem si ani neuvìdomil, že se
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muž pøiblížil. K mému pøekvapení Tara pøestala štìkat a tak jsem vzhlédl. Jak tam tak stál pár krokù ode mne,
pozdravil mì a aniž by se podíval na mùj obraz - což bylo také samo o sobì neobvyklé, vìtšina lidí jsou èumilové øekl prostì: "Vypadá to, že bude za pùl hodiny pršet." Pak odešel a zmizel na cestì za námi. Moc jsem tomu
nevìnoval pozornost: svìtlo se ztrácelo a já jsem toho chtìl ještì hodnì zachytit, než zmizí úplnì. Leè první kapky deštì
se pøihlásily s umínìností matky pøírody a tak jsem dal na obraz povlak, zabalil ho a uhánìli jsme domù.
Pøíští den pøišel ten èlovìk opìt a vcelku mì svým mlèením unavoval, stejnì asi jako já jeho. Po nìkolika dnech, když
si uvìdomil, že se asi mého místa na útesu nevzdám, pøiblížil se znovu a zaèal mluvit. Jen takové ty zbyteènosti - nic
zvláštního, pokud si vzpomínám - ale tím jsme se nìjak seznámili a po nìjaké dobì, kdy jsme jeden druhého tolerovali,
jsme si dokonce na sebe i zvykli. Vìøím, že si pak úmyslnì naèasoval svoje návštìvy na skále tak, aby se kryly s tìmi
mými a když den nebo dva vynechal, dokonce mi i chybìl. Každý den - po tom, co chvíli pozoroval jezero - pøišel až
k nám a hovoøili jsme. Také si všiml mého obrazu a mìl k nìmu pøipomínky - øekl bych dokonce, že dobré - vìtšinou
se týkaly barev, které jsem používal. Zøejmì znal naše jezero velmi dobøe a aèkoliv se mi jeho rady zajídaly, obvykle
jsem je poslechl, protože byly správné. To vám také nìco øekne o jeho pozorovacím talentu, když navíc uvážíme, že
nikdy nemaloval, tedy alespoò jak se mi sám pøiznal.
Nìco na jeho oblièeji mi pøipomínalo záhadného verneovského kapitána Nema, doslova tedy "kapitána Nikoho" a
nevìda nic lepšího, také jsem mu tehdy tu pøezdívku hned dal. Bylo to dìtinské, pøiznávám, ale když na to pomyslím,
bylo to urèitì lepší než mu øíkat kapitán Nic, což je skoro to samé, ale víc urážlivé. Na hlavì mìl takovou tu èernou
námoønickou èapku, které se tu nìkdy øíká "øecká" a jindy jen "emigrantská". Zatímco jeho vlasy byly ještì dost
èerné, bradka, kterou mìl støižena ve stylu jižanského generála Beauregarda, byla už celá šedivá. Pak zde byly ještì
jeho oèi: hluboko v oèních dùlcích a pøivøené, jako má Robert Mitchum, s pohledem navíc ostrým a pøísným, ale
zase ne tolik, jestli víte, co mám na mysli.
Brzy se s Tarou stali dobrými kamrády. Pøinášel jí suchary, hladil ji po hlavì a to už bylo nìco - to si nenechala línit
od nikoho, kromì mì a mé ženy Ingrid. Øíká se, že zvíøata poznají dobrého èlovìka, ale soudì podle mé zkušenosti,
jejich lásku si klidnì koupíte za pár sušenek. Ale možná, že to je právì to, proè si myslí , že je to dobrý èlovìk. Za
nìjakou dobu jsem si zvykl na nìj i já, a to natolik, že jsem mu dokonce øekl, jaké pøízvisko jsem si pro nìj vymyslel.
"Jen mì to tak napadlo," zalhal jsem, "protože vypadáte jako èlovìk, který ztrávil vìtšinu života na rùzných lodích."
Zasmál se a potvrdil mi to. "A to jméno mi asi také sedí," dodal.
Pøicházíval pak na útes pravidelnì a vždycky než odešel, zkontroloval si èas na svých zlatých hodinkách, které byly
pravdìpodobnì darem od nìkoho. Jak jsem spolu mluvili víc a víc, nemohli jsme se tomu vyhnout a øekli sjme si o
sobì i urèité detaily, tedy o našich životech a zájmech, žádná velká tajemství. Jezdíval, tedy pracoval, prý na tìch
velkých lodích na Veliké Pìtce, jak se tady øíká našim pìti velkým jezerùm. Na lodích, které vozí obilí, uhlí, železnou
rudu, kamení a cokoliv jiného; všecko, co je levnìjší dopravovat lodí než po železnici. Ovšem doba starých škunerù,
které brázily velká jezera, ta tedy už tehdy byla dávno pryè. Velké nákladní lodi - pøípadnì zaoceánské šífy, které se
sem pøes zdymadla dostanou - jsou teï hlavnì osazovány spíše mechaniky a elektrotechniky, než námoøníky. Život na
nákladních lodí je ponìkud nudný a mnozí hoši zaènou brzo být neklidní a odejdou. Jiní zase chtìjí mít normální
manželský život a døíve èi pozdìji odejdou také. Proto asi také odešel on, pomyslel jsem si. Výslovnì mi to neøekl,
ale bylo to zøejmé z nìkterých jeho poznámek.
Za nìjakou dobu si otevøel rybí restaurant, doufaje, že jeho zkušenosti lodního kuchaøe mu pøitáhnou zákazníky.
Jednu takovou restauraci mùžete ještì vidìt tøeba ve Willistonu, jmenuje se U kapitána Slima. Ale jeho biznys šel
nevyhnutelnì dolù a když utratil vìtšinu svých úspor, brzo to zase zavøel. Odešel zpátky na lodì a po nìjakém èase,
když ušetøil nìco penìz a udìlal si pomìrnì velikou pùjèku, si koupil loï. Rosemary, jak jí pokøtil, byla vlastnì takový
vìtší rybáøský èlun, který vypadal trochu jako ponorka, napùl plovoucí a napùl potopená. Ovšem že by to byla nìjaká
kráska, to teda zase ne. Nakonec to ale staèilo na chytání drobných ryb i lososù, pstruhù a já nevím, èeho ještì. Ryby,
které chytil, prodával pak do rùzných supermarketù a restaurací. Také si na svém pozemku v Michiganu postavil
malou boudu, kterou pak pøemìnil na udírnu ryb. Jeho uzené lososy a pstruhy považovala vìtšina lidí za nejlepší, co
se daly koupit, ted alespoò na pobøeží Huronu. To vše mu pøineslo dost penìz pro celou rodinu, takže po letech mohl
prodat loï a pøestìhovat se sem, do Inverhillu, jít do penze a odpoèívat. Jeho žena prý pøed nìjakou dobou zemøela a
jeho syn - well, ten je teï v Michiganu.
Tady své vyprávìní skonèil. Pokud toho bylo trochu víc, rozhodnì se nenabídl, že mi to poví a já jsem se také neptal.
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A tak jsme tam pokraèovali, já se svým rekreaèním malováním a malou nadìjí na zlepšení a on se svými
pravidelnými návštìvami na útesu a známým èumìním na jezero. Chápu - pøemýšlel jsem - chybí mu ty velké lodì a
také asi ty jeho rybáøské tury, ale cožpak to chce zpátky tak silnì, že o tom musí snít každý den? Pak jsem jednou
udìlal chybu. Zmínil jsem se totiž o mých pochybách Ingrid. Hned jakmile jsem jí to øekl, už jsem toho litoval, ale
nìkteré vìci nelze vrátit pìt, kdepak. Ptala se mi, jak se jmenuje a já jí to øekl. To jsem si neuvìdomil, že bude štourat
v místní knihovnì a hledat nìjakou informaci o nìm. Dokonce našla jednu paní z Bruceville, která si pamatovala jeho
jméno. Její vyprávìní potvrdilo to, co mi už øekl, ale byl tam také jeden incident, o kterém se mi nezmínil . . .
Když mu tehdy to rybaøení šlo tak dobøe, brzy také potøeboval nìjakou další pracovní sílu. A tak vzal svého syna
Roye na tu svou šalupu, aby mu pomáhal a všecko bylo O.K., tedy než jeho syn dospìl. Roy mìl prostì jiné plány, jako
tøeba jít na školy a také se jednou oženit. "Jistì," øekl mu jeho otec, "jenom zùstaò ještì jednu sezónu, musíme vydìlat
nìjaké peníze, než budeš moct jít." Opakoval pak tento slib po tøi roky, až už toho mìl jeho syn dost a rozhodl se, že
odejde hned. Možná ne hned na college, ale zcela jistì daleko od toho smradlavého rybího biznysu, který vùbec nemìl
rád.
"Dobøe, zùstanu ješte do konce téhle sezóny a už mì neuvidíš," øekl otci, který si najednou uvìdomil, že už ho asi
déle klamat nemùže.
Stalo se to bìhem tìch posledních dní, co mìl Roy ještì zùstat na Rosemary. Když se blíží podzim, Huronské vìtry
zaèínají být opravdu zrádné. Dokonce i zkušení rybáøi mají pravidlo, že se snaží zùstat blízko bøehu a ve známých
vodách, protože jezero je v nìkterých místech dost mìlké a navíc skalnaté. Není divu, že tu ještì pracuje mnoho
majákù z minulého století a zavádí lodi bezpeènì do pøístavu. Kapitán Nemo ale se tím pravidlem vždycky neøídil,
zvláštì když objevil velké hejno ryb na svém sonaru. Nicménì, jak už jsem øekl, znal svoje jezero dobøe a vždycky
mu to vyšlo.

Pak se to stalo: chytla je jedna z tìch hrozných bouøí. Zoufale se snažili dostat zpìt domù - lidé pak øíkali, že byl asi
také Nemo trochu pod alkoholem - když jeho syn spadl pøes palubu. Velké vlny bily do èlunu, který se zmítal poøád
dokola, jako nìjaká bezmocná nádoba. Royùv otec ho marnì hledal: kroužil kolem toho místa bezpoètukrát, dokonce
tam zùstal pøes noc a ještì celý druhý den. Když bouøe koneènì pøestala, na jezeøe nebylo ani stopy po jeho synovi.
Tìlo se nikdy nenašlo - chlapec prostì zmizel. Jak se to stalo a èí to byla vina, to se nikdy nezjistilo a vyšetøovatelé se
spokojili tvrzením, že to byla neš astná náhoda.
Tolik tedy historka té paní. Jeho manželka zemøela nedlouho potom, pravdìpodobnì ji trápila ztráta Roye, jejich
jediného dítìte. Pravda, èlovìk musí oddìlit fakta od spekulací, ale takhle jsem to slyšel a èísteènì by to vysvìtlovalo i
jeho záhadné chování. Mohl jsem tak pochopit jeho podivné pozorování Huronu, den po dni, týden po týdnu. Jeho oèi
byly vždycky upøeny na západ, asi smìrem k místu, kde se to stalo. Dokonce vìøím, že mohl mít fixní ideu, že se mu
jednoho dne syn pøece jen vrátí. Hádám, že proto také asi prodal vše, co mìl a odstìhoval se sem k nám, na druhou
stranu Huronu. Jistì to byl ten nejpravdìpodobnìjší dùvod jeho každodenní návštìvy - skoro bych øekl bohoslužby - na
našem útesu. Jak už jsem øekl, nikdy jsem se ho dál neptal, nikdy jsem na nìm nevyzvídal detaily, ani po tom, když
už jsem znal konec té historky. Koneckoncù každý pøece máme nìjaké to tajemství, to jen to jeho bylo na dnì jezera.
Nemohl jsem se do toho plést - u mì bylo jeho tajemství schované jako v hrobì, a tam odpoèívá v pokoji, amen.
Po nìjaké dobì jsem si všiml jakoby mi chtìl nìco øíci, alespoò teï už to vím. Tehdy jsem nechápal, že pravdìpodobnì
chtìl ulevit své utrápené duši anebo se podìlit se svými hroznými pocity se mnou. Mùj nedostatek zvìdavosti - lépe
øeèeno to, že jsem se nedovtípil - byl asi jediný dùvod, proè jsem ho nìjak nepovzbudil. Hádám, že si netroufal mì
otravovat se svou zpovìdí, aniž bych ho o to pøedem požádal. Pak jsem to pochopil a bylo mi to líto. Dokonce mi to
bylo hodnì líto. Ovšem ne dlouho, nejsem z tìch, co se takovými vìcmi moc trápí.
Pozdìji, bylo to v záøí, se po dva týdny ani neukázal. Chybìl mi dost; dá se øíci, že jsem ho považoval už skoro za
pøítele. Když se koneènì zase ukázal, myslel jsem si nejprve, že byl asi nemocný nebo nìco takového. Tara ho jako
obvykle vítala a mì to nedalo, abych se nezeptal, co ho asi drželo doma tak dlouho. "O ne, "øekl, "nebyl jsem doma.
Byl jsem zpátky v Brucevillu a koupil jsem si zpìt mùj èlun."
"Opìt? Asi vám to rybaøení chybí, ne? Nebo že by v tom bylo nìco jiného?" vyklouzlo mi a hned jsem litoval, že
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jsem to øekl. Podíval se na mì a já poznal, že pochopil, že to vím.
"Ano," potvrdil, "je v tom nìco jiného.
Ani pak jsem se ho ještì na nic nezeptal. Èlovìk se nemá do takových vìcí plést, pokud se mu ten druhý sám nesvìøí.
"Hm," øekl jsem a pøedstíral, že mám nìjaký problém na obraze. Pøemýšlel jsem, co bych mu asi mìl øíct, ale nemohl
jsem pøijít na to, co by to mìlo být.
"Jste nábožensky založený?" zeptal se mi najednou.
"Ne že bych o tom vìdìl," zasmál jsem se. "Ale chodím pravidelnì do kostela, jestli máte tohle na mysli."
"Ne," odporoval mi, "to není to, co mám na mysli a vy to dobøe víte. Chci vìdìt, jestli vìøíte, že nám všechny zlé vìci,
co jsme kdy udìlali, budou jednou odpuštìny."
"Vy to myslíte vážnì, co?" pøedstíral jsem, že jsem to teprve teï pochopil. "Ale myslím si, že se ptáte toho nepravého.
Na to tu máme knìze, i když pochybuji, že oni to opravdu vìdí," øekl jsem a zasmál jsem se.
"Ale vy, co vy si opravdu myslíte - pokud jste ochoten mi to øíct - to je, co bych rád vìdìl," trval na své otázce.
"Po pravdì?" získával jsem èas.
"Ano, po pravdì," potvrdil.
Jsou okamžiky v životì èlovìka, kdy by mìl øíci pravdu, tu skuteènou pravdu - myslím okamžiky, kdy musí prostì øíci
co si myslí anebo nést následky. Potíž je v tom, že když už takový okamžik pøijde, tak to vìtšinou ani nepoznáme.
"Já si upøímnì myslím," povídám, "že nemusíme nikoho žádat o nìjaké odpuštìní. Plakat pøedtím, než se nìco stane,
je pøíliš brzo a breèet pak už je zase moc pozdì." Citoval jsem moji oblíbenou vìtu, aniž jsem si uvìdomoval, jak
mnoho krutosti v ní pro nìj asi bylo. Proè jsem to tehdy øekl, to dodnes nevím. Co jsem mu ve skuteènosti chtìl øíci,
bylo nìco úplnì jiného: chtìl jsem mu povìdìt, že by se už nemìl cítit vinen, že takové vìci se stávají a když jsme
nechtìli nikomu uškodit, pak nám také není co odpouštìt.
Ovšem to jsem neøekl. A on se najednou jakoby stáhl do své ulity. Øekl jen: "Dìkuji vám. To je vše, co jsem chtìl
vìdìt. Ano, máte pravdu, už je pøíliš pozdì," øekl. Vymìnili jsme spolu ještì pár vìt, ale už se k tomu pøedmìtu
nevrátil. A já nevìdìl jak, protože bych se musel pøiznat, že jsem jen tak kecal. Snažil jsem se udržovat konverzaci,
ale zøejmì se mu do toho už nechtìlo. Ten veèer mi také døíve popøál dobrou noc a odešel. Na útesu se už pak
neukázal a po nìkolika dnech jsem se dozvìdìl, že opustil Inverhill nadobro. Bylo mi jasné, že jsem ho vidìl naposled.

Když jsem o tom øekl Ingrid, pìknì se na mì rozzlobila. "Ty blázne," øekla, "ty teda víš, jak nìkomu ublížit!" Nemám
rád, když mì nìkdo kárá, ale v tomhle pøípadì jsem vìdìl, že má pravdu. Moje návštìvy na útesu byly sice poøád ještì
pravidelné, ale už kratší, nebo slunce zapadalo døíve. Mohlo to ovšem také být proto, že jsme tam byli opìt sami,
jen já a Tara. Bez kapitána to už nìjak nebylo ono. Taøe asi také chybìl, ale já byl ještì navíc znepokojován pocitem
viny, tedy nìèeho, co se mi èasto nestává.
Je známý fakt, že lidé ubližují druhým vìtšinou z hlouposti. Vaši pøátelé a dokonce i vaši drazí vám mohou opravdu
uškodit a pøitom si poøád myslet, že to dìlají pro vaše dobro. Cizí èlovìk vám neublíží - pokud není blázen - aniž by k
tomu mìl dobrý dùvod. Ale lidé, kteøí jsou vám blízcí, vám mohou zpùsobit velkou bolest, aniž by si to uvìdomovali.
Jak je to možné, že nám mohou nejvíc ublížit právì ti, které nejvíc milujeme? Je to snad proto, že to pak cítíme jako
zradu, jako zneužití našich citù? Nebo je to prostì jen proto, že jsme to od nich vùbec neèekali?
Dìlalo mi starosti, jak jsem se zachoval, ale jak už jsem øekl, pocit viny mì nikdy dlouho nedrží. Místo toho jsem si
pøedstavoval kapitána Nemo na jeho bárce, pátrajícího ve vlnách Huronu po svém synovi. Anebo hledajícího
odpuštìní na místech, která jsou ta poslední, kde byste ho mohli najít. Vždy vody našeho jezera si už vyžádaly a
ještì vyžadují mnoho obìtí. Jak mùžeme oèekávat, že se nad nìkým nìkdy smilují?
Možná, že to byla Ingrid, která mi øekla, abych mu napsal dopis a vysvìtlil mu, jak jsem byl hloupý a omluvil se mu.
Brzo jsem si ale uvìdomil, jak tìžké bude najít jeho adresu. Zkoušel jsem to v Brucevillu i na mnoha jiných místech,
ale brzo jsem ztratil veškerou nadìji. Jednoho dne, èásteènì jako vtip, èásteènì z dùvodù, které sám neznám, jsem
uložil ten dopis do prázdné láhve a hodil ji dolù s útesu. Vlny láhev pohltily, stáhly do hlubin a pak ji zase propustily.
A jak se tak houpala nahoru a dolù, na neklidných vodách Huronského jezera, najednou ji uchopila jedna velká vlna a
nesla pryè. Jak je to hloupé - øekl jsem si - myslet si, že se tím zbavím pocitu viny a ještì se navíc domnívat, že od nìj
Page 4 of 5

to odpuštìní nìkdy dostanu.

Brzy jsem na nìj zapomnìl, to jak se moje návštìvy na útesu stávaly ménì a ménì èasté. Podzimní poèasí na jezeøe se
nedá dobøe pøedvídat a kapitáni zámoøských lodí, kteøí se sem do velkých jezer dostávají skrze waterway Svatého
Vavøince, pøirovnávají bouøe na Huronu k tìm v severním Atlantiku.
O nìco pozdìji jsem se z novin opìt dozvìdìl o kapitánovi Nemovi. Prý se odstìhoval nìkam na americkou stranu
jezera, zpìt do Michiganu, kam pøijel se svým èlunem a na nìmž pak také vìtšinu èasu žil. Asi proto jsem také nemohl
najít jeho adresu. Poslední zpráva byla, že tam nìkde zmizel v jedné z tìch hrozných bouøí. Lodì pobøežní hlídky ho
hledaly po nìkolik dní, ale bezúspìšnì a nakonec bylo pátrání zastaveno.
Takže on pøece jen svého syna nakonec našel, øekl jsem si. Možná, že je to tak lépe a možná, že bych ho tehdy stejnì
nepøesvìdèil. Jak vidíte, poøád jsem se s tím ještì nevyrovnal a musel jsem nacházet nìjaké omluvy. Mít pocit vinny
je hrozná vìc. Jakmile zaènete nìèeho litovat, tak tomu není konce a vùbec nezáleží na tom, jestli jste byl opravdu
vinen nebo ne. Co je dùležité, jsou pocity, ne fakta. On s tím nemohl žít a tak udìlal to, co musel. Nemohl odpustit
sám sobì, tak to bylo. Ale mohl alespoò odpustit mì, ne? Teï, když svou odpovìï našel a já na tu svou poøád ještì
èekám . . .
Myslel jsem si, že už se nemùže nic nového pøihodit, ale mýlil jsem se. Bylo už hodnì sychravo, ale ještì pøed
prvním snìhem, když jsem se opìt vydal s Tarou na náš útes. Stál jsem na tom místì, kde jsem v létì maloval a díval
jsem se k západu, tak jako on to kdysi dìlával. Napadlo mi, jestli mi nebude souzeno, abych to teï dìlal jako on. Náhle
jsem spatøil ve vodì nìco èerného a než jsem jí staèil nìco øíci, Tara sebìhla po stazce dolù k vodì a vylovila odtamtud
onu známou kapitánovu èepici.
Upøímnì øeèeno, nevìøím na náhody, ale v tomto pøípadì docela rád udìlám výjimku. Dokonce i moje žena vìøí, že ta
èapka patøila kapitánovi a že to byl asi jeho duch, který koneènì našel své odpuštìní a chtìl mi øíci, že mi také
odpouští. Ale co mi nakonec zbývá, než tomu vìøit?
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Samozřejmě, že jsem ho znal - pokud ovšem můžete někoho vůbec
někdy úplně poznat. Říká se, že člověk se opravdu projeví až v
situacích, kdy musí něco velkého obětovat, jako třeba život.
Jenomže jak chcete někoho posuzovat podle situace, která nastane
třeba jen jednou v životě a na kterou navíc není ani připraven?
Ano, děláme u stejné firmy, ale každý v jiném departmentu. Tady v
Severní Karolajně jsme oba už vlastně po několikáté, tak jak to
vyžaduje náš projekt, jak si to žádá naše firma. No tak ona to není
naše firma, my u ní jen pracujeme, víte? Ale proč o něm mluvíte v
minulém čase, pane inspektore? Ach tak, vy nejste od policie, vy
jste od federálních! A co vlastně provedl? Jo, tak on se ztratil! Ale
já nic nevím, já jsem ho viděl naposledy, když jsme sem přiletěli.
My totiž bydlíme každý v jiném hotelu, víte?
No ano, myslím, že je kanadský občan, ale co to má s tím co dělat?
Jo tak, vy si myslíte, že třeba někdo z místních lidí ho mohl . . . Ne,
pokud já vím, tak s nikým nekamarádil. Se mnou také ne, vždyť
my sem přijedeme vždycky jen tak na měsíc a pak zase letíme
zpátky do Kanady, naše firma je totiž v Burlingtonu. S kým se tu
stýkal? To já nevím, ale má-li tak málo času jako já, tak většinou
přijde do styku jen s techniky, s vedoucím zkušebny a sekretářkou
pana Dillona. Ano, a také s panem Dillonem, pochopitelně, ale to jen když ho pozve na večeři do Kiwanis klubu, jako
zve mne.
Ne, já jsem zodpovědný za elektronickou část našeho zařízení, a on je mechanický einženýr. Ale ano, musíme být
členy inženýrské asociace, náš podnik si to vyžaduje. Dvojí občanství? To mohl mít, ale já jsem Švýcar, pane, v naší
zemi můžeme mít jen jedno. Však mi to také stojí peníze, každý rok se musím vyplácet, abych nemusel na vojenské
cvičení.
Ale ovšem, já chápu, že si musíte zjistit všecko, vy přece musíte podezírat každého a pak procesem eliminace - jo tak,
proto jste si mě sem nepozvali. Ovšem, řeknu vám všecko, co vím, ale mnoho toho není...

Jmenuje se Martinec, Filip Martinec. Ale počkejte, ne Martínez, on nebyl z Kuby nebo Mexika, on byl Čech. Yes,
Czech nationality, z Evropy, víte, to je tam za tou vodou - no dobře, promiňte, já zapomněl, že se s vámi nemá
žertovat. Ale ne, nezatajoval to, všichni v podniku jsme to věděli. Byl na to hrdý, pane; vy nejste hrdý na svůj
domov? Že jste z Texasu? No tak vidíte, tam jsou ti ze všech nejhrdější. U nás mu ale jinak neřekli, než Mister
Hurontario, on totiž často žertoval, že je "native of Hurontario". No to máte tak: native znamená buď že je
domorodec, nebo že tam bydlí. Ne, Hurontario není provincie Kanady. Ale ne, ani okres, ani město. Pokud já vím,
tak se tak jmenuje jedna ulice v centru Mississaugy - ano, to je ovšem město, hned u Toronta.
Proč o tom teda mluvil? No tam někde blízko bydlel tenjeho přítel a také on tam nějakou dobu žil. Znali se ještě z
Prahy. Yes, Prague, hlavni město. Že to také víte? Tak proč se mě ptáte? Ano, vykládal mi o tom jednu historku. Vy
ji chcete slyšet? No to je tak: on odešel po té invazi, žil nějakou dobu ve sběrném táboře v Italii a pak emigroval do
Kanady. Když tam přiletěl, dostal se také do Hamiltonu - to je blízko u Toronta - kde hledal práci. Ne, nesehnal ji, ale
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rozhodl se, že alespoň navštíví toho přítele a překvapí ho - on o tom totiž ještě nevěděl. Kdo? No přece ten přítel. O
čem nevěděl? No o tom, že Filip je už v Kanadě, oni si totiž ani moc nepsali. Naposledy mu poslal Filip pohled, ještě
když byl v Itálii.
Jenomže Hurontário je dlouhá ulice, ta se táhne napříč městem, od Ontárijského jezera až daleko na sever. Ne, ne až
k Huronskému, to by byla dlouhá dvě stě mil. No a tehdy zrovna pršelo a on šel pěšky - to je taky nápad, pane - až
tam konečně pozdě v noci došel. Jeho přítel, celý rozespalý a také překvapený, jak ho tam viděl promoklého, se
zmohl jen na jednu otázku: "Jak jsi se sem proboha dostal?" A Filip prý udělal vyčerpaný obličej a povídá:" Já jsem
sem připlaval až z Itálie!" Když mi to vyprávěl, tak se vždycky musel hrozně smát - pořád viděl tu vyděšenou
přítelovu tvář a dokonce mi tvrdil, že mu to v prvním okamžiku uvěřil!
Já vím, že to není žádná velká story, ale vy jste to chtěl slyšet. A já vás poslechl, protože vám přece nechci nic
zatajovat, že ano? Vlastně počkejte, proč se do toho plete FBI? Aha, když je to Kanaďan, tak to nemůžete svěřit
místnímu šerifovi, to chápu. Jakou historku teda chcete slyšet? Že nechcete slyšet žádné historky, ale pravdu? Tu já
pane neznám, já jen vím, co mi řekli ti druzí nebo on sám. To už si musíte osobně přebrat, co jsou fakta a co ne.

Ano, přišel tehdy z Itálie, ale v kterém táboře byl, to mi neřekl. Tam se právě také oženil, v té Itálii. Ne, nebyla Italka,
byla Češka. Ona tam byla na výletu, zrovna když přišla ta ruská invaze a tak tam také hned zůstala a napsala mu, aby
za ní přišel. A on se sebral a šel. Pěšky. No já nevím proč, on asi hrozně rád chodil, nebo co. Přes Rakousko, přes
Alpy. Jak to dokázal? Pane, to byly jenom rakouské Alpy, ne ty naše, švýcarské. Asi mu také pomohlo, že ho vedla
láska, ne?
Tak tam teda došel, našel ji a brzo na to se vzali. Helena byla šťastná - to víte, už jen to, že se zase potkali, bylo skoro
jako zázrak. A potom, už jste někdy měl svatbu v Itálii? Cože? Ne, já také ne, ale umím si to představit. Byl jsem
jednou na italské svatbě ve Scarborough a řeknu vám, ti Italové jsou na svatby úplně zatížení. Ne, neměli s sebou nic,
ona jen kufřík a on batoh. Peníze také ne, tu veselku jim vystrojili místní lidé. Ještě po létech na to vzpomínal, na tu
svatbu a na to, jak ona tehdy přímo zářila štěstím. I fotografii z té svatby mi jednou ukázal.
Že jste ji také viděl, tu fotografii? Ah tak, vy jste už byli v tom hotelu, v jeho pokoji. A říkáte, že zmizel, ale jeho věci
tam zůstaly? Takže vy opravdu nevíte, kde je. A to vás nenapadlo, že někam odjel a že se zase vrátí? Já vím, deset dní
je dlouhá doba na nějakou procházku. Třeba ho možná někdo unesl, ne? Ba ne, naše firma nemá žádná světoborná
tajemství - a když, tak to by měli unést spíše mne, ha ha. Vy říkáte, že mohl mít svoje vlastní tajemství? To mohl,
každý je přece máme. Z minulosti? To hlavně, ale do budoucna možná také. Těm se ale zase říká plány, ne?
Teď jsem si ještě na něco vzpomněl, to s tím přízviskem Hurontario. On o tom hodně mluvil, ne o té ulici, ale jinak.
Něco jako kdyby to byla nějaká země, nebo co. Dokonce si nechal natisknout visitku:

FILIP MARTINEC
First Citizen of Hurontario

To je něco jako čestný občan nebo ovšem také první obyvatel, že ano. Ale ne, nebyl to podvod, vždyť takové místo
vůbec neexistuje, spíše to byla taková vážná legrace. To je tak: on totiž hodně cestoval, hlavně pro naši firmu. V
Burlingtonu se mu moc nelíbilo, on asi potřeboval takové to místo, co by měl jen pro sebe. Nové místo na mapě,
jestli mi chápete. Domů, do Prahy, tam nemohl, tam by ho hned zaarestovali. Ne, nebyl zločinec, to jen za to, že
přešel hranice. Ovšem, přešel správně, povolení a pas také měl, ale to už byla okupace. No ano, já vím, že si
vzpomínáte, tehdy to bylo trestné, tedy ne to, že vyjel, ale to, že se zase nevrátil. Něco jako když jste ve vězení, víte?
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Potíže měli hned na začátku, když přišli s Helenou do Toronta; to ještě bydleli blízko toho přítele. Ne, pane, ten se
pak přestěhoval do Britské Kolumbie, dělá tam pro nějakou japonskou firmu. To už je ale hrozně dávno. Jaké potíže
měli? On mi to neřekl, ale řekl bych, že to byly hlavně potíže s manželstvím. Helena prostě nebyla šťastná. Důvodů
mohla mít jistě několik. Snad měla jiné představy o manželství, znáte to, bylo to její první. On musel pořád někam
lítat a tak byla často sama doma; prostě to nějak nepracovalo. Ne, pokud vím, tak mu nezahýbala - nebo o tom
nevěděl, jinak by se to na něm poznalo. Samozřejmě, že vám nebrala telefon, ona tam už přece několik let nebydlí...
Jo tak vy nevíte, že on je už dávno rozvedený? No, jednoho dne se Helenka sebrala a utekla. Ale s nikým, jen tak
sama; měla už toho asi dost. Hodně dlouho po ní smutnil, nikdy vlastně nepřestal. Ona se vdala; žije teď v Albertě,
má dvě děti a je prý docela spokojena. Ne, to mi řekl on, já už ji nepoznal.
Ovšem, já rozumím, že vám tohle všechno nepomůže. Něco z doby, když byl v té Itálii anebo ještě předtím? Dělal
prý v Čechách pro nějaký státní výzkum. Ne, žádného špiona, ale tehdy tam všechno patřilo státu, víte? Ne, do ciziny
tehdy nejezdil, to až z Kanady. Nejprve tady dělal pro nějakou americkou firmu. S Američany si rozuměl, byli to
podle něho takoví praktičtí lidé. A mladí duchem, říkával. No já nevím, jak to myslel, snad tak, že jsou někdy jako
děti. Ne, to není můj názor, to je názor všeobecný. Jaký já mám názor? Počkejte - takže vy mě přece jenom
vyslýcháte? To jste mi měl říci předem a ne jen tak oklikou, že jako ode mne potřebujete informace. To není od vás
hezké, pane federální! Jo tak, vy jste chtěl, abych se rozpovídal, že jo?
Že je to u vás síla zvyku? No dobře, vždyť já se nezlobím, jen se klidně ptejte. Ne, já si nemyslím, že to byla
sebevražda. Že nenechal dopis na rozloučenou? No tak vidíte. Ale na druhé straně je pravda, tedy alespoň pod tou
jeho fasádou to bylo občas vidět, že ho něco trápilo, možná ještě něco víc, než ten její odchod. To nevím, ve
společnosti byl docela veselý. Ne, já nemyslel gay, on byl heterosexuální, to byste ho musel znát. Jistě, holky ze
singlebarů a náhodné známosti. Však víte, jak to chodí u rozvedených. Že nejste rozvedený? Já také ne, dokonce ani
ženatý. Jak se tady říká: svobodný mládenec je člověk, který neudělá tu samou chybu ani jednou. Ne, trvalou známost
neměl. Workoholik? Ano, já vím, to neznamená, že pil v práci, ale že byl prací posedlý. To teda možná byl, ale jak
vám říkám, my jsme se v práci moc neviděli a ve volném čase se o ní nebavíme. Nejsme za to placeni, víte?
Cynik? Ne pane, cynik jsem já, on byl spíše takový smutný romantik, zvláště s tím jeho Hurontariem. Někdy, když
byl trochu opilý, tak o tom mluvil, jako by mu to nahrazovalo domov. Asi potřeboval něco, kam by se po práci mohl
vracet. To víte, nejdříve odešel ze své země a pak ještě ztratil manželku. Nějakou dobu měl tuším psa, ale i ten pak
umřel. Ano, měl rád hudbu, takový ten klasický džez, a také myslím, že na něco hrál. Ale co to má všecko dělat s tím,
že zmizel?
Jak vycházel s lidmi z podniku? Dobře, my všichni spolu vycházíme dobře, zeptejte se u nás na osobním oddělení.
Vlastně teď se tomu říká Human Resources, jako kdybychom třeba měli ještě někoho jiného, než lidi. Pak by se to
ovšem jmenovalo třeba Oddělení koňských zdrojů, haha! No ano, dívky v práci zdravil, ale jinak nic jiného, to se u
firmy netrpí. Ale ano, manželky zaměstnanců u nás také dělají, ale jen ve vší počestnosti. Co jsem tím myslel? Vůbec
nic, to jsem jen tak žertoval. Víte přece, co je to joke, ne? To je, když jeden něco řekne a ostatní se tomu z nějakého
neznámého důvodu smějou.
Ne, naposled, co jsem ho viděl, se choval docela normálně, pokud se to vůbec dá o někom říci. Ovšem, naše
zaměstnání z nás dělá divné brouky, ale který job ne? Jako každý emigrant měl tak trochu rozpolcenou osobnost, ale
většina z nás si na to časem zvykne. Jestli si zvykl on? Někteří si nezvyknou vůbec; říká se tomu homesick, ne? Ne,
pokud vím, zbraň neměl. Já vím, tady v Karolajně můžete od šerifa za deset dolarů dostat povolení na pořádný kolt,
něco většího než ty saturday night special, co prodávají v New Yorku. Ovšem cizinec to nedostane a z Kanady si
také nic nemohl přivézt, to je nesmysl.

Poslyšte, takže vy jste s tím pátráním po vraždě jaksi v tom - promiňte mi ten výraz - v mrtvém bodě, že? Tělo se
nenašlo, pachatel také ne, a ani já jsem vám toho moc neřekl. Takže je nezvěstný. A opravdu si neodběhl zpátky do
Kanady? No ano, to mě mohlo napadnout, že jste se ptali na letištích. A co naše firma, tam jste se ptali? Jo tak, oni to
byli, co vyhlásili poplach! Že jim volal pan Dillon? A co v jeho bytě, tam také nic nechybí? No jo, samozřejmě, že
jste tam byli, to s tím telefonem byl jenom chyták na mě, jestli jako něco nezatajuju, že jo? A co tady v hotelu? A jak
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to víte - vždyť ani nevíte, co tam všecko měl! No já ano, jednou mě tam pozval na drink. Měl tam na nočním stolku
fotografii z té své svatby v Itálii a za sklem tam byl zastrčena stará jízdenka z vlaku, ještě z Čech, z poslední cesty na
hranici. Že tam ta jízdenka není? A víte to určitě?
Tak to vám možná přece jenom poradím: zkuste se zeptat tady v městě, jestli si tu někdo před dvěma týdny
nekupoval tornu. No ano, obyčejný batoh. Proč? No přece ji potřeboval, aby mohl zase přes ty Alpy zpátky. Vždyť
jsem vám už přece řekl, že on hrozně rád chodil! A navíc to chtěl asi všecko jaksi vymazat zpátky. Že nechápete,
proč by to dělal? To se nedivím - já bych se divil, kdybyste to pochopil. To máte tak: jsou velké útěky a velké
návraty. A k těm druhým potřebujete, pane, někdy daleko větší odvahu. Filipa prostě něco zavolalo - tak jako už
jednou předtím - a on všeho nechal, sebral se a šel. Říká se tomu hlas srdce, jestli víte, o co jde . . .
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NÁZEV : UMĚLÉ STRUKTURY NA MARSU.

Tento titul jsem si vypůjčil ze stránky zde, ale lepší snad ani nenajdeme. Od kdy se hledají na Marsu tyto struktury?
Patrně už od té doby, kdy lidé viděli na měsíci Davida s lyrou. Mars tehdy byla "hvězdou" boha války Marse - snad
proto, že září rudě - ano, ta červená barva je vidět i normálním okem. Nebo snad od té doby, kdy se po válce udál
onen incident v Rosswellu , v Novém Mexiku, tedy v USA.
Bylo to v červenci roku 1947 a říkalo se tehdy, že tam spadl létající talíř, v němž byla i jeho posádka, údajně z Marsu.
Vláda USA a vojsko to ovšem zatloukali, dobře si uvědomovali, že by to u veřejnosti mohlo vyvolat stejnou paniku
jako ji kdysi vyvolala rozhlasová hra "Válka světů"na n ámět knihy H.G. Wellse (kterou režíroval Orson Welles, v
roce 1938) jež právě představovala napadení obyvatel Země Marťany. Hra byla tak "živá", že lidé, kteří ji chytili na
radiu poněkud později, začali panikařit - na silnicích se tvořily zácpy, lidé utíkali do hor, jiní padali na kolena a
modlili se. Přidejme k tomu i to, že to byl kritický rok 1938 a evropská nejistota o možné válce už částečně
prosakovala i do Spojených Států.
Na půl cestě mezi Rosswellem a Albuquerquem leží písečná plošina, kde se prý našel skoro celý talíř (tento název se
od té doby vžil) a před několika lety jsme dokonce v televizi viděli film, který koupila jakási anglická stanice,
ukazující pitvu mrtvých Marťanů z Rosswellu. Podle posudků historiků byly například hodiny na stěně pitevny tvaru,
který se v té době právě používal a podle hollywoodských odborníků, kteří dělají animované a jiné triky, by výroba
podvodu musela stát víc, než neznámý majitel za film dostal.
Jedna věc je jistá: v roce 1997, tedy padesát let po incidentu, měla americká armáda - nebo snad letectvo? - uvolnit
onu tajnou informaci. Kupodivu se vytasili s tím, že prý tehdy shazovali s balónů makety lidí, později dokonce snad i
mrtvoly znetvořených trpaslíků (!). Ale vážně: bylo třeba zrovna tohle zcela jasně "nevinné" cvičení tak brzo po
světové válce, kdy žádná nová nehrozila, už zase honem utajit a to navíc na 50 let? Proč to tedy neřekli hned?
Pochopitelně, když začaly létat sondy k Marsu, hledalo se, zda tam není někde místo, odkud ti nešťastní talířníci
přiletěli. A našlo se toho dost. Vzpomínáte-li na film "Blízká setkání třetího druhu" na Ďábelské hoře ve Wyomingu,
mohu vás ujistit, že jsem tam později i zajel, ale Ufóni ani nikdo jiný nikdo tam už dávno nebyl :-). Teda v okolí,
nahoře jsme nebyl: tam se dostanou jen ti nejlepší horolezci; je opravdu čertovsky strmá :-). Ale vážně, doposud
opravdu nemáme žádnou spolehlivou odpověď na otázku, jak to vlastně s Marsem je. Je sice pravda, že vedle Venuše
se Mars ze všech planet nejvíce podobá Zemi a i když je zřejmě starší, civilizace tam možná ještě je, patrně ale jen v
tunelech pod povrchem. Není proto divu, že lidé si hledají odpovědi sami.
Můj přítel Jarda Bujas mě nedávno navedl na fotografii na Netu, a sice na:
http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html
kde najdeme různé fotky evropské sondy na Mars. Poradil mi, abych si postupně zvětšoval horní roh fotky a co se
ukázalo - to je vidět zde dole.
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Dlouho jsme debatovali, zda je možné, že by snímání nebo jiný grafický proces mohlo vytvořit tu krásnou pyramidu ,
jakoby okopírovanou z Mexika, ale na nic jsme nepřišli. Máte snad nějaký nápad vy?
Ještě zde upozorním na některé zajímavé linky s podobným námětem:
O Marineru 6 a 7 si můžeme přečíst zde: zde
http://www.jpl.nasa.gov/missions/past/mariner6-7.html
Umělé stavby a věci (artifakty) na Marsu: zde
http://www.metaresearch.org/
Fotka uvedená nahoře je jedna z mnoha na: http://www.esa.int/export/externals/images/ob_18_mesa_p.jpg
Evropské fotky z Marsu jsou na: http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html
Pan Hogland má stránku o podivné tváři na Marsu zde: http://www.mindpirates.com/msrad/rhmars.html
Na této stránce najdete linky na jiné artifakty: http://www.techcentralstation.com/020604D.html
Mise Enterprise: http://www.enterprisemission.com/
Jiné zajímavé linky jsou na: http://www.techcentralstation.com/020604D.html
Diskuze jsou: zde
a také zde: http://www.badastronomy.com/phpBB/viewtopic.php?t=11097
a zde: http://www.groupsrv.com/science/viewtopic.php?t=17412&start=0
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Podivny předmět, něco jako krab, zde: http://www.rense.com/general48/stransge.htm
Více ESA fotek najdete ještě zde
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Autor : ©Jan B. Hurych
Název : SUBLIMINÁLNÍ SUGESCE.
(Pohledy do Meta-Dimenzí)

Už jste někde slyšeli, že by se počítač zajímal o to, jak vlastně pracuje? Ale ano
- říká se mu mozek a snaží se to vypátrat za každou cenu. Filozofové, logici i
lékaři - ať už neurologové, nebo psychiatři - nám každý den dodávají na stůl
takříkajíc "řízky z mozečku", které nám mají vysvětlit, proč a jak děláme tohle
takhle a ne jinak. A to nemluvím o těch druhých, kteří si také říkají vědci, ale
asi jen proto, si myslí, že něco vědí.
Ale vážně: studium našeho myšlení, které se postupem času stalo z obyčejného
by-produktu, vedlejšího produktu našeho mozku, jeho hlavní funkcí, udělalo v
poslední době udělalo značný krok nejen kupředu (což se dalo čekat), ale i do
stran. Tedy do jiných dimenzí, jestli dovolíte.
Jako prvnímu patří tato zásluha jistě Freudovi. Freud byl vlastně takový
Kolumbus nového mozkového světadílu, totiž podvědomí. Bohužel, stejně jako
Kolumbus, jehož světadíl pak pojmenovali po nějakém Vespuccim a
vzpomenou si něj vždycky jen na nějaké to sté výročí objevení Ameriky Freudova psychoanalýza prošla všemi stadii bagatelizace. Od doby, kdy bylo
módou se nechat analyzovat, až do dneška, kdy už stačila vymřít po přeslici (to
když ho opustil Jung) i po meči (dnes Freuda kritizuje každý, kdo mu nesahá
ani po kolena).
A tak když se slovo "podvědomí" dostalo i do našeho podvědomí a stalo se běžným obratem v řeči, dovídáme se, že i
ono se dá nějak ovlivňovat. Tak třeba nedávno byl v TV kanadský film o obětech jistého doktora Camerona, který v
šedesátých letech dělal v Montrealském sanatoriu pokusy na pacientech. Projekt by financován americkou CIA, která
se snažila najít spolehlivou metodu "brejnvošování", neboť se báli, že Rusové už něco podobného mají. Dobrý ten
doktor totiž přišel na to, že bude-li svým pacientům hrát celý den do sluchátek nekonečnou pásku s nějakým
poselstvím, dostane se tak přímo do jejich podvědomí a tím tam jaksi zasadí zárodek jejich vyléčení.
Američanům nešlo o léčení, ale mentální programování. A doktorovi, který neměl na výzkum, šlo zase jak získat
peníze pro jeho projekt. A tak když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří...
Nepodařilo. Po překonání počátečních potíží, kdy si po nějaké době pacienti sluchátka prostě strhávali, začal je
doktor nadrogovávat. Větším problémem ale bylo, že pacientům po tom programovaní zůstaly v paměti iluze obě : ta
jejich první, schizofrenická, i ta nová, získaná. Ale v té době se už používaly počítače a tak jejich zřejmou analogií
dostal doktor nápad, že pacientům musí nejdříve to starou paměť vymazat. A mazal pořádně! Několikrát denně jim
dával elektrické šoky o stovce voltů, trvající několik vteřin a to přímo do mozku!
Kdo maže, ten jede a opravdu, pacienti byli po tom všem jako vygumovaní, lépe si nové sugesce osvojovali, rychle se
léčili a brzo by měl sanatorium prázdné - kdyby se mu zase dál neplnilo, protože jak známo, počet bláznů na světě
zůstává konstantní. A brzo mu už sanatorium praskalo ve švech, protože se mu začali vracet i ti "vyléčení", které pak
radši posílal jinam, protože byli bohužel v horším stavu, než když k němu přišli poprvé. Až po letech zažádaly oběti
jeho "léčení" Američany o odškodné a americký soud jim ho také přiklepnul.
Jednu věc ale pokusy dokázaly: naše podvědomí se zřejmě dá do jisté míry ovládat, i když ne nějakými primitivními,
ne-li přímo kriminálními metodami. Meditace, ať už ta orientální, nebo i křesťanská, je toho jistě důkazem.
Použijeme-li jazyk počítačů, podvědomí je něco jako "executive" program a pravděpodobně ještě mnohem víc.
Otázka, jak ho přeprogramovat, není tak jednoduchá, jak by se zdálo: pouhá repetice samozřejmě nestačí. A zdá se,
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že čím méně o tom ví to normální vědomí, tím lépe.
Na tom jsou také založeny tak zvané subliminální metody - hlavně pásky, ať už fono a nebo video. Fonopásky jsou
většinou dělány tak, že ta poselství neslyšíte, alespoň ne vědomě - většinou slyšíte jen hudbu nebo šumění moře.
Jedná se prý o stovky hlášek, posílaných současně. Zdá se, že to šumění moře není vůbec žádné moře, ale určitý druh
bílého šumu, do kterého se všechny ty normální zprávy společně namixují. To je ovšem jen má domněnka a jelikož
jsem nedělal jejich frekvenční analýzu, nemohu to potvrdit.
Co ale mohu potvrdit, je že to na mně pracuje. Půjčil jsem si kdysi jednu takovou pásku z knihovny a pravidelně jsem
si ji v autě hrál - ne, že bych se chtěl naprogramovat, ale že tam byla dobrá hudba. Cítil jsem při tom jistou úlevu páska byla proti stressu - ale nevěnoval jsem tomu velkou pozornost. Za nějakou dobu se mi stalo, že jsem večer
nemohl usnout a odněkud se vynořila nápad, aby si předříkával opakovaně slovo "relax"neboli "relaxuj se!" ve
smyslu uvolnit se, míněno mentálně. Ze zoufalství, že nemohu usnout, jsem to učinil a také jsem brzo usnul. Druhý
den jsem si vzpomněl, že ta message se vyskytovala na druhé straně té pasky, kde byla "čitelná" ale kterou jsem
nepoužíval, neboť byla údajně hypnotická a nesměla se hrát za jízdy v autě. Po několik večerů jsem pokus opakoval a
vždycky to pracovalo.
Pak jsem udělal jiný pokus: začal jsem si to říkat upravené do češtiny:"relaxuj se!". K mému překvapení to
nepracovalo vůbec, ani trochu. Přešel jsem tedy na starou verzi a opět, stoprocentní úspěch. Zřejmě jsem byl
naprogramován jen v angličtině. Moje první reakce byla vítězná - tak ono to přece jen pracuje! Druhá byla spíše
děsivá: Vždyť je to hrůza, já mohu být naprogramován jako nějaká mašina! Zjistil jsem také ještě jinou věc: nové
programování se neudrží na dlouho, musíte tuto sugesci pravidelně opakovat, jinak jaksi vyprchá. K tomu jsem pak
používal onu pásku a opravdu, jakmile hudba spustila, cítil jsem, jak se mi automaticky snižuje napětí v těle,
specielně v rukou, které držely volant.
Prosím, já netvrdím, že ty pásky všeobecně pracují, ale po mé zkušenosti nemohu stoprocentně vyloučit, že vůbec
nepracují. Ale to není důležité: mě samotného zajímá spíše to, jak to vlastně pracuje. Četl jsem kdysi knihu profesora
z MacMaster Univerzity v Hamiltonu, jmenovala se "Subliminal Suggestion"; jméno autora si bohužel nepamatuji.
Mimochodem, Webster´s Dictionary definuje "subliminal" jakožto něco, co je na hranici vědomí a podvědomí; a
"subliminal message" jakožto zprávu, která je určena k ovlivnění podvědomí svým pravidelným opakováním. V
knize se tvrdí, že naše smysly dokážou podvědomě vnímat a zpracovávat daleko víc, než jsme ochotni přiznat.
Tak třeba náš zrak umí docela dobře přečíst nápis obrácený vzhůru nohama, vnímat jedno rozdílné okénko filmu
(kterých je na filmovém pásku třicet za vteřinu), číst částečně naznačené slovo "sex" v mracích na fotografii v
Playboji a podobně. Zřejmě je to i se zvukem, kde náš procesor umí oddělit několik zvukových kanálů, které jsou
smixovány - sám vím, že u čisté sinusovky neslyším víc, než dvacet kiloherz, zatímco u houslí vnímám i jejich
značně vyšší harmonické...My to prostě vnímáme, ale neuvědomujeme si to. A co víc, my na to reagujeme podvědomě, pochopitelně - tak jako v tom kině, kde jim jako každý třicátý rámeček filmu dali fotku člověka, co
umírá na Sahaře žízní a spotřeba nápojů v kafetérii toho kina prý pak vzrostla dvojnásobně. A lidé si nedovedli
vysvětlit, proč to tak je.
Ten profesor si tohle všecko vyexperimentoval na žácích, jenomže on šel ještě dál: on tvrdí, že reklamy v televizi
jsou dělány tak, aby nás podvědomě programovaly ke kupování jejich výrobků. Obrázky se prý hemží podvědomými
zprávami o sexu, smutku (reklama na Whiskey), bolesti a podobně. Vyvolal proti sobě velkou bouři: vždyť takové
programování by bylo nezákonné! On argumentoval tím, že i tzv. debilní reklamy v televizi stály pár miliónů (každá),
takže na nich přece něco musí za ty prachy být. No a jelikož to není vidět, tak že to asi bude subliminální.
Videopásky jsme zatím žádné neviděl (možná že podvědomě, haha). Jen si vzpomínám, jak jednou v Ancasteru, stát
Massachussetts, jsme se o tom bavili s jedním americkým inženýrem, který se chlubil tím, že kdysi dělal pro FBI. Na
mou otázku přiznal, že subliminální sugesce existuje. Když jsem se ho zeptal, jestli je možné, aby i reklamy
kandidátů na prezidenta mohly být tak dělány, aby sublimálně ovlivnily voliče, absolutně to popřel. To se prý najde
jenom v science fiction . . .
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Název : BRATRANEC STRACH

Jednoho večera se vloudil do našeho domu; už ani přesně nevím, kdy to
bylo. Manželce Ivaně jsem namluvil, že je z příbuzenstva, tuším, že jsem
řekl "bratranec", nebo co. Měl takové divné jméno: jmenoval se totiž
Strach a znali jsme se snad odedávna, pronásledoval mě ve škole i jinde.
Nebyl jsem tehdy sám: každý z nás měl nějaký ten strášek, hlavně u
písemky, kdy v podobě učitele vyskočil zpoza katedry a obíhal lavice, aby
se díval, zda neopisujeme. Vzpomínám, jak jsem jednou poslal Lojzovi
tahák přes mého souseda v lavici, Vaška, kterýžto moták spadl Vaškovi na
zem. Matematikářka si toho všimla a chtěla mu dát poznámku. Venda
prohlásil po pravdě, že to není jeho a profesorka ho vyzvala, aby teda
vyzradil autora. Na to řekl hrdě, že to on "prosím nemůže" a já, ještě větší
blbec, jsem vyskočil a přiznal se, že jsem to napsal. Pak se tedy ptala mě,
komu byl tahák určen, ale já také prohlásil, že to říct nemohu. Poněkud mě
mrzelo, že se také neozval Lojza, kterému byl tahák určen - jako hrdinný
třetí mušketýr - ale pak jsem pochopil, že by mu to nepomohlo: test by jistě
prošvihl a navíc bychom v tom byli oba. Nu alespoň jsem zachránil Vaška.
Dostal jsem tedy poznámku, kterou si dodnes pamatuji, protože vypadala
jako pochvala: "Pomáhá slabším spolužákům při písemce z matematiky."
Když si matikářka přečetla, co napsala, hned to také tak pochopila a honem připsala: "- čímž podvádí." Nemohl jsem
tehdy pochopit, že ač jsem se projevil jako hrdina a Lojzu neprozradil, byl jsem přesto potrestán. To se v knížkách,
které jsem tehdy čítal, nestávalo. Při tom všem jsem i zapomněl, že byl ve třídě také Strach, ale ten se přihlásil sám,
hned jak jsem přišel domů. Přiznal jsem se totiž k poklesku a moje dobrá máma prohlásila, že mě tedy čeká dvojka z
mravů a poradila mi, abych šel matikářku odprosit. Bojoval jsem velký boj, tak velké ponížení na mně přece nikdo
nemohl chtít - ale nakonec jsem šel, Strach mě přemluvil. K mému překvapení mi to matikářka odpustila; byl jsem
tehdy v matice opravdu dobrý a to u ní znamenalo víc. Vysvětlila mi, že mě potrestat musela, jen aby neztratila
autoritu, jinak že by zítra lítaly taháky po celé třídě. Na druhé straně že se jí ale líbilo, že jsem to na Lojzu - ta hrůza,
ona dokonce věděla, o koho jde! - neprozradil. Řekla, že to vymazat nemůže, ale že dvojku z mravů pro mě rozhodně
žádat nebude.
Ulevilo se mi, protože už jsem jednou dvojku z mravů měl, ještě na obecné, ale tehdy mi to jako zázrakem doma
prošlo. Nějak jsem se přichomýtl ke skupině, která válela na školním výletu v Šárce se stráně balvany, takže zbytek
třídu musel zběsile prchat. Dostali jsme za to všichni - teda my na stráni - dvojku z mravů, ale tehdy se projevilo
moje příslovečné štěstí: táta zadní stranu vysvědčení, které jsem měl celkem dobré, nikdy nečetl. Přední strana
vypadala dobře a tak to celkem potěšen podepsal - ani ve snu ho nenapadlo, že by jeho syn zhřešil zcela jinde než v
matematice. No a byl to právě Strach, který mi tehdy navedl, abych o tom tátovi neřekl.
Pravda, ve škole bylo pořád čeho se bát, neboť naše dobrodružné duše měly pořád co objevovat, a to daleko
zajímavějšího, než byla třeba Pythagorova věta. Tehdy za námi lítal Strach s hlídačem v libeňském parku, to když
jsme lezli přes plot na sokolské hřiště. Mohli jsme tam sice vejít normálně předem, cvičili jsme přece v Sokole jako
žáci - ale to nebylo "vono". Zato když jsme lezli na strmou stěnu Černé skály nebo házeli nevybuchlé patrony do
ohně - bylo to brzo po válce - přítel Strach s námi nikdy nebyl.
Svět dospělých se zatím řítil do zkázy. Zlý hlídač na kluzišti u potoka Rokytky, který hochy kolikrát i zbil holí, když
tam vlezli zadem a nezaplatili, byl pro mě zosobněním toho nejhoršího. Jednou totiž v únoru poslouchal nějaké
projevy v rádiu a křičel: "ano, teď jim pořádně rozbijeme držky!" Nevěděl jsem ani pořádně komu, ale přesto mi těch
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lidí bylo líto. Pak začalo zavírání, procesy a první popravy. Tehdy se Strach usadil nejen v naší ulici, ale obíhal i ty
ostatní. Když i táta musel odejít z kanceláře a jít dělat na vrty do Ejpovic, bylo jasné, že to vše asi brzo neskončí.
Ve škole už dávno visela podobizna dobromyslně vypadajícího gruzínského knírače, nad jehož smrtí později plakaly
v rádiu veleznámé kurvy a to za zvuků pohřebních maršů z carského Ruska. Že to byl ještě větší masový vrah, než
jsme si mysleli, to jsme se dozvěděli až dlouho po jeho smrti. Ano, dávno po tom, co se začal na Letné stavět jeho
nadživotní pomník, o němž se říkalo, že mu tehdy zkameněla jeho napoleonská pravice na náprsní tašce, když se
dozvěděl, kolik to stálo.
Brzo po pohřbu nás tam taky s gymplem zahnali na brigádu. Tahali jsme tehdy ty podivné vozy s hlínou, podobné
těm kárám, co se v nich kdysi ve Francii vozily oběti ke guilotině. Jeden z nás ze srandy zanotoval pochod mrtvých
revolucionářů, tak jak jsme si ho všichni pamatovali ještě z toho funerálu: Tá, tadadada, tá, tadadada, tá, táta dá, ta
tá táta datatata táta dáta tadá.. My ostatní jsme se pochopitelně přidali. Tříďas na nás sice celý rozčilený přiběhl, ale
to už jsme v kruhu s kárkou objeli i ty ostatní, takže nás slyšel kdekdo. Kupodivu nás nikdo tehdy neudal, ani Strach,
asi proto, že tam tehdy nebyl. A tak se už nikdy nedovím, kolik let vězení by za to tehdy bylo. No a později zase tu
sochu vyhodili do povětří, aby potěšili nějakého prcka, který prý musel pro knírače jednou tancovat na stole.
V té době se vrátil z jáchymovských dolů strýc Jan, který tam byl poslán na osm let, aby si příště rozmyslel sbírat
peníze na rodiny politických vězňů. Brzo na to zemřel na rakovinu. Národ zatím posedla jakási letargie: už se ani tak
nebáli, na náhubek si také zvykli a tak už jen mlčeli. Já odešel na techniku a koho tam potkám - zase Stracha. Jednou
nás dokonce udal na děkanátu, to když jsme celý kroužek ostentativně nepřišli na hodinu ruštiny. "A udělali to
schválně," zdůraznil ve svém reportu. Ruštinářka Bázlivá nás pak musela vyšetřovat za dohledu kádrováka z
děkanátu.
Někteří to okecali zdravotními důvody a tak jsem to zkusil také - prohlásil jsem: "Já jsem prosím ležel".
"Máte na to potvrzení?" zeptala se mě Bázlivá.
"Nemám," povídám, "já jsem ležel sám." Takhle jsem to prosím řekl a nic jsme tím na mou duši nemyslel, prostě
jsem chtěl říci, že jsem ležel sám od sebe, bez lékařského povolení. Ostatní študáci ale hned propukli v huronský
smích. Bylo po vyšetřování a dostali jsme tu děkanskou důtku všichni. Ale musím přiznat, že se na mě tehdy nikdo z
postižených nezlobil, vtip se jim líbil a marně bych jim vysvětloval, že jsem se jen přeřekl.
Také jsem Stracha jednou uviděl v zástupu policajtů coby fízla v civilu. Usmíval se, ale já ho přesto poznal - bylo to
o Majálesu a tehdy začali v průvodu zatýkat každého, kdo se jim dostal do ruky. Některé vyhodili z univerzity hned,
jiným prostě jen cynicky řekli, že "stejně propadnou ze všech zkoušek", tak ať radši odejdou sami.
Na delší dobu jsem se pak Stracha zbavil, to když jsem odešel za hranice. Několikrát se sice objevil, například když
jsem přišel o práci nebo když jsem měl tu ošklivou bouračku s náklaďákem. Nu a teď tu byl zase a vypadalo to, že asi
na déle. Ivaně namluvil, že jsem ho pozval, aby mě poradil s léčbou. Nemohl jsem to popřít, bylo to, jako kdyby mě
sám Strach zhypnotizoval. Ve dne mi dal celkem pokoj, ale v noci, když mě chytaly ty největší bolesti, přicházel do
mého pokoje a děsil mě. Nějak jsem zapomněl, co všechno umí a tak jsem mu naslouchal, v plané naději, že mi nějak
uleví. Lékaři totiž nenašli, co mi vlastně je a tak se nemůžete divit, že jsem opravdu nevěděl, co si mám myslet..
Neměl jsem nikoho, komu bych se svěřil, jen Strach naslouchal mým obavám a pochopitelně je ještě zvětšoval.
Přicházel také každé ráno, to když jsem se po dvou hodinách spánku probudil a bolesti se mi zase vrátily. "To
nejhorší ještě přijde," děsil mě. "Však ty víš sám,o co jde, nemusím ti napovídat," prohlásil. "Ostatně ani si to nepřej
vědět. Dej jen na svou bolest a na mě, my ti nelžeme. Doktoři ti pravdu nepoví, vždyť oni sami nic nevědí. Na ně
nedej, oni vždycky všechno poznají až při pitvě. Léky? Jaké léky?" odpovídal na mou námitku, "Ty jsi ale naivní!
Copak nevíš, že na to, co máš, žádné léky nejsou?"
"Co mám tedy proboha dělat?" zeptal jsem se.
"Však ty víš sám," řekl, "nemusím ti přece všecko napovídat. Ostatně vždyť vidíš, že když ti nic nenašli, tak je to asi
vážné."
"Ale to přece může také znamenat, že mi vlastně nic není?" sténal jsem.
"A proč jsou teda tvoje bolesti horší a horší?" provokoval mě a já věděl, že má pravdu. Rozčílil se: "Takovou
hloupost může říct jen někdo, kdo je v deliriu nebo se zbláznil. Věř mi, já tě nestraším, já vím, co říkám."
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"Co mám ale proboha dělat?" úpěl jsem zoufale. "Snad nějakého léčitele ... nebo možná operaci?"
"Ty jsi opravdu spadl s višně, ne? Co by ti asi měli uříznout, když je to imunologická záležitost?" rozesmál se.
"Jaká imunologická záležitost?" chytal jsem se stébla.
"To já přesně nevím, jen vím, že jednoho takhle otevřeli, pak ho zase zašili a už už nestarali, tak špatný to měl."
"A už ten problém nemá?" zeptal jsem se s nadějí.
"Ne, nemá," řekl a otočil oči k nebi. "Tam už nikdo žádný problém nemá," zasmál se.
"Takže ty si myslíš, že nemám žádnou šanci?" naléhal jsem a doufal jsem, že to popře. Chtěl jsem od něj alespoň
jiskřičku naděje.
"To já nevím," řekl neurčitě, "ale už je tady oběd. Popovídáme si až pak" Jeho vyhýbavá odpověď byla vlastně horší,
než kdyby řekl, že naději opravdu nemám. Rafinovaná bestie.
Ivana nám přinesla na stůl havajský steak s ananasem, ten já mám hrozně rád. Strach se usadil vedle mě u stolu a
ládoval se.
"Zdržíte se ještě dlouho?" zeptala se Ivana ironicky, protože jí už také lezl na nervy.
Asi to pochopil, protože řekl: "Jen tak dlouho, jak si to tady Martin bude přát, " a ukázal rukou, ve které držel
vidličku, na mě.
"No my jsme se ještě nedohodli," zamlouval jsem to, protože jsem pořád ještě přemýšlel, jak mu mám říct, že je
nevítaný host.
"Ale ten steak je báječný," řekl a nandal si celou polovičku do své velké huby. Podíval se na mně, že nejím a
prohlásil: "Dobře děláš! Když ještě nevíš, co to je, mohlo by ti to ještě uškodit. Dovolíš?" zeptal se a aniž by čekal na
odpověď, sebral mi můj steak s talíře. A ještě navíc jen tak, holou rukou.
"Ještě že víte, že to nevadí vám," konstatovala mrzutě Ivana a odešla od stolu. Bez omluvy, což mě překvapilo bývala vždy k návštěvám velmi slušná.

Myslel jsem, že to Strachovi vysvětlím klidně, slušně, jak se mezi starými známými sluší, ale vyšlo to úplně jinak.
Začal jsem mírně, ale pak jsem ztratil nervy. "Tak za prvé, nejsi žádný můj bratranec, ale o to tu nejde. Ty sem
přijedeš otravovat, usadíš se tady a nechceš odejít. A přitom víš, že jsem nemocný, že potřebuji klid."
"Tak tomu teda říkám vděčnost, " řekl uraženě. "Nemít mě, nemáš se ani čeho bát."
Jeho drzost mě pobídla, abych mu to řekl rovnou: "Máš pravdu a proto si seber svoje svršky a odejdi, než ztratím
trpělivost a vyhodím tě ručně!"
Strčil do mne jedním prstem a já upadl na gauč. "Ty mě budeš vyhazovat? Vždyť jsi tak zesláblý, že se ani neudržíš
na nohách! A bude to ještě horší, až začneš -"
"Zmiz!" přerušil jsem ho, protože jsem to nechtěl slyšet. Cítil jsem, jak se třesu, nejen horečkou, ale hlavně vztekem.
Přesto jsem měl celkem dobrý pocit: konečně jsme mu to řekl, konečně jsem zvítězil na Strachem. Už se ho nebojím.
Vstal ze židle a usmál se na mě, skoro dobrácky. "Vidím, že už mě nepotřebuješ. Dobrá teda, půjdu. Mě nikdo
nemusí vyhazovat dvakrát. Stejně ještě musím ještě navštívit pár takových, jako jsi ty. Ostatně nebudeš tu sám."
Ukázal na dveře, kde stála nějaká žena, hrozně vyhublá a kostnatá, asi jako kdyby držela měsíc hladovku. "Dovol,
abych ti představil mou sestřenku, slečnu Zubatou . . ."
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Autor : ©Jan B. Hurych
Název : NÁVRAT V ČASE

Kdo z nás by se nechtěl alespoň na chvíli vrátit do těch šťastnějších dob svého života? Nu možná, že ne všichni, ale
jistě by to nebylo k zahození, že? Zatím to umí jen kouzelníci, básníci a senilní starci, kterým milosrdný osud vrací alespoň mentálně, když už ne tělesně - radosti ranného dětství . . .

Ano, čteme o tom v knihách - dříve se jim říkali
fantastické, dnes sci-fi, ale už ani dobře nevíme, co z
toho ještě vůbec fantazie je. Jenže má to jeden háček:
většina autorů tam prostě přenese hrdinu fyzicky do
minulosti či do budoucnosti - a voilá, už je tam. Nuže on
jaksi není: fyzický přenos v čase je nejen teoreticky, ale
i prakticky nemožný a ani ti kosmonauti, kteří cestují
léta po galaxiích a vrátí se mladší než jejich současníci
na Zemi, nejsou žádná výjimka. To jen jejich hodinky se
zpomalily, ale co se stane s jejich biologickým časem? I
některá zvířata na zemi sice hybernují během zimy, díky
zpomalení jejich srdečního rytmu, ale jinak nežijí o nic
déle, než zvířata, která nehybernují (pokud tato zatím
nezemřou hladem či zimou). Je tedy docela možné, že
ten kosmonaut vyleze na zemi z raketoplánu a bude
vypadat stejně starý, jako jeho soused, který v něm
nikdy nebyl :-).
Jistě, byl by to nádherný elixír věčného života: toulat se po hvězdách, lebedit si v beztížném stavu a vůbec nemít ty
naše, pozemské starosti. A tam někde na konci cesty třeba i najít místo, zvané Paradise, kde se měl počít lidský život
a díky nezřízené touze našich praprarodičů ochutnat jablko zrovna z toho jednoho, zakázaného stromu - ač tam bylo
plno jiných jabloní. Díky tomu jedinému stromu, dokonce snad díky tomu jedinému jablku pak ten jejich pobyt v ráji
skončil stejně rychle, jako začal :-).
Dělal jsem kdysi pro časopis Hurontarie interview se spisovatelem Terrym Pratchettem, kde jsme diskutovali otázku
onoho stromu a Terry mě tehdy jemně upozornil, že v ráji byly vlastně stromy dva: strom poznání a strom života. A v
nebi se prostě báli, že by Adam a Eva, cituji, "mohli pojíst ze stromu života a žít věčně, jako my". Honem jsem se pak
podíval do Bible a Terry má pravdu, je to tam, přesně takhle. To samo mě neudivuje, spíše to, že zřejmě už u té
výroby z hlíny se nepředpokládalo, že by snad ta hračka, která z toho vznikne, žila věčně. To je pochopitelné, ale
logika už pokulhává: stačilo přece ten strom ohradit plotem, případně tam postavit jednoho archanděla s plamenným
mečem, aby to hlídal. Spíše si myslím, že Bůh potřeboval tu svou nově stvořenou Zemi nějak osídlit a andělům - a
dokonce ani ne čertům - se tam vůbec nechtělo. A tak vznikli první exulanti a my jsme vlastně jejich prapraděti.
Jak už jsme řekl, nevěřím ve fyzický přesun v čase, ale ten mentální možný je. Tam je to ovšem zcela jiné: tam se
hrdina nemůže jen tak prostě objevit jako on sám - mladší, krásnější a statečnější - a dělat divy, za které by se
nemusel stydět ani Superman. Ne, on tam mentálně bude, ale jen aby viděl toho druhého, sebe sama - mladšího,
krásnějšího a hloupějšího - jak dělá blbosti, za které by se nemusel stydět ani inspektor Clouseau z Pink Panthera.
Nu nemusíte mi to věřit, ale já už tam takhle několikrát byl :-). Namítnete mi asi, že jsem tu předtím mluvil o návratu
do šťastnějších chvil života. Nu ano, to jsem chtěl a to se mi také splnilo. Já se tehdy totiž při všech těch hloupostech
cítil opravdu šťastný a teprve ty návraty mi umožnily vidět krutou pravdu: já se tehdy vlastně cítil tak šťastný jenom
díky mé neznalosti všeho toho, co přijde pak.
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A teď jsem se tedy tam sice vracel, ale ty pocity štěstí jsem už nějak nemohl prožít. Štěstí totiž není nějaká dobře
promyšlená věc - je to prostě pocit. A štěstí také nelze vlastnit - je to vlastně "muška jenom zlatá", jak říká básník, a i
když mnohým by stačilo jen to, že je zlatá, je i ta muška je vlastně jen takové zdání, iluze. Ano, iluze, ale co je to
platné, já jsem vždycky velkým iluzionistům hrozně záviděl . . .
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(díl 2: Interview s webmasterem HAARPU, původně otištěno v pražském Amberzinu)

Minule jsme si něco řekli o HAARPU, společném projektu US Navy , Air Force a University of Alaska. Rozhodl jsem
se tedy napsat autoru webové stránky HAARPU a dozvědět se jeho názory na různou šeptandu, která kolem koluje.
Koneckonců Aljaška sousedí s Kanadou, tak se nás to také trochu týká :).
WEBMASTER:
Hello Jan! Omlouvám se, že jsem neodpověděl dříve, ale
napsal jste svoje otázky na vzdálený server na Aljašce a
nějakou dobu tam nebyl nikdo, kdo by to četl.
JANSAN:
Na své webové stránce tvrdíte, že HAARP nemá žádné
spojení s nápady Nikola Tesly, což se zdá evidentní, neboť
my vlastně nic o jeho posledních nápadech nevíme.
WEBMASTER:
Tesla byl důležitý, i když poněkud excentrický vědec.
Poctili ho dokonce tím, že po něm pojmenovali jednotku
hustoty magnetického pole. Ostatní však, jako Maxwell,
Marconi, Kennely a Heaviside, a ze současnosti třeba Gordon a Kelley přispěli daleko více než Tesla k pochopení
šíření radiových vln a k ionosferické fyzice.
JANSAN:
Podobně se tvrdí, že HAARP je nějak spojený s prací a patenty Bernarda Eastlunda (který tvrdí, že budoval na
Teslových nápadech).
WEBMASTER:
Eastlund pracoval pro firmu, která postavila HAARP na konci osmdesátých let. Jeho „patenty" byly vyvinuty pro
obranné účely a popisují projekty, které jsou milionkrát silnější (co do energie, pozn. jansan) , než HARRP kdy vůbec
bude moci být. Eastlund odešel od firmy dávno předtím, než byl HAARP projekt vytvořen.
Neexistuje spojení mezi HAARPem a Eastlundem ani při nejdivočejší představivosti. Aby se mohlo postavit
Eastlundovo patentované zařízení, potřebovala by se čtvercová plocha o straně 20 mil (asi 32 km, pozn. jansan) ,
HAARP zabere po svém dokončení obdélník 1200 krát 960 stop (asi 360 krát 288 metrů, pozn. jansan) a kdyby někdo
chtěl postavit takové monstrum, musel by na to sehnat kolem 500 miliard dolarů .
JANSAN:
Proč myslíte, že projekt HAARP přitahuje z publika tolik divokých, tj. „spikleneckých" anebo „zkázonosných" teorií?
WEBMASTER:
Existují divoké konspirační teorie kolem kteréhokoliv vědeckého projektu v dnešní době. Mohl by vás zajímat článek,
který se objevil v časopise Newsweek (pro týden 30 prosinec-6 leden , 1996), s titulem: "Konspirační mánie krmí naši
rostoucí národní paranoiu".
Je také zajímavé, že některé alternativní (rozuměj neoficiální, pozn. jansan) sajty mají různé věci na prodej (zřejmě
narážka na to, že sledují i komerční cíle, prodej knih, kazet, atd., pozn. jansan).
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JANSAN:
Mimochodem, co říkáte Jelcinově nabídce Clintonovi - ne, nemyslím nabídku sňatku :) - jen nabídku společného
obranného systému. Je-li to pravda, je zde nějaké spojení s HAARPem?
WEBMASTER:
O takové nabídce nic nevím. V každém případě, HAARP nemá žádný význam jakožto zbraň. Nemáme tu žádné
strážce či patrolující službu a každý může vstoupit, nebo vjet autem, na náš pozemek. Budovy jsou chráněné jen
průmyslovými alarmovými systémy. To jistě neodpovídá představě, jak by vypadala typická vojenská báze. (Mohu
potvrdit: měl jsem možnost služebně navštívit některé U.S. podniky - např. v Alabamě - co dělají kontrakty pro armádu
a ty měly značně přísnější systém sekurity, už jen co se týká vstupu na pozemek, pozn. jansan).
Navíc, „Prohlášení o ekologických (v originále - enviromentálních - pozn. jansan) účincích HAARPu (EIS)", vydané v
roce 1993, popisuje účel a metody použití instalace HAARPu. Následky použití tohoto zařízení jinak, než je stanoveno
v EISu, jsou tvrdé (rozuměj trestné, pozn. jansan) a to podle ustanovení Národního zákona o ochraně životního
prostředí (NEPA). Také nenajdete žádné „divoké" nápady o HAARPu popsány v EISu, protože pro ně není ani plán,
ani úmysl a ani schopnost, jak se tímto způsobem dal HAARP použít.
Mimochodem, pokud různí samozvaní „experti" na HAARP mají studie nebo důkazy, že HAARP může být nebo bude
použit jinak, než je popsáno v EISu, je jejich občanskou povinností tuto evidenci oficiálně prezentovat. Dělat
nepodložená prohlášení na „talk shows" (pokecy v televizi či v radiu, pozn. jansan) nebo na WEBu, je snadné, protože
to od nich nevyžaduje žádné důkazy.
JANSAN:
Jako člověk, který se zabýval elektrotechnikou, dovedu skutečně ocenit vaši práci. Můžete našim čtenářům také
vyjádřit svůj názor na knihu: „Andělé na tuto harfu nehrají?" Četl jsem pouze výtahy a i když se zdá, že je plna
navzájem nepropojených spekulací, myslím, že potřebuje i oficiální odmítnutí.(Poznámka: později jsem si knihu koupil
a četl, ale můj původní názor zůstal stejný.)
WEBMASTER:
Kniha je napsána samozvaným expertem v „tradiční medicíně", ne vědcem. Pochopitelně, kniha má plno omylů, někdy
i několik na stránku. Už jsme to oznámili autorovi, že si plete HAARP s Eastlundovým patentem a že se dopustil
technické chyby řádově velikosti jednoho milionu, ale asi má příliš hrdosti anebo je příliš zainteresován v publikování
své knihy, aby uznal svůj omyl. A máte pravdu, že kniha obsahuje velké množství nádivky (doslova fluff, něco
našlehaného, či nafouknutého, bez pevné podstaty, pozn. jansan) , která se nevztahuje k věci. Mnoho tak zvaných
„referencí" se nevztahuje k předmětu.
Mnoho štěstí s vaším článkem.
JANSAN:
Jako bývalý radioamatér, jsem nadšen vším tím, co děláte a přeji vám hodně úspěchů a děkuji vám jménem našich
čtenářů za rozhovor.
(dokončení příště, tentokrát v Evropě)
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Název : ROBBIE.

Robbie.
Jednou rodiče slíbili Robertkovi, bylo to tuším za odměnu, že dostane
koně. Tehdy byl ještě docela malý a tak se nedivte, že věřil slibům.
Taková věc se řekne a ani se to tak nemyslí - a i když ano, rychle se
na to zapomene. Ale ne tak Robert, ten nezapomněl. Hned si
představoval, jak ho tatínek vysadí do sedla a on si vyjede jako rytíř
do světa. Protože na světě je plno draků, které je třeba pobít a stále
hodně princezen, které je třeba osvobodit...
Ale uplynula nějaká doba a kůň nikde. "Kdy už dostanu toho
koníka?" zeptal se jednou, když si uvědomil, že už čeká nějak moc
dlouho a bál se, že snad na to rodiče zapomněli.
"Brzo, brzo!" ujišťoval ho otec, ale to neměl říkat, protože tohle už
Robertek znal - takhle sliboval tatínek mamince, že až zaplatí
všechny dluhy, vydají se všichni na jednu velkou, nádhernou
dovolenou u moře.
"Ty jsi mi to přece slíbil," plakal Robertek, neboť začínal tušit, že z
koně, stejně jako z té dovolené, už nikdy nic nebude. Pochopil, že
sliby, které dospělí dávají dětem, jsou jen jako voda po dešti, která
mizí bůhví kam...
Ale na koně myslet nepřestal. Jeho pokojík zaplnily fotografie hříbat,
hřebců, klisen, arabáků i huculáků, lipicánů, poníků, ba i strakatých polominos. Také sbíral všelijaké staré podkovy,
udidla, třmeny ba i ostruhy, nejen vojenské, ale i ty veliké, co nosívají kovbojové. Na stěnu pokojíku si pověsil
všelijaké uzdy, ty co našel a jednu, co dokonce ukradl, když se nikdo nedíval. Když se naučil číst, půjčoval si v
místní knihovně kdejakou knížku, co pojednávala o koních, ať už to bylo o koňských rasách nebo třeba jen o
hřebelcování. Občas ho také někdy na pouti nechali svést zadarmo na koni a od starého Wernera, vysloužilého
dragouna, se také naučil kavaleristický žargon, promíchaný i méně slušnými výrazy.
Jeho rodiče však zemřeli a zanechali mu jen nesplacené dluhy - ovšem za ty si člověk koně nepořídí. A zatímco
poctivě splácel své "dědictví", těšil se už, jak si pak konečně svého koníka koupí. Bude mu říkat Robbie, ano, tak mu
bude říkat. Vyjedou si spolu a celý svět je bude obdivovat, Robbieho i jeho jezdce. Pojedou i na Vyšehrad a tam mu
Robert něco zašeptá do ucha, Robbie se vzepne jako Šemík a skočí dolů za skály. Při letu se mu pak náhle rozevřou
křídla jako Pegasovi a oba jemně přistanou na hladině řeky, přeplavou ji a pak budou uhánět do světa širého...
Později začal Robert ještě méně jíst, aby ušetřil a mohl si koupit u vetešníka jedno staré, odřené sedlo, na které se už
dlouho chodil jen dívat. Vypadalo úplně stejně jako jiná stará, odřená sedla; to jen Robertek věděl, že je to sedlo
zázračné. Ještě si nechal postříbřit pár starých ostruh; to aby se leskly, až pojede na tu slavnou cestu a také k nim
přidal ještě velikánský mexický širák a šavli, obojí vyměněné za maminčin náhrdelník - to jediné, co zbylo z
rodinných šperků. Vyprosil si také, aby mohl v práci dělat delší směny, neboť chtěl své dluhy splácet rychleji. Ale
těch jakoby neubývalo a tak jeho naděje, že si někdy bude opravdu moci koupit svého koně, ta naděje pomalu
odumírala. Chodil z práce domů jen ještě víc unavený a už ho ani nebavilo si pouštět na starém gramofonu po
dědečkovi své oblíbené písničky o koních.
Až jednou si půjčil od kamaráda knížku, ve které se mluvilo o silné vůli a jak ji získat. Když ji přečetl, dostal nápad:
nemůže-li si koně koupit, může si ho alespoň přimyslit. V knize se mluvilo o jakési meditaci; rozhodl se, že to zkusí a
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třeba to vyjde. Vlastně ne, ono to musí vyjít! Sedl si do rohu a opřel se o sedlo, které měl za zády. Zkřížil nohy a
ruce, tak jak to viděl na obrázcích v té knize, a začal.
Zprvu mu to vůbec nešlo, ale nepoddal se. Nejedl, nespal, jenom zíral před sebe a představoval si, že medituje. Až po
několika dnech, když už ho trápila hrozná žízeň a dokonce začal vidět dvojitě, se zvedl, napil se a unavený padl do
postele, kde okamžitě usnul. A zdálo se mu, jak k němu přiběhl jeho koník - Robert ho ovšem ihned poznal - a
netrpělivě pohrabával levou přední. "Robbie, Robbie, pojď sem!" zavolal na něj, ale kůň jen potřásal smutně hlavou.
"Neboj se, já ti neublížím," uklidňoval ho Robert a uchopil ho za uzdu, ale jak si chtěl na koníka sednout, ten se
vzepjal a odběhl.

Když se ráno Robert probudil, v pokoji byla ještě tma. Odešel k zrcadlu, opláchl si obličej a jak se utíral, překvapilo
ho, když ucítil na své tváři něco jako srst. Podíval se pozorněji, ale teprve když otřel zadýchané zrcadlo, rozpoznal
velké nozdry, z kterých dýchala pára, dlouhé uši a pár věrných, oddaných očí. "Robbie, Robbie, tak ty jsi přece jen
přišel!" vykřikl radostně. "Počkej na mě, hned jsem zpátky!"
Odběhl do kouta, nasadil si své stříbrné ostruhy, opásal se šavlí, na hlavu si posadil sombrero a uchopil do rukou
staré, odřené sedlo. Venku už slunce rudě barvilo nebe a vypadalo to, že to bude perfektní den na dlouhý výlet. Hodil
si sedlo na hřbet, vyskočil do něho a radostně zařehtal. Pak si zatnul ostruhy do slabin, zamával sombrerem a rozjeli
se spolu tam, kde se nad řekou klenula posvátná hora Vyšehrad...
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Autor : ©Jan Hurych
Název : NEJSLAVNĚJŠÍ PISTOLNICKÝ SOUBOJ V ARIZONĚ (Díl 1.)
(Poprvé otištěno v pražském Telegrafu)

Když jsme na svých cestách s Aťou zabloudili do Arizony, nemohli jsme pochopitelně minout ani místo známého
pistolnického souboje: totiž O.K. Corral v městečku zvaném Tombstone, blízko mexických hranic. Přesněji řečeno,
minout jsme ho mohli, protože neleželo přímo na naší trase. Jeli jsme z texaského El Pasa do Phoenixu po dálnici číslo
10 a kdybych nevěděl, že máme v Bensonu zahnout na jih, asi bychom to přefrčeli a skončili až v Tucsonu. Den
předtím jsme navštívili Mesillu, kterou proslavil neblaze proslulý Billy the Kid a jsem přesvědčen, že by mi toto
opomenutí moje lepší polovice a životní družka (obě v jedné osobě) nadosmrti neodpustila. A v Arizoně se už střílelo i
za menší hříchy . . .

Tombstone je městečko malé, ale slávou se vyrovná daleko větším a má
jednu velkou výhodu: přežilo všechny ty těžké časy a žije si vesele dál,
navzdory svému jménu. Když sem totiž do pustiny v sedmdesátých
letech minulého století přišel Ed Schieffelin, aby tu hledal zlato, jediné co
slyšel, bylo: "Tady, kamaráde, najdeš tak leda svůj náhrobní kámen ( tj.
tombstone), pokud tě ovšem předtím nedostanou Apačové!" Ed se ale
nedal odradit - měl už bohaté prospektorské zkušenosti - a když si
vydělal něco peněz, pustil se umíněně do toho. A stalo se neuvěřitelné:
on tu zlatonosnou rudu skutečně našel a to tak bohatou, že dávala na tunu
až dva tisíce dolarů (tehdejších, dnes by to bylo 15-20 krát víc!)
Hned první zásilka zlata do banky v Tucsonu měla hodnotu 600 tisíc
dolarů, takže si k ochraně museli pozvat celou šestou kavalerii z blízké
Fort Huachuca. Tím se to ovšem rozkřiklo a brzo na místě vyrostlo
město, které Ed - asi na truc - nazval právě Tombstone. A přicházeli sem
nejen prospektoři a horníci, ale pochopitelně i lidé jiných řemesel, hlavně
těch, co zase dolovali zlato těm druhým z kapes. Vznikaly herny,
saloony, dancing halls, objevili se spekulanti, falešní hráči karet a také
dívky s nejstarším povoláním na světě. A tak se ani nemůžeme divit, že
tu často bývaly rvačky a i přestřelky.
Situace se zhoršila, když začala v okolí řádit parta desperádů, kteří si říkali "cowboys", ale de fakto byli jen zloději
dobytka, který pašovali do Mexika a jindy zase zpět, jak kdo potřeboval. Jejich vůdcem byl starý Clanton a po jeho
smrti Curly Bill, který o něco později zastřelil tombstonského marshala. Členové této bandy, ke které patřil také
Johnny Ringo, často navštěvovali i Tombstone, kde vesele utráceli svoje poctivě nakradené peníze a hlavně dělali
všeobecnou rotyku.

Ještě před městem jsem projeli kolem hřbitova, zvaného Boot-hill, kde leží ti, kteří v oněch přestřelkách také umírali,
tak říkajíc s botami na nohou (odtud ten název). Zaparkovali jsme u ohrady blízko středu města, které se od doby své
velké slávy značně smrsklo, to když se zlatá bonanza vyčerpala. Zašli jsme do ulice Fremont, kde se také odehrávala
většina přestřelek, jak o tom svědčí tu i tam umístěné tabulky se jmény těch, co byli v tasení pomalejší či ve střelbě
nepřesnější. Napočítali jsme těch tabulek kolem dvaceti, ale pak už jsme toho radši nechali a šli jsme pozorovat cvrkot
kolem.
Tombstone je totiž pro Arizonu něco jako Svatý kopeček pro Moravany - je to poutní místo všech westerňáků. Turisté
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sem přicházejí ozdobeni fešnými klobouky, košilemi s třásněmi (fringes), naleštěnými kovbojáky a sem tam se objeví i
stříbrná ostruha. Prostě tak, jak se tu předtím nikdy nechodilo. To už odrbaný gang motorkářů na harlejích, který se
sem přijel poklonit památce desperádů, ten by se tady tehdy spíše ztratil v davu.
Na druhém konci města stojí starodávná budova music-hallu zvaného Bird Cage (ptačí klec), kde kdysi také
vystupovala slavná zpěvačka Jersey Lilly, dívky švihaly nožkami při kankánu a na svém turné po Americe tu hrála i
slavná Sarah Bernhardt. O přidruženou zábavu tam nebyla nikdy nouze: jednou tam dokonce jeden ostrý hoch, tedy
divák, který to všecko nějak moc prožíval, zastřelil psa, co tam na scéně (přesně podle scénáře) pronásledoval
představitelku hlavní role. V městě sice bylo také serióznější divadlo, které jim tam postavil Ed Schieffelin, ale to už
hochy tak moc nelákalo: nebyla tam podzemní herna, jako v Bird Cage.

Taková tedy byla situace, když sem v prosinci 1879 přišli bratři Earpové. Bylo jich celkem pět, ale v naší story figurují
jen tři: Virgil, Wyatt a Morgan. Virgil se hned rok na to stal deputy marshal, později dokonce marshal a Wyatt, ten už
měl za sebou šerifskou službu v notorické Dodge City v Kansasu. Proto se také hned ucházel o místo šerifa i v
Tombstone, ale to dostal jakýsi John Behan, o kterém ještě uslyšíme. Wyatt zatím tedy dělal nějakou dobu střelce
(riding shotgun) pro Wells Fargo, tj. střelce, co sedí na kozlíku vedle muže, co řídí dostavník, v ruce má krátkou
brokovnici a pod sedadlem trezor. Tuto práci po něm později převzal jeho bratr Morgan, který byl ovšem také dobrý
střelec. S bratry přišel do města i nerozlučný Wyattův přítel Doc Holliday, promovaný dentista, povoláním gambler,
zručný ve hře s kartami i kolťáky.
Trouble na sebe nenechaly dlouho čekat: po přepadení místního dostavníku, kdy byly zabity hned dvě osoby, dopadla
pátrací parta (posse), ve které byli také Earpovci, jednoho z lupičů. Ten jim také vyzradil jména svých tří kumpánů,
kteří se ovšem schovávali bůhví kde. A tehdy dostal Wyatt nápad, který mu měl získat vytoužené místo šerifa a nejen
to: pak by spolu s Virgilem, který byl, jak už jsem uvedl, federální marshal, oni dva jediní reprezentovali ve městě
zákon. Nabídl tedy tajně jednomu z desperádů, byl to mladý Ike Clanton (syn starého Clantona, jak jinak?), že mu dá
celou peněžní odměnu za chycení lupičů, když mu ten vyzradí místo, kde se skrývají. Tato dohoda ale bohužel přestala
být tajemstvím a z toho vypuklo nepřátelství mezi oběma muži a tím pádem i mezi jejich klany.
Onoho osudného dne, 26 října 1881, tedy stáli proti sobě v místě zvaném O.K. Corral čtyři na čtyři: Virgil, Wyatt,
Morgan a Doc Holliday proti dvěma bratřím Clantonům (Ikovi a Billymu) a bratřím Mc Lauryům (Frankovi a
Tomovi). Zaznělo asi dvacet výstřelů (přesně se to neví), trvalo to necelou minutu a bylo po všem. Tři mrtví (Bill,
Frank a Tom) a dva postřelení (Virgil a Morgan), to byla konečná bilance souboje. I Doc dostal zásah, naštěstí jen do
pouzdra jeho pistole. Jediný Wyatt neobdržel ani škrábnutí, a stejné štěstí měl v životě i mnohokrát později. Ovšem
také Ike Clanton unikl zranění - doslova, protože se spasil útěkem. Vešli jsme do ohrady. Tak tady to bylo: na místě
přestřelky stojí dnes ne zrovna realisticky vypadající figuríny střelců, z amplionu znějí výkřiky a výstřely. Lidé se u
toho fotí a dělají pózy u panáků - chybí tu jen koně, u kterých tehdy stáli Tom a Frank. V posledním týdnu října se v
městečku konají oslavy této události, tak zvané helldorado, při kterém se bitka opakuje se skutečnými herci, ale
slepými (jak jinak?) patronami.
(dokončení příště)
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Název : NEBESKÉ HARFY (díl 3: Harfy, Tesla a Evropa, aneb Evropu obchází strašidlo, prvně otištěno v
Amberzinu )

Vypůjčil jsem si ten podtitul, neboť jak vidno, Evropu už obcházela pěkná řádka strašidel a když ji obešla, tak zas
někam odešla. Myslel jsem si před nějakou dobou, že si přečtu onu knihu o HAARPu, napíšu na ni svůj názor a budu
mít pokoj. Jenže člověk míní a pak se ucho utrhne. (Poznámka: Od té doby, co jsem tento článek napsal, jsem si zatím
knihu objednal a přečetl, ale neudělala na mě takový dojem, aby stála za rozbor - jinak řečeno, moje poznámky z
prvního dílu se hodí i na ni.)

Do toho mi přišla konečně nedávno
odpověď Dr. Begicha, autora té
knihy, kterého jsem požádal o emailový interview pro Amberzine, a
z té jsem zjistil, že milý doktor
zřejmě vytušil z mých otázek
nějakou čertovinu - i když jsem je
formuloval víceméně lichotivě - a na
otázky mi prostě neodpověděl. Místo
toho přidal tiskovku a milostivě mi
dovolil, abych ji tady otiskl, s
uvedením zdroje (to jsem také
původně udělal v Amberzinu, ale
protože je teď poněkud zastaralá,
uvedu ji jen v češtině).
Byl jsem dost otráven, ale přece jen
jsem si tu tiskovku přečetl a hle tady se mluví o tom, že Evropský
Parlament bude projednávat HAARP. No prosím, ona Evropa sice jako stát ještě neexistuje, ale parlament už má a
dokonce je celosvětově uznávaný a má má nejen komise, ale i podkomise, schůze, ale i podschůze . . .
Ale žerty stranou. Jelikož to mělo být 5 února, najel jsem na stránku dříve uvedeného Dr. Begicha. Leč tam nic dalšího
nebylo, tak jsem se vypravil na browzdání po parlamentech světa a světadílů. Zatím tam tedy ještě žádné nejsou myslím celého světa - ale ten Evropský tam už byl, pro Evropskou Unii (EU) i o tom jednání o HAARPu. A další
tiskovka - tož jsem ji tam přidal k té jeho odpovědi, abychom to měli jaksi vcelku.
Takže tu tiskovku už nebudu překládat, radši ji tady stručně "podám". Je sice nazvaná dost bombasticky, ale nebojte
se, dál už je to značně rozředěno.

HAARP - Pouhý výzkum, kosmické války nebo ekologická zkáza?
(Pure Research, Star Wars Continuation Or Environmental Disaster?)
Tak především: nejednalo se tam jen o HAARPu, ale i o jiných, ne-letálních zbraních (opak těch letálních,
smrtelných). To, že HAARP není žádná zbraň, jim jaksi ušlo. Z komise vyšel požadavek, aby Maj Brit Theorin napsal
(a) zprávu o použití vojenských zdrojů pro ekologické strategie. Pokud vám ten termín nic neříká, tak si třeba
představte, že uděláme, aby u nepřítele pršely trakaře a u nás ne a on pak tu válku pochopitelně prohraje. Předseda
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komise pro zahraniční záležitosti, Tom Spencer, požádal předem reprezentanty armády, tj. NATO a USA o jejich
názor. NATO mu řeklo, že ohledně HAARPu nemá žádnou agendu (doslova policy). Také úřad stálého reprezentanta
USA při NATO odmítl poslat svého zástupce. Přeloženo do češtiny, pro nedostatek fakt a konkrétních názorů se jinak
nic moc nedohodlo. Předmět ale zůstává dále na pořadu věcí (v budoucnosti) a Američané jsou ovšem vítáni, any time.
Další na pořadu pak bylo vyslání delegace do Bosny, aby zjistili, jak se tam nakládá s penězi, které jim EU poskytla a
všichni si asi oddechli, že to mají s krku...
V jiném dokumentu, který je nazván "background", tedy něco jako historie, je pak popsán průběh té schůze ještě
detailněji. Tvrdí se tam totiž, že jádrem problému je "neviditelná čára mezi tím, co je připustitelné a co je
podezřelé" (P. Truscott). Opět přeloženo: opatrný Angličan jim naznačil, že jedni o voze a druzí o koze. Jako zajímavý
se tam také potvrzuje fakt, že moderní stratégové používají více ne-letální než letální zbraně a to s výhodou, protože
působí spíše jako svěrací kazajky, tj. usměrní nepřítele, aniž by ho zlikvidovaly fyzicky. Jak tato strategie zapracovala,
lépe řečeno nezapracovala, jsme viděli v nedávné době. Navíc používání termínů z mentálního sanatoria v
parlamentních dokumentech není nic nového, ve střední Evropě se to dělá pořád . . .Také nové termíny, jako
"odvrácení krize" a "kontrola davů", zní po zkušenostech z Bosny a Kosova přinejmenším jako vtip.
Dále už se ale reprezentanti v podkomisi, zvláště odborníci, nemohli shodnout ani na tom, jak definovat určité termíny.
Například zástupce Červeného kříže z Ženevy se rozčílil a tvrdil, že název non-deadly (opak smrtelných =
nesmrtelné?) zbraně je jenom jakési marketingové heslo.
Také se mluvilo o nebezpečných účincích na zdraví a okolí (ano, v originále to je Dangers to health and the
enviroment!). Zde pak odborníci vyvolali bohatou definiční debatu, která pomohla zakalit už beztak neprůhledné vody
celého jednání.
V další kapitole, nazvané Risk zneužití v demokratické společnosti, se dámy a pánové shodli, že demokracie
nezaručuje, aby systémy nemohly být zneužity. Risk zneužití v nedemokratických státech je zřejmě nulový, protože se
o něm nikdo nezmínil.
Kapitola o HAARPu se opět zmiňuje o panu Spencerovi, členovi EP (European Parlament) a jinak též prezidentu
společnosti Global International (dále jen GI), která je - se svými odbočkami v USA, Evropě, Japonsku a Rusku - jistě
internacionální, ale ještě ne globální, neboť nemá kanceláře v Antarktidě a jinde. "Zabrowsil" jsem na WEBu a našel
jsem stránku GI, ano, je tam také definice jejího poslání, ale ten smysl mi jaksi unikl (anebo možná, že měl uniknout?).
Vloni na konferenci GI také přednášel - kdo jiný než - Dr. Begich - o hrůzách HAARPU, scenář to hodný pro nový
film Apocalypse Now.
Navíc se dovídáme, že na schůzi komise také promluvila Ms Rosalie BERTELL ( z Toronta, Kanada), prý jedna z
nejlépe informovaných expertů na HAARP. Žil jsem deset let v Torontě a čtu denní a odborný tisk, ale její osobnost a
expertiza nějak ušla mé pozornosti. Milá paní Ms (to je totiž moderní zkratka, zahrnuje původní Miss, Mrs i všechny
ostatní tituly ženského pohlaví) pak dále na schůzi vesele "devastovala celé oblasti pomocí HAARPu", "depositovala
velká kvanta energie kdekoliv na světě" a mluvila i o "hrůzostrašném ovládání celosvětové 'vesnice' " (asi měla
problém s překladem z angličtiny do angličtiny :-).
Dále promluvil také náš známý Dr., který šel ještě dál: "celé oblasti budou bez vody, EM vlny způsobí zemětřesení a
ohromné přílivové vlny v oceánech (doslova tidal vawes)". V jeho očích je HAARP "technologie kosmických válek a
veřejnost má právo na veřejné vyhodnocení takových programů".
Nakonec ještě pan Eurico de Melo řekl, že "to nahání strach" a paní Magda Aelvoet (od Zelených), aby také vůbec
něco dodala, prohlásila, že "Válka je tuze důležitá, aby se nechala (na starosti, pozn. j.h.) jen generálům." A ještě
dodala: "ale to už jsme skoro zapomněli", což je asi pravda, protože tam neuvedla, koho to vlastně opakovala. Komu se
ale má dát válka na starost, to už neřekla - naštěstí vím o několika dobrovolnících, kteří by ten těžký job za ty těžké
peníze rádi vzali :-).

Takže tady to máte: naši harfeníci (nemyslím tím vědce HAARPu, ale ty, co mu prvně začali říkat "harfa") už jsou
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také v Evropě a i když se zatím ještě nemohou nějak sladit (myslím vyladit, ne pocukrovat!), jejich brnkání na nebeské
struny už bude brzo slyšet všude. Jejich strašáci se ovšem hodně podobají filmům z Hollywoodu, inspirované vždy
podle toho posledního horror-filmu, co se zrovna dostal do kin.
Od tohoto, černě natřeného názoru, se zase zcela liší růžová kamufláž americké armády. Chcete-li se vůbec dozvědět
něco, co je trochu reálné a navíc realistické, doporučuji dobře informovanou stránku HAARPU.
P.S. Vím, že se mi teď někdo určitě zeptá, jak se vůbec vlastně dostal do titulu tohoto článku ještě Nikola Tesla. Nuže
vězte, že jako do HAARPu - jen omylem, jen omylem . . .
(konec)
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Po těch velkých deštích voda zatopila kraj. Snad nikdy nevystoupily řeky a potoky tak vysoko; hynula zvířata i lidé.
Jezdci se zprávami o tom neštěstí se rozjeli po celém kraji, aby přivolali pomoc těm nešťastným, kteří nestačili opustit
všecko, co měli a včas utéct do bezpečí. Mnozí se nedovedli rozloučit s majetkem, jiní s domovem. Když poznali svou
chybu, bylo už většinou pozdě . . .

Spencer byl z těch lidí, kteří neměli ani
majetek, ani domov. Ne, že by mu to
příliš vadilo, domovem byl všude a k
majetku si pomáhal, jak se dalo - tu
kartami, jindy jako kapsář. Však si také
právě odseděl pár dní v místním vězení
tohoto proklatého města. Vlastně měl
štěstí, že ho zavřeli jen za výtržnost a ne
za ten váček s penězi, který se mu
podařilo při zatýkání nenápadně zahodit.
"Byl jsi už někdy trestán?" ptal se ho
rychtář, protože ho tady ještě neznali.
Zalhal, jako obvykle a jako obvykle mu to
neprošlo. S potěšením ho zavřeli a s ještě
větším potěšením ho ale zase brzo
propustili. Městská pokladna nebyla zase
tak veliká, aby z ní mohli ještě někoho
krmit. A tak bylo rozhodnuto, že bude
lepší, když se bude živit sám - bude to pro
něj ten největší trest. Žalářník se také
posměšně uškliboval, když mu otvíral dveře a podával mu jeho měšec, věčně prázdný jako Spencerův žaludek.
Ještě nedávno, když začala občanská válka, se zdálo, že se situace obrátí k lepšímu, ale s jeho typickou smůlou se
musel zrovna on dát na stranu krále Karla, snad proto, že ten z počátku vyhrával. Pak se zase situace obrátila a dařilo
se víc vojskům parlamentu. Po bitvě u Wilsonville se mu sice podařilo utéct, ale hned se jen tak přidat na stranu
nepřítele se mu také nechtělo. Ne, že by měl nějaké výčitky svědomí, ale vojáci generála Mosse se dívali na
přivandrovalé zběhy jako na špehy a oprátkami také zrovna nešetřili. Ale i kdyby ho přijali do stavu, hrozilo mu pak to
samé, kdyby ho někdy zajali - a poznali - zase vojáci krále. A tak se protloukal krajinou a obíral zase hlupáky v
kartách i jinak. To, že ho zavřeli, se mu ovšem také nelíbilo a tak byl rád, že je teď venku, neboť stejně nemínil strávit
dlouhou dobu ve vězení. Co kdyby na něj třeba zapomněli, že? Jinak ovšem bylo ale ve vězení celkem bezpečno a s
tím propuštěním mu pochopitelně zase nastal problém, co bude dělat dál.

Zrovna přemýšlel, proč ho osud pořád pronásleduje, když uslyšel za sebou křik: "Protrhly se hráze, voda se valí do
města! Utečte, povodeň!" Přibíhající člověk byl celý bez sebe strachem. Pochopitelně o svůj život, i když podle toho,
jak byl oblečen, se dalo soudit, že za sebou nechal asi víc než jen to, co měl na sobě. Ale to už také Spencer spatřil
několik jiných lidí, pobíhajících jako poděšené slepice sem a tam. Všichni se navzájem ujišťovali, že voda už jde a že
je to hrozné.
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Přistoupil k jedné z měšťanek a zeptal se jí: "Je to pravda, paní?"
"Kde jste byl, člověče, že se ptáte?" utrhla se na něj, prohlídla si ho, ušklíbla se a beze slova odešla. Kolem se míhali
lidé z města, někteří s ranci, jiní jen tak, některé ženy dokonce s batolaty na rukou. Ti šťastnější zapřahovali koně do
vozů, na které házeli pak to nejnutnější.
Spencer se rozhodl, že tedy také opustí město, než bude pozdě. Všichni směřovali na jih, ale zdálo se, že je tam cesta
plná uprchlíků. Někomu před ním upadl nějaký ranec a z něho vyklouzlo s rachotem stříbrné nádobí. Postižený se
podíval opatrně kolem a rychle ho sbíral. Spencer najednou pochopil, že se mu naskytuje nová příležitost. Chtěl se
vydat zpět do města, ale tam bylo ještě příliš lidí a biřici se žalářníkem by si ho jistě pamatovali. Zatočil teda hned na
křižovatce na východ - jistě tam bude pár opuštěných stavení a jak se říká, příležitost dělá zloděje. Zachechtal se.
Cesta se vinula údolím, podél potoka, který už pořádně přetékal. Šel asi hodinu, ale žádné stavení nikde neviděl. A
situace se jen zhoršovala, voda místy dosahovala až k cestě. Přišel k mostu, který kupodivu ještě držel a bez velkého
rozmýšlení ho přešel. Zrovna dumal, kde se tady asi naobědvá, když ho zastudilo v botách. Stál ve vodě. Zpanikařil a
běžel zpět k mostu, ale trámy zatím pod tlakem vody povolily a než se Spencer odhodlal, most se rozpadl přímo před
jeho očima. Chvíli tam na to zíral, jako by nevěřil svým očím, ale když mu došlo, že je chycen a že tady jde o život,
rychle běžel zpět. Ale i tam už se voda valila přes cestu. Přejel zrakem údolí: asi půl kilometru dál bylo stavení.
Rozběhl se k němu jako k jediné spáse.

Dům byl opuštěný, ale nic nesvědčilo o chvatu, s kterým ho asi obyvatelé opustili. Dokonce i nějaké jídlo tam bylo,
půlka pečeného kuřete, ještě vlažná. Usedl ke stolu - jak dlouho už takhle neseděl! - a vydatně zaháněl hlad. Vstal,
našel láhev vína a opět si sedl, aby se napil. "Zaplať pánbůh za tu potopu," řekl nahlas a zdvihl pohár s vínem. Bylo
mu najednou docela dobře a svět se zdál mnohem příjemnější.
Náhle se nahoře ozvaly kroky. Napadlo ho, že by se měl někde schovat. Rozběhl se, ale zakopl a upadl. Bolest v
kotníku mu hned připomněla, že o útěku nemůže být ani řeč. Nu co, bude dělat ubožáka, kterého zastihla voda, řekl si.
Kroky pomalu sestupovaly po dřevěných, vrzavých schodech. Otevřely se dveře a do místnosti vstoupila osoba. Jak
jinak se to vlastně dalo nazvat: to první, co mu utkvělo na očích, byla její tvář - zdeformovaná, zohavená, děsivá.
Zloděj se zachvěl: tak nějak asi vypadá smrt. Teprve podle oděvu poznal, že to je žena a podle postavy nemohla být
ani tak moc stará. Jeho pohled sklouzl zpět na to, co kdysi bývalo tváří, konečně vše pochopil a zatřásl se: žena byla
malomocná.
"Nepřibližuj se!" vykřikl. Nepromluvila, jen její oči potvrzovaly, že pod tou znetvořenou tváří žije člověk. Dívala se na
něj upřeně, ale ne nepřátelsky. "Mám zraněnou nohu," řekl Spencer, snad na vysvětlenou, snad jen aby něco řekl.
Avšak ani teď žena neodpovídala. Chodící mrtvola, napadlo ho, ano, nechali ji tady, protože asi stejně brzo umře.
Ledaže by tu žila sama, napadlo ho hned. Pohlédl oknem ven. Voda se zatím rozlila ještě víc a zatopila cestu k domu.
Možná, že bych mohl ještě odejít, napadlo ho, ale pak si uvědomil, že s tou nohou stejně daleko nedojde. Aby se
přesvědčil, zkusil několik kroků, ale bolest byla nesnesitelná a musel se ještě opřít o stěnu. Náhle malomocná otevřela
ústa, ale ozvalo se jen pár nesrozumitelných zvuků. Možná, že je ještě někdo schovaný nahoře - řekl si - asi ho chce
zavolat. Honem vykřikl: "Nikoho nevolej, hned odejdu!"
Němé oči se ale nehýbaly. S vynaložením posledních sil se vybelhal ke dveřím, ale voda už stála i u schodů. Jeho
pohled přelétl údolí, ale uviděl jen nekonečnou, lesklou vodní hladinu. Voda zatím jistě stačila zatopit veškeré cesty,
takže už stejně nebylo kudy utéct. Byli dokonale obklíčeni. Seděl tak několik hodin na schodech, beznadějně sklíčený.
Náhoda byla, jako obvykle, zase proti němu. Zatracený osud! Co se dá dělat, řekl si konečně a dokulhal se zase
dovnitř. Byl už skoro večer a tak si lehl na lavici a usnul. Když se probudil, byla ještě tma. Noha mu otekla a zuřivá,
neukojitelná bolest mu trhala kotníkem. Jeho oči hledaly malomocnou, ale ta zase odešla nahoru. Vstal, obložil si
kotník mokrým hadrem a po nějaké době se mu zase podařilo usnout.
Probudil se, hned jak se rozednilo. Zjistil, že ho někdo v noci přikryl a dal mu pod hlavu polštář. Cizí žena už vstala,
připravovala nějaké jídlo a když uslyšela, jak zazíval, otočila se, ale opět nic nic neřekla. Teprve teď Spencer pochopil,
že ji zřejmě nemoc zničila i hlasivky a to natolik, že nemůže mluvit. No to jsem v pěkné bryndě, řekl si. S ulehčením
pocítil, že bolest v noze trochu polevila. Ne natolik, aby se mohl vydat na cestu, ale dost na to, aby si mohl
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prohlédnout dům. Našel nějaké zásoby jídla a hned si polovici oddělil a pečlivě hlídal. Jednak, aby se jich žena
malomocná nedotkla, hlavně ale proto, aby o ně nepřišel. Nebyl si ostatně ani jistý, zda by se časem nevrhl i na tu její
trošku. Spencer se totiž už mnohokrát přesvědčil, že všemu se člověk odnaučí, jenom hladu ne.

Tak uplynuly dva dny a zásoby jídla mu pomalu docházely. Noha se mu sice už dost vylepšila, ale voda venku zatím
ještě pořád stoupala a nebylo jí konce. Stál u okna, díval se na zatopené údolí a marně se snažil odhadnout, jak dlouho
asi vydrží o hladu a kdy už konečně ta zatracená voda začne opadávat. Najednou uslyšel za sebou nějaké skřeky.
Otočil se a uviděl malomocnou, jak ze sebe vyráží radostné, nesrozumitelné zvuky, které snad měly být nějaký zpěv.
"Dej s tím pokoj!" okřikl ji. Zvykl si za tu dobu na ni mluvit, asi proto, že neměl nikoho, s kým by si povídal a mluvit
jen tak k sobě ho už také nebavilo. Nebyl si sice jist, zda mu rozumí, ale to mu vůbec nevadilo. Žena se potěšeně
zasmála a skřehotala dál.
"Bláznivá ženská, co tu krákoráš?" rozčílil se, ale ona ho nebrala na vědomí. "Zpívat si můžeš jít do kostela, stará
čarodějnice!" ulevil si. "Copak ty, tebe to stejně čeká, ale já tu nechci jen tak pojít, rozumíš?" Její monotónní skuhrání
- jen místy přerývané, jak se musela nadechnout - ho dráždily až k vzteku.. Přikročil k ní, zlostí celý bez sebe a zatřásl
jí. "Zatracenej sýčku jeden, nevolej tu zubatou tak hlasitě! Stejně si tě najde!" Otočila se na něj a upřela na něho
oddané oči. Ale jemu se zdály jen skleněné a připomínaly mu jenom tu vodu, která je obklopovala. Náhle si uvědomil,
že se jí dotkl, otřásl se odporem a odskočil od ní. Ještě plný strachu, odplivl si a řekl: "Viděl jsem už několikrát smrt byl jsem ve válce, víš - ale ty jsi ta nejošklivější, co jsem kdy viděl!"
Popadl ho záchvat šibeničního smíchu a ještě přidal: "Ano, viděl jsem ji, ale to byla krasavice, měla takovou hezkou,
usměvavou tvář, a krásné zuby, když je vycenila - ne jako ty, příšero. Na koni jela, s mečem v ruce, to byla ta pravá
smrt pro chlapa. Ale tady - co tady? Tohle je jen takové chcípání za živa, zatraceně svinský umírání." Hodně při řeči
gestikuloval, tak jak už byl zvyklý. Živá k němu otočila hlavu. Její pohled vyjadřoval něco, co ještě neviděl, a tak
nevěděl, co by to mohlo být. Zakřikl to: "Co čumíš? Nerozumíš mi? Já nechci takhle umřít, rozumíš? V celým svým
životě jsem nikdy nic neměl, jen samou smůlu a ještě mám tady takhle mizerně pojít? No řekni něco! Nekoukej tak
blbě! Copak to nechápeš? Zahyneme tu spolu, ty krasavice! No raduj se, je konec tvýmu trápení. Přichází potopa,
aleluja! A všichni pudem na soud. No ty to máš dobrý: tam nahoře budeš zase mladá a hezká a všichni svatý s
andělama tě budou obskakovat. Tebe čeká ráj, ale mě jen peklo!" Pak si uvědomil, že je to asi pravda. "No vidíš,
budeme se muset se rozejít." Udělal znamení kříže. "Tak se alespoň modli se, ty čarodějnice!" pobídl jí.
Nemocná vydala neurčitý zvuk, něco jako výkřik radosti. Nepochopil to a pokračoval: "To je konec, rozumíš mi,
konec! Tak jdi, nastroj se do nejlepších šatů, jako do kostela!" Nechápavě se na něj podívala. Naznačil jí pohyby, aby
se oblékla. Kývla hlavou a odešla nahoru. "Ženská pitomá," zahučel si pro sebe, "nerozumí, co říkám." Pak ho začalo
silně bolet v žaludku, z hladu. Marně ale hledal po domě něco, co by se dalo jíst.
Za nějakou chvíli sestoupila dolů a Spencer na ni pohlédl s překvapením. Měla na sobě starší, dlouhé šaty z bílého
hedvábí a s širokým, krajkovým límcem; zřejmě ještě z doby, kdy byla mladá a krásná. Měla i bílý závoj, přehozený
přes obličej. Vypadala tak docela normálně, dokonce svůdně. Přes ruku měla přehozeny ještě jedny šaty, zřejmě
mužské, svatební. Ale možná, že na pohřeb, napadlo ho.
Zaraženě k ní vzhlédl: "Ty strašidlo, co jsi to udělala? Ona mě poslechla! Bože, já se z toho zblázním! Hodinu jí to
vysvětluju a ona si myslí, že půjdeme do kostela! Kam chceš teď proboha jít?" Žena stála, zaražena, najednou nic
nechápající. Nevěděla, proč se na ni zlobí a začala vyrážet zvuky, které asi měly být pláč.
"Nebreč," zavrčel, "ty jseš jen tak blbá, já vím. Kdybys byla chytrá, měla bys tu víc zásob jídla." Najednou si
uvědomil, že je to vlastně všecko její vina a to ho naštvalo. "Běž, jdi pryč, nesnesu tě tady!" zařval. Zapomněl, že se jí
nechtěl dotýkat a odstrčil ji, až upadla. Pak ještě do ní dvakrát kopl. Podívala se na něj pohledem, který vyjadřoval
něco jako nenávist a pomalu se zvedla z podlahy. Zamířila ke schodům, co vedly nahoru. Ještě jednou se otočila, jako
by nevěřila tomu, co udělal, zda si to snad nerozmyslí a neřekne jí, aby zůstala. Marně.

Když se ráno probudil, uviděl ženu, jak sedí na stolici a cosi vyšívá. Na sobě měla pořád ještě ty svatební šaty, ale
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závoj si zase sundala. Nejprve si jí nevšímal, ale pak mu zvědavost nedala a přistoupil blíž. Vyšívala nějakou krajinu,
v pozadí byl les, v předu louka s ovcemi a nalevo domek, ne nepodobný tomu, kde byli teď uvězněni. A nad tím vším
nádherné, žluté slunce, i s jednotlivými paprsky, pečlivě vyšitými. A v rohu, v dáli, malý kostelík mezi stromy. Sedl si
vedle ní a aniž by se na ni podíval - pořád ještě měl z její zohyzděné tváře strach - řekl: "Nech toho, je to k ničemu. Jak
ti to mám vysvětlit, co tě čeká. Umřeš tu se mnou, chcípneme tu za živa, rozumíš? Smrt - rakev!" Viděl, že mu
nerozumí a sepnul ruce, jako se to dělá zemřelým. To pochopila a pokřižovala se.
"No jo," řekl, "ty vlastně nic nevíš, ty nechápeš tu hrůzu, co? A ten pitomec jsem vlastně jenom já!" Chvíli ji
pozoroval, ale pak ho zase popadly křeče do žaludku a jak se tak vztekal bolestí, vytrhl jí látku z ruky a hodil do
vyhaslého krbu. To mu ale nestačilo, tak ji ještě podpálil. Na něčem si svůj vztek přece vylít musím, říkal si. Žena jen
strnule seděla na židli a nehýbala se. To, že ani nezareagovalo, ho dráždilo ještě víc. Začal běhat po domě a rozbíjel, co
mu přišlo do rukou. Tím se unavil, usedl na lavici a svěsil hlavu do dlaní.
Voda zatím vystoupila až ke dveřím, i venkovní schody byly už zaplaveny. Zůstala tak několik hodin, ale výše už
nestoupala. Zato s sebou přinesla několik mrtvol. Spencer je nejprve odstrkoval bidlem, ale pak už ani neměl sílu, ani
odvahu. Nadmutá těla se rozvážně houpala na hladině, což ho rozčilovalo, ale pak už si toho ani nevšímal. Ještě
několikrát se s malomocnou pohádal, naposledy jí dokonce udeřil a kdyby se v posledním okamžiku neovládl, možná,
že by ji i zabil. Raději se s ní od té doby nebavil, aby se nerozčiloval.
Slunce dennodenně opakovalo svůj koloběh, ale on už ani nevnímal, je-li ráno či večer. Dostával halucinace: viděl se,
jak je na hostině v nějakém radničním domě, všichni se mu klaní a přinášejí mu na stůl ta nejlepší jídla, jaká kdy v
životě viděl. Občas se vzpamatoval, ucítil bolesti, ale pak zase upadl do transu. Pak se probudil a najednou necítil nic,
jen hroznou únavu. Z posledních sil vylezl nahoru do podkroví a tam otevřenými dveřmi spatřil ženu, jak kolíbá
prázdnou kolébku a vydává nějaké zvuky, patrně zase zpěv.
"No kolíbej, smrtko, kolíbej," řekl a otevřel dveře na půdu. Objevil tam houpacího koně a nějaký bubínek, ale pak si
uvědomil, že vlastně neví, co hledá. Klečel a pohupoval se do rytmu. "No kolíbej, smrtko, kolíbej," opakoval si pro
sebe, ale pořád nemohl přijít na to, co vlastně chce. Pak našel starý kus provazu a v očích se mu objevilo poznání.
Přehodil ho přes trám nad schody a třesoucíma se rukama začal splétat smyčku . . .

Voda začala pomalu opadávat. Malomocná se dlouho lopotila, než jeho tělo stáhla se schodů a oblékla do oněch
svátečních mužských šatů, které mu připravila. Pak odešla do stodoly, odkud vytáhla malou lehkou loďku a dotlačila ji
k vodě. S vypětím posledních sil naložila Spencera do lodi, pak se tam sama vysoukala také a pomalu pádlovala, až se
dostala do proudu. Tam odložila pádlo a přitáhla si jeho tělo k sobě na klín. Uchopila ho za hlavu a začala ho kolébat
do rytmu vln, které zatím loď uchopily a unášely ji někam daleko, daleko na jih . . .
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Autor : ©Jan Hurych
Název : KDO BYL MATHIAS SANDORF?

Nu ano, byl to hrdina stejnojmenného Verneova románu - ten vyšel jen v Čechách pětkrát pod názvem Nový hrabě
Monte Christo (1893, 1913, 1921, 1932, 1941) jednou jako Matyáš Sandorf 954), jednou jako Mathias Sandorf
(1999) a jednou jako Matyáš Sandorf s podtitulem Nový hrabě Monte Christo (1988). Jenže to není celá odpověď
na otázku, kterou jsem položili v titulu tohoto článku . . .."

Děj si ještě trochu pamatuji z knihy - je to 27 novela z jeho serie
Extraordnárních výprav a vyšla poprvé 1885 u Hetzela v Paříži. Vlastně ne,
nečetl jsem knihu, ale skoro všechny díly na pokračování v časopise, už ale
nevím, v kterém, něco jako Rodokaps. Ovšem příběh byl také dvakrát
zfilmován (1920 a 1963), jakož i ztelevizován (šestidílný seriál z roku 1980).
Ano a podtitul není náhodný: Verne jím chtěl naznačit podobnost čistě
nenáhodnou, mezi osudem "starého" a "nového" hraběte. A udělal dobře,
protože při čtení se vám vynoří jako z mlhy i postavy Dumasova románu a
jejich příběhy. Ne, ani námět, ani příběh a jeho podání není obzvlášť
originální, jistě bychom našli mnoho Verneových knih, které jsou daleko lepší
- a různé socialistické názory v knize (v té době ještě dost pokrokové) nás už
dnes příliš nezaujmou. To bylo ovšem ještě rok před tím, než ho jeho
paranoidní synovec Gaston ve vražedném pokusu postřelil (Vernea, ne
Sandorfa :-). Ale to už sem nepatří a raději si řekněme zkráceně, o čem v knize
jde.
Na rozdíl od Edmonda Dantése se Sandorf už hrabětem narodil a jako správný
Maďar se také už od počátku snažil odtrhnout svou vlast od Rakouska a jeho
dva společníci, Bathory a Zathmar mu v tom pomáhají. Jejich zprávu,
zakódovanou mřížkou, která je v knize detailně popsána, odnáší cvičený poštovní, ale jinak zcela ilegální holub.
Zpráva je zachycena bídníky Sarcanym a Zaronem - nedivte se, že měl italské jméno, děj se totiž odehrává v Terstu,
v roce 1867 - a pomáhá jim v tom důvěrník hraběte Zandorfa, Silas Thoronthal. Tomu se podaří uzmout a předat
policii mřížku a pak už dokáží i rakouští policajti, kteří si v hlouposti jistě nezadali s jinými, přečíst nebezpečnou
zprávu. Všichni tři zrádci si pak pěkně rozdělí polovinu hraběcího majetku, kterou dostali za svou službu. Jak je
vidět, cena zrady značně stoupla: Jidáš kdysi dostal jen třicet stříbrných . . .
Naši tři revolucionář jsou zatím odvedeni do věznice na hradě Pazinu, v dnešním Chorvatsku, kde jsou odsouzeni k
smrti. Čekajíce na vykonání rozsudku, zaslechnou náhodou rozhovor svých zrádců, které Verne takticky umístil tak,
aby se zvuk díky jakémusi akustickému efektu dostal i do cely Matyáše a jeho druhů. To je tak naštve - myslím ty
revolucionáře, že se rozhodnou utéci. Čirou náhodou se ale objeví věznitelé a Zathmara ještě stačí chytit, Zbývající
dva hrdinové statečně slézají věž hradu po hromosvodu, když v tom uhodí blesk a srazí do řeky, která je odnáší,
zatím ještě neznámo kam.
Později už je známo kam: dostali se do podzemí a po tvrdých útrapách se probojují na světlo boží. Tam je ukryje
jeden rybář, ale zase je někdo udá ( ano, jakýsi Carpena) a policajti jsou tu zase našup. Zachrání se jen Matyáš, který
skočí s útesu do moře. Jeho dva druzi jsou zatím popraveni a i po Zandorfovi jakoby se slehla zem.
Pak se najednou v Dubrovníce objeví tajemný Dr. Antekirtt se svými spolupracovníky, akrobaty Pescadem a
Matifouem. Proč v Dubrovníku? Tam totiž zatím vesele vegetují všichni čtyři zrádci. Další děj se pak odehrává všude
možně: na Sicílii, na Maltě, v Gibraltaru a v samotné Africe v Libyi, Tunisu a Maroku, to aby Verne mohl použít
Page 1 of 2

svých cestovatelských znalostí.. Podobně jako ve "starším" Monte Christovi, i zde se zamiluje syn Bathoryho do
dcery zrádce Throntala, ale nakonec vše dobře dopadne, protože - jak už víme - i Verneovky končí happyendem . . .

Co se týká zeměpisných zdrojů, je nepochybné, že Verne uváděná místa znal, většinou z návštěv na své lodi Saint
Michel - o tom svědčí jeho cestovní deníky. Verne dokonce napsal starostovi města Pazinu, který mu poslal
fotografie hradu, propasti pod hradem i okolí. Verne mu prý také za to také s díky poslal první výtisk své knihy,
pochopitelně i s věnováním.
Jak to všechno vím? Z netové stránky http://www.ice.hr/davors/mseng.htm, kterou sepsal Davor Sisovic. Jen jedno
jsem se tam nedozvěděl - jak přisel Verne na postavu Matyáše Sandorfa.
Dovolte mi tedy malou spekulaci. Ještě jako děti školou povinné jsme kdysi s naší učitelkou dějepisu navštívili v
Praze Daliborku a nejvíc nás pochopitelně zaujala hladomorna. Ta je ve tvaru lahve, s malým otvorem na dně,
vedoucí do stoky a tou pak někam do Vltavy. Průvodce se nám tehdy zmínil - slyším to jako dnes - že jediný vězeň
kdysi utekl z Daliborky tímto otvorem a doplížil se tou stokou až do Vltavy, kde odplaval a zmizel. A ten muž se
jmenoval Sándor. Zda se to Verne nějak dozvěděl, to nevím, ale když jsem si přečetl jméno onoho starosty v Pazinu,
Guiseppe Cecha, leccos mě napadlo . . .
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Autor : ©Jan Hurych
Název : NEJSLAVNĚJŠÍ PISTOLNICKÝ SOUBOJ V ARIZONĚ (Díl 2, dokončení)
(Poprvé otištěno v pražském Telegrafu)

Z O.K. Corralu se dostanete hned do atelieru, který vlastnil fotograf Fly, kam tehdy ty umírající muže odnesli. Dnes
už tam jsou jen jejich fotky a vůbec obrázky ze současnosti - tedy z té jejich. Nejvíc mě zaujala fotografie Eda
Schieffelina - sedí tam na kameni, v ruce drží čutoru a o kolena má opřenou kulovnici, jako by odpočíval, než se
znovu vydá na trail. Ostatní fotky, ať už desperádů nebo obránců zákona, mají jiný motiv: všichni se snaží vypadat až
příliž vážně a výhrůžně. Muži, kteří tehdy naháněli hrůzu, vypadají dnes už spíše legračně.

Jdeme dál a narazíme (tedy ne doslova) na budovu
místních novin "The Tombstone Epitaph", založených v
roce 1880. Jinak řečeno, "Náhrobní Nápis", jistě
vtipnější název než "Nugget", což byly konkurenční
noviny, které dnes už neexistují. Epitaph stále ještě
vychází a kromě dnešního čísla zde dostanete i věrnou
kopii (z originální matrice) z října 1881, kterou vám
natisknou před vašima očima a kde se popisuje nejen
souboj, ale i soudní řízení, ke kterému pak s Earpovci
došlo.
Četl jsem o tomhle souboji asi pět nebo kolik knih, tolik
mě ta věc zajímala - od těch, co stranili Earpovcům i od
těch, co byli proti nim. Ti první prohlašovali, že
desperádové přišli do města Earpovce zabít, čili že to
byla sebeobrana - ti druzí tvrdili ledacos, dokonce i to, že to byla jen obyčejná vražda. Kde je ale pravda? S chutí
jsem se tedy začetl do těch autentických novin, přes sto let starých, a věřte, bylo to opravdu zajímavé čtení. Nejen to
svědectví od soudu, ale i reklamy - v tom samém čísle totiž také inzeruje místní prodejna zbraní své skvělé zboží ...
Šerif Johnny Behan, který byl Wyattův nepřítel (nezapomeňme, že Wyatt chtěl dostat jeho místo), tehdy ještě před
soubojem zastavil Earpovce na cestě do corralu, kde se Clantonovci sešli, s tvrzením, že už desperády odzbrojil.
Čtyři "rozhněvaní muži" (ty tři zatím udělal Virgil cestou svými pomocníky), se tím nedali splést a vešli do corralu.
Virgil vyzval muže, co tam byli, aby mu odevzdali své zbraně, jejichž nošení bylo ve městě beztak zakázáno a pak to
začlo. Ike, který byl předtím odzbrojen Wyattem, mu to také hned připomněl, ale Frank a Bill začali střílet - tedy
alespoň podle výpovědi Earpovců. Podle očitých svědků, kteří se celkem shodují, začal ale střílet Doc a Morgan,
kteří také údajně už drželi připravené kolty v rukou.
Ty kolty v rukou, to se mi zdá pochopitelné, sotva bych asi někoho vyzýval k odevzdání zbraně a přitom měl svůj
kolťák za pasem. Zbavoval bych se totiž výhody být rychlejší než ten druhý, kdyby tento hbitě sáhl po pistoli. Ovšem
v takové situaci by žádný rozumný pistolník proti mně po pistoli nesahal, neboť by neměl šanci...

U pistolnických soubojů je zajímavý jeden rozpor: zodpovědný je ten, kdo první sáhne po zbrani, ale vyhrává
většinou ten, kdo první vystřelí. Při těch malých vzdálenostech - zde to bylo pouze několik metrů - nešlo ani tak o
přesnost, jako o rychlopalbu. Tom se navíc schovával za koně, snaže se vytáhnout z pouzdra na sedle svoji
winchestrovku. Každopádně ani Frank, ani Billy nebyli hned mrtvi a ač zraněni, stříleli zoufale dál. Po souboji se
šerif Behan, který zatím přiběhl, snažil hned Earpovce zatknout, což se mu nepovedlo, ale brzy na to se s nimi konalo
soudní jednání (Ike na ně podal žalobu za zabití). V novinách jsem četl i zajímavé zdůvodnění rozhodnutí soudu, jež
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Earpovce zbavil viny, sepsané samotným soudcem Spicerem, jinak též přítelem Wyatta Earpa.
Na téma téhle bitky vytvořil Hollywood několik filmů, dva dokonce docela nedávno a také spisovatelé se pořád ještě
předhání v hledání motivu souboje. Našli se i takoví, kteří tvrdí, že přepadení dostavníku se tehdy zúčastnil i Doc
Holliday a možná i Earpovci v tom měli prsty - dva z nich přece předtím pracovali pro společnost Wells Fargo, které
dostavník patřil a nějaký známý jim mohl dát tip. Desperádi prý o tom věděli a bylo je třeba umlčet. Tyto historky asi
podporoval šerif Behan i jiní občané Tombstonu, neboť Earpovci nebyli v Tombstonu nijak oblíbeni. Při pohřbu
desperádů prý bylo slyšet výkřiky "Vrahové" na adresu Earpovců.
To vše se mi zdá ale spíše jen spekulace - Earpovci měli za sebou už delší dobu službu na straně zákona: Wyatt si
dokonce přinesl k soudu dobrozdání, podepsané padesáti občany z Dodge City a Virgil byl koneckonců U.S. marshal
pod přísahou.
Nejpravděpodobnější se mi zdá vysvětlení, které se dá udělat z oněch "čerstvých" zpráv z novin, když umíte číst mezi
řádky. Ike a druzí "cowboys" se po vyzrazení jejich paktu o zaprodání jejich "pardnerů" museli asi před svou bandou
nějak očistit ze zrady. Jediné, jak se to dalo provést, bylo vyhnat Earpovce z města, anebo ještě lépe, umlčet je
navždy. Chybou desperádů bylo, že se tím netajili a tím se celý jejich plán obrátil proti nim. Ať už byly důvody
Earpovců jakékoliv, tím, že byli na souboj připraveni - a podle některých svědků dokonce souboj vyprovokovali - si
zajistili výhru. I to, že přitom riskovali životy, se dá vysvětlit: desperádi totiž také neměli na vybranou, slovo "zrada"
bylo tehdy označení velice ošklivé a tak to byl prostě boj kdo s koho.
Plni dojmů jsme se procházeli městečkem, které od té doby zažilo dva požáry a jednou se málem propadlo do země
díky spodní vodě. Znovu ale ožilo, protože bylo - jak tvrdí místní reklama - "too tough to die", neboli příliš odolné na
to, aby zahynulo. V saloonu u Big Nose Kate, někdejší milenky a snad i tajné manželky Doca Hollidaye, nám navrhl
majitel, aby si Aťa stoupla za bar-pult, nechal ji umývat sklenice a na hlavu jí posadil fešný texaský stetson. A to vše
jen proto, abych si to prosím mohl nafilmovat. Vůbec se tu o návštěvníky starají dobře, to jen hroby na Boothill
naznačují, že tomu vždycky tak nebylo...

Krátce po soudu byl marshall Virgil přepaden a rána z brokovnice ho nadosmrti zmrzačila. Netrvalo dlouho a někdo
zezadu zastřelil Morgana, když hrál v saloonu biliár. Wyatt sice zorganizoval posse na stíhání vrahů jeho bratra,
některé dostal, jako třeba Curly Billa a Stilwella, ale nakonec musel zmizet i on sám. Objevil se až v San Francisku,
kde si, již ovdovělý, vzal za ženu Jossie, dívku, která kdysi tančila v Bird Cage. V Kaliforii se stal známým, i když
ještě ne slavným. To se stalo až po jeho smrti, když vyšla kniha "Wyatt Earp: Frontier marshal", kterou sice
diktoval ještě za živa (jak jinak?), ale v níž ho spisovatel Stuart Lake vylíčil tak, jak ho dnes prezentuje Hollywood.
Wyatt zemřel až 48 let po slavném souboji v O.K.Corralu, ve věku 82 let, v Los Angeles.
Doc Holliday zemřel už v roce 1883 v Coloradu, ve věku 35 let, na souchotiny. Šerif Behan sloužil později jako
správce věznice v Yumě, známé mezi kriminálníky jakožto Hell Hole, neboli "Díra do pekla". Později také působil
jako vládní agent v Číně během Boxerského povstání. Ike Clanton se nepolepšil a byl v roce 1887 zabit při přestřelce
s deputy marshalem.

Ed Schieffelin, který tedy odešel do Arizony hledat zlato s pouhými padesáti centy v kapse, ze svého nálezu značně
zbohatl. Ale ani osobní parník, ani hotely v New Yorku a Chicagu, dokonce ani nádherná rezidence v San Francisku,
kterou postavil pro svou ženu, to vše nemohlo uspokojit jeho vášeň. Vyrazil tedy opět za zlatem, tentokrát na Aljašku
a později opět do rodného Oregonu, kde ho po nějaké době našli mrtvého v osamělé kabině v horách.
Na plotně byla ještě spálená jeho zálesácká večeře a na stole ležel váček se zlatem, které tam objevil, zlatem ze žíly,
která byla zřejmě tak bohatá, jako kdysi ta v Tombstonu. Marně ale hledali kolem, už ji nenašli. Podle jeho přání ho
pohřbili jen tak, v jeho prospektorských šatech, s krumpáčem a čutorou po boku. Převezli ho z Oregonu přes celé
Spojené Státy sem, tři míle od Tombstonu, tam, kde byl jeho první nález zlata. Nad jeho hrobem stojí prostý sloup ze
žuly, dvacet stop vysoký a ve tvaru prospektorského claimu, kterým se označují naleziště zlatokopů.
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Šťastný Ed tam tedy nakonec přece jen ten svůj tombstone našel.
(konec)
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Autor : ©Jan Hurych
Název : CHERCHEZ LA FEMME (aneb Hledej ženu!)

Rozhodl jsem se napsat povídku - tedy přesněji řečeno, měla to být povídka se záhadou, možná detektivka, ale aby v
ní bylo také trochu psychologie. Většinou to dělám tka, že mě napadne třeba jen jedna zajímavá věta a příběh se
kolem ní jaksi namotá sám. Je to tak zajímavé často sám nevím, jak to skončí. U detektivek ale musíte všechno - nebo
skoro všechno - vědět předem. Jinak by se vám stalo, že se do toho zamotáte i vy a pak už nezbude než z toho udělat
povídku humornou, aby člověk alespoň něco zachránil . . ."

Tak tedy nejprve námět, že ano. Jenže ono se dá
říci, že už tady skoro všecko bylo; jde jen o
různé detaily, a také o to, jak je zpracujeme.
Napadl mě ovšem jeden takový námět: žijí
manželé, žijí a najednou on spáchá sebevraždu zastřelí se, aniž by nechal dopis na vysvětlenou.
To samo by nebylo podezřelé, takových případů
je dokonce víc, než bychom čekali. Ti, co píší
dlouhé dopisy na rozchodnou jsou v nebezpečí,
že si to zatím rozmyslí anebo s koncem otálejí,
snad proto, že chtějí vědět, jak budou lidé na
jejich dopis reagovat :-). Někteří se zase pořád
omlouvají za to, co ještě nespáchali a nejhorší
jsou ti, co nemají k psaní talent. U jejich těla se
pak najde v koši jen plno nedokončených,
přeškrtaných dopisů . . .
Takže když se dopis nenajde, nevzbudí to ještě u detektiva žádné podezření, že jde o vraždu. On totiž i když se dopis
najde, může naopak jít zase o padělek, takže ani ta vražda nemůže být předem vyloučena. V tomto případě ale vše
nasvědčovalo na sebevraždu a nikdo nebyl podezřelý, jen ten nebožák, který tam ležel s prostřelenou hlavou.
Proč se zastřelil? Nu to ještě nevím, jsem přece teprve na začátku - tady právě leží záhada číslo jedna. Jeho vdova
pochopitelně také neví proč, ale trochu to tuší. Poslední dobou se hodně hádali, ale nic velkého to nebylo, jen taková
ta malá nic, která stačí k tomu, aby si někdo na druhém vyvíjel svou frustraci. Prostě kdo chce psa bít, psa si najde.
To ovšem jen vystihuje náladu nebožtíka - teda ještě když byl "božtík" - ale už ne důvod k sebevraždě.
Naše hrdinka - míněno jen opisně, protože o ní v mé povídce hlavně půjde, ale žádné hrdinství jinak neprojeví ovšem tuší, že v tom asi byla nějaká žena. Proč? Inu "cherchez la femme", jak řekl já nevím kdo - patrně už Adam v
ráji - a od té doby musíme za vším vidět ženu, asi jako když komunisté za vším viděli člověka, ale až za vším
ostatním. Žena sebevraha - říkejme jí třeba Eva, když už jsme se zmínili o tom Adamovi - si nejprve vyčítá, že je to
všechno byla její vina: neměla se s ním hádat a rozčilovat ho, i když to byl vždy on, který hádky začínal. Pocit viny je
hrozná věc a nemusíte pro něj mít ani pádné důvody, zrovna jako v případě té hádky. Jedno anglické přísloví říká:
Nehádej se s bláznem, lidé pak nepoznají, kdo je kdo" - ale to sem nepatří. Takže naše vdova začíná podezřívat, že v
tom byla jiná žena a když podezřívá žena ženu, je to pak jaksi na tutovku. Jenže problém je: kterou ženu? A zde je
záhada číslo dvě. Nu a dvě záhady nám na ten příběh bohatě stačí.
Že i to je banální? Zajisté, takhle to přece nemůžeme nechat! Máme hned dvě možnosti: buď ta žena existuje nebo ne.
Nu dobrá, ale třeba ta žena existuje i neexistuje? Že to nejde? Ale ano, hned to rozvinu dále: existovala jen v jeho
představách, ale ne ve skutečnosti. Nebo ještě lépe: existovala, ale zemřela a už neexistuje. Ano, to by šlo a byl by
to dobrý důvod k sebevraždě: nemohl bez ní žít a odešel . . .
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Jenže jsme nějak zapomněli na tu vdovu, ne? Snad je teď na místě, abychom popsali, co vlastně věděla a co ne.
Kdybych napsal, že o té nevěře nic netušila, bylo by to poněkud neuvěřitelné, žena přece vždy něco vytuší - ale víte,
že ne vždy? Spokojíme se tedy kompromisem: něco tušila, ale fakta, která by to potvrzovala, ta neměla. A protože
nebyla žárlivá, nedávala těm podezřením velkou váhu.
Ale stále ještě nemáme žádný děj knihy.Vdova pochopitelně - proč "pochopitelně"? Nu dobrá, tak to slovo škrtneme začne pátrat po pravé příčině, proč její manžel v osudné chvílil zmáčkl spoušť revolveru. Nebyla-li to žena, pak to
mohlo být proto, že byl v dluzích - ale to se brzo ukázalo mylné, to jí vyvrátil jeho účetní. Nebo že by snad měl třeba
nějakou smrtelnou nemoc? Ani to ne, jak ji ujistil rodinný lékař. Pronásledovala ho mafie? Provedl nějaký zločin?
Ne, nic z toho, tady se musím držet námětu a hned na začátku tyhle možnosti vyloučit, chci-li být ke čtenáři
spravedlivý.
Dobrá, a co zápletka? Snadno vykouzlím: naše hrdinka prostě sleduje různé možnosti, ale nemůže nic najít: mrtvý
totiž už nepromluví. Nebo ano? To by nebylo špatné, rozeberme si tedy možnosti:
a) může ji navštívit jako duch (to je ale banální), nebo
b) dopisem, který se později nalezne (příliš primitivní), nebo
c) přes přítele ( to už tady bylo mnohokrát), nebo
d) má něco v paměti počítače a ona na to přijde ( sice moderní, ale jinak je to jen východ z nouze, tedy z autorovy
nouze)
Jak se prostě do toho zaplétá vdova, zaplétám se pomalu i já. Nové objevy přinášejí stále nové otázky, některé věci se
vzájemně podporují, jiné popírají, prostě jako v životě. Konečně nacházím dobrou odpověď: Eva si zajde za
odborníkem, který ji podrobí hypnotickému spánku, což jí poradí přítelkyně, mimochodem renomovaná lékařka a
detektiv amatér. Podle zápisu hypnotické výpovědi pak je možno leccos si domyslet.
A tak se vdova doví nejen to, co jí kdysi manžel řekl a co pohřbila někde na dně svého podvědomí, ale vybaví si i
různé situace, útržky rozhovorů, chvíle, kdy se její manžel choval podivně či prostě jinak, než jak by se očekávalo.
Tento zápis jí pak odborník vysvětlí. Chceme-li se podbízet tomu, jak si čtenáři takové odborníky představují, pak by
měl asi vypadat jako Freud, ale čistě oholený (umíte si to vůbec představit, Freuda oholeného?). Nu to není tak
důležité jako fakt, že jí dá první vysvětlení, které ho - profesionálně - napadne a zápletka pokračuje vesele dál. Jedna
věc z hypnosy je ale zřejmá: miloval prý nějakou ženu, která už nežije. Ta údajná milenka, kterou ne a ne najít - asi
proto, že zemřela, ale nevíme, kde - vlastně naší vdovu docela uklidní. Ano, tak nějak to bylo - a vše spěje ke
šťastněnu happyendu.
Ne, nezklam u vás: tady to opravdu nekončí. Musí přijít překvapení. Nuže dobrá: co když ta žena vůbec nezemřela?
Nu na tom přece tolik nezáleží! Jistě, ale najednou si Eva, víceméně náhodou, uvědomí ironii celé situace. Ano, ta
žena nezemřela - žije, stejně jako ona žije. Ale co když to nebyla ta žena, ale jiná žena? Ale která jiná žena? Už to
tušíte?
Ano, byl a to jeho vlastní žena, Eva, zabil se kvůli ní! Byla mu snad nevěrná? To nevím, nikde jsem to ani netvrdil.
Ta myšlenka jí nedá spát a v jedné takové dlouhé noci si najednou uvědomí, že žárlil na ni, na ni samotnou. Jak
mohl žárlit, když třeba neměl důvod? Ale on ho měl! I když mu byla věrná? Co je to za nesmysl?
Nu teď právě přijde to vysvětlení: on žárlil na tu, jaká kdysi byla, kdy byl pro ni všecko, kdy ho milovala, jako už
pak nikdy potom. Žárlil na dívku, kterou si vzal a ze které se časem stala sice stále ještě milá, ale také už vlažná
manželka. Ano, když opadlo ono okouzlení - skoro bychom řekli "zanícení", abych použil lékařský termín - to
zanícení láskou. Žárlil na ty krásné chvíle, kdy si rozuměli, kdy mu její láska dávala určitou hrdost nad tím, kdo a co
je, ten pocit důležitosti, skoro jako by byl pán světa. Ty krásné pocity, kdy byli jedno tělo a jedna duše, jedna
myšlenka a jeden vzdech. Pocit, který mu kdysi uměla dát hjen ona. Hledal ji v jiných ženách, ale marně: ten pocit se
už nikdy nedostavil.
A tu se to stalo: smrtí manžela se v ní opět začala probouzet ta láska k němu, ne, soucit, ale to v zrušení, kdy - stejně
jako on - už předem chápala jeho myšlenky, jeho pocity, jeho touhy. Ta láska, o které se i jí zdálo, že už dávno
vyprchala. Je to asi jako hra na klavír: když dlouho nehrajete, ztratíte sice cvik, ale pak si několikrát zahrajete a vše se
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vám vrátí. A objevil se také i nový pocit: pocit soucitu nad sebou samotnou - pochopila, jak jeho snaze o probuzení
jejich staré lásky předtím vůbec neporozuměla. Zároveň pochopila, proč o vlastně udělal: jednou, když pochopil, že
ani on sám by nebyl schopen se vrátit, protože k těm pocitům je potřeba dvou duší v harmonii, že nestačít brát, ale
musí s eumět i dávat, zvedl pistoli a stiskl spoušť . . .

Tak to vidíte, už je to vlastně celé a navíc jsem zase u začátku. Nějak mě ale najednou přestalo bavit tu povídku
napsat. Nejen proto, že teď už by ji dokázal napsat každý, ale hlavně proto, že jsem sám toho muže kdysi znal . . .

Page 3 of 3

Autor : ©Jan Hurych
Název : INTERVIEW S RICKEM ROSSEM (poprvé zveřejněno v Hurontarii, anglicky)

Poznámka: Tento rozhovor je ze série interview, která jsem kdysi prováděl pro Hurontarii, původně jen v angličtině. Dotazovaní si většinou
pochvalovali moje otázky a já zase jejich odpovědi; některá ta interview dokonce naleznete na jejich stránkách. Protože si myslím, že tyto emailové rozhovory byly dost zajímavé, rozhodl jsem se je konečně přeložit do češtiny a tady je jeden z nich. Uvedené linky referují na
anglické stránky Ricka Rosse .

RICK ROSS
je mezinárodně uznávaný konsultant ve věci náboženských
kultů. Je obzvláště činný ve oblasti destruktivních kultů,
jako jsou Branch-Davidians, které studuje od roku 1988.
Ještě před situací ve Waco, Ross úspěšně přivedl zpět 4
Davidiany (dva přímo z Waca) jako výsledek jeho zásahu a
během obklíčení Waca byl konsultován jak ATF tak FBI.
Ross také nachází vážné problémy ve vězeních Arizony,
způsobené kulty a radikálními skupinami. Založil Státní
program pro vězně, ve kterém pracuje jako koordinátor a
byl po zásluze zvolen předsedou N8boženského poradního
komitétu pro arizonský Department of Corrections and
Mezinárodní koaliční vězenský program, sponzorovaný
asociací B'nai B'rith. V roce 1986 se Ross stal soukromým
konzultantem, docentem a "intervenčním specialistou" na
destruktivní kulty a radikální skupiny. Působí též jako
expertní svědek u soudu v případech, kdy jde o únos či indoktrinaci dětí těmito skupinami.
Jako intervenční specialista, pracuje obvykle na přání rodičů dětí, které přišly pod vliv takovýchto skupin, aby zlomil
pouto, kterým kult děti drží pod vlivem. Takové intervence obvykle trvají tři a ž šest dní, kdy se snaží obětem
zpřístupnit objektivní pohled na kult. pak následují psychologické konsultace, kterých se zúčastní i odborníci z oboru
mentální medicíny. Průměrný počet takto od kultů odpoutaných osob je až 75% z těch, kterým se věnuje.
Ross je často citován v publikacích jako je Newsweek, The New York Times, The Chicago Tribune, The Washington
Post, The Associated Press, Globes, a Davaar. Objevil se v televizi na The Today Show, Good Morning America, 48
Hours, Day One, ABC News, Nightline, Dateline, stejně jako v nespočetných radiových show v Japonsku i Kanadě.
Rick Ross byl interviwován tak známými osobnostmi jako je Phil Donahue, Geraldo Rivera, Ted Koppel, Joan
Lunden, Oprah Winfrey a jiní..
Mr. Ross přednášel na University of Chicago, Carnegie Mellon, Baylor, a University of Pennsylvania ve
Philadelphii. Přednáší na universitách, kolejích, soukromých školách, veřejných událostech, seminářích a
konferencích. Víc e najdete na: http://www.rickross.com/ , viz jeho Institut v New Jersey.

From: Rick Ross
To: Jan Hurych
Re: Interview for Hurontaria
JAN:
Předpokládám, že hlavním účelem kultového "programování" je ovšem získat kontrolu a moc nad jejich členy, tj. nad
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jejich vůlí stejně jako finančními prostředky. Více a víc e lidí je lákáno do různých kultů, daleko více než předtím.
Můžete nám říci, které metody odprogramování doporučujete nejvíc?
Mr. ROSS:
Kdysi, díky odporu kultů dovolit jejich členům jakýkoliv dialog s jejich rodinami a experty (dokonce i s jejich
milými) bylo nedobrovolné odprogramování poslední možnou volbou. To znamená, že dospělé děti se po držely proti
jeich vůli po několik dnů, aby se zjistilo, jaké jsou jejich starosti a analyzovala přesvědčovací technika. Díky soudnímu
zásahu, který vyvolaly kulty, to už není možné. Jediné, co se smí, je dobrovolná intervence, vyjma nezletilých dětí,
které jsou podle zákona v péči rodičů.
"Dobrovolné odprogramování" se často nazývá "exit-counseling", "thought reform consultation", "intervention
therapy" nebo prostě kultovní intervence. Je to podobné jako alkoholická či drogová intervence a sestává se to z toho,
že rodina a osoby, kterých se to týká, sedí s dospělou obětí kultu a diskutují s ní jejich problémy. Zde se také oběť doví
fakta o kultu, o kterých neví, nebo si je neuvědomuje. Většinou je tam i moderátor ( facilitátor), tj. specialista na kulty,
často zvaný "exit counselor", "thought reform consultant" nebo nejčastěji "cult deprogrammer", který pracuje v
mezích etiky .
Tato sezení mohou trvat několik dní, přičemž se používá informace jako jsou dokumenty z review, nové programy,
soudní záznamy a případné správy o kultu. Může tma být přítomen i bývalý člen kultu, aby podal svůj názor. Je to tedy
něco jako informační seminář, fokusovaný na skupinu, osobní zainteresování a jiné metody, používané kultem a jak
ten přesvědčovací proces probíhá.
JAN:
Když jsem četl knihu "Heavens Gate" (o kalifornském kultu téhož jména, tj. Nebeská brána), byl jsem překvapen , jak
mnoho inteligentních a vysoce v zdělaných lidí se dostalo pod "kouzlo" kultovních programátorů. Jak tato indoktrinace
pracuje? Je možné, že lidé s vyšším vzděláním jsou více náchylní dostat se pod jejich vliv?
Mr. ROSS:
Kulty si vybírají jako cíle právě univerzity a koleje, hlavně takové, které mají kampusy a společné ubytování. To jim
dává příležitost dostat se k mladým lidem (obvykle mezi 18-26) kteří jsou poprvé daleko do rodiny a morální podpory.
Existuje mnoho mythů kolem kultů. Převažující je asi ten, že mohou úspěšně rekrutovat jen lidi emocionálně narušené
či neinteligentní. To je ovšem omyl - právě symptom popření (denial) zde hraje velikouroli. Něco jako " mě ale oni
nikdy nedostanou". Většina kultů má hlavně sofisitikované, vzdělané lidi, kteří jsou pro ně ovšem daleko víc užiteční a
produktivní.
Wayne Martin, druhý "velitel" Waco Davidianů, v řadě hned po Davidovi Koreshovi, promoval z práv na Harvardu.
Steve Schneider, další v řadě velení, vystudoval církevní seminář. Ve skupině indického "Bhagwan Shree Rajneeshe"
vystudovalo 85% univerzitu, 25% mělo postgraduální tituly a 15% mělo doktoráty.
Kulty hledají naivní, mladé a osamocené lidi, kteří se nacházejí v obtížném období jejich života. Nabízejí vysvětlení,
odpovědi a zdánlivá řešení pro jakékoliv problémy, situace či dilema. Jejich vedoucí jsou často silné, charismatické
postavy.
Mnoho dnešních slavných osob (celebrit) se dnes zúčastní činnosti kontroverzních skupin, které kdysi byly ve
skutečnosti kulty, jako Scientologie a Kabalistické centrum. Historicky vzato, Hollywood a "zábavný průmysl" má
plno takových kontroverzních skupin. Mnozí lidé se dívají na celebrity jako na příklad a mohou být jimi ovlivněni.
JAN:
Na rozdíl od programování, odprogramování se zaměřuje na to, jak osvobodit takové osoby od jejich mentálního
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otroctví. Někteří lidé se ale bojí, že po odprogramování vznikne v mysli takové osoby jakési "prázdno" anebo že
odprogramování jde příliš daleko. Je v tom něco pravdy?
Mr. ROSS:
Není. Při odprogramování či "kultovní intervenci" se soustřeďujeme jen na věci kolem dané skupiny a čím se zabývá.
Osoby nakonec opouští kult a pokračuje ve svém životě, získávajíc zpět svoje původní hodnoty a to, čemu může věřit.
Mohou si sice zachovat určité názory skupiny, mohou sice ponechat určité názory jako je vegetariánství, meditaci,
pacifismus či jiné lidské zájmy. Ale tyto aspekty se pak stanou částí jejich vlastního přesvědčení, jejich osobní
synthesy názorů, spíše než je naklonovaný a omezený světový názor vedoucího kultu.
Pochopitelně se mohou vyskytnout potíže během doby přizpůsobování, zvláště když začnou znova samostatně žít a
dělat svá vlastní, nezávislá rozhodnutí. Ale toto zotavovací období vždy přejde, protože při tom pomáhají
psychologové a poradci.
JAN:
Jsou odprogramovací metody učinnější v počátečních stadiích než kultovní indoktrinace? A jsou nějaké jednoduché
metody, které pomohou rodičům nebo přátelům zastavit kultovní programování anebo obrátit proces dříve, než dojde k
vážnější škodě? Co by měli dělat v této době?
Mr. ROSS:
Čím dříve začneme intervencí, tím lepší je reakce osoby. Hlavně proto, že kult má má méně příležitosti k indoktrinaci
a ovlivnění oběti, protože ta zatím ještě není tolik ovlivněna.
Nejlepší způsob jak zabránit destruktivnímu vlivu kultu je preventivní výchova. Bude-i veřejnost a studenti více
vědomi o následcích takové indoktrinace předem, pak mohou lépe rozumět, co je čeká a budou lépe vzdorovat jejich
verbovacím metodám.
Rodiče by měli povzbuzovat diskuzi a čtení dokumentace o těchto kontroverziálních skupinách, zvláště na kampusech
a kolejích, kde se nachází jejich děti. To by se mělo dělat dokonce ještě předtím, než tam děti odejdou studovat.
Také školy mají zodpovědnost a měly by nabízet pomocnou orientaci, která například obsahuje informaci o
verbovacích metodách kultů v kampusech. Není třeba jmenovat ale prostě popsat, jaké techniky se při rekrutování
používají a jak jim vzdorovat, případně rozpoznat "varovné signály".
Když rodiny zjistí, že už se jedná u jejich dětí jedná o hlubší indoktrinaci, bude třeba získat pomoc profesionálů
(například od nás) a začít intervenční zásahy.
JAN:
Děkuji vám jménem našich čtenářů a přeji vám ve vaší práci hodně úspěchů .
(konec)
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Autor : ©Jan Hurych
Název : WATER-LOO (aneb Císařovy nové hemoroidy, díl 1.)

Loo - zkratka pro francouzské "les lieux d'aisances", v britském slangu prostě záchod.
Citát z Websterovy "New World Dictionary".
Water-loo - splachovací záchod (by j@ns@n)

Nesnažím si zde snižovat význam známé bitvy, kde zemřelo tisíce dobrých mužů a která vrátila Evropě po dlouhých
válkách opět mír. To se mi jen ona slovní hříčka hodila k popsání jednoho z prvních historických spláchnutí, které
zbavilo Evropu diktatury - obvyklého následku revoluce, která časem zakysla. Byla to možná první, ale rozhodně ne
poslední taková revoluce; následovaly ještě jiné, s podobným koncem, jak dobře víme. Při troše předvídavosti ale u
žádné té diktatury nebylo třeba, aby to trvalo tak dlouho, než došlo ke konečnému rozpadu - stálo to totiž příliš
mnoho obětí. Bohužel masová indoktrinace a fáma o genialitě "vůdců" způsobila, že konec na sebe "nechal čekat".
Lépe řečeno, my jsme ho nechali a čekali . . .
Tak například Napoleon mohl být zastaven ještě před bitvou u Waterloo, dokonce mnohem dřív, než byl poslán na
Elbu. Navzdory fámě, která ho velebí jako genia, malý Korsikán totiž dělal často i velké chyby. Přesto ještě dnes
mnozí historici ospravedlňují jeho vojenské omyly a naopak zdůrazňují jeho "genialitu". Někteří dokonce urážejí
památku statisíců padlých Francouzů tím, že nazývají Bonapartovu touhu po světovládě "vyvrcholením francouzské
revoluce" - i když je známo, že to byly právě ty ideály revoluce, které zradil. A největší lží ze všech je pak prohlášení,
že u Waterloo prostě neměl štěstí. Anebo, jak se teď s oblibou tvrdí, že za jeho porážku mohly jeho hemoroidy . . .

Hledalo se, co mají váleční psychopatové jako on
vlastně společného a po nějakou dobu se dokonce
tvrdilo, že to asi je epilepsie: Cézar, Hitler, Alexandr
Veliký a dokonce i Napoleon byli epileptici. Pokud
tomu tak opravdu je, pak budeme muset epilepsii
označit jako nejnebezpečnější smrtelnou chorobu která ale v tomto případě kupodivu zabijí hlavně ty,
co ji nemají.
V případě světoznámého Korsikána ale věda objevila
ještě něco jiného, a to v oblasti historiky poněkud
opomíjené, totiž v rektoskopii. Podle informace, která
se dlouho tajila, trpělo jeho Císařstvo na značně
pokročilý případ hemoroidů a podle nejnovějších
výzkumů prý právě ony prohrály Napoleonovi bitvu u
Waterloo! Nejednalo se o nějaké plebejské hemoroidy, ale o imperiální, opravdovou zlatou žílu. Během Napoleonova
života o ní ovšem věděli jen tři lidé: jeho bratr Princ Jerome, jeho doktor baron Larrey a jeho komorník Marchand.
Což už samo usvědčuje vědce z nepřesnosti - jsem si celkem jist, že také Napoleon o tom věděl :-). Bohužel žerty
stranou, oni ti historici to myslí opravdu vážně. Jak by řekl Jan Werich: "Kde vám to všude myslí!"
Francouzský národ, zdevastovaný revolucí, která se nakonec zvrhla v obětování jedinému bohu, proslulé gilotině,
svěřil svůj osud do rukou muže, kterého tehdy - a někteří ještě dnes - uznávali za vojenského genia. Pravda, on sám o
tom nikdy nepochyboval, ale byl jím skutečně? Ze svých 12 kampaní jich celých šest prohrál - to je statistika, která
ukazuje spíše na průměrný talent. Nejostudnější a přitom nejstupidnější prohra ovšem byla, podle všech vojenských
měřítek, ta v Rusku. Začal s armádou dvakrát větší, než měl jeho nepřítel a mnohokrát lépe vyzbrojenou - a přece ji
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ztratil prakticky celou a ještě musel utíkat, aby si zachránil holý život.
Dobrá, ale co Bonapartova politická kariéra? Třeba byl teda alespoň politický genius, ne? Nu spiklenec je ovšem
daleko přesnější slovo. Jeho první "úspěchy" vlastně začaly pod ochranou Robespierrova bratra. A když i toho
později, jak se tehdy říkalo,"oženili s gilotinou", Napoleon byl také hned zatčen. Brzo byl ale propuštěn a jeho krvavé
potlačení pařížského povstání - když nechal střílet francouzskými kanóny do Francouzů - mu vyneslo šarži
generálmajora. Ano, jeho první vojenské úspěchy byly doma. Svá další vítězství pak získal v Itálii , ale hned jeho
příští dobrodružství v Egyptě skončilo velkým debaklem. Svou armádu pak kvapně opustil - aniž by k tomu měl
povolení, tedy věc, které se na vojně normálně říká dezerce - a pospíchal do Paříže, aby to nějak ututlal.
Vyšlo mu to a tak hned začal se svým bratrem Lucienem, který byl předsedou "Rady 500", kout pikle proti vládě.
Využil toho, že byl jmenován vrchním velitelem Paříže a hned obvinil legální vládu - Direktorát - ze zrady, tj. ze
spiknutí s Brity. Za použití síly tuto vládu také rozpustil a nahradil třemi konzuly, tj. sebou a dvěma loutkami.
Později se jich zbavil a pak se dokonce udělal konzulem na život, ale nevydržel to a v roce 1804 se raději hned
prohlásil císařem.
Brzy na to následoval druhý akt napoleonské komedie: francouzská revoluce porodila diktaturu a z jejího známého
hesla nezbylo už nic. Rovnost byla znásilněna, když Napoleon vytvořil se svých nohsledů novou aristokracii, zvanou
nouveau riche. Volnost, svoboda, byla nahrazena cenzurou, fízly, zatýkáním a popravami. Pravda, ještě existovalo
bratrství, ale to jen pro Bonapartovy bratry, ze kterých učinil krále svých satelitních států. Není divu, že i veliký
Beethoven - duše důvěřivá a poctivá - který původně dedikoval svoji sedmou symfonii Napoleonovi, nakonec také
prohlédl a věnovaní přeškrtal. To vše ale nebránilo korsickému korzárovi, aby dál netvrdil, že kráčí ve stopách
revoluce. A po něm to opakují ještě dnes všichni jeho alibisté.
Po bitvě u Slavkova podepsal mír s carem Alexandrem, kterého obdivoval a kterému - celkem naivně - věřil. Tímto
mírem se stal de facto pánem Evropy a ještě na Sv. Heleně se pak chlubil, že jednou vládl 85 miliónům lidí. V roce
1808 okupoval Španělsko a udělal tam svého bratra Josefa králem. To byla ovšem chyba z ignorance: hrdí Španělové
pochopitelně nesnesli francouzskou okupaci a Madrid povstal do zbraně. Jak se dalo očekávat, Britové byli jen
šťastni, že Španělům mohou pomoci a tak získal Bonaparte najednou hned dva nepřátele, navíc přímo za zády
Francie. Vedeni Arthurem Wellesley, kterého anglický král později za jeho úspěchy povýšil na lorda Wellingtona,
Britové úspěšně poráželi Francouze v jedné bitvě za druhou. Aby se tam udržel, musel Bonaparte jednu dobu držet ve
Španělsku celou polovici své armády.
(pokračování)
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Autor : ©Jan Hurych
Název : PODIVNÁ KREMACE (Poprvé otištěno v Hurontarii)

Mezi kanadskými učiteli se najde mnoho nadšenců
pro poesii a Miss Perkinsová nebyla výjimkou. Své
nadšení předávala i svým žákům, ale někdy jí ale
sympatie k básníkům zavedly poněkud daleko. Jako
například vloni: to vybrala pro děti jako slohovou
práci - tady se tomu říká - projekt - rozbor básně
kanadského barda z doby zlaté horečky.

Robert W. Service žil na počátku dvacátého století,
v době zlaté horečky, na Klondyku, nejprve ve
White Horse a později přímo v Dawson City.
Časem se asi trochu nudil a protože měl nadání, začal psát básně o životě mezi zlatokopy. Začal sbírat jejich příběhy
a jeho první kniha poezie, The Spell of Yukon (Kletba Yukonu) vyšla ještě za jeho pobytu ve White Horse. Další
kniha básní Balads of Chechako obsahuje známé básně Balada o polární záři a jinou, o seržantu Clancym od
Kanadské jízdní policie. Pak následovala kniha Rhymes of Rolling Stones s Písní táboráku a i jinými známými
básněmi.
Bylo těch sbírek pak ještě hodně a všechny pojednávaly o životě traperů a zlatokopů, někdy až zatraceně divokém,
tak jak nám ho zobrazil Jack London. A některé ty básně jsou hodně realistické, konečně posuďte sami, třeba na
tomto úryvku z básně Jak zastřelili Dannyho McGrew (z Kletby Yukonu),u jejíhož překladu jsem se snažil zachovat
původní styl:
Naše parta chlapců to dnes roztáčí
v Malamut saloonu,
tancují, chlastají, zpívají, dupají
do zvuku orchestrionu.
Vzadu, kde u karet sedává v rohu
divoký Danny McGrew,
na něj se tlačí svým žhavým tělem
dámička, též zvaná Lou.
Anebo třeba popis samotného souboje dvou soupeřů v lásce, kterého se autor zúčastnil - pochopitelně jen jako divák:
Já padl jsem k zemi a světla zhasla.
Dvě pistole zaštěkly do tmy.
Pak ženská vykřikla a někdo rozsvítil
a na zádech vyrazil pot mi.
Dva mrtví leží tu, prošití olovem:
jeden je Danny McGrew
a druhý svírá v posledním obětí
dámičku, též zvanou Lou.
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Ovšem paní učitelka jim vybrala báseň jinou, o které předpokládala, že nemůže nijak kazit mládež. Nazývala se
Kremace Sama McGee . . .
To bylo takhle. Sam, který se narodil dole v Tennessee, se rozhodl najít štěstí v kanadském Klondyku. Asi vám
nemusím říkat, jaká je tam na severu zima, stačí jen dodat, že pro člověka odněkud z jihu je prostě nesnesitelná. Sam
ovšem netrpěl jenom zimou, ale také utkvělou představou, že ho ta zima jednou i udolá.
"V takovém případě," pravil svému příteli, "nesnesu, abych ještě navíc ležel ve studeném, mrazivém hrobě. Slib mi
kamaráde," prosil básníka, "že mě pak nepohřbíš, ale spálíš." Co měl Robert dělat, slíbil mu to - ostatně ani nevěřil,
že to bude kdy potřeba.
Ale netrvalo dlouho a Samova předpověď se splnila. Teď bylo na Robertovi, aby splnil svůj slib. Něco jako
vikingský pohřeb, jestli náhodou víte, co to je. Ovšem jak a kde, to byl jiný problém: Sam totiž umřel během cesty.
Do Dawson City bylo ještě daleko a kolem dokola nebylo dostatek dřeva na pořádnou vatru. A tak museli pokračovat
dál, pořád dál a dál tou polární lednicí. Nejhorší byly večery: tichá noc, osvětlená polární září, u ohně Robert (báseň
je psána v první osobě) a kolem něho kruh jejich saňových psů, vyjících do noci smuteční píseň za ubohého Sama,
ztuhlého a přivázaného opodál na saních.
Tak cestovali několik dní, až dojeli k jezeru Lebarge, kde ležel v ledu zamrzlý vrak jakési bárky, kdysi pyšně zvané
"Alice May". Zde to bude, rozhodl se Robert. Uložil Sama do kabiny, do které předtím nanosil vytrhaná palubní
prkna, zapálil hranici a zvenčí zavřel dveře. Chvíli pozoroval, jak zevnitř stoupá hustý, černý kouř. Pak mu to však
přece jen nedalo, otevřel dveře kabiny a co vidí: uprostřed té rozžhavené pece sedí Sam, docela si v tom vedru medí a
rozšafně vykřikuje: "Teda řeknu ti, že od té doby, co jsem opustil Tennessee, jsem se takhle pořádně ještě neohřál."

Což o to, my dospělí si takové věci umíme odfilozofovat, ale děti hned nepochopí, kde končí skutečnost a začíná
fantazie. Jen jeden z žáků, Robbie, hned od počátku pochyboval, že se to stalo opravdu tak, jak je to v té básni
popsáno. "To nemůže být, " povídal svému kamarádovi Barrymu, "Kdo to jakživ slyšel, aby se takhle dal rozmrazit
zmrzlý člověk!" Na to mu ovšem Barry odvětil, že v Kalifornii se lidé nechají zmrazovat, aby mohli být později
znovu oživeni.
"To jsem také slyšel," souhlasil Robbie," ale to se pak musí dělat hrozně pomalu a hlavně ne přímým ohněm."
"Ale kdepak pomalu, to by se zatím ten nebožtík úplně rozložil," tvrdil Barry - teda on řekl něco horšího. " Ba ne, to
se musí dělat rychle."
"Rychle?" vykřikoval posměšně Robbie, " to by se jenom spálil!"
A tak se hoši hádali, až na to skoro doplatilo jejich přátelství. A pak najednou dostal Barry nápad: udělají pokus pochopitelně na zvířatech, vědci to přece vždycky dělají na zvířatech - a ten, kdo bude mít pravdu, dostane od toho
druhého pět dolarů. A na tom se konečně oba dohodli. Kde ale sebrat nějaké zmrzlé zvíře?
Barry sice navrhoval, aby chytili kočku a zavřeli ji do lednice, ale Robbie mu to vymluvil, protože kočka patřila jeho
sestře Floře. A navíc bylo nutné, podle jeho názoru, aby to zvíře bylo zmraženo "přirozeně". Nějakou dobu nevěděli,
co dělat, ale nakonec objevili na poli zmrzlého zajíce, kterého ještě nenašla místní liška a to samé odpoledne také
Robbieho rodiče odjeli do města. Hoši okamžitě přikročili k experimentu. Za bárku posloužila stará psí bouda.
Problém ovšem byl, že u boudy byla uvázána jejich fena Bonnie, Robbieho věrná kamarádka a vlastně jediná živá
bytost na farmě, které si mohl vždycky postěžovat, například na školu a podobně.
Pravda, Bonnie byla přivázána na řetěz k oné boudě, ale naštěstí byl řetěz dost dlouhý a tak mohli psa přivázat ještě
za obojek provazem hned vedle ke stromu, podle jejich odhadu dost daleko od jejich "krematoria". Uložili do boudy
zajíce, nanosili kolem hranici dřeva a zapálili ji. Ale dřevo bylo mokré a tak jen čmoudilo hustým, bílým kouřem. To
se Barrymu nelíbilo - dým přece musí být černý, jako v té básni, jinak to nebude pracovat! Přivalili tedy z blízké
stodoly ještě sud s vyjetým olejem, trochu oleje odlili do láhve a polili tím hraničku. Ale olej začal hořet nějak rychle,
hranice vzplála a plameny z boudy vyšlehly do výšky. Oba chlapci zděšeně prchali do bezpečí. Také nebohá fena se
lekla, utrhla se od stromu a utíkala od ohně. Za ní ji ovšem poslušně následovala i její bouda, přivázaná na řetězu,
který byl pořád pevně přikován k jejímu obojku.
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Vyděšená Bonnie si našla jediné útočiště, které tam viděla, totiž právě tu blízkou stodolu. Vběhla tam a chvíli se tam
motala, ale když viděla, že ji oheň pronásleduje i tam, vyběhla zase ven a hořící bouda opět vesele za ní. Konečně
vběhla do potoka, kde se řetěz nějak zachytil pod kámen, vytrhl se ze skoby, která ho poutala k boudě a šťastná fena
byla zachráněna. Bouda sice ještě chvíli hořela, ale brzo nato zhasla. V té době už ale také hořela stodola, kde od
boudy chytlo seno. Chlapci zděšeně pozorovali ten velký táborák, o hodně větší, než jejich rodiče zapalovali na státní
svátek, zvaný Canada Day.
Oheň byl sice vidět do daleka, ale přesto trvalo dost dlouho, než si ho všiml děda ze sousední farmy a zavolal hasiče.
Také hasičům to chvíli trvalo, než si zjistili, zda farma skutečně patří k jejich revíru nebo naopak k sousednímu, ale to
už stodola vlastně dohořívala. Naštěstí nic jiného nechytlo. Byl to slavný požár, záběry ohně byly nejen v krajské, ale
i v provinciální televizi. V místních novinách vyšlo i několik článků, jejichž názory se ovšem lišily, podle toho, jak se
v nich vyjadřovaly ty či ony složky obyvatelstva: řidiči náklaďáků i kovorolníci, prodavači suvenýrů i členové
místního loveckého spolku. V jednom se ale všichni shodovali, totiž že je třeba zvýšit bdělost a ostražitost. Asi proto,
že to nic nestojí a nezvýší to obecní daně.
A tehdy si představitelé národa Huronů z blízké rezervace vzpomněli, že na místě stodoly kdysi stávalo indiánské
pohřebiště a hned žádali náhradu škody. Místní historik ale prokázal, že se jednalo o pohřebiště ne Huronů, ale
naopak Irokézů, kteří se, jak známo, zasloužili o vyhlazování Huronů - a tak k finančnímu vyrovnání nakonec
nedošlo. V novinách pak vyšel článek s fotkou náčelníka Huronů a velitelem místních hasičů, Fire Chiefem, jak si
oba podávají ruce, s rádoby vtipným podtitulkem "Chief to Chief".
Odběr místního tisku vzrostl a masová media to vyhrála na celé čáře. Horší to bylo s těmi ostatními: oba chlapci byli
veřejně napomenuti a Robbieho rodiče se dosud hádají s pojišťovnou, tvrdíce, že jejich pes se klasifikuje jakožto
"přírodní katastrofa". Nebohá Miss Perkinsová pak dostala od ředitele výstrahu, aby v rámci slohové práce
nenaváděla děti k zakládání požárů a raději se držela učební osnovy. To ona pak také učinila a jediný požár, na
kterém později ještě měla nějakou vinu, byl oheň v srdci jejího snoubence, učitele matematiky - tudíž požár naprosto
neškodný.
Přesto z této příhody vyšly jasně dva vítězové. První byl sám básník - oba hoši totiž hned druhý den prohledali
ohořelou psí boudu, ale po zajícovi ani stopy. To bylo pro Barryho důkazem, že zajíc rozmrzl, oživl a utekl. Robbie
se ale tvrdě bránil: rodiče mu totiž za trest snížili kapesné a tak mu bylo líto zaplatit Barrymu jeho výhru. Tvrdil
naopak, že zajíc jistě shořel na prach, tak jak se to při kremaci stává. Barry ovšem na něm chtěl důkaz, že popel v
boudě je zaručeně popel zaječí, a tak se pořád hádali a nic nevyřešili. Báseň může tedy klidně dál napínat a
okouzlovat a čtenáře, což ovšem může každého básníka jen těšit.
Druhým vítězem byla samotná Bonnie. Kdyby si totiž chlapci dali práci, našli by ji vzadu za stodolou, schovanou pod
traktorem. Ležela tam zcela pokojně, dokonce se i usmívala a na zemi před ní ležela hromádka připálených zaječích
chlupů . . .
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Autor : ©Jan Hurych
Název : ZNALOSTI Z JEDNÉ I DRUHÉ KAPSY (Poprvé otištěno v Hurontarii)

Znalosti - nebo jestli chcete, tak informace - se jak známo
získávají studiem tištěného či jiného materiálu anebo se objevují
či vynalézají. První kategorie se týká věcí, které už někdo objevil
či vynalezl (to jsou věci z první kapsy) - anebo dokonce i on
sám/sama získal od jiných, tzv. second hand, neboli z druhé ruky.
Dnes se dokonce víc než kdy jindy kopíruje a přemílá stará
informace, nápady či názory. A ne všechno přejímání je hned také
plagiátorství

Kdybychom totiž nesměli vůbec nic opakovat, museli bychom asi
zavřít všechny školy, i ty vysoké. Jak jinak bychom se mohli
dostat rychle na úroveň dnešní vědy a techniky a jak bychom
mohli jít ještě dál, kdybychom neznali ani ty základy? Zde také
není problém, informace, co se učí, je totiž veřejným majetkem.
Jenže o tom tu nechci mluvit - mě spíše zaráží to, jak se dnes specifická, často "vlastnická" (tj. proprietory)
informace, text či dílo vyskytují ve zbrusu "nových" vydáních v časopisech, knihách či na Netu a navíc bez svolení
autora. Pravda, toto půjčování, kterému by se právnicky řeklo spíše "zcizení" neboli krádež, se tu vyskytovalo už od
dob faraónů. Že se nás to netýká? Ale ano, nemůžeme totiž očekávat, že náš spolupracovník, který si drze přisvojuje
zásluhy někoho jiného, si nepřisvojí, když k tomu bude mít příležitost, i výsledky naší práce. A tady je hned třeba
vyvrátit několik bludných názorů, se kterými jsem se v tomto ohledu - obzvláště na internetu - setkal.
Tak především: o zcizení se jedná, i když ono dílo není chráněno copyrightem - ovšem aby si mohl autor dělat
nároky, musí být předtím někde zveřejněno, jinak by asi původní autor mohl těžko dokazovat svoje prvenství. Podle
mezinárodního práva je každé dílo, publikované na netu, vlastnictvím autora (pokud někde svoje práva zcela neprodal
- a to se nestává, většinou si je nechá, i když třeba knihu publikuje u někoho jiného). V případě, že jde o článek, který
zveřejnil u někoho jiného (a to za peněžní sumu), jde také o to, jaká další práva pak má pak vydavatel či nakladatel.
To je potřeba dát i do smlouvy, aby to bylo všem jasné. Většinou to je tak, že se autorovi nechává právo na dalším
zveřejnění, třeba i jinde. Při nejmenším to ale nesmí konkurovat prvnímu vydavateli - teda po určitou dobu. Jinde si
vyhrazují právo, aby další otištění mělo alespoň poznámku "prvně vydáno či publikováno tam a tam". O skutečný
podraz jde, když druhé vydání využívá například nějakou práci prvního vydavatele. To se mi jedno ustalo, když jsem
pracně upravil jednomu autorovi článek do . Prakticky jsem ho musel přepsat celý ručně do české diakritiky (originál
byl bez diakritiky - na to nelze napsat program :-). Pak se kopie objevila i jinde na Netu, už ale s mou diakritickou
úpravou, dokonce ji dostali přímo od onoho autora, který si ji stáhl z Příložníku. Asi si neuvědomil, že tak daleko
jeho autorské právo nesahá. Přivlastnil si tedy mou práci - nu co, u mně už nic víc nevydá :-). Počítáte-li s tím, že
byste zloděje svého díla stíhali soudem, pak vám ovšem samotný důkaz, že jste to někde dříve publikovali, ještě
nestačí, musíte mít navíc "oštemplovaný", úřední copyright ©. Tuto značku si nemůžete jen tak ke jménu přidat,
znamená, že vaše dílo bylo legálně zaregistrováno. Ale po pravdě řečeno, nejste-li známý spisovatel, malíř či
podobně, moc si stejně nevysoudíte.
Plagiátor se na druhé straně ale najde lehce, má-li to stejný název nebo předmět díla. Je-li to publikováno na netu,
hledačka vám ho objeví. Je zajímavé, kolik disertačních prací takhle shořelo, okopírovali totiž nejen doslova, ale i
celé stránky či kapitoly!
Druhá fáma je, že pokud na tom zloděj nevydělá, nejde prý o krádež. Nu plagiátorství tohoto druhu je někde více
trestné, jinde méně a také se nedá lehce vyčíslit vaše ztráta, ale ta ostuda za to nestojí, morálně to je krádež vždy.
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Navíc to může způsobit, že pak i vaše další práce, ta "opravdu" vaše, bude brána už jen s podezřením. V každém z
nás je tak trochu malý zlodějíček: vyplývá to z toho, že rádi dostáváme něco, co je zadarmo, nu a někteří si k tomu
ještě sami pomáhají :-). Statisíce lidí teď stahují hudbu z Netu, často i celkem pochybné kvality, ale to nikoho
nezastaví. Tento bod je pořád ještě sporný, ale i na netu je dost kultury, která je zadarmo, neboť si to tak autor přál.
Třetí nesmysl je, že prý když dostanete něco zcizeného, "z druhé ruky", už prý se nejedná o krádež, jen o dar nebo
koupi. Ale západní zákony jsou na to velmi přísné: seberou vám to a ještě musíte dokázat, že jste to nezcizil vy, ale že
se jednalo o dar či koupi a že jste navíc neměl ani potuchu, že to zcizené bylo - jinak jste také potrestán. Pochopitelně
že kradení něčeho už ukradeného není nikdy omluvou.
V oblasti literární a umělecké je ovšem problematické i to, že se často nejedná o dílo samotné (obraz, sochu), ale o
ukradení ideje, nápadu, provedení či stylu. A tady jsme u toho: lidé si často přivlastňují i nápady a myšlenky druhých.
Nemusí jít přímo o krádež v zákonném slova smyslu, ale také nejde jen o vypůjčení - to byste museli opravdu vždy
citovat autora a dát mu patřičnou zásluhu. Pokud to tak neuděláte, pak si automaticky přisuzujete zásluhu za něco, co
není vaše. Jenže jak posoudím to, že jsem třeba vypočítal proud v elektrickém obvodu, aniž bych přitom vzdal chválu
panu Ohmovi a jeho zákonu? Nuže tady je ten rozdíl: pan Ohm dal svůj zákon k disposici publiku a to je všeobecně
známo. Těžko by mi někdo podezříval, že si chci na sebe brát Ohmovu slávu. Podobně i vše, co jsme se ve škole
naučili, je vlastně veřejným majetkem (public domain). Ne tak už ale výkresy firmy, u které děláte: bývávalo
zvykem, že titulek výkresu nebo razítko mívalo text "Duševní majetek firmy X". Dnes už to není potřeba ani psát:
průmyslové špióny to neodradí a my ostatní víme, že se to vynášet ven nesmí :-).
Pak ovšem ještě existují případy, kde se vzdáte svého práva (pro určitou dobu, oblast nebo osoby). Vezměme si třeba
to, jak dlouho trvalo, než světové fórum přesvědčilo farmaceutické firmy, že díky jejich patentům pak jejich vysoké
ceny léků zabraňují úspěšnému boji proti proti AIDS. Ano, tato nákaza s rasancí středověkých morů zanechávala
milióny lidí bez pomoci, protože léky jsou příliš drahé. Pokud vím, většina firem rozumně ustoupila, ale ještě dnes to
některé odmítají udělat. Tady ovšem jde to, že jsou určité věci, kde slovo "majetek" přestává mít svůj posvátný smysl
a je nahrazeno slovem "život", ale i zde je ovšem třeba postupovat legálně: sotva by prospěl účelu věci někdo, kdo by
ony léky prostě kradl ve velkém - navíc jich zatím vyrábějí ještě velice málo, ničemu by to stejně nepomohlo.
Argumentace, že ty peníze potřebují farmaceutické firmy na výzkum, je opodstatnělá, ale ruku na srdce: opravdu
potřebují tolik?
Podobně i u vědeckých a technických novinek, objevů a patentů mi můžete namítnout, že kopírování či plagiátorství
vlastně přispívá k šíření vědomostí a tedy k pokroku lidstva. Jde ovšem také o etiku: podobně bychom mohli
umírajícím už za živa odebírat orgány na transplataci pro jiné - ušetřilo by se tím hodně času :-). Navíc plagiátorům
většinou vůbec nejde o pokrok: v mnoha případech jde jen o zcizování prvenství a získání osobní prestiže za zásluhy
jiných. Někdy je to téměř neúmyslné, ale pořád nemorální: asi tak, jakou vědců, kteří si "upravují" výsledky, jen aby
dokázali svoje teorémy. Tomuto svodu prý dokonce neušel ani sám Freud. Jde ale ještě o něco jiného: studovat
nápady a úspěchy druhých totiž musíme všichni a navíc pořád. Aby se pokrok nezastavil, musí na něm pracovat celé
kolektivy vědců, a často v mnoha zemích světa, odborníci z mnoha různých oborů lidského poznání. Proto je nutné,
abychom ponechali zásluhy těm, kteří si je zaslouží :-). Vždyť kolikrát z toho nemají nic víc, než tu slávu a žaludeční
vředy.
Už jsem tu jednou napsal, že pokrok ve vědě a technice je dvojího druhu:
1) aplikační či vývojový - myšlenka (celkem pořád stejná) se rozvine tak, že se použije té nejlepší technologie,
zpracování, výpočtu či konstrukce, tedy většinou jde o kvantitativní, řekl bych měřitelnou stránku věci. Sem patří
například zvyšování rychlosti počítačů či zvětšování jejich paměťové kapacity.I
2) revoluční - zcela nová myšlenka jako bylo ve své době Newtonovo učení a později zase Einsteinova teorie. Je
zajímavé, že nové myšlenky vždy částečně "popírají" ty staré (proto se jim asi říká "převratné" :-). To pak vede ke
kvalitativní změně, tak zvanému "quantum leap" (kvantovému skoku). Sem patří třeba t.zv. "paralelní počítače"
anebo v budoucnu jistě i počítače na biologické bázi.
První druh pokroku pracuje téměř výlučně s informací, která je veřejně k dispozici a kterou vývojáři po malých
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krůčcích upřesňují nebo dál rozvíjejí. Nemusím zdůrazňovat, jak je pro nás tento vývoj důležitý: stačí jen porovnat
černobílé televizory ze čtyřicátých let minulého století a ty dnešní. Někdy bych dokonce řekl, že ti vývojáři z první
skupiny to mají někdy i těžší než ti z druhé skupiny; to vylepšování je někdy proklatě těžké. Ti druzí, vynálezci a
objevitelé, to zase mají často téměř nemožné :-). Tam se totiž nedá jen tak plánovat, většinou jde o dlouhodobý
výzkum a navíc často i náhlé vnuknutí, inspiraci. Nutnost něco objevit přichází většinou až tehdy, když ti z té první
skupiny už prostě nemohou dál vylepšovat a je třeba na to jít zcela jinak. Ale jak jinak, když se zdá, že všechno jiné
už bylo prozkoumáno?
Průmyslová špionáž pochopitelně ví, jak to mají obě skupiny těžké a tak je pilně zásobuje své zákazníky zcizenými
informacemi - tady už každý ví, že se jedná o krádež - a také si za to nechá dobře zaplatit. V ceně je pochopitelně
zahrnut nejen finanční zisk, ale i časový náskok uživatele dané informace.
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Autor : ©Jan Hurych
Název : ZEMĚ NENÍ KULATÁ (a sever není sever).

Asi si řeknete, co je to za nesmysl, ale posuďte sami:
kolo je kulaté, talíř je kulatý, prostě každý plochý
předmět ve tvaru kola či kruhu je "kulatý". Země ovšem
plochá není, takže kulatá být ani nemůže . Může být ale
kulová, případně kulovitá >, tj. ve tvaru koule. Čeština je
ale také jazyk vtipný a tak hned na první pohled vidíme
podobnost výrazů "kolo", "kulatý" a "koule" (srovnej
třeba odlišné anglické výrazy wheel, round a sphere).
Jenže který výraz tu byl asi nejdříve? Kolo či koule?
Osobně si myslím, že to bylo slovo "koulet", neboť už
pralidé jistě uměli věci kutálet, ať už to byl balvan ve
tvaru koule, nebo kmen stromu ve tvaru válce (tam se
ale uplatnil výraz "válet" či "valit"). Pak teprve přišlo
kolo, tedy předmět, který se také "koulel". Nu dobrá,
namítnete, to jsou jen jazykové nuance, ať už tomu
říkáme jakkoliv, země je prostě koule.

Jenže ona není, ona je na pólech zploštělá! Ani to ale není úplná pravda, ty póly nejsou placaté, jako kdybyste ji dali
do presu - země je spíše elipsoid, a díky právě tomu zploštění je obvod Země měřený směrem svislým (na poledníku)
menší, než ten, co je měřen na rovníku. A co způsobuje ono zploštění? Prý rotace země kolem osy a teoreticky vzato,
zploštění by mělo být přímo úměrné této rychlosti rotace. Zatím se nezdá, že se tato rychlost bude v dohledné době
měnit :-), takže je tím pádem bezpečný i náš metr, měřený právě jako decimální část poledníku, přesněji řečeno
povrchové vzdálenosti jednoho "kvadrantu" (čtvrtiny) poledníku. (Poznámka: Kromě toho dnes už je metr definován
jinak - jako určitý zlomek vlnové délky záření izotopu kryptonu -86 ).
Poněkud složitější je to se Severem. Máme totiž nejen dva zemské póly (Sever a Jih), ale dokonce dva Severy a
dva Jihy. Proč? Nu jeden sever je geografický (G.S.), to je ten, kde skutečně zemská osa protíná "vršek" zeměkoule
a druhý je magnetický (M.S.), teda ten, kam ukazuje magnetka kompasu. Vtip je v tom, že naše přístroje či metody
(až do doby satelitů) byly schopny ukázat přímo právě jen ten magnetický Sever. Když říkám přístroje, myslím tím
většinou kompasy a když říkám metody, myslím tím hlavně orientaci na Polárku (která také není přesně "na sever",
takže se ještě musí navíc dělat korekce). Normální turistický kompas je navíc přesný pouze tak na dvě až čtyři
procenta, což je většinou chyba stupnice, uložení osy nebo nesymetrie magnetické střelky.
Proč se tedy zdržujeme ještě jedním, geografickým Severem ? Inu každá mapa má totiž orientaci na geografický
sever: mezi ním a rovníkem se totiž měří latituda, zeměpisná výška nad rovníkem. Nu a protože chceme, aby naše
kilometry na mapě odpovídaly těm ve skutečnosti, musíme mapu vyrobit s ohledem na G.S. Jak to ale udělat, známeli jen M.S.? Lehce - existují tabulky tak zvané deklinace, tj. úhlu, o který se G.S. liší od M.S. Chyba může být dost
veliká, tak např. v New Yorku je to 14° na západ! Jen pro informaci: jeden stupeň vám při jednom kilometru udělá
asi 18 metrů úchylku od správného směru , tedy v New Yorku byste se po jednom kilometru ocitli byli 252 metrů
stranou, po deseti kilometrech už 2,5 km stranou! Navíc tato chyba není všude stejná a závisí nejen na zeměpisné
výšce, ale i na zeměpisné délce, longtitudě, tj. jak daleko na západ či východ jste od greenwichského poledníku. A
jako na vztek není tato deklinace vůbec lineární, nedá se tedy jednoduše extrapolovat ( tj. neroste či neklesá úměrně s
délkou). Skoro to svádí říci, že pro každé místo na zeměkouli je M.S. (naměřený podle kompasu) vzdálen od G.S. o
jiný úhel. Právě proto bylo potřeba mapy orientovat na G.S., ten je všude jen jeden.
Odkud se vlastně vzal onen magnetický pól? Podle vědců se jedná o elektrické proudy v zemi, které vlastně Zemi
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magnetují. Zde je důležité si uvědomit rozdíl mezi deklinací a deviací. Deviace je chyba kompasu, způsobená
magnetickými předměty v jeho blízkosti, např. železnou přezkou na vašem pásku; ale dokonce i železná ruda v
blízkém kopci naproti může mít značný vliv. Dál se radši nebudu touto deviací zabývat, to by si samo vyžádalo další
článek. Hodnota deklinace (tj. odchylky G.S. od M.S.) se pak ovšem musí přičíst (či odečíst) k úhlu magnetky,
abychom mohli mapu "zorientovat", tj. nastavit přesně na sever a zjistit si směr, kterým se v terénu budeme
pohybovat. Dobré kompasy mají dokonce možnost deklinaci nastavit pomocí šroubku, který natáčí stupnici a
podobně. Co ale nemohou dobře nastavit je fakt, že magnetické pole země natáčí magnetku i od horizontální polohy
směrem dolů, což je zase t.zv. inklinace. Proč nám na tom záleží? Inu na magnetky se málokdy díváme směrem
přesně svislým a paralaxa (úhel pohledu) může mít vliv na čtení. Většinou tedy vliv malý, ale někdy je inklinace tak
veliká, že může způsobit, že magnetka začne drhnout v ložisku, t.zn. "zasekne se". Inklinace roste směrem k pólu
(tam jdou siločáry Země přímo kolmo do země a magnetka se staví vždy ve směru siločar) a tak se prodávají různé
kompasy pro určitou zónu, pro kterou je inklinace kompenzovaná. Na severním pólu (magnetickém, pochopitelně) by
se magnetka - kdyby mohla - stavěla kolmo k zemi :-).
Satelitové systémy umožnily nový způsob orientace, t.j. hledání polohy pomocí GPS (Global Positioning System) a
tyto přístroje jsou už k dostání i v obchodech. Nemusíte se pak starat o to, kde ten M.S. vlastně je - při této navigaci
se už totiž nepoužívá. A nejen, že vám GPS určí polohu, ale vypočítá i jakou rychlostí se pohybujete, ukáže vám
správný směr, jak vysoko na mořem jste a jak daleko jste se uchýlili od správného směru. Změří i vzdálenosti,
případně i čas, jak dlouho vám to trvá odsud-tam a kdy na místo dorazíte. Dokonce si i pamatuje, kudy jste se ubírali.
Jak to pracuje? Každý satelit vysílá svoji pozici a přesný čas. Podle doby trvání přenosu signálu k vám váš GPS
změří vaši vzdálenost od satelitu a "opíše" na zemi kruh všech míst stejně vzdálených od satelitu. Za pomoci dalších
dvou satelitů pak opíše dvě další kružnice. Tam, kde se ony tři kružnice protínají, je vaše stanoviště. Dvě kružnice
nestačí, ty se totiž protínají ve dvou bodech, vznikla by tedy neurčitost, který z těch dvou bodů to je :-) Čtvrtý satelit
pak určí vaši výšku nad mořem. Přesnost určení pozice u armádního systému (signál PPS) je vysoká (chyba jen asi 18
metrů), pro civilisty (signál SPS) je chyba kolem sto metrů, tedy přesnost, o které se starým námořníkům mohlo jen
zdát. Nastává ale jiný problém: některé mapy, dělané při staré, hrubší přesnosti, jsou pro tyto přístroje už nevhodné.
GPS se dá pochopitelně použít k navigaci i tam, kde nejsou žádné orientační body v terénu. Určí vám směr, který
udržujete podle kompasu a občas kontrolujete právě pomocí GPS, zda jste se neuchýlili.
Tak se magnetický sever pomalu dostává z obrazu úplně. Navíc nám to vyřeší i jiné dilema: severní pól magnetky
totiž vůbec neukazuje k Severu - ale jak známo z fyziky - k Jihu. Který z těch dvou je teda ten pravý Sever?
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Autor : ©Jan Hurych
Název : DÍVKA Z JEZERA (Poprvé otištěno v Hurontarii)

Sešli jsme se tehdy s Terrym jako obvykle a seděli jsme na verandě jeho domu a zírali na jezero. Neboť Terry má to
štěstí, že jeho dům je u jezera a může se tedy na něj dívat přímo z domu, zatímco já, když chci zírat, musím jit buď do
parku nebo k Terrymu. V parku ovšem nelze popíjet, takže radši chodím k Terrymu.
Vždycky si slibuji, ze až budu v penzi, budu se bavit malováním západu slunce na Hurónu, tedy na Huronském jezeře.
Každý z nich je totiž jiný a všechny jsou nádherné, i když ať bolestně kýčové. Snažit se je popsat by se mi stejně
nepodařilo: slovem můžeš vykreslit detaily, ale pro celek potřebuješ bohatší škálu barev. Nechápejte mě špatně, není
to jen v barvách či odrazu světla ve vodě, ani ne ve tvaru či seskupeni mraků. Je to prostě dynamický proces - jak se
zapadající slunce pohybuje rychleji a rychleji, celá scenérie se rapidně mění. Navíc má jezero v sobě cosi magického,
přitažlivého, zvláště navečer.

Terry popíjel své algonquinské pivo, já zase srkal whisky,
Jack Danielse, pochopitelně jen z obchodu s likéry.
Samozřejmě, že bych rad ochutnal tuto starodávnou
whisku, pálenou kdesi na černo v rozlehlých horách
Tennessee, ale já tam nikdy dlouho nepobyl, vždycky
jsem tam jen projížděl. Vlastně ne, jednou jsme tam s
Marion přespávali, ano, Chattanooga to byla. Přijeli jsme
za noci a ráno v šest jsme zase frčeli dál, směrem na
Floridu. Škoda, Tennessee je prý mnohem hezčí než
Florida.
Popíjeli jsme, hleděli na jezero a mlčeli. Nebylo to takové
to trapné mlčení, kdy vázne hovor, právě naopak. Každý
jsme totiž mysleli na něco jiného a tak se nám mlčelo
dobře. Znal jsem ho z práce, dělal na elektrárně, jako
technik - elektronik. Jeho zájem o lidi končil na hranicích jeho pozemku a o politiku se také nestaral, i když toho dost
procestoval a poznal. Přišel z Manitoby, ale narodil se daleko na východě, až v Novém Skotsku.
Vlastně se jmenoval Terence, Terence McTear. Měl sice dům u jezera, jak už jsem řekl, ale žil tam sám. Jeho žena,
Lucy, ho prý před lety opustila, odešla neznámo kam. Slyšel jsem o tom, říkalo se dokonce leccos nepěkného. Ale kdo
by věřil pomluvám. Terry o tom nikdy nemluvil a já ho do zpovědi ani nenutil, to se prostě mezi přáteli nedělá.
Ostatně znám tyhle příběhy, podobají se nějak jeden druhému, obzvláště tady na severu.
Když už nebylo o čem mlčet, řekl jsem si, že k příjemnému pití patří i zajímavý rozhovor. Terry znal pár příhod, které
nikdy neopakoval, což je ctnost, kterou já zrovna nevynikám. Obzvláště vtipy: kdysi mě upozornil jeden kolega - byl
to starší chlapík, tuším Holanďan, jinak tedy z Toronta - že mu ten samý vtip říkám už po páté. Omluvil jsem se mu, že
jsem si totiž nebyl jist, jestli mu vtip opravdu došel. Zasmál se: vtipům sice nerozuměl, ale paměť měl výbornou.
Historky ovšem nesmíte z Terryho páčit, ale když je správná nálada, teplota a směr větru, leccos se od něj dovíte. Bylo
to zrovna asi týden před Halloweenem. To je poslední den v říjnu, je to takový keltský svátek duchů, kdy děti,
přestrojené za strašidla, chodí dům od domu, za což jsou odměňovaný cukrovím a podobně. Jsou to ovšem zvyky
vyloženě pohanské, obzvláště pro tento kraj, kde žijí většinou římští katolíci. Navíc to dává dětem mylnou představu,
ze až vyrostou, život k nim bude i nadále štědrý.
Obchodníci využívají tuto dobu k prodeji brakového zboží, které tak nanejvýš potisknou obrázky se strašidly a farmáři
zase vyprodají své zásoby pumpkinů, velkých oranžových dýní, kterým se tuším česky říká turek. Vnitřek takového
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turka se vydlabe, vykrojí se oči, nos a ústa, dovnitř se postaví zapálená svíčka a toto veledílo lidové tvořivosti se pak
postaví do okna. Snad se toho mají duchové leknout, nevím. Děti mají Haloween rády, rozumějí si totiž se strašidly
lépe než s dospělými. Rádio a televize v tu dobu vysílají - ano, co jiného než horrory. Jsou všecky hrozně stereotypní,
neřku-li přímo blbé. V této době se ale i dospělí na čas stávají dětmi, což se pak opakuje už jen na vánoce.
"Jestlipak víš," povídám Terrymu, " že v místním rozhlase vypsali konkurs na dobrou strašidelnou historku?"
"Jo?" řekl se nezájmem.
"S odměnou," otvíral jsem opatrně past.
"Jo," řekl se stejným zájmem.
Pochopil jsem, že to takhle nepůjde. "Já jednu takovou znám," pravím, "ale nevím, jestli je dobrá. Nechceš si ji
poslechnout?" To ho asi opravdu zaujalo, protože odpověděl celou větou. "No jo," řekl.

Vracel jsem se tehdy z výletu na Red River, to mi tak tehdy najednou napadlo vypravit se sám někam na lyžích, daleko
od lidí. Den začal dobře, sice bylo trochu zima, ale slunce svítilo a krystaly sněhu na slunci jen jiskřily. Bylo mi zase
jednou úplně fajn.
Až na cestě zpátky se nebe zatáhlo a začalo sněžit. Nejprve slabě, pak hustěji a u Protržené přehrady už bylo dost zle.
Nu co, říkal jsem si, sněhová bouře, to už jsem také zažil.
Cesta šla s kopce, ale už jsem také vjížděl přímo do bouře. Vidět nebylo skoro vůbec, navíc ještě začalo blýskat a
hřmít. Tohle jsem ovšem ještě nezažil. V bouři navíc lehce ztratíte orientaci - netrvalo dlouho a pochopil jsem, že jsem
asi zabloudil. Bylo jasné, ze nemá cenu pokračovat v cestě, když ani nevím, kde jsem - to by bylo ještě horší.
Jenom jednou předtím jsem se opravdu ztratil, to bylo v létě na houbách, v místech, kde jsem ještě nikdy nebyl. Tehdy
jsem po delším bloudění došel k polouhnilé triangulační věži, stojící na vysoké skále. To mě lákalo a tak jsem na ni
chtěl v desperaci vylézt, abych poznal, kde jsem. Když jsem byl skoro nahoře, podlomila se pode mnou příčka jednoho
z žebříků, kterými se dostáváte z nižšího patra věže do vyššího - obvykle bývá těch pater až sedm. Už nevím, proč
jsem tehdy nespadl. Ve zmatku jsem rychle slezl dolů, ale když jsem se uklidnil, s třesoucími se koleny jsem zase
vylezl nahoru, tentokrát až na platformu. Musel jsem ovšem přelézt tu díru po vylomené příčce, což nebylo vůbec
lehké. Když jsem se nahoře zorientoval a slezl se dolů, spatřil jsem pod skalou dva kříže. Později jsem se dozvěděl, že
tam zahynuli pádem dva dělníci, co tu věž stavěli.
Ale tady teď nebyla žádná věž, a i kdyby byla, moc by mi to asi nepomohlo. Přestalo se blýskat, ale pořád ještě hustě
sněžilo. Navíc se začalo stmívat a musel jsem se rozhodnout. Svěřil jsem to náhodě a šel jsem dál. Neměl jsem ani
zdání, kde bych mohl být. Terén byl rovný, sem tam pár nahromaděných kamenů a stromy se zmrzlými jeřabinami na
větvích. Napravo i nalevo ovšem jenom lesy.
Vyrazil jsem kupředu. Nevím, jak dlouho jsem šel, ale když už jsem skoro ztrácel naději, uviděl jsem v průseku lesa
osamělou chalupu. Vlastně takovou malou polorozpadlou chajdu. Zabouchal jsem na dveře. Chvíli se nic nedělo, bušil
jsem tedy dál. Konečně se objevil jakýsi kulhavý dědek, nahluchlý a ptal se mě, co chci. Ochotně mi pak vysvětlil,
kudy se mám dat. I rukou ukázal, levou - pravou nehýbal, vypadala jako ochromená. Dovnitř mě ovšem nepozval a tak
mi nezbývalo než pokračovat v cestě. Naštěstí měl pravdu. Asi za hodinu jsem na cestě chytil autostop, který mě
odvezl do blízkého města, odkud jsem odjel vlakem domů.
Později jsem se od lidí dozvěděl, kde jsem vlastně bloudil. A také kdo byl onen starý muž. Jenže v tom byl právě
problém: Starý Morris byl už totiž sedm let po smrti. Což by sice vysvětlovalo, proč mě nepozval dál, ale ne to, že
jinak vypadal poměrně hodně naživu. Ovšem několik místních lidi prý ho už také vidělo.Vysvětlení tu bylo dost, ale
žádné jaksi nepasovalo. Jak mi ho lidé popsali, nebylo pochyby, byl to on, i s tou zchromlou rukou. Proti tomu ovšem
svědčil fakt, že měl na místním hřbitově náhrobek, a to i se správným datem úmrtí, jak jsem se přesvědčil. Existenci
dvojníka, či možnost, že tam pohřbili nepravého, jsem musel také vyloučit. Pak ještě zbývala jiná, obskurní vysvětlení,
jako třeba, že jsem asi cestoval zpět v čase, ale přiznám se, že už jsem dál nevyzvídal. Prostě jsem to vzal jako životní
fakt a už jsem o tom víc nepřemýšlel, měl jsem jiné starosti.
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Terry mě nechal dovyprávět, aniž mě by mě někde přerušil - to on ostatně nikdy nedělá. Můj strašidelný příběh byl
navíc celkem krátký, jen asi tak na dvě piva. A možná, že to byla právě ta piva, kterých bylo zapotřebí, aby se mu
rozvázal jazyk.
Bylo to v létě - začal - zajel se zase jednou podívat domů, někam blízko Caledonu, na místa, kde kdysi vyrůstal.
Procházel se po kopcích i po údolích, kolem řeky a prolézal skrze lesy a vůbec tak kolem, však ta místa ještě dobře
znal z dětství.
Jednou odpoledne také zašel k blízkému jezeru. Trochu unavený, zalehl na chvíli do trávy, ale za chvíli usnul. Ani
nevěděl, jak dlouho spal, ale když se probudil, slunce už zapadalo. Hladina jezera, to velké zlatorudé zrcadlo, se ani
nezavlnila. Znáte to, když je povrch vody jako olejový, ne? Náhle se cosi objevilo nad vodou, cosi spíše jako stín, jen
kruhy se od toho předmětu šířily a jejich barva se měnila, střídavě černá a zlatá, tak jak se vlny zvětšovaly a nové se
tvořily. Pak se ta silueta začala celá vynořovat z vody a podobala se víc a víc člověku.Vlastně dívce a navíc se ta
silueta-dívka přibližovala. Zdálo se, že kráčí přímo ke břehu.
Ač byla zády ke slunci, její tvář byla osvětlena, ovšem jen zespoda, světlem odraženým od vody. Byl v ní neobvyklý
klid a mír a jak šla, rukama kolem sebe čeřila hladinu. Z vody ale úplně nevyšla, zůstala stát u břehu a hleděla přímo
na Terryho. Usmála se na něj, pokynula hlavou a dlouho se beze slova na něj dívala. Pak zvedla ruku, mávla na
pozdrav a stejně pomalu se zase vzdalovala. Několik vteřin a byla pryč. Jen kruhy zbyly na vodě. A slunce, jako když
překlopíš pánev roztaveného zlata, rozlévalo ještě svůj obsah dál po hladině, ale i ono brzy zmizelo.
Chtěl jsem něco říci, avšak Terry mě přerušil - nebyl to ještě konec příběhu. Přišel prý tam později ještě několikrát, ale
už ji nikdy neuviděl. Jen jedno ví: určitě se mu to nezdálo. Tím také odpověděl na moji nevyslovenou otázku. Ostatně
já ani jinou odpověď nečekal.
Než jsem zase odejel - pokračoval - svěřil jsem se s tím zjevením mé tetě; moji rodiče už totiž nežili. Teta se ani
nedivila, ani se tomu nesmála. Jen zašla na půdu a přinesla dolu staré fotoalbum. Opatrně sfoukla prach a téměř po
paměti našla stránku, kde byla fotografie jakéhosi děvčete. Stálo tam u jezera, opřeno o břízu, na jejímž kmeni byly
vyryty jakési iniciály, ve vlasech měla květiny a vypadala asi tak na šestnáct, sedmnáct let.
Je to ona? - zeptala se teta Terryho. Přisvědčil, poznal ji hned. Pak mu vyprávěla celou historku. Byla to dívka, která se
kdysi přivdala do jejich rodiny, ale rádi ji neměli. Vdala se mladičká, a to za muže, kterého jí vnutili. Milovala ovšem
někoho jiného a později si z nešťastné lásky vzala život. Utopila se v tom samém jezeře, blízko místa, kde ji uviděl.
Kdy se to stalo? Před mnoha, mnoha lety, řekla mu prý teta.

Zamyslil jsem se. Slyšel jsem v životě pár podobných historek, ale tahle byla nějaká jiná. Snad že mi něco připomněla
anebo jen proto, že mi na ní něco nesouhlasilo, nevím. Rozhodně mě ale Terry tím příběhem překvapil. Nerad bývám
překvapen a tak se nedivte, že moje první reakce byla skeptická.
"A kde jsi to četl?" zeptal jsem se nevinně.
Ani se neurazil a klidně povídá, že to nikde nečetl. "A jak víš, že se ti to nezdálo?" zpovídal jsem ho dál. "Máš nějaký
důkaz?"
"Tu fotografii přece," řekl.
"Tak mi ji ukaž!"
"No já ji nemám, teta mi ji nedala."
"A ty jsi ji o ni nepožádal?"
"Ne, Roberte, to mě nenapadlo," přiznal se.
Ne, tahle diskuse opravdu nikam nevedla. "Jiný důkaz nemáš?" ptám se dál.
"No, byl jsem u jejího hrobu."
"Ale to jen dokazuje, ze žila a umřela, ale ne to, ze se ti zjevila. Ostatně, pokud vím, katolíci nepovoluji sebevrahům
regulární pohřeb. Habsburkové," povídám, "museli pro prince Rudolfa, co se zastřelil s milenkou v Meyerlinku,
zažádat o povoleni až od samého papeže."
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Terry sice věděl, kdo je papež, něco méně už o Habsburcích a už docela vůbec nic o korunním princi Rudolfovi. Když
jsem mu to vysvětlil, přiznal se, že jejich rodina - na rozdíl od Habsburků - to musela zcela ututlat a vydávat to za
nešťastnou náhodu.
"Jak tedy víš," ptám se, "že to byla sebevražda?"
"Nechala dopis na rozloučenou, teta mi ho ukázala."
Musel jsem uznat, že to je jakýsi důkaz. "A jak se jmenovala?" chtěl jsem ještě vědět. "No přece McTear, jako naše
rodina," odpověděl mi poněkud hloupě.
Zamyslil jsem se. Nikdy jsem si vlastně neuvědomil, ze tear v jeho jméně vlastně znamená slzu. Potřásl jsem hlavou začínám být jako on, napadlo mě. "Ne, já myslím jaké bylo její křestní jméno?" ptám se.
Chvíli byl zticha. Pak řekl odmítavě: "Ne, to už si nepamatuju."
"Nejmenovala se náhodou Nessie?" dobíral jsem si ho - tak totiž říkají Skotové Lochnesce.
"Ne!" vykřikl vztekle.
Nechtěl jsem už dal vyzvídat. "No, co je na jméně," povídám na uklidněnou a ještě jsem dodal: "jak řekl Shakespeare."
Ale Terry se už odmlčel, aneb jak se tady říká, zavřel se jako škeble. Dopili jsme každý svoje a já jsem se radši
rozloučil a odešel jsem.

Cestou domů jsem na to ale pořád musel myslet. Divná věc: nějak moc mu záleží na tom, abych tomu věřil! Anebo
tomu sám nevěří a přesvědčuje hlavně sebe? Nemohl jsem si pomoci, ta historka mi byla jaksi povědomá, ale odkud?
Snad z nějaké knihy? Ale Terry vůbec nečte! Anebo že by ze školy? Anglosaská literatura totiž přímo hýří příběhy o
ženě a jezeru, ať už je to o králi Artušovi, teda o té víle z jezera, která uschovává posvátný meč Excalibur anebo
chcete-li něco z trochu pozdější doby, tak třeba v detektivce Raymonda Chandlera, "Dáma v jezeře". Ten námět je
prostě přitažlivý asi tím kontrastem: jemná, křehká žena a nemilosrdný přírodní živel, voda. A Keltové jsou navíc také
hodně pověrčiví. Nepoznal jsem jediného, který by nebyl - všichni se naopak divili, když jsem tvrdil, že já sám
nejsem.
Také návštěva v místní knihovně mi nepřinesla žádnou informaci. Snad jen tu, že celý ten příběh asi nebyl z nějaké
knihy. Takže to asi přece jen někde slyšel, napadlo mi a mávl jsem nad tím rukou. Začala mě však trápit jiná věc: měl
jsem totiž sen, podobný, téměř identický s jeho vyprávěním, jen s tím rozdílem, že ona dívka pohybovala rty, jako by
mi chtěla něco povědět. Marně jsem se snažil porozumět, co říkala. Byla z toho smutná a zase zmizela v jezeře.
Probudil jsem se a můj první pocit byla lítost a pak zase zlost. Zlost na Terryho, protože on byl příčinou toho všeho.
Marně jsem se snažil ten sen později znovu přivolat. Znáte to, když si něco hrozně přejete, tak to najednou prostě
nejde. Ale myslet jsem na to nepřestal. Nedalo mi to pokoj, potřeboval jsem se prostě dozvědět víc. Problém byl v
tom, ze Terry mlčel. Když jsem mu v práci volal do jejich oddělení, tak tam nebyl. Prý je na severu na rybách - byla
zrovna rybářská sezóna na něco, ale na co, to už nevím.
Dostal jsem nápad: více lidi prý více ví. Zavolal jsem tedy do místního rozhlasu a přihlásil se do té soutěže,
pochopitelně pod cizím jménem. Popsal jsem jim Terryho příběh do posledního detailu, aniž bych ovšem uváděl místa
či jména. Historka to byla dobrá, nepochyboval jsem o tom, že vyhraje a doufal jsem, že se pak někdo přihlásí, kdo ji
pozná. Přišel Halloween a s nim i slosování. Naše - tedy Terryho - story dostala druhou cenu. Lidé si o tom příběhu
vyprávěli, ale když jsem se jich ptal, nic nového jsem se nedozvěděl. Historku neznali, ani prý to nebylo nikde v
novinách. Nic, prostě vůbec nic.

Dva dny na to mi volal Terry, právě se vrátil ze severu. A kdy prý zase k němu přijdu na posezení. Těšil jsem se na
jeho reakci, jistě už slyšel, že historka vyhrála, ale pochopitelně jsem o tom nezačal, doufal jsem, že rozváže sám.
Přivítal mě lakonicky jako dříve - Hello, Roberte! - hodil do sklenice dvě kostky ledu a nalil mi z mé lahve, co jsem tu
měl u něj ještě od posledně, mou whisky. Na stole už stála řada prázdných lahví od piva: začal patrně o něco dřív než
já. A zase jsme seděli na verandě, mlčeli a čuměli na Hurón. Vlny se rozbíjely o břeh, občas se ozvalo zakrákorání
racka. Normálně mě ty zvuky docela uklidňují, ale tentokrát ne. Čas utíkal a já ztrácel trpělivost . . .
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Konečně Terry promluvil: "Slyšel jsem od Franka," řekl, "že v radiu vyprávěli jeden příběh. Ten můj příběh," dodal,
"když mi ho vyprávěl, hned jsem ho poznal."
"Který příběh?" dělal jsem hloupého.
"Však ty Roberte dobře víš; ten, co jsem ti povídal," vykřikl.
"A jó, už si vzpomínám," povídám, "slyšel jsem to v radiu také. Myslel jsem si, že jsi jim ho tam přece jen poslal."
Nedal se oklamat: "Proč jsi ho tam poslal? " zeptal se mě a nevypadal zrovna přátelsky.
"Ale já ho tam neposlal," zalhal jsem, ale asi příliš rychle.
"Jak to že ne?" namítal, "nikdo jiný tu historku přece neznal!".
"Ale třeba to byl příběh někoho jiného, tomu tvému jen podobný," snažil jsem se lhát dál, ale ne moc přesvědčivě.
Trval na svém: byl to příběh jeho, nikoho jiného. "A co tvoje teta, třeba to někomu řekla," zkoušel jsem to, poněkud
naivně.
"Neřekla, už nežije," odpověděl rozčileně, "ne, musel jsi to být ty! "
"Jó, oni v radiu říkali, ze jsem jim to poslal já?" ptám se rafinovaně, protože vím, že jsem jim neudal své pravé jméno.
"Ne, nějaký Al Smith, ale prý se nepřihlásil o výhru."
"Takže nikdo ani neví, že je to tvůj příběh," povídám. "Ledaže bys mi lhal a nebyl to tvůj příběh," přešel jsem do
útoku.
"Ne, ne, je to můj příběh a ty jsi mi ho ukradl."
"Ach tak, tohle tě tedy žere? Ze ti někdo ukradl příběh? Ale to přece stačí jim zavolat, a vysvětlit jim to - oni ti jistě tu
výhru vyplatí!" snažil jsem se ho utěšit, ale zatím ho to ještě víc podráždilo.
Vyskočil ze židle a zařval: "Čert vem' tu výhru a čert vem' taky tebe!"
A tehdy mě to napadlo. Musel jsem mu to říct. Znáte to, někdy člověk něco musí udělat, ať se pak děje co chce, ať jsou
následky třeba sebevíc tragické. Většinou je ovšem ani netušíte, ale hlavně o ně vůbec nedbáte. Ne, já prostě musel.
Devil made me do it, jak se tady říká, ďábel mě navedl.
"Dobře, povídám, "já ti řeknu důvod, proč jsem to nemohl být já, kdo to tam poslal."
Podíval se na mě s nedůvěrou. Použil jsem na něj starý trik: "Ty jsi mi přece nikdy neřekl jméno té dívky!"
"To je pravda," přiznal.
"No a vidíš," zalhal jsem, "ale v tom rozhlase ji jmenovali!" Využil jsem toho, že ten příběh v rozhlase neslyšel. Jméno
té dívky jsem tam vůbec neuvedl, protože jsem ho ani nevěděl - až teď jsem dostal ten hloupý nápad. "Lucy se prý
jmenovala, ano, Lucy se jmenovala!" vykřikl jsem vítězně.
Neodpovídal. Najednou tam stál, asi jako stojí býk, když dostane od řezníka palicí do hlavy - v tom krátkém okamžiku
poznání, ještě než se sesune na zem. Ramena strnulá a hlavu trochu pokleslou. Ruce mu visely bezvládně u těla, jen
jeho oči se na mě vyčítavě dívaly. Bylo v nich vše: překvapeni a bolest, vina i jakési pokání. A bylo v nich ještě něco:
pochopil jsem, že mi to nikdy, nikdy neodpustí . . .
(konec)
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Název : ŠPIÓN ČI KILROY?

Ještě dnes můžeme vidět na různých stěnách malovánky jako jsou zde dole. Nejen u nás, ale po celé Evropě. Říká se
jim graffiti a často jsou - ovšem mylně mylně - spojovány s bájnou osobou zvanou Servít, jindy se mu prostě říká
"špiónek". Ve skutečnosti se jedná o jinou, i když skutečně kdysi existující osobu.

Začalo to v Americe, na konci druhé světové války. James J. Kilroy (někdy
nesprávně psaný "Killroy") pracoval ve válečných loděnicích v Bostonu, USA, jako
inspektor a aby svým nadřízeným ukázal, že dělá svou práci dobře, načmáral vždy
žlutou křídou na zkontrolovanou loď nápis "Kilroy was here" (tedy "Kilroy tady
byl") - tehdy ovšem ještě bez onoho obrázku. Ten podpis byl to tedy jakýsi jeho
trademark.
Jiná, věrohodnější verze říká, že to vše vzniklo tak, že nýtaři (tehdy se ještě některé
lodě nýtovaly) byli placeni od počtu nýtů, které se kontrolovaly po čtvercích,
řekněme dvacet na dvacet a poslední v rohu čtverce pak kontrolor označil křížkem.
Vedoucí začali být ale časem překvapeni velkým množstvím nýtů, který převyšoval
normální počet, pochopitelně přepočteno na počet vyrobených lodí. I pověřili
Kilroye, aby tomu přišel na kloub. Ten zjistil zajímavou věc: protože se platilo od
kusu, nýtaři tajně umazávali ty křížky, kterými se označily už zkontrolované nýty a
dostávali pak za ně placeno víckrát. Kilroy tedy začal připisovat ke každé značce
ještě tukle větu navíc, aby to nebylo tak lehké smazat. Nu a podvody přestaly.
Jak se pak toto heslo rozšířilo po Evropě? Právě americkou armádou. Lodě se vyráběly tak rychle, že nebylo čas je
namalovat (a asi také důvod, protože jich hodně bylo potopeno dřív, než mohly vůbec zrezavět). Představte si tedy to
překvapení amerických vojáků, když viděli na všech lodích tyto nápisy. Pochopitelně se nechtěli nechat zahanbit a
opisovali je všude, kam přišli - a pak ovšem tvrdili, že už to tam bylo. Kilroy se pak stal bájným super-hrdinou, který
byl nejen "tady", ale i všude jinde. V té době také neznámý umělec začal přikreslovat známý obrázek, bez kterého si
dnes Kilroye neumíme ani představit.
Když se pak ujal tento zvyk i v odboji, začalo se grafittti objevovat i na stěnách německých kasáren a tajných
vojenských objektů, takže samotný Hitler prý dal proslulého špiona Kilroye hledat, leč marně. Později, to už po
válce, bylo určitou prestiží zapsat Kilroye na místech, kam by se normálně asi nedostal - např. na vrcholek Mont
Everestu, na Sochu svobody, na spodek (!) oblouku pařížského Arch De Triumphe. Při Potsdamské konferenci měli
zástupci velké čtyřky používat pro ně vybudovaný speciální záchod. První, kdo ho navštívil, byl Stalin a hned se prý
druhých ptal: "Kdo je to ten Kilroy?"
V roce 1946 byla uspořádána soutěž (první cena vyřazený trolejbus) pro toho, kdo dokáže, že je pravý Kilroy.
Protože se jich přihlásilo dvacet a rozhodování se táhlo, musely nakonec zasáhnout sami vedoucí bostonských
loděnic a přitáhnout tam pravého Kilroye. Vyhraný trolejbus pak Kilroy dal svým devíti dětem jako vánoční dárek na
zahradu, kde si s ním asi hrají dodnes . . .
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"Napoleonův příběh ve mně vzbuzuje stejný dojem jako Apokalypsa sv. Jana.
Všichni tušíme, že v tom je něco víc, ale nevíme, co."
Goethe.

Rakouský císař vyhlásil Napoleonovi válku, ale poněkud uspěchaně, protože Francouzi nečekaně vyrazili a
nezastavili se až u Vídně, kterou také okupovali. Napoleon pak diktoval, jako obvykle, jeho mírové podmínky. V
jednom se však opět zmýlil: oženil se totiž s rakouskou princeznou Marií Luisou, patrně aby svým potomkům trochu
namodřil svou už poměrně rozředěnou šlechtickou krev. Jeho ješitnost mu nedovolila ani pomyslet, že ho
Habsburkové - už tehdy nejstarší vládnoucí klan v Evropě - nikdy nepřijmou mezi sebe jako rovného.

Zatím se ve Španělsku Francouzům vůbec nedařilo.
Bratr Josef se sice snažil zastavit Brity i Španěly, ale na
jejich odpor nestačil. Jak veliký odpor to byl, si můžeme
představit z toho, že musel ve Španělsku držet 300
tisícovou armádu, tedy téměř polovinu všeho
napoleonského vojska. Nakonec Wellington zvítězil u
Salamanky a vstoupil do Madridu.
V té době už také Napoleon připravoval svou největší
kampaň, přesněji řečeno největší neúspěch, výlet do
Ruska. Sehnal dohromady půl milionu vojáků, nazval je
Grande Armée, tedy grandiózní armádou, a nabitý
genialitou překročil ruské hranice. Pouze polovina jeho
vojáků byli Francouzi, ale i těch bylo víc než Rusů, a
navíc měli za sebou tvrdou bojovou zkušenost. Také
jeho kavalerie byla superiorní, o artilerii ani nemluvě - Napoleon byl původně dělostřelecký oficír a jeho vylepšené
kanóny, zvané "napoleony" byly postrachem všech jeho nepřátel. Nebyl tedy opravdu žádný důvod, proč by neměl za
normálních okolností Rusy porazit.
Jenže Rusové jeho taktiku prokoukli: střetnutí oddalovali a čekali na generála Moroza, tj. zimu, která jim také včas
přispěchala na pomoc. V tom jim ovšem hodně pomáhal i sám Napoleon: často se zastavoval, čekal na svou slavnou
bitvu a když nepřišla, štval svoje vojáky zase dál až do únavy, aby se pak opět zastavil a čekal. K jeho velkému
překvapení ale pořád nikdo nepřicházel, aby se mu vzdal. Tak promarnil celé léto a když konečně dostal "svou" bitvu,
u Borodina, kterou navzdory svým popleteným rozkazům vyhrál, jeho ztráty byly téměř stejné jako na ruské straně.
Pak už to šlo rychle s kopce. Nejprve ztratil většinu koní, později díky špatným ruským cestám i proslulé
napoleonské kanóny. Netrvalo dlouho a jeho ztráty - jednak dezercí, jednak úmrtím - činily plných sto tisíc vojáků. A
tak to šlo dál a dál nakonec se jeho armáda smrskla na méně než měli Rusové.
Konečně v září dorazil do cíle - teda tam, co si myslel, že je jeho cíl - do Moskvy, kterou ale Rusové v noci spálili.
Tam pak čekal plných pět týdnů, jestli se přece jen náhodou někdo nepřihlásí, aby se mu vzdal :-). Když mu to
konečně došlo, nařídil grandiózní ústup jeho ne-už-tak-grandiózní armády. Bez kavalerie a artilerie se ovšem jejich
ústup změnil v zoufalý úprk a brzo musel nechávat své raněné a omrzlé vojáky na pospas krvežíznivému nepříteli,
který je ovšem bez milosti pobíjel. A co víc, jednou své vojáky dokonce zradil - u Bereziny nechal za sebou vyhodit
most, jen aby se sám zachránil, a tím odříznul na druhé straně řeky své vojáky - 30 tisíc jich bylo - a nechal je v
rukách pomstychtivých Rusů. Opět, tak jako v Egyptě, v nejhorším okamžiku utekl do Paříže, aby jim tam něco
nalhal a tak věci urovnal.
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Po této opravdu ostudné porážce si konečně milióny lidí v Evropě, a částečně už i ve Francii, začali přát jen jedno aby ho někdo zlikvidoval. V roce 1813 mu vyhlásilo válku Prusko, Rusové se připojili a s nimi i ostatní spojenci. Z
počátku opět vyhrával - ale pak přišlo Lipsko a s ním i velká porážka. Hnali ho kvapem zpátky a když konečně
vstoupili spojenci do Paříže, vypověděli věrnost Napoleonovi i jeho maršálové. Bonaparte byl pak poslán do exilu na
ostrov Elbu a bylo mu dokonce dovoleno, aby si držel 400 vojáků a tehdy už docela prázdný titul císaře. Reparační
splátky za něj ovšem musela zaplatit Francie, protože jeho osobní kořist už zase ukradl někdo jiný :-). V září se pak
sešel Vídeňský kongres, který měl znovu rozdělit Evropu, jejíž hranice předtím Napoleon značně přeoral.
Zatímco ve Vídni pořád ještě zasedali a nemohli se dohodnout, utekl v únoru 1815 Bonaparte z Elby a vrátil se do
Francie. S těmi několika vojáky by ovšem nic nedokázal, ale díky svému osobnímu šarmu - a hlavně lidské hlouposti
- se mu zase podařilo získat celou armádu. Hodně také Francouzům nasliboval - jako obvykle - například i novou
ústavu s větší "demokracií". Svým nepřátelům pak generózně navrhl mír "a la Napoleon", který pochopitelně
nepřijali. Prohlásili ho naopak zločincem a hned dělali přípravy, jak ho zastavit. Tentokrát už mu to projít nemělo . . .
Ukázalo se, že to nebude tak snadné: každý ze čtyř spojenců slíbil dodat 150 tisíc silnou armádu, ale bylo jasné, že se
vojska tak brzy asi nesejdou. Naštěstí začal Bonapart opět dělat velké chyby a udělal jich dost. Snad že vyšel z cviku,
snad proto, že jeho odhady, které byly kdysi přesné - nebo alespoň šťastné - už byly tentokrát zcela vedle. A snad i
proto, že spojenci teď uměli jeho chyb lépe využít.

U Waterloo Napoleon ovšem vůbec nepřišel o své příslovečné štěstí, jak se to snaží někteří historici tvrdit. Ani ho
neopustila jeho genialita - jeho alibisté totiž zapomínají, že to byla spíše jeho schopnost vybírat si opravdu schopné
lidi a využívání kultu jeho osobnosti k inspiraci Francouzů. Hlavně to ale byla síla jeho diktátorského režimu, která
mu umožnila držet všechny důležité karty v ruce, zaručovala většinu úspěchů a zahrála do autu jeho neúspěchy, na
které se pak rychle zapomnělo. Jakmile ta síla začalo polevovat, kouzlo spadlo a ukázaly se ty pravé císařovy šaty.
Zatímco spojenci stále ještě marně sháněli oněch slíbených 600 tisíc vojáků, Napoleon už zatím během dvou měsíců
zmobilizoval celých 360 tisíc Francouzů, tentokrát hlavně veteránů napoleonských válek a tudíž opravdovou armádní
elitu. Jeho další kampaň je ovšem ukázkou, jak se dají velké výhody stupidně promarnit. Polovičku svého vojska totiž
hned nechal ve Francii a se zbytkem vytáhl na sever. Zatímco spojenci pořád ještě mysleli, že je v Paříži, přešel se
svými 124 tisíci vojáků belgické hranice. Ale opět nechal asi 56 tisíc mužů vzadu, navíc v poměrně bezvýznamných
pozicích. Sám Carnot mu sice radil, aby s kampaní počkal a během dalších šesti týdnů raději sebral ještě větší vojsko.
Na to mu Bonapart řekl, že to ví a že má jistě Carnot pravdu, ale že nejdřív musí on, Bonaparte, získat jedno skvělé
vítězství.
(pokračování)
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"Porvu que cela dure!" (Jen aby nám to vydrželo!)
Prohlášení Napoleonovy matky, Leticie, když jí řekli, že byl prohlášen císařem."

Po hodině boje s Prušáky u Ligny si Napoleon uvědomil, že na ně není dost silný a poslal urgentní zprávu maršálovi
Neyovi, veliteli levého křídla armády, a nařídil mu, aby mu poslal svou první armádu, 30 tisíc mužů, na pomoc. Místo
aby zprávu donesl přímo na velitelství maršála Neye, kurýr ji přinesl generálovi Drouetovi, veliteli první armády.
Drouet okamžitě vyrazil. Když se Ney dozvěděl o Drouetově odchodu, poslal mu zprávu,. kterou reverzoval
Napoleonův rozkaz a nařídil mu, aby se vrátil zpět na Quatre-Bras.

Ten se tedy opět vracel, s výsledkem, že zatímco kolem řádily dvě
bitvy, nemohl se zúčastnit ani jediné. A tak když Napoleon přece
jen porazil pruská vojska Blűchera, nemohl ho dále pronásledovat
a 70 tisíc Prusů mohlo odtáhnout celkem bez dalších ztrát. Na
druhé straně Ney nemohl bez Droueta také způsobit Angličanům
velkou škodu a raději se stáhl zpět na jih od Quatre-Bras.
Když se vévoda Wellington dozvěděl o Blűcherově porážce zřejmě ještě tehdy, když vesele tančil na bále v Bruselu, dal své
armádě rozkaz okamžitě se stáhnout a nechat vzadu jen nějaké
jednotky, které měly nepřítele poplést. Také hned poslal zprávu
Blűcherovi (který byl prý jen deset mil vzdálen), aby se s ním
spojil na Mont Saint-Jean, blízko městečka Waterloo. Napoleon
něco tušil, i když nevěděl, kde se mají spojit a proto nařídil
Grouchymu (veliteli svého pravého křídla), aby se svými 30 tisíci
vojáky pronásledoval Blűchera a současně poslal rozkaz Neyovi,
aby napadl Wellingtona. Ney zřejmě váhal a když Napoleon k němu přitáhl a ujal se velení, bylo už pozdě:
Wellingtonova vojska se stáhla. Když si Napoleon uvědomil, že byl oklamán Wellingtonem, posunul se dopředu a
brzo pak už u Mont Saint-Jean mohl viděti Angličany, jak se chystají k zítřejší bitvě. Grouchy, který nemohl najít
Prusy, protože se zatím stočili na severozápad, poslal v tom smyslu depeši Napoleonovi. Jeho kurýr se ale vrátil od
Napoleona s rozkazem, aby Grouchy pokračoval v pronásledování (chyba, které patrně stála Napoleona bitvu).

Příštího dne, bylo to 18 června 1815, se Wellingtonovy jednotky (celkem 67 tisíc s 156 kanóny) postavily proti
Napoleonovi (který měl 74 tisíc vojáků a 246 kanonů, ale špatnou pozici) a bitva se zdála nevyhnutelnou. Napoleon se
rozhodl, že dobude Mont Saint-Jean a odřízne Angličanům cestu do Bruselu. Bonapartův bratr Jerome mu sice tvrdil,
že získal informaci o tom, že Wellington a Blűcher se mají potkat u Soignes, ale Napoleon to odmítl jako nesmysl.
Wellington věděl, že musí za každou cenu vydržet až do Blűcherova příchodu. Umístil svou obrannou řadu na obou
stranách hlavní cesty do Bruselu, se dvěma strategicky umístěnými a okupovanými zemědělskými statky Hougoumont a La Haie-Sainte. Wellington zcela správně předpokládal místo hlavního útoku a předem tam
koncentroval obranu.
Francouzi totiž museli svůj útok vést do kopce, skrze bahno (tu noc hodně pršelo) a navíc v údolí, které bylo sice zcela
přehledné z pozice Wellingtona - ale ne už z Napoleonova pozorovacího místa na La Belle Alliance . Vévoda pak
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umístil jen malou část své armády na vrcholku kopce, ostatní schoval všechny na druhé straně, dobře chráněné proti
dělostřelecké palbě. Navíc ještě nařídil svým vojákům zalehnout během kanonády a tím zmenšil ztráty na minimum.
Na rozdíl od jeho proslulých "vojenských maxim" si Napoleon, ač útočník, nemohl zvolit místo pro bitvu sám. Ještě
před samou bitvou žádal maršál Soult Napoleona, aby přivolal Grouchyho zpět. Ale Napoleon se mu smál a řekl něco
v tom smyslu, že Soult se Wellingtona bojí, protože ten ho předtím porazil ve Španělsku.
Napoleon čekal s útokem až do oběda a tím vlastně dal Wellingtonovi dost času, aby se dočkal příchodu Prušáků.
Někteří odhadovali, že Bonaparte čekal, až uschne půda, aby mohl postavit své kanóny do jejich palebných postavení,
ale spíše čekal na zprávu od Grouchyho, která by potvrdila, že se pustil do boje s Prusy a že tedy nehrozí nebezpečí
spojení Blűchera s Wellingtonem. Už v jednu hodinu uviděl Napoleon přicházet první Prušáky. To už musel tušit, o co
jde, ale drze tvrdil, že to jsou Francouzi a opět, bláhově doufaje, že je Grouchy někde blízko, poslal mu rozkaz, aby
honem napadl pruské vojsko. Protože ale Grouchy měl dvakrát méně vojáků než Blűcher, nemohl by býval udělat nic
víc, než jim na pár hodin zabránit, aby se zúčastnili hlavní bitvy - a to ještě bylo dost sporné, protože nebyl zrovna ten
nejlepší velitel pro takový úkol a navíc pořád byl ještě asi 25 km od Prusů.
Bitva začala francouzskou kanonádou, které odpovídala zpět anglická artilerie. Francouzi, vedeni princem Jerome,
pak zaútočili na Hougemont, aby odpoutali nepřítelovu pozornost, ale šarvátka se změnila v malou bitvu, a tím
zaměstnala hodně francouzských vojáků, kteří byli zatím potřeba jinde. Co pak následovalo byla řada francouzských
čelních útoků na Wellingtonovu hlavní čáru obrany a to na pravé křídlo, nejprve pěchotou - ale bez podpory kavalerie
- a pak několik útoků jízdou - opět ale bez pomoci pěšáků. Proč to bylo provedeno tak stupidně se už dnes asi
nedovíme - byl to ostatně Ney, který tyto útoky vedl. Možná, že nemohl rychle zorganizovat dostatečnou podporu a
navíc se s veliteli dobře neznal - dorazil k jednotkám teprve dva dny před bitvou. Je také zajímavé, že zatímco jeho
kavalerie dobyla britské dělostřelecké pozice celkem dvanáctkrát, nikdy nezneškodnila britské kanóny zaklínováním a
když pak Angličané Francouze zahnali, jejich kanonýři je používali znova a znova.
Ve čtyři odpoledne napadli Prusové Francouze z boku a tím se váhy naklonily na druhou stranu. Už tehdy muselo být
Napoleonovi jasné, že bitva je ztracena. A nyní tedy udělal to, co znal nejlépe: docela uboze lhal. Prohlásil, že vojska
napravo nejsou Prušáci, ale vojáci Grouchyho! Zoufale pak podnikl útok všemi jednotkami své Staré gardy, tím
nejlepším, co měl. Protože jeho kavalerie byla zničena, byl to zase jen útok jeho pěchoty proti kanónům a anglickým
vojákům, kteří, ač unaveni bojem, stále pevně drželi své postavení. Bonaparte chtěl původně vést svou gardu do boje
sám, ale nechal se lehce svými generály přesvědčit, že by neměl. Doby, kdy Napoleon osobně vedl své vojáky do
bitev, byly dávno ty tam.
Jeho přítomnost by možná tehdy mohla opravdu znamenat hodně: anglické řady už prořídly a vojáci byli neustálými
útoky unaveni, ale je také možné, že už bylo stejně pozdě. Aby povzbudil morálku, opět lhal, že jim Grouchy už přišel
na pomoc, ač od něj neměl od poslední depeše žádnou zprávu. A tak hnal svou Starou Gardu vstříc jisté smrti. Když se
řady schovaných Angličanů objevily před nimi jako duchové a salvy z jejich mušket srazily staré napoleonské
veterány zpět, někteří z nich byli tak šokováni, že už ani nebojovali a dali na útěk. V osm hodin večer porazili Prusové
Napoleonovo pravé křídlo a to už utíkali Francouzi všude - sám Napoleon stěží unikl.
Během útěku Francouzů se všude ozývaly výkřiky "zrada", ale dlouho nikdo nevěděl, kdo byl vlastně zrádce.
Napoleon konečně klesl tak hluboko, že zradil vlastní vojáky, o kterých nikdy nepřestal tvrdit, jak nesmírně je miluje.
Neexistuje žádné ospravedlnění pro takovou zradu - bitva byla už tehdy prohraná, to už musel vědět.
V osm hodin zahnali Prusové Francouze na jih a vypukla celková panika. Tentokrát byli Francouzi pronásledováni až
do tmavé noci, celou cestou až k vesnici La Belle Alliance. Maršál Blűcher tam sice navrhl Wellingtonovi, aby dali
bitvě symbolicky její jméno (tzn. "krásné spojenectví") , ale ten to odmítl - patrně si myslel, že by to nějak mohlo
zmenšit jeho vlastní zásluhy (bitvu totiž vyhrála hlavně jeho strategie a taktika). Příští ráno slunce osvítilo údolí, celé
poseté mrtvolami. Ztráty byly 40 tisíc Francouzů a 23 tisíc Angličanů a spojeneckých vojáků. Je to ironie, že to byl
právě Napoleon, kdo kdysi řekl, že dobrý velitel má cenu čtyřiceti tisíc vojáků. Jakou cenu má asi špatný velitel?
(dokončení příště)
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Název : Bitva poslední.

A tak tu sedíme kolem ohně, my, kteří jsme přežili a které čeká zítra poslední bitva s Lovci. A tohle píšu, kdyby se
někdo přece jen zachránil, aby předal toto vyprávění dalším generacím, aby se snažili najít lepší řešení, než jsme
dokázali vymyslet my . . ." ( (Z archivu muzea v Pelleasu)

Začalo to tehdy, když zvířata, zvaná Býložravci,
sežrala na zemi, co se dalo a pomalu vymírala:
jednak hladem, jednak tím, že jiná zvířata - Šelmy
- pak byla vlastně ve většině. O to více ovšem
býložravců ubývalo, ale pak se situace ustálila:
masožravci se museli z nedostatku potravy uchýlit
i k požírání svých vlastních.
Jenže i těch pak začalo ubývat a to se projevilo i
tím, že lidé, kteří se živili lovem, Lovci, začali mít
nedostatek potravy. My druzí, zvaní Rolníci, jsme
sice maso nejedli, ale i nám začalo být zle: co
nesežrali Býložravci, snědli Lovci, kteří pak už
jedli vůbec vše, co se jíst dalo. Ne tak my: naše
náboženství zakazovalo pojídání zvířecího masa,
ale protože jsme byli vedeni moudrou Radou
starších, stačili jsme část toho, co jsme vypěstovali,
také uložit na zimu a těžké časy. Proti
Býložravcům jsme ovšem svá pole oplotili, a když se tam přesto někdy dostali, nemilosrdně jsme je pobíjeli.
To ovšem rozzlobilo Lovce, protože jim tak ubývala potrava. Nepomohlo ani to, když jsme jim ta mrtvá zvířata pak
darovali, začali se už také dobývat na naše pole a dokonce i do našich skladišť. Museli jsme se tedy bránit, ale
protože jsme neměli zkušenosti s bojováním, trvalo nám nějakou dobu, než jsme se vycvičili natolik, že jsme byli
Lovcům rovni a dokonce jsme vyhrávali. Stálo to ovšem řadu obětí na životech . . .

Pak se ale karta obrátila - přišel suchopár a naše úroda ten rok byla daleko menší, než obvykle . Naše Rada starších
po radě s kněžímí pak rozhodla, že naši bohové v takovém případě dovolují i pojídání zvířecího masa. Nejprve jsme
jedli maso syrové, ale to se nám vždy žaludky obracely nevolností; pak jsme začali to maso péci, jak jsme to viděli u
Lovců a zvykli jsme si. Ovšem spravedliví bozi vidí vše a asi se jim naše počínání nelíbilo, protože nepřátelští Lovci
se na nás začínali dobývat. Hlavně proto, že se sami nejen nenaučili pěstovat obilí a to co nám ukradli, si neuměli
uložit.
Ti prozíravější z nás to ovšem vysvětlovali tak, že vlastně jíme Lovcům jejich zvířata, která podle nepsané dohody
patřila jen jim. Ale časem uznali, že jde především o nás a že by nám ani tak moc nevadilo, kdyby Lovci vymřeli
hladem.
První boje jsme opět prohráli - asi jsme nějak zlenivěli, zatímco Lovce hnal do boje jejich hrozný hlad. Podařilo se
nám je sice odehnat, bylo nás víc, ale po boji jsme zjistili, že s sebou odtáhli i naše mrtvé. Až když jsme našli jejich
ohlodané kosti, začalo nám být jasno: hlad je zahnal k tomu nejhoršímu. Nějakou dobu se nám totiž nemohli
vyrovnat, byli zeslabení hladem a tak ze zoufalosti začali pobíjet a požírat své vlastní. Pak přece jenom někdo z nich
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pochopil, že jim takhle ubývají lidi a že se snižuje jejich počet a přišel se zákonem, že pojídat se smí jen nepřítel.
A pak nás začali přepadat v malých skupinách za noci a unášeli naše manželky a děti, protože nad nimi jim nebylo
tak těžké vyhrát. Tím jsme ovšem zase začali ubývat my a navíc byli naši nepřátelé díky lidožroutství silnější než my,
kteří jsme sice teď pojídali i zvěř, ale té už bylo všude kolem nepatrně. Poprvé jsme pocítili, co je opravdový hlad.
Naši mladí se nejprve chtěli na Lovce vrhnout a všechny je vybít, ale už po první bitvě bylo jasné, že tahle
nevyhrajeme.
Postavili jsme tedy kolem našich vesnic hradby a nikdo nesměl vycházet ven. Jenže občas bylo třeba vyjet ven
nalovit něco k jídlu, ale bylo toho málo a naše zásoby kukuřice se smrskly na malou hromádku v rohu jedné chýše.
Zatím jsme se připravovali k boji. A Lovci zaútočili znova. Tentokrát jsme byli lépe připraveni a tak jsme celou jich
hromadu pobili. Odtáhli jsme naše mrtvé, ale protože jsme je hned nepohřbili, ráno jich bylo o pět méně. Nejprve
jsme podezřívali Lovce, ale pak jsme zjistili, že je snědli někteří našinci. Rada starších sice ty kanibaly zjistila a
nechala všechny pověsit, ale druhý den ráno tři z pověšených chyběli. Zatímco Rada starších opět vyšetřovala,
skupina mladých přelezla ohradu a začala stěhovat dovnitř mrtvoly nepřátel. A těch bylo tolik, že si je zbylí Lovci
nestačili všechny ještě odtáhnout k sobě .

To už to rada raději vzala, vydala nařízení, že nepřítel se pojídat smí a pak si rychle přisedli, aby na ně něco zbylo.
Opečení nepřátelé nechutnali tak špatně a naši kněží dokonce zjistili, že se to tak bohům líbí a že tím vlastně konáme
vlasteneckou povinnost. Bylo sice pár těch, kteří tvrdili, že kanibalismus je přece smrtelný hřích, ale naši kněží je
prohlásili za nepřátele a exkomunikovali. To ovšem znamenalo, že nebyli chráněni a mohli být od druhých zabiti a
snědeni - protože tím pádem už byli také vlastně naši nepřátelé. Nařízení ovšem říkalo, že každý Rolník se musí o
zabitého nepřítele rozdělit s Radou starších a s kněžským sborem. A pak jsme si ještě odhlasovali, že nepřítel se smí
pojídat kdykoliv, ale našinec jen když je zrádce. Později se to vztahovalo i na ty, co padli v bitvě, ale rodině zabitého
se z piety dovoloval nárok na ty největší porce. Na rozdíl od Lovců jsme ale nesnědenou potravu alespoň vyudili,
takže jsme měli zásoby na delší dobu.
I ti, co předtím trpěli hladem, najednou zářili zdravím a když jste procházeli vesnici, neuviděli jste už žádného
vyhublého kostrouna či vyhládlého ubožáka, který se potácel ode zdi ke zdi. Ovšem za nějakou dobu opět nebylo co
jíst a tak jsme se rozhodli napadnout Lovce zase my. Ovšem dopadli jsme špatně - ti už se zatím také dozvěděli, že
naše nepřátele pojídáme a bojovali tedy o to zoufaleji a statečněji.
Ztratili jsme tehdy hodně našich lidí a co horšího, nepřítel si je odtáhl z pole k sobě. Naše síly se vyrovnaly, ale za
nějakou dobu začali zase hladovět i oni a tak se jejich a naše výpady za potravou střídaly. Lidé ubývali tam i u nás, až
nás zbyla jen hrstka na obou stranách. Už jsme nebyli Rolníci a Lovci, ale jen ti, co byli za jednou hradbou a ti, co
byli za druhou.
Pak přišla zima. Mnoho lidí zemřelo hladem nebo zmrzlo - naštěstí pro nás, co jsme zbyli. Brzo ale i po nich jakoby
se zaprášilo a hlad byl horší a horší. Možná, že si ještě vzpomínáte na starého Woobise, jasnovidce, který tvrdil, že
příští rok bude zase bohatý, že přijdou deště, pole se zazelenají a že je nesmysl, pobíjet se ještě teď, když máme tu
naději. Jde jen o to prostě nějak přežít tu zimu. Dokonce tvrdil, že v horách ještě žije několik tygrů, jejichž maso by
všem mohlo stačit k tomu, abychom se dočkali jara.
Nikdo mu nevěřil, i když jim tvrdil, že ty tygry sám viděl. Vysvětloval, že přežili, protože jim žádné jiné zvíře
neodolalo a když byli vyhublí, protože už ulovili jen tak nějakou tu myš či zajíčka, přece jen to byla potrava. Všichni
jsme se ale na Woobise vrhli a nakonec skončil v kotlíku, protože jsme už nesnesli takové jalové řeči.
K bitvě tedy přece jen došlo a byly to krvavé vánoce. Nejenže nás na obou stranách zbyla hrstka, ale když jsme si
chtěli odvést každá strana alespoň své mrtvé, vyrazili z lesa ti tygři a před našima očima je roztrhali a sežrali. Museli
jsme se schovat za hradby, jinak by sežrali i nás. Poslali jsme sice k Lovcům posla, abychom se jako spojili a spolu
napadli ty tygry, protože to je jediná naše záchrana. A že brzo přijde jaro a bude dobrá úroda a pak zase začneme žít
jako lidé. Ale Lovci ho ani nenechali domluvit a za živa jej začali čtvrtit. A umírání pokračovalo a tak nás tu zbylo
jen šest: vy tři děti, já, vaše maminka a strýček. A vsadím se, že u Lovců jich už asi také víc není. Přestěhovali jsme
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se do jeskyně, vesnice zůstala prázdná. A tak tady sedíme a čekáme, kdo udeří první. Kdo koho pobije, to nevíme, ale
bude to poslední bitva a kdo vyhraje, toho pak asi sežerou tygři.

Starý Rolník dopsal a pohlédl na děti, ležící kolem ohně. "Ano, bude to bitva poslední. Ale nebojte se děti - ani
Lovcům ani tygrům vás nevydáme. Jděte teď spát a ať se vám něco hezkého zdá. A ty, maminko, připrav mísu - "
(konec)
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Název : Kouzelný vodopád.

Jakožto student jsem se začal obdivovat obrazům M-C. Eschera,
které jakoby popíraly realitu, tři dimenze, logiku a já nevím, co
ještě. Některé pracovaly na očních klamech, jiné ale byly zcela
revolučně nové.
Ano, ony přímo hýřily prostorovým konstrukcemi, většinou na
první pohled normálními, ale ve skutečnosti zcela nemožnými,
ať už nás klame zrak či přímo náš mozek. Ano, mozek, nejsou to
totiž jen prosté optické triky. Escher přímo geniálně využívá
nedostatků či nepřesností, s jakými náš mozek zpracovává
optický obraz, zvláště ten tří-dimenzionální (ovšem kreslený
pomocí perspektivy na dvou-dimenzionální papír).
Jeho práce je velmi dobře popsána a ohodnocena ve známé
knize "Gödel, Escher, Bach" a na Netu je několik stránek s
reprodukcemi Escherových obrazů, hlavně na dole uvedené
CORDON ART BV, Holandsko. Escherovy obrazy mě opravdu
všechny fascinovaly, obzvláště jeho "Vodopád" .
Nu dobrá, myslel jsem si, tohle všechno pracuje, když je to
statické, nepohyblivé. Ale nechá se oko oklamat, když se ta
voda bude pohybovat? Vsadím se, že ne, říkal jsem si. Nuže
udělal jsem tedy tuto animaci a jak vidíte, prohrál jsem. Voda
teče dokola vesele dál a i to vodní kolo se točí - jak je vidět, pan
Escher byl opravdu genius, je to první perpetuum mobile, co
jsem kdy viděl :-). A takových obrázků je od něj mnoho a
opravdu doporučuji se na ně, alespoň na Netu, podívat.

Poznámka: Všechny práce M.C. Eschera. jsou copyright (c) 2000 Cordon Art BV - Baarn - Holandsko. Všechna
práva vyhrazena. All M.C. Escher works (c) 2000 Cordon Art BV - Baarn - the Netherlands. All rights reserved.
Artwork M.C. Eschera zde byl použit s laskavým svolením CORDON ART BV.
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Název : WATER-LOO (aneb Císařovy nové hemeroidy, díl 4, dokončení)

""Merde!" (H...o!)
Odpověď velitele císařských Starých gard, generála Cambronne, když byl u Waterloo vyzván, aby se vzdal."

Ve svých pozdějších pamětích ze Svaté Heleny Napoleon kritizoval Grouchyho, že se mu nepodařilo zastavit Prušáky.
Také Neyovi dával vinu, že nezaútočil na Angličany u Quattre-Bras a nechal je ustoupit. Navíc mu nemohl
prominout, že nařídil Drouetovi, který spěchal za Napoleonem, aby se k němu zase vrátil a tím znemožnil
Napoleonovi zničit Blűcherovu armádu. Přitom to byl Napoleon, kdo jejich vojáky posílal sem a tam. Vinil prostě
každého, i obyčejnou smůlu, jen ne sebe. Byl to zcela ubohý pokus hodit vinu na někoho jiného.

Nikdy také nepřiznal zásluhu Wellingtonově strategii či maršálu
Blűcherovi, nebo třeba jen statečnosti spojeneckých vojsk. Naopak: ve
svých memoárech vévodu jenom kritizoval, obzvláště způsob, jakým
řídil bitvu - asi ji měl podle něho řídit tak, aby Napoleon vyhrál :-). Také
toto vše svědčí o úpadku Bonaparta-vojáka, který kdysi dovedl ocenit i
kvality nepřítele - což mu právě pomáhalo vyhrávat bitvy.

závěrečné zkoušky obstáli skvěle.

Jak jsme dříve ukázali, Napoleonovy trable začaly už tehdy, když
podceňoval síly nepřítele a vytáhl s poměrně malou armádou na sever a pak ještě za sebou nechával zbytečně velké rezervy. Grouchyho
honička za Prusy, na kterou ho poslal, se může zdát opodstatněná,
uvážíme-li, že chtěl zabránit spojení dvou armád nepřítele. Jenže tomu
se přece lépe brání proniknutím mezi ně, ne zezadu. Když mu Grouchy
poslal zprávu, že nemůže Prusy najít, mohl ho ještě včas odvolat a proto
plná vina za porážku padá jen a jen na Bonaparta. Jak je také vidno,
vůbec se nepoučil z dlouhé řady porážek ve Španělsku a místo aby po
právu ocenil vojenské umění Britů, raději dával vinu vlastním
generálům. Spojenci se naopak poučili z jeho předností i chyb a u

Je vůbec možno najít společného jmenovatele, společnou příčinu všech těchto jeho chyb? Byly to snad bolesti
způsobené císařskými hemoroidy? Měl je už dříve a přece mu nebránily při jeho - a to si přiznejme - skvělých
vítězstvích. A i když měly nějaký vliv - jak mohly způsobit, že nadělal tolik základních chyb? A navíc chyb proti
jeho vlastním zásadám! Nebyl to spíše nedostatek informace o nepříteli? Myslím si, že nebyl. Také spekulace, které
jsou občas slyšet, že totiž "kdyby býval měl vysílačku, atd.", jsou nesmyslné. Měl naopak celkem dost informace:
věděl, že se obě spojenecké armády chtějí spojit a přesto poslal Grouchyho tak daleko, že mu ten pak nemohl přijít
včas na pomoc. Co Napoleon už neměl, byla ona předvídavost, kterou měl za mlada; ztratil prostě smysl pro realitu.
Snad proto, že předtím tak snadno získal po návratu - vlastně útěku - z Elby zpět svou armádu a moc, Bonaparte
začal své nepřátele podceňovat. To byla také asi ta největší chyba, protože ho přece už předtím u Lipska kapitálně
porazili. Jeho volba velitelů byla už sama o sobě vyloženě špatná. Především to byl výběr nově povýšeného, ale
nezkušeného Grouchyho a sice zkušeného, ale zato momentálně zmateného - jak jinak si jeho jednání vysvětlit? Neye. Rozhodně měl dost jiných, vhodnějších velitelů, jenže tentokrát je asi vybíral podle jiných měřítek než podle
jejich schopností. Ale i kdyby měl skvělé generály, jeho oddalování začátku bitvy a nevhodné zásahy do rozhodování
jeho velitelů by jejich možnosti značně omezovalo.
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Co tedy způsobilo jeho náhlé zakolísání, jeho přefouknutou sebedůvěru smíšenou s nebezpečným, přímo
hazardním váháním? Ztratil už schopnost rozhodovat se správně a hlavně včas? Obávám se, že se to nikdy
nedovíme a koneckonců na tom už teď ani nezáleží. Možná, že už od začátku věděl, že to stejně nedokáže a že ta jeho
sebedůvěra byla vlastně jen hraná, zatímco to váhání bylo skutečné? Uvědomil si snad, že už je zcela jiný člověk,
unavený dlouhodobým válčením? Ne, nemyslím, že to bylo něco z toho. Možná že tušil, že ho jeho příslovečné štěstí
už dávno opustilo, ale vzdávat se neuměl nikdy. Sotva by si ještě navíc přiznal, že už prostě není tak dobrý jako býval
kdysi. Nebyl snad obětí nějakého spiknutí? V jedné z knih o Waterloo jistý autor nadhazuje fiktivní ideu, že
Angličané úmyslně vylákali Napoleona, aby utekl z Elby. To jediné prý mohlo dát spojence na kongresu ve Vídni kteří se tam pořád jen hádali, co si kdo z nově rozdělené Evropy vezme - opět dohromady. Ovšem to by byla velmi
riskantní strategie, která navíc vůbec nemusela vyjít. Určitě by museli očekávat, že se hned zase zmocní moci a je
těžko odhadnout, co by se stalo, kdyby Napoleon u Waterloo vyhrál. Ne, nevěřím, že by někdo podstoupil takový
hazard jen kvůli sjednocení Evropy :-).
Pak zde ještě máme poněkud záhadné chování maršála Neye, který původně slíbil francouzskému králi, že mu
přivede Napoleona v řetězech nebo zemře - a namísto toho krále zradil a spojil se s Napoleonem, za což byl později
také zatčen a popraven. Jeho zmatené rozkazy během bitvy jsou zcela nevysvětlitelné - nebo že by ještě jednou
změnil svoji loyalitu? Kdyby byl býval poslán s tajným úkolem prohrát bitvu, ocenili by to pak jistě zcela jinak než
popravčí četou :-). Ovšem je známo, že proti Napoleonovi konspirovali jeho vlastní ministři Taleyrand a Fouché - ten
dokonce chtěl později poslat Bonaparta do vyhnanství až do Ameriky, zatímco Talleyrand preferoval Svatou
Helenu.
Třetího července 1815 se Napoleon snažil nenápadně proplížit v přístavu Rochefort-sur-mer na loď, na které chtěl
utéct do Ameriky. Nepodařilo se a tak se raději vzdal Angličanům, dobře věda, že by ho Francouzi asi hned na místě
zastřelili. Byl pak poslán - bez zpátečního lístku - na Svatou Helenu, aby začal svoji kariéru jako pisatel "memoárů".
V nich popisuje, co by býval u Waterloo udělal, kdyby býval neudělal to, co udělal :-). Tehdy patrně vzniklo ono
přísloví, že po bitvě je každý chytrý. Kniha je ale natolik přesvědčivá, že opravdu vyvolává u některých čtenářů
dojem, že opravdu byl "génius"; tedy něco, co sám na sobě první objevil a o čem nikdy - ani po Waterloo - na
vteřinu nepochyboval. Dnes je ovšem více známo to, že tam také vynalezl jeden druh karetního pasiánse (pokud je to
ovšem pravda).
Zemřel 21 května 1821, na rakovinu žaludku. To se tedy tvrdilo původně, dokud nebylo objeveno, že jeho vlasy
obsahovaly velké množství arseniku. Byl tedy otráven? Možná, ale kým? "Určitě to byli Angličané", tvrdí Francouzi.
"Pochopitelně to udělali Francouzi," tvrdí Angličané. To se také zdá víc pravděpodobné, protože živý Bonapart byl
největším nebezpečím právě pro francouzského krále. Ještě později někdo "objevil" zvýšený obsah arseniku také v
tapetách jeho pokoje. Jenže to by předpokládalo, že mu asi kuchař ty tapety vyvařoval na polévku - i když sypat jed
do jídla je daleko spolehlivější :-). Je také možné, že se otrávil sám - jednou to prý "zkoušel", když musel abdikovat
před svým "výletem" na Elbu. Ale myslím, že to bylo celkem proti jeho charakteru: kdyby byl opravdu chtěl odejít,
udělal by to s opravdovým gestem, už v bitvě u Waterloo, v čele svých Starých gard. Vždyť už tam po jejich útěku
jistě tušil - i když tomu asi pořád ještě nevěřil - že je to jeho bitva poslední. Na tom ale stejně tolik nezáleží - důležité
je jen to, že zemřel přinejmenším o patnáct let později, než měl :-). Příliš pozdě pro ty, kteří během těch let zcela
zbytečně padli pro ukojení jeho slavomamu..

Ale nezapomínejme, že ho v jeho době také hodně lidí obdivovalo a ještě dnes je plno takových "okouzlených duší",
a to pochopitelně i ve Francii. Hádám, že to není kvůli jeho maniacké touze po ovládnutí celé Evropy - Francouzi
nejsou agresoři od nátury. Místo toho - a možná, že je to jen jakási omluva, že k napoleonské epoše vůbec došlo - si
namlouvají, že přispěl ke slávě Francie. Pravda, pokud by sláva rostla na hřbitovech, tak ano, tam ji pohnojil pořádně.
Ale pravá sláva Francie je v ideálech jejich revoluce, v ideálech, které potlačoval stejně tvrdě jako kterýkoliv jiný
monarcha jeho doby. Po Waterloo se Francie stala opět na čas královstvím, a ještě později - i když opět jen na čas druhým císařstvím. Je ale důkazem dobrého jádra Francouzů, že se opět vrátili k původním ideám velké revoluce - k
tomu nejlepšímu, co kdy dali světu.
Pád Napoleona je ovšem logický konec každého násilného uchopení moci. Právě proto se později většina revolucí
nakonec změní v útisk a nutně také zahyne. To by mělo pro nás být určitou nadějí, ale necháme-li to všecko jen na
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kola osudu, může toto čekání na přirozený konec trvat hodně dlouho. Diktatura může zatím zhltat, podobně jako
kdysi pohanští bozi, značný počet lidských obětí. Máme ovšem dost příkladů, že to dlouhé čekání není vůbec nutné,
bylo i dost příležitostí, kdy bylo možno tyrana zlikvidovat. Během svého útěku z Elby byl Bonaparte zastaven v
Grenoblu královskými vojáky, kteří byli posláni, aby ho zatkli. Jejich důstojník jim dal povel střílet, ale Napoleon
pokračoval dál v chůzi směrem k nim. Zastavil se až před nimi, rozepnul svůj známý šedý kabát, ukázal si na prsa a
vyzval je, aby stříleli. Nikdo tehdy nevystřelil - hádám, že lidé už odedávna obdivují patetická gesta. Můžeme pouze
spekulovat, kolik desetitisíců životů u Waterloo by se bývalo zachránilo, kdyby jeden jediný grenadýr tehdy poslechl
rozkaz svého důstojníka. Ovšem Napoleon dobře věděl, kdy který trik použít. Podobná možnost se naskytla i později
- například přímo v bitvě u Waterloo. Když oficír anglických dělostřelců uviděl na dostřel samotného Napoleona,
otázal se Wellingtona, "jestli to má zkusit". Vévoda mu to zakázal a dodal: "Není úkolem velitelů, aby stříleli jeden
na druhého!"
Můžete mi namítnout, že jsem v tomto článku uvedl velice málo kladných vlastností Napoleona. Domnívám se, že to
nebylo potřeba: příliš mnoho zásluh mu bylo přisuzováno už dávno a dokonce ještě teď. Napoleonská propaganda
totiž pořád ještě žije a má se vesele k světu. Nesnažil jsem se zde ovšem kritizovat jen Bonaparta, ale hlavně mýtus
o jeho genialitě - jeho a jemu podobných diktátorů. Takové obdivování není jen nesmyslné, ale je navíc opravdu
nebezpečné - je totiž nejlepším receptem ke katastrofě. Jsou to lidé jako on, kteří umí mystifikovat davy a šířit lži ve
formě "ideálů". I v minulém století bylo - a ještě dnes je - několik takových "malých kaprálů", takových krysařů z
Hameln. Oni umějí ovládat davy a štvát lidi proti sobě, až k patologické touze zabíjet. Někteří z nich jsou pouze
patetičtí vizionáři či slabomyslní blázni, jiní jsou ovšem už víc Napoleonova kalibru. To jsou ti opravdoví masoví
vrazi - jen s tím rozdílem, že za ně tu špinavou práci musí právě udělat ty masy. V roce 1840 převezl Bonapartovo
tělo jeho "opět vděčný" francouzský národ do Paříže. Ke stoletému výročí této události pak nechal Adolf Hitler
přivést také ostatky Bonapartova zcela bezvýznamného syna (jinak též vévody zákupského, ironicky zvaného
"Orlík") do Napoleonovy hrobky v Les Invalides. Hitler se vždy díval na Bonaparta jako na svou velikou inspiraci a v
hlavě měl už tehdy jistě i plán, jak překročit jeho rekordní číslo mrtvých.
Poznámka: V říjnu 2001 našli archeologové v Litvě jeden z masových hrobů napoleonských vojáků - asi 3 tisíce z celkového počtu 40 tisíc
pohřbených jen ve Vilniusu. Zajímalo by nás, kdo postaví mauzoleum jim.

Dnes je na bojišti u Waterloo 40 metrů vysoký násep a 28-tunový lev tam hlídá místo, kde byl mladý princ Oranžský
- nejvyšší velitel hned po Wellingtonovi - zraněn. Jen tak mimochodem: historické knihy se nikde nezmiňují o tom,
že ho postřelil major Sharpe, fiktivní hrdina stejnojmenného britského televizního seriálu :-). Princ je sice ve filmu
líčen v nepříliš sympatických barvách, ale nikde jsem ještě nečetl, že by Holanďané po shlédnutí onoho filmu žádali
od BBC omluvu. Blízko je také pomník padlým Prusům, postavený jejich králem. Bronzový francouzský imperiální
orel je zase na jiném místě: tam, kde zahynula Stará garda, jejíž velitel Cambronne strávil zbytek života tím, že
popíral jeho světově známou, i když ne příliš slušnou odpověď na výzvu, aby se vzdali (citát je uveden výše a o jeho
rozšíření se zasloužil Victor Hugo). Podle jiné verze ho doslova odtáhl z bitvy do britského zajetí anglický plukovník
Hugh Halkett, kterému prý nebohý Cambronne řekl: "Pane, jestli jste oficír, zde je moje šavle!" Nešťastný
Cambronne pak sám uváděl svoji vlastní verzi; řekl prý: "Staré gardy umí umírat, ale neumí se vzdávat!" Osobně si
myslím, že ta původní verze je lepší - tohle přece neříká člověk, který se nakonec ještě rád vzdal, ne c'est pas?
Četl jsem jeden příběh o Waterloo, který se mě hluboce dotkl a sice o paní Deaconové, manželce jednoho anglického
poručíka. Zatímco její manžel musel ustoupit na sever, zůstala s dětmi v Quattre-Bras, kde od někoho slyšela, že byl
zabit v bitvě u Waterloo. Když tam v noci dorazila, strávila celou noc na bojišti, aby ho tam druhý den hledala mezi
mrtvými. Nenašla ho a tak se se svými třemi dětmi vydala do Waterloo. Šla celou noc, skrz déšť a bláto, a tam ho
konečně našla, živého. Měl štěstí, byl střelen jen do ruky. Den na to porodila zdravé děvčátko a šťastní manželé mu
dali jméno "Waterloo" . . .
(konec)
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Takzvaný "vedený", t.j. záměrně usměrňovaný dialog pravděpodobně vymyslel už Sokrates, ale byl to jistě Platón,
který metodu ještě vylepšil. Po něm ji pak používalo po staletí ještě mnoho jiných autorů - i když zdaleka ne s takovým
úspěchem jako Platón ve svých knihách. Na jejich poctu zde uvádíme novou sérii dialogů - vlastně trialogů - jakožto
rozhovorů mezi třemi přáteli Martinem, Helenou a Davidem. To jsou ovšem pouze osoby fiktivní, zatímco věci, o
kterých tu mluví, zdaleka ne.

MARTIN: Co myslíte, že to znamená, když se řekne, že "chytrost nejsou
žádné čáry"?
DAVID: No já myslím - jako že být chytrý není nic tak těžkého.
MARTIN: To by ale znamenalo, že každý může být chytrý, ne?
HELENA: No to jistě ne, to by pak byl hrozný nedostatek hlupáků! Já
myslím, že to jen naznačuje, že být chytrý není tak těžké, jak by se zdálo.
MARTIN: No dobře, ale je to také pravda?
DAVID: No to rozhodně ne, to chce také být trochu inteligentní, aby
mohl být jeden chytrý!
HELENA: (ironicky) Jak to, ty jsi přece tolik chytrý a přitom vůbec
nejsi int DAVID: (skočí jí do řeči) No, zato ty jsi sice inteligentní, ale chytrá
vůbec ne!
MARTIN: Nehádejte se, víte přece co se říká, ne?
HELENA: Že se nemáme hádat s bláznem, protože lidé pak nepoznají,
kdo je kdo?
MARTIN: Nu já myslel to přísloví "jak se do lesa volá, tak se ucho
utrhne" :-), ale radši k věci: jaký je vlastně rozdíl mezi chytrostí a
inteligencí?
DAVID: No inteligence je schopnost chápat a chytrost je schopnost
myslet, ne?
HELENA: Já mám teda někdy dojem, že sám nechápeš, co říkáš!
DAVID: To je právě ono, já to vnímám jinak než ty!
MARTIN: S tím vnímáním jsi to Davide trochu popletl - vnímáme smysly, ale chápeme mozkem. Myslíte si opravdu,
že inteligence je jen schopnost chápat?
HELENA: Já myslím, že je to i schopnost tvořit, přizpůsobit se a já nevím, co ještě. Co se týká chytrosti, to bych
souhlasila tady s našim vnímatelem, že je to schopnost myslet.
DAVID: Inteligence je prostě v genech, někdo se narodí inteligentní a druhej zase ne, što paděláješ!
MARTIN: No počkej, když se s tím už člověk narodí, jak teda zjistíš třeba u dvouletého dítěte, že je inteligentní?
DAVID: No to já nevím, na to jsou přece testy, ne?
HELENA: Dobře, ale co je pro dvouleté dítě problém, to pětileté dítě klidně udělá, takže by se zdálo, že pětileté dítě
je inteligentnější, než dvouleté, to snad ne?
MARTIN: Máš pravdu Heleno, ale trik je v tom, že je to jen jakási míra schopností - můžeme například říci, že tento
člověk je inteligentnější než tamten, ale nemůžeme tvrdit, že někdo je inteligentní, teda myslím absolutně inteligentní..
DAVID: (Směje se) Anebo absolutně blbej, že jo?
HELENA: (ironicky) Tak to máš dobrý, Davide, už jsem měla strach. Ale řekni, Martine, na co máme teda ty
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inteligenční kvocienty, ty IQ?
MARTIN: Abych pravdu řekl, nejsem jejich velkým vyznavačem - zkouší se jimi většinou jen matematika, geometrie,
logika, základy usuzování a gramatika. Ale inteligence je přece daleko víc! Pokud se IQ testy používají ke srovnávání
lidských schopností pro jiné než čistě akademické důvody, budou vlastně hodně diskriminační, protože jsou jen úzce
zaměřené. A jak už řekla Helena, inteligence je například také schopnost tvořit, řešit problémy, učit se a vůbec
poznávat svět kolem sebe.
HELENA: Například k napsání básně je také potřeba určité inteligence, ne?
MARTIN: Jistě. Výraz "inteligence" je prostě hodně zprofanován. Už Mark Twain řekl, že existuje jen jedno
nejinteligetnější dítě na světě a každá matka ho má. Ale vraťme se k té chytrosti. Jak se vlastně liší chytrost třeba od
moudrosti?
DAVID: Moudrý je člověk, který mnoho ví a chytrák je ten, co ho umí podrazit, ne?
HELENA: No já si myslím, že moudří jsme z knih a chytří se stáváme zkušeností.
DAVID: (ironicky) Tak nevím, jestli jsi tak sečtělá nebo tak zkušená?
MARTIN: Už zase začínáte? Fakt je, že oba výrazy jsou někdy skoro synonyma, jindy se liší, hlavně podle souvislosti
ve větě DAVID: (skočí mu do řeči) - nebo podle toho, kdo je používá MARTIN: - jistě, však jsem ještě nedomluvil - a podle toho, co tím ten druhý člověk zase chápe. Ale každý jste měli
trochu pravdy, všichni cítíme, že to neznamená totéž. Ale protože se u obou výrazů jedná stejně o výrazy nepřesné HELENA: (přeruší ho) Jak to, nepřesné?
MARTIN: jak vlastně chcete měřit chytrost? A přece to děláme, většinou jen podle osobního posuzování: ten je
hloupý a ten je chytrý, ten je moudrý a ten je blb. Je to jako u nadávek: samá emoce a házení jmény. Navíc někdo pro
mě může být docela hloupý, ale pro jiného je to třeba mudřec. Neexistuje žádná oficielní kategorie "mezi", t.j. lidí, co
nejsou ani hloupí, ani chytří - a přece: těch je jak známo nejvíc.
DAVID: Takže ty výrazy nemáme používat?
MARTIN: Ale ano, ale raději pro myšlenky než pro lidi - například říkat: "tenhle nápad je chytrý, ale tenhle mi
připadá hloupý". Pak s vámi bude daleko víc lidí souhlasit, protože budete mluvit o něčem konkrétním a zároveň
osobně neurazíte řečníka. Protože jak víte, v diskuzi nemáme napadat lidi, ale jen jejich nápady :-).
HELENA: Já myslela, že přívlastky chytrý a hloupý byly ale vymyšleny hlavně pro lidi, ne?
MARTIN Nu ano, ale to ještě neznamená, že je používáme chytře :-). Říci, že je někdo chytrý nakonec ještě tak moc
neříká.
DAVID: Protože chytrost nejsou žádné čáry, že jo?
MARTIN: Ano, právě, a každý z nás byl, je nebo bude - alespoň jednou v životě - chytrý. Navíc řeknu-li, že je někdo
chytrý, je to, jako bych říkal: "Hele, on je také chytrý, zrovna jako já". Vám se to nezdá? Dobře, vezměte si opak:
řeknu-li o druhém, že je hloupý - tam je už víc jasné, že tím chci říci, že já ten hloupý nejsem, čili že já jsem ten
chytrý. Skoro každý dospělý člověk je chytřejší než dítě v první obecné, ale to ještě neznamená, že je také chytrý podle
měřítek pro dospělé.
DAVID: (žertovně) Dobře, nebudu už teda říkat, že Helena je chytrá, ale jen že je jen chytřejší než já.
HELENA: No vidíš Davide, ty už začínáš být docela inteligentní!
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Jan B. Hurych
se narodil ještě před světovou válkou (druhou, ne první!) v Libni, kde také
povětšině vyrůstal, do necelých pěti stop a sedmi palců. Velký kus mládí
procestoval v tramvaji číslo 14, ať už jako študák směrem na Karlák nebo, s
přesedáním, do Dejvic - to když tam učil na Technice. Naposledy použil pražské
tramvaje v roce 1969, směrem na letiště v Ruzyni, kde jeho stopa záhadně mizí.
Objevuje se až v Anglii, kde se zabýval převážně mytím oken ve výškových
budovách. Z té doby také pochází jeho systém, jak umýt až 95 oken denně nápad, který byl o čtvrt století později kýmsi okopírován jakožto Windows 95. A
opět se nám stopa ztrácí na letišti, tentokrát je to londýnský Heathrow.
Zatím však jeho hledání "cesty na severozápad" pokračuje v Montréalu, kde to
vypadá, že se už usadí. Dělá tam pro kompjútrovou firmu z USA, ožení se a
začíná pomalu počítat, kolik let mu ještě zbývá do penze. Po devíti letech ho to
počítání asi přestává bavit, protože jeho stopa končí opět na montrealském letišti
se jménem Dorval (bez háčku). V Torontě, kam měl namířeno, pak pobude
necelých deset let. Z toho čtyři roky lítá pro CSA (opět bez háčku, neboť to je
Canadian Standards Association) a certifikuje počítače v USA a Japonsku.
Konečně se rozhodne: odstěhuje se nahoru na Huronské jezero, koupí si tam dům
a dělá tam na elektrárně (no spíše uvnitř, občas i v reaktoru).
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten severozápad!) hledají někoho, kdo umí
navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská vášeň se zase znova probudí. Usadí manželku Aťu za volant jejich krytého vozu,
sebe umístí s mapou vedle ní a zatímco jejich pes (psina?) Tara se pohodlně roztáhne na zadním sedadle, vyjedou. Po třech
letech a zimách - zimou se tam míní teplota kolísající mezi mínus třiceti a mínus padesáti stupni Celsia - se rozhodnou, že ten
zbývající půl roku už tam na prérii stráví Honza sám, zatímco Aťa se vrátí, aby ochraňovala jejich dům v Kincardinu před
cyklony (těch je tam víc než tornád, je to totiž u vody).
Po roce se pak vrátil i on, i když dělal ještě rok v Missisauze u Toronta. To už se ale vídal s manželkou alespoň o víkendech, i
když cesta autem tam a zpět mu trvala šest hodin. Konečně odešel do penze, prý aby mohl ušetřit na benzínu a také graciézně
stárnout. To se mu pořád nedaří - tedy ta graciéznost - protože na to nemá dost času: má už na svědomí tři časopisy Hurontarii, tu vedl ji 4 roky, dokonce dvojjazyčně, pak Příložník (3 roky) a teď už zase třetí rok Enigmu, což už je vlastně i
portál, kde má řadu spolupracovníků a stránku klipů, her a Vojničova rukopisu. Také kdysi psal do Vědy i Neviditelného Psa,
do ArtFora a sem tam mu vyjde nějaká ta reportáž či povídka v českých novinách. Ani to mu ale nestačí, tož si ještě vytvořil
vlastní edici elektronických knih nazvanou KNIHY OFF-LINE, kterou, jak vidíte, pilně doplňuje, nejen textem, ale i svou
grafikou. Má tam už přes sto knih, pochopitelně i od jeho kolegů.
Občas ještě cestuje, většinou už jen za své. Na těchto cestách je často považován za Skota, hlavně když dává spropitné. Z
kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze jednou, do elektrického obvodu vysokého napětí a to ještě omylem. Také se
přiznal, že nemá žádné tajné ani veřejné konto ve Švýcarsku, čehož ale upřímně lituje. O své bohaté zkušenosti z cest se rád
dělí s kamarády u piva.
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