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Žádný turista, který navštíví Británii nemůže vynechat návštěvu této prehistorické stavby. Pro
většinu to ovšem je zklamání, protože dnes k ní není již povolen přístup, ani se tu nekonají
slavnosti novopohanských druidů a stavbu si můžete tak prohlédnout jen z malé vzdálené pošinky
odkud nevypadá nijak mohutně. Na jednu stranu je to velká škoda, na druhou, nedávno se jeden
vandal pokusil nasprejovat zde své logo.

Stonehenge není jedinou stavbou
tohoto druhu v Evropě. Velmi podobná
je i v Rumunské Sarmisegetue, nebo v
turecké Göbekli Tepe, jejíž stáří se
odhaduje dokonce na 11 000 let. Tento
archeologický nález je jeden z
nejúžasnějších v posledních letech.
Kameny vážících 50 tun ve tvaru
velkého T jsou podobně jako v
Stonehenge uspořádány do
podkovovitého tvaru s dvěma kameny
uprostřed. Obvodové kameny jsou
propojeny zídkami. Těchto kruhů bylo
dodnes objeveno několik. Zatím bylo vykopán 43 kamenů, ale předpokládá se, že celkový počet
bude okolo 250 !
V okolí nebylo nalezeno žádné osídlení, a tak je patrné, že jde o kultovní místo. Zajímavostí je to,
že bylo cca před 9500 léty opuštěno, ale předtím bylo uměle zasypáno!
Podobné i když ne tak grandiózní stavby byly nalezeny i u nás. Odborně se nazývají rondely.
Zkuste si představit Stonehenge bez kamenů, tj, kruhovitá stavba s výkopem do hloubky od 30cm
do 2 m po obvodu. Velikost kolísá od malých zhruba 30 m až do 250 m.
Některé rondely mají dokonce po obvodě příkopů několik, přičemž vykopaná zemina byla použita
na val. Tento val a příkop bývá přerušen na dvou, nebo většinou čtyřech, místech vstupy
orientovanými podle světových stran. Vevnitř pak byly v několika místech nalezeny pozůstatky
bývalé palisády, ( tedy jakási obdoba Stonehenge v prvním období( viz dále). To vedlo k
domněnce, že rondely snad měly sloužit jako pevnůstky. Nicméně tato teorie nebyla potvrzena,
naopak zdá se, že místa byla všeobecně uznávána za posvátná. Nenašly se tu žádné stopy po bojích
a navíc téměř všechny byly vystavěny v dosti velkých vzdálenostech od sídlišť.

Stáří rondelů na našem území je odhadována na 4500-5000 př.n.l.
Největší rondel na našem území byl nalezen v Bylench u Kutné Hory. Je ze tří kruhů 90-115-250
m. Další pak v Těšenicích, Němčičkách, Vedrovicích, Křepnicích a Rašovicích.
Nedávno byl jeden velmi rozsáhlý rondel nalezen poblíž Horoměřic, na místě stavby nového
„satelitního městečka“. Investor stavby ovšem nepovolil dostatečné archeologické prozkoumání a
tak o něm nejsou téměř žádné informace.
Je na místě se zde zmínit o tom, že k mnohým objevům nejen rondelů, ale všech prehistorických
staveb došlo díky letecké archeologii.
Je zajímavé, že v pozdější době se u nás již rondely mizí, ale objevují se právě v Anglii.
I Stonehenge totiž v první fázy stavby( asi okolo 2800 př.n.l.) vypadalo spíše jako rondel
Po 320 m dlouhém obvodu bylo vykopán 2 m hluboký příkop, široký 5m, zemina navršena na val
a na vnitřní straně bylo vykopáno 56 otvorů ( Aubeyovy díry)( možná v nich byly umístěny kůly) a
umístěny čtyři kameny( Station Stone). Byl tu ale jen jeden vchod, situovaný severo- východně a
po stranách vchodu byly umístěny dva kameny zvané průhledítko. Za nimi pak na cestě ve
vzdálenosti 70 m další kámen nazvaný „patní“( Hell Stone).
Po dokončení si dali stavebníci 700 let oddych, aby pak pokračovali 2100 př.n.l., kdy ze 400 km
jihozápadního pobřeží Walesu přitáhli 80 čtyřtunových bloků. Ty byly soustředěny uvnitř do svou
polokruhů. V této době byl ( patrně na základě dlouhodobých měření) posunut patkový kámen i
průhledítkové a zároveň i upravena cesta tj. část byla nově vykopána a zemina požita na zasypání
na druhé straně.
Teprve v třetí fázy stavby dostává Stonehenge svou poslední podobu. Uprostřed byl postaven kruh
o průměru 31 m, z mohutných asi 25 t těžkých kamenů( sarsenů), spojených nahoře překlady o
váze kolem 7 t . Uvnitř pak byl vybudován podkovovitý útvar z pěti mohutných bran rovněž z
pískovce z lomu vzdáleného 30 km.
Osa celé stavby byla již od začátku orientována na místo kde o letním slunovratu vychází slunce.
Dále se předpokládá, že zde bylo možno sledovat i jednotlivé fáze Měsíce.
To co dnes ovšem vidíme jsou jen ubohé zbytky kdysi monumentální stavby.
Zdá se, že kdysi někomu velmi záleželo na tom, aby měl velmi přesný kalendář, přičemž tato
potřeba byla tak naléhavá, že vyvstala potřeba takových staveb: co ovšem není jasné je to, proč k
tomuto účelu bylo nutno použít kameny z tak velké vzdálenosti. I když podstatná část cesty byla
konána patrně na vorech po moři a pak proti proudu řeky Avon, stejně je to pro nás lidi zhýčkané
technikou 21 století něco nepředstavitelného a nutně si položíme otázku proč nebyly použity
kameny z nějakého bližšího okolí a kdo věděl, že ty správné se nalézají až tak daleko tj. měl
znalosti o tak vzdáleném lomu a dokázal přepravu vymyslet a zorganizovat.
Hledíme k Stonehenge a přitom máme v Čechách jen kousek od Prahy také unikátní stavbu. Byla
objevena 1961 poblíž Mrakotřas při stavbě silnice do Slaného. Čím je tak unikátní?
Tím, že na rozdíl od rondelů je to stavba čtvercová o straně 300 m, po jejímž obvodu býval příkop,
val a palisáda ve které byly dva vchody. Těsně pod východním byl nalezen hrob muže( možná
válečníka), který zde byl možná rituálně obětován a poté pohřben, aby jeho duch hlídal vchod. V
palisádě jsou výklenky umožňující sledovat jarní, zimní slunovrat a předpokládá se, že i fáze
Měsíce, v době před 3000 př.n.l., tedy ještě dříve než začala stavba Stonehenge. Jedná se tedy o
nejstarší astronomickou pozorovatelnu v Evropě.

Jen o kousek dál byla nalezena další nezvyklá stavba. Jde o lichoběžníkový okrsek ohraničený
nízkou zídkou v jejímž obvodu bývala chata zapuštěná částečně do země.V této chatrči byl dále
nalezen depot obsahující krom předmětů běžného použití i lidskou lebku a podivuhodnou
zooformní nádobu na nožičkách. I v tomto případě nebylo v okolí nalezeno žádné další lidské
obydlí a tak vnikla domněnka, že šlo o příbytek nějakého mocného mága, nebo druida, který žil o
samotě daleko od lidí. Zatím nebyla nikde v Evropě žádná podobná stavba nalezena a tak jde o
naprostý unikát.
A jen tak pro vaše zamyšlení: i u nás byly pro všechny známé menhíry použity kameny přivlečené
z velmi velkých vzdáleností. Nezáleželo stavebníkům na vzdálenosti? To těžko, spíše se zdá, že
kameny použité pro stavbu z jakéhosi důvodu museli být cizorodé. Snad proto, jak se domnívají
někteří senzibilové, aby rezonovaly na jiných vlnách než okolní prostředí. Mnozí tvrdí, že zvláště
těsně před východem Slunce detekuje jejich virgule velký výron energie. Nedalo mi to a zkusil
jsem to u malého menhirku stojícího poblíž hory Říp, ale nic se nedělo. Možná menhir již nestojí
na původním místě, možná se nejedná o menhir, ale hraniční kámen a nebo nejsem zas až tak
dobrý proutkař
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Život biblického Ježíše rámují dvě velké astronomické události. Při jeho narození to byla
Betlémská hvězda a při ukřižování pak zatmění slunce.
Zcela úmyslně píši „ biblického“, protože s tím historickým nemá mnoho společného.
První šiřitel jeho učení Šavel-Pavel si z něj vybral jen malou část, čímž podstatně jeho smysl
pozměnil. K dalším změnám pak došlo při ústním předávání než byla evangelia zapsána. Původně
jich také bylo mnohem více ( dokonce prý až třicet!), ale v roce 334 bylo na koncilu v Nice
rozhodnuto přijmout jen čtyři a ostatní zničit. Dnes o nich víme jen díky novým nálezům nebo
odkazům na tyto apokryfy.

Dále bylo během let uděláno velké
množství úprav, vpisků nebo naopak
vypuštěn ých pasáží. Dnes se odhad
pohybuje kolem 600.
Ostatně, zkuste si přečíst bibli v
původním překladu / kralickou) a
ekumenický překlad a bude mít pocit,
že čtete dvě knihy, které se vzájemně
podobají jen nahodile :-)
Ale zpět- čím vlastně byla Betlémská
hvězda?
Stejnou otázku si kladli již před čtyřmi
sty léty J. Kepler a T. Brahe a v novější
době Arnošt Dittrich ( a po něm i L.
Souček z jehož prací čerpám část
informací).
Propočítávali zpětně jízdní řád všech tehdy známých komet, ale žádná z nich se kolem přelomu
letopočtu neobjevila. Mohla to být samozřejmě kometa nová- dosud neznámá, nebo jasný bolid,
případně nova, ale ani o tom nikde v dochovaných záznamech nebyla nalezena jediná zmínka.
Obzvláště v Číně se tyto jevy pečlivě sledovaly a zaznamenávaly.
Moderní chronologové tak museli stejně jako velký Tychon tuto představu opustit. Ostatně ani ta
nejzářivější kometa by nepřivedla tři krále do Betléma. Tři králové, ale byli původně tři mudrcové,
mágové a tedy i astrologové.
A tak se i Kepler a Brahe nakonec obrátili k astrologii, aby vyhledali nějaké znamení, které bylo
tak významné, že se dokonce tři mágové vydali na dalekou cestu, aby se poklonili židovskému
králi.

Hledali a našli- v roce 7 p.ř.n.l. došlo v souhvězdí Ryb ke konjunkci Jupitera se Saturnem.
Vzestup Jupitera v novoluní značí příchod nového krále, Saturn pak je symbolem židovského
národa a slábnoucí Mars pak odpovídá vojenskému Římu. Znamení Ryb, pak je patronem Judei.
Tato konjunkce se tohoto roku opakovala dokonce třikrát! A ukazovala tedy událost
velevýznamnou a lze uvěřit, že zvedla i tři mágy a ti si tento úkaz vyložili jak je výše popsáno.
Hvězdná znamení jim ukazovala cestu tak, jakoby měli tu nejmodernější satelitní navigaci…
Je zajímavé, že podobná trojnásobná konjunkce se pak opakovala až 15.8. , 12.10. 1940 a 20.2.
1941.
Pro masakrovaný židovský národ snad ukazovala obrat situace a naději.
>Pokud by se tedy náš letopočet měl opravdu začít rokem narození Krista, pak by se podle těchto
úvah musel posunout o sedm let zpět.
Navíc je tu ještě jeden zádrhel a totiž ten, že po roce 1 p.ř.n.l. hned přichází rok 1 n.l., takže chybí
rok 0!
Dalším úskalím pro chronology je to, že v dobách antiky nebylo ještě ustálené počítání let a ty se
mnohdy počítali podle doby nástupu králů.
Aby to ho nebylo málo. tak až do roku 1582 platil tzv. juliánský kalendář, který se ovšem s tím
astronomickým rozcházel v té době již o plných třináct dní a tak papež Řehoř musel provést
reformu- tzv. gregoriánský kalendář je u nás používán dodnes, ale mnohé země odmítly Řehořovu
reformu a používaly juliánský kalendář ještě dlouhá léta. Proto byla říjnová revoluce oslavována v
listopadu, protože Rusko přešlo na gregoriánský kalendář až v roce 1923
Problémy s kalendářem mají i jinde. Třeba v Indii je dodnes v plném rozsahu používáno 14 (!)
kalendářů a každoročně vydávaná kniha převodů dat má 306 stran.
V poslední době je také často připomínán mayský kalendář údajně končící 22.12.2012.
Myslím, že předchozí řádky vás přesvědčili o tom, že s tou korekcí to není tak jednoduché ani
jednoznačné.
Je sice pravda, že Mayové měli dokonce tři kalendáře, které do sebe zapadaly jako ozubená kola.
Důvodem patrně bylo to, že po dlouhý cyklus mohl mít každý den jiné jméno a označení, což
napomáhalo přehledným hospodářským i historickým záznamům. A tak jako soukolí na hodinách,
když se setkají všechny zuby od kterých se soukolí rozběhlo, tak i mayský kalendář tímto datem
nekončí, jen začíná další nové období.
Katastrofické předpovědi s tímto datem spojené mi připomínají velmi ty, které byl spojeny se
srpnem 1999. Tehdy byla znova a znova připomínána centurie slavného Nostradama X.72. a byla
mnoha„ zasvěcenými“ všelijak vykládána, ale trefil se jen málokdo- šlo totiž o básnický popis
posledního velkého zamění Slunce, které bylo možno pozorovat v Evropě minulé století.
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Conan ujížděl z Tiluka. Měl ho už za těch pár dní, které tam strávil, plné zuby. Pověst o něm
tvrdila, že je nejkrásnějším na celém jihozápadě, ale jak se Conan přesvědčil, byla to odporná
díra, kde by se unudil každý. Snažil se ze všech sil dodat městu trochu vzrušení a tak se nejdřív
pokusil zorganizovat bitku v hospodě, ale všichni byli tak ožralý, že se nikdo nezmoh na cokoliv
Jediný zlý muž, kterého si město pěstovalo, sotva uviděl záblesk čepele Conanova meče, dal se na
zbabělý útěk, který zakončil skokem do sudu na dešťovku. Pak chtěl Conan vyloupit chrám, ale už
před ním ho navštívili sběratelé starožitností.

Prchal před nudou jako před písečnou pouští a už se těšil na
volný a nespoutaný život v přírodě, který mu nejvíc
vyhovoval. Volnost a dobrodružství - to byl jeho život!
Lepší poušť než Tiluko. I v této pustině měl větší naději, že
zde něco prožije, než v tom zpropadeném městě. A taky, že
jo!
Na obzoru se objevil obláček prachu a Conan věděl co to
znamená. Jsou to píseční piráti. Rekrutovali se z těch
nejkrutějších, nejnemilostrdějších hrdlořezů, jaké tato zem
kdy nesla. Vyprávěly se o nich historky, při kterých lidem
naskakovala husí kůže jak štamprdlata, za ušima pupínky a
na jazyku, při vyslovení jejich jména, vyrážka.
Conan ihned strhl koně na opačnou stranu a hříva jeho
černých vlasů za ním vlála, jeho kůň pádil ze všech sil, ale
pohledem vzad se ujistil, že jejich pozornosti neušel. Nyní ho
tedy pronásledovalo třicet těch nejobávanějších pirátů.
Conan se otočil v sedle a řekl: „Hele, jsem hrdina, ale třicet
chlapů, to je přece trochu moc, ne? Uber Karlíku!“
„ No dobrá," na to autor.
... nyní ho tedy pronásledovalo dvacet...
„Nezlob se, že tě ruším, ale i dvacet je pořád ještě dost."
„No jó."
...nyní ho tedy pronásledovalo deset chlapů...
„Deset, to už by šlo - to zmáknu."
„No proto. Neubral bych ti už ani jednoho. To bych tě raději nechal hnít v Tiluku.“
„Nééé! Tiluko néé!"
„Neječ mi tady, ať se můžu soustředit a vymýšlet ti nějaký dobrodružství. Jestli mi do toho budeš
moc kecat, připíšu ti tam hroznou osmirukou potvoru se spoustou chapadel, kusadel, makadel,

která plive oheň, vrhá laserový paprsky, rentgenový záření a olomoucký syrečky!"
...a všichni měli ty nejlepší koně. Conan věděl, že honička nebude dlouho trvat. A opravdu.
Každým okamžikem se vzdálenost mezi nimi zkracovala, ale Conan byl příliš zkušený bojovník na
to, aby propadl panice, nebo si nevěděl rady.
„Tak to si napsal pěkně - za to ti je rozsekám na fašírku.“
„Koukej jet a nekecej furt."
Conan zajel do úzkého údolíčka, které bylo vytvořeno ze dvou vysokých dun. Za jedním z ohybů
prudce strhl koně a téměř na místě se otočil. Kůň zaržál: „Hele, ty blboune, tak se mi zdá, že si
viděl jak se jezdí, leda tak v televizi a ještě to rušila reklama. Jinak by jsi nemoh napsat takovou
pitomost. Dyť jsem si moh zlomit všechny nohy!“
„Jestli se chceš hádat, tak ho shodím a máš po hrdinovi!"
„Ne, jedem dál."
„Prosím?"
„Prosím!"
„No proto."
Prudkým tryskem vyjel naproti svým pronásledovatelům. Ti byli v úzkém prostoru namačkáni
jeden na druhého a tak je jeho atak překvapil. Conan rozrazil klubko nepřátel. Bylo to jako když se
rozzuřený šavlozubý tygr ocitne uprostřed drůbežárny. Než se vzmohli na obranu, byli tři z nich
mrtví. Conan se oháněl svým mečem a ačkoliv byli všichni obratní šermíři, Conanovi se nikdo z
nich nemohl rovnat a tak netrvalo dlouho a stál tu sám (tedy, když nepočítám koně, že jó)
obklopen deseti mrtvolkami, z nichž někteří měli uťaté ruce, nohy, uši, hlavy, boltce, bradavice,
případně jiné potřebné části těla.
„To by byly príma transplantáty,“ řekl s drsným humorem, pro který si ho ve všech putikách tolik
cenili a chraptivě se zasmál. Poté už se nezdržoval, obral mrtvoly o majetek, nezapomínajíc ani na
hodinky. Některé s opovržením zahodil do písku řka: Takovej šmejd. To si nemohli koupit něco
pořádnýho? Dyť měli slušný živobytí.“
Už se chystal nastoupit na svého koně, když tu uslyšel dlouhé táhlé zavytí, při kterém by každému
z nás zamrazilo. Conan byl však hrdina, který nezná strach a tak ho nemrazilo nic.
„Tak teď sis to u mě vyžehlil, Karlíku,“ řekl Conan a zaposlouchal se do zvuků. Určil odkud
vycházejí a vydal se na opačnou stranu, neboť netoužil po setkání se smečkou vlků.
Měl štěstí. Hnali se sice v jeho stopách, ale narazili na bojiště. Tam se na malou chvilku zastavili,
větřili, ale pak běželi dál. Mrtví piráti byli totiž natolik morálně zkažení, že o ně ani vlci nestáli.
Toto jejich zaváhání, však Conanovi stačilo na to, aby si vytvořil dostatečný náskok.
Vlivem těchto událostí se dostal daleko do pouště, do míst, kam již dlouho lidská noha nevkročila.
Spalován nemilosrdným sluncem, postupoval dál a dál. V měchu mu již ubývalo vody a taky
zásoby jídla bylo pomálu....
Naštvaně zavrčel: „Už toho mám plný zuby. Koukej s tím něco udělat."
„No jó, hned to bude, už se na tom pracuje."
..., když v tom jeho orlí zrak spatřil v dálce oázu. Přijel blíž a zjistil, že jde o malý ostrůvek zeleně
tvořený hájem palem. V jeho středu, u malého jezírka, byla velká budova. Conan seskočil z koně a
vrhl se nedočkavě k vodě. Poté, co se osvěžil, vydal se na prohlídku tajemné budovy. Byla vysoká,

s mnoha štíhlými, ale polorozbořenými věžičkami.. Vše dávalo tušit, že se jedná o nějaký chrám
dávno zapomenutého božstva. Před chrámem bylo vyvýšené ploché prostranství, jehož podlaha
byla vyložena drobnými barevnými dlaždicemi, které tvořily podivné a znepokojivé obrazce.
Conan se otočil a zeptal se: „ To tam mám vlízt a vypátrat, co tam uvnitř je, že jo? Tedy, že by se
mi chtělo, to se mi tedy nechce, ale jelikož jsem hrdina Conan, tak se očekává, že to udělám a
nemůžu přece svý fany zklamat. Tak jsem na to!“
„Já tam s ním mám jít taky?“ zeptal se kůň.
„Conane, prosím, dej mu něco k jídlu, ať zavře tu svojí tlamu a nechá si ty pindy od cesty."
Conan odvedl koně kousek stranou, kde bylo trochu trávy, pak se vrátil a vydal se po schodech
vzhůru na plošinu. Pod navátým pískem místy rozeznával podivné, chobotnicím podobné bytosti.
Jinde byli ptáci s blanitými křídly a ostrými zuby v zobácích. Další zvíře připomínalo draka,
kterého kdysi zabil předtím, než prožil děsivé dobrodružství v tajemném domě- městě.
Připomněly mu to mosazné hřeby, s kterými byla přibita masivní závora přes mohutné dveře.
Uchopil ji a najal svaly. Dřevo zapraštělo, ale nepovolilo. Opřel se do toho celou silou nového
Palmexu ( co to plácám!)... silou své obrovité postavy. Dveře ten nápor nevydržely a vylomili se.
Překvapený Conan vrávoral nazad. Po několika krocích šlápl na slupku od banánu a... (Počkej, co
to píšeš za pitomost. Kde by se tam vzala slupka od banánu? Tak znova.)... po několika krocích
zakopl o jednu z vyčnívajících dlaždic a ztratil rovnováhu. Vzápětí byl zasypán hromadou
bytelných fošen. Když se prach začal usazovat, trosky se pohnuly a postupně se z nich začala
zvedat obrovitá, šedavá a totálně nasraná postava, která příšerně klela.„ „Teda, teď si mi dal,
Karlíku! Víš ty vůbec jak jsem si namlátil hřbet? Co když mě chytne houser? Co budeš dělat?“
Conan se začal oprašovat.
„Neremcej a běž už dovnitř, čtenáři jsou zvědavý, co tam najdeš.“
„Co takhle noční klub se striptýzovým programem?“ navrhl Conan nesměle.
„Když máš takový myšlenky, tak to z tebou nebude zase tak zlý. Tak už jdi."
Conan přistoupil ke vchodu. Zevnitř byl cítit chlad a zatuchlina a ještě cosi neidentifikovatelného.
Otočil se a vracel se zpět.
„Co je?"
„Co když jsou tam myši?"
„Nejsou."
„Jak to můžeš vědět? A co ten nei...nedifi...nefikova... zkrátka a co ten smrad?“
„Jako autor to musím vědět a ručím ti za to, že myši tam nejsou."
Conan vešel. Vnitřek chrámu byl osvícen otvory v kopuly chrámu Jeho oči si zakrátko zvykly na
pološero a začaly vnímat vnitřní uspořádání. Střed byl velkým kruhovým sálem, okrouženým
dvěma řadami sloupů z obrovitých monolitů. V pomyslném středu, tam kam dopadalo nejvíc
světla, byla velká plochá deska, černá jako autorovo svědomí.
Okolo bylo rozestavěno několik sedátek. Přímo u středu pak bylo jedno větší. Conanovi bylo
jasné, že je to místo pro velekněze.
Léta v divočině, v neustálém nebezpečí, zaostřily Conanovi smysly, víc než patentní brousek, a tak
zaslechl z dálky zvuk kopyt. Bylo ihned jasné, že k oáze se blíží početná skupina jezdců. Řídíc se

autorovým heslem, že kdo uteče, ten vyhraje, vhrl se skokem za nejbližší sloup. To už postavy
zahalené do pestrých přehozů vystupovaly dovnitř. První byl asi vůdce, protože měl přes sebe
přehozený přepychový froté ručník. Jeho druhové ho následovali, vlekouce za sebou jakýsi
zmítající se balík.
Vtipný čtenář již jistě vytušil, že se v něm skrývá lepá dívčina, kterou Conan zachrání, aby mu pak
ráda dala to, co si ti lotrasové chtěli vzít násilím. To vše zatím Conan netuší a tak mu to
neprozraďte.
Tak postupně vstoupilo do chrámu dvacet...
„Nebude to na tebe zase moc, Conane?"
„Žádnej strach, to jsou mniši, ty uměj akorát podřezávat bezbranný oběti, ale ještě nepotkali
správnýho chlápka. Na ty jsem vysazenej.“
... postav. Z pod přehozů svítily do šera jen jejich krvežíznivé, vražednické, násilnické a zvrhlé
pohledy, které se ostražitě rozhlížely na všechny strany. Snad kůň nebyl dokonale skryt, nebo tušili
nezvanou návštěvu, či trudný osud, který pro ně má autor přichystán. Těžko říci.
Conana však nikdo neobjevil a tak se postupně uklidnili a zasedli na své kameny, naříkajíce,
protože od nich měli všici zlatou žílu. Byla to ukázková sbírka zločineckých typů. Vůdcovo gesto
a čtyři kmáni přivlekli doprostřed tajemný balík a rozbalili ho. Na podlahu nešetrně dopadla
dlouhonohá, dlouhovlasá blondýnka v minišatech.
„Už zase blondýnka,“ povzdychl si Conan, „vždyť víš, že jsem vysazenej na macatý rusovlásky."
„Já vím, ale to víš, kněží. Nemají ponětí o skutečných hodnotách a tak z tradice preferují
blondýnky. Ber co je.“
„No dobře, dyť vona docela ujde.“
Dívka sotva uviděla kámen uprostřed, odtáhla se od něj. „Tam ne! Vždyť je to studený a
nastydnu!“
Zvrhlý smích jí byl odpovědí: „Až s tebou budem hotový, tak už ti to bude fuk.“
Čtvero surových rukou ji uchopilo, položilo na kámen a připoutalo ke kruhům po obvodě. Marně
sebou dívka zmítala.
Kněží se chvíli pásli na jejím zoufalství a duševních mukách. Pak jí jeden ztrhl šaty a mniši se
pásli dál na jejích vnadách. Dívka ječela: „Ty šaty byly pěkně drahý, dala jsem za ně dva talenty a
vy jste mi je rozškubali. Hovada blbý!"
„Nyní budeme losovat, kdo ji bude mít jako první po mě,“ rozhodl vůdce.
„Nééééééé!!!“ ječela dívka.
„Neřvi tolik, bolí mě z tebe hlava.“ Napomenul ji autor, „ za támhletím sloupem je schovanej
Conan a když chvilku vydržíš, tak tě osvobodí."
Dívka ztichla, autor si oddychl a Conan se připravil ke skoku. V momentě, kdy se mniši začali
dohadovat jakým způsobem se bude losovat, vzniknul menší zmatek. Conan toho využil a s
hrozivým výkřikem vrazil mezi ně a začal rozsévat smrt a zkázu. Kosil je jak přezrálé obilí a jen
několik z nich se vzmohlo na odpor. Conan se mezi nimi pohyboval jako blesk, ve své rychlosti
téměř nepostřehnutelný. Jediným trochu rovnocenným soupeřem mu byl mohutný velekněz.

Máchal kolem sebe mečem docela obstojně, ale Conan ho zasypal takovou sprškou ran, že ho
přinutil ustoupit za sedátko, odkud podnikl několik zbabělých výpadů, čímž Conana naštval a tak
mu při jednom z jeho rozmachů usekl ruku. Meč zazvonil o podlahu, velekněz zařval a omdlel.
To co potom u něj zbylo Conan ohrnul do kouta a obrátil se k dívce, aby jí osvobodil z pout. V
tom se chrám zachvěl v samých základech, dlaždice se začaly bortiti a otevřel se otvor vedoucí
někam velmi, velmi hluboko. Conanovi se zdálo, že vede snad do samotného středu země. Otřesy
pokračovaly a z hlubin k němu doléhal strašlivý řev. Zároveň se odtamtud vyvalil neuvěřitelný
puch.
„To zase chemička vypustila nějaký svinstvo.“ Ulevil si Conan a snažil se zachytit obraz tvora,
který stoupal vzhůru po strmé cestě. Jak se blížil víc a víc, rozeznával Conan, že je to osmiruká
potvora se spoustou chapadel, kusadel, makadel, která plivala oheň, vrhala laserový paprsky,
rentgenový záření a olomoucký syrečky.
Conan začal ustupovat, až narazil zády o jeden ze sloupů. Obluda konečně pořádně zamířila a
jeden ze syrečků se rozpleskl o Conanovo inteligentní neandrtálské čelo. Lopatkama se snažil
zahrabat do země, ale nepovedlo se mu to.
Dívka řvala z plných plic. V uzavřeném prostoru chrámu byla obdivuhodná akustika a její jekot se
rozléhal a vracel se stonásobnou ozvěnou. Obluda se zastavila, zaposlouchala se do podivuhodně
disharmonických tónů, dala si chapadla v bok a povídá: „Teda ať se na mě nikdo nezlobí, ale v
tomhle bengálu se nedá pracovat. To jsme si nedomluvili. Já nevím jak kdo, ale já to tady balím."
S těmito slovy se otočila a vracela se zpět do svých hlubin, kde bylo ticho a klid.
„Počkej!“ volal autor.
„Dejte mi všichni pokoj. A tebe Charlie budu chodit strašit. Jen počkej na mojí hroznou pomstu.!“
S těmito slovy zmizela zcela.
Conan se odlepil od sloupu, kde se snažil být co nejvíc placatej a oddechl si: „Fuj! To sem se
lekl!"
Přistoupil k dívce, která se na něj dívala s neskrývaným obdivem a začal jí zbavovat pout. Sotva
byla volná, vrhla se mu okolo krku a štkala: „Můj hrdino! Můj zachránče! Pojď ke mě!“
Zaťala do něj drápy a pověsila se na něj jako pijavice. Conan by v té chvíli dal raděj přednost
osmiruké příšeře.. Zmítal se jako potápěč, který se snaží vysvobodit z obětí chobotnice, ale vše
marno. Dívka si ho už zpracovávala podle pravidel jihu- jitsu. Chvatem obouruč plavmo s ním
plácla na černý oltář, až v něm kosti zapraštěly. Conan jen hekl. Už se chystala na něj nasednout,
když se do toho vložil autor: „ Hele, vy dva, nezapomněli jste na něco?“
„Aha, no jo,“ odvětili svorně. Dívka Conana pustila, on vyndal z příruční taštičky kondom s
citrónovou příchutí, navlékl si ho a zazubil se na čtenáře: „Zdraví, jistota a bezpečí především a za
jakýchkoli okolností! Nezapomínejte na To ani Vy přátelé!“
Pak se obrátil k autorovi a nevrle se zeptal: „Stačí? Už nám dáš pokoj?"
„Půjdu si zatím dát kafe.“
Po pravdě by si Conan po té cestě a boji dal raděj šlofíka, ale i hrdina má své povinnosti....

Sotva měl tu práci s deflorací za sebou, chtěl si sklimbout. Už, už se mu zavíraly oči, když
štěrbinou spatřil, jak dívka hmátla vedle oltáře, vyňala odtud sekáček na led a rozmáchla se.
Hrábnul pro svou dýku, kterou měl za všech okolností vždy u sebe a bleskově vykryl její útok
španělskou kvartou. Zaútočila znovu a on to zkusil s Aljechinovou obranou. Poté zavrhl všechny
humánní zábrany, které měl vůči ženám a při dalším pokusu ji bacil do brady. Hekla a zplihla jako
hadr. Conan si oddychl: „Tedy s tou holkou jsi to nevymyslel dobře. Málem jsem přišel o krk."
Nechal dívku v náručí Morfeově, sebral svoje věci a ztěžka vyšel ven. Byl rád, když vyšel na
prostranství ozářené sluncem. Pak vzpomínal, kde nechal koně.
„Kde máš zachráněnou krásku?“ zeptal se ho oř.
„Dej mi s ní pokoj a snaž sem ať už odtud vypadnem.“
„A co takhle chrámovej poklad? Nechtěl by ses po něm podívat Conane?" popichoval autor.
„Budou jiný chrámy a jiný poklady," na to Conan.
„Kde bereš tu jistotu?"
„Máš mojí důvěru Karlíku.“
Conan vyskočil na koně a tryskem vyjel do pouště. Jel stále rychleji a rychleji až z něj zůstal jen
malý bod. Přesto bylo slyšet jeho úlevné: „A mám to protentokrát z krku.“
Autor pozoroval odjíždějícího jezdce. Clonil si oči před oslepujícím sluncem, které se již klonilo k
západu. Pak si chtěl jít dát sprchu, když v tom ho něco velice pevně uchopilo. Osmiruká potvora!,
napadlo ho, ale nebyla to pravda. Skutečnost byla ještě horší. Zezadu se ozval cukrující hlásek:
„Conan, to byl primitivní barbar, ale VY mistře jste sečtělej člověk, to se hned pozná. Ten
inteligentní výraz! Ty hlubokomyslné oči!“
Autor se udiveně okolo sebe díval okomže je tu řeč, ale nikde nikdo. Posléze mu došlo, že se tu
mluví o člověku, kterého se vždy lekne, když se letmo podívá do zrcadla.
„Hele dámo, tady došlo jasně k omylu. Potřebujete nutně k očaři, aby vám předepsal pořádnou
porci dioptrií.“
Ale dívka se ho držela jako klíště. Autor nejdřív tiše, ale potom stále hlasitěji začal volat: „Hej
Conane! Vrať se. Pomoc, prosím!!“
Osmiruká potvora se z podzemí ozvala: „To máš za to, že píšeš takový slátaniny! Užij si to!“ a
dunivě se smála.

©Karel Šlajsna
Název : PŘÍPAD ZTRACENÉHO ZLATA.
Z případů Čárlího Šína

Jmenuji se Čárlí Šín a kdysi jsem býval varietním kouzelníkem, který během přestávky tahal nějaké
ty králíky z klobouku nebo ukázal pár karetních triků, zatímco návštěvníci odbíhali ulevit svému
močovému měchýři nebo si šlehnout další dávku, aby byli zpět, než zazní další naříkavé tóny
saxofonu a přijde na scénu k tyči další dívka.

Jenže pak v roce 1999 přišel na svět Velký Král Hrůzy a s
ním se na zemi objevili všechny ty postavy pohádek,
mytologií, fantasy a hororů.
Většina techniky, tak jak jsme ji znali dřív, přestala fungovat
a míst toho tu byla magie. Mě se ujal druid Merlin a udělal ze
mne čaroděje. Možná měl o mé činnosti jinou představu, ale
shovívavě shlížel na to, jak jsem si najal malou kancelář a
začal pomáhat lidem řešit jejich problémy.
Většinu času jsem trávil tím, že jsem seděl a čekal, než někdo
přijde nebo zavolá. Tak tomu bylo i tentokrát. Zazvonil
telefon a když jsem vychrlil své jméno, ozval se na druhé
straně skřípavý hlas : „Hej Merlinovic štěně! Posílám pro
tebe řidiče, tak koukej hnout zadkem ať jsi u mě. Mám pro
tebe príma kšeftík!“
Chtěl jsem se zeptat o co jde, ale hovor byl již přerušen.
Netrvalo to ani moc dlouho a ozvalo se decentní zaklepání a na mé:
„Dále," vstoupil muž, který jakoby vypadl z operety J. Strausse.
Bezvadný frak, motýlka, bělostnou košili s naškrobeným límcem a vysoký cylindr nablýskaný tak,
že jste se v něm mohli vidět. Přehlédl se zjevným odporem mé doupě a jeho tváří proběhlo
vteřinové zděšení, ale pak se již zcela neutrálním hlasem zeptal: „Pan Šín, předpokládám?“, ale
díval se kamsi nahoru.
Podíval jsem se tam taky, ale nikdo tam nebyl a tak jsem kývl: „Ano, vypadá to tak."
„Prosím následujte mne." a aniž na cokoliv čekal, vyšel ven.

Hodil jsem nohy ze stolu a vydal se za ním.
Před domem stála limuzína dlouhá jako celý můj byt. Otevřel mi dveře a když jsem ho míjel,
povytáhl trochu udiveně obočí a zeptal se: „ Vy nemáte žádné…" zaváhal, chtěje asi říci nářadí, ale
pak to hladce změnil na… „pomůcky?“
Vůbec jsem netušil, do čeho jdu a nic jsem nevzal a tak jsem odtušil: „Netřeba!“
Vlezl jsem dovnitř, kam by se pohodlně naskládalo i basketbalové mužstvo a vyjeli jsme. Vůz
proplouval hustým provozem jako žralok hejnem mřenek a zakrátko jsme minuli střed města a po
padesáté frčeli na venkov. Jméno toho zapadákova jsem přehlíd, ale dům u kterého jsme zastavili
byl postaven ve staroanglickém stylu, červené cihly napůl skryté pod zeleným břečťanem, pečlivě
posekaný trávník a růže u domu. I vevnitř to vše připomínalo minulost. Velká hala s dubovým
ostěním, lustry plné cingrlátek a obraz královny Alžběty.
Ani mě tedy nepřekvapilo, když dovnitř vešla mladá žena, která jakoby byla dvojčetem Gréty
Garbo, jen v oblasti hrudníku byla podstatně vyvinutější.
Nescházela ani cigareta nabodnutá na dlouhou špičku a hluboký výstřih vpředu i v zadu až téměř k
pasu. Otáčela hlavou, jako když válečná loď otáčí dělovou věží, zamávala řasami a obdařila mne
průbojným pohledem, který se do mě zavrtal jako nábojnice ráže 45.
Chyběla jen nějaká tklivá melodie Glena Millera.
V snivém zadumání jsem pohlížel na tušené vnady pod tenkou látkou. Vytrhl mě z něj prudký náraz
do boku.
V monstrózním invalidním křesle, ne nepodobném dobývacímu stroji seděla vyhublá bábrle, šedivé
vlasy staženy do drdolu připomínajícím spíš ocelovou přilbu.
„Hele moc mi tu mou Ingrid nevykoukej jo?“¨a aby zdůraznila svůj slovní projev mávala rukou, v
které držela láhev čtyřhvězdičkového koňaku.
Chtěl jsem se jí zeptat, proč mě vlastně zavolala, ale vůbec mě nepustila ke slovu: „Jen co dorazí
strýček Conan a Amberlin, hned se do toho dáme,“ a zamnula si ruce. Zněla to, jako když šustí
suché rákosí. Ingrid, která tam zatím jen stála a noblesně vypouštěla kouř, na mě ukázala špičkou:
„Myslíte paní, že tenhle bude vhodný? Nevypadá moc…. schopně.“
Už mi tak krásná nepřipadala. Bylo to v době, kdy jsem ani já o svých schopnostech neměl valné
mínění a tak jsem zahanben opáčil: „Budu se snažit…“ neznělo to příliš přesvědčivě.
„Uvidíme,“ odsekla ironicky, otočila se, napnula, obrazně řečeno, plachty a odplula kamsi do
domu.
Moje nejistota pramenila také z toho, že pokud jsem kdy měl nějaké černé sny tak byly o tom, že se
účastním nějaké té výpravy, kdy si hrdina dá dohromady skupinu: kouzelník- trpaslík- zloděj a vydá
se vstříc osudu, aby zachránil zem před zlem. Teď jsem měl pocit, že se tu něco takového chystá,
ale na zachraňování světa bylo podle mě už pozdě a jediný způsob jak to napravit by bylo začít
úplně znova od začátku.

Na další úvahy na toto téma nebyl čas, protože dveře se rozlétly, jakoby za nimi vybuchla bomba a
dovnitř vklusal obrovitý válečný kůň na kterém ležérně seděl mohutný oplácaný svalnatec s
nebesky modrýma očima a hřívou vlasů v poněkud kastrolovitém stylu.
„Nazdárek rodinko. Strýček Conan je tu, aby opět zachránil svět. U Croma! Co mám udělat? Zabít
strašlivého netvora z hlubin? Získat magický artefakt mocného mága? Zabíjet? Vraždit? Plenit?
Znásilňovat?“ ptal se s nadějí v hlase.
„Hm, myslím, že nic takového,“ přerušila ho stará paní. Radost v jeho očích vyhasla jak sfouknutá
svíčka.
„ Zachraňovat pannu před osudem horším než smrt?“ zkusil to ještě jednou, ale ten původní elán a
nadšení v tom nebyl.
V tom okamžiku jeho kůň zděšeně vytřeštil oči, když se pod jeho nohama cosi mihlo, vzepjal se a
shodil Conana na zem. Když se situace poněkud zklidnila, stál tam uprostřed trpaslík v
kroužkované zbroji, s vousy až skoro na zem a nechyběla ani těžká válečná sekera. Zíral na Conana
těžce se sbírajícího ze země a zuřivě koulícího očima: „No co-co! Tak promiň, jak jsem běžel,
drnkul jsem tvýmu koňovi o kulky.“
Ale Conan již sahal pro svůj obouruční meč.
„Tak moment kluci,“ vmísila se do toho babka, „ žádné kočkovaní jo? Rozbíjení nábytku, houpání
na lustru, krev na koberci a tak, to si nechte na jindy. Teď vás tu potřebuji živé a víceméně celé.
Pojďte semnou a chovejte se slušně,“ řekla tónem, který jasně dával najevo, že ona je tu tím, kdo
tříská pěstí do stolu, a aniž čekala na odpověď, rozjela se do vedlejší místnosti, kde zaparkovala v
čele stolu. Byla to o omnoho menší jídelna, která by mohla být i zvána útulnou, kdyby tu nebyla
hromada deček, přehozů, gobelínů, sošek, váz a dalšího harampádí, takže celek spíš připomínal
přeplněnou vetešárnu.
Copan se s nedůvěrou podíval na židli s útlými nožkami tvaru kopýtek a radši zůstal stát. To
Amberlin se vyšplhal na židli a sotva se usadil, hned se vedle něj objevil sluha a postavil před něj
napěněný tuplák.. Mrňous ho popadl a zhluboka se z něj napil a pak s pěnou na vousech zabasoval:
„ To je matroš."
Conan se natáhl a do ruky mu také jako zázrakem vplul pohár. To už se odněkud ze tmy vynořil i
Ingrid, vlnila se při tom jako mořský příboj a zaparkovala za bábrlí.
Ta si odkašlala a začala: „ Vy to nevíte, protože s tebou Conane se můj otec Magnus pohádal kůli
tvému divokému způsobu života a s tebou Aberline protože jsi kutal ve zdejším dole bez jeho
svolení, ale on se začal zabývat alchymií. Skupovával všelijaké spisy, nechal si vzadu postavit
pavilon, který nadneseně nazval Alchymistická věž a do něj natahal spoustu baněk, křivulí, uzavíral
se tam, studoval a laboroval.
Považovala jsem to za neškodnou stařeckou zábavu, ale jak jsem zjistila po jeho smrti, krátce před
ní vybral skoro veškerou hotovost a nakupoval rtuť. Ta není běžně legálně k sehnání, takže támhle
trochu, tuhle trochu od překupníků a tudíž dost draze. Jak jistě víte, používá se rtuť jako základní
surovina při alchymististické výrobě zlata, takže…" nechala to viset ve vzduchu.

„Vězí za tím nějaká lotrovina, jak znám Magnuse, radši se vrátím do dolu. Promiň Morgano!“ Mínil
Amberlin, nečekal na nic, sklouznul ze židle a vydal se pryč.
„Rozdělili bychom se rovným dílem!" zkusila ho ještě zastavit, ale ani se neotočil.
„Conane?"
Oslovený jen zavrtěl hlavou a beze slov vypochodoval také ven.
Morgana se otočila na mě: „Tak už jsi tu zbyl jen ty Merlinův učni. Jak tě tak pozoruji, tak bys
místo zlata raději ji, což?“ a plácla Ingrid po zadnici, tak jak to dělávají koňští handlíři, když
prodávají kobylku. Ingrid dělala, jakože se jí to netýká a tvářila se neutrálně.
Hladově jsem na ni civěl a bezmyšlenkovitě souhlasil.
„Dobrá,“ zasmála se drsně, „když najdeš Magnusovo zlato, je všechno moje a ty dostaneš Ingrid.“
„Jak ale víte, že se mu ho doopravdy povedlo vyrobit?"
Místo odpovědi vytáhla odkudsi podlouhlý žlutý slitek a podala mi ho:
„ Tohle jsem našla na dně jedné nádoby.“
Bylo to to nejčistší zlato, které jsem kdy viděl.
Neznám nikoho, koho by tenhle kov nechal chladným a tak jsem to zkusil i já: „A co tahle Ingrid a
nějaké to zlato pro ni, aby netrpěla nouzí?“
„Ingrid nic nepotřebuje,“ zasmála se, „ale dobrá. Ingrid a pět procent.“
Mě to v tu chvíli stačilo: „ Dáme se do toho hned?“
„Tak pojď.“
To její křeslo bylo docela žihadlo a tak jsem si musel přichvátnout. Bravurně vybrala zatáčku a já
klusal za ní. Objela dům a tam zastavila. Když jsem ji doběhl, uviděl jsem asi dvě stě metrů dál stát
dům v podobě pagody z jedné strany přilepený ke kopci za ním.
Vstoupili jsme dovnitř. Téměř celé přízemí zabírala velká pyramida sestavená z pískovcových
kvádrů, jen po obvodě stoupalo schodiště do patra. Morgana zajela do boku, kde byla zdviž. Nechal
jsem jí a vyšel nahoru.
Oproti všeobecným představám o alchymistických laboratořích, zde byl až pedantický pořádek.
Keramické nádoby schopné odolat vysokým tlakům, seřazené jako vojáci, svědčili o tom, že to
majitel myslel vážně a věděl své. Mezitím co jsem se rozhlížel Morgana přirachotila vedle mne.
„Někdo tu uklízel?"
„Ne, Magnus byl vždy pořádný. Taky vím, že krom malé kuchyně a toalety támhle, tu nejsou žádné
další místnosti, ani tajné chodby.“

„Mohu vidět ty kontejnery?“
„Nevěříš mi snad?“
„Tak bych to neformuloval, jen rád vše vidím na vlastní oči.“
„Vedle vchodu je dřevěná kůlna.“
Seběhl jsem dolů a vyšel ven. Byla to spíš dosti rozměrná stodola, zavřená jen na petlici. Uvnitř
byly naskládány nejen již zmíněné kontejnery, ale i další bedny. B ylo toho tu plno!
Vrátil jsem se do domu.
„Spokojen?" zeptala se ironicky Morgana.
Místo odpovědi jsem se zeptal: „Můžete mi říci něco o jeho smrti?“
„Zemřel před dvěma měsíci, ale už dříve si stěžoval na to, že mu není úplně dobře. Pak mu jednoho
rána nesl John snídani a našel ho mrtvého tady v tom křesle. Zavolal mě, a já pak doktora. Potvrdil
to co, jsem už věděla, že Magnus je mrtev. Pohřbili jsme ho do rodinné hrobky.“
„A co je tohle?" ukázal jsem na pyramidu.
„Byl posedlý Egyptem, studoval staroegyptské náboženství, věřil, že Twoth byl kmotrem všech
alchymistů a tak si tu nechal zbudovat i přesnou zmenšenou kopii Chuchefovy pyramidy. Tvrdil, že
mu pomáhá při tvorbě velkého díla, protože koncentruje pozitivní kosmickou energii. Dovedl o tom
žvanit celé hodiny, když našel posluchače.“
Měla pravdu, všude kolem tu byly na stěnách egyptské motivy a vedle pyramidy stála socha Twota
v životní velikosti. Bodejť by ne! Vždyť je považován za autora smaragdové desky.
„Nemohl někdo před jeho smrtí nebo i potom to zlato odvézt?"
„Vyloučeno! Jediná příjezdová cesta je kolem mého domu. Musela bych to vidět.“
„Takže Magnus sem nechal přivézt spoustu materiálu a rtuti, nejspíš z něj vyrobil zlato, které nikdo
nemohl odvézt, nejsou tu ani žádné tajné východy, ale zlato tu přesto není,“ shrnul jsem.
„Přesně!“
Bezmyšlenkovitě jsem se probíral listinami na stole. Byl zde i sešit, kam si Magnus pečlivě
zapisoval každý výdej za materiál. Přehlédl jsem položky: baňky, knihy, rukopisy, pec, písek,
ledek, olovo a rtuť. Na každé stránce podtrženo a sečteno. Zaklapl jsem ho a položil zpět.
„Mohl by mě váš řidič odvézt zpět?“
„Vzdáváš to?"
„Ne jen mám málo informací, zkusím je načerpat jinde."

Neměl jsem pravdu, tenhle dům obsahoval vše, co jsem k řešení potřeboval.
………………………………………………………………….
Nechal jsem se vyklopit před svým oblíbeným barem, vylezl jsem si rozmrzele na židličku a poručil
si panáka. Ještě než ke mně doputoval, dopadla mi na rameno silou padající skály ruka Rona
Vangarta.
„To se tak někdo má, sedí si v baru a chlastá. Mě taky jednoho."
Byl to můj přítel, který mi občas přihrál nějaký případ. Rozvalil se vedle mě a židlička pod ním
zaúpěla. Zhluboka se nadechl a napil se.
Abych ho přesvědčil, že se jen neválím po barech začal jsem mu vyprávět, čím se právě zabývám.
Ron, ačkoliv vypadal na hloupého nemotoru, byl ve skutečnosti mnohem chytřejší než většina jeho
nadřízených, kteří z toho jen těžili a tak jsme probírali tu záhadu a popíjeli.
Nemohla ta auto co přivážely materiál, odvážet to zlato aniž by si toho Morgana všimla? Mohly, to
je jisté, ale stejně by pak zůstala alespoň poslední várka. Mohl to Magnus sám vynášet a schovávat
někde venku? Mohl, ale nějak jsem si neuměl představit staříka co po nocích lítá sem a tam. Já toho
o alchymii moc nevím, ale ta stodola byla plná materiálu, a i kdybychom přepokládali poměr jedna
ku desíti, muselo by toho být alespoň metrák.
„A co magie,“ navrhl Vangart nakonec, „Ffffffff a zlato bylo tady a je pryč?“
„Ne-ne, to bych poznal, po každé magické operaci zůstává malá zbytková energie. Nic takového. Je
v tom nějaký trik.
Víš, kdysi jsem bývával iluzionistou a podstatou všech triků je, aby lidi viděli to, co kouzelník chce
aby bylo vidět a nevšímali si toho, co se děje doopravdy. Prostě odvedeš jejich pozornost někam
jinam. Proto taky každý správný iluzionista má krásnou asistentku, která se tam kolem něj motá jen
tak nalehko."
Jak jsem to dořekl, zarazil jsem se a v duchu si vybavil opět ten dům. Ano, tohle bylo ono!
Vangart vedle mě se chraplavě zasmál. I on znal ty okamžiky, kdy se člověku v mozku vše složí a
on uvidí možné řešení.
Už jsem byl trochu pod párou. Kývl jsem na barmana, zaplatil, otočil se na Vangarta, s trochu
těžkým jazykem řekl: „Omluv mě, jo?“ a vyrazil ven. Svět se malinko houpal a já věděl, že by bylo
nejrozumnější nechat vše na druhý den, ale nemohl jsem jinak.
Chytil jsem taxíka a než jsme dojeli, tak jsem skoro vystřízlivěl.
Otevřít mi přišla opět Ingrid, ale zas se tvářila naprosto neutrálně. Ačkoliv již byla skoro půlnoc,
Morgana byla ještě vzhůru, jakoby nikdy ani nespala. „Nečekala jsem, že tě tu ještě někdy uvidím.“
Stále ten výsměch.
„Můžu se tam ještě jednou podívat?“

Kývla na souhlas a když jsem odcházel slyšel jsem za sebou její jízlivý smích.
Opět jsem stál v pagodovitém domku, ale tentokrát jsem ho vnímal jinak, jako jeviště připravené
pro představení. Vypadalo to tu přesně tak, byla tu spousta rekvizit, hezky pěkně na očích. Ten
vzorný pořádek, spousty knih, přístroje a jako vrchol všeho ta pyramida!
Jakoby tu všechno říkalo: hledej, hledej.
Znal jsem slídily, co se snažili zjistit podstatu triků, ale slídili a neviděli, protože byli příliš umanutí
a čím usilovněji hledali, tím méně mysleli a neviděli.
Když poznáte podstatu iluzionistických triků, zjistíte, že jsou v podstatě velmi jednoduché a náhle
se vám to zdá banální.
Pár alchymistů jsem znal, ale ti měli laboratořích neuvěřitelný čurbes a taky to tam děsně páchlo,
ale tady? Začmuchal jsem, byly to sice už dva měsíce, ale všechno by tu mělo být tím pachem
nasáklé a ono nic.
Bylo to jako blesk. Vystřelil jsem ven, abych se ujistil o správnosti svého nápadu. Vtrhl jsem do
kůlny k bednám. Jedna, druhá, třetí- všechny plné. A kontejnery? Totéž!
Žádná transmutace, žádné zlato! V tom byla podstata toho triku taky. Vnutil všem představu, že je
to možné, stejně jako vám iluzionista vnutí představu, že je možné přefinkout pilou ženskou v
bedně nebo projít zdí. Kdo kdy viděl nějakou opravdivou transmutaci! Ten starý lišák počítal s tím,
že všichni s vidinou velkého bohatství budou hledat a nebudou moc přemýšlet.
V duchu jsem viděl starého Magnuse, jak se v záhrobí chechtá při představě, jak to tu jeho zoufalí
pozůstalí převracejí všechno vzhůru nohama, funí námahou při rozebírání té pyramidy, aby vespod
nenašli nic a teprve po dlouhé době dojdou i do kůlny….
Musel jsem se v duchu také smát. Vrátil jsem s v dobré náladě k Morganě.
„Našel jsi zlato?"
„Ano, vím, kde je. Máte ten slitek?"
V očích ji zajiskřilo chtivostí: „Ovšem.“ Poodjela k sekretáři, otevřela jednu zásuvku a vyndala ten
kousek zlata velikosti dlaně.
„To je ono. Je to všechno zlato, co tam kdy bylo." A začal jsem vysvětlovat. Lesk v jejích očích
pohasl a jak jsem pokračoval, vystřídalo ho zklamání.
To moje vyprávění nebylo ostatně nijak dlouhé. Když jsem skončil, bylo dlouho ticho a Morgana
jen zamyšleně potahovala z cigarety. Nerušil jsem jí a nechával jsem jí to vše vstřebat. Posléze
rezignovaně pokrčila rameny: „ No co, za tu rtuť a ostatní harampádí bude taky slušný peníz. Ty
ovšem budeš chtít svou odměnu, že?“ a aniž by čekala na odpověď, odlomila kousek zlata a zbytek
hodila zpět do zásuvky. Zavolala: „ Ingrid!"
Přivlála a měla na sobě stále tytéž šaty. Tvářila se netečně, jako vždy.

„Než si jí dovedeš, musím tě na něco upozornit.“ A naznačila dívce, aby se otočila, „sundej ty
hadry.“
Ingrid tu rázem před námi stála nahá, ale já místo abych se kochal krásou jejího dokonalého těla,
jsem jen vytřeštěně zíral na malý čtverhranný otvor na úrovni kříže, ve kterém byl standardní
konektor.
„Nezapomínej jí pravidelně dobíjet."
Zalapal jsem po dechu, ale pak jsem se beze slova rozloučení otočil, mimoděk zastrčil ten kousíček
zlata do kapsy a vyšel jsem ven.
Pršelo, ale já šel pěšky a nechal se promáčet.

©Karel Šlajsna
Název : PRST NA SPOUŠTI

V době, kdo toho píši se blíží výročí 17. 11. 1989, které většina z nás považuje za jedno ze
zlomových dat v novodobých dějinách naší země a počátek demokratických změn.

Je tedy paradoxem, že právě ten se odehrál
podle plánu tehdejší StB. Jak má většina z vás
ještě v paměti, šlo o původně poklidné
shromáždění studentů na Albertově a
Vyšehradě, ale již zde bylo v davu
pravděpodobně více provokatérů, kteří měli za
úkol dav zradikalizovat a opravdu se jim to
podařilo. Cest na Václavské náměstí je
několik, ale v ten den byly všechny uzavřeny
a tak byl průvod nasměrován na Národní
třídu, kde už na ně čekal kordon policistů a
cestu zpět jim uzavřely obrněné vozy. Možná,
že byl tento den vyprán i proto, že se
brutalitou zásahu podobal onomu dni z roku 1938, kdy Němci rozehnali obdobnou demonstraci
studentů.
Výsledkem bylo 570 zraněných a jeden mrtvý. Mrtvý?
Zprávu o tom podala Drahomíra Dražská, která tvrdila, že ho zná i jménem - Martin Šmíd. Později
se ukazuje, že žádný Martin Šmíd se demonstrace neúčastnil, ale Drařská to opakuje ještě i
později.
(během vyšetřování se ukázalo, že i ona měla vazby na StB)
Když ne Šmíd, tak tedy kdo? Nakonec zůstává jedno jméno Milan Růžička, který se ovšem
pravým jménem jmenuje Ludvík Živčák, poručík StB. Hned na začátku akce v národní třídě byl
v čele průvodu jakoby sražen, obklopen policisty a odvlečen stranou.
Pak se v rámci utajení své identity nechává v nemocnici Na Františku ošetřit. Paradoxně právě to
jej pomůže odhalit.
Jistě se shodneme na tom, že situace v té době již připomínala opravdu domeček z karet, kterému
stačilo málo, aby se zhroutil.
Ale zůstává otázka, co to mělo vlastně za účel.

Hlavní aktér této akce vypověděl, že měla přinutit k odchodu starší garnituru komunistů v čele se
slaboduchým Jakešem a nastoupit místo nich měli komunisté typu Miroslava Štěpána, kterému
byla též přisouzena hlavní role plánovače.
Tomuto tvrzení se ve světle toho co se dělo ve světě dá jen těžko věřit.
Mysleli si snad, že by Československo zůstalo jakýmsi ostrůvkem socializmu uprostřed kvasící
Evropy? Pravděpodobněji zní jiná varianta. Podle ní měla demonstrace umožnit vyhlášení
vyjímaného stavu a povolání vojska, což by stávající garnituře umožnilo přežít…alespoň na čas.
Tento plán prý tehdy zhatil tehdejší ministr národní obrany gen.Vacek, který odmítl vojsko zapojit.
Dalších, více či méně konspiračních teorií jsem na netu našel hned několik a tak jedna za všechny:
špičky StB viděly neudržitelnost systému a tak v tichosti připravily pro sebe ústupové cesty a pak
Jakeše a spol. nechaly padnout.
Jak to bylo doopravdy, se můžeme jen dohadovat.
O tom kdo zmáčkl onu imaginární startovní pistoli a odstartoval začátek změn, už se nedovíme.
Zatímco se na náměstích zpívalo, řečnilo a cinkalo klíči, bylo na skládky okolo Prahy vyvezeno a
spáleno mnoho dokumentů ministerstva vnitra. Další byly skartovány a páleny přímo v budově.
Likvidace pokračovala ještě i za ministra Langoše a Sachra. Předpokládá se, že ty nejzajímavější
dokumenty si leckdo odnesl pro pozdější dobu.
Ministr Sachr o tom později vypověděl, že když byl nějaký spis hledán, byl neustále pracovníky
přemisťován až se ztratil a nemohl být dohledán.
Gen. Lorenc ani další nebyl v rámci „sametové revoluce „ nijak obtěžován. Jen pion Živčák dostal
šestnáct měsíců a dnes se živí jako spisovatel na volné noze.
Co říci na závěr? Nic nového v historií, že?

©Karel Šlajsna
Název : ZLATÝ ATTILŮV POKLAD.

Zlato mělo odedávna mezi kovy zvláštní postavení i když v dávné minulosti byly ceněny i jiné, třeba
měď, cín, nebo i železo. Hlavním důvodem bylo to, že se nalézalo jen zcela výjimečně ve větším
množství. Dalším byla bezesporu jeho stálost a odolnost. Nelze ani pominout jeho krásu. A tak bylo
zlato odedávna symbolem majetku i moci a mnohokrát se právě kůli němu válčilo
Je tak docela dobře možné, že ve špercích, které dnes
nosíme je částečka zlata, které v průběhu dějin
mnohokrát změnilo nedobrovolně svého majitele a bylo
přetaveno do mnoha podob. Zlato z Egypta se mísilo
s mezopotamských a později i s germánským, keltským.
Králové, císaři a velcí vůdcové, si brali většinu toho, co
se jim podařilo za svůj život nashromáždit do hrobu,
aby se i po smrti těšili z přepychu.
Dodnes se hledači pokladů pídí po jakékoliv zmínce,
která by je mohla přivést k obrovskému bohatství
ukrytého v hrobce Alexandra Velikého, Džingischána
nebo právě Attily .
Hunové začali do Evropy pronikat okolo r. 375
z jižních asijských stepí. Byli to krutí a nesmiřitelní
válečníci, kteří jen plenili, loupili a vraždili. Ovládli
obrovské území od Volhy až ke Konstantinopolis.
R. 433 se stává jejich vůdcem Attila-tatíček. Lstivý a krutý vůdce, bažící po moci, ale i po zlatě.
Z hord, kterým velel šla strašná hrůza – však také dostal přezdívku Bič boží.
15. 3. 453 se oženil s mladičkou keltskou kněžkou Ildilou, ale svatební noc nedopadla pro Atilu
podle jeho představ. Novomanželka ho během svatební noci probodla dýkou.
Slavný vojevůdce ovšem nemohl mít jen tak obyčejnou rakev a normální pohřeb. Byla pro něj prý
vyrobena zlatá rakev, která byla vložena do větší stříbrné a ta do ještě větší železné. Volná místa
byly naplněna zlatem a drahokamy.
Byly připraveny další tři stejné rakve, ale naplněné kamením, které byly vyneseny na různé světové
strany. Teprve v noci však byla vynesena ta pravá.
Podle pověsti se jeho nejmladší syn obrátil na věštce s radou, kam otce pohřbít a bylo mu poradíno,
aby byl přenesen na soutok tří řek. Jeden tok má být zahražen,, rakev zakopána do dna a pak voda

opět uvolněna. Tolik legenda.
Skutečnost, že se říše Hunů rozkládala na obrovském území vedla k tomu, že se hledal Atilův hrob
v Maďarsku, Rakousku, Bulharsku, Francii, Švýcarsku, ale i na Slovensku.
V r. 1933 se podnětem k tomu stal nález knížecího hrobu nedaleko Piešťan ve kterém byly nalezeny
zlaté spony, krásné amfory a další předměty. Část historiků se vyslovila, že jde o hrob některého
z hunských náčelníků. To vedlo amatérského archeologa a proutkaře ing. Františka Štěpána
k hledání Attilova hrobu v blízkém okolí. Zaměřil se na zajímavý pahorek Hrádek nedaleko
Martina, který leží na soutoku Váhu, Turce a Jordánu. Teprve r. 1935, kdy najal více dělníků, se
začaly dostavovat výsledky a o jeho akci se začali zajímat i novináři, když v hloubce asi deseti
metrů nalezl hunské obětní kameny. Ing. Štěpán tvrdil, že o dalších deset metrů dál objevil železnou
rakev, ale nikdo krom něj ji neviděl, se chodba začala plnit spodní vodou, kterou se dělníci
pokoušeli marně odčerpat. Začali tedy kopat další chodbu. Zdálo se, že senzační objev je na dosah.
Pak se ale začaly chodby bortit a ing. Štěpán se zachránil v poslední chvíli. Nechtěl se ještě vzdát.
Sehnal sice nějaké peníze od sponzorů, ale to nestačilo, aby výkopy mohly pokračovat.
Poškodilo ho i to, že Slovenské národní muzeum označilo jeho pokus za nevědecký a obrátilo se
k němu zády. Důvodem bylo mimo jiné i to, že archeolog PhDr. Janšák již v r. 1929 označil kopec
za přírodní útvar. Stejné bylo i stanovisko Státního geologického ústavu.
Ing. Štěpán skončil nakonec v psychiatrickém ústavu, kde v r. 1940 zemřel.
Jeho příběh se tím uzavírá, ale zůstávají otázky:
Kde se v „přírodním kopci“ vzali hunské pohřební kameny?
Kam se poděli, kde jsou a byly vůbec?
A co železná rakev, nevymyslel si ji ing. Štěpán?
Proč by Attila měl být pohřben v mohyle, když podle pověsti měl být pohřben pod vodou řeky?
Byl pod kopcem vůbec nějaký hrob?
Škoda, že se v Hrádku již další průzkum neuskutečnil, obzvlášť, když se později ukázalo, že
stanovisko Dr, Janšáka bylo mírně řečeno podjaté. On sám totiž byl přesvědčen o tom, že Atilův
hrob je třeba hledat jinde.
S hledáním Atilova hrobu je spojen ještě další zajímavý příběh, ale o tom zas až někdy jindy!

©Karel Šlajsna
Název : O PIRÁTECH ( NEJEN) Z KARIBIKU.

Filmaře pirátské téma zlákalo již mnohokrát, ale teprve trilogii o těch „ z Karibiku“ se povedlo
přilákat větší zájem. Důvodem je jistě kvalitní herecké obsazení, místy mírně humorná nadsázka a
komplikovaný děj plný zvratů, na kterém je znát, že autoři měli toto téma nastudováno.
Tak třeba truhla Davyho Jonese okolo které se ( mimo
jiné) točí děj, je pirátské pořekadlo, které vzniklo někdy
okolo r. 1630, kdyjistý David Jones potopil loď i se
zbytkem posádky, protože nebyla schopná plavby ani
opravy. Od té doby se o úmyslně potopených věcech
říkalo, že jsou uloženy v truhle Davyho Jonese.
Také vlajky, které vidíme na stěžních lodí v závěrečné
bitevní scéně skutečně existovaly. Ta, která je vyvěšena
na Černé perla patřila karibskému pirátovi Jackovi
Rachmanovi.
Tím nejobávanějším ale byl pirát Černovous, původním
jménem Edward Teach. Měl svou základnu na ostrově sv. Tomáše v souostroví Panenských
ostrovů. Ačkoliv podnikal své výpady jen krátkou dobu, proslul svou divokostí a krutostí. Bála se
ho i jeho vlastní posádka. Před útokem si vplétal do vlasů lýkový provaz a zapálil ho. Také pod
klobouk si dal doutnák a tak se na palubě přepadené lodi objevoval v oblaku dýku.
Piráti jistě používali pestrou sbírku náhodně získaných zbraní, ale dlouhé meče, které vidíme ve
filmech, nebyly pro boj na úzké palubě příliš vhodně a spíše se dávala přednost kratším šavlím se
silnou čepelí.
Černovous nosil hned dvě a mimoto šest pistolí a mnoho nožů. Přesto byl v r. 1718 zajat
v Ocracotské zátoce a v souboji zabit poručíkem Maynardem. Jeho hlava pak byla pověšena na
čnělce Maynardovy lodi Perla
Ne všichni piráti ale měli takový konec. Velšský kapitán Henry Morgan vedl v letech 1663-71
řadu útoků proti Španělům, za což byl povýšen do šlechtického stavu a stal se guvernérem
Jamajky, kde byl v té době i známý Port Royal přístavní město plné pirátů, kteří zde utráceli svou
kořist, většinou stejně rychle a hekticky jak ho získali.
I slavná trojice Thomas Cavendish, John Hawkins a Francis Drake to dotáhla daleko. Drake pro
svou královnu Alžbětu I. Přivezl svou Zlatou laň (původním jménem Pelikán) doslova
napěchovanou zlatem a dalšími cennostmi. Odměnou mu byl šlechtický titul, admirálská hodnost a
podle některých i osobní přízeň samotné královny.

Většina pirátů, ale měla obdobný konec jako Černovous. Nejznámější pirát Wiliam Kidd byl prý
původně váženým kapitánem, který byl najat, aby likvidoval piráty. Sotva však měl posádku a byl
na moři, obrátil a začal přepadat i obchodní lodě. Aby nemusel přiznat, jak velký lup získal,
ukrýval ho (patrně ) na více místech. Je mu též připisováno vybudování tzv. Zlaté jámy na
Dubovém ostrově blízko Halifaxu, ale to většina znalců zavrhuje. Na vybudování tak náročné
skrýše neměl dost času, pracovních sil ani stavebních znalostí.
Podle jedné verze prokázal jistou naivitu, když předpokládal, že se o jeho činnosti doma neví a
vrátil se do New Yorku, kde byl okamžitě zatčen, převezen do Londýna, zde souzen a r.1701
oběšen i když za sebe nabízel výkupné ve výši 100 000 liber!
Uvážíme-li, že na jeho lodi bylo nalezeno 200 zlatých a stříbrných prutů( po 35-40 kg) 28 kg
zlatého prachu, velké množství drahokamů a orientálních látek, můžeme si udělat hrubou
představu o celkovém množství jeho lupu.
Podle jiných pramenů se vzdal, když svou původní lodˇAdventure musel potopit a jeho nová loď
Kedašský kupec byla obchodní a navíc ve velmi špatném stavu. Tato verze se mě osobně zdá více
pravděpodobná.
Bratři Palmerové, sbírali předměty z majetku pirátů a r. 1929 se jim z Kiddovy pozůstalosti
podařilo zakoupit stůl. Uvnitř jedné podpěry nalezli pergamen s nákresem ostrova. Další část,
tentokrát truhlu získali r. 1931. I zde pod dvojitým dnem našli mapu. Později v jiné truhle našli již
třetí nákres téhož ostrova. A až teprve o mnoho let později, již v průběhu II. svět. války získali
pouzdro, kde byla čtvrtá mapa!
Oproti předešlým opatřena údaji o zeměpisné šířce a délce, ale v r. 1947 Palmer umírá a tak se věci
ujali pánové Taylor a Shepard. Vše se zdá být jednoduché, ale údaje z r. 1669 jsou nepřesné a na
místě, kde měl být ostrov nebylo nic. Poklady kapitána Kidda tedy čekají na své objevitele.
Předpokládá se, že by mohly být na ostrůvku Dead Chest nebo Skeleton Island v Karibiku nebo i
na Madagaskaru, který byl piráty využívám velmi často jako útočiště. Jiným místem by mohl být
ostrov Anquillya tak by bylo možné pokračovat dál a dál.
I již zmíněný Dubový ostrov nemusí být tak úplně nesmyslný. Se Zlatou jámou ovšem Kidd nemá
nic společného, ale je možné, že si zde, někde na jiném místě, uschoval část svého lupu.
Dnes je ovšem ostrov totálně přeorán díky pokusům o proniknutí do Zlaté jámy za pomocí těžké
techniky a tak hledat zde nějaké stopy je nejspíš beznadějné. Nehledě na to, že by jeho majitelé
nějaké průzkumy považovali za vměšovnání. Ostatně podle nejnovějších zpráv se tam chystá další
a tentokrát již prý ( pokolikáté už!) definitivní útok na zatím nedosažitelný poklad.
Opusťme ale chladný sever a vraťme se do tepla.
Seychyly jsou dnes známy jako turistický ráj, ale nebylo to tak vždy. V r. 1716 si zde na ostrově
Mahé udělal základnu francouzský pirát Le Vesseur, přezdívaný La Buze. Tak jako jiní i on
skončil 17. 7. 1730 na popravišti. Po cestě rozhodil mezi dav svazek pergamenů a zvolal : „Vemte
si mé poklady, pokud se vám to povede!“
Tyto pergameny samozřejmě dnes již neexistují, ale kolují mezi hledači v mnoha kopiích. Jeden
z těchto hledačů R.H.Cruise-Wilkins, si je opatřil a pokusil se je luštit, což se mu částečně povedlo

a také se mu povedlo nalézt na ostrově některé z indícií zmíněných v textech. Později mu však
došly finance a po jeho smrti jeho synové nesdíleli jeho nadšení a tak poklad La Buze na Mahé
také ještě čeká na své objevitele.
Musím se přiznat, že i když jsem tuhle story četl v několika knihách, vzbuzuje u mě nedůvěru. Jen
tak namátkou:
Pro by La Buze těžce vyráběl po celém ostrově řadu indícií, když on přeci věděl, kde poklad je?
Tak náročné dílo jistě zabralo mnoho času, stejně jako vymýšlení šifer, kdypak by v mezičase
mezi stavbou našel čas na pirátství?
Je možné, že předem počítal s tím, že bude dopaden a tohle celé připravil jako hru s inteligencí
budoucích hledačů.
Jak vidíte, tak skutečná historie pirátů je stejně barvitá a zamotaná jako film. Mmmmm…. Nó,
možná ještě víc!

©Karel Šlajsna
Název : VŠICHNI ZA JEDNOHO, JEDEN ZA VŠECHNY

Většina z vás nejspíš četla nejslavnější z románů Alexandra Dumase, nebo viděli některé z četných
filmových zpracování. Jen tak mimochodem: to poslední, které se režisér snažil inovovat klipovitě
trhaným střihem a přidáním prvků kung-fu a magie, vypadalo chvílemi spíše jako parodie. Jestli
ho viděl i Dumas jistě si zuřivostí rval své kudrnaté vlasy.

Alexandr Dumas starší vlastním jménem Thomas
Alexandre Davy de la Paliatier ( 24.6.18025.12.1870) během svého života doslova chrlil jeden
román ( psal je na modrém papíře) za druhým a na
každý z nich čekali nedočkaví čtenáři stejně jako
dnes na Harryho Pottera. Divadelní úpravy bývaly
často na měsíce předem vyprodány. Dumas krom
mimořádného talentu byl i neskutečně pracovitý a
dokázal psát denně 12-14 hodin! Námětem mu byla
pestrá francouzská historie, ale s reáliemi zacházel
vždy jen více než volně. Ostatně to nikomu příliš
nevadilo, protože to byla jen kulisa pro četná
dobrodružství jeho hrdinů, především těch dnes
nejznámějších pánů mušketýrů. První román Tři
mušketýři napsal v r. 1844 a pro velký úspěch
vznikla další pokračování. I když jsou stejně
napínavá a dobrodružná jako první díl, jeho slávy a
popularity již nedosáhly.
Děj se odehrává v době panování Ludvíka XIV. A předobrazem Athose byl signor d ´Athose,
Aramise Abbe Henry Aramits. I Portos byl skutečně žijící Issac de Portau.
Ale hlavní hrdina d ´Artagnan byl vytvořen jeho podle memoárů napsaných Gatenem de Courtilze
a vydaných 1704 v Amsterdamu.
Charles de Batz Castelmore d Ártagnan se narodil patrně 1620 ( tedy na začátku třicetileté války)
a někdy okolo 1640 vstupuje do vojska a prodělává jako kadet první bitvu. Když o dva roky
později umírá kardinál Richelieu, nastupuje na jeho místo ital Mazarin, který si mladého
odvážného vojáka vyhlédl jako svého kurýra. Ten jeho důvěru nikdy nezklamal a věrně mu
sloužil, přičemž během svých poslání musel často uplatnit nejen své šermířské umění, ale i svou
chytrost. Skutečný život mladého d´Artagnana byl tedy stejně bohatý na dobrodružství jako toho
literárního. Když například nesl do obleženého Bordeaux kardinálův dopis, změnil během cesty
několikrát převlek a do města se propašoval v žebráckých hadrech. Na zpáteční cestě pak je

chycen, ale předstírá, že je zběh a v noci utíká ze španělského zajetí. Během svých cest ještě stačí
prožít i četná dobrodružství milostná, ale nakonec i on se 5.4.1659 ožení s bohatou vdovou
Charlotte de Chanleceny, paní z St. Croix, ale mnoho si manželského života neužije. Válka je
v plném proudu a d ´Artagnan musí být prostě všude.
Dva roky předtím Ludvík XIV. Obnovuje svou osobní gardu mušketýrů a on se stává jejich
velitelem a královým oblíbencem. Velí i mužům, kteří přijíždějí zatknout zavrženého ministra
financí pan Fouqueta.
Ale i štědrá dávka štěstí pana d´Artagnana se nakonec vyčerpala a během obléhání pevnosti
Maastricht na řece Mosele je 23.6.1673 při jedné zteči zasažen do krku a na místě umírá.
Je tedy zdánlivě vše jasno, ale přeci jen tu otazník je.
Již za kardinála Mazarina býval často využíván nejen jako kurýr, ale i jako agent pro zvláštní
účely plnící obzvláště choulostivé úkoly. Originál pamětí prý byl hned po d Ártagnanově smrti
zkonfiskován, aby se potom nějakým tajemným způsobem dostal právě k de Courilzemu.
Je tedy otázka zda byl d Ártagnan při psaní dostatečně diskrétní a o těchto akcích pomlčel, nebo
jestli pak byl jeho rukopis zcenzurován. Jak víme 28.6.1699 vydává Ludvík XIV. velmi podivný
zatykač na muže jménem Eustach Dauger. Ale o tom kdo zatčení prováděl a vězně předával
kapitánu Saint-Marsovi do pevnosti Pignerola nevíme nic
Je totiž docela dobře možné, že to byl právě d Artagnan, který byl tímto tajemným úkolem
pověřen a o muži známém později pod jménem „železná maska“ mnohé věděl. Možná znal i jeho
pravou totožnost a skutečnou historii. Vysvětilo by to i spěch s jakým byl jeho rukopis zabaven.
Když se později zjistilo, že neobsahuje žádné nevhodné informace, byl opět uvolněn.
Ale stejně tak je možné, že by spis stál za opětovné přezkoumání, protože co když cenzorům něco
uniklo a informace umožňující poodhalit tuto záhadu tam přeci jen je?

©Karel Šlajsna
Název : DIVADELNÍ HISTORKY ZE ZEMĚPLOCHY..
(volně navazuje na Soudné sestry T. Pratchetta)

Sotva bylo divadlo alespoň provizorně hotovo, rozhodl se Vínozpěv, kterému po nocích před očima
vyskakovaly dlužné cifry, zahájit provoz s ansáblem, který mě u sebe, než se vrátí Tomjan. I když
nasadil hru Roman a Judita, která měla vždy úspěch, návštěvnost byla velmi malá a potvrzovala
jeho nejčernější obavy. Číslům v jeho nočních můrách přibývaly řady nul a míhaly se stále rychleji.
Vínozpěv jen nechápal, proč se mezi nimi občas objeví jméno Jack Spot.
Pak se však vrátil Tomjan a Mášrecht se vytasil
s novou hrou „Číros, král klačský“. Zkusili jí
hned po několika zkouškách a hlediště bylo
rázem plné a aplaudovalo při každé
z Čírosových drsných hlášek, jako třeba:
„Můžete nesouhlasit, ale každýho, kdo to
zkusí, majznu žezlem po kebuli a nakopnu ho
tak, že se zastaví až v hradním příkopě!“
Nebo: Si se zbláznil, to si mám vzít tu starou
vopici, princeznu z Pseudopolisu? Dyk je jí už
dvacet a mě teprv padesát!“
Mnohé z nich okamžitě zlidověly a lidé je
využívali téměř všude v ulicích AnkMorporku.
Po představení Tomjan, Mášrecht a několik
dalších chodívalo občas k Prokopnutému
bubnu. Byli teď známými a populárními osobnostmi a všichni je vítali, poplácávali po zádech,
objednávali jim pití a citovali celé dlouhé pasáže z her, zakoktávali se, smáli se sobě navzájem,
přeli se jak je to správně a chlemtali pivo.
Tak si jednou vedle Tomjana sedl pobledlý hubený mládenec s plachým výrazem laně a nesmělým
hlasem se tiše zeptal, zda by nemohl k divadlu. Tomjan, který neměl to srdce někoho odmítnout
řekl: „Tak dobře, zkusíme třeba dialog zbrojnošů ze Zeleného zbojníka. Znáte?“
Mládenec polkl a ohryzek mu poskakoval jako splašená žába.
„Trochu.“ pípl sotva slyšitelně.
Tomjan si odkašlal a začal zvučným: „ To se snadno řekne, převlečte se za zbojníky, přikraďte se

k nim a pak trubkou dejte vojsku znamení. Jak ale troubit, trouby nemaje?“
Skoro všichni ti adepti cítíce pozornost těch okolo, to nevydrželi, ztrémovaně zahuhlali pár
nezřetelných slov a prchli, ale tenhle mládenec naopak jakoby obživl: „Však převléct se musíš,
kdyby jsi na sobě měl kyrys, chřestil by na tobě jak se klepeš strachy, že by to bylo slyšet až do
města a každý by poznal, žes královský. Trubku nepotřebuješ, sám jsi trouba.“
Byl to původní text, ale přeci jen trochu jiný. Tomjan navázal: „Je to tu temný, ponurý a určitě tu i
straší, co kdybychom šli pryč?“
„Už dávno jsme překročili bludný kořen, je jedno zda jít či stát, jsme stále na jednom místě, však
stojíme- li méně nás nohy bolí.“
Tomjan (jako setník): Konečně jsem vás našel vy kůže líné. Válíte se tu jak vepři v bahně.
Vstávejte a pozóór!!!!“
Mladík( obraceje se k pomyslnému druhému zbrojnoši): „ Hele, teď když nejsme vojáci, ale
loupežníci, tak si to nemusíme nechat líbit, že na nás tak huláká. Co kdybychom ho tak trochu
zmučánkovali?“
Tohle Tomjan nečekal a vyprskl smíchy. Většina herců se držela křečovitě textu jako neplavec
prkna na hlubokém rybníku a jen málokdo se odhodlal vydat se do neprobádaných vod improvizace
a tím méně se mu povedlo Tomjana takhle zaskočit. Otočil se stále ještě smějíc a řekl: „Dobrá, od
zítřka jsi členem naší herecké společnosti. Pracovní doba neurčitá, plat nejistý. Bereš?“
Oslovený jen šťastně zakýval. Sotva vypadl z role, jakoby zhasl.
Tomjan zašilhal na Mášrechta, který tu seděl a nepřítomně zíral na obílenou zeď, jakoby tam byl
nějaký obzvláště zajímavý vzor. Pak zcela nepřítomně sáhl po paměti do malého tlumoku, který
nosíval stále ssebou. Vytáhl štůsek papírů, lahvičku inkoustu a zručným pohybem zkušeného
šermíře i čerstvě naostřený brk. Ten na malý okamžik ustrnul nad papírem, pak se střemhlav spustil
jako orel na kořist a rozeběhl se zběsilou rychlostí.
Tomjan se rozhlédl po okolí a dal si prst před ústa, žádajíc pantomimicky o ticho. Jeho prestiž zde
již byla taková, že hluk přesahující dosud všechny ekologické limity, postupně klesal na snesitelnou
úroveň, až utichl zcela a bylo slyšet jen skřípání pera běžícího po papíře.
Všichni nábožně hleděli na Mášrechta. Stálí hosté Prokopnutého bubnu už tohle několikrát zažili,
ale přesto je vždy znova dokázal uchvátit ten zázrak a strkali mu jen nové a nové papíry, dolévali
inkoust a ostřili pera, jen aby viděli jak se zhmotňuje ten proud inspirace v psaný text, protože tady
teď úřadovala vzácná paní Můza.
Tak jak se to stalo již kolikrát v minulosti, tak i tentokrát, Mášrecht nic nevnímal a psal a psal, až
bylo jeho dílo zcela hotovo. Pak, jakoby se probudil ze sna, pero ustrnulo v půli pohybu. Zadíval se
na něj, nechápal, proč ho drží v ruce a tak ho zastrčil do tlumoku, zašpuntoval lavičku, přidal ji tam
také, shrábl štos papírů a v polospánku se vypotácel ven.
Už o dva dny později měl Vínozpěv na stole hru Fustus a Mefistus. Přijal ji s velkou nedůvěrou,
protože to byla hra v podstatě jen pro dva herce stojící na dialozích zdánlivě vychytralého a

úlisného Mefistuse a zdánlivě naivně hloupého studenta Fustuse.
Zašel s ní za Tomjanem, který se právě líčil do role proradného Petronia. Usedl na kraj stolku,
pozoroval ho, jak si kolem očí nanáší ponurou šeď číslo 3., namátkou vybral jeden z listů a začal
číst dialog.
Démon Mefistus: Tak, teď jsi přišel i o koně a musíš se pěšky vléci.
Fustus: Je pravda, že nohy více bolí a botky se ošoupou, ale zas si mohu lépe prohlédnout krajinu,
neb tak rychle neutíká a nemám pak mžitky před očima.
Mefistus: Krajina pravíš? Pche! Vždyť jsou tu jen balvany, stromy a tamo potok.
Fustus: Ale na těch stromech jsou krásná červeňoučká jablíčka, co mě zasytí, v potoce pak uhasím
žízeň a za každým kamenem na mě třebas štěstí čeká. Co kdybych ho koňmo minul?
Démon: chodí dokolečka, dupe a tiše se vzteká.

Tomjan se zamyslel: „Zrovna před pár dny jsem v hospodě potkal zajímavého mládence, který umí
skvěle improvizovat. Tenhle dialog v sobě má velké možnosti. Bylo by to pro něj jako dělané.
Ostatně přijď se na něj dnes podívat na odpolední představení. Navrhl jsem mu, aby alternoval
Trisoldu v dramatu Trisolda a Isolátor.“
Vínozpěv poté, co se vrátil Tomjan už zcela přestal hrát. Když divadlo začínalo, hrálo se jen každý
třetí den, ale pak už každý den a stále bylo plno a tak přidávali i odpolední představení a bylo
zapotřebí někoho, kdo by se staral o všechny ty nezbytné maličkosti, bez kterých si chod divadla
nelze představit. Nutno říci, že Vínozpěv pečlivě opatroval své stádečko jako starý zkušený
ovčácký pes.
„Hm, dobrá. Jakže se jmenuje?“
Jill Montek.“
Ten den se Vínozpěv tedy usadil do proscéniového lože a během hry musel konstatovat, že si ten
mladý Montek vede dobře. Sice občas jeho gesta byl trochu křečovitá, ale to se, jak věděl, podá
časem. Závěrečné finále vypadá tak, že se milenci na útěku setkávají za městem, ujišťují se
vzájemně o své lásce, ale pak jsou překvapeni dívčiným zavrženým nápadníkem, který probodne
dýkou nejprve ji, pak jeho a nakonec po srdceryvném monologu i sám sebe.
Zámečník, paradoxně se jmenující Sklenařík, to později u piva vyprávěl kamarádům takto:
Ona tam stála u takového rybníčku, on k ní přišel, vrhnul na ní dlouhý významný pohled, pak vám
po ní hrábnul, přiškrtil si jí, aby se nemlela a povídá jí skoro do krku: „Musíš býti mou!“ Ona na to
nic, jen koukala do země, jakoby tam hledala rozházené drobné. On vám jí zlomil v pase jak rákos a
krátce ji políbil a zase na ni vrhnul ten významný pohled. Ona povídá: „Kdy bude svatba?“ To ho
polekalo, protože jí pustil, jakoby se spálil a poodstoupil, aby se podíval, jestli jí nehráblo. A pak
tam vlítnul ten druhej, ten záporák Lotero, nebo tak nějak a vytáhl na ně korbel…“

„Snad kordel ne?“ ozvalo se z posluchačstva.
„Tak kordel, meč nebo zkrátka něco špičatýho, a v tom se zvedne z první řady takovej voplácanej
chlápek v leopardích slipech a s výkřikem: Neboj ctnostná panno, já tě zachráním!“ vskočil na
jeviště.
Jenže zapomněl, že má přes metrák a huspnul zrovna na propadlo. Západka není nic moc, však jsem
jí tam sám přidělával, praskla a von zahučel někam dolů. Chvíli bylo ticho, pak jsme slyšeli pár
takových lupnutí, jako když lámete suchý větve a nakonec hrozná rána a temné heknutí.
Všichni byli úplně štajf a ti tři tam stáli jak sousoší na náměstí Malých bohů. Někteří se mysleli, že
to patří k ději a nadšeně tleskali, ale my co už sme to jednou viděli( a Vínozpěv s nimi) jsme byli
zvědaví a škodolibě jsme čekali, co s tím udělají.“
Vínozpěv z lóže viděl, že se Montek vzpamatoval jako první a geniálně to vyřešil. Obrátil se na
Lotera a povídá: „Vím, že jsem tě odmítla, ale tys teď tím, že jsi nám přišel na pomoc, ukázal své
šlechetné srdce. Jsi hrdina, ale i citlivý muž, víš, že nemohu býti tvou, když má láska patří jinému.
Nech nás tedy teď odejít vstříc našemu štěstí.“
Další dva cítili, že nelze pokračovat v původní verzi děje, a že jim tato varianta nabízí důstojný
ústup a tak Lotero odešel vlevo a Isolátor s Tristanou vpravo a opona šla dolů.
O týden později, když měla premiéru hra Fustus a Mefistus, byl již Montek plnoprávný herec.
Tomjanův Mefistus byl prostě nepřekonatelný a jejich při každém představení pozměňované
dialogy lákaly i ty diváky, kteří hru již viděli a chodili na ni znova a znova jen proto, aby slyšeli ty
změny.
Divadlo si teď mohlo dovolit téměř dvojnásobný počet herců. Jen neudolatelný Tomjan hrál skoro
všude.
Jestliže Vínozpěv počítal s tím, že dluhy ze stavby budou splácet dva nebo spíše tři roky, teď mohl
po necelém půlroce konstatovat, že mají splaceno.
Však si také některá lože abonovali i ti nejzámožnější obyvatelé Ank-Morporku.
Lady Berankinová sem dokonce přitáhla i Sama Elániuse, který se ve večerním obleku viditelně
trápil a zmizel hned během prvního jednání. Vínozpěv si dovolil poslat pozvánku i lordu
Vetinarimu, ten sice odpověděl, že pro pracovní zaneprázdněnost nemá čas, ale zároveň povýšil
divadlo na Hlavní městské divadlo Ank-Morporku. Úspěch divadla brzy vedl další k pokusu o
napodobení, ale Zeměplocha ještě dlouhá léta neměla důstojnou konkurenci.
PS: Barbar zřítivší se propadlem byl nalezen ve třetím podzemí mezi dekoracemi ze hry Pojďme si
hrát. Na nic se nepamatoval a byl nesmírně překvapen, když mu byly darovány volňásky na
všechny další představení Trisoldy a Isolátora.

©Karel Šlajsna
Název : SFINGA STÁLE ZÁHADNÁ .

Velká Sfinga je jednou z nejznámějších atrakcí Egypta a každý den se kolem ní proženou stovky
turistů. Stojí na Gízské plošině, poblíž tří velkých pyramid. Je 75 m dlouhá a 21 m vysoká. Je
vytesána z pískovcové skály a celek je doplněn zdivem.

Podle současných egyptologů si ji nechal
vytesat faraon Rachefen ( Chafre) asi 2600
př.n.l. jako svou podobiznu. Ale o tom se
vedou rozsáhlé spory, které budou asi těžko
kdy vyřešeny, protože socha a zejména její
tvář jsou silně poškozeny a různé počítačové
simulace, které ji doplňují, jsou spíše
zbožným přáním autorů. Stejně tak se
spekuluje o jejím staří. Mnozí badatelé
poukazují na její erozí zničené tělo s tím, že to
mohlo být způsobeno jen vodou, ale v Gíze
pořádně neprší už 9000 let. To umožňuje
posunout vznik Sfingy hlouběji do minulosti a
vytvořit teorii, že socha představuje Lva, a je
orientována tak, že se dívá na souhvězdí téhož
jména.
O geologických expertízách se dá těžko diskutovat, když se celá věc časem změnila ve frašku.
Posudek jednoho odborníka totiž popírá posudek jiného. Ve výsledku mi vychází, že jedna i druhá
strana pracuje na objednávku tj. s předem daným výsledkem, takže obě nejspíš za moc nestojí.
Ovšem představa, že Sfinga coby Lev byla postavena před 10 000 roky, aby hleděla na své
souhvězdí je legrační. Každý, kdo se jen trochu zajímá o historii astronomie totiž ví, že se
v průběhu věků názvy souhvězdí měnily a stejně tak i jejich tvar, protože různé civilizace
spojovaly na obloze jiné hvězdy. Není tedy žádný důkaz, že uskupení hvězd označované dnes jako
souhvězdí Lva existovalo i tehdy, spíše naopak.
Stejně astronomicky pochybené je i tvrzení, že tři velké pyramidy stojící poblíž Sfingy jsou
postaveny přesně podle postavení tří nejjasnějších hvězd v souhvězdí Oriona.
ak ze všeho nejdřív, by mělo být správně místo „ přesně“ napsáno „přibližně“. Dále platí to, co
jsem napsal o souhvězdí Lva. Taky by autoři měli vysvětlit, proč zrovna by si měli dávní stavitelé
vybrat tři hvězdy z pásu Oriona a podnikat tak náročnou stavbu. I když je tato teorie zjevně
nepříliš domyšlená, objevuje se v záhadologických knihách stále znova- lidé žasněte!

Ale zpět k Sfinze. Během historie se opakovalo několik pokusů a vykopání Sfingy, která byla až
po krk zasypána pískem, ale zcela úplně se to povedlo až v r. 1925. V šedesátých letech za
presidenta Násira zde proběhly rozsáhlé opravy, ale jak se ukázalo, ty soše spíše uškodily, protože
použití agresivních cementů poničilo vápenec.
Často se také píše o tajných komorách, které mají být pod Sfingou. Podle záhadologů má být jeden
vchod pod předními tlapami sochy a další na jejím pravém boku. Zejména ten čelní je opředen
mnoha zkazkami o rozsáhlém podzemí, které má několik úrovní a chodby vedou až pod pyramidy.
V komorách má být ukryto tajné vědění vyspělé dávné civilizace Atlantidy.
ěmto teoriím nahrávají zejména velmi nesouvislé archeologické průzkumy okolí Sfingy. Zmatek
do všeho vnáší i vedoucí vykopávek Zahi Hawas, svými změnami názorů a rozporuplnými
rozhodnutími, které mění takřka den ze dne, přičemž sám sebe s oblibou stylizuje do podoby
jakéhosi Indiana Jonese.
Záhadologové tvrdí, že v posledních letech byla Cheopsově pyramidě a v okolí Sfingy na Gízké
plošině provedena řada tajných výzkumů, jejichž výsledky jsou tajeny, protože ukazují jiný pohled
nejen na historii Egypta, ale i celého lidstva. To může být pravda, ale i výmysl těch, kteří chtějí
vypadat jako vědoucí zasvěcenci.
Sfinga tedy zůstává stále záhadná a vyvolává řadu otázek, které snad někdy v budoucnu budou
zodpovězeny.

©Karel Šlajsna
Název : ZRCADLENÍ ČASU

Dnes jsem si název vypůjčil od Z. Patricka, který ve své knize ukazuje několik zajímavých
historických událostí, které dělí stejná časová posloupnost. V jiných případech nacházíme číselné
shody- známé jsou třeba letopočty s osmičkou v dějinách našeho národa.
Další možností jsou podobnosti dějové. Jednou
z nejznámějších jsou atentáty na dva americké
presidenty. A. Lincolna a J. F. Kennedyho.
Ale jsou i jiné:
Bitva v Teutoborském lese se odehrála patrně
někdy na podzim r. 9 n.l. a spadá do velké expanze
Římanů na sever. Zatímco na východě si dvě legie
pod vedením mladého Tiberia prohlížely krásy
budoucího Trenčína, na západě jiné legie pod
vedením Varuse postupovaly na sever Gálií. Jeho
protivník-vůdce Germánů Arminius byl vychován
v Římě a sloužil v jeho vojsku jako jeho doprovod
a zvěd. Dá se odhadnout, že to byl právě on, kdo
velitele přemluvil, aby vytáhl z tábora s celým
trénem a pak vojsko zavedl od pasti, kde již
čekaly spojené germánské kmeny a sevřely kolonu
ze všech stran. Římani byli pobiti do jednoho a
traduje se, že velitel, který to viděl, spáchal
sebevraždu, když sám nalehl na meč.
Dlouho se přesně nevědělo, kde se bitva odehrála a až teprve v r. 1987 byla objevena v oblasti
Kalkriese nedaleko Osnabruskcku.
Byl zde nalezen bývalý římský tábor s velkým hromadným hrobem a celém širokém okolí pak
kosterní pozůstatky a části zbroje. Z toho se dá usuzovat, že patrně boj neprobíhal na jediném
místě, ale po napadení kolony se proměnil v řadu menších střetů.
Druhá bitva se odehrála 17. 5. 1876.
Uznávaný náčelník Sedící Býk shromáždil u Little Big Hornu spojené Siuxské a Čejenské >kmeny
kterým se přidali ještě Arapahové. Celkem se zde sešlo okolo 7000 ( některé prameny uvádějí i
9000) bojovníků. Proti nim vláda poslala sedmou kavalerii pod velením ambiciózního a také
bezohledného G. A. Custera.

Ten jí rozdělil na tři části a se svými vojáky se hnal vpřed. Pak jim však z naprosto
nepochopitelných důvodů dal rozkaz sesednout a pokračovat dál k ležení pěšky. To je ale již
obklopila indiánská jízda a všechny pobila.
Ačkoliv obě bitvy mají poněkud jiné reálie, přesto tu je možné najít jisté analogie.
Důkladný archeologický výzkum byl na místech proveden teprve nedávno a povedlo se vyvrátit
četné mýty obě události obestírající.
Arminius i Sedící Býk žili nějaký čas mezi nepřáteli. Oběma se podařilo spojit na čas různé kmeny
k společnému boji, ale v obou případech se tato křehká koalice brzy rozpadla a znovu začal
bratrovražedný boj, kterého jejich nepřátelé využívali. I všichni hlavní protagonisté měli podobný
osud.
Varus, jak již víme, spáchal sebevraždu. Custerova lebka nese známky výstřelu z bezprostřední
blízkosti a tak i zde nelze sebevraždu vyloučit.
Arminius byl zajat a popraven. Sedící Býk byl přinucen vrátit se do rezervace a také popraven 15.
12. 1890, kdy ho během policejní razie zastřelil Rudý Tomahavk.
V obou případech vítězové vyhráli jen díky obrovské přesile a nelze to napsat jinak, i hlouposti
velitelů poražených vojsk.
Bitva v Teutoborském lese je často řazena mezi nejvýznamnější historické události a to i přesto, že
vítězní Germánové se nesemkli v jednotnou koalici schopnou postavit se Římu a je na několik let
jejich postup zastavili. Během dalších let si Římané Gálii zcela podmanili. Vítězná bitva u Little
Big Hornu indiánům také nepomohla a byli dál vybíjeni po stovkách.
Často se setkávám s názorem, že je to vše jen náhodné, ale nemohu si pomoci, těch náhod je až
příliš, i když chápu, že přijmout teorii nenáhodnosti znamená i nutnost položit si řadu otázek na
které zatím není odpověď.
Čtu velké množství spekulativní literatury, ale jediný kdo se zatím alespoň pokusil rámcově se
tímto zabývat, byl nedávno zesnulý Ivo Wiesner. Jeho knihy jsou ovšem na pomezí SF a je třeba je
brát a velikou reservou.
Je vůbec možné nalézt odpověď?
Je možné, že tak jak se v přírodě už od těch nejmenších částic objevují fraktály, že něco
podobného existuje i v čase a v ději jím probíhajícím?
Asi se opakuji, ale líbí se mi výrok detektiva –faráře otce Browna:
„ Stojíme na špatné straně goblénu.“
To co zatím známe a vidíme, jsou jen nějaké ty nitky a uzlíky pomyslného gobelínu a jen tušíme,
že na druhé straně by mohl být nějaký celistvý obraz. Podaří se někdy v budoucnu nahlédnout na
tuto druhou stranu, nebo nám to naše omezené smysly nedovolují?
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Aby bylo hned zpočátku jasno, nejsem žádný geniální detektiv jak byl Sherlock Holmes nebo
Herkule Poirot ani tvrďák s hranatou bradou, mohutnou pěstí a pistolí v kapse. Vlastně nejsem ani
doopravdický detektiv s licencí.
Býval jsem kabaretní kouzelník, kterému se jednou kouzlo nepovedlo, a když jsem se po dvou
měsících vybelhal z nemocnice, nebylo na návrat na jeviště už ani pomyšlení.

Začal jsem tedy vymýšlet triky pro kolegy a vyrábět pro ně
rekvizity. Protože to byly unikáty, které nikdo jiný neměl,
byl o ně obrovský zájem.
Také se zamnou v nemocnici často stavoval můj známý
policista Legner a povídali jsme si o zločinech. Nemyslím
tím teď ty, kdy někdo někoho zabije, protože je v nesprávný
čas a na nesprávném místě, nebo ve vzteku bez rozmyšlení,
myslím ty zločiny, které si pachatel předem připravuje.
Ty se totiž v mnohém podobají kouzelnickým trikům.
Pachatel předstírá, že je něco jinak než ve skutečnosti, snaží
se vyvolat dojem, že se události seběhly jinak, v jiný čas a
na svůj čin si mnohdy, stejně jako kouzelníci, připravuje
velmi důmyslné pomůcky. Tak jsme probírali i některé
konkrétní případy a já navrhl možné finty, které byly
použity a později se ukázalo, že jsem často měl pravdu. Tak
jsem se stal jeho občasným poradcem.
Tak tomu bylo i tenkrát,
Bar Riviera byl postaven v třicátých letech a nový majitel udělal dobře, že ho nechal téměř
v původním stavu. Měli jste tak pocit, že tu každou chvíli potkáte Al Capona nebo Luka Luciana
s jeho hochy, kteří mají v rukou Thompsony 400 a kapsy nadité pistolemi.
Před vchodem parkovalo několik policejních aut. Hromotluk u vchodu byl můj známý a tak jen
kývl na pozdrav a dál si mě nevšímal, když jsem podlezl žlutou pásku a vešel do úzké chodby
ozdobené fotkami usmívajících se krásek v životní velikosti s minimem šatstva.
Na bývalém parketu byly malé stoly a na nich lampičky s tlumeným světlem, aby diváci měli větší
soukromí. Pro ty, kteří ho chtěli mít ještě více, tu pak byly lóže, které se daly v případě potřeby
uzavřít.
Legner stál na jevišti a povídal si něco s několika dívkami oblečenými do blýskavých trikotů a
kolem, tak jak je to obvyklé, pracovala parta z kriminalistické laboratoře. Postavil jsem se opodál a

nasával atmosféru. Legner mě zahlédl a pokynul mi, abych k němu přišel. Dobelhal jsem se tedy na
jeviště. Zhruba uprostřed tu stála černá truhla v podobě rakve s otvory pro meče, které se hrozivě
leskly na stojanu vedle.
„Kouzelník, který si říkal Raven, tu předváděl kouzlo s bednou a stala se mu malá nehoda,“
vysvětloval Legner, „Znal jsi ho?“
„ Jo byl to pěkně slizkej, despotickej a lakomej mizera. Ještě mi dluží prachy. Ty už z něj asi
nevymáčknu co?“
Legner místo odpovědi přešel k bedně a otevřel jí. Nahlédl jsem dovnitř. Byla prázdná, ale na dně
byla vidět krev.
„Nějak málo,“ poznamenal jsem, „ kdyby do něj zabodli jen jeden meč, tak by jí tu byl celej
rybník.“
Jen kývl na souhlas.
„Náš technik říká, že zcela určitě není čerstvá, ale nejspíš od včerejška, navíc pravděpodobně není
ani lidská.“
„Možná chtěl jen zvýšit dramatičnost čísla?“ navrhl jsem.
„ Jen tak pro jistotu- jak to funguje?“
„ Každý si tohle číslo trochu obměňuje. Někdo se třeba nechává svázat a tak, ale podstata je stále
stejná. Kouzelník nebo některá z jeho pomocnic si vleze do bedny. Zbytek okolo dělá všelijaké
kejkle, otáčí jí a jakoby ukazují lidem, že má dno i zadní stěnu, ale přitom jí přesunou na přesně
stanovené místo, kde malá páčka uvnitř zapadne do zástrčky dna a propadla. Ti okolo uslyší
cvaknutí, které diváci pro hudbu nezaznamenají. Pak ukazují lidem meče, dávají jim sáhnout, že
jsou opravdové a ostré. Tím tomu vevnitř dají čas, aby si otevřel, vyklouzl ven a zdola za sebou
opět zabouchl. Poznají to podle toho, že páčka vyskočí a opět to cvakne. Některá z pomocnic se
stále zdržuje u bedny a dá ostatním předem dohodnuté znamení. Teprve pak dovnitř vrážejí meče a
kouzelník se mezitím přemístí na předem dohodnuté místo, kde se pak ve finále objeví v záři
reflektoru živý a usměvavý.“
Legner spokojeně kývl: „Jo, přesně tak. Jako přes kopírák. Jen s tou krví jsi se zmýlil. Nebylo to
připravené, to mi všechny potvrdily a když jí na dně uviděly, hrozně se lekly a vznikl velký zmatek.
Ten dosáhl vrcholu, když se Raven neobjevil tímhle v loži jak bylo dohodnuto.“
„ Ještě pořád jsi mi neřekl, co se s ním stalo.“
„Ne?“ předstíral ten starý lišák údiv, „ Našli ho dole v pozemí pod schody probodnutého nožem.“
„Kdybych věděl, že mě hned nenasadíš želízka jako hlavnímu podezřelému, řekl bych, že si to
zasloužil. Byl to fakt pěknej parchant. Ale já bych s ním tak rychle neskončil. Vrtal bych se v něm
dlouho, abychom si to oba hezky užili… „ a pokusil jsem se o maniakální smích.
„Šašku!“ ohodnotil to Legner, „ ale musím tě zklamat. Žádná želízka, přenocování v cele a podobné
radosti tě nečekají. Tam dolů vedou jen hrozně příkré schůdky, tam by jsi se nedostal.“
Udělal jsem zarmoucený obličej a společně jsme se zasmáli.
Tyhle naše zdánlivě bezúčelné legrácky už mnohokrát uvolnily nervózní atmosféru a vedly
k novým podnětům a nápadům. Jeden jsem dostal zrovna i já.
„Musel to udělat někdo, kdo ten trik s bednou zná, takže to byl někdo z branže. Podle toho co říkáš,
k tomu, aby ho zabil, mohl mít důvod leckdo. To bude pěkná fuška.“ povzdychl si Legner.

„Takže by ti nevadilo, kdybych ten okruh trochu zúžil, že?“
„Přehlédl jsem snad něco?“ znělo to trochu popuzeně, ale hlavně zvědavě.
„ Tak zaprvé, ta stará krev. Proč? Nejdřív jsem myslel, že pro efekt, ale pak jsem si uvědomil, že
v tom pološeru ji diváci na dně nemohli vidět. Takže k tomu byl jiný důvod, ale k tomu se dostanu
za chvilku. Nejdřív- musel jí tam připravit někdo už včera, to znamená někdo, kdo má k proprietám
přístup a to jsou jen lidé z Ravenova okruhu pomocnic.“
Všichni stáli a sledovali, co říkám. Viděl jsem jejich napjaté výrazy tváří a musím se přiznat, že mi
to dělalo dobře a tak jsem pokračoval: „ Dobrá, teď proč tam tu krev někdo připravil. Pachatel
potřeboval, aby až se bedna otevře, vznikl zmatek a nikdo si nevšiml, kde kdo je a hlavně, kdo
chybí. Stačila pak malá chvilka, Vrah odběhl za jeviště počkal si na Ravena až bude na schůdkách,
probodl ho a vrátil se zpět. Jestli již předtím stál někde poblíž portálu, tak mu to trvalo jen
chviličku.“
„ To zní velmi pravděpodobně, ale už jsme je všechny vyslechli. Nikdo v podstatě přesně neví kdo
kde byl,“ řekl otráveně Legner.
„ No říkal jsi mi, že si to jeden z diváků natáčel, takže jestli nám půjčí kameru…..“
Sledoval jsem přitom Ravenovy pomocnice a ještě než jsem dořekl jedna z nich, taková vycmrndlá
blondýnka vytřeštila oči a rozběhla se z jeviště. Bylo to naprosto šílené a čistě instinktivní, protože
už po pár krocích jako na skálu, narazila na jednoho z policistů. Tomu nedělalo žádný problém
zkroutit jí ruce a nasadit pouta. Podívala se na nás. Bylo to pohled vyděšené myšky, která se náhle
octila uprostřed houfu hladových kocourů.
„ Byl to sviňák, slíbil mi manželství, ale když jsem otěhotněla, vysmál se mi a řekl, že mi dá
padáka, protože žádnou tlustou bachyni v programu nepotřebuje.“ rozplakala se.
„Chovejte se k ní slušně,“ řekl smutně Legner a kývl, aby ji odvedly. Pak se otočil ke mě a zeptal se
přísně: „Chudák holka co? ALE! O jakém videu jsi to tu mluvil? Vždyť žádné nemáme!“
Tak trochu rozpačitě jsem pokrčil rameny: „Malý trik víš. Blufoval jsem, ale hlavně, že to
účinkovalo, no ne?“
Obrátil se k ostatním. „Pánové tady to balíme.“
Pak do mě žďuchnul do mě loktem: „Tak to tedy jo. Zvu tě na panáka. Dlužím ti ho zároveň s díky
za pomoc.“
Zavěsil se do mě a vyrazili jsme k baru.
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Bylo mlhavé a kalné podzimní ráno a Franta Peroutka se šoural tak jako každý den do práce. Típl
vajgla a odemkl maringotku stojící u rozestavěné silniční spojky E 107. Nevrle zasakroval, protože
uvnitř bylo stejně chladno jako venku. Ze skřínky si vyndal klíče, hodil na sebe pracovní bundu a
vydal se k bagru, stojícímu opodál. Nastartoval a nechal motor běžet naprázdno. Zapálil si další
cigaretu a podíval se na hodinky.
Co nevidět tu bude první Tatra a dneska
sebou budeme muset hodit, protože
stavba má časový skluz, myslel si. A
opravdu, ještě ani svou myšlenku
nedokončil a objevily se světla prvního
náklaďáku. Zkušenými pohyby chňapnul
páky a bagr začal plnit korbu hlínou.
Tak to šlo asi hodinu, ale pak lžíce
narazila na něco tvrdého. Franta popojel
kousek dál a zkusil to znova. Tam to šlo
dobře, ale jak ubíral další a další hlínu,
viděl, že to nač předtím narazil je
obrovitý, nahrubo opracovaný štíhlý
balvan.
„Sakra práce“, zaklel a sotva padla
desátá, vylezl z kabiny a vydal se do maringotky, kde z bundy vyštrachal mobil a zavolal vedoucího
stavby.
Ing. Vondrák, když si poslech co mu Peroutka říká, měl pocit, že horší zprávu už dostat nemohl.
„Zatím pokračujte někde jinde, dám vědět co s tím“, štekl vztekle do telefonu a zavěsil. Naštvání
tím přenesl i na Peroutku, který pak zbytek dne sakroval a nadával a náladu mu spravilo až pozdě
odpoledne pár piv proložených fernetem.
Vondrák mezitím v kanceláři zvažoval, že prostě objedná jeřáb, aby ten zatracený šutr dal pryč a
stavba mohla pokračovat, ale pak si uvědomil, že když zavolá archeology, tak jak mu ukládá
povinnost, bude moci dobře odůvodnit i to zdržení stavby, které už vzniklo předtím, aniž by musel
platit penále.
A tak už druhý den na stavbu dorazila škodovka a z ní se vyhrnulo pět mužů a zvědavě si prohlíželo
kámen, zatím vyčuhující ze země asi na dva metry. Pak pro začátek vykolíkovali čtverec asi tak
deset krát deset metrů a dali se do práce. Navigovali Peroutku, tak aby kámen nepoškodil. Nebyl
z těch akademiků nijak nadšený, co ti mohou o práci s bagrem vědět? Komandují jeho, který na

něm maká už deset let se často holedbá v hospodě, že by s ním uměl servírovat i jídlo v nobl hotelu.
Moc tedy jejich pokřikování neposlouchal a dělal si to po svém. Nutno říci, že spokojenost byla
oboustranná.
Nakonec se kámen vyloupl v celé výšce přes tři metry a to už parta Peroutku milostivě propustila a
kolem se začaly míhat lopatky. Konečně našli místo původní úrovně země. Svou výškou a
mohutností byl mnohem větší než dosud nejznámější menhir v Čechách u Kladna.
V okolí těchto kamenů zatím nebyly zaznamenány žádné nálezy a tak je překvapilo, když na
severní straně těsně u paty kamene našli malou jamku vyloženou pečlivě vybranými plochými
kamínky a v ní sedm kovových kuliček velikosti asi tak tři centimetry.
Největším zdržením tedy nakonec bylo to, že bylo nutno sehnat speciální těžkotonážní jeřáb, který
by byl schopen si s tak těžkým kamenem poradit a přemístit ho mimo trasu budoucí silnice. Při tom
se zjistilo, že byl další téměř metr usazen v zemi. Peroutka pro něj vyhrabal díru a menhir tam by
slavnostně usazen. Archeologové zmizeli a na stavbě si všichni oddychli. Kuličky putovali do
místního regionálního muzea, do jedné z mnoha vitrín.
Magistr Jiří Černý je tam vyrovnal hezky do řady a přestal si jich všímat. Až teprve za týden, když
si šel koupit svačinu a jen tak letmo vitríny přehlédl, si všiml, že něco není úplně v pořádku.
V prvním okamžiku si myslel, že někdo něco ukradl, ale vzápětí si uvědomil, že je to nesmysl. Nic
tomu nenasvědčovalo, byl tu obvyklý pořádek a ostatně, nebylo tu nic cenného. Těkal z jedné
skříně na druhou a stále nemohl přijít na to, co je jinak. Až po dlouhém hledání si všiml, že těch
sedm kuliček, které sem nedávno přibylo, není v řadě, ale uprostřed na jednom místě.
Klíče od skříní s exponáty měl jen on ve své kanceláři, takže nepřicházelo v úvahu, že by je někdo
vzal, kuličky přerovnal a klíče opět vrátil. A proč by to kdo dělal?!
Černý si přidřepl a zblízka se na kuličky, tulící se k sobě, díval. Napadlo ho, že třeba je polička
prohnutá, ale nebyla. Nakonec to vzdal a vydal se do kanceláře, vzal z věšáku klíče, kuličky znova
vyrovnal do řady a zapomněl na to, ale když v poledne odcházel na oběd, tak jen na mžik mrknul na
kuličky a zůstal nevěřícně stát. Byly zase u sebe!
Co se to sakra s nimi děje? Znova se vrátil a znova kuličky rozložil, tentokrát do kruhu a když se
vracel už se nedočkavě hrnul do kouta kde byly. Už ho nepřekvapilo, že jsou opět pospolu.
Chce to vědecké metody, rozhodl se, a vzal si je do své kanceláře. První, co ho napadlo, byl
magnetizmus. Vytáhl ze šuplíku sponu, ale žádná z kuliček ji nepřitahovala. Nepřitahovaly se
zdánlivě ani sami mezi sebou, nereagovaly ani na magnet, který tu náhodou měl. Na pohled se od
sebe nijak nelišily, byly i stejně velké. Začalo to být stále více zajímavé. Černý si je postavil před
sebe, zapálil si výjimečně cigaretu a díval se na ně. Nic se nedělo. Vstal a vyhledal složku se
záznamem o nálezu. Moc toho tam nebylo, snad jen to, že byly nalezeny u menhiru a ne v nějakém
sídlišti a nebo svatyni, jakoby se jich někdo chtěl zbavit, aby byly co nejdál od osady, možná, že ten
obrovitý menhir byl jako varovně vztyčený prst, pozor tomuhle místu se vyhýbejte!
Ale z čeho vlastně jsou? Černý listoval útlým svazkem, aby zjistil, že nebyla provedena žádná
odborná expertíza, ale nálezci se spokojili

s povšechným konstatováním, že : byly vyrobeny pravděpodobně Vzal je do ruky a potěžkal. Na
to,že by měly být ze železa, byly velmi lehké. Vyhrabal ze skříně váhy a opravdu, odpovídalo to
spíše niklu a nebo ještě více hliníku. Zavrtěl nevěřícně hlavou. Jednak ho překvapilo, že pracovníci
na místě nálezu svou práci takhle odbyli a jednak hliník v pravěku?
A v té chvíli si vzpomněl na to jak ještě jako mladík četl knížky Ludvíka Součka, kde on píše o
přezce nalezené v hrobce nějakého prehistorického čínského generála.
Uvědomil si, že možná má na stole obdobnou archeologickou senzaci a už si sám sebe představil
obklopeného houfem novinářů a fotografů.
A možná by to bylo i na docentskou práci a pozvánka na nějaký prestižní mezinárodní
archeologický kongres.
Díval se zamilovaně na kuličky a maloval si budoucnost v těch nejrůžovějších barvách.
Hned také dostal další nápad, vzal krabičku od čaje a z katronu vyrobil mřížku. Kuličky umístil
každou do jiného políčka a odešel se projít. Samozřejmě byly opět pospolu, aniž by byl karton
nějak poškozený.
Odložil další experimenty a pustil se do sepisování zprávy o svém objevu. Ale zatímco v jeho mysli
to bylo vše jasné, a logické, teď když to měl vyjádřit v odborných termínech, nastaly těžkosti a tak
se vrátil ten den domů až pozdě večer.
Manželka pochopitelně byla nenaladěná, i když po jeho příchodu nedůvěřivě začichala a
s uspokojením v duchu konstatovala, že z něj necítí ani alkohol ani voňavku. Ale to samozřejmě
nemohlo nijak zmírnit proud jejích výčitek, kterými ho zahrnovala. Pokusil se jí vysvětlit jak velký
a významný udělal objev. Moc jí to nezaujalo a změkla teprve, když nastínil svou možnou oslnivou
kariéru.
Přeci jen třeba není ten její takovej nekňuba, co se upíchl na neperspektivním místě v tomhle
zapadákově.
Druhý den přepsal svou práci načisto, hodil ji do tašky a vyrazil do Prahy.
Docent Pazdera měl svou kancelář vyzdobenu četnými diplomy a fotkami, kde on si potřásá ruku
s Markem Lehnerem, Zahi Hawasem a dalšími osobnostmi archeologického světa. Ten den ho zcela
vynímečně netrápilo revma, které si pořídil na jednom z přítoků Rio Xingu a tak byl v dobrém
rozmaru. Nabídl Černému křeslo a blahosklonně přijal útlou složku a začetl se do ní.
Pak odložil brýle, poklepal na papír prstem a chvíli bylo ticho. Pan profesor se rozhlédl po
fotografiích slavných mužů, jakoby u nich hledal inspiraci pro odpověď, ale nakonec si povzdychl,
protože mu bylo jasné, že to zůstane na něm.
Zhluboka se nadechl a začal: „Mladý muži, to co tu píšete, je hrozně zajímavé a je to skutečně
velký objev( Černý v duchu zajásal), ale věřte mi, a dobře vám radím, nechte si to pro sebe( Černý
se v duchu začal propadat ze sedmého nebe někam hodně hluboko dolů ).

Podobných nálezů už v minulosti bylo mnoho. Tak třeba v Německu v r. 1871 v uhelné sloji našli
kovový hranol, před cirka čtyřiceti léty něco, co ze všeho nejvíc připomíná automobilovou svíčku a
není to tak dávno, také na Sibiři, miniaturní zlaté spirálky. Tak bych mohl pokračovat dál a dál.
Však o takových podivnostech píše nejen pan Däniken.
Ale podívejte se, co se stalo. Většina těchto předmětů byla označena za podvrhy, nebo jsou
zesměšňovány a utajovány. Nálezci jsou ocejchováni jako podvodníci.
Teď jste správce malého muzea, ale chcete tam skončit jako uklízečka? Jestli chcete doopravdy
udělat kariéru, zapomeňte na to a vyberte si nějaké téma, které sice bylo již zpracováno stokrát, ale
je méně kontroverzní.“
Když viděl, jak je jeho host náhle skleslý, povzbudil ho. „ No tak hlavu vzhůru, přeci se kuli tomu
nezničíte, čeká vás skvělá kariéra!“
Pan profesor ani netušil, jak prorocká slova pronáší.
Magistr Černý skutečně do roka předložil studii o Slovanech v Pražské kotlině, která byla
ohodnocena jako velmi hodnotná a nikomu nevadilo, že o tom už bylo napsáno spousta papíru a
s tím spojená výstavka měla se Slovany společného asi tolik co maďarský guláš vařený v Praze
vietnamským kuchtíkem s Maďarskem.
Před kuličky nový kustod dal nápis: pravěké votivní náboženské předměty, vyrobil ze slámy misku
ve které si hoví a mohu se teď, když jsou venku, konečně věnovat své činnosti. První sbírá sluneční
energii, druhá ji kumuluje, třetí ji transformuje pro vysílač umístěný ve čtvrté, pátá a šestá mají za
úkol zjistit, zda jsou na správném místě a vysílač nasměrovat na přijímač čekající na zprávu, kterou
připravuje koule sedmá.
Z té by jistě invazní vojsko mělo velkou radost, protože se koule po svém příletu na krátký čas, než
byly zakopány, dostaly do malé primitivní skupiny lidí, která používala jen sekery oštěpy a luky.
Problém možná bude jen v tom, zda příjemce zprávy za ty zhruba tři tisíce let čekání
neomrzelo…….

©Karel Šlajsna
Název : DNES A ZNOVA DNES.

Kdybych měl svůj příběh vyprávět, musel bych se vrátit v čase zpět do začátku devadesátých let.
Tak jako mnozí i já začal podnikat, ale i já jsem brzy zjistil, že i kdybych dřel sto let, tak tady v
tomhle státě nezbohatnu. A tak jsem začal podvádět. Nejprve jen tam malinko, ale jak jsem se
seznamoval s těmi správnými lidmi, ukazovaly se stále nové možnosti, vydělával jsem víc a víc.

Jak se ukázalo, tím pro ně nejdůležitějším byl
jakýsi inženýr Rada. Dnes se takovým lidem
říká „ ekonomičtí poradci“, ale tehdy to byl
ještě neznámý pojem. Také on byl naprosto
bezvýznamný muž a snad právě proto byl
dosazen do vysoké funkce na tehdy vznikající
burze.
Měl krom vynikajících analytických
schopností i úžasný instinkt, který mu
pomáhal určit, které akcie půjdou nahoru a
které budou klesat. Já měl jeho důvěru a také
už tehdy nějaké finance a tak jsme společně začali obchodovat a vydělávat.
Některé menší akce jsem pomocí internetu realizoval i sám, ale to vyžadovalo hodně času, kdy
jsem musel sedět u počítače a sledovat co se děje.
Moje životná úroveň stoupala a já si mohl dovolit koupit luxusní auto, urbanistickou viku v
Horoměřících a krásnou ženu.
Byla to moje největší osudová chyba. Měla nádherné tělo,
ale uvnitř to bylo rozmazlené neurotické dítě, stále se dožadující pozornosti, pochval a nových
dárků.
Vyrušovala mě od práce většinou v důležitých chvílích, kdy jsem mohl během okamžiku vydělat
nebo prodělat tisíce a já je ztrácel.
Navíc během svých častých nákupů dokázala utratit mnohem více, než jsem vydělal. Když jsem jí
na to upozornil, následovaly hysterické scény. Neměl jsem dost financí na to abych se účastnil
některých akcí, které mi Rada dohodil. Začal mi vyhrožovat, že se obrátí na jiné lidi a to by byl
můj konec.
Rozhodl jsem se své ženy zbavit stůj co stůj. Rozvod? Odrbala by mě o většinu majetku, který se
mi podařilo vydělat! Ne, musím se ji zbavit jinak- zabít jí, ale je třeba to naplánovat tak, aby na mě
nepadlo podezření. Přemýšlel jsem nad tím každou volnou chvilku, když jsem jel v autě, když
jsem seděl na záchodě, ležel ve vaně nebo v posteli před spaním.

Nemusím se snad ani zmiňovat, že náš sex pak nestál za nic, což vedlo jen k dalším šíleným
žárlivým výstupům.
Život s ní se stal nesnesitelným. Utěšovalo mě jen to, že můj plán již byl připravený. Všechno to
bude vypadat jako loupežné přepadení nějakého pobudy, já budu mít dokonalé alibi a policii
sehraji zdrceného manžela.
Opatřit si pistoli bez registrace není pro někoho, kdo má dost peněz žádný problém. Pečlivě jsem jí
vyčistil a vyzkoušel v blízkém lesíku.
Toho dne jsem přijel odpoledne domů, zastavil s autem u domu. Julie měla ten den zase mizernou
náladu, ale já jí ukázal pistoli a řekl jí, že jsem ji koupil na její obranu. Pobavilo mě, jak jí zaujal
můj výklad, když jsem ukazoval, jak se se zbraní zachází. Držela ji tak nešikovně, že by nejspíš
postřelila sebe samu. Oba jsme se tomu zasmáli, já jí pistoli vzal a uložil jí do šuplíku v šatníku.
Poprvé po dlouhé době u nás byla trochu uvolněná atmosféra, ale už večer jsem nasedl opět do
auta a vyjel k blízkému letišti. Tady jsem auto zaparkoval na placeném parkovišti a dal hlídači
velké spropitné, abych si byl jist, že si mne bude pamatovat.
Prošel jsem terminálem a vydal se k letadlu do Bratislavy. Letenku jsem měl koupenou již dříve.
Protože jsem kdysi na letišti pracoval, věděl jsem kudy se zcela nepozorovaně dostat ven. Počkal
jsem do úplné tmy a pak nasedl do staré škodovky, kterou jsem tam měl připravenou a koupil jsem
ji před časem za pár tisíc. Luxusní oblek jsem vyměnil za staré džíny, obnošenou bundu a černého
kulicha. Nebyla ještě ani půlnoc, když jsem přijel k našemu domu. Byl celý tmavý
. Potěšilo mě, že ani ve vedlejších domech nebylo vidět žádné světlo. Odemkl jsem si, vklouzl
dovnitř, potichu vyšel nahoru a do ložnice. Julie tam ležela a ve spánku se podobala anděli. Na
chvíli jsem zaváhal, ale pak jsem vytáhl pistoli ze zásuvky, vzal jsem polštář, přiložil jsem jí ho na
hlavu a vystřelil. Její tělo sebou škublo a znehybnělo, byla mrtvá.
Když jsem si to plánoval, vypadalo vše naprosto jednoduše, ale teď to semnou řádně zamávalo.
Zastrčil jsem pistoli do kapsy a vyvrávoral jsem ven a doškobrtal dolů. V hlavě mi hučelo a
potřeboval jsem se nutně něčeho napít. Otevřel jsem bar, a nalil si pořádnou dávku. Jak mi alkohol
klouzal do žaludku a rozléval se po těle, třas postupně ustával. Dal jsem si ještě jednu. Začal jsem
zase myslet racionálně.
Teď bych podle plánu měl nafingovat loupež, ale neměl jsem sílu vrátit se znova nahoru, kde teď
leželo to mrtvé tělo, udělal jsem tedy alespoň dole trochu nepořádek a vymáčkl loktem sklo ve
dveřích a vyšel ven.
Auto mi připravilo další horkou chvilku, kdy nechtělo nastartovat a až teprve napotřetí škytlo a
motor naskočil. Neujel jsem ještě ani tři kilometry, když se ve světle mých reflektorů objevilo
policejní auto a policista mávající na mě červeným světlem a ukazující mi abych zajel ke straně.
Jednal jsem bez rozmyslu, dal jsem blinkr doprava, přibrzdil, ale sotva se policista pohnul, prudce
jsem sešlápl plyn, objel jsem ho a vyrazil. V hlavě mi hučelo a měl jsem tam jen jedinou
myšlenku: na výpadovce se mi snad podaří zmizet. Sedět ve svém bavoráku, nebyl by to problém,
ale v téhle dýchavičné herce jsem neměl šanci. Už za chvilku jsem ve zpětném zrcátku uviděl
blížící se blikající majáček. Předjeli mě a zablokovali cestu.
Pak už to se mnou šlo z kopce, kontrola dokladů, dechová zkouška a samozřejmě i osobní

prohlídka a nález pistole. Cvakly želízka a já putoval na stanici. Tam další potupná osobní
prohlídka a výslech. Otázky padaly zas a znova, věděl jsem, že mé odpovědi jsou ubohé, cítil jsem
se hrozně a měl vztek především sám na sebe. Pistoli odnesli a bylo mi jasné, že je jen otázkou
času, kdy zjistí, že se z ní střílelo a najdou Julii. Vzdal jsem to a začal vypovídat. Konečně mi dali
po mnoha hodinách pokoj. Byl jsem strašně unaven, ale nemohl jsem spát. Seděl jsem v cele, zíral
na šedou stěnou před sebou zmítán záplavou depresivních myšlenek a sebelítosti. Nevyčítal jsem
si tu vraždu, ale to jak se to pokazilo. Byl jsem v naprosto beznadějné situaci a čekaly mě dlouhé
roky v kriminále. Jak dlouho jsem tak seděl ani nevím. Nakonec jsem přeci jen usnul. Probudilo
mě cvaknutí otevíraného okénka a zarachocení zámku. Ve dveřích stál postarší bachař: „Vstávejte,
máte tu návštěvu.“
Malátně jsem vstal a nechal se vést do hovorny. Seděl tam štíhlý do hněda opálený chlápek
středních let v bezvadně střiženém obleku. Vstal, vycenil na mě dokonale bílý chrup v
profesionálním úsměvu a představil se: „ Jsem doktor Naste, váš obhájce.“
Hlavou mi prolétla otázka, kdo asi z mých známých se praštil pes kapsu, protože přinutit tohohle
advokáta, aby alespoň zvedl zadek ze své kanceláře, muselo stát pěkný balík.
Sedl si, sáhl pro diplomatku, vytáhl cigarety a nabídl mi. Jednu jsem si vzal a už mi před obličejem
jako eskamotér škrtl zlaceným zapalovačem. Znova se krátce zasmál, když viděl, jak labužnicky
šlukuji. Pak vytáhl nějaké papíry a začal: Projednám tady se svým klientem nějaké podrobnosti.“
řekl k bachařům a ke mně pak: „ Poslyšte, ten váš případ je naprosto beznadějný. V podstatě tu
nění žádný prostor pro manévrování. Navíc to vaše přiznání..“ nechal větu nedokončenou a jen
smutně pokýval hlavou.
„Jsem psychicky úplně na dně.“
„Chápu!“ a znělo to tak, jakoby mi to doopravdy věřil.
„Měl bych ovšem pro vás jistý návrh na řešení vaší obtížné situace.“
„Myslíte, jako útěk z vězení?“ špitl jsem konspiračně a představil si scény z akčních filmů- divoká
honička z houfem policistů a štěkajících psů za zády.
„Ne nic tak nešikovného,“ a já v tu chvíli na malý moment uviděl jeho pravou postatu chlupaté
stvůry se žhnoucím pohledem. Nikdy jsem na tuhle instituci neveřil a tak jsem jen zalapal po
dechu, ale on pokračoval, jakoby se nic nedělo: „Přenesu vás do jiné dimenze a také v čase do
okamžiku, kdy přijíždíte k domu. Další už bude na vás.“
„ A co zato?“
„Standardní smlouvička,“ zapředl jako kočka a rázem se předemnou objevil mírně opálený papír.
„Prázdný bez textu jen tak?“ podivil jsem se.
„Jasně, jinak to u nás nevedeme, musíte jen věřit tomu, co jsem tu řekl. Stačí kapka krve, i my se
inovujeme, i když pomalu.“
Napadlo mě, že když se vrátím, zabiji Julii a vyhnu se hlídce, tak mě nedopadnou, nedostanu se do
vězení a nebudu muset podepsat smlouvu. Nic z toho co je teď, nebude existovat.
Sotva kapka mé krve dopadla na papír, prudce po něm hrábnul, schoval ho a luskl mi před
obličejem. Mrkl jsem a když jsem otevřel oči, byl jsem před naším domem v autě a v kapse měl
pistoli.
Seděl jsem tam, zotavoval se z toho, co jsem prožil a přemýšlel. Došel jsem k tomu, že můj plán

byl perfektní a zhatila ho jen náhoda, stačí když pojedu jinudy a pro jistotu žádný alkohol.
Ostatně na podruhé to jistě půjde snadněji, ale nešlo. Asi jsem Julii pod polštářem napoprvé
špatně trefil, zmítala se v křečích, odhodila polštář a já viděl její krví zalitou a předsmrtnou hrůzou
staženou tvář. Bylo to hrozné! Teprve po druhém výstřelu se přestala hýbat. Odpotácel jsem se na
záchod a dlouho zvracel i když už nebylo co.
Trochu alkoholu bych nutně potřeboval, ale bál jsem se napít. Ani nevím, jak jsem se dostal k
autu, které naskočilo opět až na potřetí. Tentokrát se mi povedlo dojet na letiště bez problémů.
Stejnou cestou jako jsem vyšel jsem se dostal i zpět. I když byla letní noc, bylo mi chladno a tak
jsem se schoulil v rohu hangáru a přečkal do rána. Všechno šlo bez chybičky. Sotva přistálo
letadlo, přidal jsem se k cestujícím a pak už jsem si dal jen v restauraci kafe a počkal, až mi
zazvonil mobil a policista se mě ptal, kde jsem a jestli bych mohl co nejrychleji přijet domů.
Před domem stálo několik policejních aut a pohřební vůz. Vešel jsem zrovna, když funebráci
snášeli rakev. Musel jsem ji identifikovat. Sehrál jsem zdrcení. Policisté semnou zacházeli velmi
ohleduplně a kladli jen několik docela všedních otázek, na které jsem měl připraveny odpovědi.
Posléze všechna auta odjela a celý ten cirkus utichl. Objednal jsem si jídlo, zapálil cigaretu a
konečně si dal sklenku koňaku.
Vychutnával jsem si jí a plánoval další skvělý život.
Můj klid netrval dlouho. Už večer se policisté vrátili a začala palba otázek. Proč jsem neodevzdal
palubní lístek? Pamatuji si některou z letušek? Na kterém místě jsem v letadle seděl? Ony mě
podle fotky nepoznávají. Kde jsem v Bratislavě spal? V žádném hotelu jsem nebyl přihlášen. Proč
jsem tam vlastně letěl jen tak na otočku? S kým jsem se tam setkal? Kdo mi může potvrdit alibi?
Znervózněl jsem, začal jsem se plést, měnit výpověď. Uvědomil jsem si jak celý ten můj plán byl
chabý, ale oni kývali jakoby mi to vše věřili a pak odbočili. Co prý jsem měl na sobě? Neviděl
jsem v tom žádnou léčku a tak jsem po pravdě odpověděl. Jeden z detektivů si půjčil mou botu,
podíval se na podrážky a lakonicky řekl druhému: „Střepy.“
Obrátil se ke mně: „ Bylo nám podezřelé, že sklo výplně bylo vymáčknuto zevnitř. Hned jak jsme
si toho všimli, začali jsme vás podezřívat. Jak jste vymáčkl to sklo a pak jste vycházel, několik
střepů se zapíchlo do podrážky vaší obuvi a uvízlo tam. Vaše cesta do Bratislavy byla fingována,
to je jasné a tyhle střepy vás usvědčují.
Na rukou střelce zůstávají částečky střelného prachu, jistě nebude problém dokázat, že jste střílel.“
a začal odříkávat zatýkací formuli.
Sklopil jsem hlavu, došlo mi, že zatímco poprvé to dopadení byla náhoda, tentokrát jsem to
totálně zvoral. Všechno jsem přiznal.
Opět jsem prošel všemi nepříjemnými procedurami a znova se ocitl v cele, tentokrát v ještě
depresivnější náladě než poprvé.
Znova mě druhý den předvedli do návštěvní místnosti, kde čekal posměšně se usmívající dr.
Naste.
„Nic od vás nechci, nechtě mě být.“
Seděl a hrál si se zlaceným zapalovačem a čekal, až se vybouřím. Jeho klid mě dostal. Došel mi

dech i nadávky.
„Dal jsem vám šanci, ale vy jste to všechno zbabral jako malej skautík.“
Pocítil jsem touhu dokázat, že to tak není, že se mýlí: „Chci ještě jednu možnost, do třetice.“
Z jeho aktovky na stůl putoval další papír.
„Dejte to pryč, to už jsem podepsal.“ Hodil jsem mu to zpět. Nenaštval se: „Tohle je nová
smlouva. Teď už máte na svědomí dvě vraždy.“
„Jen jednu.“
„Ne-ne, u nás se to sčítá. Takže?“
Podepsal jsem. Následovalo opět lusknutí a zase jsem seděl ve svém luxusním bavoráku před
domem. Tentokrát, umínil jsem si, žádná vražda nebude!
Julie měla zase špatný den, ale zatímco v předchozích případech ji zaujala pistole, kterou jsem jí
ukázal, dnes dala své hysterii plný průchod. Byla to už otřepaná témata, která jsem slyšel tolikrát!
Ječela tak, že ji hlas chvílemi přeskakoval a v záchvatu zuřivosti rozbíjela vše, co jí přišlo pod
ruku.
Nedalo se to vydržet. Vyškubnul jsem pistoli z kapsy a vystřelil. Jednou, dvakrát. Udiveně na mě
pohlédla, pak jí oči potelměly a padla mrtvá. Za mnou se ozval výkřik. Stála tam služebná a
vytřeštěně zírala na mě, jak tam stojím s pistolí v ruce nad zkrvaveným tělem své ženy. Jednal
jsem už jako robot a bez míření na ní také vystřelil. Hlas se jí zlomil a ona se sesula uprostřed
dveří na podlahu. Neměl jsem už sílu jí překročit. Ostatně nebylo kam jít. Sedl jsem si tam a čekal
až uslyším policejní sirénu a přemýšlel.
Je mým osudem znova a znova vraždit? Je mým osobním peklem tenhle stálý koloběh událostí,
které nemohu změnit?
Jsem jen křečkem, který běhá beznadějně tupě stále v jednom uzavřeném kole? Není cesta ven?
V jediném okamžiku jsem tu možnost spatřil. Dávám si pistoli do úst a mačkám spoušť. Šílená
bolest prolétne celým mým tělem.
Otevírám oči. Sedím v autě před domem a v kapse mám pistoli…….

©Karel Šlajsna
Název : MNOHÁ TAJEMSTVÍ VELIKONOČNÍHO OSTROVA.

Návštěva tohoto ostrova nesmí chybět v žádné záhadologické knize. Své jméno dostal díky tomu, že
prvý Evropan k jeho břehům připlul právě na Velikonoční svátky 1722. Samotní domorodci pro něj
mají výstižný název Te Pito Ute Heuna- Pupek světa. Tvar připomíná velký rovnoramenný
trojúhelník ne jehož vrcholcích jsou tři vyhaslé krátery sopek.

Z jejich hlediska je název pravdivý, ostrov leží
uprostřed vod daleko od nejbližší pevniny. Je s
podivem, že se sem lidé vůbec dostali.
Předpokládá se totiž, že jako jedinou navigační
pomůcku používali rozpůlenou tykev…
Už Jacob Roggeveen se mohl podivovat
mohutným sochám roztroušeným porůznu po
ostrově. A ty jsou také hlavním tématem
mnoha dohadů. Především výroba ze
sopečného turfu kráteru Rano Raraku musela
být více než náročná zdlouhavá. Nemenší
problém pak byla přeprava na místo, její
vztyčení a osazení “kloboukem“ z červené
pemzy. Dodatečně byly patrně ještě alespoň
některým sochám zvýrazněny oči bílým
korálem.
T.Hayerdal při své prvé návštěvě ostrova provedl pokus s přepravou na dvou do V svázaných
kmenech a vztyčení sochy pomocí postupně podkládaných kamenů, ale zdá se že nejblíže k řešení
přepravy má ing.Pavel Pavel, který prvý pokus provedl doma ve Strakonicích se sochou vyrobenou
z betonu a poté se účastnil druhé Hayerdalovy výpravy a přímo na ostrově provedl druhý pokus s
reálnou sochou o váze cca 25 t. Finta spočívá v připevnění lan k hlavě sochy a dalších v zhruba v
pase. Lidé ovládající lana vedoucí od hlavy sochu rozkývají a druzí ji střídavě popotahují, takže to
vypadá, jakoby socha skutečně kolébavě kráčela. Lidově se tento způsob nazývá „ na plaveckou“.
Není ovšem pravda, že všechny sochy jsou zcela stejné, pokud máte možnost prohlédnout si více
fotografii, sami vidíte, že se od sebe liší. Také některé jsou situovány na pobřeží na malých zídkách
zvaných „ahu“ a další jsou porůznu ve vnitrozemí. Zdá se, že v prvopočátku tu skutečně byl jakýsi
důvod, proč byly tak pracně vyráběny a přepravovány na zcela určitá místa,ale později byl patrně
zapomenut a sochy byly stavěny třeba i na svahy Rano Raraku.
Je zajímavé, že některé byly zcela úmyslně povaleny tak, aby se rozlomily. Dělalo se to tak, že se
u paty sochy podložil kámen aby socha spadla na vyboulené bříško, ale aby si nabila nos J a

rozlomila se v zúžené části u krku.
Ačkoliv již Haeyrdal se pokusil o inventarizaci, při pročítání různých zdrojů počet soch kolísá od
700 do 400.
Záhadu soch asi nebude nikdy možno zcela objasnit. Písmo zvané rongo-rongo ryté do dřevěných
destiček se dosud nepodařilo rozluštit i díky tomu,že fanatičtí mniši většinu tabulek spálili a dnes je
na světě zachováno je asi 25 vzorků. Písmo je patrně piktografické, ale nemá ani vzdálenou
podobnost s jakýmkoliv jiným.
Další záhadou ostrova jsou ze dřeva vyřezávané figurky zpodobňující vyhublých lidi evidentně
trpících nemocemi. Domorodí obyvatelé je ukrývají v tzv. rodových jeskyních na velmi těžko
přístupných místech na pobřeží. Stejně jako v případě tabulek rongo-rongo i figurky byly ničeny
jako zpodobnění ďábla a dnes je v muzeích jen několik exponátů.
Ludvík Souček ve svém Tušení podle symptomů odhaduje na nemoc ozáření,ale dnes se většinou
vědci přiklánějí k tezi, že jde o nemoc z jednostranné stravy s malým množstvím čerstvého ovoce a
tedy vitamínů a nebo k dědičnému postižení, způsobenému tím, že při malém počtu obyvatel byli
vlastně všichni příbuzní.
Mnohá tajemství Velikonočního ostrova mohou být vysvětlena přijatelnými hypotézami a rozhodně
není zapotřebí uvažovat o mimozemských návštěvnících, kterým se primitivných domorodců
zželelo a pomáhali jim svou vyspělou technikou.

©Karel Šlajsna
Název : TRAŤ

Dědeček byl trestanec. Berta se to dozvěděla náhodou, když jednou při úklidu našla úplně dole pod
prádlem obálku s dokumenty. Nijak ji to nešokovalo, protože tady na téhle planetě se to
předpokládalo jaksi samosebou. Tatínek už se tu narodil, ale maminka sem přilétla s transportem a
Berta si občas lámala hlavu, za co sem asi byla deportovaná, ale nikdy se nezeptala..

Kdysi tu byla nějaká nejspíš netechnická
civilizace , ale zůstalo po ní tak málo, že se
sem neobtěžoval a ani ta nejmenší
archeologická výprava. Počasí bylo po celý rok
velmi mírné, půda úrodná a téměř žádná fauna.
Děda tu udělal velký zábor až k Duhovým
horám. říkalo se tak změti ostrých jehlanů
hrajících všemi barvami a táhnoucí se v
širokém pásu téměř přesně od severu k jihu.
Tatínek dnes vstal dřív a odjel dohlédnout, zda
je v pořádku zavlažování. Byl už několik dní
zamlklejší víc než kdy dřív a všichni věděli
proč. Společnost začala stavět trať, což by byl
jistě chvályhodný nápad, kdyby ji nevyprojektovali tak, že trať projde Duhovými horami a přetne
úhlopříčně tatínkova pole Společnost sice dobře platila, takže tatínek mohl splatit půjčky na
zařízení, ale nemohl se smířit s tím, že mu trať rozkrojí pole jako dort.
A už týden se za pásem hor ozývalo temné dunění strojů pokládajících koleje. Už byl slyšet i jekot
laserů chysta jících se zaříznout do Duhových hor, aby je provrtaly jako červ a pak už bude trať
tady. Jednoho dne se na jihu otevře v kopcích temný jícen a vychrlí rámusivé stroje, věčně opilé
dělňásky a za nimi se bude plazit lesklé koleje. Budou ničit jejich úrodu, šlapat po jejich půdě a
rušit jejich klid, zanechávajíc všude jen odpadky a zkázu.
Byla neděle a děti se rozhodly, že si udělají výlet na větroni dolů na jih. Maminka už byla dole v
kuchyni a programovala robota, aby jim připravil sendviče a pizzu. Berta jí pozorovala a znova jí
vytanul a na mysli otázka důvodu maminčiny deportace ze Země. Maminka její pohled ucítila a
obrátila se. Jak tam tak Berta stála, ozářená paprsky slunce, maminka si uvědomila, že v tom stálém
shonu a spěchu si ani nevšimla, jak Berta dospívá. Ještě nedávno to byl o hubené děvče, ale teď už
se začala žensky zaoblovat a její pohyby se stávaly dospělými. Malý Jim s indiánským jekotem
vtrhl dovnitř a přerušil její chvilkové zamyšlení.
Netrpělivě, baculatýma rukama s krátkými válečkovitými prstíky, zajel do sáčků, které mezitím
robot připravil na stůl. Než ho mohla matka plácnout, nacpal si do pusy obrovitý kus pizzy.

"Proboha, dej pozor ať si neumažeš sváteční tričko! ", napomínala ho, ale on v odpověď jen něco
zahuhlal plnými ústy. Jeho ruka znovu střelhbitě zajela do sáčku, odkud vylovila další pizzu, Jim
bleskově vyrazil ven. Berta se znovu podívala na matku a pokusila se obnovit tu krásnou chvilku,
kdy měla pocit, že si rozuměly beze slov, ale kouzlo už bylo pryč. Jindy by měla na Jima vztek, ale
dnes jen pokrčila rameny: "Vždyť je ještě dítě."
Na rozdíl od plnokrevného Jima byla Bertina sestra Jana laxní a pomalé stvoření. Dalo vždy velkou
práci probudit v ní zájem. Mohli jste do ní hučet celé hodiny, ale ona se na vás jen dívala těma
svýma bleděmodrýma očima. Ruce složené do klína, dokázala pozorovat nehnutě své okolí, aniž by
dala najevo svůj zájem. Dnes seděla a dívala se upřeně k Duhovým ho rám. Její pleť byla ještě o
odstín světlejší nežli její bílé šaty s droboulinkými kvítky.
"Jako by byla bez krve," pomyslela si Berta a najed nou dostala šílenou chuť ji uhodit, aby se tohle
letargické, průhledné stvoření probudilo k životu. Při stoupila k ní, ale vtom se ní do ucha zaříznul
Jani n hlas: "No tak mě uhoď!" Berta ztuhla děsem a sama sobě se teď divila, jak nad něčím
takovým vůbec mo hla uvažovat. Pomalu vztáhla ruku k sedící sestře, opatrně ji pohladila po
vlasech a docela tiše vydechla: "Já bych ti nedokázala ublížit..."
"Já vím," odpověděla Jana a zcela bez souvislosti dodala : "Blíží se."
Berta věděla o čem je řeč a náhle ji napadlo: "Kdyby to tak šlo zařídit tak, aby trať změnila trasu a
odklonila se nebo něco jiného."
Jana zareagovala na její myšlenku. řekla: "Nedostanou se sem." Berta netušila, jak to Jana ví, ale
věděla, že mluví pravdu a že na tom budou mít obě svůj podíl. Celá ztuhla. Nějak to věděla už dřív,
ale z avírala před tím oči, opíjela sama sebe výmluvami na náhodu, ale nyní se to všechno v ní slilo
v řeku jistoty. Ano! Její sestra je čarodějnice! Ta, jakoby na potvrzení jejích myšlenek, se k ní
otočila: "Pomohla jsem to zařídit, ale budem jim muset za to zaplatit. Ještě nevím co, Oni si svou
cenu řeknou až potom."
"Po tom! Po čem?!" křičelo to v Bertě, ale jen civěla na Janu a neřekla nic. Ta se pomalu otočila
zpět a znova se upřeně díval směrem odkud měla přijít dráha. Berta se vypotácela z jejího pokoje,
vnitřnost i sevřené úzkostí. Mám sestru zrůdu, obludu. Vím to už dávno, ale žiju vedle ní a dělám
jakoby nic, jakoby bylo všechno normální. Ví to i máma a táta? Dělají i oni, že to nevidí? A
vůbec ... s kým se to spojila, co jsou Oni zač a jakými silami vládnou, když dokáží zastavit tu
mašinerii. Obrovské stroje a tisíce lidí deroucích se den za dnem nepřetržitě vpřed. Co udělají? A co
za to budou chtít?
"Je to všechno blbost," ozvalo se v ní její druhé, racionálnějšíjá. "Jsi přecitlivělá, protože čekáš
měsíčky, v tom je ta celá sranda. Děláš z mouchy velblouda." Sešla dolů, kde zatím netrpělivý Jim
malým traktůrkem vytáhl z dřevěné kůlny větroně, rozložil mu křídla se slunečními kolektory a
čekal až se zahřejí. Vedle Berty se objevila maminka. Vyšla z kuchyně obtěž kána taškami s jídlem.
Z každé z nich trčelo hrdlo termoláhve. Jim zatím obešel kůlnu a Berta ho slyšela volat Janě do
okna: "Hej, lenochu líná, hejbni sebou. čeká se jen na tebe!". Najednou se začala bát , aby tou
cenou, kterou budou muset zaplatit, nebyl Jim. Otřásla se, ale na otázku matky, co jí je, jen zavrtěla
hlavou, že nic.
Náhlý poryv větru rozcuchal Bertě vlasy a ona si uvědomila, že Jim podezřele zmlkl a je dlouho
zticha. Tohle nebyl jeho styl. Jindy povykoval až do omrzení. Vysprintovala okolo větroně a dál ke

kůlně. "Jimeééé!" zaječela, "Jimeééé!, Jimeééé!" řvala z plných plic. Běžela co nejrychleji, ale
zároveň se bála, co uvidí za rohem.
Představivost ji v mysli kreslila rozervané chlapcovo tělo. Ale za rohem nebyl nic, jen vítr trochu
vířil rudý písek. Zastavila se pr udce oddychujíc a nevěřícně zírala. Popošla několik kroků a
instinktivně vzhlédla vzhůru. Jana stála v okně, bílá jako sníh a dívala se někam daleko, až za
obzor, jakoby vůbec nevnímala, co se děje. Ber ta znovu zapátrala pohledem po okolí a v hlavě jí
hučela otázka: "Proboha, co s ním udělala? Kam ho dala?"
Uvolněně vydechla, když zpředu uslyšelo Jimův hlas: " Hej, holky, tak kde jste? Pospěšte si, nebo
Vám ulítnu!" Jim hulákal podle svého zvyku dál, ale Berta už ho neposlouchala. Uvědomila si, že
Jim asi oběhl dům. Vracela se dopředu. Jim už seděl v kabině a připravoval větroně ke startu. Berta
se ho ani na nic neptala, aby nemusela vykládat o svých obavách , které stejně nedokázala dost
dobře vysvětlit. Jak o bílá paní se u vchodu zjevila Jana a beze slova nastoupila do kabiny, Berta ji
následovala a kryt kabiny se nad nimi uzavřel.
Vzlétli, po několika otáčkách nabrali dostatečnou výšku a vydali se k jihu. Nejprve míjeli zelené
řádky zeleniny zdánlivě se sbíhající v nekonečnu. Pak se k nim přiblížily pestrobarevné ostré hroty
Duhových hor a potom to uviděli - jako obrovité černé kaňky tu na poušti ležely kyklopské stroje.
Obrovité i z té výše. Okolo nich mraveniště lidí a za nimi se až k obzoru táhla trať. Celá ta obrovitá
invazní armáda již stála připravená na úpatí hor, aby se vydala na zteč. Jak dlouho jim bude asi
trvat, než se prokoušou skrz? Za jak dlouho budou u nás? Dělí nás od nich už jen ty hory. Takže
týden? Dva? Víc ne. Jim nařídil letadlo na sestup a tak si mohli staveni ště prohlédnout zblízka.
Stála tam jedna obrovitá stříbřitá lokomotiva a Jim řičel nadšením.
Vrátili se domů. Rodiče byli spolu v předsíni a Berta mezi nimi vycítila napětí, i když to byl jen
moment, protože pak se Jim vrhl otci do náruče a nadšeně žvatlal. Matka ho jemně vypáčila z
otcovy náruče a cosi mu vysvětlovala. Otec stál toporně, jakoby křeči. Berta vůbec nevnímala, co
matka říká, pozorovala zaraženě otce, viděla jak je seschlý, scvrklý a má šedivou pleť. Vrtala jí v
hlavě poznámka, kterou otec řekl zrovna když přicházeli: "Ne! Ne za takovou cenu."
Už v letadle se jí začalo dělat zle a ona věděla, že jí to začalo. Sotva se stačila doplížit k sobě do
pokoje, aby se přebalila. Práskla sebou do postele a zabořila tvář do polštářů. Nenáviděla mužský za
to, že oni tyhle problémy nemají, nenáviděla celý svět i své tělo, které jí způsobovalo tolik bolesti a
zcela zapomněla na své dopolední obavy. Plakala, ale byl to pláč plný vzteku. Bušila pěstmi do
polštáře a chtělo se jí ničit, škrtit a deptat. Zcela vysílená usnula.
Najednou měla pocit, že není v pokoji sama. Otevřel a oči. Venku se zatím setmělo a Berta ve svitu
obrovitého měsíce uviděla Janu. Stála u okna v dlouhé bílé noční košili a Berta si nebyla jistá, kam
se to vlastně dívá. Po chvíli, která se zdála nekonečnou , Jana pohodila hlavou a natáhla k ní ruku:
"Pojď." Vstala jako zhypnotizovaná.
Měsíc studeně svítil a jeho paprsky se odrážely v Duhových horách, které světélkovaly všemi
barvami, třpytily se a vystřelovaly paprsky do širokého okolí. Berta viděla tohle nádherné divadlo
už mockrát, ale jako vždy ji znovu uchvátilo svou krásou. Tentokrát ji však celou vtáhlo do sebe a
ona přestala vnímat okolí. Měla pocit, že opustila své tělo, to pitomé, bolavé, nespolehlivé a
nenáviděné tělo, a že letí vstříc té fantastické světelné podívané. Nemusela se bát, vždyť to byl
zcela určitě jen sen a vůbec , tělo přece nechala tam doma v posteli. Všechna ta nahromaděná
nervozita z ní spadla, cítila se uvolněná, zkrátka bylo jí báječně.

Letěla nad vrcholky, stejně jako při dopoledním výletu větroněm. Míjela jednotlivé jehlany a
hleděla do temných hlubokých údolí, kam až dosud nikdo nevstoupil. Bylo to nádherné! A teď sem
přijdou tamti a budou to všechno ničit , surově a bezohledně, sebevědomě zahleděni jen do své
techniky.
Najednou její mysl oproštěnou od těla pojalo do náruče všeobjímající poznání. Civilizace, o které si
všichni mysleli, že zmizela, byla stále tady a toto bylo jejich město. Oni se nestarali o lidi,
nepřekáželi jim. Nezajímali je lidé ani jejich technika, ale teď byla situace jiná, protože se tu
objevila bytost, která byla schopna s nimi komunikovat a za jistou cenu je přimět k činnosti. Po
sebou už Berta uviděla staveniště a do jejího ucha jí nějaký povědomý hlas zašeptal : "tak teď se
můžeš mstít. Zab je! Znič! Přines jim zkázu!"
Ale Berta už necítila vztek a nevěděla ani co by hlas chtěl, aby udělala. "Ne chceš? Taky dobře!"
slyšela zase u ucha. Vzápětí celá světelná hra tam hluboko pod ní skončila, protože z temných údolí
začaly pomalu stoupat šedivé stíny . Bylo to zprvu jako lehoulinký opar, který se měnil v dým a
dále houstl a formoval se do kompaktního útvaru. Ten se pomalu posouval nad staveniště, až ho
zakryl docela. Berta neviděla nic, ale zvuky, které slyšela, jí nenechávaly na pochybách, co se tam
děje.
Když se mrak zvedl, uviděla v měsíčním světle jen trosky rozdrcené obrovitou pěstí a trať, ta pyšná
trať, která se ještě včera táhla jako stříbrná linka, byla zprohýbaná a zmuchlaná. Koleje čněly z
trosek jako rybí kosti. Berta zcela nezúčastněně pozorovala výsledek této apokalypsy a pak si
uvědomila, že tam není sama. Jana byla stále s ní. Neviděla ji, ale cítila její přítomnost. Nemohl to
být nikdo jiný, musela to být jen ona. Zatímco hrůzné divadlo tam dole ji nechávalo zcela chladnou,
tohle poznání s ní otřáslo.
Probudilo ji až slunce, které vysílalo paprsky do její postele. Ještě než nabyla plného vědomí,
vzpomněla si na svůj sen. Takový hloupý, bláznivý sen! Je štěže to byl jen sen! Podívala se na
hodinky, které měla položeny na nočním stolku. Bože, to je hodin! Proč mě nechali spát tak
dlouho? Zaposlouchala se o zvuků, aby přišla na to, co se děje. Směsice hlasů a zvuků
vycházejících zdola jí nic neprozradila, ale Bertě tu hned něco chybělo. Něco důvěrně známého,
jenže nemohla přijít na to, co by to mohlo být.
Vstala, hodila na sebe dlouhé šaty a větřila ve vzduchu jako pes. Popošla k oknu a podívala se ven.
První neobvyklou věcí, kterou zaznamenala, bylo to, že před domem dosud stál tatínkův mobil. V
tuhle dobu býval tatínek už dávno pryč. Vyhlížela ven dál a pak jí to došlo a to poznání ji na místě z
měnilo v kus ledu. Neslyšela zvuk stavby! Byl už ta k dlouho všudypřítomný, že ho přestali vnímat.
Neozývalo se dunění strojů ani vysoký ječivý zvuk laserů. Nic. Ticho. Takže to v noci nebyl sen.
Znova se jí před očima zjevil strašný obraz zkázy. Cítila se být sevřena a trvalo jí dlouho, než se jí
podařilo se z toho vymanit.
Pomalu a po špičkách sestupovala dolů. Otec byl v pracovně. Dveře měl otevřené a slyšela, jak s
někým mluví přes vysílačku. Zachytila několik slov : " .. . katastrofa ... zemětřesení ... tisíce
mrtvých ... vše zničeno ..." Otcův hlas se chvěl. Když domluvil, vyšel ven, práskl dveřmi a jeho
mobil zakvílel v nesmyslně vysokých otáčkách, když startoval.
Berta se pokoušela něco vytáhnout z Jany, ale ta dělala svůj díl domácích prací a nereagovala na její

snahu navázat rozhovor. Na učení nebylo ani pomyšlení, potřebovala by s Janou probrat spoustu
otázek, k teré jí vyskakovaly v hlavě jedna za druhou. Jak se tak hromadily, stávaly se stále
naléhavějšími. Uvědomila si, že dnes ještě neviděla Jima a znovu se v ní obnovila včerejší obava o
mladšího bratra. Vzpomněla si, jak to včera dopadlo a napětí trochu polevilo.
Přesto se rozhodla přinutit Janu mluvit stůj co stůj. Ta už byla hotova a seděla ve stínu na verandě u
domu. Slunce se posunulo k obzoru a jak tam tak Jana seděla, vzpomněla si Berta na včerejšek, kdy
ve stejné situaci Jana uhádla její myšlenky. Sedl a si vedle ní a naráz, jakoby se protrhla stavědla
nějaké přehrady v ní, začala chrlit všechny své otázky a pochyby, které se v ní nashromáždily. Nic!
Žádná odezva. Jana jen sledovala rychle mizející rudý kotouč. Stíny se protáhly. Bertě došla
trpělivost a začala s Janou cloumat a křičela jí zblízka do obličeje: "No tak mi řekni zrůdo, co se to
vlastně stalo!? Kde je Jim? Tys jim ho dala, viď?! Nebo co si s ním udělala?" Cloumala s hubenou
dívkou jako s ha drovým panákem. "Kde je Jim?!" Hlas jí už vzteky pře skakoval.
"Nech ji být, Berto! Ona za nic nemůže a Jim je v p ořádku. Jel s otcem na jih a pomůže mu vztyčit
radiomaják, aby se mohly záchranné lodě z města líp orientovat.I když tam není asi co
zachraňovat," řekla matka, která se objevila ve dveřích. Tohle všechno jsem zařídila já. Pořád sis
lámala hlavu, za co jsem byla deportovaná ze Země. Takže teď už to víš - za čarodějnictví.
Dokázala jsem se s pomocí Jany s pojit s nimi. Otec ví všechno. Právě proto také vza l Jima s
sebou. Oni si dnes přijdou pro svou odměnu ."
Berta se chtěla zeptat : "KDO?" ale hlas se jí zlomil a to slůvko se jí vzpříčilo v ústech. Pohlédla
matce do očí a poznala odpověď. Matka na znamení souhlasu kývla hlavou. Stíny se ještě víc
protáhly, dotkly se Bertina těla a sevřely ho do ledového objetí.
Slunce zapadlo za obzor. Na verandě seděla Jana, matka stála nad ní, hladila její světlé vlasy a
dívaly se před dům, kde si vítr hrál s rudým pískem, který tiše chřestil. Vzala Janu za ruku a vedla ji
dovnitř: "Pojď, už je venku chladno, miláčku." Jana po slušně odešla do svého pokoje a matka
zmizela v kuchyni. Musí otci a Jimovi připravit večeři, až se vrátí, budou mít jistě hlad. Bude ještě
zapotřebí pohrát si s chlapcovou pamětí, aby se neptal po Bertě, vzpomněla si. Podívala se k
Duhovým horám. Jasně zářily. Určitě jsou spokojeni, pomyslela si ještě, ale pak už se plně
věnovala večeři, aby kuře bylo upečené do zlatova, tak jak to mají všichni rádi.

©Karel Šlajsna
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Venku foukal chladný podzimní vítr a žluté listy v jeho poryvech tančily divoké flamengo, ale zde v
hospodě U brodu bylo útulno a teplo. Ve velkém krbu hořel oheň, nad kterým se opékalo malé
selátko. Kuchař Francesko pečlivě dohlížel na celou akci a jen tu a tam sáhl do některé z kapsiček
na svém opasku a přidal trošku koření.

Selátko již začalo pomalu nabírat zlatavou
barvu a šířilo lákové aroma po celé místnosti.
Než bude pečínka hotová, krátili si přítomní
dlouhou chvíli pitím a vyprávěním příběhů.
Toho dne se tohoto úkolu ujal mladý muž.
Před nějakým časem jsem se účastnil na
nedalekém hradě rytířského turnaje a ačkoliv
to bylo mé první klání, nevedl jsem si nejhůř.
Po jeho skončení, když jsem se šel převléct,
potkal jsem krásnou pannu Ionnu a byl jsem v
tu chvíli zasažen šípem Amorovým. Její světlé
vlasy rámovaly tvář anděla barvy alabastru a
ty nebesky modré oči!
Chtěl jsem jí složit svůj hold, ale ona jen
nakrčila svůj nádherný nosík a spražila mě:
„Jo to jste vy ten co při turnaji spadl z koně
jako shnilá hruška? Vy by jste se mě chtěl
dvořit? Pche!“
Otočila se a už se chystala odkráčet, když jakoby vedena náhlou inspirací se napůl otočila, dala si
prstík do svých nádherných růžových rtíků a řekla: „ Leda!...... Leda by jste se vy nicko, pokusil
najít náramek, který jsem dnes ráno ztratila. Pak bych si to možná rozmyslela. Nebo umíte jen stát
přešlapovat a červenat se?“
Její slova mě drtila a deptala. „ A kde..?“ vysoukal jsem ze sebe.
„Kdybych to věděla, tak vás nepotřebuji, vyhledejte mou služku Janu.“
Pohodila hlavou a odcházela vznešeněji než sama královna. Její pohrdání mě uvrhlo do čiročiré
temné beznaděje, ale ta záležitost s náramkem byla v té tmě zábleskem naděje.

Nelenil jsem a vydal se vyhledat její služebnou. Po několika dotazech jsem konečně zaklepal na
dveře její komůrky a dostal svolení vejít.
Jana byla trochu plnější černovláska s očima jako trnky. Krk a obnažená ramena měla plná
krásných pih.
Když jsem jí vysvětlil, jaký je účel mé návštěvy jen se pousmála:
„ Moje paní je přesvědčena, že jí ho někdo ukradl, ale já si myslím, že ho spíš někam založila. Je
velmi roztržitá a já jí musím stále hledat něco, co někde zapomněla.“
Díval jsem se na její krásný úsměv a rozkošný nosík, ale v hlavě jsem si srovnával otázky: „Jak
vůbec ten náramek vypadal?“
„Většina šperků, co tu slečny nosí, jsou jen laciné tretky, asi to byla jen pozlacená měď osázená
sklíčky. Ty pravé se nosí jen zcela výjimečně. I proto si myslím, že ho nikdo neukradl.“
„Leda by to byl někdo, kdo to neví,“ přemýšlel jsem nahlas.
„Ale to tady přeci ví každý,“ zasmála se zvonivým smíchem mé nevědomosti a mezi rtíky jí
zasvítily bělostné zoubky.
„A kdy jste ho u Ionny viděla naposled?“
Její pokojík byl malinkatý, vešla se tam jen truhla a prosté lůžko, ale ona teď, snad aby se jí lépe
přemýšlelo, vstala a rázovala sem a tam.
Její chůze nebyl tak vznosná jako u Ionny ,ale přitom velmi půvabná.
„Hm, no ráno si ho brala ze šperkovnice. Pak jsme šli do loveckého salonku, kde se dívky sešly,
aby si předtím, než začne turnaj, popovídaly a pochlubily se novými róbami. Také si rozdělují
sféry zájmů. Když má nějaká dívka zájem o chlapce, předstírá, že o něj žádný zájem nemá,
naopak, že je jí lhostejný, nebo dokonce nepříjemný a tvrdí, že se zajímá o někoho úplně jiného.
Konkurence to samozřejmě ví a taky předstírá totéž, a obě plánují v duchu jak tu druhou vyřadit z
boje.“
„Téda,“ přerušil jsem jí, „ boje na kolbišti jsou tvrdé, ale mezi děvčaty je to taky drsné!“
„To jo, občas se nějaké jakoby náhodou rozpářou šaty, nebo zakopne na rovině, spadne jí mrtvá
myš do výstřihu nebo jí někdo zamkne v pokoji.“
„A která měla zálusk na mě?“
„ Vy jste tu nový, dámy vás neuznaly jako lovnou zvěř.“
Řekla to tak mile, že místo toho aby mi to vadilo, tak jsem se zasmál.
„Na té sešlosti Ionna zcela určitě ještě náramek měla, všimla jsem si, že si s ním nervózně hraje,

protože zjistila, že panna Eliška o Ghotta má také zájem.“
„Ionna pálí za Ghottem? Vždyť je to dvoumetrová gorila, samý sval a žádná hlava. A ta jeho jizva!
Vypadá, jakoby se pořád šklebil.“
„Děvčata to považují za velmi interesantní.“
Nenáviděl jsem Ghottu, který byl o hlavu vyšší než já a koukal jsem na něj nahoru jak na
rozhlednu. Když jsem s ním musel mluvit, bolelo mě pak za krkem.
„Dobrá a co dál?“
„Pak došlo víno a Ionna mě poslala pro další láhev.“
Tenhle hovor pro mě byl samé překvapení: „ Vy nasáváte?“
„No jen tak trochu, aby se dívkám leskly oči, ale ještě se neklátily a trefily do svých komnat. “
„Nemohla jsem najít dlouho sklepníka a mezitím se ozvaly z nádvoří trubky ohlašující, že se blíží
začátek turnaje. Když jsem jí pak našla na tribuně, už náramek neměla.“
„Kolik vás na těch táčkách vlastně bylo?“
„Inna a další čtyři dívky.“
„Takže pět?“
„„.. a pět jejich služebných a pak ještě madam Theresse…“
„ Ta stará vopice? Co ta tam strašila?“
„Ve společnosti svobodných dívek musí být alespoň jedna metresa je-li tam muž.“
„Mužskej na dívčích táčkách?“
„Byl tam Ben. Stál tam v rohu a hltal dívky pohledem.“
Ben byl neduživý hubený mládenec, který pokud si pamatuji nikdy nenosil meč, nejezdil na koni
a s nikým nemluvil. Nikdo taky nemluvil s ním.
Zacinkal zvonek. Předtím jsem si ho nevšiml. Byl zavěšen nade dveřmi a vedlo k němu tenké
lanko.
„Paní Ionna mě volá, musím jít. Zajděte k služce panny Elišky. Je to Čerkeska Naďa. Třeba ví
víc.“
Oba jsme spěšně vstali, až jsme do sebe narazili. Omluvil jsem se, ale zároveň jsem si uvědomil,
jak je krásně oblá a vyvinutá na těch správných místech. Venku jsme se rozešli. Jana spěchala ke

své paní a já jsem se vydal hledat Naďu.
Našel jsem jí v jídelně. Byla to droboučká sotva odrostlá dívenka s očima laně, seděla ve
společnosti asi desítky dalších sloužících a cpala se nějakou pečínkou. Všichni poplašeně vzhlédli,
ale když jsem místo lamentace, že dojídají zbytky od oběda, pozdravil, uklidnili se.
Požádal jsem Naďu o rozhovor. Utřela si mastné ruce do ubrusu, vstala a na můj pokyn semnou
poodešla stranou.
Řekl jsem jí nejdříve, že mě posílá Jana a pak jí vysvětlil účel své návštěvy i to, že jí, ani slečnu
Elišku rozhodně nepodezřívám.
„ A co by jste chtěl vědět?“ zeptala se.
„Jak tam dívky byly rozsazeny?“
„Nejlépe bude, když vám to vzácný pane ukáži.“ Souhlasil jsem a vydali jsme se do loveckého
salonku. Výzdobu zde tvořilo mnoho paroží i hlav udiveně hledících do prázdna. Stále ještě tu
stála rozestavěna pohodlná křesla podél stěn , vedle nich odkládací stolky a za nimi menší sedátka
pro služebné. Naďa sama od sebe začala vysvětlovat: „ Tady hned na čestném místě seděla madam
Theresse. Naproti ní pak Ionna, která si pospíšila a přišla první. Slečnu Elišku to hodně rozrušilo,
že jí Ionna zasedla druhé nejvýhodnější místo. Ráda všude hraje prim. Takže napravo Ionna,
Eliška a Eva, naproti pak Theresse, Valerie a Klára.“
„ A Ben?“
„Jaký Ben?“
„Hubený , bledý mládenec.“
„Ach ano, teď si uvědomuji, že takový mladík postával tímhle v rohu. Když se pak ozvaly trubky,
všechny dívky najednou vstaly a hrnuly se ke vchodu. Ten ale rázně zatarasila svým mohutným
tělem madam Theresse a uklidnila je, jinak by se dolů hnaly jako zdivočelé stádo.“
Naďa se uchichtla. Poděkoval jsem jí, dal jí stříbrnou minci a propustil ji.
Zůstal jsem tam sám a s přimhouřenýma očima jsem si představoval co se tady asi stalo. Ionna je
nervozní, hraje si s náramkem, nevědomky ho sundá a položí na stolek. Zazní signál, ona na něj
zapomene a nechá ho tam ležet. A protože u sebe nemá Janu, která jí sbírá zapomenuté věci, někdo
toho využije a sebere ho. Ale kdo?
Nejspíš Eliška, měla na Ionnu vztek, že jí pálí za mládencem, kterého si vyhlídla ona. Na to bývají
děvčata hodně citlivá. Třeba doufala, že Ionna začne náramek hledat a to jí zdrží a ona bude moci
na Ghotta nerušeně působit. Nebo to Ionnu alespoň naštve a rozhodí.
Služebné si můžu škrtnout, neměly důvod, všechny věděly, že by se jim to sotva podařilo prodat i
když je to jen cetka. Stejně tak ta stará ochránkyně morálky, ale co další dívky? Musím o nich
načerpat nějaké informace.

Uvědomil jsem si, že mám velký hlad a vydal se do kuchyně. Samozřejmě jsem tam našel svého
sluhu Ivana, jak se motá kolem mohutné ženštiny, která se jen symbolicky bránila jeho chtivým
dotekům.
Ačkoliv dokázal spořádat spousty jídla, byl stále vyzáblý a připomínal kostru potaženou kůží.
Paradoxně právě jeho přitahovaly macaté ženské. Jak nějakou viděl, změnil se v umanutce, který si
na ní musel prostě sáhnout. Dál se pokud vím, nikdy nedostal, zato byl často za svou chtivost
odměněn pořádným výpraskem.
Jak mě viděl, hned přestal, provinile se přiloudal a huhlal: „Promiňte pane!“
Už dávno mě přestalo bavit ho trestat nebo kárat a tak jsem jen mávl rukou zeptal se: „Co se říká o
slečnách mezi služebnými Ivane?“
„Ionna je nafoukaná hrdopyška, neračte se zlobit pane. Eliška pěkná potvora, prý tu svojí hrozně
sekýruje. O těch dalších toho mnoho nevím jen to, že je sem poslali rodiče vyvětrat.“
„Co to?!!!!“
„Jsou to mladý holky, co jsou poprvé ve společnosti samotné a o tom co se děje mezi mužem a
ženou ještě nic nevědí a myslí si, že děti nosí čáp a na mužský koukaj jako na jiný živočišný druh.
Potřebují se trochu, jak se říká mezi lidmi, otrkat.“
„Chudinky, při těch řečech, které spolu vedly Ionna a Eliška si musely připadat jako v jiném
světě.“
Přikázal jsem, aby mi Ivan přinesl večeři do pokoje a dumal nad tím, co jsem se zatím dozvěděl.
Valérie, Eva i Klárka to jsou mladé husičky, krom toho neměly žádný motiv, takže všechno
ukazuje na Elišku. Je dostatečně zkušená, pohotová a proradná.
Jak jsem nad tím tak přemýšlel, uvědomil jsem si, že ve světle toho, co jsem se dozvěděl už o
Ionnu nestojím a o ztracený náramek se zajímám jen pro věc samotnou. Co ale teď dál? Z Nadi již
žádné další informace nedostanu a za Eliškou přímo také jít nemohu, vždyť nemám žádný přímý
důkaz, jen samé dohady.
Pak jsem dostal nápad. Dnes je večer velký ples, který nepochybně všechny zaměstná a to mi
umožní nerušeně navštívit její pokoje a porozhlédnout se tam. Překonat zámek nebude problém.
Od plánu k jeho realizaci nebylo daleko. Zašel jsem do podhradí ke kováři, dal mu velký stříbrňák
a vysvětlil, co potřebuji. Spiklenecky na mě mrknul a během několika minut mi podával hotový
nástroj.
Sotva se hradem rozezněly první tóny, vydal jsem se na obhlídku velkého sálu, abych se ujistil, že
na nadcházející akci budu mít klid.
Nedalo mi mnoho práce abych je našel. Byly každá z jedné strany zavěšeny do Ghotty, který z
toho byl zjevně celý nesvůj, a spalovaly se zničujícími pohledy. Obě se na ples vyzbrojily těmi

nejtěžšími kalibry. Hubená Ionna širokou šerpou zdůraznila svůj vosí pas, zatímco Eliška zvolila
hluboký výstřih na hranici společenské únosnosti. Neustále se natáčela tak, aby Ghotta měl dobrý
výhled na její dmoucí se ňadra.
My muži si často myslíme, že jsme lovci, ale přitom už se dávno jako rybka třepeme v něčí síti.
Skoro mi Ghotty bylo líto.
Už jsem chtěl odejít, když jsem si uvědomil, že je tu ještě jeden divák. Otočil jsem se. V šeru tu
stál Ben, bledší ještě více než obvykle a viditelně, při pohledu jak jsou dívky přilepeny na Ghtottu,
trpěl.
Uvědomil jsem si, že s ním jsem ještě o náramku nemluvil. Třeba něco ví, napadlo mě. Přešel jsem
k němu: „ Dobrý večer.“
Odvrátil pohled od podívané v sále a překvapeně na mě zamrkal.
„Víš dnes ráno se slečně Ionně během táček ztratil náramek, nic cenného,ale…,“ nedopověděl
jsem.
Ben zbledl ještě víc, pokud je něco takového ještě možné a celý se roztřásl: „ Jak- jaksi na to
přišel?“ jektal.
Jako blesk mnou projelo úžasné překvapivé poznání.
„ To ty moje kombinační schopnosti a nevšední inteligence.“
„Já jsem tím nemyslel nic zlého, jen jsem uviděl příležitost mít něco čeho ona se dotýkala.“
To ona bylo řečeno s tím největším O jaké si umíte představit.
Vzklíčilo ve mně podezření: „Ty máš těch věcí víc co?“
„Já vím, že je nikdy nemohu mít, tak alespoň….“ hlas mu vyhasl.
„Naopak, to že vlastníš zcizené věci, ti přináší neštěstí. Měl by jsi se jich zbavit a uvidíš. A můžeš
začít s tím náramkem. Dej ho mě a já už se postarám o vrácení a tobě slibuji, že zatajím, že jsi ho
ukradl.“
„Myslíš?“
„Jistě!!!!“ řekl jsem přesvědčivě.
„Tak jo,“ zdrceně se otočil a vydal se do potemnělé chodby. Šel jsem za ním. Vešli jsme do jeho
pokoje a on se začal hrabat v sekretáři, zatímco já jsem si s úžasem prohlížel zařízení jeho pokoje.
Byl plný astronomických map a přístrojů. Než jsem si je mohl lépe prohlédnout, už mi Ben
podával náramek. Strčil jsem si ho za košili a zeptal se: „Ty se zabýváš astronomií?“
„Ano, je to můj koníček.“ odpověděl stydlivě.

„Můj taky,“ zajásal jsem.
Celý ožil a začal mi ukazovat úpravy, které udělal na svém dalekohledu, aby zlepšil jeho
vlastnosti. Následující dvě hodiny jsme od astronomie přešli k matematice, posvátné geometrii,
numerologii, alchymii, vědě vůbec a já zjistil, že Ben je nesmírně vzdělaný a příjemný společník.
Rozcházeli jsme se jako nejlepší přátelé. Úplně jsem zapomněl, že jsem chtěl zajít za Ionnou a
pak už bylo pozdě.
Druhý den jsem vstal poněkud dříve. Včera jsem po turnaji vlastně pořád někam chodil a vůbec si
neodpočinul, ale ani dnešní den jsem nehodlal proležet a vydal jsem se na odloženou návštěvu. Jen
tak v zadumání jsem si cestou prohlížel náramek a něco upoutalo mou pozornost. Překvapeně jsem
se na to podíval zblízka. Byla to známá zlatnická značka! Byl jsem tak překvapen, že jsem na
chodbě málem vrazil do Jany. Na tváři měla čerstvou modřinu a zateklé oko.
„Co se stalo?!“
Chtěla se mi mlčky vyhnout, ale chytil jsem jí pevně za ruku. Jak se jí vyhrnul rukáv, viděl jsem
další rudé fleky na pažích.
„Pusťte!“
„NE!“ odpověděl jsem tvrdě.
„Vy páni si myslíte, že můžete všechno co?“ řekla vzdorovitě.
Nereagoval jsem na to: „ Ven s tím, co se stalo?“
„Eliška s Ghottem včera ohlásili své oficiální zasnoubení. Ionna mohla vzteky puknout, šílela a
vylila si zlost na mě.“
„Dej mi deset minut a vyřeším to, už nikdy tě nikdo bít nebude, protože tě miluji.“ já na to. Sám
jsem se divil tomu, jak snadno to ze mně vyšlo. Zalapala po dechu. Nechal jsem jí tam
překvapenou stát a vydal se ke dveřím pokoje její paní.
Zaklepal jsem.
„Pojď,“ ozvalo se nevrle. Vstoupil jsem.
Překvapeně na mě pohlédla: „Á to jste vy. Nečekala jsem vás.“
Snažila se o klidný hlas, ale ten jí zrazoval a vibroval na pokraji pláče a hysterie.
Vytasil jsem s náramkem.
„Byl zakutálený v temném rohu loveckého pokoje,“ vysvětlil jsem.
Ó, to vás musím nějak odměnit.“

Její mizerná nálada zmizela, jako když mávne kouzelným proutkem. Teď předla jak kočka co
právě slízala misku smetany.
Četl jsem v ní jako v otevřené knize. Říkala si, že když jí Ghotta unikl, uloví alespoň mě.
„Ano, mohla, slyšel jsem, že jste nespokojená se svou služkou Janou. Propusťte jí a najděte si
jinou.“
Opět se změnila, oči se jí zúžily jako šelmě a zlostně zasyčela: „Služka?! Proč bych to měla
udělat?“
„Třeba by jste nerada, kdyby se vaší rodiče dozvěděli, že oproti jejich zákazu nosíte stále pravé
šperky, jen kuli své pýše a že jste o jeden málem přišla,“ a točil jsem náramkem na prstě.
„Hmm. No dobrá,“ připustila neochotně.
Věděl jsem, že musím jednat, dokud je v defenzivě a roztomile řekl:
„ Tamo vidím na stolku pero a inkoust, co kdyby jste mi to dala písemně, než vám vrátím tuhle
cetku?“
……
„ A jak to bylo dál?“ ozval se hlas od jednoho stolu.
„Takhle,“ odpověděl mládenec a teatrálně ukázal na vchod do kterého právě vstoupil vyzáblý muž
s krásnou černovlasou ženou, která držela v náručí jakýsi uzlíček.
Vyskočil od stolu, vrhl se k ní, veleopatrně vzal ten uzlíček do náruče, obrátil se k natřískané
hospodě a hrdě prohlásil: „ Tohle je moje báječná žena Jana a tohle náš prvorozený syn Janík. Jak
jinak, že?“

©Karel Šlajsna
Název : MARIÁNSKÁ ZJEVENÍ

Tyto jevy provázejí lidstvo hluboko do minulosti i když ne ve stále stejné podobě, i sám název vznikl
až po r. 1858, kdy mladá dívka Bernardetta Soubirousová prožila řadu setkání se zjevením mladé
krásné ženy oblečené do dlouhých bleděmodrých šatů s bílým závojem ve vlasech. Žena s dívkou
promlouvala (patrně telepaticky), ale zpočátku se odmítala představit a až posléze se prohlásila na
„neposkvrněné početí“. Zatímco pro církev to byla jednoznačně manifestace Bohorodičky Panny
Marie, záhadologové uvažují na tím, že tím chtěla vysvětlit, že je jen hologram nebo klon.

Během jednoho z posledních setkání žena ukázala
Bernardettě, která byla od malinka neduživá, na skálu poblíž
jeskyně, kde se zjevovala a dívky viděla, že z ní začal
vyvěrat malý pramínek, načež dostala radu, aby se ve vodě
omyla. Účinek se dostavil velmi brzy- dívky se rychle
uzdravila. Celá událost se stala v krátké době známou a k
pramínku začali putovat lidé z širokého okolí. O události se
dozvěděla církev a po řádném prošetření byl jev uznán jako
zázrak. Lurdy se proměnily ve velký turistický obchod pod
patronací církve. Na místě samotném byl vystavěn chrám s
obrovitým nádvořím, kam se ročně vydávají statisíce
poutníků, doufajících v zázračné uzdravení.
Tvrdí se, že v mnoha případech k němu opravdu došlo. Je
ovšem otázkou zda jde jen o reklamní trik a nebo o
psychické působení, které lidem dává pocit, že je jim lépe,
nebo jim skutečně posílená psychika pomáhá nemoc
překonat.
Samotnou jeskyňku se sochou Panny Marie a pramínkem ostatně ani většina lidí nezahlédne a
pravou lurdskou vodičku si koupí v malinkém flakónku . Sama Bernardetta své uzdravení dlouho
nepřežila a zemřela v 16- ti letech.
Zajímavosti ale je to, že její tělo prý nepodlehlo rozkladu a vypadá stále stejně jako v den smrti.
Další známý případ se odehrál na začátku I. světové války. Malým pasáčkům Jacintě, Lucii a
Franceskovi se také zjevila v keři krásná mladá žena (nemohu si odpustit poznámku, že Mojžíš
prožil své první setkání s JHWH také tak, že se mu tento bůh zjevil v hořícím keři- to může totiž
signalizovat to, že obdobný jev provází lidstvo od nepaměti.)
V tomto případě se ovšem děti svěřily rodičům mnohem dříve a tak na místo setkání s nimi
postupně chodilo stále více lidí. Nic sice neviděli, ale tvrdili, že cítili podivný elektrizující impulz.

Až teprve 13. 10. 1917, kdy se zde sešlo( podle různých pramenů) 30-50 000 lidí se začaly dít věci.
Nejprve lidi skropil hustý déšť, ale ten rázem ustal a vysvitlo Slunce. To ale bylo vzápětí doplněno
o druhý intenzivně svítící, ale neoslnivý kotouč. Ten nejprve Slunce překryl, ale pak se rozlétl po
obloze vrhal různobarevné paprsky a zároveň v krátké chvilce vysušil obleky diváků. Celé divadlo
trvalo několik minut.
Stejně jako Bernardetta, tak i Jacinta a Francesko nežili dlouho. Přežila jen Lucia, která vstoupila
do kláštera a zde sepsala známá Fatimská poselství, kdy zejména to třetí bylo předmětem
dlouholetých spekulací a až teprve papež Jan Pavel II.
Ukázalo se,že neobsahuje žádné proroctví o Armagedonu jak tajuplně naznačovali někteří, ale týká
se jen stavu církve. Nicméně je možné, že než jej církevní otcové zveřejnili, tak bylo upraveno.
Kdybych dále popisoval zjevení z 24.6.1981 z jugoslávské Medžugorie nebo jiných míst opakoval
byl se stále dokola, protože zjevení mívávají zhruba obdobný průběh.
Objektem jsou téměř výlučně malé děti z vesnice, krásná žena o sobě tvrdí, že je pannou Marií a
přednese projev o tom, že by se lidé měli polepšit, hlavně v duchovní sféře a pronese nějaké
prognózy. Nakonec, patrně aby jí bylo uvěřeno, provede nějaký zázrak.
Vědci se odmítají těmito jevy zabývat s tím, že jde o fantazii malých dětí nebo davovou psychózu.
Skeptici s úšklebkem namítají, proč se tedy Panna Marie neobjeví v Kremlu, Bílém domě, budově
OSN nebo v samotném Vatikánu.
To je ale nesmysl, jednak se zdá, že zjevení potřebuje pro svou manifestaci jisté podmínky a pakzkuste tu situaci domyslet, jak myslíte, že by dopadla?
Ale právě tyto vymezující podmínky nám mohou pomoci při hledání odpovědí na otázky: Jak?
Kdo? A proč?
Přiznám se, že neznám odpověď na žádnou a naopak bych přidal ještě další: Zdá se, že mariánská
zjevení se objevují ve zhruba stejné podobě stále znova. Proč, když se ukazuje, že je to zjevně
neúčinné? A má to mít vůbec nějaký účel?

©Karel Šlajsna
Název : ENIGMA S OTAZNÍKEM .

Protože se tyto internetové stránky jmenují Enigma, bylo by myslím škoda nepopsat zajímavou
historii přístroje téhož jména. Sestrojil ji již v r. 1918 Artur Scherbius a pokusil se ho bez úspěchu
prodat obchodníkům pro bezpečný meziobchodní styk.

Enigma vypadá jako psací stroj, ale po stisknutí písmena na
klávesnici je vyslán elektrický signál, který projde válcem,
který písmeno zamění za jiné. Výsledek se objeví na tabulce,
kde jsou jednotlivá písmena podsvícena žárovičkami. Zároveň
se pootočí válec ( Scambler) na jiné nastavení, takže pokud
opět stisknete stejné písmeno, je již výsledek jiný.
Enigma měla řadu výhod, mohl s ní pracovat i naprostý laik a
umožňovala rychlé šifrování s vysokým stupněm bezpečnosti.
V původním provedení měla tři scamblery.
Hned po skončení zákopových jatek první světové války se
pustily generální štáby do analýz, protože zejména v tom
německém nebrali výsledek jako konečný a připravovali se na
další válku. Jedna z analýz vedla Němce k hrůznému zjištění,
že jejich šifrovací systém byl nepružný a snadno rozluštitelný a
Enigma jim tak nabízela bezpečnou komunikaci. Zakoupili
tedy na ni patent a začali ji od r. 1926 používat a i dále
vylepšovat. Problém byl jen v tom, že ten kdo vysílal, musel mít válce nastaveny stejně jako
příjemce. To určovaly přísně střežené tabulky, měnící postavení každý den.
Je pravda, že opravdu tehdy představovala nejlepší kryptografický systém, ale již první průlom do
jejího systému se povedl Francii, když od svého informátora Hanse Schmita v r. 1931 zakoupila
konstrukční plány Enigmy.
Pánové z kryptoanalytického oddělení nad nimi pokoumali a uznali, že jde opravdu o
neprolomitelný systém, nicméně v rámci spojenecké spolupráce je předaly do Polska.
Tam se ale skupina kolem M. Rejewského nespokojila s vyjádřením svých kolegů. Pochopili, že
Enigmu opravdu nelze dosud používanými způsoby porazit a je tedy nutno zkusit to jinak.
Částečně jim v tom pomohli sami radisté, kteří, zejména zprávy o počasí, začínali a končili stále
stejnými větami, což ulehčovalo práci při hledání nastavení Enigmy, ale stejně bylo nutno pro
tento účel vytvořit speciální přístroje nazvané „ bomby“ podle charakteristického tikotu. Krátce

před napadením Polska Němci vylepšili Enigmu přidáním dalších scamblerů a Rejewsky a jeho
skupina byla v koncích, ale ještě stačili Enigmu i bomby odeslat do bezpečí do Británie.
Tam se v Bletchley Parku sešla velmi různorodá společnost. Všichni ale měli vysoké analytické
schopnosti a novátorské nápady. Na prvním místě to byl především geniální matematik Alan
Turning, ale pracoval zde i spisovatel a tvůrce Jamese Bonda Ian Fleming.
Turning především vylepšil bomby tak, že nyní pracovaly mnohem rychleji a sestrojil i první
počítač nazvaný Colossus. Celá operace dostala název Ultra a stala se přísně střeženým
tajemstvím.
Pokud třeba byla rozluštěna zpráva o pohybu nějakého konvoje, bylo do této oblasti posláno
průzkumné letadlo, které pak polohu ohlásilo v otevřené řeči. Když byl pak konvoj napaden,
připsali to Němci spojeneckému průzkumu a nenapadlo je, že byla rozluštěna zpráva šifrovaně
vysílaná Enigmou.
Rozšifrované zprávy ostatně dostával jen velmi úzký okruh lidí na velitelských místech, který
pečlivě rozhodoval o jejich využití. Když například byla zachycena zpráva o blížícím se
bombardování Coventry, bylo rozhodnuto nevarovat občany, protože rozsáhlá evakuace by byla
příliš nápadná. Později byl výbor tvrdě kritizován, ale hájil se tím, že šlo o nezbytné rozhodnutí,
neboť vyzrazení akce Ultra by mělo mnohem rozsáhlejší důsledky a přineslo by ještě více obětí.
Na jednu stranu s tím člověk chtě nechtě souhlasí, ale na druhou? Oni tam své rodiny neměli…..
Před invazí v Normandii proběhla snad nejrozsáhlejší dezinformační akce nazvaná „ bodyguard“ a
Enigma v ní hrála nemalou roli. Díky této výhodě se podařilo zjistit, že nepřítel opravdu uvěřil
tomu, že hlavní útok bude směrován na přístav Pas de Calais a Normandie je jen klamný vedlejší
směr.
Jednotky, které odsud byly staženy a celý měsíc čekaly jinde, pak zoufale chyběly.
Po válce byla společnost z Bletchley Parku rozpuštěna a účastníci zavázáni mlčením. Horší je ale
to, že nebyli ani nijak oceněni. Alan Turning zemřel v r. 1952 zcela zapomenut. Teprve v
sedmdesátých letech, kdy se přešlo na modernější systémy, byla historie Enigmy a akce Ultra
odtajněna,
Ale přeci je tu jedna nejasnost:
Podle všech pramenů, které jsem pročetl, Francouzi v rámci spojenecké smlouvy předali Enigmu
Polsku, ale nikde se nepíše o tom, že by ji předali i dalším spojencům tj. Anglii a Československu!
Podivné co?
Přemýšlel jsem o tom a myslím ( ale je to jen má spekulace!), že Enigmu předali tam i tam, ale v
Anglii vzali názor svých francouzských kolegů o nemožnosti rozlomení šifry jako daný a začali se
tím zabývat, až když z Polska dostali „bomby“.
Svou roli patrně sehrály i názory části anglických politiků, kteří s nacistickým režimem
sympatizovali.
A u nás? Asi se v žádném archivu nepodaří o tom něco nalézt, protože pokud tu plány Enigmy

byly, rozvědka je před vstupem Němců na naše území jistě zničila nebo velmi dobře ukryla.
Stejně tak je malá pravděpodobnost zjistit, zda se tím někdo u nás zabýval a jak daleko se dostal.
Přesto by jistě bylo zajímavé tento problém probádat…..

©Karel Šlajsna
Název : NA MĚSÍC A MARS

Je to už ( pro mě) neuvěřitelných čtyřicet let, kdy na Měsíci přistáli první lidé.
Když 20.7.1969 přistál modul Orel v moři klidu a další mise úspěšně následovaly, zdálo se, že
výprava směrem k Marsu je na spadnutí. Ale místo toho se mnohem výkonnější raketoplány drží na
oběžné dráze v blízkosti Země.

Mnoho jsem četl o tom, že náhlé ukončení cest na Měsíc mělo
příčinu v tom, že se zde kosmonauti setkali, ne-li přímo s
nepřátelskou, pak zcela jistě nepříjemnou mimozemskou
civilizací. Jiní zas z četných nesrovnalostí, které se vyskytly a
také zejména z fotografického a filmového materiálu usuzují,
že některé momenty byly ofoceny ( dotočeny) na Zemi,
respektive, že se některé výpravy vůbec nekonaly.
Je pravdy, že některé události a fotografie opravdu vzbuzují
pochyby, stejně jako to, že dnes nejsou k dispozici originální
záznamy. Nedávno NASA přiznala, že je" nemůže nalézt",
což je zarážející, protože by měly patřit k tomu nejcennějšímu
co lidstvo má.
Na druhou stranu se z odstupu let ukazuje, že k ukončení
projektu byly jiné důvody:
1/Především to bylo zjištění, že by další návštěvy Měsíce
nejspíš nepřinesly mnoho nového.
2/ Po počátečním nadšení prudce opadal zájem veřejnosti.
3/Pro program Apollo byla ( z dnešního pohledu) použita velmi primitivní technika, která byla již
po několika letech zastaralá a inovace byla velmi problematická. Peníze takto ušetřené mohly být
přesunuty na novější a modernější projekty.
Jedním ze základních problémů cesty na Mars ( krom financí o které jde především) je otázky
použité techniky. Z teoretického hlediska je to sice řešitelné, ale zatímco cesta na Měsíc trvala jen
několik dní, na Mars a zpět se počítá s dobou 640 dní, nebo ještě spíše s délkou 980 dní, aby byl
dostatečný čas na průzkum alespoň tří marsovských lokalit. Tedy třikrát přistát a odstartovat.
To vše ovšem klade více než extrémní požadavky na spolehlivost a trvanlivost jednotlivých
komponentů. Kosmonauti sice mohou sebou vést některé náhradní součástky, ale jakákoliv
neopravitelná závady je odsuzuje k smrti.
Další logistický problémem bude se zásobami. Nejde jen o pohonné hmoty, ale především o
potravu. Ne všechny potraviny lze vést v dehydrovaném stavu nebo zmrzané (pomíjím

energetickou a prostorovou náročnost takového uskladnění a možný výpadek energie). Tentýž
problém bude i s odpadem. Není možné ho prostě jen tak vstrčit do pytle a vyhodit ven.
Neovladatelné těleso pohybující se v blízkosti rakety, může způsobit neštěstí.
Zanechat odpad přímo na Marsu, to může mít nepředvídatelné následky. Kontaminace, ale může
proběhnout i opačně tj. na Marsu se mohou nalézat mikroorganizmy, které se mohou přenést do
lodi a odhadnout v tom případě, jak dlouho mají být kosmonauti v izolaci si dovolí snad jen vědma
z křišťálové koule. V případě, že během cesty zpět opravdu někdo onemocní nebo dokonce zemře,
je možné, že loď zůstane na orbitě v bezpečné vzdálenosti natrvalo. A co posádka? Jenom muži,
nebo samé ženy? Smíšená posádka a v jakém poměru? Sudý počet nebo lichý. Lichý je výhodný při
případném hlasování o některých záležitostech, sudý pro, že se lidé podle psychologů mají tendenci
" párovat".
Musíme si také uvědomit, že krom psychologů budou velký tlak na složení posádky vyvíjet i
jednotliví politici nebo státy. Těžké bude i rozhodnutí, kdo první vstoupí na Mars. V těchto
souvislostech se jako reálnější zdá být možnost, že by lidé na Mars vůbec nevstoupili, ale studovali
ho z oběžné dráhy pomocí výsadků robotů podobných Opportunity nebo Spiritu.
Je propočteno, že by tímto způsobem bylo možné vyhnout téměř dvěma třetinám rizikových situací!
Pokud už vůbec, pak by v úvahu pro přistání lidí připadaly v úvahu Phobos nebo Demois.
Jak vidíte tak problémů k řešení je tolik, že s pilotovaným letem k Marsu se počítá nejdříve někdy
kolem r. 2030.
Budou-li peníze………

©Karel Šlajsna
Název : . SRDCE.

Dana polekaně otevřela oči a spatřila, že je na hřbitově. Byl to nepochybně hřbitov, i když pro hustou mlhu,
která se válela mezi zanedbanými hroby, toho moc neviděla. Vylekaně se rozhlížela po okolí, když náhle
postřehla jakýsi pohyb.

Před ní se vztyčila postava. Přestože byl sinavý, ihned poznala, že je to
ten vytáhlý blonďák Petr, který za ní dolejzal poslední dva měsíce.
Vždycky se tomu nesmělému romantikovi vysmála. Kamarádky jí
vyčítaly, že prý kůli ní spáchal sebevraždu. Hloupé husy! Přistoupil k
ní, natáhl ruku a něco jí podával. Podívala se na jeho dlaň a spatřila
něco oblého, temně červeného a mokře lesklého. Postava promluvila:
"Chtělas mé srdce, tak tady ho máš! Vem si!"
Její ruce vylétly k ústům, ale hlas jí selhal a nevydala ani hlásku. Jen
vytřeštěně zírala na rudý otvor na jeho hrudi, ze kterého dosud kapala
krev na bělostnou košili. Ustupovala před ním tak dlouho, až jí
zastavilo křoví, které se k ní přimklo, tisícem pichlavých trnů ji trhalo
noční košili a zraňovalo jí pokožku.
Postava udělala poslední krok směrem k ní, uchopila její pravačku a
ten strašlivý předmět jí vklouzl do dlaně. Petr, jakoby chtěl ještě něco
říci, ale z jeho promodralých rtů místo slov vytryskl jen proud krve.
Ještě chviličku stál a pak se s tupým žuchnutím zhroutil bezvládně na
zem. S pravačkou nataženou co nejdále od těla, snažila se vyrvat z objetí keřů...
...V tom tma pominula a vše zmizelo. Otevřela oči a spatřila známé obrysy svého pokoje. Venku již
vycházelo slunce a dralo se skrze závěsy. Všude byl klid a pohoda. Ušklíbla se nad tím pitomým a
bláznivým snem a zhluboka si oddechla, když v tom si uvědomila, že v ruce svírá nějaký velký, mokře
lepkavý předmět. V náhlém záchvatu odvahy se vztyčila a prudce odhodila deku. Pohlédla na to, co
křečovitě svírala její pravačka. Strašlivý výkřik hrůzy byl tím posledním zvukem, který vydala. Byla mrtvá
dřív než se její tělo dotklo polštáře.
" Diagnóza je náhlá srdeční mrtvice. Nevím co se mohlo stát, vždyť to byla mladá a naprosto zdravá dívka,"
krčil bezradně rameny přivolaný lékař, "Takový případ jsem ve své praxi ještě neměl, snad se něčeho lekla,
...nevím, opravdu nevím."
Zatlačil mrtvé oči a z prstů pravé ruky jí vypáčil dosud vlhkou velkou červenou žínku. Ještě jednou pokrčil
bezradně rameny a tiše za sebou zavřel dveře.
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Byla jasná noc. Velekněz vyšel na vrchol pyramidy. Byla zde malá plošinka, která byla obehnána
nevysokou zídkou. Ta měla po svém obvodu hluboké zářezy, které představovaly dni v roce. kněz se
zorientoval a našel ten správný. Pak se vrátil do středu, kde ležel pozorovací kvádr. Vedle něj stál
nehybně, jakoby byl vytesán z kamene, otrok a držel gnónické hodiny. noční obloze vládl teď
obrovitý Tezcatipol, který zdánlivě líne a nehybně visel na nebi.

Kněz pokynul otrokovi a ten otočil hodiny.
Zrnka gnónia se začala s tichým chřestěním
přesýpat. Pak přiložil oko k jakémusi přístroji
složenému ze dvou trojúhelníků. Čekal až zvuk
padajícího gnónia ustane a pak postup opakoval.
Byl velmi spokojen. Knihy s výpočty dávných
předků nelhaly a zítra dojde k zákrytu Velkého
světla. Úkaz ke kterému dochází jen jednou za
mnoho let. Bude čas velké oběti!
Nezdržoval se již a sestoupil středovým
schodištěm do dolní třetiny pyramidy, kde byla
obětní plošina. Zde se zastavil a na chvilku se
zasnil.
Kolikrát zde již stával při slavnostech nového světla! Dole hluboko pod ním tisícihlavý dav a před
ním na černém obelisku tělo oběti napnuté jako luk. Sevře v pěsti nůž a na malou chvilku se sehne
nad tělem. Dav nejprve vzdychne a pak propukne v jásot a on tu stojí: v jedné ruce nůž a v druhé
zkrvavené, dosud tepající srdce. Cítí jak síla oběti vstupuje do něj a ON je velký, silný, mocný
jako...jako bůh!!!
S pohledem obráceným do sebe nevnímá to bezvládné a zmrzačené tělo ležící před ním. Ne, není
mu ho líto! To přece není člověk, jen oběť. Zapomíná na ni opojen svou silou a mocí. Kolik
takových už bylo!
Zatetelil se blahem. Ano, zítra bude opět velký den a on nepochyboval, že bude opět středem
pozornosti. Zauvažoval nad tím, kdo bude asi obětí. Jistě někdo významný... třeba sám princ, vždyť
k zákrytu nedochází každý den. S tím On si ovšem nemusí dělat starosti, o tom rozhodně sbor
nižších kněží. Probral se ze snění, když k němu dolehl noční chlad a otřásl jím. Musí teď jít domů a
odpočinout si.
Když vešel do ložnice, ležela na jeho lůžku krásná dívka. Její nádherné tělo se matně lesklo ve svitu

bílého Tezcetlipoca. Neuvažoval o tom kde se tam vzala. Ostatně si velmi často objednával na noc
dívky. roztouženě k ní přistoupil. dívka se nadzdvihla a pohybem ruky ho zastavila. Odněkud
vylovila pohár plný lahodně vonící tekutiny. Bezmyšlenkovitě jej uchopil a naráz vypil. Objal
dívku, hladil její tělo a líbat ztuhlé bradavky...
Ráno, když se probudil byl už den a dívka dávno zmizela. Po probdělé noci se mu točila hlava, jeho
mysl byla otupělá a ani zrak nešel zaostřit. Přišli sloužící a pomáhali mu s oblékáním. podepřeli ho,
když se trochu zapotácel a pomohli mu vyjít ven.
Ano, musí jít, lidé na prostranství se již sešli a čekají, uvědomoval si jasnější částí svého vědomí.
Podepírán dvěma muži, vyšel ven. Oslnivý jas jej oslepil docela. Až teprve ve chvíli, kdy vstoupili
do temné chodby pyramidy, měl pocit, že se mu vědomí zlepšuje.
Vyšli na plošinu. vedle obelisku již stál pomocník a na zlatém podnose ležel připraven obětní nůž.
V tom k němu přistoupili a svlékli z něj kněžské roucho. Uchopili ho za ruce a nohy a položili na
kámen. Byl zcela omámen a neschopen jakékoliv myšlenky. ucítil na zádech chlad kamene a viděl
jak barvy blednou a obloha šedne. Stíny se prodlužovaly a zem se jakoby chvěla. V jediném
záblesku jasné myšlenky vše pochopil. Ano, dochází k zákrytu a je čas velké oběti a On bude
středem všeho dění.
Pak se mu před očima zableskla čepel nože...
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1803 dní po odletu. Z deníčku velitele.
Dnes jsem viděl krásnou černou díru, ale posádce se tam nechce. Říkají, že je to až moc černá
díra. Já jsem namítal, že při pohledu zleva to zase TAK hrozné není, ale oni na to, že za ty prachy
si tam můžu vlízt sám.

K obědu byl smaženej květák. Vrtalo mi
hlavou, kam na to Li-Weng chodí, když už
jsme na cestě tak dlou ho. Ptal jsem se ho na to
a on mi odpověděl, že na tržiště jako vždycky a
urženě bouchl dveřmi od kuchyně.
Na odpoledne jsem svolal valnou hromadu.
Vzali to jako společenskou událost. Ženský si
voblíkly večerní róby a mužský parádní
uniformy. Robertsová měla v ýstřih nejen
odvážný, ale přímo udatenský a ostatní
nezůstaly pozadu. Li-Weng odněkud vyštrachal
spoust u chlebíčků se šunkou, ozdobených čerstvým salátem. Neodvážil jsem se ptát, kde k tomu
přišel. Pak se na stole objevilo i šampaňské. Při odjezdu se žádný alkohol nenakládal, tím jsem si
jist, tak kde se to tam najednou vzalo? Až budu mít čas, musím se podívat do skladiště.
Do diskuse se nikomu nechtělo. Všichni se ládovali chlebíčkama a chlemtali šampus. Pak se začali
dohadovat, jestli by nebylo vhodné přetřít loď na modro. Pokusil jsem se sjednat klid a říct jim
svůj plán, ale nikdo mě nevnímal. Urazil jsem se a odešel do řídící kabiny, navigovat loď do středu
černé díry.
***
1806 dní po odletu. Z velitelova deníčku.
Když jsme vstoupili do černé díry, všichni se najednou nahrnuli do řídící sekce a napadli mě.
Okolo by la tma a tak nevím, kdo mě praštil první. Tvrdil jsem, že vpředu je malilinkatý světýlko,
ale nikdo mě neposlouchal. První důstojník mi řekl, že to mám z toho, jak po mě šlapali a že mi
šplouchá na maják. Nejdřív jsem nevěděl, co to má znamenat, žádný maják tu nemáme, ale když
jsem se na ošetřovně zmátořil, šel jsem se podívat dopředu.
Ve velitelské sekci chyběly všechny ovládací pulty. Místo nich byl bazének a v něm plavali dva

lachtani. K obědu byly fazole se zelím. Li-Weng vyrostl o půl metru a Robertsová má objem
hrudníku najednou alespoň 120. Nevím přesně, neměřil jsem to.
Vyšla ze dveří skladiště ve fialových plavkách ( ne , teď si vzpomínám, že byly starorůžové!), přes
ruku měla osušku a děsně jí to slušelo. V pootevřených dveřích jsem jasně zahlíd modrý třpyt
hladiny velikého plaveckého bazénu, ve kterém se odrážel bílo červeně pruhovaný maják.
Pozoroval jsem vlnící se Robertsovou, jak odchází. Když byla skoro za rohem, otočila se a
šibalsky na mě zamrkala. Nebo se mi to jen zdálo?
Nevěděl jsem, že na lodi je bazén. Proč mi to jako kapitánovi neřekli?
Otevřel jsem dveře a nakoukl dovnitř. Velká hala byla plná beden osvětlených mdlým světlem.
Bazén byl pryč. Nebo, že bych si spletl dveře? A co je asi v těch bednách? Možná, že šampus!
Chtěl jsem si dojít pro pajcr, ale cestou jsem zaslechl signál svoláva jící posádku k večeři a tak
jsem to odložil.
***
Později.
Zase to byly fazole se zelím! V místnosti byla tak hustá atmosféra, že už jsem chtěl vypadnout,
když dveře od jídelny rozrazilo vysoké, nemyté a zarostlé individuum s třírohým kloboukem na
hlavě. Mělo na něm lebku s hnáty. Nechápu, jak někdo může mít tak m orbidní vkus. Přes oko měl
pásku a mířil na nás něčím, co vypadalo strašně vražednicky. On a pět podob ných maškar vpadlo
dovnitř a sebrali nám hodinky a komunikátory. Robertsovou vzali s sebou jako rukojm í.
Když zmizli, šel jsem se podívat do velitelské sekce. Lachtani se spokojeně plácali v bazénku u
stropu a tak jsem chtěl zaměřit hloubku vesmíru, ale protože jsme v černé díře, všechny přístroje
ukazují nulu. Fazole mi v žaludku nabobtnaly, ztvrdly a změni ly se na betonové monolity. Jestli
Li-Weng nezmění repertoár, budu ho muset dát do hlášení a exemplárně potrestat.
1810 dní po odletu. Velitelův deníček.
Dnes byly zase fazole. V jídelně jsem byl sám. Li-Weng v kuchyni není a nenašel jsem ho ani v
jeho kaj utě. Zato jsem potkal Robertsovou. Měla na sobě černé krajkové prádélko a něco si špitala
s tou starou megerou Stounovou. Ta měla průsvitnou košilku. Udělalo se mi z ní mdlo, protože
vypadá jako barbucha. Smály se a Robertsová měla bělostné upíří zuby. Nevím, kde se tam vzala,
když jí zbalili ti chlápkpvé, o kterých jsem se s knihovny dozvěděl, že se jim říká piráti. Stounová
na mě mrkala a tak jsem utekl pryč. Proč na mě hergot nemrká Robertsová?!
Jen tak pro jistotu jsem nakoukl do skladiště. Byl tam sníh a pět chlapů z posádky se tam s
radostným hulákáním koulovalo. Pak se za majákem vynořil lední medvěd a tak jsem raděj vypad.
Oddychl jsem si, že je všechno v pořádku.
***
1812 dní po odletu. Z deníku kapitána.

Bydlím teď v řídící kabině. U mě jsou nastěhovaní lachtani. Robertsová se byla zase koupat ve
skladišt i v krajkovém prádélku. Ve středové chodbě jsem potkal karavanu velbloudů. Přepadli je
piráti. Nejdřív vyhrávali 10:3, ale nakonec to byla plichta. S jej ich kapitánem jsem si začal tykat.
Jmenuje se Flint, ale já mu říkám familiárně Jessie. Je to hrozně hodnej a inteligentní kluk, ale
žárlím na něj, protože se s Robertsovou procházel po vyhlídkové chodbě. Měla na sobě jen kožich
z ledního medvěda. Jinak je vše při starým. K obědu jsou i nadále fazole a Li-W eng je stále
nezvěstný.
***
1813 dní po odletu. Kapitánův deníček.
Dnes jsem obvědval s Flintem a jeho chlapci. Měli jsme fazole se zelím a všem to moc chutnalo.
Delikatesa. Až uvidím Li-Wenga, musím mu pochválit, že tak vaří, ale je pořád nezvěstný. Při
obědě nás přepadli muži z posádky a unesli Stounovou. Když jsme je pronásledovali, schovali se
do skladiště vel-bloudů. Li-Weng se objevil a řekl mi, že k večeři bude lachtaní maso. Na hlavní
chodbě jsem potkal karavanu ledních medvědů. Přístroje jsou v pořádku a tak jsem změřil hloubku
vesmíru. Je to přesně 0,975 m. P.S.: Robertsová si šla zase zaplavat. Měla na sobě bílý bikinky.
***
1815 dní po odletu. Z deníčku kapitána.
Coural jsem se po lodi a uslyšel ze skladiště strašlivý křik. Jat hrůzou jsem vpadl dovnitř. Hrálo se
t am hokejové utkání, posádka versus piráti. V přestávce se tam šla koupat Robertsová se
Stounovou. Obě bez plavek. Ti, kteří to přežili, jsou na ošetřovně. Ostatní jsme dali do beden ve
skladišti. Zima je tam dost velká.
Sedím s kapitánem Flintem v řídící kabině, popíjíme jamajskej rum, kterej jsme našli v bednách ve
skladišti. Jessie mě naučil několik hezkejch písniček a tak si teď spolu zpíváme a měříme hloubku
vesmíru. Zlepšuje se to, už má jen 0,95 m!
Li-Weng nám naservíroval Stounovou se zelím. Měla trochu tuhé maso, ale dalo se to jíst. Ještě si
rozmyslím, jestli ho dám na hlášení. Robertsová šla ošetřit zbytek mužů. Nepřežil to tentokrát už
nikdo a tak je tu s náma a tančí závojový tanec. Ve skladišti hrajou medvědi s velbloudama hokej.
Na ukazateli bylo po dvou třetinách skóre 120:3. Chvilku jsem se díval, ale hráli to mizerně.
Než jsem se vrátil, Stounová znásilnila Flinta. Robertsová mu dávala umělé dýchání z úst do huby.
Musel jsem ho taky dát k ledu. Škoda, byl to takovej fešněj kluk! Stounová a Robertsová šly
laškovat s ledníma medvědama a já měřil hloubku vesmíru. Už to by lo jen 0,92 m. Li-Weng slíbil,
že k obědu budou velbloudí stejky se zelím. Už se těším!
***
Později.
Na chodbě se cicmal hlavní computer s vysílačkou a vůbec jim nevadilo, že kolem prochází
karavana ovládacích pultů. Asi je dám do hlášení! Li-Weng se vrátil a ptal se mě, jestli bych

nechtěl raději medvědí tlapy. Zároveň přišla i Robertsová se Stounovou a sělily mi, že medvědy
musely dát k ledu. Všechny do jednoho! Li-Weng se zabarikádoval v kuchyni, bazén obsadili
velbloudi a koupou se v šampaňském. Vím, že teď jsem na řadě já. Zatím měřím hloubku
vesmíru . Má 0,9 a tak je všechno v pořádku.
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deníčku velitele. Dnes jsem viděl krásnou
černou díru, ale posádce se tam nechce. říkají,
že je to až moc černá díra. Já jsem namítal, že
při pohledu zleva to zase TAK hroz né není, ale
oni na to, že za ty prachy si tam můžu vlízt
sám. K obědu byl smaženej květák. Vrtalo mi
hlavou, kam na to Li-Weng chodí, když už
jsme na cestě tak dlou ho. Ptal jsem se ho na to
a on mi odpověděl, že na tržiště jako vždycky a
urženě bouchl dveřmi od kuch yně. Na odpoledne jsem svolal valnou hromadu. Vzali to j ako
společenskou událost. Ženský si voblíkly večern í róby a mužský parádní uniformy. Robertsová
měla v ýstřih nejen odvážný, ale přímo udatenský a ostatní nezůstaly pozadu. Li-Weng odněkud
vyštrachal spoust u chlebíčků se šunkou, ozdobených čerstvým salátem. Neodvážil jsem se ptát,
kde k tomu přišel. Pak se na stole objevilo i šampaňské. Při odjezdu se žádný alkohol nenakládal,
tím jsem si jist, tak kde se to tam najednou vzalo? Až budu mít čas, musím se podív at do
skladiště. Do diskuse se nikomu nechtělo. Všichni se ládovali chlebíčkama a chlemtali šampus.
Pak se začali dohad ovat, jestli by nebylo vhodné přetřít loď na modro. Pokusil jsem se sjednat
klid a říct jim svůj plán, ale nikdo mě nevnímal. Urazil jsem se a odešel do řídící kabiny, navigovat
loď do středu černé díry. *** 1806 dní po odletu. Z velitelova deníčku. Když jsme vstoupili do
černé díry, všichni se najed nou nahrnuli do řídící sekce a napadli mě. Okolo by la tma a tak
nevím, kdo mě praštil první. Tvrdil js em, že vpředu je malilinkatý světýlko, ale nikdo mě
neposlouchal. První důstojník mi řekl, že to mám z toho, jak po mě šlapali a že mi šplouchá na
maják. Nejdřív jsem nevěděl, co to má znamenat, žádný maják tu nemáme, ale když jsem se na
ošetřovně zmátořil, šel jsem se podívat dopředu. Ve velitelské sekci chyběly všechny ovládací
pulty. Místo nich byl bazének a v něm plavali dva lachtan i. K obědu byly fazole se zelím. LiWeng vyrostl o půl metru a Robertsová má objem hrudníku najednou a lespoň 120. Nevím přesně,
neměřil jsem to. Vyšla ze dveří skladiště ve fialových plavkách ( ne , teď si vzpomínám, že byly
starorůžové!), přes ru ku měla osušku a děsně jí to slušelo. V pootevřenýc h dveřích jsem jasně
zahlíd modrý třpyt hladiny vel ikého plaveckého bazénu, ve kterém se odrážel bílo červeně
pruhovaný maják. Pozoroval jsem vlnící se Robertsovou, jak odchází. Když byla skoro za rohem,
otočila se a šibalsky na mě zamrkala. Nebo se mi to jen zdálo? Nevěděl jsem, že na lodi je bazén.
Proč mi to jako kapitánovi neřekli? Otevřel jsem dveře a nakoukl dovnitř. Velká hala by la plná
beden osvětlených mdlým světlem. Bazén byl pryč. Nebo, že bych si spletl dveře? A co je asi v
těch bednách? Možná, že šampus! Chtěl jsem si dojít pro pajcr, ale cestou jsem zaslechl signál
svoláva jící posádku k večeři a tak jsem to odložil. *** Později. Zase to byly fazole se zelím! V
místnosti byla tak hustá atmosféra, že už jsem chtěl vypadnout, když d veře od jídelny rozrazilo
vysoké, nemyté a zarostlé individuum s třírohým kloboukem na hlavě. Mělo na n ěm lebku s
hnáty. Nechápu, jak někdo může mít tak m orbidní vkus. Přes oko měl pásku a mířil na nás něč ím,

co vypadalo strašně vražednicky. On a pět podob ných maškar vpadlo dovnitř a sebrali nám
hodinky a komunikátory. Robertsovou vzali s sebou jako rukojm í. Když zmizli, šel jsem se
podívat do velitelské sekc e. Lachtani se spokojeně plácali v bazénku u stropu a tak jsem chtěl
zaměřit hloubku vesmíru, ale prot ože jsme v černé díře, všechny přístroje ukazují nu lu. Fazole mi
v žaludku nabobtnaly, ztvrdly a změni ly se na betonové monolity. Jestli Li-Weng nezmění
repertoár, budu ho muset dát do hlášení a exemplárn ě potrestat. *** 1810 dní po odletu. Velitelův
deníček. Dnes byly zase fazole. V jídelně jsem byl sám. Li-W eng v kuchyni není a nenašel jsem
ho ani v jeho kaj utě. Zato jsem potkal Robertsovou. Měla na sobě čer né krajkové prádélko a něco
si špitala s tou starou megerou Stounovou. Ta měla průsvitnou košilku. Udělalo se mi z ní mdlo, p
rotože vypadá jako barbucha. Smály se a Robertsová měla bělostné upíří zuby. Nevím, kde se tam
vzala, když jí zbalili ti chlápkpvé, o kterých jsem se s k nihovny dozvěděl, že se jim říká piráti.
Stounová n a mě mrkala a tak jsem utekl pryč. Proč na mě hergo t nemrká Robertsová?! Jen tak
pro jistotu jsem nakoukl do skladiště. Byl tam sníh a pět chlapů z posádky se tam s radostným
hulákáním koulovalo. Pak se za majákem vynořil ledn í medvěd a tak jsem raděj vypad. Oddychl
jsem si, že je všechno v pořádku. *** 1812 dní po odletu. Z deníku kapitána. Bydlím teď v řídící
kabině. U mě jsou nastěhovaní l achtani. Robertsová se byla zase koupat ve skladišt i v krajkovém
prádélku. Ve středové chodbě jsem pot kal karavanu velbloudů. Přepadli je piráti. Nejdřív
vyhrávali 10:3, ale nakonec to byla plichta. S jej ich kapitánem jsem si začal tykat. Jmenuje se
Flint , ale já mu říkám familiárně Jessie. Je to hrozně h odnej a inteligentní kluk, ale žárlím na něj,
prtože se s Robertsovou procházel po vyhlídkové chodbě. M ěla na sobě jen kožich z ledního
medvěda. Jinak je vše při starým. K obědu jsou i nadále fazole a Li-W eng je stále nezvěstný. ***
1813 dní po odletu. Kapitánův deníček. Dnes jsem obvědval s Flintem a jeho chlapci. Měli j sme
fazole se zelím a všem to moc chutnalo. Delikat esa. Až uvidím Li-Wenga, musím mu pochválit,
že tak vaří, ale je pořád nezvěstný. Při obědě nás přepad li muži z posádky a unesli Stounovou.
Když jsme je pronásledovali, schovali se do skladiště vel-bloudů. Li-Weng se objevil a řekl mi, že
k večeři bude lac htaní maso. Na hlavní chodbě jsem potkal kara-vanu ledních medvědů. Přístroje
jsou v pořádku a tak jse m změřil hloubku vesmíru. Je to přesně 0,975 m. P.S.: Robertsová si šla
zase zaplavat. Měla na sobě bílý bikinky. *** 1815 dní po odletu. Z deníčku kapitána. Coural jsem
se po lodi a uslyšel ze skladiště strašl ivý křik. Jat hrůzou jsem vpadl dovnitř. Hrálo se t am
hokejové utkání, posádka versus piráti. V přestáv ce se tam šla koupat Robertsová se Stounovou.
Obě b ez plavek. Ti, kteří to přežili, jsou na ošetřovně. Ostatní jsme dali do beden ve skladišti.
Zima je t am dost velká. Sedím s kapitánem Flintem v řídící kabině, popíjíme jamajskej rum, kterej
jsme našli v bednách ve skla dišti. Jessie mě naučil několik hezkejch písniček a tak si teď spolu
zpíváme a měříme hloubku vesmíru. Zlepšuje se to, už má jen 0,95 m! Li-Weng nám naservíroval
Stounovou se zelím. Měla t rochu tuhé maso, ale dalo se to jíst. Ještě si rozm yslím, jestli ho dám
na hlášení. Robertsová šla oše třit zbytek mužů. Nepřežil to tentokrát už nikdo a tak je tu s náma a
tančí závojový tanec. Ve skladišt i hrajou medvědi s velbloudama hokej. Na ukazateli bylo po
dvou třetinách skóre 120:3. Chvilku jsem se díval, ale hráli to mizerně. Než jsem se vrátil,
Stounová znásilnila Flinta. Rob ertsová mu dávala umělé dýchání z úst do huby. Muse l jsem ho
taky dát k ledu. Škoda, byl to takovej fe šněj kluk! Stounová a Robertsová šly laškovat s led níma
medvědama a já měřil hloubku vesmíru. Už to by lo jen 0,92 m. Li-Weng slíbil, že k obědu budou
vel bloudí stejky se zelím. Už se těším! *** Později. Na chodbě se cicmal hlavní computer s
vysílačkou a vůbec jim nevadilo, že kolem prochází karavana ovlád acích pultů. Asi je dám do
hlášení! Li-Weng se vrát il a ptal se mě, jestli bych nechtěl raději medvědí tlapy. Zároveň přišla i
Robertsová se Stounovou a s dělily mi, že medvědy musely dát k ledu. Všechny do jednoho! LiWeng se zabarikádoval v kuchyni, bazén obsadili velbloudi a koupou se v šampaňském. Vím, že
teď jsem na řadě já. Zatím měřím hloubku vesmíru. Má 0,9 a tak je všechno v pořádku.

©Karel Šlajsna
Název : STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Nedávno se mi do ruky dostala kniha A. Jiráska Staré pověsti České, která vyšla v nejmenovaném
( abych nedělal nedovolenou reklamu) nakladatelství v nádherné grafické úpravě a s původními
ilustracemi v. Čuty. Vydavatelé neudělali (tak jako mnoho jiných) tu chybu,že by příběhy
převyprávěli, ale použili dnes již archaický Jiráskův jazyk, což se mi v kontextu s obsahem jeví
jako jedině správné.

Hned v prvních dvou si můžeme přečíst o příchodu
Slovanů v čele s vojvodou Čechem do tehdy neobydlené
a zcela zalesněné kotliny.
Slovanské národy žily poblíž Kaspického moře a k
migraci do Evropy je podle všeho vedlo to, že se zde
rychle měnily klimatické podmínky. Jiráskův popis se v
mnohém podobá tomu biblickému vyvedení Izraelitů z
Egypta. Možná, že původní autor si vzal právě tento
známý příběh za vzor, protože i Izraelité cestují " rod za
rodem v čele s Mojžíšem" až doputují do země zaslíbené.
Podle archeologických nálezů se jako
nejpravděpodobnější jeví to, že pronikání Slovanů do
Střední Evropy bylo postupné (třeba poblíž Prahy byly v
jednom osídlení nalezeny střepy keramiky typicky
slovanské i germánské), kdy většinou splývali s
původním obyvatelstvem. Je fakt, že to byla více než drsná doba, rozhodně Slované nebyli o nic
víc "krvelačné šelmy" jak je popisuje David Halatka v History 10/09, než okolní národy. Pověst o
mýtické zastávce na hoře Říp nemusí být až tak úplně nereálná. Tato homole, jak všichni víme,
vyčuhuje z jen mírně zvlněné roviny opravdu velmi nápadně a k výhledu do širokého okolí jistě
lákala už tehdy. V další pověsti o smrti milovaného vojevůdce se Jirásek pod čarou zmiňuje o tom,
že nadšenými archeology amatéry byl tehdy v okolí této hory hledán vojvodův hrob a to především
na hoře samotné a nebo pak v posvátném háji v blízké Ctiněvsi.
Sama hora Říp byla již odedávna považována za místo velmi posvátné a tak se zdá, že v jejím
okolí ani nikdy žádné trvalé větší sídliště nebylo a nahoru se vystupovalo jen velmi zřídka. Ani
místo v posvátném háji asi není to nejlepší řešení.
V této souvislosti je zajímavé, že naopak nedaleká nevlídná a strmá hora Milešovka byla
navštěvována od neolitu- třeba to bylo právě proto, že je to místo s největším ročním počtem
bouřek u nás.
Amatérští archeologové pobíhající ve volném čase po krajině s motyčkou již vyhynuli a na jejich

místo nastoupili hledači vyzbrojeni detektory kovu. Ovšem naděje nalézt hrob našeho
hypotetického vojvody je i tak mizivá. Jednak většina těchto přístrojů nedosáhne více než 30-40
cm pod zem. Co je hloub jakoby pro ně neexistovalo. Musíme také vzít v úvahu, že tvář krajiny se
především ve dvacátém století prudce změnila a mnohá archeologicky cenná místa byla prostě
zlikvidována.
Typickým příkladem je unikátní obdélníková svatyně u Mrakotřas, která byla objevena během
stavby silnice v šedesátých letech. Byla prozkoumána jen velmi zběžně a poté ji barbarsky
překlenula úhlopříčně silnice. Možná právě proto právě zde dochází velmi často k dopravním
nehodám.
O nic lépe ovšem nedopadl ani prehistorický kruh ( rondel) nalezený cca před pěti lety při stavbě
horoměřického satelitního městečka. Aby stavitele stihl termíny nechal ho zlikvidovat. Možná
byly obdobným způsobem i zničeny i další místa- třeba i to, kde se v minulosti nacházela mohyla
vojvody ať již se jmenoval Čech nebo jinak. Naše technická civilizace tak válcuje a ničí nejen
životní prostředí kolem nás, ale i naší minulost bez které se pak současnost stává vratkou nemaje
základy a budoucnost pak nejistou.

©Karel Šlajsna
Název : ČISTÉ NEBE

Dívám se na oblohu a vidím, že potřebuje zamést... (While My Guitar Gently Weeps. The Beatles White album). Pokud máte pocit, že jste prošvihli parádní podívan ou, když se jednoho krásnýho
dne konečně mimozemšťán ci uráčili přistát, tak vám musím dát za pravdu. Vy brali si proto
samozřejmě to nejnevhodnější místo a čas, který si vůbec může jeden představit.

Dělal jsem tehdy radiolokačního technika a tak to
vidím před sebou jako dneska. Byla neděle a v poušti
Los Palmos na polygonu, v místě tak tajným, že to ani
nemělo jméno, se dělala zkouška nové supertajné
zbraně. Pokud se divíte, proč se tydle věci dělaj
ausgerechtnet v neděli, tak stačí, když vám špitnu d
oouška slůvka jako příplatky, diety a je to jasný.
Ovšemže to platilo pro šarže, normální ucha makali z
lásky k vlasti, pruhům a hvězdám.
Tahleta zbraň nám měla (jak nás všichni svatosvatě
ujišťovali) konečně zajistit převahu v konvenčních
zbraních na věčné časy, aby si ti na druhé straně
nechali zajít chutě. Vědec, co to vymyslel, za to dostal
metály a tituly. Projektant zkasíroval pořádnej balík
doláčů, když předsedal komisi, která rozhodovala
demokraticky o tom, kterejm koncernům se to zadá. Ty pak na tom vydělaly desetkrát tolik a navíc
si na úkor jediný součástky nechaly odsouhlasit od státu subvenci na vývojový středisko, ve
kterým pak jel jejich vlastní program, zatímco na součástce makali dva důchodci v starý dílně na
konci dvorka. Když namítnete, že TOHLE s celou věcí nesouvisí, tak máte samozřejmě pravdu, ale
vykládám vám to jen proto, aby jste nasáli tu správnou atmosféru.
První koridor kontrol byl už v okruhu dvaceti mil a nepronesli jste dovnitř ani špendlík (teda
kromě foťáků /taxa sto dolarů/, videokamer /ty byly ohodnoceny na tři sta/ a dalších drobností).
Každej, kdo byl na vojně, vám dá písemně, že tyhle záležitosti se absolutně neobejdou bez toho
správnýho blbnutí na kvadrát, na který se potom při řácky vychlazeným pivu krásně vzpomíná.
Takže zkoušky byly samozřejmě naplánovaný skoro na poledne, aby se důstojníci hezky vyhajali.
Nahoře na řídící a monitorovací věži to do nás sluníčko pralo s plnou vervou a my už takřka lehali
sami vod sebe popelem a ten, kdo by si zkusil říct: "Pivo!", by riskoval lynčování.
Seděl jsem u radaru a hlídal čistou oblohu, když se mi tam nejednou vyrojilo pět malejch teček. Ať
to bylo cokoliv, znamenalo to jediné - nepříjemnosti, a tak jsem chvilku váhal. Pak se ty tečky

začaly posouvat a vedle nich se vyloupla další, větší, což už byl průser jak hrom.
"Neznámé objekty ve čtverci M třicet," zaječel jsem .
Obrovitá gorila v nažehlený khaki uniformě s bradou jak radlice od buldozeru a se souhvězdím na
rameno u se otočila a už mě chtěla sprdnout, když najednou vyvalila oči a tygřím skokem byla u
mě. Za chvilku už na to poulilo voči celý osazenstvo velitelský věže, včetně generála, kterej byl
tak:tlustej, že se k tomu ani nemoh pořádně vohnout. Atmosféra (částečně taky vlivem horka) byla
hustá jako krupicová kaše. Pak se skupinka čumilů v jediném okamžiku rozpadla. V první moment
to vypadalo, že mezi ně někdo hodil granát a já myslel na invazi a začal si nadáva t, proč jsem
netrval na zvýšení své životní pojistky, ale hnedle se situace vyjasnila.
Generál i přes svojí tloušťku hbitě skočil ke gigantickému sejfu, který nenápadně postával opodál.
Netrpělivě na něm vymačkal desetimístný kód a já čekal , že vytáhne červenej telefon, Dokonalou
zbraň, Supermanskej vohoz nebo něco takovýho. Ale když se metrákový dveře vodevřely, stála
uvnitř flanděra whisk y. Generál ji zdrapil, mocně si z ní zavdal a zařval: "Poplááách!" Jeho
hulákání doprovázelo téměř celý následující děj, pročež se o něm nebudu zmiňovat. Bylo
přehlušováno jen malými odmlkami, během kterých se obsah láhve postupně přemisťoval do jeho
hrdla . Ostatní se taky mezitím věnovali horečné činnosti . Menší poďobaný major vytáhl odněkud
interkom, poodstoupil stranou a začal úsečně diktovat: "Tady Paul Stern. Tajná americká základna
přepadena komunistickými vetřelci během zkoušek nové super zbraně. Neschopné velení
bezmocně přihlíží. Podtitu lek: Kdo ponese zodpovědnost za incident?"
Víc už nestačil, protože svalnatí MP, kteří vzápětí přicválali, mu telefon vyškubli. Byli parádně
sehraný - radost na ty hochy pohledět! Jeden z nich s ním majznul do kouta, zatímco druhý mu
nacpal pod nos obrovitou pistoli. Podívali se na generála. Ten kývnul a ztěžklým hlasem pronesl:
"O.K. hoši, vodneste to svinstvo pryč, už to tady nechci ani vidět..." a místo tečky bohatýrsky
krknul. Na tento (zřejmě dohodnutý) signál MP majora popadli a vynesli ven. Velící důstojník na
situaci reagoval tak, že se vrhn ul k řídícímu pultu a chaoticky mačkal na přeskáčku různý
knoflíky, přičemž při volbě pořadí asi rozhodovaly spíše barvy nežli důležitost. Nakonec se mu
podařilo trefit se do toho správnýho a rozječely se sirény. Zároveň s tím před okna sjely
neprůstřelná skla a mříže. Do toho já hlásil s velkým gustem: "Pět neidentifikovatelných předmětů
se přesunuje do čtverce M dvacet devět, UFO jsou v M třicet, N třicet jedna, O dvacet devět... atd."
Velitel (protože na pultu už nebyly žádné knoflíky, které by mohl mačkat), popadl otevřenou
konzervu a hulákal do ní: "Kde je protivzdušná obrana? Opakuji! Kde je letectvo!"
Pak si uvědomil, že mu teče olej do rukávu a podíval se nenávistně na sardinky uvnitř, jakoby za
to mohly. V tom vstoupil spojař a bez zahlášení ležérně, konverzačním tónem prohodil: "Mám tu
na drátě velitele letectva. Chce vědět jestli to na obloze patří taky k tomudle blbnutí."
Velitel zíral tupě na sluchátko ve spojařově napřažené pravici, pak se podíval na pikslu, kterou
dosud svíral v ruce. Věnoval jí zasněný pohled, vyjeknul, odhodil ji a roztržitě se zeptal: "Kdo to
volá?" "Letectvo pane," pravil medově spojař, jakoby mu předával vzkaz od milenky.
Velitel se konečně vzpamatoval a zařval: "Vyřiďte mu, že tu už půl hodiny měli bejt!"
Do toho já: "UFO ve čtverci G třicet, I dvacet devět , F dvacet osm..."
Obrovitej negr, kterej tam fungoval jako pozorovatel A. A. seděl klidně v křesílku a něco si

zapisoval do malýho sešitku. Vešel výkonnej a houknul: "Můžu už ten kravál vypnout nebo se
pude na druhej stupeň?"
Generál zatím flanděru dorazil do dna a převzal iniciativu. Kalkuloval s tím, že když to dobře
dopadne , tak slízne smetanu a když ne, tak se to vždycky dá hodit na neschopný podřízený.
"Vypněte to poručíku, stejně ta siréna měla akorát jeden efekt - rozbolela mě z toho hlava."
Říkal jsem si, že to má spíš z toho nasávání, ale držel sem hubu. Poručík zmizel a sirény vzápětí
ztichly.
"Ufo ve čtverci dvacet osm," hlásil jsem. Bylo to zbytečný. Když jsme se podívali ven, mohli jsme
vidět talíře i prostým okem viset téměř nad našimi hlavami ve velké výšce.
Konečně se objevily stíhačky a vzápětí jsme uslyšel i jejich řev, jak nabíraly výšku, aby dostihly
talíř e, které byly usazeny pohodlně nahoře na nebi bez jediného mráčku.
Spojař zatím naladil komunikační linku letců a přepnul nám to do reproduktoru na stěně. Těsně
před tím , než to udělal, zaslechl jsem velitelovo tiché, ale úlevné: "No konečně sou tady. Ty snad
měli k jídlu ryby."
Právě mluvil velitel letky: "Výška dva tisíce metrů a stoupáme výš. Zkoušíme se s neznámými
předměty spojit na všech frekvencích. (Po chvilce) Neodpovídaj í. Na celém rozsahu není žádná
odezva. Stále jdeme nahoru a blížíme se k nim. Varovný výstřel."
" STOP!" zařval do toho velitel letců: "Podle směrnice č. 5/286 vrchního velitelství je nutné palbu
pouze opětovat. Výjimka je jen tehdy, jeví-li zcela evidentní nepřátelské úmysly, nebo je nutno
vyžádat si povolení z ústředí."
Od letců se místo odpovědi snesla na zem jen sprška nadávek.
Major si už asi po šesté zkoušel zapálit obrácenou cigaretu. Když se mu to konečně podařilo, filtr
vzplanul, major se lekl, podvědomě cukl a cigáro i zapalovač odhodil na za ním stojícího generála.
Jeho uniforma pobryndaná whiskou ihned vzplála. Několik dalších minut jsme se zabývali jeho
hašením, ale o n ic jsme nepřišli, jelikož situace se zatím nezměnila. Ufa stály a stíhačky kolem
nich kroužily.
Když se generál konečně vyhrabal z klubka důstojníků, kteří na něj obětavě naskákali, aby ho
uhasili vlastním tělem, byl poněkud otřesen: "Teda, hrával jsem za svejch mladejch let fotbal, ale
takovej mlejn sem nezažil. Kolik to válíme, poručíku?" obrátil se s mírně skelným pohledem na
okolo stojící.
"Neměl jste informovat o mimořádné situaci vrchní velení osobně ihned, pane?" ozval se klidně
pozorovatel, přičemž slovo 'pane` bylo proneseno nezakrytě ironicky. "Tohle zanedbání vás bude
stát přinejmenším postup. Přinejmenším!"Nikdo mu na to neodpověděl, protože talíře začaly klesat
k nám dolů. Neviděl jsem co se tam děje. Mým úkolem bylo trčet u obrazovky. Všichni kromě
pozorovatele, který se i nadále tvářil neúčastně a povaloval se ve svém křesílku, se všichni
nakonec vrhli ke zdviži. I já se vykašlal na radar, kde stejně nic nebylo. Na velkou vybetonovanou
plochu se snášel ten největší stříbřitý talíř, zatímco pět ostatních lítalo nad ním. Snad jako ochrana.
Když to bylo tak třicet metrů nad zemí, vytáhlo to nožičky a dosedlo měkce jak mimčo do peřinky.
Všichni co byli venku stáli v uctivý vzdálenosti a vobzírali to. Panstvo už taky sjelo dolů. Šli k

tomu a v sevřeným šiku mezi sebou vedli i podroušenýho generála. Atmosféra by se dala krájet.
Řek sem si, že tedlenc historickej vokamžik nemůžu propást a šel jsem taky k výtahu. Ten byl
pochopitelně zablokov anej dole, jelikož panstvo za sebou nechalo votevřený dveře a tak sem si to
hasil dolů po schodech jak torpédo. Tedy kdyby torpédo umělo lítat po točitých schodech. Rozrazil
jsem dole dveře a vylít ven. Setrvačnost mě vystřelila rovnou do skupiny šarží. Následek byl
strašný. Rozlítli se jako kuželky a tak místo toho, aby důstojně stáli a dívali se, jak se pomalu
otevírají dvířka, tak s hekáním vstávali, oprašovali si mundůry a podpírali generála, kterýmu se
nechtělo. Pohledy, které na mě vrhali, bodaly, krájely, pálily, vraždily a vůbec nevěstily nic
příjemného. A tak v okamžiku, kdy se jakž takž dali doh romady, stála skupinka mimozemštanů už
před talířem. Generál na ně nevěřícně vykulil svůj opilecký pohled a zařval: "Civilisti! Co tu dělaj
ty zasraný civilisti!"
Měl pravdu. Těch šest mimozemšfanů, kteří před náma stanuli, bylo oblečeno do pestrých oděvů
se spoustou kvítků. Květy měly i dvě dívky ve vlasech. Všichni byli přizdobeni spoustou náušnic,
kožených i lesklých náramků, náhrdelníků, na kterých se mezi jiným i vyjímaly masivní lesklé
protiatomové znaky. Poznal jsem je, protože jsem zrovna minulej tejden čuměl na televizi, jak
policajti přiváděj k rozumu mírnejma prostředkama jednu skupinu tý vlasatý omladiny.
Všichni Ufouni se přiblble usmívali, ukazovali nám prsty do V a jejích hlas, přestože zněl trochu
štěkavě, zněl jasně: "Mír, mír, mír!"
Generál vyvalil oči ještě víc, takže připomínal šneka a s pokřikem: "Vy hnusní hipíci! Vy pacifisti,
zmizte!!" vyškubl pistoli z pouzdra. První ranou se mu podařilo prostřelit si stehno. Když padal,
křičel: "Teroristi! Atentát!" a znovu vystřelil. Kulka cinkla o talíř a se spikleneckým zabzučením
odfrčela kamsi.
Skupinka vlasáčů se dala na zmatený ústup koktajíc: "Mír, mír."
V odpověď na generálův výstřel odevšad vybíhaly uniformy MP a začaly bez míření střílet. To se
ví, že jsme všichni hnedle zabořili nos co nejhloubějc do betonu a snažili jsme se bejt co nejvíc
placatý. Dveře do talíře zaklaply v jediný vteřině a odražené kulky kolem nás posměšně bzučely.
Než bys napočít al do pěti, tak se talíř vznesl a připojil se k těm menším, který na něj čekaly.
Nahoře zůstaly stát, asi vyčkávaly, nebo se dohadovaly. Střelba postupně utichla a všichni vstávali,
jen generál ležel, držel si nohu, pořád mával pistolí a řval jak tur: "Zničte je! Vyčistěte mi tu
oblohu! Já je tam nechci mít! Zameťte s nima! To je rozkaz! Je to jasný!"
Spíš než nějaká osobní statečnost ho při vědomí držela koňská dávka whisky a tak dělal kravál
ještě tak pět minut než zvadnul. Ti nahoře, jakoby ho slyšel i, se přeskupili a bez zvuku nabrali
kurs na severozápad. Stíhači pochopitelně za nima, ale ani ne za deset minut byly zpátky a hlásili:
"Zmizli, ani nevíme jak."
Podíval jsem se na oblohu a viděl jsem, že mají pravdu. Nebe bylo už zase čisté, modré a nebyla
na něm sebemenší skvrnka.
Pokud vás zajímá, co bylo dál, tak to už tak zajímavý a podnětný nebylo. Šli jsme, jako procesí ke
věži, jenže místo monstrance jsme nesli na nosítkách generála. Ve dveřích na nás čekal černoch.
Spočinu) pohledem na zraněném a povzdychl: "Má smůlu, přežil to." Nebyla to pravda. Přilít pro
něj vrtulník a vodvez ho do soukromýho luxusního sanatoria. Dostal metál za zranění v bojové

akci. Dali ho sice do výslužby, ale bral důchod, vo kterým se nikomu z nás nezdálo, takže si moh
dovolit křepčit každý léto na Floridě, dokud ho v jednom motelu při tom řádění s jednou slečnou
netrefil šlak. Noviny vydaly nekrolog, že zesnul tiše v rodinným kruhu. Hubelec! Sám se m to
viděl. Vylili mě totiž a nikde sem se potom pořádně nemoh chytnout, protože jsem měl v
materiálech posudek černej jak tunel. V tom motelu jsem shodo u okolností dělal uklízeče.
Ta událost z 15. 8.1969 byla samozřejmě taj, dův., ale když tak o tom dneska přemejšlím, tak si
říkám, jestli oni se nespletli a nechtěli přistát na druhý straně catskillských kopců, tam co byla
tenkrát ta velká Woodstocká slezina

©Karel Šlajsna
Název : VZPOMÍNKY

Kapitán Carlo de Shin seděl ve své kabině a otupěle zíral na kontrolní panel. "Vše v pořádku,"
hlásily senzory. Tak tomu bylo i včera, předevčírem, před týdnem. Ta jednotvárnost ho ubíjela a
ničila. Ztěžka vstal a rozhlédl se. Byl tu stále stejný pořádek tak jako kdysi. Zprvu, když tu zůstal
sám, chtěl udržet starý zvyk a sedět v čele stolu v jídelně.

Vzdal to, protože nemohl snést to ticho, tu prázdnotu,
a usídlil se ve své kabině. Říkal si, že je to jen na čas,
ale už u toho zůstal. Nejraději by tu byl stále. Nemohl
se přinutit, aby vstal a vyšel okolo těch dveří, za
kterými už měsíce nikdo nebydlel, a přitom mu jedny
každé přinášely bolestná muka vzpomínek na přátele a
kamarády. Byla to pro něj cesta u trpení, zakončená
místo vykřičníku dveřmi Beaty. BEATA! Ještě dnes
cítil teplo jejího hebkého těla, slyšel její zrychlený
dech, když se milovali. Znovu prožíval tu
nevýslovnouz bolest, která mu rvala srdce z těla, když
si vzpomněl na hořící průzkumný člun, ve kterém
seděla ONA.
Sledoval jeho rozkolísanou dráhu, než mu zmizel za horizontem. Vzápětí k něm u dolehl zvuk
vzdáleného výbuchu. To bylo na planetě Reano. Nebo to byl Alien? Talio? Už se mu ta jména
pletla a za nic na světě by se nešel podívat do pamětí. Ta jeho jej mučila každý den, každou
vteřinu ... Ve dvojce bydlela Nina. Zůstala na planetě Eden. Dostala to jméno, protože jim
připadalo, že jsou v ráji. Kéž by dokázal vypudit své vzpomínky na její krásné tělo koupající se v
té modré vodě!. Na její výkřik hrůzy v momentě, kdy se ode dna zvadla snad milia rda těch
malých tvorečků, kteří ji pohltili dřív, než mohl kdokoli zasáhnout. Chtěl zapomenout na její ruku,
čnějící setinu vteřiny v zoufalém gestu z vody.
Zaryl prsty do křesla v návalu zoufalé bezmoci při té vzpomínce. A co Rodrigo? Změnil se v
obrovitého ježka, jsa proboden desítkou oštěpů domorodců! Luis, pozřený obrovitou masožravou
lilií v tropických pralesích Caliostra. Petr, rozdrcený traverzou při opravě základny na Toru.
Veselá Jane a graciézní Patricie, které si tamtéž šly prohlédnout trosky podivné budovy. Zmizely
jako když sfoukne svíčku. V jednom okamžiku tu byly a v dalším ne. Jejich stopy končily v prachu
cesty tři metry od vchodu. Carlo viděl jak Michal, který se jim vrhnul na pomoc, skončil stejně.
Čtyři kroky od něj se prostě rozplynul. Roger se z toho zbláznil a Carlo ho našel ve sprše. Voda
spláchla k rev tekoucí z jeho otevřených tepen na zápěstí a on tu ležel bílý jako sníh. Uzlíček
svalů, bezvládné tělo, pouhá hmota. Vzpomínky!

Vzpomínky! Ty staré tíživé vzpomínky ho pronásledovaly. Byly s ním všude. Byly jako živé a
Carlo jejich proud jen násilím přetrhl a chtěl se podívat znovu na pult, když vtom téměř mimoděk
koutkem oka uviděl v chodbě nějaký letmý pohyb, stín. Jakoby tam někdo byl, někdo, kdo uskočil
za roh.
"Blbost!" řekl nahlas, aby zahnal tu myšlenku, a podrbal se na zarostlé bradě. Znělo to jako šelest
větru v suchém rákosí. Chvíli sám se sebou vydržel, ale pak to se zaklením vzdal. Obrátil se a
vyšel do chodby. Dorazil na rozcestí, kde předtím zahlédl ten jistě klamný pohyb, ale nebylo tu
nic. Holá chodba a nouzové osvětlení. Nač taky svítit, když je tu sám? Nalevo nic, napravo také.
Už se uklidněn chtěl vrátit, když to zahlédl znova, teď už zcela jasně a nepopiratelně. Někdo tu byl
s ním!
"Nesmysl, vždyť jsou všichni mrtví, viděl jsem je umírat. Zešílel jsem a mám halucinace,"
přesvědčova l se, "musím jít a vzít si nějaké léky. Jsem unavený a podrážděný a k tomu stále ty
živé vzpomínky!" Ucítil letmý dotyk - takové poškrábání za uchem. To nemohl být přelud! Tak ho
vždycky škádlívala. Otočil se a zahlédl mizející stín.
"Beato!" zařval a roz běhl se nechápajíc, proč si s ním hraje na schovávanou. Zdálo se mu, že za
rohem zaslechl její zvonivý smích. "BEATO!" Valil se chodbou jako pancéřák. Rozrazil dveře do
s kladu a přivítala ho tma, ticho a prach. "Beato!" zaječel. "...to ...to ...to!" vracela mu s
posměchem ozvěna.
Možná, že se schovala do některé kabiny, napadlo ho. Vracel se, ztěžka supíc, a otvíral jedny
dveře za druhými. Tak došel až na druhý konec chodby , až k číslu jedna - její kabině. Vzal za
kliku a náhle měl pocit, že chodba za ním je plná a začal tušit, že ty pokoje ve skutečnosti nejsou
prázdné, ale naopak. Jejich obyvatelé tam byli. Jeho živé vzpomínky tam jsou s ním. Věděl to
téměř jistě, ale bál se otočit, aby se o té pravdě ujistil. Měl jednu možnost: zmáčkl kliku a vstoupil
dovnitř. Beata tam stála před zrcadlem a hrála si svlasy barvy havraního křídla. "Beato," vydechl
překvapeně a něžně. Chtěl ji pohladit, ale jeho ruka prošla jejím tělem. Dveře se znovu otevřely a
zjevila se v nich Jane: "Beato, pojď k večeři. Všichni už čekají."
Jen se zasmála a dál hřebelcovala ten černý vodopád vlasů."Už jdu." A prošla skrz Carla. "Neměla
bys pořád nosit ty černý šaty, vždyť už je to skoro rok, co Carlo ..." Další slova neslyšel, protože si
zděšeně zacpal uši . "Né, né, to nemůže být pravda," ječelo jeho já. Všechno se v něm vzpínalo a
obracelo.
Pak se otočil a jeho oči zůstaly vytřeštěně zírat na lesklou plochu zrcadla, ve kterém se odrážela
prázdná plocha po koje. Pak se uklidnil. Ano, musí to tak být. Tak dlouho byl se svými
vzpomínkami a znova a znova je oživoval, až ožily doopravdy. Tolik životů za ten jeden jeho
mizerný? To je přece báječný kšeft, jaký se hned tak nepovede! Zasmál se tomu. Měl náhle
výbornou náladu. Už se neobtěžoval otevíráním dveří a prostě prošel stěnou.

©Karel Šlajsna
Název : JARO

Opakuje se to pořád se železnou pravidelností vždyc ky, když se trochu oteplí, dole v údolích začne
tát sníh, zazelená se tráva a otevřou se první květy. Možná je to tím čerstvým vzduchem, který v
sobě má obsaženo nějaké fluidum, či co.

Vždy v tuto dobu se začínají tam dole v rozlehlých
nížinách formovat skupinky typu: rytíř, trpaslík, elf nebo
jiná podobná množina debilů a s podivným svitem v oku
a zcela nedostatečným vybavením se vydávají k nám do
hor. Někteří mají fixní představu, že musí zachránit svět
před Zlem, které se ho již chystá sevřít do svých
hnusných spárů a oni mají ve svém osudu psáno, aby ho
spasili. Jako zhoubná nemoc to postihuje všechny
věkové kategorie mužské populace od mládenců s
prvními chlupy na bradě, až po vetché a bezzubé starce.
Občas se do toho připlete i ženská, která se zcvokne a
myslí si, že když si připlácne dvě bronzové pokličky na
prsa, tak je z ní Xena - bojovnice.
Nedávno se nám tu objevila jedna fakt originální figuramalej tlustej chlápek v kostkovaném kabátě v naprosto
příšernejch barvách, podivné čepici s kšiltem vpředu i
vzadu a dýmkou. Kouřil tak děsivě smrdutou směs, že jsme se mezi sebou dohadovali, co to asi je.
Za nejpravděpodobnější jsme uznali názor syna kováře, který myslil, že by to mohly být usušené
kočičí sračky smíchané s holubím trusem, nehty, pavučinami a modřínovým jehličím, aby to
hořelo. To všechno ho totiž viděl sbírat a očichávat.
Ten chlápek měl směšné jméno Ba Datel a vyprávěl do cela zajímavé věci, ale z jistých osobních
důvodů jsme si s ním povídali jen na návsi, kde to pořád profukuje hezky zčerstva. Jednou se do
jeho blízkosti proti větru připletl obecní býk a my museli narychlo uspořádat hovězí hody. Je tedy
fakt si každý přišel na své, protože to hovado vážilo přes dva metráky.
Tak tenhle chlápek nám vysvětloval, jak to začíná. To za prvních jarních dnů se tam dole
přestanou elfové, lidi, trpaslíci, skřeti, trolové a další národové mlátit po hlavách, bodat se do
ledvin nebo pod žebra a místo toho začnou posedávat po putykách a poslouchat vyprávění
velebných kmetů se slepeným plnovousem ve kterém by bylo možno nalézt několik geologických
vrstev zbytků polévek. Skelně alkoholický pohled upřený kamsi, vypráví o dracích hltajících
princezny po tuctech, o obrovských pokladech, které ovšem hlídá nevyslovitelná Hrůza , která číhá
tam nahoře, celé věky sbírá sílu a čeká na svou příležitost, jenž se blíží.

Třaslavým hlasem citují zmatená proroctví jako například: Centurie XIV. 151. Nekonečné štěstí
skrývá božské pohoří a jícny jeskyněk, pro člověka, který má dost odvahy je dobýt, poskytnou vše
o čem kdy snil, jaro když přichází a Měsíc je v úplňku. ( Pozn. autora: Já si myslím, že je to o
něčem zcela jiném, ale vykládejte jim to!) Prstem chvějícím se opileckým třasem ukazují někam k
nebi a simulují věštecké vytržení.
Posluchačům je jedno, že tentýž děda o pár hodin po zději stejným hlasem pronáší cosi o bílých
myškách. Posléze starci mizí v propadle dějin, ale v hostincích i na nárožích postávají skupinky
mužů a vážně debatují konspiračním šepotem o trasách chystaných cest. Ukazují si při tom v
zaručeně pravých starobylých mapách, které prodává ve svém krámku Všechnomám po zlatce
( "Ať mi děti chcípnou hlady, urozený pane, já už jsem takovej dobrák, já za to nemůžu, tady to
máte, je to za pakatel!")
Na mapách většinou kromě několika mastných fleků není nic vidět, ale to nikomu nevadí, stejně
jako to, že se podle nich stejně nikam nedostanou. Další změna nastává v oblečení. Jako první se
objeví zpevňovače zápěstí pobité hřeby s čtverhranou hlavičkou. Následují kovové náramky na
pažích, široké kožené opasky a kožešinové obleky. V souvislosti s tím se ve městě prudce sníží
počet toulavých koček a psů a vzroste zásoba pravých leopardích kožešin ve skladě páně
Všechnomám.
Náhle se objeví zásilka dlouho toužebně očekávaných mečů popsaných klikyháky, které
představují kouzel né runy. Ihned se před krámkem utvoří dlouhá fronta koupěchtivců. Pak už je
možné ve městě potkat spoustu chlapů, kteří no sí v koženém pouzdře dvouručák zavěšený na
zádech v tak nemožném úhlu, že kdyby se ho pokusili vytasit , tak by si ufikli hlavu. Naštěstí je
většina mečů nechutně těžká, takže se o to ani nikdo nepokouší.
Handlíři mají v té době taky spousty práce. Vyvedou ze stájí ty nejpříšernější herky co se sotva
udrží na nohou, vyčistí je a naolejují, aby se leskly, o šmirglují jim zuby a se zlomeným srdcem do
nich lej ou pivo, aby pak ty dýchavičné starce prodali budou cím potencionálním hrdinům jako
dvouroční hřebečky plné energie. Skupiny odchází z města různými směry, ale nakonec se stejně
sejdou všichni na přístupové cestě k nám do hor. Tedy alepoň ti kteří tam dorazí. Mnoho z ni ch
totiž záhy zjistí, že se jejich koně jaksi velic e brzy unaví a nejsou schopni nést ani náklad ani je. V
některých případech nejsou schopni jít vůbec.
Těm pitomcům to nedojde, naopak, jsou hrdí na to, že vydrží víc než kůň a chválí se navzájem.
Hned první večer rozdělají obrovský oheň na který spotřebují dříví ze širokého okolí, takže k ránu
nemají čím přiložit. Po vzoru barbarů do sebe lejou lacinou břečku, chvástají se, kolik toho vydrží,
aby se pak později jeden po druhém vytráceli do lesní tmy předat mechu obsah svého žaludku.
Podivné zvuky doprovázející toto počínání zneklidní osazenstvo u ohně. Ti se domnívají, že na ně
útočí dravé šelmy a vznikne zmatek.
Zklidní se až za svítání, kdy se teprve pozná kdo je kdo. Ráno skýtá tábor truchlivý pohled.
Nevyspalí hrdinové s kruhama pod očima vstávají a pomalu si rozhýbávají údy ztuhlé nočním
chladem, protože si sebou nevzali samozřej mě žádné deky, ježto slyšeli, že hrdinové nocují jen
tak na holé zemi. Ošetřují si ukopnuté palce, četné modřiny a boule. Mnoho stromů a keřů je zle
porubáno a vůbec celé okolí vykazuje známky tuhých nočních bojů. Naštěstí se většinou nikomu
nepodaří tasit zbraň a tak k vážnějším zraněním nedochází, nicméně zástup hrdinů po takto prožité
rušné noci přeci jen trochu prořídne.

Také krajina se stane po několika dnech vlnitější. V té době už jdou pěšky všichni a tak je
nepříjemně překvapí, když zjistí, že do kopce je totéž jako na horu. Zásob ubývá, protože při lovu
dělají takový kravál, že by se v širokém okolí nenašel ani pavouk a chytit pstruha v prudké vodě je
něco jiného než líčit n a líného bahňáka v rybníce na rovině.
Mnoho cestovatelů opouští své koně, protože zjistili, že místo toho aby kůň nesl je a náklad,
museli by oni nést náklad i koně. Ti se pak svobodni s úsměvem navracejí do města, aby mohli být
za rok zase prodáni další várce. Tak k první podhorské vesničce dorazí už jen hrstka obzvlášť
vytrvalých hrdinů. Jsou většinou ve velmi zbídačelém stavu a chatrče se jim zdají být paláce m
chalifovým. Musím se přiznat, že pohled na pestře oděný hlouček pohublých individuí se skelným
pohledem vlekoucích se do vsi je pro nás každoročně malým svátkem spoj eným s lidovou
veselicí.
Cizinci se vždycky zastaví u prvního domku. Bydlí tam strýc Jožo, obtloustlej děda s naducanými
červen ými tvářičkami, na první pohled vzor poctivosti a dobroty. Protože si příchozí myslí, že jim
strýc nerozumí mluví na něj pomalu a nahlas a doprovázejí to pantomimou. Celá ves stojí opodál,
přihlíží a baví se.
Jednou to hubenej Tonda nevydržel a začal se chlemtat. Ostatní na něj ihned skočili a málem ho
udusili. Cizinci prosí o jídlo, nocleh a průvodce. Strýc je pozve dál a štědře je pohostí. Však se na
tom také podílí celá vesnice. Každý i ten sebemenší zbytek vína je pro tuto příležitost uchováván,
aby pak slit v jeden celek mohl být prodáván pod názvem Dračí krev.
Jídlo sestává z toho kdo co dá. Strýc to opět vše promíchá v kompaktní hmotu, řádně to okoření a
nabízí to jako Horalův šleh. Je samozřejmé, že takováto krmě podporuje žízeň a tak to netrvá
dlouho a všichni jsou ochotni zaplatit za nocleh v přístěnku na seně tolik, že by si za to ve městě
mohli koupit celý hotel. Průvodce dělám já. Strýc hostům vysvětlí, že mívám epileptické záchvaty
během kterých se mi dostává prozření, což mě zbavuje odpovědnosti. Nastanou-li problémy,
prostě sebou seknu na zem, začnu kopat nohama a řvu jak tur.
Nejprve je protáhnu trochu po horách. Teprve tady poznají co je to horská tůra. Když jim potom
navrhnu , aby si na rozcestí odložili zbraně, nikdo proti tomu už nic nenamítá. To je důležitej
moment, protože medvěda dělá v trofejní kožešině Venca s Fandou. Další program závisí na tom
kolik mají peněz a jak jsou ždímatelní. Následuje hejkal, kterýho umí parádně děda.
Pak jim ukážu ústí několika jeskyň o kterých můžu klidně tvrdit, že tam jsou poklady, protože
nikdo z nich už stejně nemá sílu se tam po srázu vydrásat. Nakonec je tu Fanča s Mařkou, který
dělaj lesní víly. Mařka je sice trochu při těle, ale všichni už jsou tak v limbu, že to ani moc pořádně
nevnímají. Do vesnice se všichni sotva doplazí, protože má každej na nohou puchýře jak volský
voko.
Po zotavení nechtějí o hledání pokladů a boji prot i Zlu z hlubin ani slyšet a po zbraních ani
nevzdec hnou. Když už nemají na placení, dostanou za výstroj svačinu a pak je vykopneme na
cestu k městu. Meče, luky, sekeromlaty a další harmpádí sesbíráme, uložíme do beden a pošleme
panuVšechnomám. Pro tento rok máme vyděláno a můžeme se v klidu těšit na příští jaro. Tak
nashledanou!

