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ÚVOD.
Když jsem uvažoval, jaký dát této sbírce povídek podtitul, dlouho jsem se rozmýšlel.
Výběr se zdál být nesourodý a přece mají všechny něco společného - jakousi čtvrtou
dimenzi, realitu, jak se dnes nepřesně říká, "supernaturální".
Ten výraz se mi ale nehodil, přemýšlel jsem tedy o jiném. Co takhle "metafyzika"? I to
slovo je dnes dost zprofanované: použil prý ho poprvé Aristoteles, ale v jiném slova
smyslu. Později se dokonce zjistilo, že to ani nebyl on, jen nějaký "upravovatel" jeho díla
v prvním století po Kristu, jenž tím chtěl označit, že se to týká věcí, které jsou v pořadí
knihy až za fyzikou ( "meta" ta Fyzika, což byl právě název jiného Aristotelova díla :-). V
knize se ovšem diskutuje jen studium, jeho předmět a způsoby studia. Tedy nic, co by
naznačovalo dnešní význam slova "metafyzika", totiž spekulativní filozofii anebo - daleko
častěji - něco "nadfyzického", třeba esoteriku, mystiku nebo dokonce theosofii. A tak
jsem došel k názvu "meta-povídky", jakési povídky mezi nebem a zemí.
Najdete zd eov šem jen spisovatelskou fantazii, která může mít pochopitelně i více
významů. Také žánry jsou tu různé: tak například "gotická" povídka, který obyčejně
jedná o záhrobí či o duších, mystery zpravovává záhadné jevy a science fiction je vlastně
obrácená stránka stejné mince, jakási meta-realita.
Snad ještě něco k jednotlivým povídkám, které předtím vyšly různě na Netu. "Zrcadlení"
začalo zcela nevinně, ale příběh se brzo proměnil v opravdovou horror story, hlavně pro
autora: šlo o to, jak totiž udržet příběh dostatečně věrohodný až do konce. Sám závěr mě
napadl opravdu až tehdy, kdy už jsem si zoufal, že ho snad ani nenajdu :-). "Poslání"
naopak mělo podnět ve skutečnosti a závěr se nabízel sám. "Johnny Angel" je zase spíše
satira: každý z nás má totiž také nějaká ta "křídla" i "rohy".
Podobně i povídka "O zlém virusovi" není čistá sci-fi, proto jsem ji nazval "sci-fi
pohádkou". Ač jsem si myslel, že ji každý pochopí jako celkem lehkou legraci, ozval se mi

v Amberzinu jeden mladý matematik, který mi pracně vysvětlil, že dané heslo - což je
mimochodem středověké zaklínadlo exorcistů - nemůže obsahovat dostatečně dlouhý
kód, který by udělal to, co udělal :-). To jsem věděl také: začínal jsem totiž programovat
v době, kdy můj kritik ještě ani nebyl na světě. Jedna věc mě ale překvapila: poznal jsem
předtím hodně matematiků a všichni měli docela dobrý smysl pro humor.
"Robbie, Robbie" je pouhá fantazie, ale rozhodně stejně smutná, jako sama skutečnost.
Nu a "Delfín" se opravdu zrodil z jedné příhody, ještě v Marinelandu, v Los Angeles.
Procházel jsem se tam a jeden zvědavý delfín pořád vyskakoval nad hranu betonové
nádrže, jen aby si mě mohl dobře prohlédnout. Napadlo mě, že mě tedy asi musel
odněkud znát :-). "Únos" je ovšem pravá sci-fi a běda nám, kdyby se někdy stala relitou.
Ale spíše se nám stane to, co popisuje poslední povídka "STYX,V.R.", kdy virtuální
realita už přestává být virtuální.
Jan B. Hurych
V Kincardinu, 16 února 2004.
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ZRCADLENÍ.
(Horror story)
Přiznám se, že mě to rozčilovalo. Muž, který se na mě díval ze zrcadla, se v něčem ode
mne lišil, ale jinak vypadal zcela jako já, ve všech detailech. Vyjma jednoho: jeho oči
mě sledovaly se zcela netajenou nenávistí a ani se to nesnažil skrývat. To ovšem bylo
zcela neobvyklé: já, Charlie Goodman, jsem se vždycky rád na sebe díval, tedy alespoň
v zrcadle. Abyste věděli, nemám totiž rád, když mě někdo nenávidí, zvláště když ten
někdo jsem já.
Byl jsem tedy poněkud překvapen a tak jsem se ho zeptal: "Ty mě nemáš rád, viď?", ale
on neodpověděl. Jen se na mě usmál. Vsadím se, že znáte ten druh úsměvu - sladký a
přitom plný jedu.
Pak otevřel ústa a řekl pomalu, ale zřetelně: "Ty blázne!" Ano, věřte mi nebo ne, tak to
řekl. Nic víc, než to, ale mě to stačilo. Obvykle si v koupelně ještě zpívám, nebo na sebe
dělám v zrcadle tváře, ale toho rána se mi už nechtělo. Místo toho jsem zbaběle utekl,
ale bylo už stejně pozdě: můj den už mi to úplně zkazilo.

Poznal jsem se Georgem Walkerem někde
a nějak, ale sotva bych si ještě vzpomněl,
jak k tomu došlo. On byl všecko, co já
jsem nebyl: logický, rozhodný, velmi
energetický. Musím se přiznat, že já jsem
spíše stydlivý a introvertní typ, ten, který
obvykle nazývají "snílek". Jen jedno jsme
měli společné: oba jsme rádi hráli tenis.
Scházeli jsme se každý čtvrtek na jednu
nebo dvě hry a pak jsme si dali pivo nebo
dvě a mluvili jsme spolu o těch malých,
nedůležitých věcech, ze kterých se skládá
život.
Jeden důvod, proč naše přátelství trvalo

tolik let, bylo asi to, že jsem totiž nikdy
nebyl jeho pacientem. Ano, George byl doktor - jednou jsem ho šel vyzvednout na tenis
a zatímco ještě vyšetřoval posledního pacienta, bavil jsem se tím, že jsem mu na dveřích
zpřeházel písmena "PSYCHIATR", takže dávala: "CHYTA I PRS". Dobrák George se
tehdy chechtal tak, že z toho měl málem mrtvici. Někdy jsem se mu svěřoval se svými
problémy a dostal jsem od něj radu, takříkajíc "přes pult". Bylo to dobré, slyšet od něj,
že jsem O.K., ale jinak vzato, o nic nešlo, já jsem doposavad nikdy neměl vážnější
problémy, teda mentální, že ano.
Také teď jsem mu na tenise řekl, co se mi stalo, ale asi jsem to říkal nějak legračně,
protože mi nevěřil ani slovo. Byl ale byl příliš profesionálem, aby mi to řekl přímo.
Místo toho mi začal dávat poněkud záhadné otázky. Konečný výsledek byl ovšem
stejný: značně mě to znepokojilo.
"Myslíš, že je se mnou něco v nepořádku?" zeptal jsem se ho konečně.
Byl příliš zaneprázdněn hrou a tak jen prohodil: "Ne, ne, není to vážné, jestli máš tohle
na mysli!"
"Ale co to teda je?" nedal jsem mu pokoj. Hra se mu nedařila, defakto prohrával, tak na
mě jen vyštěkl: "To ještě nevím, na to je příliš brzo!"
Neskrýval jsem své rozčarování a ačkoliv jsme měl víc otázek, nechal jsem si je zatím
pro sebe. Nerad vypadám, jako když se vnucuji a kromě toho bylo vidět, že nebyl v
dobré náladě. Tak jsme si po hře dali jen jedno pivo, chvíli zase mluvili o ničem a pak
jsme se rozešli.

Ale nešlo mi to s mysli, znáte ten můj typ: příliš se staráme a potíže pak tak nějak
zákonitě vždycky přijdou samy - snad právě proto, že se tolik předem staráme.
O dva dny později, když jsem se holil, můj obraz v zrcadle opět otevřel znenadání ústa a
řekl, zcela zřetelně: "Ty blázne, hloupý blázne!" Nebyla v tom hlase ale žádná
emocionální zloba, jen koncentrovaná, studená nenávist. Opláchl jsem si tvář studenou
vodou a utekl z koupelny. Možná, že George měl opravdu důvod, proč se obávat.
O týden později jsem opět mluvil s Georgem. Odmítl mě přijmout ve své kanceláři nevysvětlil, proč - a tak jsme se setkali v restauraci, teda spíše v jedné takové té útulné
hospodě na rohu. A bavili jsme se o rodině, o sebevraždě mého strýce, jak se moji
rodiče rozvedli a o všech těch na pohled nedůležitých věcech, které ale dělají psychiatry
nadmíru šťastnými. Opět jsem ale měl pocit, že mi nevěří ani slovo. Nebyl jsem si jist,
jestli nemůže dát dohromady moji diagnózu, nebo ji prostě nechce udělat. Anebo ještě
hůř: jestli ji už třeba neudělal a nechce mi ji říci.

"Ty sis skutečně myslíš, že je to u mě hysterie?" snažil jsem se opět dovědět něco
nového, leč zbytečně.
"Ó ne," namítl, "tohle není hysterie."
"Tak schizofrenie?"
"Možná, ale možná, že také ne!"
"A co takhle vícenásobná personalita? Není to to samé co schizofrenie?"
"Ale ovšem že to není to samé!" rozčílil se. "V tvém případě by ale také mohlo jít o
iluze, " nadhodil.
"To myslíš halucinace?" zeptal jsem se.
"Ne nutně. Iluze jsou perfektně normální fyzické jevy, jako je třeba fata morgana,
případně obraz, který vidíš v televizi. Halucinace, na druhé straně, nejsou vůbec
normální."
"Ach tak, ty myslíš něco jako je miráž, zrcadlení, ne?"
Kývl hlavou.
"Je ještě něco, co jsem z celého seznamu vynechal?" zasmál jsem se.
"Ale ovšem," řekl, "také to může být jen taková sugesce. Když si něco hrozně přeješ,
věci se začínají dít. Už jsi si toho někdy všimnul?"
Bylo to tak absurdní, že jsem se musel zasmát: "No a doufám, že tohle už je opravdu
poslední možnost."
"Ale ne ksakru," vyštěkl, "ještě je tu jedna alternativa!"
"A ta je? "
"Magie, kamaráde, magie! Přece věříš na magii, ne?"
"Ne, ale vsadím se, že mi dokážeš, že existuje!"
"Ale to přece nejde, jak to mohu dokázat? To máš stejné jako s mluveným slovem, nebo
hudbou: teď tu je a hned je zase pryč. Prostě zmizí - jako skutečná magie!"
"A co třeba magnetofonový záznam? " namítal jsem.
"To je zajímavé, že ses o tom zmínil. Věřil bys, že jeden z mých pacientů má fixní ideu,
že magnetická páska ve skutečnosti skladuje čas a ne zvuk? Pro něj to je něco, co
umožňuje pohybovat se v čase. On věří, že se při hraní vracíme fyzicky zpět do doby
nahrávky a že tam žijeme, znovu a znovu.
"A co ty, věříš na magii, doktore?
"Ale ovšem! Život sám je velká magie. Záhada narození, tajemství smrti. Všechno to je
vlastně magie."
"A co je tak záhadného na smrti?" divil jsem se .
"To máš takhle, " vysvětloval, "my lidé si neumíme představit věci, které nemají
začátek nebo konec. A přesto všecko nechceme sami skončit - věříme, že můžeme po
smrti ještě žít , v nebi nebo v nějaké metamorfóze, vznášet se v jakési animaci či co. Ale
na tyhle věci se zeptej kněze, já jsem jen doktor, kamaráde!"

To bylo jeho zvykem, takhle mě oslovovat a vždycky mě tím jen otrávil.V určitém
smyslu, to ano, jsem byl jeho kamarád. Ale byl také on mým přítelem? "Poslouchej,
kamaráde," řekl jsem také, ale hodně ironicky, "Já to chci vědět, já to potřebuji vědět!
Jaká je moje diagnóza?"
"Nic z toho, o čem jsme mluvili, ale na druhé straně možná všecko," řekl vyhýbavě.
"Ale v tvém případě bych si s tím nedělal starost," dodal, rychle dopil pivo a zřejmě se
snažil vyhnout mým dalším otázkám, protože se vymluvil, že někam pospíchá a odešel.
Díval jsem se za ním, jak prchá a pomyslil jsem si: "Ne, ty sis starosti dělat nemusíš, ale
já ano!"

A měl jsem pravdu: muž v zrcadle už zůstával napořád, jako by tam byl zakletý, či co.
Objevoval se každé ráno, se svýma pronikavýma očima upřenýma nemilosrdně na mě a
oslovoval mě jeho chraplavým hlasem, plným ironie. A ještě něco horšího: zřejmě uměl
číst i moje myšlenky. Nadával, zesměšňoval moje pocity, urážel vše, co jsem měl kdy
rád. A dával mi rozkazy, kterým jsem vzdoroval jen s velkými obtížemi. Nejprve jsem
byl jen rozčilen, pak už i otřesen a nakonec jsem se ho začal i bát. To se tak stává, když
člověk neví, o co jde. Snesu urážku nebo zesměšnění, dokonce i bolest - jen potřebuju
vědět, co se vlastně děje.
Musel jsem si ještě jednou promluvit s Walkerem. Tentokrát souhlasil, abych ho
navštívil jako pacient, přímo v jeho ordinaci. Jeho asistentka, říkal jí Debbie, byla
mladá, velice hezká dívka, takový typ, do kterého se lehce zamilujete. Usmála se a
ukázala na dveře: " Pane Goodman, můžete jít hned dovnitř!" George mi potřásl rukou a
pokynul mi, abych si lehl v rohu na gauč. To mě zneklidnilo: "Ale ty jsi mi přece řekl,
že nejsem vážný pacient!"
"Ale ty vůbec nejsi pacient, Charlie, ty jsi přece můj kamarád!" namítl. Uklidnil jsem se
a tentokrát byly jeho otázky snadné a nerozčilovaly mě. Když jsem opouštěl jeho
kancelář, cítil jsem se daleko lépe. A přece, něco mě pořád trápilo, nějak jsem si jen
nemohl vzpomenout, co to bylo.

Několik dní jsme se cítil lépe. Znáte to, když chcete na něco moc zapomenout, tak to
prostě nejde. Já jsem se ale nesnažil vůbec a pracovalo to perfektně - můj dvojník v
zrcadle se přestal objevovat. Koneckonců jsem měl také jiné problémy a malá bolest
často dokáže zastínit tu větší, to je známý fakt. Jak dlouho to trvalo, nevím, čas utíkal
tak rychle. Jen vím, že to pak začalo znova: neznámý v zrcadle se znova ukázal a ještě si
na mě dovoloval víc, než předtím: připomínal mi moje vzpomínky z minulosti, hlavně

ty, které mě ještě dnes občas trápí, ať už z jakéhokoliv důvodu. A brzy mě zase zatáhl
do našeho dialogu.
Jak jste asi už uhodli, situace se nejen nezlepšila, ale rapidně zhoršila. Znal mě lépe, než
mohl já kdy poznat jeho: moje pocity, obavy, prostě celou mou minulost a dokonce mi
dokázal předvídat i budoucnost, takové ty malé věci, co se stanou během dne. "Nedělej
si iluze," řekl mi jednou. "Já tě znám, skončíš špatně. Jsi prostě k ničemu, úplně k
ničemu. Tvůj život - co jsi vlastně dokázal? Vždyť je to jen řada selhání lehce
okořeněná sem tam nějakým pořádným debaklem. Ty jsi dal výrazu "nikdo" úplně nový
význam! Úspěch? Ale tohle slovo přece není ve tvém slovníku, Charlie? Ubohý
bastarde, vždyť ty si ani nezasloužíš žít!"
Nuže já jsem celkem nenáročný člověk a nemám žádné velké ambice, to je pravda.. Ale
věřím, že jsem něco dobrého ve svém životě přece jen dokázal a často jsem měl i pocit
sebeuspokojení. Byly chvíle, kdy jsem byl na sebe i trochu hrdý. Později mi to hodně
pomáhalo, když mi zemřela moje milovaná žena nebo když mi našli rakovinu, což se
pak ale ukázalo, že byl omyl. Nevadilo mi, že mi tenhle můj dvojník, ten doppleganger,
tykal a nadával, ale on se snažil zničit i ten malý zbytek sebedůvěry, to jediné, co mi
ještě zbývalo. Zřejmě mě nenáviděl - ale proboha, proč? Byla to snad od něj pomsta za
něco, co jsem udělal v minulosti či možná dokonce v mém minulém životě? Teda pokud
jsem vůbec nějaký měl, že ano. Nebo to byl zosobněný přízrak mého podvědomí, mého
svědomí, které mě teď začalo pronásledovat, čert ví proč?
Jedna věc byla jistá: chtěl mě připravit o rozum a dařilo se mu to docela dobře. Během
mých návštěv se George snažil rozptýlit mé obavy, že mám schizofrenii. "Jistě," říkal
mi, "některé symptomy tu jsou, jako třeba zrakové iluze, to, že slyšíš hlasy, dokonce i ta
paranoidní idea, že tě někdo chce dostat. Ale my musíme být s naší diagnózou opatrní.
Mimochodem, schizofrenie není, jak by jméno naznačovalo, rozdvojená osobnost. To je
úplně jiná věc." Pokusil se mě i pobavit vtipem: "Slyšel jsi tenhle: 'Doktore, doktore,
mám rozdvojenou osobnost, můžete nám pomoci?' 'Přiveďte mi sem toho druhého',
povídá doktor, 'uvidíme, co se dá dělat.' "
Slyšet starého, dobrého George se smát, mi zase trochu zrelaxovalo. Víte, já odedávna
věřil doktorům. Už jako malému dítěti mi jeden z nich zachránil život. "Kdybych tě
diagnózoval jako schizofrenika," pokračoval George, " - já říkám jen kdybych - tak bys
třeba musel být i hospitalizován, to si snad uvědomuješ. Ne, to bych ti nikdy nemohl
udělat, Charlie! Prozatím ti dám nějaké vitaminy a uvidíme -"
"Vitamíny?" přerušil jsem ho, "jenom vitamíny?"
"Ovšem," přikývl, "to je to nejlepší, co máme a čirou náhodou jsou to právě vitamíny.
Víc než polovina našich pacientů se funkčně uzdraví jen díky jim."

"Funkčně? Co to znamená, funkčně?"
"To znamená, že mohou jít zpátky do práce. Někdy mají relapsy, ale mírné. Na druhé
straně jsou tyhle léky zcela neškodné, bez druhotných efektů. Buď ujištěn, že dělám, co
mohu. Abych pravdu řekl, nemohl bych udělat víc ani pro sebe, kdybych byl na tvém
místě, haha," zažertoval. A já si najednou nemohl pomoci a musel jsem se smát s ním.

Bohužel mi to vůbec nepomohlo, ty jeho léky, myslím. Jak mé zoufalství postupně
narůstalo, zašel jsem si do knihovny a půjčil si několik knih o tom předmětu. Nebylo to
zábavné čtení, to vám tedy povím. Za prvé: dokonce i odborníci musí přiznat, že dobře
neví, co schizofrenii způsobuje. Za druhé: všichni víceméně souhlasili s tím, že možná
neexistuje žádná léčba - teda opravdová léčba, vedoucí k uzdravení. Zajisté, některé
léky pomohou, ale nemohou eliminovat příčinu, která je neznáma, atd. atd. Tady to
prostě máte, takový začarovaný kruh. Napadlo mi - a to byl můj konečný dojem - že
schizofrenie vlastně ani není nemoc jako taková. A co víc: že to, co se mi děje, není
vůbec schizofrenie.
Jsou věci, o kterých nikdo moc neví a tak může každý tvrdit, že je na ně expert - i já.
Navzdory všemu skepticizmu, který mě popadal, jsem se rozhodl, že se nevzdám. Co
vlastně mohu ztratit? Někdo má prostě na mě spadeno. Nu dobrá, budu se tedy bránit. A
opravdu jsem začal. Nejprve mi muž v zrcadle nechtěl odpovídat na moje urážky, které
jsem mu tam servíroval, ale později to už nevydržel. Nadával mi také a já zas jemu ještě
víc. A protože jsem neznal jeho minulost, tak jsem si ji začal vymýšlet. Byla to vlastně
moje minulost, ale mnohem horší: tam, kde já jen někomu ublížil, toho on hned zabil,
ty, co jsem kdy miloval, on prostě nenáviděl - a pochopitelně, oni jeho ještě víc.
Pojednou jsem se začal cítit mnohem lépe. Bylo to, jako bych si opět vybojoval svou
svobodu, svůj život. Navíc jsem si uvědomil, že mohu být dokonce daleko horší než on:
víc bezohledný, víc krutý, prostě víc cokoliv. Při každé mé urážce se začal třást a v jeho
očích vzrůstal strach - v očích, které kdysi bývaly moje. Byl jsem spokojen: našel jsem
své horší já, našel jsem svého Mr. Hyde, stejně jako ho ve Stevensonově knize měl Dr.
Jekyll..
Každé ráno jsem ho pak volal k zrcadlu a každé ráno vypadal hůř a hůř. Také jeho tvář
se změnila: už to vůbec nebyla moje tvář. Jako by se v ní usadila nějaká vnitřní
destrukce: měl víc a víc vrásek, oči mu zapadaly hluboko do důlků, pokožka se
sesychala a šedla. Za několik týdnů jsem už jeho tvář vůbec nepoznával. Pak přišel den,
kdy jsem ji opět poznal: ze zrcadla se na mě díval můj přítel George! Nejprve jsem se
vyděsil a pak jsem nechtěl věřit vlastním očím: to přece nemohl být George! Vždycky
říkal, že je můj přítel! Ale byl jím opravdu? Najednou jsem pochopil: ano, byl to on, to
on mě pronásledoval po celou tu dobu. Díval jsem se na jeho téměř plešatou hlavu,

pokleslé koutky úst, vrásky - ano, byl to on!
Náhle mi to bylo všechno jasné: o to mu tedy šlo! George mi prostě ukradl mou tvář a
mě dal tu jeho. Co mi vezme příště? Můj zdravý rozum, moji, jak se říká, duši? Ano,
všecko teď dává smysl: to jeho zdráhání udělat mou diagnózu nebo mě dokonce léčit; a
pak - ty jeho záhadné léky! Je to jasné: já jsem vlastně úplně zdravý, to jen on se mě
snaží mystifikovat! Musím ho zastavit; snad je ještě čas zabránit tomu nejhoršímu! A
rozhodl jsem se, že ho znovu navštívím.

"Tak jak ty léky zabírají, Charlie?" zeptal se mě s úsměvem a já jen řekl:" Fajn, fajn,"
abych ho nechal, ať se rozpovídá. A on také ano, ty jeho obvyklé prkotiny, přičemž
tajně sledoval moje reakce. Pak už jsem to ale vztekem nemohl vydržet: "Nezpozoroval
jsi něco nového?"
Předstíral, že nerozumí: "Co nového, Charlie?
"Nového, no nového, chápeš?"
"Chceš mi tím snad něco říct?" ptal se ve vší nevinnosti, ale jeho pátravý pohled ho
prozradil.
V jeho očích byl strach - strach, který jsem už viděl i u toho v zrcadle. Řekl jsem tedy s
úsměvem, který on předtím zkoušel na mně: "Moje tvář, přece moje tvář - je úplně
nová!"
"A co má být s tvou tváří?" dělal, že mi nerozumí a tak jsem se rozhodl udělat té
komedii krátký konec:
"To přece není moje tvář, moje pravá tvář! Copak to nevidíš?"
"A čí je to teda tvář?" zeptal se jako pitomec a to mě rozčililo.
"Je to TVOJE tvář, tvoje zatracená tvář. Jak to, že jsi se nepoznal? Až donedávna patřila
tobě a ty jsi ji teď vyměnil za mou, ty syčáku!"
"Ale Charlie, podívej se na mě," snažil se mi vysvětlovat, "já mám přese svoji vlastní
tvář, ne tvoji, jen se dobře podívej!" Uvědomil jsem si, že má pravdu. Oba jsme měli
stejnou tvář - jeho tvář! A slyšel jsem se, jak na něj řvu: "Ty tu mou tvář teda schováváš
pod tvou svojí, co? Ty zloději, dej mi tu mou zpátky, George - nebo ti mám radši říkat
Charlie?"
Snažil se mě opět poučovat: "Ale ne, Charlie, ty tomu nerozumíš! To je jen druhotný
účinek těch léků, co jsem ti dal. To se někdy stává, ale brzo to zas přejde, to ti slibuji.
Buď trpělivý, pár týdnů a bude to zase v pořádku. Už jsme skoro tam, věř mi!"
"Skoro kde, George? Tam, kde jsi mě chtěl už od začátku mít? A ono to opravdu
pracovalo, nemysli si, že to nevím, ty zkurvysynu! Cožpak jsi neřekl, že to nebude mít

žádné vedlejší následky? Co jsi mi to vlastně dal, ty svině? Oklamal jsi mě, ale já teď
chci svou tvář zpátky. Kam jsi dal? Hned mi ji vrať!"
Přestal to hrát a jeho strach už byl zcela nefalšovaný: "Nemohu, Charlie, vždyť víš, že ji
nemám, tak ti ji nemohu vrátit!" Teď už skoro prosil.
"Dobře, tak si ji vezmu sám. Mě už neoklameš, nejsem žádný blbec, ty pacholku! Já
vím, že jsi ji někde schoval, možná pod tu svou masku, kterou teď nosíš! A já si ji teď
vezmu, i kdybych ti ji měl strhnout s hlavy. A pak ještě vytrhnu to tvoje zrádné, mizerné
srdce lumpa, který říkal, že je můj přítel!" Popadl jsem ho za ramena a řval jsem z
plných plic."Dej mi zpátky moji tvář, ty zatracenej bastarde!"
Chtěl se mi vytrhnout a ještě se snažil něco říct, ale to už byly moje ruce na jeho
chřtánu, svírající, škrtící, rdousící. Pomalu jsem zvyšoval sílu stisku a jeho tvář
brunátněla. Byl to ošklivý pohled, ty jeho vyvalené oči a otevřená ústa, lapající po
dechu. Z jeho promáčklého hrtanu vyházelo něco jako chrchlavý chrapot, kterému jsem
nerozuměl, ale za chvíli přestalo i to.
Teprve pak jsem uvolnil stisk a jeho bezduché tělo se zlomilo v pase a složilo se na
podlahu jako nějaká hadrová loutka. A náhle - ale velmi pomalu - se začal měnit, přímo
před mýma očima. Vrásky na jeho čele mizely, pokožka obličeje začala dostávat
normální barvu a jeho lebka se zase pokryla hustými, černými vlasy. Hleděl jsem opět
do své vlastní tváře . . .

V tom okamžiku někdo zaklepal na dveře. "Dále, " řekl jsem a sestřička vešla do
místnosti. Byla patrně vyburcována tím hlukem, protože se zeptala: "Je všecko v
pořádku?"
"Ovšem, proč by ne?" zeptal jsem se udiveně. "Ale řekněte mi, co ten chlapík, jak on se
jmenuje - aha, Charlie Goodman - přišel?"
"Zase nepřišel," informovala mě a protože uměla číst moje myšlenky, zeptala se: "Až
zavolá, mám vám ho zase objednat na jindy, řekněme na příští týden?"
"Ano, udělejte to, prosím Vás," souhlasil jsem. "Mám totiž takové tušení, že se jednou
přece jen ukáže."
"Dobře, pane doktore," řekla a odešla. Jak už jsem vám pověděl dříve, je to velmi dobrá
sestřička a také je na mě opravdu hodná. Rozhodně víc, než ty ostatní sestry tady, víte?"
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POSLÁNÍ.
(Gotická povídka)
Willův otec, starý Connoly měl tři syny: první syn, Gustav, měl zdědit jejich farmu a
druhý syn, Tony, už měl univerzitní vzdělání, takže si už jaksi vybral svůj podíl z dědictví
předem. Na třetího syna, Willa. už nic nebylo, takže ho prostě neměl štěstí. A tak, když
Connoly zemřel, mohl Will buď pracovat pro Gustava nebo opustit jejich rodinnou
farmu. V tom prvním případě by se nic nezměnilo: stejně předtím také otročil, jen za
potravu a nikdo pro něj nikdy neměl ani vlídné slovo. Byl prostě taková černá ovce
rodiny, dokonce bez vlastní zásluhy. Nebyla to ani ničí vina, věci se už prostě tak měly od
té doby, co se narodil. Jeho matka zemřela, když byl ještě malý chlapec a když se jeho
otec znovu oženil, vyčetl mu později, že není jeho pravý syn, že je jen důkazem matčina
nemanželského hříchu. Jeho macecha to ovšem věděla také a přesvědčila starého
Connollyho, aby ho nedal do své poslední vůle.

Život je ale nemilosrdný a kolem dokola
nebylo žádné zaměstnání. A tak se Will
vydal na jih, kde prý se dal sehnat nějaký
job. Byl zvyklý na těžkou práci a bral tedy
kteroukoliv, co se mu cestou naskytla.
Pracoval většinou jako nájemný dělník na
farmách, tesař, cowboy a dokonce i
rozvážel zboží, když nebylo nic jiného k
sehnání. Ale peníze, které za to dostával,
velice rychle zmizely a nových jobů bylo
čím dále tím méně. Brzo si musel vybrat
mezi hladověním a žebráním a tak se
nedivme, že zvolil to druhé. Bylo to
snadné, ale rozhodně ne lehčí: jak tam tak
postával na rohu s kloboukem v ruce, lidé
přecházeli, aniž by mu něco dali a většina z
nich se ani na něj nepodívala. Byl tam
prostě nováček a oni šetřili své peníze pro

místní žebráky.
Třetího den, když konečně zjistil, že to nepracuje, přišla nějaká stará paní a dala mu pár
drobných, takže si mohl koupit v obchodě jeden mizerný sendvič, který ovšem jeho hlad
moc nezahnal. Našel si tedy v okolí jednu starou stodolu a spal tam až do rána, kdy se
probudil ještě víc hladový. I vrátil se tedy zpět do městečka a dál nastavoval klobouk nic jiného mu ani nezbývalo. Ale bylo to ještě horší, než ten den předtím. Žádný anděl
spásy se tentokrát neobjevil a tak strávil noc s krutými bolestmi v břiše. Konečně přece
jen usnul, aby se pak probudil zase jen hladový a desperátní. Nikdy v životě se ještě
necítil tak ponížený a nevěděl, zda to byla jeho vina, nebo zda je tenhleten svět opravdu
tak hrozné místo, kde se nešťastník ani nemůže najíst.
"Možná, že bych měl jít zpátky," řekl si. Koneckonců otročit pro mého bratra - nikdy si
nezvykl Gustavovi říkat "nevlastní bratr" - není to nejhorší, co mě může potkat. A
možná, kdyby nedej Bůh zemřel . . . Pak si ale vzpomněl, že druhý bratr, Tony, by určitě
po Gustavovi zdědil vše. Tony ale žije ve městě a na farmě by sám nedělal; ani by
nevěděl, jak. A tak by musel Will otročit i pro něho, což by asi bylo ještě horší, protože,
pokud si pamatuje, Tony uměl utrácet a šetřil jenom na druhých lidech. Ne, nemohu jít
zpět - usoudil Will. Když si umýval u studny obličej, měl už rozhodnutí uděláno. Ve
stodole našel starý provaz. Vyšel ven a usedl pod strom. Rudý javor to byl, stejný, jaké
byly i u nich na farmě. Udělal na provaze oprátku, tak jak se to kdysi naučil, když byl
ještě kluk a ostatní mu pak tu jeho zručnost záviděli.

Náhle ho někdo zatahal za rukáv. Byla to ta stará paní, co mu dala předtím ty peníze,
vlastně jediný člověk, který mu v tom městečku něco dal. Rychle schoval provaz, aby
nevěděla, k čemu se chystal.
"Mladý muži," řekla, "chcete si vydělat víc peněz?"
"Nevím," zaváhal Will, "vracím se zrovna domů, na sever. Pocházím totiž odtamtud, z
hor."
Podívala se na smyčku na provaze, který vyčuhoval z trávy, ale nezmínila se o tom.
Místo toho pokračovala: "Vy vypadáte, jako když umíte pracovat s nářadím a já opravdu
potřebuji zručného řemeslníka, víte? Moje stará farma potřebuje opravit a protože jsem
vdova, nemám nikoho, kdo by to udělal. Zaplatím vám opravdu dobře, " slibovala.
"Jak to víte, že umím pracovat s nářadím?" zeptal se Will.
"Ach bože," řekla, "tolik otázek! Nemůže to počkat až po snídani? Já sama už mám hlad
a myslím, že vy také. Pojďme ke mně; není to daleko a tam si to pak vše můžete
rozmyslet."
Proti tomu Will nic nenamítal. A po snídani by už nadšeně souhlasil se vším. Bylo sice
už dávno po sklizni, ale zato farma potřebovala mužskou ruku. Opravil jí tedy vše, co na

něm chtěla: okna, židle i schody, namaloval stěny domu a ano, také i plot. Opravil
střechu, čerpadlo s větrníkem, dokonce i traktor, který to už hrozně potřeboval. Dnešní
farmář totiž musí tohle všechno umět; řemeslníka neseženeš a když ano, opravy jsou
příliš drahé. A Will pracoval dokonce tak dobře, že za měsíc už nebylo na farmě co
opravovat. On to věděl a Miriam - tak se totiž ta stará paní jmenovala - to věděla také.

Jednoho dne mu řekla, že sis ním chce promluvit. Posadila ho v jídelně na ošoupaný,
obstarožní gauč. Uvědomil si, že mu chce něco důležitého říci, patrně že jeho práce je u
konce a že si nemůže dovolit další, vlastně už zbytečné, výdaje. Nejprve váhala, jakoby
se nemohla rozhodnout a přejít přímo k věci. A než mohla opravdu něco říci, Will začal
sám: "Hádám, že mi chcete něco povědět. Chcete mi říci, že už tu kolem pro mě není
žádná práce. A máte ovšem pravdu."
"Ano," odpověděla, "na neštěstí to je pravda. Je to ovšem vaše vina, jiní řemeslníci by
toho využili a protahovali by to jen jak by mohli. Mohl jste mít pro to ovšem jen dva
důvody: buď jste tak pospíchal, abyste mohl odejít, anebo jste prostě příliš poctivý.
Myslím si, že ten druhý důvod je ten pravý. Mám pro vás ale ještě jednu práci, vlastně
jde spíše o laskavost."
"Jistě," řekl Will, "udělám, cokoliv si budete přát. Byla jste ke mně velmi hodná, takže
vám to dokonce udělám i zadarmo. Dejte mi tu nejtěžší, nejméně příjemnou práci, vše
udělám, jen mi řekněte, co."
"Ne, ne!" zarazila ho, "Ještě nic neslibujte, není to tak lehký úkol. Především musím
vědět, že to uděláte dobrovolně. Za druhé vám musím říci, že když řeknete ano, nebudete
si to pak moci rozmyslet a od toho odejít," dodala.
"OK, " řekl Will, "nejprve mi tedy řekněte, o co jde."
"To je poněkud dlouhá historie," vysvětlovala, "tak si nejdřív vezměte nějaké zákusky a
já nám zatím udělám kávu. Budu zpět za chvilečku."
Seděl tam a přemýšlel, co může být proboha tak těžké. Než ale mohl na něco přijít, už
byla zpátky s kávou a pokračovala: "Už víte, že jsem vdova - ztratila jsem manžela před
dvěma roky. A před nějakou dobou mi navíc řekl můj doktor, že mám smrtelnou nemoc."
"To je mi líto," řekl Will a myslel to zcela upřímně. "A to není vůbec žádná naděje?"
"Přála bych si, aby byla, ale není - je to nevyléčitelná choroba. Navíc se mi poslední
dobou stalo něco - ale zní to poněkud podivně a doufám, že se tom u nebudete smát."

"Proč bych se měl smát?" zeptal se nechápavě. "Jednou v noci jsem uviděla mého

manžela Paula ve snu a představte si, on ke mně mluvil a už věděl, že brzo zemřu. Řekla
jsem mu, že mi nevadí, když umřu, protože už jsem stará a nemám nikoho. Jedné věci že
se ale bojím, totiž té bolestí při umírání. Bylo mi řečeno, že prý jsou hrozné. Řekl mi, že
se to dá zařídit, ale nejprve musím zase něco vyřídit nejprve já."
"Jste si jist, že to chcete slyšet?" přerušila svou řeč.
"Ovšemže," řekl, "a vsadím se, že se něco najde, co bych mohl pro vás udělat. Ale
nerozumím proč - "
"Porozumíte, jen mě to nechte dokončit. Paul chce, abych si někoho našla, kdo by měl to
zvláštní poslání: totiž donést mou prosbu tam, kde on teď je."
"A jakou prosbu by měl ten posel přinést?" zeptal se jí, pořád ještě nechápaje.
"Prosbu? No prostě si tam udělat výlet a dát mému manželovi na papíru tu žádost, že
chci umřít bezbolestně, on už ji předá dál a zařídí to. Nu a Paul by mu pak řekl, že je to
zařízeno."
"To je vše?" divil se Will. Najednou mu to došlo: "Ale on je přece mrtev, jak ho může
někdo vidět? To by ten posel musel také - "
"Ano," řekla prostě, "musel by nejprve zemřít. To by bylo právě to jeho "poslání", víte,
jako že byl vyvolen pro vyšší účel. Tak to teda řekl Paul, já sama těm věcem
nerozumím."
"Nu to zní opravdu trochu bláznivě," připustil Will. "Ale co, vždyť to byl jen sen!"
"To ano, ale já měla ten sen několikrát za sebou a pak se objevil tento papír - " Podala
mu papírek, který s sebou přinesla s tou kávou.
Pohlédl na něj, ale bylo tam jen něco nečitelně napsáno. "Ale já to nemohu přečíst,"
namítl, když si to prohlédl důkladněji a pak dodal: "Jen jedno slovo tu přečtu, něco jako
"posel", ale to může znamenat cokoliv. Možná, že to jen iluze, to se stává, když -"
nedokončil, nechtěl říci na plná ústa, že se to stává umírajícím.
Její pohled mu ale řekl, že si to nevymyslela, ale že tomu pevně věří. Na druhé straně je
fakt, že nevysvětlitelné se nedá vysvětlit, to věděl už dávno. Navíc, pokud ona tomu věří,
není na světě síla, která by jí přesvědčila o opaku. A ten nápad o lidské oběti se mu zdál
opravdu nesmyslný.
"Doktor vám možná dal nějakou halucinační drogu. Existuje například jeden druh houby
- " nevzdával se.
"Nikdo jiný tu se mnou nežije kromě vás. Nadrogoval jste mě snad vy?" zasmála se, ale
ne příliš vesele.
"Možná, že to je v té medicíně, co dostáváte," nadhodil.
"Už žádnou neberu, nemá to cenu, už mi to nepomlže," odporovala.
"Ani proti bolesti?"
"Tu ještě neberu, protože by prý později méně zabírala. Vím, že od určité chvíle to bude

silnější a silnější - a to mě děsí."
Nechtělo se mu ptát, ale musel, i když už znal odpověď: "A vy myslíte, že já bych mohl
být ten posel?" Vlastně to bylo jen takové konstatování, ne otázka. "Pravda, dala jste mi
práci, útulek, byla jste na mě jako vlastní matka, kterou jsem vlastně ani nepoznal,
dokonce jste mě -"
" - zachránila, když jste se chtěl oběsit?" doplnila.
"Vy jste o tom věděla? Takže vy jste mi nepomohla z laskavosti - ne, teď už tom u
rozumím! Jste jako ti ostatní: oklamala jste mě, abych vám teď musel vrátit vaši
laskavost. A já blázen jsem si myslel, že jsem konečně našel alespoň jednoho dobrého
člověka tady na zemi . . . "
"Nebuďte hloupý," řekla, "v té době jsem ještě ty sny neměla! A byla bych vám
pomohla, i kdybych předem věděla, že mi nepomůžete. To totiž je zase moje "poslání",
pomoci někomu, kdo je v nesnázích, víte? A nechci, abyste to dělal jen ze vděčnosti.
Chci, abyste to udělal, jen když si budete myslet, že je to opravdu dobrý skutek, že je to
zase vaše "poslání", jakkoliv to zní bláznivě. Ovšemže vás nebudu - a ani nechci - nutit,
abyste to pro mě udělal jen z laskavosti."
"Asi ne," souhlasil, "ale dlužím vám hodně a mám tedy jakousi morální zodpovědnost k
vám. Jak teď mohu říci ne?"
"Ale ovšem, že můžete říci "ne"! Co je nějaká bolest staré, nikomu neužitečné ženské,
jako jsem já, proti ztrátě mladého života, jako je váš?"
"Počkejte," něco ho napadlo, "přece musí být nějaké jiné řešení! Neřekl vám Paul, jak se
dostanu zpět? Že bych sice umřel, ale - jak je to v pohádkách -- zase oživnul?"
Podívala se na něj smutně a zmařila jeho naděje: "Ne, nic takového mi neřekl. To by asi
bylo moc lehké rozhodování. Nic takového vám nemohu slíbit, to by nebylo správné. Ale
já také nechci vaši odpověď hned. Přemýšlejte o tom a u večeře mi řeknete svoje
rozhodnutí, ano?" A odešla. také on vyšel z místnosti a vylezl nahoru do pokojíku v
podkroví, který mu hned napoprvé přidělila a už cestou si uvědomoval, jak veliký
problém to bude rozhodnout se opravdu správně.

Ale věděl, že to pro ni neudělá. Ostatně co si vůbec myslí, že je? Jistě, strávil zde dobrý
měsíc, byla na něj hodná, ale cena za to vše je příliš vysoká. Proč se vůbec tak bojí těch
bolestí umírání? Přece to nemůže být tak zlé, ne? Nu asi ano, doktoři by jí nelhali, neměli
přece důvod. Ale jiná věc je bolest a jiná věc je umřít. Člověk snadněji vydrží bolest,
když ví, že to přežije. Ovšem když ona ví, že zemře, jak může vůbec s tou bolestí
úspěšně bojovat? A také proč? Není divu, že se jí to zdá zbytečné - ať ji nechají umřít
hned a bolesti si nechají pro sebe. "Vidíš," říkal si, "proč vlastně nezvolí sebevraždu? Ale
asi o tom přemýšlela, ale je příliš náboženská a sebevražda je smrtelný hřích, to věděl i
Will. Ona asi věří, že ten její Paul je v nebi a že by se tam pak nedostala.

Zasmál se tomu - sám nebyl vůbec nábožensky založený. Navíc nemohl Bohu odpustit,
že ho nechal, aby se narodil nevlastní a tím ho připravil o vše - a to ještě hned na
začátku, jak se narodil. A žádné modlitby na tom nemohou nic změnit. Probíral si svůj
život od samého počátku a musel uznat, že si také ale hodně pokazil on sám.
Koneckonců on sám byl jedno veliké zklamání a už přece dokonce pomýšlel i na
sebevraždu. Pravděpodobně by to ale asi stejně neudělal a Miriam ho tedy vůbec
nezachránila. Další věc, za kterou jí nemusí být vděčný, ušklíbl se. A pak ho napadlo, že
ho ona jen tak zkouší.
Ale proč? Asi ne, na to byla příliš vážná, tak daleko by nezašla. Ale počkej, řekl si, proč
ona vlastně potřebuje jeho oběť? Třeba jenom chce, aby hned odešel, možná, že se bojí,
že by jí mohl zabít pro peníze a tak ho chce vystrašit! A jak by vlastně měl do toho
podsvětí jít? To ona ho nejprve musí zabít? Rozhodl se, že se jí na to zeptá.
Nesmysl, řekl si hned nato. Celý ten její nápad je jen velký nesmysl! Je to jen bláznivá
představa staré ženy. Bojí se prostě těch bolestí a neví, jak se tomu vyhnout. Možná, že
si opravdu myslí, že si takhle nějak tu bolest "odmyslí". Co má ale Will dělat? Možná, že
by ji učinil šťastnou, kdyby jen řekl ano; stejně je to, co ona chce, zhola nemožné.
Ovšem ona by ho mohla zabít, když tomu bude věřit. Na druhé straně, zabít by ho mohla,
i když řekne "ne! Ano, nesmím věřit těm jejím řečem o dobrovolnosti - řekl si.
Ano, ona je blázen, tak je to. To je jediné vysvětlení. Musí jí pochopitelně říci "ano", aby
rozptýlil její obavy a pak v noci utéct, co nejrychleji a nejdál, jak jen může. Šťasten, že
to tak chytře rozřešil, sestupoval dolů po schodech, aby si dopřál poslední večeři.
Miriam nebyla vůbec překvapená, když souhlasil. Jen se ujistila, že je jeho rozhodnutí
naprosto dobrovolné. A řekla mu, že je hodný chlapec, což prý věděla už od začátku,
hned jak ho poprvé uviděla. "Ale jste si opravdu jistý? " opakovala. Přitakal, snad až moc
ochotně. A pak se oba vraceli každý do svého pokoje, oba šťastni, ale každý z jiného
důvodu.

Will za nějakou dobu usnul a najednou se ocitl jakoby v jiném světě. Nejprve nevěděl,
kde se nachází. Náhle došel k nějakým dveřím, na které zaklepal. Něčí hlas za dveřmi se
ho tázal: "Vy jste ten posel? "
"Ano," řekl Will a dveře se trochu pootevřely. Prostrčil otvorem papír, co držel v ruce a
čekal, co bude. Muž v obleku popravčího ho uchopil za košili a spolu s popravčími
pacholky ho vtáhl dovnitř a pak někam dolů, do sklepení. Tam ho přikovali k nějakému
žebříku a začali ho mučit. Napínali ho jako na skřipci, pálili mu železem chodidla i boky,
nalévali do něj horkou vodu a šlehali ho bičem, až krev stříkala na podlahu. Rány pak

polévali horkým olejem.
Několikrát ztratil vědomí, ale vždy ho něčím vzkřísili a pokračovali v mučení. Jak
dlouho to trvalo, nevěděl; vypadalo to jako věčnost. Vzpomněl si, že tak nějak jim v
katechizmu líčili peklo. Vůbec nerozuměl, k čemu se vlastně měl přiznat - na nic se ho
neptali ani nic nechtěli vědět. Začal prosit, ať ho raději zabijí, ať už ho déle nemučí.
Konečně přestali. Popravčí vytáhl z kabátu lahvičku s nějakým lektvarem a nalil mu ji do
hrdla. Za několik minut osahal Willovi tep, pozvedl mu víčko u oka a prohlásil: "Je
mrtev. Naklonil se Willovi k uchu a zašeptal: "Řekni Miriam, že ji očekávám."
V tom okamžiku se probudil, posadil se na posteli a snažil se vzpamatovat z toho
strašidelného snu. Byl unaven, nesmírně unaven - a ten sen byl tak skutečný, tak živý!
Podíval se na své tělo, ale tam nebyly žádné stopy po mučení. Vydechl s úlevou. Pak si
vzpomněl na slib, který dal Miriam i na to, že se rozhodl v noci utéct. Jenže teď už bylo
ráno a tak si rychle sbalil ranec svých věcí - nebylo jich mnoho - a šel dolů na snídani,
rozhodnut, že pak hned uteče. Vešel do prázdné jídelny, pak do kuchyně, ale ani tam
nikdo nebyl. Rozhodl se, že se podívá, co je s Miriam, tolik jí byl alespoň dlužen, než
odejde. Jak tak stoupal po schodech, nemohl si nepomyslet, jaký že je vlastně zbabělec.
Dveře do jejího pokoje byly lehce otevřené. Zavolal ji jménem, ale nikdo se neozval.
Vkročil dovnitř a spatřil ji. Ležela na posteli, ruce sepjaté jako k modlitbě. Oči měla
zavřené a nehýbala se. Přistoupil blíže a zkusil jí puls. Byla mrtva, ale její tvář měla
mírumilovný úsměv - vypadalo to, jako kdyby zrovna usnula. Na nočním stolku byl
dopis, adresovaný Willovi.. Otevřel ho a četl:
"Milý Willy,
děkuji ti, že jsi vzal ty moje bolesti na sebe, bylo to od tebe opravdu odvážné. Odcházím z
tohoto světa, abych se potkala s mým Paulem. Učinil jsi mě šťastnou a jestli ti to může
být nějakou náhradou za ty bolesti, co jsi pro mě vytrpěl, odkazuji ti za to tuto farmu. Jsi
hodný chlapec a tak ti přeji, abys žil dlouho a byl hodně šťastný,
Miriam."
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JOHNNY ANGEL.
(Satira)
Jednoho dne mi rodiče oznámili, že budu mít bratříčka nebo sestřičku - koho že prý
bych chtěl raději. Řekl jsem po pravdě, že bych radši kolo, ale nic naplat, za nějakou
dobu se v našem domě objevilo něco takového malého a řvalo TO na plnou hubu.
Rodiče mi TO představili a řekli: "Tady máš Johnny malého bratra, tak buď na něj
hodný!" Nazývali TO sice Freddie, ale já TOMU vůbec nemohl přijít na jméno.

Ze začátku to ještě šlo, ale za rok se TO
zvedlo na nohy - to bylo tehdy, když jsem
zrovna začal chodit do školy. A maminka,
vždycky když někam šla, říkala: "Pěkně si
tu s Freddiem hrajte, já jdu teď nakoupit,"
a já se musel o TO stvoření starat! Nejen
že jsem se nemohl věnovat mým
oblíbeným hrám, ale ještě jsem musel
dávat pozor, aby se TO neskulilo ze
schodů anebo TO nevypadlo z okna.
Také mi TO s oblibou trhalo domácí úlohy
ze sešitů, takže jsem je pak musel psát
znova - prostě bylo TO úplně hrozné!
Rodiče si mého trápení vůbec nevšímali,
ale zato s TÍM se mohli úplně zbláznit.
Pořád TO obskakovali a mazlili se s TÍM,
jako by TO bylo nějaké štěně, nebo co.
Když TO ještě trochu vyrostlo, tak jsem
TOMU vždycky dal za trest žďuchanec
nebo dva, pokud se ovšem nikdo nedíval.
Ale TO pak vždycky začalo brečet a rodiče, kteří hned přiběhli, se na mě zlobili, že
jsem TOMU něco udělal. Ono totiž TO vždycky pak ukazovalo na mě a žalovalo.

Nakonec mě musela vzít maminka k doktorovi Nicolsovi - jako kdybych to byl já, kdo
potřeboval doktora a ne TAMTO. Lékař se pak s ní dlouho radil o samotě a ona mi po
příchodu domů řekla: "Johnny, be an angel - nesmíš pořád trápit svého malého
bratříčka, to není hezké. Viď, že mi slíbíš, že už budeš hodný?" Přitom plakala a mě jí
bylo upřímně líto, i když jsem věděl, že ona má radši TO než mě. Slíbil jsem jí tedy, že
už budu hodný jako anděl, protože nechci, aby kvůli TOMU musela plakat. A tak když
se TO vztekalo, já se jen usmíval a když mi TO polilo sešit, já TO ještě pohladil a vůbec
jsem se choval úplně nemožně.
A pak se to stalo: jednou ráno jsem ucítil na zádech něco, co vypadalo jako dvě malé
boule. Ani tatínek si s tím nevěděl rady a maminka řekla, že to asi budou potíže růstu.
Ale ono to den ze dne narůstalo a tak mě nakonec přece jen vzali k doktorovi. Doktor
Nicols jen pořád kroutil hlavou a pak řekl, že to asi bude zakrnělé siamské dvojče.
Předepsal mi nějaké prášky a že prý se uvidí. Což se také uvidělo, protože to rostlo dále
a dělalo mi to už i potíže s oblékáním. Navíc mě to také bolelo, když mě TAMTO za ty
boule - teď už spíše pahýly - ještě tahalo.
Později se to už ani nedalo schovat; maminka mi sice pahýly stahovala leukoplastí, ale
stejně to i pod kabátem vypadalo nějak divně a děti ve škole na mě pokřikovali:
"Hrbatej, hrbatej!" Také mi na tom narostla taková podivná bílá srst, ze které se později
vyklubalo peří. Začalo to vypadat už skoro jako křídla a ta pořád ještě rostla, takže jsem
musel zůstat ze školy doma, což mi ovšem zase tak moc nevadilo. Když už byly ty
perutě skoro tak veliké, jako má archanděl Gabriel, co je na obraze v katedrále svatého
Jana, spráskli nad tím nadělením rodiče rukama a šli jsme se zase poradit se starým
panem Nicolsem.
Tentokrát se s ním radili o samotě ještě déle než předtím a když vyšli, tak si mě doktor
zavolal samotného dovnitř a povídá: " Johnny, myslím, že jsi to s tou dobrotou přehnal!
Operovat to nejde, léky na to žádné nemáme a pod kabát už to také neschováš. Můžeme
zkusit jen jedinou věc: musíš přestat být tolik hodný, snad se tím ten růst zastaví a
možná, že ti ty letky časem i zakrní. Ovšem o tom, co jsem ti teď říkal, nesmíš nikomu
ani ceknout! Hlavně ne svým rodičům - tady si vezmi tuhle medicínu, já jsem jim řekl,
že ti dám nějaké kapky."
Rád jsem si vzal doktorovu radu k srdci. A tak jsem TO nechával klidně řvát, když To
upadlo, už jsem TOMU nepomáhal na nohy, ani jsem TO nevaroval, když byl namrzlý
chodník, prostě jsem TO ignoroval. A víte, že se mi ty perutě opravdu trochu smrskly?
Ale pořád ne dost, tak jsem TOMU vždycky ještě přidal sem tam štulec, nebo radši víc.
To už bylo lepší - křídla se pomalu začala zase měnit na křidélka, i peří mi začalo
pelichat. Plný nedočkavosti, začal jsem TO i štípat, teď už bez důvodu, a když rodiče
někam šli, tak jsem TO ještě zavíral do sklepa. A aby se o tom nikdo nedozvěděl, ještě

jsem TOMU navíc pohrozil, že když to TO někomu řekne, tak se pomstím.
Během několika dalších dnů mi výrůstky na zádech zmizely úplně. Už jsem se z toho
začal radovat, ale hned druhý den se mi objevily na hlavě hned dvě boule - tedy spíše
takové malinkaté růžky, ale vypadalo to, že z nich vyrostou pořádná trkadla. Honem
jsem zase začal být hodný, ale i když se jejich růst zastavil, nechtěly se za žádnou cenu
zmenšovat. Naštěstí si toho rodiče ještě nevšimli, a tak jsem honem zase zašel k
doktorovi, ale tentokrát jen sám - nechtěl jsem, aby se maminka dozvěděla, jak jsem
TAMTOMU ubližoval.
"Milý Johnny," povídá doktor, " to jsi to přehnal zase druhým směrem, ale obávám se,
že už to zpět asi nepůjde. Ovšem je dobré, že se to přece jen stabilizovalo. Hlavně teď
sekej dobrotu, aby se to přece jen nevzpamatovalo a nevyrostlo to ještě v nějaké paroží.
Já zavolám tvým rodičům a vysvětlím jim, že je to něco jako zuby moudrosti, aby si s
tím nedělali starosti."
A to také udělal. Rodiče se s tím rádi spokojili a tatínek si dokonce pochvaloval, jak umí
doktor Nicols všecko dobře vysvětlit. Pak se obrátil ke mně a řekl: " Víš, Johnny, je to
vlastně lepší, než mít křídla - a když budeš hodný, tak ti na vánoce Ježíšek přinese
darem velkou, teplou čepici..."
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O ZLÉM VIRUSOVI.
( Sci-fi pohádka)
Příběh, který vám, děti, budu vyprávět, se stal tak dávno, že už zní skoro jako pohádka.
Jestli se nemýlím, tak jsem ho poprvé slyšel asi rok po tom, co zrušili všechny blázince a
sanatoria pro duševně choré. To se stalo tehdy, když Výzkumný Ústav Veřejného i
Tajného Mínění (VÚVTM) zjistil, že víc bláznů běhá na svobodě než jich je zavřeno v
institucích. A to všecko jenom kvůli jednomu počítačovému virusovi (jinak též viru či
virovi), který to všecko způsobil . . .

Ale snad abych začal raději úplně od
začátku. Tehdy ještě existovali tak zvaní
kompjútroví kutilové, hakeři či hakři,
někteří dobří, jiní špatní. Tím nemyslím,
Alenko, že ti špatní to hakrování neuměli právě naopak - ale výsledky jejich činností
byly zlé, velice zlé. A tihle hakeři si vám,
chlapci a děvčata, vymýšleli také takové ty
různé virusy, které se dostávaly do
počítačů, ano i do notebuků (tehdy ještě
nebyly ty v hodinkách, ale ty hrozně velké,
co vypadaly jako aktovky). Takový virus
pak vymazával, kriploval a prznil nejen
programy a data, ale také psal na
obrazovky neslušné hlášky a podobně.
Jeden takový virus se například jmenoval
"Mark's fiddle", neboli Markovy housle,
což byl jinak nepříliš utajený kryptogram
jmen Marx a Fidel. Že nevíš, kdo to byl
Marx či Fidel? To byli takoví fousatí
pánové, Béďo. A tenhle virus se zaměřoval na ničení výdobytků kapitalizmu, totiž peněz.
Dostal se i na hlavní burzy světa a vymazal tam všechny zápisy akcií, které se jmenovaly
Mutual Funds. A nejen to, dokonce i jména jejich vlastníků a vlastnic, čímž ovšem titíž a

tytéž zkrachovali. Že nevíš, co to je krach? To je, když třeba jedna banka má peníze a
pak už je zase nemá, Jiřinko, to tehdy také ještě bývalo.
Protože však tyto akcie patřily hlavně penzistům a penzistkám, následovala ovšem série
sebevražd, kdy stařečkové a stařenky skákali z oken, nečekajíce už ani na vleklé nemoci
stáří, které by to docela dobře udělaly za ně. Byli jsme svědky i takových dojemných
scén, kdy třeba vnouček musel pomáhat dědovi na židli, neboť ten už neměl ani sílu
vyšplhat se na okenní římsu. Vlády tím ovšem ušetřily na penzích a nemocenském
pojištění, ale hlavní obětí byla právě mladá generace, která, silně zadlužena, očekávala,
že po staroušcích podědí ony bájné miliony - a zatím nic. Naštěstí se dva měsíce po tom
objevily kopie záznamů v centrálním databanku Sjednocených Národů, ale to už bohužel
většina seniorů podlehla následkům zemské přitažlivosti. Proč tak pozdě? Inu tehdy
zrovna ve Sjednocených národech zrovna nějak nepracovalo to sjednocení, Helenko.

Ale to jsem trochu odbočil. Jestli si děti myslíte, že tohle bylo crazy, nechte si vyprávět,
jaké blázniviny začali lidé dělat, když se po světě rozmnožil ten nový virus, zvaný
Serpent. Tento virus parazitoval na programu CELEST, to znamená tuším něco s nebem,
prodávaný firmou OGAR ze Vsetína, Moravian Republic. Byla to sice poněkud už
zastaralá verze virtuální reality, ale přitahovala svou nízkou cenou (pouhých 100 tisíc
Kč, tehdy asi kolem pěti tisíc světových dolarů). Na obálce cédéčka byly zobrazeny
obláčky (zrovna takové jako mělo Windows 95 - ano, ty co jsme spolu viděli v muzeu) a
motto: "Všichni chtějí do nebe, ale nikdo nechce umřít. A nyní už nemusíte: přesvědčte
se za živa, jaké to tam je! Použijte našeho programu CELEST s virtuální realitou!
Dodáváme také CELEST-MINI pro školy a univerzity."
A reklama nelhala: stačilo, abyste přejeli skanerem fotografie drahých zesnulých a voilá - už jste tam byli a mohli jste se s nimi bavit, zatímco v pozadí hudba vám hrála
píseň "Nebe na zemi". Co je to voilá? To se tak říká, Bohoušku, když třeba něco děláš a
ono se ti to náhodou podaří. Lidem se to líbilo, dávali si rande "tam nahoře" a chodili na
cumulonimbus poslouchat koncert na harfu anebo na stratocumulus, kde se andělské
sbory snažily příliš neubližovat Bachovi či Handelovi, i když většinou marně.
Našli se ovšem i takoví, co si na CELEST stěžovali: například jeden svobodný zednář z
Lyonu, který v nebi uviděl svou tchyni, se rozčílil, neboť doufal, že je tatáž už dávno v
pekle. Jak mohl mít tchyni, když byl svobodný zednář? To je jedno z úzkostlivě tajených
tajemství svobodných zednářů, Maruško. To mi ale připomíná: jestlipak víte děti, proč
ten virus pojmenovali Serpent? To totiž znamená hada - toho přece znáte, to byl ten, co
se vloudil do ráje! Ano, Petříku - nebo do nebe - to máš skoro to samé. Ty se tam ale
nedostaneš, budeš-li mít nevhodné poznámky!

Nikdy se nezjistilo, kdo ten virus vytvořil - ale to bylo u virusů běžné: jednak díky
skromnosti autorů, jednak proto, že za to bylo vězení. Co je to vězení? To je něco jako
když vás zavřou do jedné místnosti a máte tam jenom televizi, DVD, počítač s hromadou
elektronických her a video-mobil. A nemusíte pracovat. Ne, Irenko, lidé tam přesto
nechtěli. Ale abych pokračoval: zřejmě se autorovi jednalo jen o pouhý vtip, netušil asi,
že by virus mohl "nakazit" i lidi. Ale ovšem že ne, počítačový virus nemůže normálně
nakazit lidi, Janinko, není přece biologického původu! Jak to tedy dělal? Tenhle virus
promítal na obrazovku monitorů různá hesla, poselství či rozkazy, které byly takzvaně
subliminální. Jinými slovy, ony nebyly vidět, neboť trvaly jenom nepatrný zlomek
vteřiny. Přesto je ale lidé u obrazovek vnímali, sice jen podvědomě, ale o to lépe pak
mohli být těmi povely také ovládáni.
Jak už jsem řekl, Tomášku, začalo to jako vtip. Ani autor zřejmě netušil, že tento velice
agresivní a sexuálně aktivní virus - rozmnožoval se pučením, neboť si lidé cédéčka s
programem CELEST tajně půjčovali - bude navíc podléhat také genetickým a hlavně
Darwinovým zákonům evoluce. Řečeno podle Darwina, jen ty nejodolnější mezi novými
mutacemi virusů přežívají. Kde že byl ten boj o přežití, Martinko? Já jsem vám zapomněl
říci, že se tehdy na trhu také objevilo mnoho programů, které měly ty virusy zničit.
Pravda, většina z nich byla vytvořena, jen aby se z lidí tahaly peníze, ale byly i takové,
co opravdu pracovaly. Hlavní trik byl ovšem v tom, jak virus najít. Proto byly virusy
koncipovány tak, aby se při každém rozmnožení ještě navíc změnily, tedy transmutovaly.
Navíc pak existovaly virusy, které si samy dokázaly rafinovaně měnit svůj kód, a ty byly
ze všech nejinteligentnější. Virus Serpent byl jeden z nich. Dokázal nečinně vegetovat v
paměti počítače a z dialogu, který se v CELESTu odehrával, pak vytipoval slabůstky
uživatele. Podle toho pak vytvářel svoje subliminální vzkazy a rozkazy. Tím se ovšem
jeho účinnost znásobovala a následky byly katastrofální: lidé se začali chovat jako blázni
anebo podléhali depresím, které nakonec také vedly jen k pominutí smyslů.

Z historie asi děti víte, že se lidé už dávno marně snažili vytvořit tak zvanou "umělou"
inteligenci. A vidíte, zde se - vlastně jen náhodou - vytvořila inteligence přirozená, stejně
jako tomu je i u některých lidí. První hlášky na obrazovkách byly ovšem ještě víceméně
nevinné, žertovné, neboť virus si nejprve všiml, že lidé reagují pozitivně na různé vtipy a
anekdoty. A tak se stalo, že se lidé smáli, aniž věděli proč. To ovšem by nebylo vůbec
divné, že ano, Milenko, zrovna jako u tebe. První problémy nastaly, když virus začal
"flašovat" na obrazovky černý humor a později i nechutné vtipy. Zde byla reakce silnější:
zatímco někteří lidé se otřásali odporem, jiným, většinou pervertům, to způsobovalo
netajenou radost.
Kritický okamžik nastal, když virus zjistil, že některé sensitivní jedince je možno tímto

způsobem, podobně jako hypnosou, dokonce i "naprogramovat". Displeje začaly
zobrazovat rozkazy, které nakonec vedly i k zločinům. Lidé zakládali různé kulty i
fakulty a nebýt toho, že hromada lidí už tehdy holdovala elektronickým náhražkám drog,
bývalo by snad došlo i k válkám. A jak už jsem řekl, blázince se přeplnily, takže je
museli zrušit. To se stalo ještě předtím, než se zjistilo, že za to všecko může jen a jen ten
zlý virus Serpent, Pavlínko.
Objevili ho vlastně náhodou: jednomu studentovi ve Frankfurtu se díky vadné videokartě
objevilo jedno z těch subliminálních poselství trvale na obrazovce, takže zůstalo
viditelné. Odborníci firmy OGAR ovšem hned poznali, že to nepatří k programu
CELEST, neboť message zněla: "Go to hell!", jinak řečeno "Jdi do Prčic!". Oddělení
WSP (World Software Police) se dalo do práce a brzy se rozezvučely všechny satelity
kolem zeměkoule varováním. Nebylo to ale mnoho platné - virus se nedal dobře
identifikovat, neboť na každém kompjútru, na každém bulletinovém boardu, dokonce i
na každém policejním počítači byla jiná verze. Vyšlo nařízení, že je zakázáno používat
obrazovky a to pod trestem odnětí svobody. Odnětí svobody, to je Davídku, jako když se
nesmíš v televizi dívat na pořady pro dospělé.
Začalo se používat jen akustických spíkrů, ale mnoho to nepomohlo: jednak šlo pak
pátrání pomaleji, jednak chytrý virus přešel brzo na neslyšitelná, supersonická poselství.
A protože se dostal i do televize, stáhlo ředitelství TV programů většinu nejlepších
pořadů, jako třeba zprávy o počasí, sport - ano, i pohádky, Kačenko. A nechali jen
dechovky a heavy metal, kde už virus nemohl nadělat větší škody. Také elektronická
pošta trpěla řáděním viruse Serpenta: adresátům sprostě nadával a zprávy všelijak
překrucoval. WEB byl ovšem zcela paralyzován, zatímco Světový úřad statistický začal
pro změnu dodávat jen optimistické předpovědi o ekonomii.

Vypukl boj kdo s koho. Nejvíce postižené sítě byly dány do digitální karantény, ale to
způsobilo ještě více zmatku. Jeden poněkud senilní byrokrat dokonce poslal na Internet
jednotku chemických vojsk Sjednocených národů, aby virus vydezinfikovali. Kdekdo
podezříval druhého, že je už také naprogramován čili nakažen virusem; otec zanevřel na
syna, bratr na bratra a naopak. Začaly se objevovat zprávy, že je to snad i dědičné. Lidé
se přestali rozmnožovat a homo - ne, homo sapiens, Sášo! - byl téměř na vymření.
A pak najednou začalo to všechno bláznění mizet: lidé přestávali šílet, někteří si dokonce
začali z rozmaru zase předplácet noviny a televize znovu zavedla do programu pohádky,
ano, i ty pro dospělé, z parlamentu. Lidé pochopili, že se něco s virusem stalo. Šuškalo
se, že asi zanikl sám od sebe. I softwéroví experti přiznávali, že nic neví, což bylo
neobvyklé. Ale ne, Vlastinko, neobvyklé nebylo to, že nic nevěděli, ale to, že to přiznali.

Nakonec se lidé přece jen dozvěděli, jak to bylo. V Tanvaldě pod Špičákem tehdy byl a
nebyl, žil a nežil, v klášteře "U Pavučiny", jakýsi bratr Ambrož. Byl to kompjútrový
nadšenec a diletant, který se navíc ještě zabýval luštěním starých listin, které sice už byly
jednou vyluštěny, ale to on bohužel nevěděl. A jednou vám takhle sedí a z ničeho nic
dostane nápad, že ten virus určitě musí být dílem ďábla! Ono ho, děti, na to přivedlo to
jméno Serpent, neboť ten had v ráji byl vlastně přestrojený čert, že ano. A čirou náhodou
si ještě navíc bratr Ambrož zrovna přečetl v jedné té starodávné listině návod, jak dělat
exorcizmus. Ne Františku, to si pleteš se socializmem, exorcizmus je vymýtání ďábla.
A tenhle Ambrož si vám pak zasedl ke klábosnici - já vím, Lucinko, že se říká
klávesnice, ale on jí říkal klábosnice - naládoval si assembler a v editoru pracně vyťukal
zaklínací formuli:
A-P-A-G-E

S-A-T-A-N-A-S

přidal pár zaříkacích vět a zkompajloval to. Pak ještě pokropil počítač svěcenou vodou,
ale tím ovšem udělal zkrat na transformátoru, obrazovka zhasla a bylo po legraci. Když
ani po několika zdrávasech neobživla, šel bratr Ambrož otrávený spát. A ráno, co se vám
děti nestalo - tedy ne vám, myslím jemu: počítač zřejmě přes noc oschl a když mu ještě
bratr Servít, který dělal v klášteře údržbáře a felčara, vyměnil pojistky, rozzářila se
obrazovka nebeským jasem. A i ty neviditelné zprávy byly najednou vidět, ale teď už to
nebyly, děti, ta neslušná či výhružná poselství, ale místo toho jen samé modlitbičky ke
svatému Antoníčkovi Paduánskému a Vilémovi Gatesskému.
Takhle to všecko vylíčil časopis Svatá Stolice, i když mezi lidem kompjútrovým se
tradovala docela jiná verze: napíšete-li totiž "Apage Satanas" a ještě další zaklínadla v
ASCII a převedete-li to pak na hexadecimálku, dostanete tím jakýsi zárodečný kód pro
nový virus, který se pak přilepí na Serpanta a užírá jeho DNA strukturu. Při reprodukci
se pak vytvoří mutanti subrutin, něco jako zhoubné nádory a o zbytek se už postará zase
pan Darwin. Přežije prostě jen varianta "hodného" virusu.

Ale prostý lid, neznalý softwérových tajů, věřil jen té první verzi a to natolik, že brzo
musel bratr Ambrož svůj exorcizmus opakovat i před kamerou. Při demonstraci pro
Celosvětovou Televizi (CLSVTV-TV) došlo ale bohužel k neštěstí: po vykropení
počítače se ubohý exorcista dotkl rukou kostry neuzemněného monitoru, zajiskřil a
skonal. Dvě léta na to byl bratr Ambrož prohlášen oficiálně za blahoslaveného. Můžete si
s ním promluvit v nejnovější verzi programu CELEST-EXTRA anebo o málo dražším
CELEST-SUPER, pro obzvláště velké hříšníky . . .
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ROBBIE, ROBBIE.
(Fantazie)
Jednou rodiče slíbili Robertkovi, bylo to tuším za odměnu, že dostane koně. Tehdy byl
ještě docela malý a tak se nedivte, že věřil slibům. Taková věc se řekne a ani se to tak
nemyslí - a i když ano, rychle se na to zapomene. Ale ne tak Robert, ten nezapomněl.
Hned si představoval, jak ho tatínek vysadí do sedla a on si vyjede jako rytíř do světa.
Protože na světě je plno draků, které je třeba pobít a stále hodně princezen, které je
třeba osvobodit . . .

Ale uplynula nějaká doba a kůň nikde.
"Kdy už dostanu toho koníka?" zeptal se
jednou, když si uvědomil, že už čeká nějak
moc dlouho a bál se, že snad na to rodiče
zapomněli.
"Brzo, brzo!" ujišťoval ho otec, ale to
neměl říkat, protože tohle už Robertek znal
- takhle sliboval tatínek mamince, že až
zaplatí všechny dluhy, vydají se všichni na
jednu velkou, nádhernou dovolenou u
moře.
"Ty jsi mi to přece slíbil," plakal Robertek,
neboť začínal tušit, že z koně, stejně jako z
té dovolené, už nikdy nic nebude. Pochopil,
že sliby, které dospělí dávají dětem, jsou
jen jako voda po dešti, která mizí bůhví
kam . . .
Ale na koně myslet nepřestal. Jeho pokojík
zaplnily fotografie hříbat, hřebců, klisen,
arabáků i huculáků, lipicánů, poníků, ba i
strakatých polominos. Také sbíral všelijaké staré podkovy, udidla, třmeny ba i ostruhy,
nejen vojenské, ale i ty veliké, co nosívají kovbojové. Na stěnu pokojíku si pověsil

všelijaké uzdy, ty co našel a jednu, co dokonce ukradl, když se nikdo nedíval. Když se
naučil číst, půjčoval si v místní knihovně kdejakou knížku, co pojednávala o koních, ať
už to bylo o koňských rasách nebo třeba jen o hřebelcování. Občas ho také někdy na
pouti nechali svést zadarmo na koni a od starého Wernera, vysloužilého dragouna, se
také naučil kavaleristický žargon, promíchaný i méně slušnými výrazy. A jeho
nejoblíbenější pohádkou byla ta o Horymírovi a věrném Šemíkovi.

Jeho rodiče ale brzo zemřeli a zanechali mu jen nesplacené dluhy - ovšem za ty si
člověk koně nepořídí. A zatímco poctivě splácel své "dědictví", těšil se už, jak si pak
konečně svého koníka koupí. Bude mu říkat Robbie, ano, tak mu bude říkat. Vyjedou si
spolu a celý svět je bude obdivovat, Robbieho i jeho jezdce. Pojedou i na Vyšehrad a
tam mu Robert něco zašeptá do ucha, Robbie se vzepne jako Šemík a skočí dolů za
skály. Při letu se mu pak náhle rozevřou křídla jako Pegasovi a oba jemně přistanou na
hladině řeky, přeplavou ji a pak budou uhánět do světa širého . . .
Později začal Robert ještě méně jíst, aby ušetřil a mohl si koupit u vetešníka jedno staré,
odřené sedlo, na které se už dlouho chodil jen dívat. Vypadalo úplně stejně jako jiná
stará, odřená sedla; to jen Robertek věděl, že je to sedlo zázračné. Ještě si nechal
postříbřit pár starých ostruh; to aby se leskly, až pojede na tu slavnou cestu a také k nim
přidal ještě velikánský mexický širák a šavli, obojí vyměněné za maminčin náhrdelník to jediné, co zbylo z rodinných šperků. Vyprosil si také, aby mohl v práci dělat delší
směny, neboť chtěl své dluhy splácet rychleji. Ale těch jakoby neubývalo a tak jeho
naděje, že si někdy bude opravdu moci koupit svého koně, ta naděje pomalu odumírala.
Chodil z práce domů jen ještě víc unavený a už ho ani nebavilo si pouštět na starém
gramofonu po dědečkovi své oblíbené písničky o koních.
Až jednou si půjčil od kamaráda knížku, ve které se mluvilo o silné vůli a jak ji získat.
Když ji přečetl, dostal nápad: nemůže-li si koně koupit, může si ho alespoň přimyslit. V
knize se mluvilo o jakési meditaci; rozhodl se, že to zkusí a třeba to vyjde. Vlastně ne,
ono to musí vyjít! Sedl si do rohu a opřel se o sedlo, které měl za zády. Zkřížil nohy a
ruce, tak jak to viděl na obrázcích v té knize, a začal.
Zprvu mu to vůbec nešlo, ale nepoddal se. Nejedl, nespal, jenom zíral před sebe a
představoval si, že medituje. Až po několika dnech, když už ho trápila hrozná žízeň a
dokonce začal vidět dvojitě, se zvedl, napil se a unavený padl do postele, kde okamžitě
usnul. A zdálo se mu, jak k němu přiběhl jeho koník - Robert ho ovšem ihned poznal - a
netrpělivě pohrabával levou přední. "Robbie, Robbie, pojď sem!" zavolal na něj, ale kůň
jen potřásal smutně hlavou. "Neboj se, já ti neublížím," uklidňoval ho Robert a uchopil
ho za uzdu, ale jak si chtěl na koníka sednout, ten se vzepjal a odběhl.

Když se ráno Robert probudil, v pokoji byla ještě tma. Odešel k zrcadlu, opláchl si
obličej a jak se utíral, překvapilo ho, když ucítil na své tváři něco jako srst. Podíval se
pozorněji, ale teprve když otřel zadýchané zrcadlo, rozpoznal velké nozdry, z kterých
dýchala pára, dlouhé uši a pár věrných, oddaných očí. "Robbie, Robbie! Tak ty jsi přece
jen přišel!" vykřikl radostně. "Počkej na mě, hned jsem zpátky!"
Odběhl do kouta, nasadil si své stříbrné ostruhy, opásal se šavlí, na hlavu si posadil
sombrero a uchopil do rukou staré, odřené sedlo. Venku už slunce rudě barvilo nebe a
vypadalo to, že to bude perfektní den na dlouhý výlet. Plavným pohybem si hodil sedlo
na hřbet, vyskočil do něho a radostně zařehtal. Pak si zatnul ostruhy do slabin, zamával
sombrerem a rozjeli se spolu tam, kde se nad řekou klenula posvátná hora Vyšehrad . . .
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DELFÍN.
(Fantazie)
Začalo to vlastně jednoho podzimního dne - bylo poměrně hezky, indiánské léto tomu
říkají. Procházel jsem se na pobřeží Huronu a vzpomínal na naši letní dovolenou, jak
jsem tam za vodou, v Hellendorfu, v Michiganu, v takovém bavorácko-americkém
městečku obdivoval jeden glockenspiel, teda orloj na budově radnice. Měl typické
tyrolácké motivy, o to nic, ale mě upoutala ve všech těch symbolických soškách, co se
tam točily kolem vlastní i té kolotočové osy, hlavně postava rybáře. A ani ne tak rybáře kolem něho totiž do vzduchu poskakovaly ryby, ve kterých by i nezacvičené oko poznalo
delfíny.

Té noc se mi pak ale zdál sen,
který jsem si neuměl vysvětlit:
plaval jsem pod vodou a náhle
se ke mně přiblížili nějací
delfíni a začali se mnou
mluvit. A co bylo ještě
překvapivějšího: já jim
rozuměl! Celou noc jsme se
bavili, o příbuzných, o tom, jak
se kde dobře loví, kde jsou
velká hejna malých rybek a
tak podobně. Jak dlouho sen
trval, to nevím, ale když jsme
se probudil, dokonce jsem si
všechno i pamatoval. Zasmál
jsem se tomu a už jsem tom víc nepřemýšlel.
Až v noci. Jen jsem usnul, už jsem tam byl zas. Pobavili jsme se dobře, ale já si začal
všímal ti dalších věcí, které mě předtím nezajímaly. Především plavání - plavat sice
umím, ale tak sto metrů a už jsem unavený, zatímco tam jsem plaval vlastně celou noc a
žádnou únavu jsme necítil. A ta rychlost! Já jim nejen stačil, ještě jsem je vytahovačně

předjížděl, snad abych si dokázal, jak mi to jde. To už jsem také začal některé delfíny
rozeznávat, kdo je kdo a jak se jmenují. Jejich přátelské chování mě zaráželo: věděl jsem
sice, že jsou k člověku přítulní, ale oni mě brali jako jednoho z nich! Dokonce mi dali
jiné jméno, ale to bych vám musel zapískat.

Když jsem se probudil, bolelo mě celé tělo. Asi jsem sebou musel v noci hodně házet, ale
také jsem měl velkou žízeň. Vypil jsem naráz dvě sklenice vody, posnídal olejovky a
odejel jsem do práce. Jsem konstruktér a někteří říkají, že dokonce velmi dobrý. I můj
přítel Ned mi jednou řekl: "Davide, na tuhle práci je tě škoda." Vím, že to myslel
upřímně a nežertoval, choval se ke mně vždy jako dobrý kamarád - vystudovali jsme
totiž spolu. Navíc, on když žertuje, tak se přitom vždy nahlas uchechtává. Ten den jsem
se ale nějak nemohl na práci soustředit. Kolega Bruno, který si vždy přijde popovídat,
lépe řečeno zamonologovat, si toho všiml a říká: "Ty jsi dnes nějaký nevrlý." Já totiž
normálně ty jeho řeči trpělivě poslouchám, ale tentokrát mě to znervózňovalo.
"A co si to tady čmáráš na papíru?" zeptal se. Kouknu se a vidím: no jo, já zatím celý
papír pomaloval obrázky delfínů. Po pravdě řečeno, malířský talent nemám, takže to
klidně mohly být i jiné ryby, ale pro mě to byli delfíni. "Jedeš na víkend na ryby, že jo?"
zeptal se Bruno, který netušil, co se se mnou děje.
"Jo," řekl jsem bez uvažování a on viděl, že dnes se svými problémy nenajde u mně
sympatické ucho. Vlastně jsem vůbec nevěděl, co se se mnou děje, byl jsem najednou
hrozně unaven, to se mi v práci nestává - a také jsme hodně pil, hlavně vodu. Nešlo jen o
fyzickou únavu, ale hlavně duševní - začínalo mi také nějak být mnoho věcí úplně jedno.
Znáte to: najednou se na něco upnete a všechno ostatní je nedůležité. Jenže já nevěděl, na
co jsem se upnul. Na práci určitě ne - s prací na výkresech jsem vlastně ten den ani
nepokročil a tak jsem je na počítači znova na konci dne uložil, ale beze změny.
Ten sen se mi pak zdál každou noc a vlastně bych měl říci, že mě ovlivňoval i každý
následující den. To už mě pomalu začínalo být všechno jedno. Všiml si toho i Ned a
protože mě zná dlouhou dobu, usoudil, že jsem asi nemocen. "Vezmi si dovolenou a
přijdi zpátky, až budeš OK," řekl. "A nezapomeň jít k lékaři. Mám jednoho známého -"
ale dál už jsem neposlouchal.
Sebral jsem aktovku a vyběhl z budovy. Nešel jsem hned domů, coural jsem se ještě po
městečku, abych zase nabyl rovnováhy, tak mě jeho zmínka o doktorovi dožrala. Naše
městečko Inverhill je sice malé, ale zato starodávné. Občané si váží tradice a jména ulic
jako Queen, Prince Albert a podobně to jen dokazují. Coural jsem se až k majáku, který
už dávno neslouží zbloudilým lodím či ztraceným duším, ale pořád zůstává ozdobou,
jakýmsi trademarkem našeho přístavu. Za rohem od majáku stojí starodávný hostinec
Windjammer, s názvem po staré plachetnici a typickým námořnickým prostředím: sítě u

stropu i skleněnými koulemi coby plováky, bóje, vesla z rybářských jol, pasti na mořské
raky, tj. lobstry, a na zdi dřevoryty scén, které připomínají Melvillovu Bílou velrybu.
Ani nevím proč, zamířil jsem tam na večeři a teprve tam jsem pochopil, co mi tam
přitáhlo - byla to vůně ryb. Dal jsem si řízek z lososa, z čerstvého ranního úlovku.
Najednou se mi to ale přihodilo: místo abych použil vidličku a nůž, sehnul jsem se nad
talíř a snažil jsem se uchopit ten kus ryby jen tak, ústy, a celý ho naráz spolknout. Byl ale
příliš veliký a začal jsem se dusit. Servírka přiběhla a hned mě bouchala do zad, až mi
ten kus ryby vypadl zpátky na talíř. Odešel jsem hned, aniž bych dojedl, tak jsem byl
rozčilený. Doma jsem, unavený a hladový, usnul ještě na gauči. V noci pochopitelně
přišel ten samý sen, ale to už jsem se dozvěděl i víc: jak jsem tak plaval na mělčině,
podíval jsem se na dno a poznal jsem podle svého stínu, že jsem - také delfín! Proto se ke
mně tak všichni přátelsky chovali! To mě opravdu znepokojilo - je to snad nějaký přízrak
z minulého mého života nebo iluze, které se nikdy už asi nezbavím?
Vzal jsem si tedy dovolenou a odjel do hor, doufaje, že se tam i ty moje sny ztratí. V tom
jsem se mýlil, situace se spíše zhoršila. Co mi nejvíc vadilo bylo to, že i ve snu, v tom
moři mých nočních návštěv, jsem si pořád pamatoval, co se se mnou dělo ve dne, kdy
jsem byl člověk. Ráno jsem si zase plně vzpomenul na všechno, co jsem zažil v noci,
jako delfín.
A jako s tou rybou, začaly se mi vnucovat určité delfíní návyky - přistihl jsem se, jak
jsem na majitele motelu, kde jsem bydlel, začal z ničeho nic pískat a divil jsem se, že mi
neodpovídá, ale zírá na mně s podivem. Jediné, co mě uklidňovalo, bylo rybaření. Ryb
tam bylo v severních jezerech hodně a tak jsem si je většinou pekl u táboráku na břehu,
ale jednou jsem se přistihl, jak je hned hltám syrové. Začal se mně zmocňovat strach, že
mi to zůstane a že se to bude ještě zhoršovat.
Odejel jsem tedy raději domů, ale tam se moje obavy ještě změnily v paniku. Zavolal
jsem Nedovi, aby mi dal jméno toho svého psychiatra. Zašel jsem za ním a vysvětlil mu
moji situaci. Bylo na něm vidět, že mi nevěří. Ujišťoval mě, že je to normální a že je to
jsou jen přetažené nervy. A že je dobře, že jsem k němu zašel. Pochopil jsem, co mínil
tím "dobře", až když mi předložil tučný účet. Raději jsem už k němu nevrátil a doufal
jsem, že se s tím vypořádám sám.
Prohledal jsem celou knihovnu, moji i tu obecní, veřejnou, ale nenašel jsem nic, co by
bylo alespoň podobné mému případu. Chytal jsem se jako tonoucí stébla všech možných
rad, co jsem kde našel, ale nic nepomohlo a situace se opravdu stávala kritickou. Začal
jsem se obávat i o svůj rozum - to jsem ještě celkem věděl, co je normální a co ne. O
návratu do práce nemohlo být ani řeči a co bylo horší, začal jsem i hubnout. Nemohl
jsem jíst už nic jiného, než ryby - vše ostatní jsem vyvrátil. Hodiny a hodiny jsem strávil
ve vaně, protože se mi začala vysoušet kůže na těle a jediné, co pomáhalo, byl delší
pobyt ve vodě.

Ve své zoufalosti jsme si vzpomněl na dávného přítele, Tom Gardiner se jmenoval. Byl
to filozof, ale takový svérázný: jeho vědomosti se ubíraly směrem téměř
parapsychologickým, ale ne zas tak úplně. Kdysi jsem se tomu všemu, co mi říkal, smál.
Našel jsem dokonce jeho adresu: bydlel někde v Oregonu a živil se tím, že rýžoval zlato.
Moc mu to nevyneslo, ale měl tam svoje místa u řeky, svůj srub a hlavně čas na to, co ho
nejvíc zjímalo - na mystiku. Napsal jsem mu a on mi odpověděl ze svého mobilního
telefonu - pokrok tedy pokročil i do zapadlých zákoutí oregonských hor. Pozval mě k
sobě a já jsem přijel. Když sem ho našel, vysoko v horách, málem jsem ho nepoznal.
Nebylo to ani tak jeho zjevem - naposled jsme se viděli ještě jako studenti - ale znal jsem
ho tehdy jako vášnivého obhájce esoterických věd, člověka, který se se mnou rád hádal a
byl také často uražen tím, když jsem se tom u všemu jen smál. Teď to byl člověk
vyrovnaný, klidný, skoro jako mudřec. Courali jsme se po horách a já jsem mu vykládal,
co se se mnou děje. Poslouchal, vyptával se, ale svůj názor mi neřekl. Moje situace se
zatím ještě víc zhoršila: budil jsem se v noci celý zpocený a plný strachu. Ano, strachu,
ale před čím? Když jsem se zeptal Toma, vždycky mi řekl, že to ještě studuje a to bylo
vše.
Pak mi najednou selhaly nervy úplně. Řekl jsem mu, že chápu, že mi nic nemůže říct a že
je to asi hlavně proto, že také nic neví. Vyčítal jsem mu, že jako bývalý kamarád - a
podtrhl jsem to "bývalý" - má ke mně také určité povinnosti, přinejmenším tu, aby mi
řekl, že mi nemůže pomoct a nevodil mě za nos tím, že to "studuje". Nerozčílil jsem ho,
jen se usmál a řekl: "Dnes večer ti vše povím."
"A co mi povíš?" otázal jsme se nevěřícně. "Přestaň ze mně dělat hlupáka a řekni mi to
hned!" Odmítl a já si pomyslel, že jsem asi měl pravdu. Odešel jsem tedy lovit ryby - to
byla moje jediná, ale naštěstí i nejoblíbenější zábava. Ani jsem nevěděl jak, únavou jsem
u prutu usnul. Moji delfíni mě uvítali mezi sebe. Už nějakou dobu předtím zpozorovali,
že nejsem šťastný, ale neuměli mi vyjádřit soucit jinak, než se do mě žďuchali a třeli se o
mě. To mě ale opravdu nějak utěšilo a pak jsem se ponenáhlu probudil.

Tom seděl vedle mne - asi mě delší dobu pozoroval. Pak promluvil: "Dobrý večer,
Davide. Jsem tady, abych ti řekl všechno, co chceš vědět. Jak vidíš, nezapomněl jsem na
svůj slib."
Posadil jsem se: "Já vím, co se se mnou děje, co ale potřebuji je také nějaké to řešení."
Usmál se. "Vše ve správnou dobu. Ovšem to, že si myslíš, že víš, co se s tebou děje, v

tom se mýlíš. Ty znáš jen symptomy, ale ne celou věc. To je tak: každý z nás žijeme
vlastně dva životy - v tom našem, jak my říkáme normálním, a pak ve světě snů. My si to
ovšem neuvědomujeme - z toho světa snů si pamatujeme hrozně málo, často si ani ten
sen nevybavíme. O téhle druhé polovině našeho života toho vlastně ani moc nevíme."
"No dobře," povídám, "ale sen je jen sen!" namítl jsem. "Ve snu vlastně čllověk jen
odpočívá, aby nabral síly do dalšího dne a ty představy, ty jsou jen taková fikce, hra
spícího mozku, ne?."
"Tady se také mýlíš: jedná se opravdu o normální, i když jiný život. Ve snu se
převtělujeme v někoho, lépe řečeno v něco jiného. Jako třeba ty v toho delfína. To, co si
pamatuješ, to není fikce, to jsi opravdu prožil."
Nechtěl jsem mu věřit, bylo to příliš fantastické: "Ty chceš říct, že já opravdu s těmi
delfíny plaval v tom jejich moři?"
"Přesně tak. Ty jsi se, jak se celkem nesprávně říká, převtěloval. Byl jsi to sice také ty,
ale tvoje druhé já. David-delfín."
"Ale to je přece nesmysl!" vykřikl jsem.
"Nesmysl?" řekl. "Podívej se na svou ruku!"
Měl pravdu. S hrůzou jsem zjistil, že se kůže na mé ruce začíná podobat delfíní - zešedla
a zdrsněla."Co se to se mnou teda proboha děje?"
"To je právě to, co jsem dosud přesně nechápal, ale teď už to vím," vysvětloval mi Tom.
"Jak jsem řekl, k převtělování dochází, to ano, ale na vyšší, virtuální úrovni. Naše tělo je
totiž jen taková fikce, představa: pravý život, který žijeme, je vlastně jen ten náš
myšlenkový, signálový a to vše ostatní jsou jen přízraky našich smyslů, pocity hmoty,
která vlastně ani není. Ano, máme jen pocity a ty jsou seřízeny tak, aby naše oči
podporovaly to, co slyší náš sluch, cítí náš hmat a podobně. Ale to nejsme my, to jsou jen
elektrické signály našich čidel. To pravé já je to, co je naopak nenahmatatelné."
"Zdá se mi to jako nesmysl, ale pokračuj," pobídl jsem ho.
"Jistě, mně se to také kdysi zdálo nesmyslné, ale už jsem se mnohokrát přesvědčil, že to
tak je. Náš život je jako ve dvou rovinách, té denní a té ve spánku a každá je
doprovázena jinými fyzickými pocity. Ta část ve spánku má ve své rovině ovšem pocity
jiné, všimni si, že přitom jakoby nemáme tělo. Ty změny denního života do toho v noční
rovině normálně probíhají bez problémů, jen z jedné esoterické roviny na druhou a zpět.
Přitom také dochází k útlumu jednoho systému čidel a přechod na ten druhý systém,
noční, bez čidel, jen čistě softvérový. Ve spánku sice také máme pocit, že fyzicky
žijeme, ale to je jen zbytek nedokonale utlumených signálů z toho druhého světa. Proto
se zdá vše nereálné, téměř nesmyslné. Podobně, když žijeme v té druhé rovině,
nepociťujeme pocity z té první roviny. U tebe ovšem došlo k poruše. Dva programy se tu
navzájem prolnuly, oba systémy se prostoupily, jakoby ve čtvrté dimenzi. Takový stav je
normálně neudržitelný ; a systémy se brzo samy vrátí do původního stavu. V tvém

případě se tak ale nenastalo a poruchy se naopak stupňovaly."
"To souhlasí. A konec?" zeptal jsem se nedočkavě.
"Nepospíchej, ještě u toho nejsem. U tebe zřejmě došlo k větší komplikaci, které se
normálně nestává, alespoň jsem o tom ještě neslyšel. Normálně by se vše, jak už jsem
řekl, mělo vrátit zpět do stavu, v jakém jsi byl předtím. Tyto transgrese, překrývání obou
systémů, vyvolávají jako reakci opačné síly, takže se navzájem ruší a dochází ke
stabilizaci.
"Tak proč ne také u mně?" vyhrklo ze mně.
"To přesně nevím, transgrese bývají nastartovány impulsy, o kterých toho ještě moc
nevíme. Snad k tomu došlo psychicky, možná vlivem různých faktorů, často jen tak, jak
říkám, náhodně, ale zatím jsme to ještě detailně neprozkoumali. Rozhodně to neumíme
vyvolat, snad jen skrze nějaká media či co. Podobně i návrat zpět je normálně
automatický a my ho ani nemůžeme nijak ovlivnit. V tvém případě zřejmě došlo ve
výkyvu, který přesáhl práh návratu a procesy, které leží za tím prahem, jsou nám už
naprosto neznámé. Jen několik lidí se tam dostalo, pomocí meditace, ale jen na kraj a pak
se vrátili. Všechny ostatní případy - pokud existovaly - ale také zanikly i s osobou, které
se to stalo. Nemusím ti říkat, že ani nevíme, jak to skončilo.
"Patrně smrtí," odpověděl jsem, neboť mi došlo to, čemu se Tom tak taktně vyhýbal.
"Takže nemám naději?"
"Počkej, ne tak rychle. Řekl jsem, že ti povím vše, tedy i možné řešení. Vycházím tu z
toho, že nevíme, co se s těmi osobami stalo, kam odešli nebo zmizeli, ale je jisté, že se
nerozplynuly ve vzduchu."
"Třeba je odneslo UFO, " snažil jsem se žertovat.
"Možná, " zasmál se také, "ale silně o tom pochybuji. Všimni si, že většinou považujeme
náš život - ten denní - jako jediný pravý a sen že je jen - jak jsi sám řekl - fikce, hra
spícího mozku. Co když je tomu ale naopak? Co když ten pravý život je právě ten v
našem spánku a ten náš denní život je vlastně jen fikce? Co pak?"
"To zní, jako když se řekne, že pravý život je až ten po smrti, tady že jsme jen dočasně,"
zasmál jsem se.
"Jistě, to ti přece řekne každý kněz, říkají tomu přece "život věčný". Co ti ale už neřekne,
je to o té dualitě našeho života tady, na zemi. Ale zpátky k tvému problému: napadlo mě,
zda se prostě v případě překročení onoho prahu navrácení nejedná o něco jako je
kyvadlo, které překývne do druhého extrému a už se nevrátí. Prostě systém se dvěma
body stability. Neměl jsem pro to důkaz, ale teď ho mám."
"A kde?" zeptal jsem se, patrně hloupě, protože se zasmál: "Podívej se na svou ruku!"
Pochopil jsem. "A jaké je teda to řešení pro mně?"

"To až zítra, teď už je pozdě," jemně mě odbyl. Nemělo cenu na něj dále naléhat, kromě
toho bylo těch dojmů na mně až moc. Uvěřil jsem, že pro mě řešení má a v klidu jsem
usnul. Tu noc se mi také zase po dlouhé době vůbec nic nezdálo.

Vyrazili jsme ještě před obědem, protože ke Columbia River bylo z hor ještě dost daleko.
Řeka, která pramení až nahoře, na ledovcích v Kanadě, už jakoby na nás čekala. Silnice
se táhla podle ní, chvílemi se kroutila, tu se na levé straně mihl vysoký vodopád, ale
většinou to byly jen samé lesy. Cesta nás také zavedla až pod poslední přehradu - pod ní
už nic nepřekáželo její cestě do Pacifiku, do moře. Poseděli jsme ještě nějakou dobu,
dokud nepřišla tma. Konečně mi Tom podal ruku a řekl: "Hodně štěstí, Davide, možná,
že se potkáme v některém z tvých snů!"
"To doufám," řekl jsem, "musím ti pak přece říci, jak ta tvoje teorie pracovala." Přikročil
jsem na břeh. Nastával příliv a voda z oceánu obrátila tok vody v řece, takže jakoby tekla
proti směru. Foukal slabý vítr, ale na řece se přesto zvedaly vlny. Nevím proč, ale
najednou mě napadlo, jak mě moje máma před každou cestou jako kluka pokřižovala, a i
později, to už jsem byl na univerzitě, před každou zkouškou. Naposled mě pokřižovala,
když jsem šel na vojnu. Teď už tu ale dávno nebyla; udělal jsem teda ten křížek za ní a
beze strachu jsem skočil do řeky.
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ÚNOS.
(Science fiction)
Podíval jsem se kolem sebe: ulice byla prázdná, jen nějaké auto parkovalo na rohu.
Vešel jsem do budovy otáčecími dveřmi. Za pultem seděla recepční, blondýna, patrně
také policistka, soudě podle její uniformy. Přikročil jsem blíž, nejblíže, jak jsem mohl a
řekl jsem něco o pěkném dni. Neodpověděla, naopak se na mě podívala, jako kdyby měla
důležitější věci na starosti a s pečlivou výslovností řekla: "Násilí nebo krádež?"

"Pardon?" otázal jsem se nechápavě.
"Řekla jsem: Násilí nebo krádež?"
opakovala nevrle.
"Nevěděl jsem, že si mohu vybrat," snažil
jsem se žertovat, ale upřela na mě své
hluboké modré oči - znáte to: tak hluboké,
že nevidíte na dno, protože tam většinou
ani není - a vysvětlovala mi, jako kdybych
byl idiot: "Jdete hlásit násilí nebo krádež?"
"Obojí," řekl jsem, ale její zamračený
pohled mě zarazil a tak jsem rychle dodal:
"Totiž kidnapping, víte, únos."
"A kdo byl unesen, smím-li se zeptat?"
řekla ironicky.
"Nu já, kdo jiný? Byl jsem unesen a teď to
nahlašuji."
"Ale jak je vidět, zase vás pustili," namítla
s úsměvem. Asi jí ušlo, že bych také mohl
sám utéct.
"Máte pravdu, ale kdybyste věděla, co
všechno se mnou dělali!" snažil jsem se jí přesvědčit, ale nebylo třeba: už tam něco
čmárala na kus papíru, podala mi ho a řekla: "Druhé poschodí, třetí dveře doleva! "

Když jsem zaklepal na dveře, někdo uvnitř něco zamumlal, což jsem nemohl rozluštit ale pochopil jsem to jako vyzvání, abych vstoupil a to jsem také učinil. Tlustý,
nepříjemný chlapík seděla za stolem. Jinak na něm bula zajímavá jen jedna věc: o co
méně vlasů měl na vrcholku hlavy, o to víc mu jich rostlo na bradě, ovšem v podobě
vousů. Ani hlavu nezvedl, jen se věnoval své činnosti: čistil si totiž nehty na rukou a
bylo vidět, jak je to pro něj nesmírně důležité.
"Vy jste?" prohodil.
"Ano," přitakal jsem, "jsem. Jak říkal už Descartes: Myslím, tudíž jsem" Nelíbilo se mi
totiž jeho chování a měl jsem pocit, že se věci nebudou vyvíjet tak, jak jsem si to
naplánoval.
"Netahejte mi sem nějakého Dekárta - jmenujete se Wilson nebo ne?" pokračoval
nerušeně.
"Ano, jsem Ken Wilson a přišel jsem sem - "
"- oznámit kidnapping," dokončil za mne. "Vím, už mi telefonovali. Muselo to ale být
vzrůšo, co? Ještě že vás pustili, pane, to se nestává často. Většinou chtějí výkupné,
dostanou je, ale nám pak už nezbývá než zavolat ohledávače mrtvol, abychom si
upřesnili, co jsem za to dostali v ýměnou. Výjimky tu ovšem jsou, jako třeba když
synáček finguje vlastní únos, aby z otce vypumpoval nějaký prachy, které pak prochlastá
se svou konkubínou." Podíval se na mě pozorně a zachechtal se: "Ale ti vaši únosci byli
asi nějací pitomci, když vás nechali jít a ještě bez výkupného." Opět obrátil svou
pozornost ke svým černým nehtům - mělo to asi znamenat, abych ho dál neotravoval.
Připomínal mi Piláta Pontského z bible, ale ten si ty špinavé ruce alespoň umyl.
"Vy to nebudete vyšetřovat?" zeptal jsem se naivně.
"Člověče, buďte rád, že vás pustili a nekomplikujte život sobě i mně!"
"Ale dopustili se trestného činu, musím to přece ohlásit!" ohradil jsem se.
"A bohužel ani nevíte, kdo to byli, že?" řekl ironicky.
"Ö ne, já vím dobře, kdo to byli," nasadil jsem na něj malou past.
Zpozorněl, otráveně vytáhl ze stolu nějaký formulář, jednu okousanou propisovačku a
řekl unaveně: " Tak mi řekněte jejich jména!"
"Ale já neznám jejich jména," řekl jsem s dobře hraným zdráháním. Asi to přece jen
půjde, pomyslil jsem si.
"Co tím chcete říci, že neznáte jejich jména? Řekl jste přece, že víte, kdo jsou!"
"Ovšem, že je znám, já jen neznám jejich jména," trval jsem na svém.
Začal být celou tou záhadou vyhozený z rovnováhy: "Člověče, jste blázen, nebo co? Tak
znáte je, nebo ne?" Jak si otáčel tužkou v prstech, ve tom rozrušení mu vypadla na stůl,
rolovala se na okraj a skončila na podlaze. S velkou námahou se ohnul, ale nemohl na ni
ze židle dosáhnout. Musel vstát, udělat několik kroků a znovu se ohnout. Musel jsem
zadržovat smích. Pak se narovnal a jeho tvář byl rudá jako polní máky. Ztěžka dýchal a

chvíli se musel uklidňovat, až mu přestane bušit srdce.
A tu jsem pochopil, jak to bude snadné. Konečně se uklidnil. Aby si zachoval reputaci,
řekl s viditelným sebeovládáním: " Tak - teda- začneme - od začátku. Někdo vás unesl -"
"Ne někdo," přerušil jsem ho, "ONI mě unesli!"
Rychle svou rovnováhu zase ztratil: "Pro Boha milosrdného, kdo jsou ti ONI?"
"Nu kdo," řekl jsem, jako kdybych mluvil k blbovi, "přece Ufoni, kdo jinej?" Řekl jsem
to tak ležérně, jako kdyby se to stávalo každý den, a čekal jsem na jeho rozčilení. Ale
místo toho se zarazil a pak se zasmál: "Jo, UFÓNI! Nyní tomu rozumím. To tady ještě
nebylo - teda dneska ještě ne, jinak to tu máme jako housky na krámě. Ale to mi musíte
povědět," předstíral zájem a bylo jasné, že si ze mě tropí legraci. "Kdy se to stalo a jak to
vůbec dokázali?"
"Přepadli mě v mém bytě, patrně když jsem spal, protože když jsem se probudil, to už
jsem byl v jejich vesmírné lodi a -"
Přerušil mě: "Kdy to bylo?"
"Před pěti dny."
"A jak to víte, že to bylo před pěti dny?" Viděl, že nechápu, proč bych to neměl vědět a
tak mi pracně vysvětloval: "Víte, lidé to sem chodí hlásit, ale často si myslí, že tam
strávili kratší dobu než to bylo ve skutečnosti. Jejich čas totiž běží jinak než náš, oni
cestují velkou rychlostí." Zarazil se - snažil se asi do toho nějak zaplést Einsteina, ale pak
toho raději nechal. "Hádám, že vás také vzali na svou planetu, že?" napovídal.
"Neřekl jsem, že mě někam vzali, jen do své lodi," opravil jsem ho. "A že to bylo pět dní,
to vím docela přesně. Koupil jsem si dnes na rohu noviny."
"OK, OK," zabručel, nespokojen, že mě tak lehce nechytl, "a pak co?"
"Vy si to nepíšete?" zeptal jsem se zdánlivě nevinně.
To ho popíchlo: "Jak vidíte, mám tužku připravenou - zapíšu to později. Zatím si to
zaznamenávám tadyhle," a ukázal na svou plešatou hlavu. "Ale pokračujte."
"Jak jsem řekl, probudil jsem se v kosmické lodi -"
Opět mě přerušil: "A jak víte, že to byla kosmická loď, aha? Jeden chlapík to taky tvrdil
a pak se ukázalo, že to byl jen parník!" Začal se chechtat svému ubohému vtipu a trvalo
mu to dost dlouho, než se uklidnil.
Předstíral jsem, že mě jeho ironie rozčílila. "Tak poslouchejte, chcete to slyšet nebo ne?
Nejen že si nic nepíšete, ale ještě děláte pitomé vtipy!"
Přestal se usmívat a omluvil se mi, ale jen tak, aby bylo vidět, že musí, ne že to tak
opravdu myslí. "Už vás nebudu přerušovat," dodal a začal si krájet jablko, tím samým
nožem, co si předtím čistil nehty.
Nasadil jsem unavený pohled a svěřoval jsem se. "Víte, oni se mnou něco udělali, když

jsem spal. Nevím, co to bylo, ale zjistil jsem, že se nemohu na nic soustředit. Také
nemohu nic sníst, vše vyvrátím a trpím nespavostí."
Kýval, jako by souhlasil, ale zatím se mě zase jen snažil chytit: "A to vše jste zjistil
cestou sem?"
To mě zarazilo, ale brzo jsem se vzpamatoval. "Ale ne, oni mě propustili už před dvěma
dny," řekl jsem první věc, co mě napadla. Tohle všecko už mám ty dva dny."
"A byl jste u doktora?"
Věděl jsem, jak to mínil,m ale dělal jsem, že to beru vážně "Ne, ale mám rezervaci na
zítra, tak ho navštívím."
"To rozhodně udělejte," řekl a zase se zasmál. "Hlavně když to bude dobrý psychiatr."
Viděl jsem, že přišel můj okamžik. Přiskočil jsem k jeho stolu a začal do něj mlátit pěstí.
Tužka mu opět spadla, ale tentokrát se ji ani nesnažil zvedat. Byl opravdu v šoku a hleděl
na mě téměř bojácným pohledem. A já jsem bušil a bušil křičel jsem: "Teď to vidím! Vy
se to tu snažíte utajit před veřejností; proč, to ještě nevím. Ale dlouho to utajovat
nebudete, to vám přísahám!"? Otevřel jsem dveře, aby mě mohli slyšet i v jiných
kancelářích.
Tlusťoch něco mumlal, pak už také křičel a snažil se mě uklidňovat, ale mě už nebylo
možno zastavit. Ve své bezmoci se zhroutil do židle, jako kdyby čekal, že ho snad i
udeřím. Rozhodně nevypadal, že by mě chtěl uklidňovat silou - viděl jsem, že si budu
muset získat větší pozornost. Uchopil jsem židli, na které jsem předtím seděl a vyhodil ji
oknem. Dopadla venku někde na chodník. Odešel jsem z místnosti, ale ještě jsem
prásknul dveřmi, až se sklo vysypalo na podlahu.
V přízemí jsem uviděl recepční, jak něco křičí na policajta, který stál u dveří. Okamžitě
se na mě vrhl, ale já jsem ho bez velké námahy odhodil z cesty a vyběhl jsem otáčivými
dveřmi. Venku jsem se opět rozběhl, ale nikdo mě nesledoval. Nahrál jsem to teda tak, že
jsem jako zakopl a upadl na chodník. A opravdu, jakmile jsem se začal zvedat, zastavilo
u mě auto. Dveře se otevřely, někdo mě uchopil a vtáhl dovnitř.
Vše tedy pracovalo, jak jsem předpokládal. Byli to novináři, ti samí, co tam na rohu v
autě čekali na nějakou senzaci. V mém případě udělali velmi dobrý lov: řekl jsem jim
vše, jak se to stalo a ještě trochu víc. Nnahráli si to na magneťák - dobře, že neměli
kameru - a byli velmi spokojeni. "Výborně, pane Wilson," řekl ten starší, "buďte si jist,
že to bude ve večerních zprávách." Pak se mě zeptal, kde mě mají vysadit a tak jsem jim
dal adresu mého zaměstnavatele.

Vstoupil jsem do budovy, mávnul legitimací a vyběhl do třetího poschodí, kde byla moje
kancelář. "Jak se máš, Kenny?" otázala se mě dívka, která prošla kolem. Odpověděl jsem

jí, ale pokračovala v chůzi, aniž by se zastavila. Mně to nevadilo - měl jsem jiné věci na
starosti a to nejhorší na mne pořád ještě čekalo. Jakmile jsem vstoupil do mé kanceláře,
zazvonil telefon. Ben, napadlo mě. Recepční patrně hned zvolala mému šéfovi; asi to
měla nařízeno, ale možná, že se mu jen chtěla zalichotit. A skutečně, byl to Ben a velice
naštvaně mě pozval do své kanceláře. Po pravdě řečeno, byl to spíše rozkaz, než pozvání,
ale přesto jsem čekal několik minut, abych ho ještě víc rozčílil. Pak jsem se teprve zvedl
a šel k němu.
"Kene," řekl, tahaje si nervózně za kravatu. "Kene," opakoval, jakoby se zamiloval do
mého jména.
"Ano?" snažil jsem se ho nastartovat..
"Víš, o čem chci mluvit, ne?" řekl celkem zbytečně.
"Myslíš o golfu? Prosím tě, teď radši ne, nemám na to čas, ty nevíš, kdy přestat. Ostatně
je na čase, aby sis našel jiného partnera, co tě nechá pořád vyhrávat," řekl jsem se
vzpurnou tváří. "
Dostal jsem ho přesně tam, kde jsem chtěl. "Žádnej golf!" zařval. "Pět dní jsi už nebyl v
práci a ani jsi se nenamáhal zavolat a omluvit se! Kdo si myslíš, že jseš? Starej - teda
Mac Allister, " opravil se, "mě okopává každý den a to všecko kvůli tobě! Co jsem mu
měl říct, když se po tobě ptal? Řekl jsem, že nevím. Volali k tobě domů, ale nikdo tam
neodpovídal. Kde si vlastně byl?"
Hádal jsem dobře - zajímal se o mou výzkumnou zprávu. Kdyby jen věděl, kde ten teď
je! To by teprve řádil! Zkoušel jsem ho: "Proč se ptáš? Chceš vědět o mém soukromém
životě nebo o té mé zprávě?"
"Obojí, ale nejdřív mi řekni, kde jsi celou dobu byl?" Bylo vidět, jak se snaží uklidnit se.
"Nevím, jak ti to říct. Jsem si jist, že mi to nebudeš věřit," řekl jsem tajemně.
"Zkus to," mrkl na mě, " jsem taky člověk, já to pochopím." Snažil se být slušný; dobře
věděl, že bez té mé zprávy se může jít klouzat.
"OK, ale varoval jsem tě. Byl jsem totiž unesen Ufony.", řekl jsme vážně.
"No dobře, dobře," pokýval hlavou a najednou mu to došlo: "Cože - cos to řekl?"
"Byl jsem unesen Ufony," opakoval jsem pomalu a potěšeně jsem pozoroval, jak ho to
nabuzuje. "A strávil jsem tam - kolik jsi říkal? - ano, pět dní, na té jejich jejich kosmické
lodi."
Pořád ještě nebyl dost naštvaný: "Děláš si ze mně pitomou srandu nebo co? Protože mě
totiž vůbec nezajímá, co jsi dělal - pokud jsi nepracoval na té zprávě. Tak kde je ten
report, sakra?"
"Nemám ho, Benny, on neexistuje, " usmíval sjem se medově. "Ale nech si to vyprávět:
jak jsem byl na té jejich kosmické lodi, viděl jsem věci, to bys nevěřil. No a ta zpráva:
když bych začal hned zítra, myslím, že tak za měsíc, dva -" Opravdu jsem se bavil jeho
reakcí - dala se odhadnout přesněji než včerejší počasí.

Začal řvát jako postřelené zvíře: "Přestaň vtipkovat, ty jeden klaune! Kde je ten
zatracenej report?"
"Když na to pomyslím," uvažoval sjem nahlas, "dva měsíce asi nebudou dost. Jsem
poněkud unaven, víš, oni mi asi udělali nějakou operaci nebo co a něco mi sebrali - "
Přerušil mě: "Jo, asi ten tvůj zatracenej mozek!" Zasmál se hystericky. Defakto se napůl
smál a napůl brečel, protože mu pomalu docházelo, že report opravu nedostane a i to, co
ho pak čeká. "Kdo si myslíš, že jseš? Firma už utratila na tomhle projektu milióny a ty si
myslíš, že ti tenhle průser projde? Ta zpráva tu měla být už minulé pondělí! Prezident a
akcionáři už na n i netrpělivě čekají a já tam mám přijít s prázdnýma rukama? Co jim
mám všem říci? " Začal mě napodobovat: "Že náš super-vědec Kenny Wilson je
"poněkud unaven", možná moc sexu nebo chlastu, co já vím, ale když si počkáte pouhé
dva měsíce -"
Přerušil jsem ho : "Tři, radši řekni tři, ty dva by bylo málo."
"Můj bože!" zaúpěl. "Řekni, že si děláš legraci! Nebo že to je jen špatný sen! Chlape
zatracená, copak nevíš, že nás za to vyhodí oba?" Zarazil se, že snad řekl mnoho, a pak
ho napadlo něco jiného: "Já vím, ty chceš dostat přidáno, že jo? Dobře, dobře, slibuju ti,
že s epřimluvím, jen mi honem ukaž ten zatracenej report!" Začal se dokonce
doprošovat: "Já vím, ty jsi na něm těch pět dní dělal, co? Abys to měl v čas hotové, aby
to bylo přesné, však já tě znám! A proto si tě také vážím, Kenny, ty jsi můj nejlepší
podřízený, vlastně co to říkám, nejlepší spolupracovník! Možná, že jsem to vždy
neocenil, ale to víš, člověk je pořád v jednom kole!"
Snažil jsem se zastavit to jeho sypání si popele na hlavu: "Nic mi neslibuj, už jsi se
"přimlouval" řadu let! Jen prostě řekni Mac Allisterovi, že žádný report není a nebude a
už vůbec mě nezajímá, jak rychle to chtějí!" To bylo jako rána palicí do hlavy, ale ještě
jsem přidal: "A abys věděl, s těmi Ufony jsem si to nevymyslel!"
Moje impertinence ho šokovala natolik, že začal koktat: "Ttt-yy jj-e-dd-en ss-pprosťáku,
tt-o mi dd-ra-zze zz-a-pp-la-tíš!" Konečně se dostal do synchronizmu a dodal: "To byl
vojenskej kontrakt a z armády si nemůžeš dělat nočník, ty blbe!" Doprskal a zkusil to
jinak: "Ale já vím, co to je: ty chceš můj job, ty dobytku! Že jo? Ale mě nepřechytračíš,
mě ne! Hned zajdu ke starému Macovi a uvidíš! Počkej tady!" zařval a vypadl ze dveří.

Mac Allisterova kancelář byla hned vedle, takže stačilo dát ucho na zeď a slyšel jsem
všechno jako v paneláku. Vlastně ještě lépe: Ben tam řval jako pominutý, až ho musel
sám Mac uklidňovat. "Pane," křičel Benny a jeho hlas nepříjemně pískal, "říkám vám, že
se Wilson zbláznil a situace je kritická! Žádný report nemá, jen pořád opakuje, že ho
uneslo Ufo. Už teď je náš projekt zpožděný a vsadím se, že ten lotr nenapsal ani větu.
Omlouvám se jen, že jsem jeho špatný nervový stav nezpozoroval už dříve. Zdál se mi

sice přepracovaný, ale jinak normální. Asi to bylo stresem; těch pět dní mu dodalo,
možná i ty nervy, že nemůže tu zprávu dát dohromady, nevím. Ale o pokračování
nemůže být ani řeči, vystavovali bychom projekt nebezpečí, že se i to, co zatím máme,
nějak prozradí. A utajení je u vojenských kontraktů to nejdůležitější." Hrál si na
obětavého, opatrného pracovníka, ačkoliv každý musel vidět, že je jen líná, parazitující
veš, která se v úřadě povaluje, zatímco ti nadaní musí za něj dřít.
"Jistě, máte absolutně pravdu," souhlasil Mac, "to by bylo nebezpečné. Nejprve ho ale
musíme vyslechnout, poslat k psychiatrovi a případně - "
Ben, který viděl, jak se jeho plán ; - zbavit se mě jednou provždy a najmout někoho
jiného - dokonale hroutí, vyhrkl: "Promiňte mi, pane, ale já bych to nedoporučoval.
Třeba bychom mu ještě museli platit náhradu, bude-li nás soudit, že se zhroutil jen proto,
že jsme ho přetěžovali. Lepší by bylo propustit ho kvůli porušení disciplíny. Vždyť mi
nemusíme o jeho mentálním kolapsu nic vědět, ne? Je to ovšem velká tragedie, měl jsem
Kena opravdu rád." Div se nerozbrečel, tak dobře mu to šlo anad tomu i věřil.
"Já také," lhal ten druhý pokrytec. "Ano, je to opravdu tragédie, tak nadaný člověk! Ale
co můžeme dělat, ne? Vysvětlím to prezidentovi firmy - je to vlastně jediné možné
vysvětlení, protože hlavní je, že nemáme report a celá vina je rozhodně Kennyho. Ale
kde najdeme za něj náhradu - pokud ještě vůbecdostaneme nějaké peníze na výzkum?"
"Už mám někoho na mysli, " lhal Ben drze adodal:, "Však on Kenny nebyl zase tak
veliké eso."
Starý Mac Allister, který znal po odborné stránce ještě míň než Ben, ale zato měl větší
protekci nahoře, spokojeně poslechl, co mu - podle něho zkušený odborník Ben poradil. "Tak ho sem přiveďte," řekl mu a já rychle odskočil do zdi.
"Pane Wilson," oslovil mě Mac, "tady Ben mi říká, že jste dosud žádný report nenapsal,"
a aby eliminoval jiné možnosti, pro jistotu dodal: "Ale on jistě jen žertoval, ne?"
"Ne, ani moc ne," usmál jsem se úslužně, "náhodou řekl jednou opravdu pravdu, žádnou
výzkumnou zprávu jsem nevyhotovil - teda abych použil úřední hantýrku, pane. Lidově
řečeno jsem prostě nic nesesmolil," dodal jsem a mrkl na něj.
Zasmál se tomu jako dobrému vtipu, nemohl prostě uvěřit, že bych byl tak drzý. "Ale,
ale, dost už té legrace," domlouval a pořád si ještě ohříval naději. "OK, dostanete svoje
přidání, už jsem o tom s Benem mluvil." S potěšením jsem viděl, že také umí lhát bez
uzardění a on pokračoval: "Ale teď buďte rozumný a dejte mi ten report!". On snad
pitomec věřil, že jsem dohotovil výzkumnou zprávu a pak jsem se teprve zbláznil.
"Nemohu, žádný report neexistuje," usmál jsem se asi tak, jak jsem si představoval, že se
směje idiot.
Mac si to vysvětlil po svém: "Ovšem s přidáním jde ruku v ruce i povýšení, to snad víte,
ne?
"A co potom uděláme tady s Benem?" musel jsem si zarýt.

"Půjde zpátky do laboratoře, ne?" nadhodil, snad aby mi udělal radost. Věděl jsem, že to
je nesmyl - i on musel vědět, jak se Ben na to nehodí. Jen Ben to nevěděl a vzal to
doslova. Začervenal se vztekem, ale nic neřekl..
Byl to dobrý pocit, vidět, jak se Ben připaluje a smrdí, ale čas utíkal a ještě zbývalo
mnoho věcí, co jsem musel zařídit. "Věřte mi, že si pro sebe i Bena přeji jen to nejlepší,
ale to by opravdu nešlo. Nemohu přece dostat povýšení za něco, co jsem neudělal! Za nic
se dává jen těm, co mají protekci, jako třeba vy."
Teď už bylo na Macovi, aby zrudl ve tváři - jistě si uvědomil, že ta zatracená laboratoř je
asi to nejlepší, co bude čekat i jeho, a to brzo. "Nevíte, ke komu mluvíte, mladíku," řekl
výhružně. "Vtipy si nechte na dobu, až vás vyhodíme. Naposled se vás ptám: máte ten
report nebo ne?"
"Hádejte třikrát," řekl jsem už drze. " Poprvé ne, podruhé ne a potřetí co? Také ne! Rád
bych vám udělal radost - i když nevím proč - ale nešlo to. Výsledky byly negativní, to
bych prostě musel lhát. Vy byste to udělal, protože vám to nemyslí, ale já ne. U správní
rady by vám to totiž stejně nadlouho nepomohlo a tak jsem se ani neobtěžoval výsledky
překroutit, jak to tu bývá zvykem. Věřte mi, nejlepší bylo nenapsat nic, udělal jsem vám
vlastně laskavost."
"Ten člověk se opravdu zbláznil!" vykřikl Mac."Anebo to chcete prodat konkurenci, co?"
vyštěkl. Bylo vidět, že myslí stejně křivě jako Ben, jen na vyšší korporační úrovni. "Za to
vás můžeme taky nechat zavřít, víte?"
Nevím, čím to je, že zrovna největší kreténi umí jenom vyhrožovat. Mě a zavřít! pomyslil jsem si se smíchem. Ale čas utíkal. Pohlédl jsem na hodinky. "Jistě", vykřikl
jsem, ale tak si mě slepá bábo chyť!" Vyběhl jsem z kanceláře, prosvištěl recepcí a pádil
na parkoviště. Skočil jsem do auta, nastartoval a ujížděl pryč. Ještě jsem také zmáčkl
jedno tlačítko - registrační tabulka vzadu na autě se překlopila a ukázalo se jiné číslo. Ale
to už jsem byl na autostrádě a tam jsem si už jen hvízdal jednu písničku, co zrovna hráli
v rádiu . . .

Byla už tma, když jsem vešel do motelového pokoje. Zavřel jsem dveře a rozsvítil jsem
světlo. Zapnul jsem televizi a ano, už to tam měli: "Policie odmítá dát novinářům více
informací o známém vědci, který byl prý unesen Ufony!" říkali na jedné stanici, zatímco
na jiné oznamovali, že "výzkumný fyzik Wilson zmizel s ukradenými dokumenty - pátrání
pokračuje" a na třetí jen suše konstatovali, že "výsledek přepracování: Dr. Wilson tvrdí,
že byl unesen Ufony". Potěšila mne všechna ta hlášení; větší zmatek jsem ani udělat
nemohl.
Posadil jsem se na židli, zvrátil hlavu dozadu a posuzoval jsem situaci. To hlavní bylo

teda za mnou a mohl jsem být se sebou a se svým hereckým výkonem docela spokojen.
Podíval jsem se na Wilsona, který, nadrogován, spal pohodlně na gauči. "Ubohý Kene,"
oslovil jsem ho, věda, že mne nemůže slyšet, "neber to osobně, příteli, ale musel jsem to
tak udělat. Když jsme se dozvěděli, že jsi objevil princip, na kterém pracují naše létající
talíře - jak vy jim říkáte - museli jsme zakročit, to jistě chápeš. Nakonec to byla tvoje
chyba: proč jsi se svěřoval svému příteli? Nikdy nevíš, kdo pro nás pracuje. Co jsem měl
s tebou dělat? Vymazal jsem ti paměť, ale nemohli jsme riskovat, že by sis přece jen na
něco časem vzpomněl. Ovšem my lidi nezabíjíme, my je likvidujeme jinak, chytřeji.
Zítra tě buď zavřou do nějakého sanatoria nebo, když budeš mít štěstí, dostaneš brzo
kulku do týlu."
Otevřel jsem skříň a vyndal odtamtud malý kufřík. Vyťukal jsem potřebný kód a drátěná,
kulová anténa transmutátoru se mi vysunula kolem dokola. Za nějakou dobu jsem se
začal proměňovat a brzo jsem už vůbec nevypadal jako Wilson - ale jako někdo úplně
jiný. Pak jsem vypnul zdroj a anténa se automaticky zasunula. Vzal jsem kufřík do jedné
ruky, zatím co do druhé jsem popadl tašku s Kenovou výzkumnou zprávou. Byl už skoro
ve dveřích, když jsem si vzpomněl a ještě jsem se vrátil. Sebral jsem se stolu klíče od
Kennyho auta - budu ho přece potřebovat, abych se dostal na sever. Tam, kde se mám
potkat s naší kosmickou lodí . . .
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STYX,V.R.
(Virtuální realita)
"Samota je pro každého zlá, zvláště pro vdovce," pravil Dr. Charon. "A odkdy si
myslíte, že je to to jediné, co můžete udělat, pane Orfeo?"
"Udělat co, pane doktore?" otázal jsem se, i když jsem věděl, kam míří.
"No přece sebevraždu," řekl a usmál se potěšeně, že to uhodl.

"Já jsem vám přece neřekl, že -" začal
jsem, ale on mě přerušil: " My víme víc,
než si myslíte," a pak dodal, "- že my
víme."
To mě trochu vystrašilo, ale radši jsem se
nezeptal, koho míní tím "my". Není dobré
se na takové věci ptát.
"Ale dobře, že jste se přiznal,"
pokračoval, "protože sebevražda je pořád
ještě zločin a trest za ní je velice přísný."
Podíval jsem se na něj překvapeně.
"Ledaže by se povedla, ovšem, " zasmál
se. "Ale to je teď, jak jistě víte, při našich
nových metodách oživování prakticky
nemožné. Nám nikdo - opakuji nikdo neuteče!"
"Ale já jsem přece nechtěl utéct!" vykřikl
jsem rozčileně.
"Lžete," rozzlobil se teď zase on, "a lež je
také zločin!"
"Já jsem jen přišel, abyste mi dal nějaké prášky na spaní nebo co..." začal jsem znova.
"To tak - aby vás to uspalo navždy! Pane Orfeo, vy chcete abych vám napomáhal k
sebevraždě? Cožpak nevíte, že to je zločin ze všech největší?"

"Ale když bych to udělal sám od sebe a vy byste jako nic nevěděl - a povedlo se to - co
pak?" dělal jsem chytrého. Pak jsem si uvědomil, že se tím vlastně přiznávám a hned mi
to také mrzelo.
"Nu tak vás zcela jednoduše oživíme a budete odsouzen k životu věčnému. A to
znamená, že nebudete - tak jako ti druzí, co věrně sloužili - po tisíci letech terminován,
vaše tělo nebude eliminováno a váš duch nebude transponován do země vyvolených. Ba
ne, pane, vy tady budete muset žít věčně..."
"A co mám tedy proboha dělat?" vykřikl jsem zoufale.
"Chcete-li se odvolávat na vaše bohy, potom bych doporučoval spíše kněze. Já jsem jen
lékař a podle pokryteckého - totiž hipokratického - slibu jsem povinen vás udržovat na
živu, ne asistovat vašemu ilegálnímu exitu."
"Ale co mám dělat, když bez ní nemohu žít?" zaúpěl jsem.
"Bez čeho, prosím?" zeptal se doktor Charon nepřítomně, neboť si zrovna něco
zapisoval.
"No bez mé ženy, Eurydiky! Vlastně podívejte se: jak to, že ona si klidně mohla umřít a
já ne?"
"Ale ona přece ještě nezemřela, pane, byla jen přeřazena do mlhoviny Hades a to
příkazem číslo 2X375B položka 6H. A co se týče vás, vy jste víc potřeba tady. Takže se
mě neptejte, zda nemůžete být také přeřazen, protože to prostě nejde! Opravdu se s tím
nedá nic dělat."
"Vůbec nic?" zaúpěl jsem zoufale.
"Ne, ale v nejtěžších případech mohu pochopitelně navrhnout léčení Styxem."
"To je nějaká léčivá droga?" zeptal jsem se zvědavě.
"Ale pane Orfeo, vždyť víte, že drogy se už nepoužívají - od té doby, co byly zničeny
všechny jejich zásoby. Lidé se toho totiž předávkovali, ať už vědomě či omylem, a my
je pak museli znova oživovat. A stejně z nich potom byly jen takoví zombies, živé
mrtvoly, které se k ničemu nehodily: pořád byly jenom v limbu a nakonec jsme je stejně
museli sešrotovat. Kdepak drogy, milý pane, dnes se všecko dělá jenom elektronicky,
virtualitou! A navíc to není vůbec adiktivní - máme na to přístroj, jmenuje se to "Styx V.R." To je jméno té bájné řeky," vysvětloval, "pamatujete se přece ze školy na tu
řeckou mytologii, ne?"
"Tu jsme my už neměli, ale to V.R. - to je něco jako ta virtuální realita?" snažil jsem se
vyhrabat své znalosti z obecné školy.
"No trochu ano, ale je to skombinováno s holografií. Ty přílby a rukavice, to už se také
dávno nepoužívá. To ještě bylo, když to mohl dělat každý. Ale pak, jestli si pamatujete,
soukromé používání virtuální reality přísně zakázali a teď je to povoleno jen nám,
lékařům," vysvětloval. "To vám jen voperujeme nějaký nanočip do mozku..."

"A bolí to, to voperování?" přerušil jsem ho; jsem totiž na bolesti alergický.
"Ale kdepak! Za prvé, mozek vás nemůže bolet, jestli to nevíte; a za druhé, vrtání se
provádí laserem. Vložení senzorů do mozkové dutiny, to už je dneska běžné stejně jako
obyčejný elektronický porod. A pak si budete moci virtuálně cestovat za svou paní a
nebudete už pořád sám," ujišťoval mě. Ještě chvíli mě přemlouval a pak mi dal podepsat
nějaký formulář a řekl mi, abych přišel příští středu.

Už jsem se nemohl té operace dočkat: pořád jsem přemýšlel, co vlastně Dice - tak jsme
si totiž říkali, já jí Dika a ona mě Oro - co tedy Dice povím, až ji prvně uvidím. Jak
jenom vyjádřím svůj cit k ní, jak jí řeknu, že mi hrozně moc chybí? A mám jí přinést
květiny, nebo se to nesmí?
Čekal jsem, že mě doktor Charon nějak uspí či co, ale on mě nechal sedět v křesle, na
hlavu mi nasadil nějaká sluchátka, ale jinak jsem necítil vůbec nic. Víte, já té
elektronice nerozumím, ale když s ní jdou dělat takovéhle věci, zaplať pánbůh za ní, jak
říkávala naše babička. Slyšel jsem jenom příjemnou hudbu a pak zase přišel doktor a
řekl: "No, tak to bychom měli!" a zase mi ta sluchátka sundal.
"Ale počkejte, vždyť jsem tu mou ženu ještě ani neslyšel!" namítal jsem rozčileně.
"A také jste ji slyšet neměl - to jsme vám jenom zabudovali ten nanočip do mozku. Teď
jděte pěkně domů, uložte se do křesla, udělejte si pohodlí a tady pak zmáčkněte tenhle
knoflík." A podával mi přitom takovou obyčejnou krabičku, ale nebylo tam nic než
jedno malé, zelené tlačítko. "Tenhle ovladač je radiově spojen se senzory ve vaší hlavě,"
dodal na vysvětlenou. "A po hodině se to vypne automaticky samo - dali jsme tam totiž
programový watchdog, říkáme mu Cerberus, haha!" žertoval, ale když viděl, že to
nechápu, dodal: "No to byl ten bájný pes! Prostě to nemusíte vypínat - ani to nejde," a
zase se zasmál, ale nějak divně.
"Už po hodině?" vyrazilo ze mě zklamaně.
"Ano, to je z bezpečnostních důvodů. Ale zato si to můžete zapnout každý den!" ujistil
mě a přitom na mě spiklenecky mrkl levým okem.

Doma jsem se už nemohl dočkat. Postavil jsem na stolek čerstvě zakoupené květiny,
zapálil svíce - Dika totiž měla vždycky ráda romantiku - a nalil jsem z láhve Cold Duck,
teda "vin rosé", které jsme si spolu ještě přivezli z dovolené v New Jersey. Do dvou
sklenek, pochopitelně. Nebyl jsem si vlastně vůbec jist, jestli si budeme moci připít, ale
udělal jsem to stejně, pro všechny případy.
Vytáhl jsem z kapsy ovládací krabičku a dychtivě jsem zmáčkl ten malý, zelený knoflík.

Chvíli mi jen tak hučelo v hlavě; mihotaly se mi před očima všelijaké obrazy, něco jako
tunel či chodba, se světlem na konci - a najednou jsem byl u ní.
Dika seděla u stolku a něco si četla. Chvíli jsem obdivoval její profil - měla vždycky
takový andělský výraz, když si čtla - a najednou vám mě ta moje touha přemohla a
vzdechnul jsem si, nahlas. Překvapeně vzhlédla a zeptala se: "Jak to, že už jsi tady, Oro?
Pokud vím, tak jsi byl vždycky zdravý jako řípa, ne?"
"No ano, ale já tady nejsem na trvalo, já jsem tu přes tu virilitu nebo jak se to jmenuje.
Já zase musím zpátky na zem."
"Jo tak, ty jseš tu jen na služební cestě. Tak to chápu," řekla ironicky. "Ty teď pro
změnu jezdíš na služební cesty za manželkou - no to tady ještě nebylo," zasmála se
jedovatě a mě vám najednou nějak bodlo u srdce.
"Já jsem ti jen přišel říct, jak hrozně mi chybíš, Diko," snažil jsem se vysvětlovat. "Ty
mi taky chybíš," prohlásila, ale ne zrovna moc přesvědčivě. Chtěl jsem ji za to políbit,
ale cukla sebou, jako by ji uštknul had.
"Co děláš?" vykřikla, "Copak nevidíš, že mám čerstvě udělanou hlavu? Ještě mě
rozcucháš!"
"Já myslel, že tady na tom nezáleží," blekotal jsem zaraženě. Vůbec jsem ji nepoznával
- ještě nikdy nebyla na mě tak zlá!
"Jak to, nezáleží? Tobě je všecko jedno, viď? Tobě je jedno, když budu vypadat jako
boží dopuštění, že jo? To jsi celej ty! Nikdy ti na mně nezáleželo!"
"Ale Dikoušku (tak jsem jí totiž říkal jen ve chvílích intimních), vždyť já jsem přišel
přes celou tu velkou dálku, jen abych ti mohl říct, jak se hrozně trápím -"
Přerušila mě: "To už jsi přece říkal, nemusíš to opakovat. Ostatně neříkej mi, že jsi tu
celou dálku šlapal! Ty bys to pro mě určitě udělal - ty jo!"
"Proboha, proč se zrovna teď musíme hádat?" zasténal jsem.
"Tak já se hádám, jo? No prosím, já prý se s ním hádám! A kdo to sám za mnou přišel,
co? Přišla jsem snad za tebou já?" vztekala se. "A já bláhová doufala, že se změníš, ale
ty jsi pořád stejný jako dřív! Co já jsem se s tebou natrápila, tam na zemi!" a začala mi
vyčítat všecko, co si jen pamatovala. A paměť měla Dika vždycky dobrou, bohužel. . . .

A tak jsem jenom poslouchal a poslouchal a pak už ani to ne. Nakonec mě vysvobodil
ten automatický Cerberus, když odčasoval a ta virtuální realita se konečně vypnula.
Vydechl jsem úlevou.
Pohlédl jsem na stolek, kde stály ty dvě sklenice vína, kterými jsme si už nestačili ani
připít. Unaveně jsem jednu zvedl a ještě unaveněji povídám: "Tak na tvoje zdraví, Diko

moje drahá!" a hodil jsem to naráz do sebe. Hned nato jsem vypil druhou sklenici, teď
už pomaleji, tak jak se má víno pít. A ještě třetí a čtvrtou.
Napolo vypitou láhev jsem si pak ještě odnesl do ložnice, i když jsem věděl, že Dika
neměla ráda, aby se tam pilo. A ještě než jsem ji vyprázdnil, udělal jsem pevné
rozhodnutí, že tu zpropadenou virtualitu hned zítra doktorovi vrátím. Už jsem ho viděl,
jak potěšeně řekne: "No tak vidíte, zase jeden vyléčený případ!"

