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Ruprecht otevřel oči a spatřil Maurice, jak se nad ním naklání a utírá mu pot s čela.
"Ty se o mě teď staráš?" zeptal se s ironickým úsměvem, ale bylo vidět, že je rád.
"Nu jen v noci," zasmál se Maurice, "ve dne to nechám na Williamovi. Pečuje o tebe opravdu dobře. A co ty, jak
se ti vede?"
"Však vidíš - dýchá se mi špatně a nemít ten lektvar, asi bych tu už ani nebyl. Zatracení doktoři!
"Však ti radili, ale tys je neuposlechl! Byl jsi vždycky tvrdohlavý - ani pouštět žilou jsi si nenechal. Však i Sofie ti
psala "Tys byl u ní?" přerušil ho Ruprecht. "A dřív než u mě? Ale že mi nic o tom nenapsala?
"Co jsi to volal ze spánku? "odbočil Maurice.
"Nevím, spal jsem přece."
"Křičel jsi: 'Ještě není konec, ještě lze všechno zachránit!' To jsi pořád ještě u Marston Mooru?"

CESTOU K BRISTOLU.
" Ano, a to, co jsem křičel, byla pravda," potvrdil Ruprecht. "Dal jsem
se pak znovu do verbování vojáků a shánění zbraní a munice. Král mě
dokonce později udělal vrchním velitelem. Pár dní po Marston Mooru
jsem se setkal se skotským lordem Grahamem, markýzem z Montrosu v Richmondu. Byl to výjimečný člověk a bojovník, dobře jsme si
rozuměli - také on byl kalvínista a skvělý generál. Ačkoliv většina Skotů
byla tehdy pro Kovenant a bojovala pod Argyllem proti králi, Montrose
byl na naší straně a vyhrával se svými horaly jednu bitvu po druhé. V
květnu 1645 pobil dokonce i Johna Hurryho, tehdy pro změnu
bojujícího proti králi. Je škoda, že toho král neuměl využít. Jedno měli
společné všichni tři: nakonec skončili na popravišti. Král v lednu 1649 a
oba Skoti, Montrose i Hurry, v květnu 1650."
"Ach ano, náš nešťastný John Hurry," zavzpomínal Maurice, "starý
veterán ještě z bojů na kontinentě. A nakonec už zase bojoval na králově
straně. Ale vraťme se zpět: tehdy, v roce 1644, se králi podařilo obklíčit
Essexe úplně. On sám pak uprchl jednou v noci ve člunu a v září se jeho
armáda vzdala. Západní fronta puritánů byla rozbita. Král se tehdy
vyznamenal tím, že všechny zajatce propustil. Výhodu, kterou puritáni
získali u Marston Mooru, tak zase brzo ztratili. Essex byl zbaven velení
a v květnu 1645 se s vojákováním rozloučil navždy. Rok na to zemřel na
mrtvici ve Windsoru, při lovu na jeleny. Také dobrá smrt pro vojáka."
"Pak ale přišla ta nešťastná druhá bitvu u Newbury," namítl Ruprecht, "To bylo, pamatuješ, ve stejnou dobu, co
puritáni vydali ten barbarský rozkaz nebrat Iry živé do zajetí, ale přímo irské zajatce zabíjet. Bitvy jsem se sám
nezúčastnil a dokonce jsem králi radil, aby ji nevyhledával, dokud se k němu nepřipojím. V květnu jsem totiž dobil
Leicester, zatímco Fairfax, Cromwell a jeho zeť Ireton se vrhli na obléhání hlavního města královských, Oxfordu.
Mělo to krále odlákat. Ten se nechal oklamat, opět změnil názor a ze své kampaně na sever se stahoval k Oxfordu. U
Newbury se zastavil a koncem října došlo k bitvě. Ač byli puritáni v přesile, bojovalo se celý den a králi se podařilo v

noci stáhnout vojsko zpět. Žádné vítězství to ale nebylo, i když měli puritáni těžké ztráty. To jen Cromwell se tehdy
už ukázal jako dobrý taktik a jeho hvězda začala stoupat."

"Však se to naučil od tebe," zachechtal se Maurice. "Všechno, až jedno - on se vracel, když zahnal naši kavalérii, opět
do bitvy. To bylo chytré - naše pěchota pak neměla žádnou oporu."
Ruprecht se zamračil. "Však jsem to dělal také, ale bohužel to nepracovalo, ty mladé šlechtice nebylo možno ovládat
tak, jako to dělal Cromwell se svými jezdci. On je na to driloval ve dne v noci. Byly tto pak jen takové vycvičené
mašiny."
"Mašiny, které ale vyhrávaly - jen to přiznej," nutil ho Maurice.
"Kdybych tě tak dobře neznal, řekl bych, že jsi na straně těch hrdlořezů," divil se Ruprecht.
"I my jsme byli hrdlořezové, bratře," namítl Maurice, " alespoň v boji. Válka není žádný čestný souboj, " bránil se
Maurice. "Vím, ty jsi se vždy choval jako kavalír, zajatce jsi šetřil a vojákům nedovolil, aby ubližovali ženám a
dětem. I plundrování jsi často zabránil. Ale v boji jsi byl nemilosrdný, jako každý jiný. "
"Měl jsem snad nepřítele pobíjet slovy? Ostatně celá ta válka byla nesmyslná - nepřítelem byli Angličané sami sobě a
král sháněl pomoc i v cizině. I my jsme vlastně byli cizinci, alespoň nás tak pořád brali. Měli jsme si to asi vše
předem rozmyslet."
"To mi říkáš teď?" zasmál se Maurice. "Tys byl můj vzor, já tě poslouchal ve všem."
"Tys nemusel," namítl Ruprecht, " ale já ano, dlužil jsem to strýci za to, že mě dostal z lineckého zajetí. Ale přiznej,
že jsi se do války také těšil."
"Ano, těšil a ještě u Naseby jsem věřil, že nakonec vyhrajeme," přiznal se Maurice.
"Ovšem, ty jsi byl optimista," přitakal Ruprecht, " já už ne. Ke konci to už bylo to beznadějné, halvně díky králi. Ten
dokázat zahodit každou výhodu, kterou jsme mu vybojovali a jeho největší nepřítel byla právě jeho nerozhodnost. Ta
mu porhrála bitvy, které jinak mohl vyhrát.
Ve válce je někdy lepší špatné rozhodnutí než žádné. A jeho rádci ho štvali proti mě. Hlavně státní sekretář Digby,
civilista a ve vojenských věcech diletant. A Goring. který chtěl moje místo a jehož šance se vylepšily díky Marston
Mooru. Dosáhl svého povýšení - to bylo tehdy, když byl náš generál Wilmot přistižen, jak si psal s Essexem. Goring
se stal po něm velitelem západní kavalérie a jeho nedbalost - a možná i zrada - pak tam zničila naše naděje. "

"Pak v lednu 1645 zřídili puritáni armádu tak zvaného Nového modelu, tak jak si to Cromwell přal a hned ji začal
cepovat," přidal se Maurice. "Zároveň se začalo vyjednávat o mírové smlouvě v Uxbridge. Už od začátku ale bylo
jasné, že se nedohodnou: puritáni dali králi požadavky. o kterých věděli, že je nepřijme a navíc chtěli smrt nás dvou.
Když to před králem veřejně četli, oba jsme se tomu hasitě smáli, pamatuješ?"
"Ano, a král nás okřikoval, že to není k smíchu," zavzpomínal Ruprecht. "On nikdy nerozuměl vtipu. Já jsem pro mír
byl, ale už v únoru skončilo jednání fiaskem. Moje poslední kampaň začala začátkem května 1645. V létě se mi
podařilo zvětšit naši armádu z 11 tisíc na dvacet tisíc mužů. Tu zase král rozdělil tak, že jsme s ním pak vytáhli jen s
osmi tisíci na sever, dobyli Leicesteru a předpokládal jsem, že potáhneme dále. Ale strýc naslouchal hlavně Digbymu
a stáhl se k Oxfordu, který zatím obklíčil Fairfax - tehdy už vrchní velitel puritánského vojska - aby ho odlákal. Král
na to opět naletěl a jak se to Fairfax dozvěděl, vytáhl mu naproti. Král otočil, ale už bylo pozdě, bitvě jsme se
nevyhnuli. K té došlo u Naseby v červnu 1645. "
"Jak ty si to všechno pamatuješ, ta data," žertoval Maurice. "Ale vlastně ano, ty jsi míval vždy dobrou paměť, já ne.
Anebo sis psal nějaký válečný deník, ne? Jako píší kapitáni lodí - tam je vždycky každý detail."
"Puritáni měli 14 tisíc mužů, ale my zase měli výhodnou pozici. " vzal si slovo Ruprecht. "Pak ale naše nedočkavá

pěchota začala sestupovat do údolí. Já jsem na pravém křídle rozbil Iretonovu jízdu; zničil jsem i jeho zálohy a
ukořistil kanony. Zatím se naše pěchota dobelhala do protějšího kopce, kde už na ně čekal Fairfax se Skipponem,
však víš, ten vedl jejich pěchotu.
Boj byl urputný, Fairfax dokonce ztratil přílbu, ale bojoval dál. Ireton byl dvakrát zraněn a nakonec padl do zajetí.
Jeho jízda se totiž při stáčení, kdy jela na pomoc pěchotě, dostala do rány královským mušketýrům. Na levém křídle
ale Cromwell rozprášil naši kavalérii - měl tři tisíce jezdců, naši jen polovinu a pak se vrhl se na náš střed.
Byly to zlé okamžiky pro naši pěchotu. Bránili se, i král chtěl osobně vyrazit do boje, ale jakýsi skotský oficír ho
zastavil, s varováním, že jde na jistou smrt. Králova nejistota opět převládla. Stáhl se a když když to viděli naši
pěšáci, začali couvat a později i utíkat. Dovedeš si to představit? Král si nechá radit nějakým neznámým vojákem?"

"Když jsi se vrátil, byla už bitva ztracena. Později ti vyčítali, že jsi měl zůstat u krále a nechat útičit jen mě, " podotkl
Maurice.
"Možná," souhlasil Ruprecht. "kdybych ovšem uměl číst budoucnost. Nemohl jsem přece být všude. Král měl osobní
gardu a kromě toho se neměl osobně pouštět do Boje. Ne, nebyl zbabělec, ale on nebyl typ, který osobně vyhrává
bitvy. Byl prostě nezkušený. Vždycky váhal a když se konečně rozhodl, tak špatně. Bitva totiž končí tehdy, když
začne utíkat pěchota, s ní pak běží všichni.
Tahle bitva trvala jen tři hodiny a jen taktak se mi podařilo alespoň zachránit krále. Purtáni nás pronásledovali přes
deset mil a ve vzteku pak povraždili přes sto žen našich vojáků, pod lživou záminkou, že to byly Irčanky. Byl to
největší zločin té války, puritáni opravdu nepovažovali Irčany za lidi. Dodnes nedovedu pochopit takové barbarství.
Ztratili jsme pět tisíc vojáků, všechna děla i munici. Digby dával vinu mně a já jsem byl tím tak znechucen, že jsem
raději odešel do Bristolu. Hlavní chyba byla, že král předtím rozdělil vojsko poslal Goringa na západ. Navíc
neposlechl moji radu, abychom se na severu spojili s Montrosem. V červenci pak byl Goring byl u Langportu poražen
Cromvelovou kavalérií a západ byl ztracen. Naseby byla vlastně poslední velká bitva, které jsem se zúčastnil."

"Zapomínáš na Bristol," namítl Maurice. "Ani se ti nedivím - ta vzpomínka je bolestivá ještě dnes. Tam jsi nakonec
boj přerušil a město jsi vzdal nepříteli. Situace byla totiž zcela beznadějná, byl jsme tam také. Možná jsi to udělal
také proto, že jsi chtěl ušetřit civilisty, ne? U Naseby jsme viděli, jak s nimi dokáží puritánští řezníci zacházet. A jistě
by pak vyvraždili celý Bristol. "
"Máš pravdu,"souhlasil Ruprecht, " země byla unavená, lidé ztráceli životy jen kvůli tvrdohlavosti několika jedinců.
Na venkově se tvořily bandy, které zabíjely malé vojenské oddíly. bez rozdílu, ke které straně náleželi. Potřebovali
jsme mír. Navrhoval jsem to králi už dávno předtím, mleli jsme z posledního. Posall jsme mu několik dopisů, kde
jsem ho přímo prosil, aby to udělal: byla to jediná čestná cesta ven, jediná cesta, jak si zachránit království. Puritáni
totiž ještě pořád tvrdili, že on za nic nemůže, že všechno jen jeho rádci. V posledním dopise mi napsal stroze, ať už
mu takovou věc nenavrhuji.
" V tom ho poznávám, " zachechtal se Maurice.
V Bristolu to byla obzvláště zoufalá situace," pokračoval Ruprecht, "a ti vojáci i civilisté by tam zemřeli úplně
zbytečně. Já jsem sice tehdy slíbil králi, že budu město hájit po čtyři měsíce, ale jen když se nepříteli nepodaří
prorazit hradby. Během té doby mi také musí někdo přijít na pomoc. Sám jsem Bristol dva roky předtím dobyl, už
tehdy jsem znal jeho slabiny. Měl jsem jen jeden a půl tisíce můžů a hradby města se táhly pět mil.
Město začali obléhat Fairfax s Cromwellem koncem srpna 1645 a měli s sebou 12 tisíc mužů a mnoho děl. A hlavně
velká obléhací děla, kterými hned první den prorazili dvě mista v hrazení a nepřátelé se hrnuli od města. jen tak tak
jsme je stačili zastavit a začít vyjednávat. Při přesile, kterou měli, nám zbývaly jen pár možnosti: buď prorazit jen s
kavalérií a dát se na útěk nebo se stáhnout do zámku. V obou případech to znamenalo ponechat město jeho krutému
osudu. Třetí možnost byla bojovat až do jisté a zbytečné smrti. nezbývalo než se čestně vzdát.
"Vzpomínám," přidal se Maurice. "Fairfax ti tehdy poslal dopis, kde se odvolával na tvou zoufalou pozici a na tvé
lidské city. Neměl jsi tehdy žádné spojení s králem a věděl si, že ti na pomoc stejně nemůže přijít. V městě byla
špatná voda a řádil tam mor. Ty ses tehdy zachoval čestně, jako pravý rytíř - "

"Spíše jen jako hráč šachu," přerušil ho Ruprecht, "to byla vždy moje oblíbená hra. Tam nikdy nehraješ do potupného
konce, ale vzdáš to, když je další obrana marná. Bylo přece zbytečné vylévat krev tam, kde se nic nedalo získat.
Obzvláště ne krev civilistů. V městě už stejně nikdo nechtěl válku . . ."
"Ale Bristol bylo tehdy nejdůležitější město pro krále," namítl Maurice. "Byl to poslední přístav, který jsme měli, s
velkými manufakturami na výrobu zbraně. Král se tehdy hodně naštval - tvrdil, že jsi porušil svůj slib. Zbavil tě
velení a vykázal tě ze země, královna z tebe dokonce udělal zrádce, patrně na radu od Digbyho. A přitom rozhodnutí
vydat Bristol nebylo jen rozhodnutí tvé, ale celé tvé válečné rady. I Fairfax viděl zoufalost naší situace a dal nám
tehdy dobré podmínky: všichni vojáci mohli opustit město, zranění pak mohli zůstat a po uzdravení též odejít. Tvoje
osobní garda si dokonce mohla nechat ruční zbraně a město bylo ušetřeno drancování."

"Ano, zachránil jsem králi i vojáky. Když jsme odcházeli, sám Fairfax i Cromwell mi tehdy dělali čestnou stafáž .
Mladý Thomas Fairfax byl hodně povahou jako já. Byl to dobrý válečník, statečný - nenáviděl násilí. A byl férový,
však to měl i ve jméně," usmál se Ruprecht. "Škoda, že jsme s e museli potkat na opačných stranách bojiště. A měl i
tu odvahu, že se později ostentativně nezůčastnil odsouzení a popravy krále. Také nám dvěma tehdy zařídil, aby nám
parlament dal svobodný průchod ze země. "
"Nu to bylo hlavně proto, že jsi jim tam vadil, nic lepšího si nemohli přát," zachechtal se Maurice. "Ale vážně: Mohli
tě sice pak zajmout a popravit, ale měli k tobě větší úctu než tvůj král, který tě zradil. Tím, že tě vyhnal ze země, tě
zároveň zbavil jakékoliv ochrany. Vydal jim tě prostě na stříbrném tácu. A to nebylo jen díky Digbymu, který
podepsal ten rozkaz! Víme, že strýc tehdy osobně napsal svému synu, že by tě raději viděl mrtvého než se dožít toho,
že jsi vzdal Bristol. A to vše za to, že za něj mnohokrát nasazoval život a u Naseby jsi ho zachránil před zajetím.
Jemu pak stejnou mírou za dva roky odplatili Skotové, když se jim vzdal a ti jej pak zrádně vydali puritánům.
Jestlipak si na to vzpomněl tu noc před svou popravou? Digby pak utekl ze strachu za hranice a v roce 1647 jsi ho u v
Paříži veřejně vyzval na souboj - jen královna tomu zabránila. Už dávno asi tušila, jak špatné rady jí a královi dával.
Anebo se přece jen bála, abys ho nezabil?"
"Nevím, špatný šermíř asi nebyl. Wilmot se s ním tehdy bil a byl od něho zraněn. Ostatně královna se se mnou po
strýcově smrti ještě ráda smířila. Jak ty říkáš, měla pro mě tajné sympatie, ne?" zachechtal se Ruprecht.
Zase ho chytil záchvat kašle, tentokrát to trvalo mnohem déle, než se uklidnil. Maurice, který už věděl o jeho
lektvaru, mu podal lahvičku. Ruprecht mu poděkoval a najednou mu s jakýmsi divným leskem v očích povídá: "Víš,
čeho jsem si ale tehdy vážil nejvíc? Toho, že jsi mě v té těžké době stál za mnou a odešel jsi za hranice se mnou."
"Ano, ale nejen proto, že jsi můj bratr, ale proto, že jsi byl v právu a že ti bylo ukřivděno. Král tím urazil i mě,"
vysvětloval Maurice. "Král ti sice dal průjezdný pas, který však musel být potvrzen parlamentem, jinak by tě hned v
prvním městě zatkli a popravili. Byli jsme přece na samém vrcholku seznamu jeho nepřátel. To jsi je ale o to
potvrzení nechtěl žádat bez králova svolení. Vyjel jsi do Oxfordu, ale král s tebou nechtěl mluvit. Tak jsi alespoň
zažádal o vojenský soud. Ten tě ovšem zprostil viny, ale král své rozhodnutí nezměnil. Vlastně to bylo dobře alespoň jsme se nedočkali jeho tragického konce. A nám začala nová éra, dobrodružství na moři, že?"

Odpověď nepřicházela. Otočil hlavu a zadíval se na Ruprechta, který těžce dýchal. Bylo ale vidět, že konečně spí.
"To je dobře," pomyslel si Maurice, " tehdy to pro tebe asi byla ta nějtěžší chvíle tvého života. Ne, nikdy jsem tě
neviděl plakat, ale ten pocit křivdy, to muselo být zlé." Zvedl se a tiše odcházel do tmy.
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel &Scaron;lajsna
Název: JEŠTĚ JEDNOU DRACULA

Když B. Stoker v r. 1897 napsal svůj román Dracula jistě netušil, jak se upíří sága rozroste do
netušených rozměrů.
Je zajímavé, že podle popisů historie, kterou vypráví románový upír byl identifikována skutečná
osoba- rumunský kníže Vlad IV.- Narážeč. Svou přezdívku dostal podle oblíbeného způsobu, kterým
nakládal se svými nepřáteli. Celý život bojoval proti mnoha nepřátelům, především proti osmanské
expanzi, o alespoň malou nezávislost. I když hrůza byla součástí psychologického boje, podle
dobových pramenů Vlad IV. svou krutostí všechno přesahoval. Nikde se však nedočteme o tom, že by
někdy pil krev nebo vstal z mrtvých.
Autor si ho vybral asi právě pro jeho krutost. Možná i
proto, že Rumunsko z pohledu tehdejších Angličanů, byl
konec světa.
Víra v upíry a nemrtvé tedy s tímto mužem nijak
nesouvisí.
Vznikla totiž již mnohem dříve. Archeologové i na
našem území nacházejí hroby, kde mrtví mají polámané
kosti, násilně oddělenou hlavu, jsou svázáni, nebo jim
bylo probodáno srdce. Mnoho záhadologů z toho
usuzuje, že šlo o upíry, kterým takto bylo zabráněno
v zmrtvýchvstání.
Skutečnost však myslím je zcela jiná.
Víme, že ještě v minulém století neexistovaly kvalitní
diagnostické přístroje schopné spolehlivě určit ukončení
všech životních funkcí. Můžeme si tedy docela dobře představit, že se občas, zejména v dávnověku
stávalo, že osoba v hlubokém komatu byla považována za mrtvou a následně pohřbena.
Když se pak takový člověk probral, mohl zešílet nebo přinejmenším byl nenaladěn vůči těm, kteří ho
pohřbili. Zavřete oči a představte si situaci: do vesnice vrazí člověk, který byl považován za mrtvého.
Je sinavě bledý, špinavý, pohybuje se toporně, v očích má vztek a šílenství a sápe se po lidech.
Co asi tak následovalo?
Celá vesnice se na něj vrhla a postarala se o zneškodnění. Následně pak i o to aby byl pohřben,
tentokrát tak, aby se už znova určitě nevrátil.
Teď něco k pití krve.
V době, kdy Stoker knihu psal, byla moderní lékařská věda doslova v plenkách. Vědělo se sice, že krev

je nejdůležitější tělní tekutina, ale to bylo v podstatě vše. O krevních skupinách tehdy neměl ještě
nikdo ani potuchy. Odráží se to i v ledabylosti s kterou hrdinové dávají transfůze krve nebohé oběti.
Stejně tak je nesmyslná představa, že by dvěma malými rankami mohlo být odsáto tolik krve, aby to
postižené osobě způsobilo mdlobu. Průtočnost takových otvorů to prostě vylučuje! ?
A to i když bychom připustili možnost, že upíří zuby vylučují látku zabraňující srážení krve a
samovolné stahování rány.
Upíří tématika byla, jak už jsem napsal na začátku, rozhojněna o četné někdy až bizarní varianty.
Zvláštní variantou je reality-fiction. Fantazie tvářící se jako reality.
Je ovšem smutné, že někteří lidé nepoužívají zdravý rozum a jsou ochotni takovéto literatuře uvěřit a
brát ji jako prokázaná fakta. Nejde přitom o nějaké nezralé huberťáky, ale i velmi vzdělané lidi
s velkým rozhledem.
Také proto vznikl tento článek.

Ulož tuto stránku
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Název: ZAKÁZANÁ ARCHEOLOGIE.

Ačkoliv měl pan Däniken své předchůdce ( např. Velikovského, Bergera) , přesto mu nelze upřít to,
že to byla právě jeho kniha Vzpomínky na budoucnost, která zažehla oheň v srdcích mnoha jeho
následovníků. I když obsahovala řadu chyb, které autor vysvětloval mladickou nevědomostí a v
pozdějších vydáních je vypouštěl nebo opravoval, mnoho lidí oslovila právě pro svou prostou
horoucnost..

Náhle, jakoby odnikud se vyrojily celé zástupy laických
badatelů a začaly zdánlivě jistou a utříděnou vědu obracet
naruby. Není divu, že vážení vědci se tomu začali bránit a
reagovali podrážděné jako vosy, kterým někdo rozbíjí
pracně vybudované hnízdo.
Vypočítávat všechny ty nálezy a artefakty, které se zjevně
nehodí do doby z které mají pocházet nelze-byl by to
předlouhý seznam. Stejně tak jako je po celém světě
rozeseto mnoho staveb s jejichž účelem či způsobem stavby
se to nezdá být zcela v pořádku. I mnohé kresby a sochy
dávají tušit jakousi spíše technickou než náboženskou
povahu.
Těchto indicií je tedy mnoho, ale přesto to oficiální historiky nechává v klidu a tak vlastně vznikla
paraelní archeologie a historie. Ta předpokládá kdesi v dávné historii lidstva
1/ návštěvu lidem podobných mimozemšťanů ( Däniken, Stichin)
2/ existenci dávné vyspělé a později zničené civilizace (Farkas, Donnatelly,)
3/ civilizaci značně vyspělejší žijící s námi v paraelní dimenzi ( A.Hruška)
4/případně míchající tyto teorie ve více či méně chutný koktail (Wiesner)
Nečekejte, že se k některé teorii přikloním - každá totiž má své slabiny o nichž autoři cudně mlčí a
„nevhodná fakta“ buď zcela opomíjejí, nebo tvořivě upravují a opracovávají.
V tom právě vidím jeden z důvodů, proč zatím jednotný šik klasiků tak lehce odolává i když jejich
vysvětlení bývá mnohdy ještě bizarnější než názor laiků. Celý spor tak dostává nechtě komický podtón
i když je v podstatě tragédií. Myslím si totiž, že teprve poznání pravé minulosti lidstva nám pomůže
zcela otevřít dveře do budoucnosti. Jsou to spojité nádoby, kde na jedné straně je zatím velký dluh.
Co dělat?

Když pan Däniken psal svou první knihu v polovině šedesátých let m.s. oslovoval i oficiální vědce a
doufal v jejich pomoc. V posledních knihách pak už jen zklamaně konstatuje, že k posunu v myšlení
dojde snad až tehdy, kdy současná generace vědců vymře a nahradí ji nová-jinak smýšlející. Vzhledem
k tomu, že v posledních letech začíná mít lidstvo zcela jiné starosti, vypadá to na dlouhodobý a
truchlivý pat.
Záhadologické literatury je tolik, že i ten nejstručnější výčet by zabral mnoho místa. Krom zde
zmíněných autorů jistě v každé knihovně najdete spoustu titulů, které stojí za přečtení.

Ulož tuto stránku
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Pokračujeme zde s malými detektivními příběhy bez konce, u nichž máte uhodnout kdo, co či jak - to
záleží na otázce - provedl popsaný zločin. Jde o to nalézt jistý, zde uvedený detail, který to prozradí
(za použití logiky a ostatních fakt). Detektiv Příhoda zde řeší případy, na které strážmistr Doufal
prostě nestačí. Všechna jména osob jsou zcela vymyšlena a nevztahují se k žádné - živé či mrtvé osobě.
Řešení z minulého čísla (Uhodnete?, č.16):
Pokud byla opravdu baterie vybita, byl to zřejmě i důvod, proč auto nenastartovalo. Vybila se baterka
mrazem? Patrně, ale den na mrazu ještě tilk neznamená - to už asi musela být částečně vybita, když
tam Došel dojel. Protože alternátor byl dobrý ( a předpokládám i regulátor, ten mechanici jistě
nevynechali) a nabitá baterka by sama nějakou dobu držela náboj, zbývá jen jenda možnost: uvolněný
řemen k alternátoru. Tak se stalo, že se alternátor netočil - nebo řemen dost prokluzoval a baterka se
nedobíjela, ale naopak vybíjela skrz spotřebiče. Pokud pan Došel nepoužíval světla, je možné, že mu
vystačila na celou cestu tam - zapalování tolik nebere a ani ventilátor k topení, které dodává chladicí
okruh, ne. Po zastavení ale už náboj v baterce nebyl dostečně silný k nastartování, ke je potřeba silný
proud z baterky. Patrně to zjsitil, až když se chystal domů. Pokud se o to pokoušel několikrát, vybil si
navíc i zbytek náboje.
Pokud si policisté nevšimli volného řemenu, po odmontování alternátoru už bylo pozdě - důkaz by
ostatně byl nepřímý - pokud se to nestalo už někdy předtím, mohlo jít o náhodu. jenže pak by ale byl
Došel opatrný. Mohlo to teda být připraveno jako past, ale to už se asi nedovím, pokud si to mechanik
nevšimnula nezapamatoval. Navís skutečnost, že Došel neměl mobil a jeho žena i s přítelem ani
nevěděli kam jel, je dost podezřelá. Došel patrně přítele pozval, aby jel s ním, ale ten odmítl. Proč asi?
ZLATÝ SKARAB.
"Mám pro vás záhadu, pane detektive," skoro jásavě oznamoval strážmistr.
"A copak, pane Doufal?" zeptal se Příhoda. " A jak jste uhodl, že mám rád záhady?"
" Mám na to šestý smysl," vysvětloval vážně Doufal. "A taky proto, že mi ty zádahy vždy pomůžete
vyřešit."
Zcela zmrazen touto logikou, Příhoda unaveně řekl: "Tak sem s tím, když jste to tka zdůvodnil."

"Mam takový problém: ztratil se zlatý prsten, ve tvaru skaraba - jestli víte, co to je. celý zlatý."
"Ale tak ho hledejte, pane strážmistr, to je prace pro vás jako stvořená!"
"Já už ho našel, pane detektive, v zastavárně."
"Ale to je skvělé, tak gratuluju - a je po záhadě, ne?"
"|Není, " řekl smutně Doufal, "já našel ještě jeden, při prohlídce bytu jednoho podezřelého."

"No to je horší," řekl detektiv, "neztratily se ale náhodou dva? "
"Ale ne, ztratil se jen jeden, ale našly se dva," odpověděl strážmistr.
"Neříkejte! Pokud se prsten nerozdvojil, znamená to, že ten druhý se neztratil, vy jste ho jen rekvíroval
jeho majiteli, že ano?"
"Ale ne, ten člověk nebyl žádný majitel, ale známý lupič Podvondra. jenže z něho jsme nic nedostali."
"A jak víte, že se ten první ztratil?" zeptal se naoko naivně detektiv.
"Nu protože to jeho majitel, známý zpěvák Doktor Tenorio, oznámil policii."
"Tak to asi lhal, ne? Nejprve ho zastavil v zastavárně a pak to oznámil jako krádež? To je ale trestné!",
žertoval Příhoda dál.
"Ale on ho nezastavil. zastavil ho nějaký Francek Maryša - majitel zastavárny má i jeho podpis."
"Ale ne, vy potřebujete jeho popis, ne podpis! " zasmál se detektiv. "A už jste toho člověka našel?"
"Právě že ne! On totiž vůbec neexistuje!"
"To asi ano, totiž ne, neexistuje. A váš zástavník asi nezná českou literaturu, " usmíval se Příhoda.
"Jak to myslíte, pane detektiv?" otázal se Doufal.
"Vidím, že ji také neznáte," zašklebil se detektiv. "Francek a Maryša jdou dvě známé postavy ze hry
Bratří Mrštíků, nazvané Maryša."
"Ale proboha, teď mám teda dva pachtele: Nějakého frnacka a nějakého Maryšu," zaúpěl Doufal.
" To by se vám jen hodilo: dva prsteny, dva pachatelé," zachechtal se detektiv. "Ale musím vás
zklamat: Maryša byla žena a Francek byl její milenec".
"Ale pane detektiv, nedělejte mi tady z toho zamilovanou love story. Buďte vážný. Mám dva úplně
stejné prsteny a nevím, který je ten pravý".
"Máte pravdu, jeden asi bude falešný," potrvdil detektiv. "A proč to nedáte odborníkům?"
"Když já jsem si chtěl udělat trochu té amatérské detekce. Víte, že bych jako jednou byl tak chytrý jako
vy a třeba by mě také udělali detektivem."
"Ale to správné! To se mi líbí, jen do toho, pane strážmistr! Předpokládám, že oba prsteny vypadají
stejně, ne?" "No právě," přitakal Doufal. "A tak jsem doufal . . . "
"Nu vidíte, už si i pamatujete svoje jméno," zachechtal se detektiv. "A zkusil jste do nich kousnout?"
"Ale proč, pane detektive? Co kdybych si vylomil zub?"
"Nu dříve, za starých časů to lidé dělali, ale je-li to cizí prsten, tak bych to nedoporučoval."
"Nu já bych to stejně podle chuti nepoznal. Já zkusil něco vědeckého: víte, jak ten Archimedes, to byla
ale chytrá hlava, četl jsem o tom, jak to udělal."
"No a ?" zeptal se Příhoda.
"No nic: oba prsteny vytlačily každý stejné množství vody."
"To bude asi tím, že jsou identické. Zkuste to jinak, bez vody.
"A jak, pane detektive?"
"Když chcete moje místo, musíte na to přijít sám, v tom vám nepomůže ani diplom z Plzně. A
mimochodem: ještě musíte přijít na to, kdo co ukradl, případně padělal." řekl zlomyslně Příhoda a
odešel si dát jedno pivo na ten bolehlav, který vždy dostal, když se ho strážmistr na něco ptal.
Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.
Ulož tuto stránku
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Je to už přes deset let, co se zúčastňuji mezinárodního výzkumu Vojničova rukopisu (VM). Přitáhlo
mě k němu nejenom to, že je to - po stu letech, co ho Vojnič koupil a zveřejnil některé jeho stránky s
výzvou, aby se veřejnost snažila o přečtení téhož - pořád ještě záhada nad záhady. Stále totiž ještě
neznáme autora, písmo ani jazyk.
Už od začátku jsem zaujal ve VM výzkumu pozici jakého "ďáblova advokáta". Ten název je ovšem
klamný - církev jej sice stále ještě používá pro úředně jmenovaného protihráče při zkoumání osob,
které by měly být prohlášeny za svaté, ale dnes je tento titul všeobecně míněn pro každého, kdo
nesouhlasí s oficiální linií . . .

Úsek z Marciho dopisu

Časově v pořadí následoval známý dopis Marciho, kterému budu věnovat tuto kapitolu. Pravda, ještě
předtím byl časově Marciho dopis Kircherovi, kde dával Barešovi něco jako dobré reference - Kircher
se na ně asi ptal, nebo sand i začal podezírat, že VM je padělek. V onom dopise se ale Marci o VM
vůbec nezmiňuje, takže to není částí VM provenience.
První dopis Marciho Kircheroivi o VM - mohlo jich být více, ale v jinak spořádaném Kirvcherově
archivu se žádný předešlý nenašel - byl údajně vložen už přímo v originále knihy, kterou poslal Marci
Kircherovi po Barešově smrti. Říkám "údajně", ne proto, že bychom nevěřili Vojničovi, ale je faktem,
že on jediný zřejmě beze svědků dopis z knihy vyňal a tím sám důkaz jeho námežitosti v VM
nešťastně eliminoval. Koneckonců mohl to být i někdo jiný než Kircher, který do VM dopis vložil,
možná si úmyslem přidat VM nějakou provenienci.
Marci totiž v dopise nepíše nic, co by mohlo naznačovat, že mluví právě o VM. Je možné, ale na rozdíl
o VM psal o jiném rukopise, který měl Bareš v Praze a který bych nazval "pražský", Jedinou
identifikací by bylo, svědectví někoho jiného, že opravdu ten dopis viděl ve VM vložený. K nejasnosti
stituace přispívá i to, že dopis je podivuhodně vhodnou náhradou nějaké jiné identifikace pro
provenienci VM a mohl býy vložen do VM úmyslně. Sám dopis vůbec neuvádí nějaké podrobnosti, že
mluví o VM! To by třeba bylo v případě, kdyby se VM opravdu nalezl ne v Mondragone, ale v
hromadě neidentifikovaných rukoppisů v jakési Librerii Franceschini, kterou Vojnič dva roky předtím

koupil a kde nalezl podle jeho slov "tisíce rukopisů", a protože se jednalo o knihy zkonfiskované
policií, žádná z nich patrně neobsahovala svou provenienci.
To je důležitý bod, protože dosavadní provenience se v mnoha místech odvolává právě Mondragone,
ač ani tam nenajdeme nikde zápis, že tam skutečně VM někdy byl. Jen Barešův dopis z minulé
kapitoly nám trochu naznačuje, že VM by opravdu mohl být onen "pražský" rukopis a to jen tím, že
nepoznává květiny ve VM zobrazené, ale to by nemusel poznat ani v jiném herbáři, i když ty druhé
mají daleko lepší obrázky :-). Ani dopisy, které Vojničovi zaslali bratři Stricklandové (jeden učil na
Mondragone a druhý byl jeho bratr v Anglii, kde ho asi Vojnič poznal), kteří mu podle provenience
VM prodali, se o rukopise ani nezmiňují, nemluvě už ani o tom, že velmi, velmi málo knih, které měly
to nesmírné štěstí, že v nich byla pečlivě a vhodně uložena hned i jejich provenience ve formě dopisu
původního majitele :-). V článku "Mondragone navždy" jsem tuto situaci rozebíral podrobně a protože
ani Kircher nikde o VM nemluví, je možné, že se "pražský" rukopis někde ztratil a jeho místo zaujal
neoprávněně VM. To potvrzuje záhadné mlčení Vojniče o místě, kde VM koupil, případně i jeho
mlžení, když na něj dotírali.
O tom by svědčilo i to, že nikde nemáme záznam, že Kircher VM opravdu dostal. Dokonce ani
nepoděkoval Marcimu za tak pozoruhodný dar! A to ani když ten ho požádal několik měsíců před svou
smrtí o zprávu (přes dopis od Kinnera).
To se zdá být opravdu divné, Kircher byl znám jako zdvořilý člověk a podle jejich četné
korespondence se dá říci, že byli opravdu přátelé. Na druhé straně je zřejmé, že Kircher dostával
takových žádostí od lidí víc (jednu dokonce s úmyslem ho zesměšnit, což se povedlo a proto byl
později opatrnější :-).
Jeho dilema - pokud VCm opravdu dostal - bylo zřejmé: tajemný rukopis nerozluštil, ale na druhé
straně nechtěl vypadat jako že to nedokáže, on, který "vyluštil" hieroglyfy! Nejlepší bylo tedy
předstírat, že nic nedostal. Jako dříve, dopis (tentokrát i s VM) mu dovezl páter provinciál, který určitě
musle marcimu po návratu marcimu podat zprávu. Dnes víme, že Kircher VM zřejmě dostal - musel,
když dostal Marciho dopis. My obvšem ani nevíme, zd aonen dopis dostal- nikde to nepotvrdil. Pokd
pražský rukopis nedopstal, apk je velká možnmost, že Vm ani není onen "pražský" rukopis . . .
Marciho dopis je datován 1666 a má plno sporných bodů. Celý dopis je uveden ke konci tohoto článku
a je to můj překlad do četiny, ne z originálu, ale z anglického překladu, který sie Vojnič nechal pořídit.
Snažil jsem se držet co nejpřesněji překladu (latinský originál je obtížný pro překlad, když nejsem
odborník na středověkoua církevní latinu). I přes tyto nepřesnosti, samotný originál naznačuje plno
rozporů.
1) Už samotné datování je napsáno tak nečitelně, že nevíme, zda šlo o rok 1665 či 1666. tom se bedlo
hodně sporů, ale pro provenienci to nakonec není tak kritické. Ale protože Marci zemřel a podle toho,
jak se na VM Kirchera ptal, je datum dopisu patrně rok 1666.
2) Dopis zřejmě není psán Marciho rukou (při srovnání se staršími dopisy) - byl už tehdy téměř slepý a
zřejmě používal písaře, sekretáře či některého spřáteleného jezuitu (Kinnera).
3) Podpis nema obvyklou zkratku, která v jiných dopisech slouží jako značka, že podpis je skutečně
autentický.
4) Marci oznamuje, že knihu zdědil po Barešovi, kterého nejmenuje, říká mu jen "původní majitel

knihy" a naznačuje, že jej Kircher zná. To je potvrzeno v českých záznamech: Marci opravdu zdědil
Barešovu knihovnu a bareš§v dřívější dopis potvrzuje, že tehdy VM měl. Proč zrovna tuto knihu posílá
Marci Kircherovi? Protože ví o Barešových dopisech jesuitovi a o opsaných ukázkách, které Bareš
posílal s dopisy. Kircher se patrně ptla na originál už předtím.
To naznačuej věta "přičemž Vám okopíroval a ; poslal část knihy." Proč mu jej zasla jako dar, tj
zadarmo, když Rudolf měl za knihu zaplatit 600 dukátů? To může vyplývat z jeho přátelství, ale
možná spíše z toho, že Marci věděl, že on sám VM nevyřeší a co víc, měl jsité pochybnosti o pravosti
rukopisu - patrně jej s Barešem dříve řešil. Víme totiž, že s Kircherem kdysi řešil tajné depeše
švédského generála Banéra.
5) Proč Bareš věnoval knihu Marcimu a ne Kircherovi? Možná chtěl, aby ji vyřešil Marci, Čech a
přítel. Proto mu zanechal i zápisky o tom, jak knihu sám řešil. Ty, jak v dopise Marci píše, zaslal s
knihou Kircherovi, ale nic z toho se nanašlo. Škoda, to by právě mělo být součástí provenience a
důkazem autentičnosti VM. Jiný důvod, proč bareš knihu neodkázal Kircherovi je prostě ten, že na něj
byl naštvaný. Kircher mu aptrně ani neodpověděl, chtěl ho tím potrestat.
6) Marci potvrzuje náš dohad, že Bareš nechtěl, aby Kircher vyřešil célé VM, říká v dopise "... Vám
...poslal část knihy, o které se domníval, že by pak mohl přečíst zbývající část". Je zřejmé, že Bareš
chtěl tajemství ( možná výrobu zlata či jiné) využít sám neo alespoň marci, který byl jeho opravdovým
přítelem.
7) Proto nás nesmí oklamat, že Babreš naznačuje ve svém druhém dopise Kircherovi, že jde "asi o
nějaké léčebné tajmství z orientu" či co :-). Tím chtěl Kircherovi zatajit, o co mu skutečně šlo.
8) Záhadná je rozhodně věta, že Rudolf II "dal člověku, který mu knihu prodal (doslova přinesl, j.h.)
600 dukátů". "Majitelem" sice jistě nebyl sám autor VM, ale onen majitel VM Rudolfovi mohl prodat
osobně nebo přes prostředníka. Kdo byl tedy majitel? Už jsme jinde komentovali, že to nebyl Dee (za
to by ho asi Rudolf nevyhnal z Čech :-). Spíše se zdá - podle toho, kolik o tom věděl, že tím
prostředníkem byl přímo Mnišovský, který se kdysi chlubil, že pro Rudolfa sháněl rukopisy v Horním
Rakousku - ale to asi Marci nevěděl.
9) Marci zde mluví o ceně 600 dukátů a přitom věnuje Kircherovi knihu zadarmo - inu kniha, která se
nedá číst, mohla mít takovou cenu jen pro sběratele Rudolfa, ale ne pro vědce jako byl Marci. Anebo,
jak jsem napsal výše, pochyboval o hodnotě knihy vůbec, viz věta: "To nehodlám posoudit; je na Vás,
abyste určil, jaké stanovisko bychom měli nadále zaujmout". Tu zde lze chápat jako politicky
formulované pochyby o pravosti - to už tehdy asi Marci věděl, jak Kirchera někdo napálil. jeden
výzkumník dokonce soudil, že to byl Mnišovský, kdo chtěl Kirchera doběhnout. Osobně si ale mysím,
že ne.
10) Marci - vlastně to má od Mnišovského - naznačuje, že autorem by mohl být Roger Bacon. Je
zajímavé, že si této věty původně nepovšiml ani Vojnič, který si prý dopisu původně nevšinl vůbec! To
byla ovšem neuvěřitelná nedbalost u antikváře - patrně chtěl naznačit, že na bacona přáišel sám, při
studiu rukopisu. Vzhleem k tomu, že Vopjnič byl antikvář- samouk, obojí je možné. Nejspíš ale
neuměl latinsky a tak čekal, až mu někdo dopis přeloží. Je celkem málo pravděpodobné, že Vojnič
dopis našel někde jinde jinde a sám jej do VM vložil.
11) Byl to také právě Vojnič, kdo do provenience přidal Johna Dee, jakožto majitele rukopúsiu - Marci
se o něm nikde nezmiňuje a je zajímavé, že to zřejmě nevěděl ani Mnišovský. Je ovšem pravda, že
Vojnič našel - patrně daleko později - zmínku o 600 dukátech v pamětích Arnošta Dee, Johnova syna,

kde vzpomíná, že jeho otec měl manuskript, kde bylo plno "hieroglyphics". V Praze bylo Arnoštovi
kolem deseti let a cokoliv se nedalo číst, mělo - a má ještě dnes - přízvisko "hieroglyfy". I jako chlapec
by si ovšem musel všimnout i obrázků rostlin a nahých žen. Nic takového nepopsal.
12) Nejzádadnější zůstává věta. "Věřil, že autorem byl Angličan Roger Bacon". Protože předešlé větě
mluví Marci o Mnišovském, Rudolfovi a onom doručiteli VM, nevíme, kdo to teda "věřil". Nejspíše
jen Manišovský a na něj se patrně vztahují pochyby Marciho. Už i proto, že to, co řekl, byla částečně
šeptanda, nikde jinde nepotvrzená. opravdu, je zajímavé, že nikdo jný z té doby se o VM nezmiňuje ani historici, ani jiné známé osobnosti ve svých pamětech. Je to také jen informace z třetí ruky: ani
Rudolf a patrně ani Ferdinand třetí to neřekli přímo Mnišovskému - dozvěděl se to jinde - a teprve pak
to řekl Marcimu.
13) Jak jsme jinde ukázal, Marciho dopis nepostačoval k solidní provenienci, byl vyjmut z VM a v
obsahu není nic, co by naznačovalo, že k VM patří. Naštěstí se navíc zázrakem - jako v mysteriózních
fantaziích - objevilo ve VM záhadné neviditelné písmo (nekódované) se jménem Jakuba Horčického.
Někteří výzkumníci dodnes tvrdí, že šlo o podpis, ale řada detailů (především písmo: pravý podpis
objevil v mělníce pan Karel Šlajsna) - ukazují, že to patrně napsal nějaký archivář. Vojnič to navíc
klamně interpretoval jako věnování od Rudolfasamotného. patrně opravdu neznal latinu: latinský text
říká "Jakuba", tedy 2 pád a ne "Jakubovi"(třetí pád). Historii VM tento nález posunula jen pár let před
Bareše, ale nijak ji nezměnil Pro Vojniče to byl ovšem vhodný "chybějící článek" mezi Rudolfem a
Marcim. Vojnič také patrně o Barešovi věděl (už z Prahy mu psali, do koho Marci zdědil knihovnu) ,
ale z neznámých důvodů jeho jméno nikde neuvedl. Možná, že objevil, že by to naopak umělou
provenienci VM poškodilo :-). Ale o tom zase příště.
DOPIS OD J. M. MARCIHO ATHANASIOVI KIRCHEROVI
(Podle anglického překladu Johna Tiltmana z latiny, citovaném na stránce
René Zandbergena, přeložil do češtiny autor )

Úctyhodný a zasloužilý pane, Velebný Otče:
Tuto knihu, kterou jsem zdědil od mého blízkého přítele, jsem se rozhodl poslat Vám, můj drahý
Athanasie, hned jak se stala mým majetkem, neboť jsem přesvědčen, že ji nemůže přečíst nikdo jiný,
než Vy.
Původní majitel knihy se vás jednou tázal na Váš názor dopisem, přičemž Vám okopíroval a poslal
část knihy, o které se domníval, že by pak mohl přečíst zbývající část, ale v té době vám odmítal poslat
samotnou knihu. K jejímu dešifrování věnoval svou neustálou snahu, jak je patrné z pokusů, které
vám tímto posílám a jeho naděje ho neopustila až do smrti. Ale jeho snažení byly neúspěšné neboť
Sfingy jako tato ( míněno záhady, pozn. J.H) poslouchají jen svého mistra, Kirchera. Přijměte tedy
tento dar, i když hodně zpožděný, jako výraz mojí úcty, a propracujte se překážkami, budou-li nějaké,
jako obvykle s úspěchem.
Dr. Rafael, který učil Ferdinanda III, tehdejšího českého krále, češtinu, mi řekl, že tato kniha náležela
císaři Rudolfovi a že dal člověku, který mu ji prodal (doslova přinesl, j.h.) 600 dukátů. Věřil, že
autorem byl Angličan Roger Bacon. To nehodlám posoudit; je na Vás, abyste určil, jaké stanovisko
bychom měli nadále zaujmout, Vy, do jehož laskavosti a přízně se bezmezně oddávám a zůstávám,

Joannes Marcus Marci z Kronlandu
Praha, 19 srpna 1665
(díky nečitelnosti poslední číslice se uvádí někde i datum 1666, poznámka j.h.)

(pokračování)
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Už jsem tu probírali VM z různých stránek a vzhledem k tomu, že k rozluštění textu jsme se zdá se
zatím mnoho nepřiblížili, jsou to především kresby, které přitahují naší pozornost a bádáme nad
jejich významem.
Téměř všude se dočteme, že rukopis obsahuje především kresby neexistujících rostlin. To ale není
pravda, a dr. Edit Shewoodové patří dík za to, že se jí některé podařilo identifikovat se skutečnými
rostlinami. Fakticky je tím také popřena teorie, že by spis byl jako celek nesmysl, nebo podvod.

Trochu jiná situace je s částí,
které jsem se věnoval nedávno,
tedy částí, která je považována za
astronomickou- astrologickou. I
já jsem to takto pojal, ale později
jsem si uvědomil, že to nemusí
být to nač to na první pohled
vypadá.
První možnost, kterou jsem tu
navrhl, je tabulka, které
používají léčitelé, když pomocí
kyvadélka určují diagnózu
pacienta, obdobně pak k nalezení
vhodného léku. Jiná tabulka pak
může sloužit k předpovídání
budoucnosti a dále k nalezení
odpovědí na pronesené otázky.
Další možností jsou takzvané
magické pečetě. Tou nejznámější je pentagram umístěný v kruhu. Je to jednoduchá varianta
Šalamounova amuletu síly. Ke každé další najdeme v příslušné literatuře její výklad a opodstatnění a
také samozřejmě i účinky, které má mít.
Pečetě, nebo chcete-li amulety, jsou tak stále složitější a jsou doplňovány o další detaily. Maximum asi
dosáhl nám známý J. Dee ve své knize Monas Hieroglyphica z r. 1564 věnované císaři Maxmilánu II.
Tato kniha budí dodnes rozpaky esoteriků a nelze se divit císaři Rudolfu II., že nad ní kroutil hlavou a
řekl, že jí nerozumí. Matematik a geometr Dee totiž své pečetě navrhl přísně graficky, což byla sice i
snaha jiných, ale on do nich vtěsnal všechno, takže celek pak působí velmi chaoticky, nepřehledně a
podle esoteriků se tu jednotlivé síly ruší, takže ve výsledku nemají pečetě žádný účinek.
Ale to jsem trochu odbočil. Některé ilustrace, myslím teď především ty, které jsou považovány za
zodiaky, totiž mohou být právě návrhy na amulety pro osoby narozené ve znamení umístěném
uprostřed. Když si uvědomíme, že o pár stránek dál slouží zobrazení hvězd ( je zajímavé že ne

pěticípých jak je běžné, ale nezvykle sedmicípích!) k tomu aby možná oddělily jednotlivé odstavce
nebo jsou tu jen ozdobným doplňkem, mohly být “jen“ doplňkem i zde.
Předpokládáme-li že alespoň část VM sloužila léčiteli- bylinkáři ( a některé ilustrace přímo nabízejí
vysvětlení, že je v textu popisována příprava lektvarů) musíme si uvědomit, že tato profese byla dlouhá
léta spojena i s magii. Mělo to pochopitelně i psychologický aspekt. Pokud by léčitel prostě uvařil čaj a
podal ho nemocnému, ten by v jeho účinek neuvěří. A tak součástí přípravy bylo tajemné zaříkávání,
podivné názvy i pro obyčejný kopr ( třeba).
V této souvislosti mě napadá, že součástí této psychologické masáže možná bylo i nahlížení do
tajemného VM spisu!
Je jasné, že takto praktikující léčitel ( nebo v té době především starší dámy) neustále balancoval mezi
vděkem pacienta a nařčením z čarodějnictví a spojení s ďáblem.
Samozřejmě že i v tomto oboru měla vždy astrologie své naprosto pevné místo a sběr určitých rostlin
se doporučoval jen za jisté konstelace- nejčastěji za úplňku Luny, ale i ostatní planety měli, hlavně v té
pozdější době, své zastoupení. Naopak sběr za bílého dne, natož o polednách byl považován za
naprosto fatální chybu. Je tedy docela možné, že ilustrace jsou pro nás tak nepochopitelné právě proto,
že si je autor vytvořil tak, aby mu sloužily k více účelům.
Jestliže je těžké rozrušit jazyk z doby před seti sty léty, pak neméně těžké je pro člověka
jednadvacátého století, vcítit se do myšlení někoho kdo žil před tolika lety a plně pochopit smysl
kreseb. Nicméně si myslím, že magickou stránku VM by jsme neměli podceňovat a měli by jsme při
jeho posuzování zde naznačené vlivy vzít v úvahu.
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
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Jeden z největších už nebude.
Déšť na voze z křišťálového skla.
Vpád, pomazaní, nezkušenost a prastaré hrůzy.
Vytržení nevděčných, smrt, nářek a veselí spojenců.
Nostradamus
I.
Byl to už zaběhnutý rituál. Celý národ usedne
k televizorům, aby s napětím sledoval zprávy.
Pokud se válčilo někde daleko v Africe, nebo
na Arabském poloostrově, dívali jsme se na
to, jako na něco z jiného světa. Pak, po smrti
stařičkého papeže Pavla II, se země s
islámskou vírou staly jedním přetopeným
kotlem. Noví velcí vůdcové lidu mluvili o
tom, že se tyto země již nenechají
vykořisťovat Evropou, a o Džihádu- Svaté
válce proti všem křesťanům.
Teď už se válka přesunula do Itálie, Řecka,
Španělska, Francie a to už bylo něco úplně
jiného. Teď už jsme slyšeli jména jako Janov,
Nice, Monako a Benátky. Strašlivé hrůzy
války a potoky krve, jež se k nám každý den
valily z dálky skrze obrazovku televize, se nám už nezdály jako něco, co se stává ostatním, ale už jsme
to sledovali s mrazením v zádech, protože jsme podvědomě cítili, že totéž by se mohlo dít i u nás.
A tak před námi defilovaly obrázky: Americký prezident tvrdil, že jejich hlavním úkolem je zajistit
klid a mír v Tichomoří a že spojenci jsou dostatečně silní, aby ty neuspořádané hordy rozprášili a
zahnali do moře. Nový papež se svým doprovodem přijal azyl u švédského krále. Rady NATO a
Evropské unie se sešly k dalšímu nekonečnému handrkování o společném postupu.
O nejnovější skandál se postaral jistý vysoce postavený důstojník, který si v podroušeném stavu kdesi
v baru pustil pusu na špacír a vykládal, že Francie a Itálie budou obětovány a nepřítel bude zastaven až
na úpatí Alp. Velitelství podalo dementi a žvanila poslalo do penze. V Paříži se demonstrovalo a
stavěly se barikády. U nás byl zaveden přídělový systém, aby se prý předešlo nákupním horečkám.
Poslouchal jsem to jen tak napůl. Zase se najde pár lidí, kteří za svoje prachy budou mít přístup ke

všemu a v jakémkoli množství. Stejně většina lidí už měla špajzy a sklepy plné potravin. Poslední
zpráva byla o tom, že se zítra budou lidem vydávat plynové masky ( dvacet let staré a pocházející asi
ze starých skladů CO).
Pak jsem uslyšel první výbuch a za ním další a další. Žaludek se mi sevřel- tak už je to tady! Od nás z
Norbertova je stejně dobrý výhled jako třeba z Hradčan. Vydusal jsem o dvě patra výš a z půdního
světlíku jsem měl Prahu jak na dlani.
Nad celým středem města se válel žluto- zelený dým, který se líně a pomalu šířil. Bylo jen otázkou
času, kdy vystoupá sem nahoru. Další centrum bylo v Libni a Smíchově. Možná, vlastně téměř jistě,
byly i další, ale ty jsem neviděl.
Tam někde pod tím příkrovem bylo i Václavské náměstí, kde teď byla moje žena, ale té jsem v této
chvíli nemohl nijak pomoci. Zakázal jsem si přemýšlet, co s ní je.
Měli jsme všechno připraveno. Vždyť jsme to taky s kamarády mnohokrát probírali a dohodli jsme, co
budeme dělat kdyby…
V té chvíli jsem uslyšel hlasy. Přicházeli další nájemníci domu a s nimi i moji dva synové.
„Co se děje tati?“ znělo to hodně stísněně.
„Už to začalo, kluci. Musíme rychle pryč.“
„A mamka?“
„Nevím.“ ukázal jsem ven, „Je tam někde. Ona ví, kde nás má hledat a určitě přijde za náma. Pojďte!“
Váhali.
„Je to naše jediná šance!“
Sešli za mnou dolů. Vstoupil jsem do bytu a rozhlédl se. Zabolelo mě vědomí, že tohle místo, kde jsem
prožil téměř patnáct let, vidím možná naposled. Potlačil jsem to a začal se převlékat. Batohy byly už
připraveny, stačilo do nich nandat jen jídlo a pití. Celé to netrvalo ani deset minut. Ve chvíli, kdy jsem
zavíral dveře, zhasla elektřina.
„Ještě moment“ řekl jsem klukům, „hned jsem zpátky.“
Vyběhl jsem znova na půdu. Většina sousedů tam ještě byla. Přes jejich hlavy jsem viděl, že jednotlivá
ohniska se zatím slila v jeden hustý souvislý mrak, který se už táhl přes celou vnitřní Prahu. Na
šedivém pozadí vypadal jako nějaká nestvůra. Vzpomněl jsem si na Zjevení svatého Jana: Kterážto
otevřela se studnice propasti a vyšel z ní dým jako z pece velké. Zatmělo se slunce i povětří od dýmu z
té studnice.
II.
Vyšli jsme nejprve směrem k nemocnici, ale pak jsme uhnuli doprava. Odtud se nám naskytl pohled na
sídliště Červený vrch. Tam, kde jsem tušil Evropskou ulici, bylo vidět několik černých mraků. Věděl
jsem co to je. Mnoho lidí ujíždělo z centra v autech a ve zmatku došlo k haváriím. Ty černé mraky byly
v místech, kde teď hořely vraky aut. Evropská byla nyní asi neprůjezdná a vládl tam nepopsatelný
chaos. To Střešovickou zatím kupodivu projíždělo aut jen málo. Přešli jsme jí a dali se směrem do
Veleslavína. Tady nebyl provoz vůbec žádný. Možná tu ještě ani většina lidí nevěděla, co se stalo. Můj
přítel Jirka tu bydlel v malém domku na konci úzké slepé uličky pár kroků od hlavní tepny. Celou
cestu jsme nemluvili.
Branka i domovní dveře byly otevřené a tak jsme temnou chodbou prošli dovnitř. V malé kuchyňce už
seděl Petr s rodinou. Uprostřed trůnil stařičký japonský tranďák na kterém se Jirka snažil najít nějakou
stanici. Ani nepozdravil a povídá: „Z Prahy už nevysílá nikdo, ještě před chvílí vysílal z Kladna Relax,

ale teď je to taky pryč. Chytnu jen něco strašně slabého z dálky, jinak je všude jen šum.“
V šeru místnosti byla nálada více než pochmurná a nikomu nebylo do řeči. Po malé chvíli přišel Milan
s Jarčou a Pavel s Marcelou.
„Měli by jsme už jít!“ pobízel jsem netrpělivě při vzpomínce na dým.
Strašlivá detonace nás téměř ohlušila a tlaková vlna rozdrnčela okenní tabulky. Vyběhli jsme ven.
Evropská byla plná aut a řidičů, kteří ještě nepochopili situaci a nechtěli opustit své miláčky. I tady
bylo několik bouraček, ale zatímco my v zástavbě jsme byli chráněni před účinky výbuchu, tihle to
dostali přímo na otevřeném prostranství. Všichni utrpěli tlakový šok, mnoho z nich patrně dočasně
nebo natrvalo ohluchlo a většina skel byla popraskaných nebo rozpadlých.
Byl to hrůzný obraz: Zdemolované vozy, střepy a krev. Někteří bezvládně pololeželi uvnitř, další
apaticky seděli na kapotách nebo přímo na chodníku a nevšímavě se dívali do nicoty. Nevnímali ty,
kteří leželi opodál a krváceli z hrozných ran, ani ty co mezi nimi bezcílně bloumali sem a tam, jakoby
něco hledali. Nikdo se nesnažil ošetřit raněné. V dálce sice bylo slyšet sirény, ale tady žádná sanitka
nebyla. Ozařoval to stále jasnější rudý požár nad kterým se vznášel hustý černý kouř. Vypadalo to jako
obraz Heironyma Bosche.
„Bombardovali letiště a teď tam hoří zásoby kerosinu,“ mínil Petr.
„Musíme jít,“ naléhal jsem znova, „musíme se dostat co nejdál a nemůžeme s dětmi mašírovat celou
noc.“
Většině z nich jsme stejně nijak nemohli pomoci. Pokud jsme chtěli zachránit naše děti i sami sebe,
nesměli jsme na ně myslet. Byla to sebeobranná reakce, abychom nezešíleli a byli schopni přežít.
Přežít! Přežít! Přežít! To teď bylo jediné motto!
Já bláhový jsem si tehdy myslel, že už nelze vidět hrůznější divadlo než ženu, které z těla trčely
zpřelámaná žebra. Propíchaly jí plíce a ona se z posledních sil sípavě pokoušela popadnout dech. Muž
vedle ní již byl mrtev. Křečovité gesto ruky naznačovalo, jak se ještě v posledním okamžiku pokoušel
nacpat si vyhřezlé vnitřnosti zpět. Hrůzná učebnice anatomie!
Netušil jsem, že je to jen malá předehra před děsivými orgiemi hrůzy.
Vrátili jsme se a bez dalšího zdržování jsme vyrazili. Černý kouř z požáru byl nyní ještě hustší a byl
viditelný i proti stále temnější obloze, jak byl ozářen zdola požárem.
„Teď už hoří i oleje, guma a umělé hmoty.“ prohodil Milan jen tak do prázdna. Neměl pravdu, v té
strašlivé výhni už v té chvíli hořelo úplně všechno, ale to nikoho nezajímalo. Všichni jsme měli mozek
raději vypnutý.
Prošli jsme Veleslavínem a zabočili do Ruzyně. Cestou jsme nepotkali nikoho. Když jsme šli kolem
slavné vazební věznice, neslyšel jsem odtamtud jediný zvuk. Nevím, co se uvnitř dělo, ale to ticho bylo
horší než jakýkoliv křik. Kousek odtud bylo vlakové nádraží. Už jsme tušili blízkost kolejí, když jsme
uslyšeli hukot motorů. Ve spěchu jsme se namačkali do stínů mimo silnici. Byl nejvyšší čas. Shora od
Bílé hory se jedna za druhou řítily silné motorky s plně rozsvícenými světly. Bublání motorů se mísilo
s opilým řevem jezdců, kteří naslepo stříleli kolem.
Tajili jsme dech a čekali až za zatáčkou zmizel i poslední stroj a teprve po dlouhé chvíli jsme se vydali
podél trati, abychom se vyhnuli namáhavému výstupu na Bělohorskou výpadovku. Bylo to jasné- ti
kdož přežijí ve městě začnou se sdružovat do podobných gangů a budou rabovat obchody. Máš na
výběr: buď se stát lovcem nebo obětí. My zvolili třetí možnost- útěk.

Napravo od nás hořel obrovský požár na letišti a prosvěcoval houstnoucí tmu. I na tu dálku sem byl
cítit závan obrovského žáru. Teprve teď, když jsme pochodovali podél trati, měl jsem čas vrátit se v
myšlenkách zpět ke své ženě. Vše se zatím odehrávalo příliš rychle a chaoticky, než aby na to byl čas.
Když jsem si v duchu vyvolal obraz toho mraku nad Prahou, věděl jsem, že její naděje byla nulová a že
jsem se rozhodl správně, když jsem jí ani nehledal, ani jsem na ní nečekal. Kvůli dětem jsme nešli v
nijak vysokém tempu, ale přesto bylo hořící letiště už bylo jen zmenšujícím se světlem vzadu vpravo.
Kolem půlnoci jsme si udělali malou přestávku. Všechny děti už vlastně spali vestoje a i my jsme v
momentě, kdy jsme si sedli, zjistili, že jsme unaveni. Všechno to obrovské nervové a fyzické vypětí se
spojilo a tak sotva jsme děcka zabalili do dek, upadli jsme všichni do mdlobného spánku.
Ráno mě probudil chlad. Celé tělo jsem měl ztuhlé a musel jsem si promasírovat nohy, abych vůbec
dokázal vstát. Rozhlížel jsem se kolem. Všude byl klid, až jsem se v duchu začal zaobírat myšlenkou,
kolik z toho co jsem včera prožil, je pravda a co jen sen. Vyškrábal jsem se nahoru na násep. Požár
vidět nebylo, ale hustý mastný dým tam pořád ještě byl.
A pak jsem ho uviděl. Nejsem žádný školený pozorovatel, abych přesně určil vzdálenost a podobné
věci, ale zdálo se mi to obrovské. Šedo černý diskovitý předmět se majestátně a trochu houpavě
vznášel na obloze. Vypadal zlověstně cize. Tehdy poprvé jsem pocítil ten nedefinovatelný pocit
neznámého nebezpečí, asi jako cítí malé zvířátko, když v dálce spatří hladovou šelmu. Zavolal jsem
ostatní a myslím, že i oni cítili totéž, i když nikdo z nás nic podobného nikdy neviděl.
„Nevím, jestli jsou tohle naši nebo ONI, ale mám z toho nepříjemný pocit. Asi by bylo lepší kdyby nás
neviděli,“ řekla Marcela a vyjádřila tím vlastně myšlenky nás všech. „Dobrá padáme. Tady jsme moc
na ráně,“ rozhodl její manžel.
Nikdo nic nenamítal. Děti sice trochu fňukaly, že dostali k snídani jen sušenky, ale cítily z dospělých
příliš velkou nervozitu, než aby to zkoušely protahovat.
„Teď, když je den a my víme o možném nebezpečí, měli by jsme se snažit přesouvat se pokud možno
nenápadně. Možná by jsme se měli rozdělit i do menších skupin.“
„Hele, kdo ti dal právo rozhodovat, co? Byl to můj nápad a je to moje chata na Kačáku, kam se jde!“
vylít Jirka.
„Ty tady taky nejseš žádný kápo. Na Kačák se jde proto, že je to tam nejblíž, mohli jsme jít i k nám na
Kokořín. Tak neřvi, nebo ti jednu fláknu.“ vmísil se do toho Milan.
„Tak pojď, tak si to zkus, tebe zmáknu vždycky!“
Děti začaly nabírat na brek a do toho ženské ječely: „Nechte toho, jste jak malý kluci!“ Situace byla
napjatá. Všichni jsme měli nervy nadranc.
„No dobrá,“ zavrčel Jirka, „Tak teda budeme hlasovat.“
Pro byli všichni až na Jirku.
Tak byla zažehnána první krize. Rozdělili jsme se a postupovali po skupinkách. Když ty menší děti už
byly unavené, střídali jsme se a nesli jsme je. Starý mládenec Jirka trochu loupal očima, když mu taky
přidělili malou Kačenku, ale mlčel.
Šli jsem po turistických stezkách i když to bylo mnohdy mnohem delší cesta než po silnici, jenže
takhle jsme se vyhnuli vesnicím a nešli jsme tak často otevřenou krajinou. Teď, když jsem děti nesli,
postupovali jsme mnohem rychleji a ještě během dopoledne jsme bez dalších problémů ušli asi 20 km.
Na oběd jsme se usadili v malém lesíku. Nejsme žádní chodci a tak jsme toho měli docela dost.
Posbírali jsme trochu dříví a rozdělali alespoň malý ohýnek. Poodešel jsem několik desítek metrů na

kraj lesa a pozoroval krajinu kolem a tehdy jsem TO uviděl znova. Ihned jsem couvl mezi stromy a
doufal, že nás neviděl, protože tenhle byl zatraceně blízko! Ucítil jsem brnění v celém těle, asi jako
když skrz vás prochází slabý proud. Majestátně to přelétalo nad náma tím svým houpavým způsobem,
obrovské, temné a strašlivě cizí. Dřív než jsem si mohl prohlédnout nějaké detaily, bylo to pryč, zůstal
zase jen onen nepříjemný pocit neznámého nebezpečí.
III.
Odpoledne jsme v poklidu došli k Jirkově chatě ukryté v malebném údolí Kačáku. Po tom trmácení
jsme na ni hleděli jako na vytoužený cíl, oasu klidu a bezpečí. Jen nejmenší Honzík si stěžoval, že ho
pálí prsty. Protože jsem v nemocnici dělal sanitáře, všichni jaksi samozřejmě předpokládali, že budu
dělat zdravotníka. Prohlédl jsem si tedy jeho ruce. Měl je sice začervenalé, ale nevypadalo to nijak
nebezpečně, spíš jako nějaká alergie. Vyštrachal jsem z lékárny framykoin a namazal to.
Chlapi vybalovali věci, štípali dříví a pomáhali ženám s přípravou večeře a tak si nikdo moc nevšímal
toho, že i ostatní děti začaly fňukat, že je také pálí ruce. Ostatně po dlouhém pochodu a vydatné večeři
všechny tvrdě usnuly.
Byla krásná, klidná a teplá podzimní noc. Sedli jsme si ven do malého altánku, otevřeli šampus, kuřáci
si zapálili a společně jsme vychutnávali tu pohodu. Byla to idylka rodinného výletu a my měli pocit, že
to nejhorší už máme za sebou. Klidně jsme debatovali o tom co dál. Všechny spory a hádky byly
zapomenuty a znova jsme byli kamarádi, kteří umí držet pospolu a táhnout za jeden provaz.
Ráno mě probudil dětský pláč. Protřel jsem si oči a ospale jsem přešel do vedlejší místnosti. Všechny
děti kromě mého Karla naříkaly. Marcela, která už byla také vzhůru, se je pokoušela střídavě těšit. Už
při zběžné prohlídce jsem zjistil, že všechny mají na rukou stejné malé rudé flíčky jako včera Honza.
Ten na tom byl nejhůř. Framykoin mu vůbec nepomohl, ba naopak. Fleky se slily v jednolitou červeň,
která se rozšířila i na předloktí a objevily se malé puchýřky. Vypadalo to jakoby se někde popálil nebo
opařil. Našel jsem indulonu a všem jsem s tím ty fleky napatlal. Klid byl jen chvilku. Děti znova začaly
plakat a stěžovaly si, že je to pálí. To už byli vzhůru všichni. Včerejší pohoda byla pryč. Všichni byli z
toho pláče a naříkání nervózní a nenaložení.
„No tak dělej něco felčare,“ vrčeli na mě střídavě chlapi, zatímco ženy se spíš dohadovali, co by mohlo
pomoci. Nakonec jsme zkusili heřmánkovou lázeň. Uvařil se hrnec čaje a z celého domu jsme snesli
různé hrnce a umyvadla. Bolest tak sice polevila, ale nemoc drasticky rychle postupovala. Zprvu malé
puchýřky se proměnily ve velké mokvavé koláče plné vody. Během dopoledně se dům proměnil v
lazaret. Zatímco u těch větších to vypadalo ještě dobře, ti menší na tom byly pořád hůř. Zkoušeli jsme
mobilem volat 155, i další čísla, ale všechno bylo hluché. Boláky praskaly, voda odtekla, ale kůže
místo toho, aby se přilepila, loupala se v celých pruzích a odhalovala tak živé maso. Byli jsme
bezmocní a nevěděli si rady.
Zatímco ráno ještě některý z chlapů nadával, že si ženské měli dětí víc všímat a bůh ví v čem se ty
děcka hrabaly, teď už panovalo zděšení a zoufalé ticho. Nemohli jsme se jich ani dotknout, aniž by jim
to nezpůsobilo další bolest. Jediným trochu iluzorním prostředkem k ztišení bolesti byla chladná
koupel. Kačenka a Honzík už byli tak vysíleni pláčem, že jen chrčeli. Muži se skelným výrazem a ženy
s očima plnýma slz běhali kolem nich, ale nikdo jim nemohl pomoci. Naše děti nám tu trpěli a umírali
před očima. Naše děti! Vždyť kůli nim jsme tohle všechno podstoupili. Chtěli jsme je zachránit a teď
tohle! Mysleli jsme, že Jirkova chata pro ně bude bezpečným místem, ale jakoby jsme je hodili do
jícnu sopky.

„Strejdo, já taky umřu?“ ptala se mě Petra. Nedokázal jsem se jí podívat do těch jejích nebesky
modrých nevinných očí, ale nenašel jsem ani odvahu a sílu jí lhát. Sklopil jsem oči a jen tiše
odpověděl: „Já nevím Petrunko. Snad ne.“
„Vy si s námi nevíte rady, viď?“
To byl ten poslední kamínek. Místo odpovědi mi vyhrkly slzy. Utekl jsem na půdu. Když jsem se
vybrečel, ulevilo se mi. Jako bych s těmi slzami vyplavil i všechen ten stres a zoufalství které se ve
mně nahromadilo. Když jsem se vrátil, měl jsem pocit, že moje mysl je čistá jako křišťál. Nikdo z nás
neměl po celý den ani pomyšlení na jídlo, v zoufalství už jsme zkoušeli všechno možné. Zdálo se, že i
ostatní již vyčerpali svůj příděl emocí, nebo byli příliš vyčerpaní než aby se na něco vzmohli.
Inferno dosáhlo vrcholu.
Mimo Karla už byly zasaženy všechny děti. Obnažené maso začalo odpadávat od kostí a strašlivě
trpěly. Přestaly jim fungovat svěrače. Pach moče a výkalů se mísil s nasládlou vůní krve. Museli jsme
otevřít okna i dveře, jinak by se uvnitř nedalo vůbec vydržet. Věděl jsem přesně co jediné nám
zbývá.Vzal jsem si Jirku stranou a zeptal se: „Máš tu někde nějakou slivovici, nebo podobný dryák?
Musíme je opít, aby necítili bolest. Nedá se jim pomoct.“ Beze slova se otočil a v mžiku se vrátil s
láhví plnou čiré tekutiny. Odšpuntoval jí, přihnul si a pak mi jí podal. Čuchnul jsem si a hned jsem
ucukl. Bylo to po čertech silné!
Vešel jsem do pokoje. Děti už ani neplakaly. Ležely rodičům v náručí a tiše sténaly. Vysvětil jsem, co
mám v úmyslu a nikdo neprotestoval. Do některých se nám podařilo vpravit alespoň trochu alkoholu,
ale jiné už byly v agónii.
Před půlnocí zemřel jako první Honzík. Jeho drobné tělíčko sebou křečovitě zaškubalo a pak zplihnul.
Tu noc nikdo neusnul. K ránu zemřel i můj mladší syn Jindra.
Zabalili jsme je alespoň do dek, aby jsme neviděli jejich strašlivě zohavená těla. Nikdo už se nevzmohl
na slzy, nebo nějaký cit, prostě jsem tam jen tak seděli a civěli na sebe. Neměli jsme už ani dost sil na
to, abychom je pohřbili. Beze slov jsme mezi sebou nechali kolovat láhev slivovice. Pili jsme bez
chuti, jen z prosté touhy se opít a tak zahnat vzpomínky na to, co jsme prožili. Byli jsme všichni u
konce, nebyla žádná budoucnost a nic dalšího nemělo smysl. Když došla slivovice, poslal Jirka kolovat
láhev whisky.
Alkohol nám stoupal do hlavy a odplavil i poslední zábrany. Nejprve jsme začali osočovat jeden
druhého, kdože za to může. Pak přišli nadávky a nakonec i pěsti. Mé vědomí už bylo natolik otupělé,
takže nevím, kdo komu a proč nadával, ani kdo s kým se pral.
IV.
Ráno bylo kalné. Hlava mě bolela jako střep. Všichni se na sebe mračili navzájem a nikomu nebylo do
řeči, natož do omluv. Skoro každý měl nějakou modřinu nebo monokl.
Smrt našich dětí nás rozdělila. Už jsme nedokázali držet pospolu. Nejklidnější byl kupodivu jindy
velký pruďas Jirka. Bodejť by né! Vždyť jemu žádné děti neumřely.
Povídá: „Měli by jsme je pohřbít. Vím o jednom místě kousek odtud, kde jim bude dobře. Tak kdo mi
pomůže?“
Neochotně vstávali a snažili se nedívat se jeden na druhého.
Asi patnáct metrů od domu byla asi metr široká a deset metrů dlouhá proláklina, kudy kdysi dávno
tekla voda k náhonu. Bylo to opravdu vhodné místo. Stačilo mrtvoly naskládat na dno vedle sebe a z

boků na ně nahrnout dostatečnou vrstvu hlíny. Makali jsme ze všech sil, abychom to už měli za sebou
a neměli pořád na očích ty hrozné uzlíčky. Už jsme s tím byli téměř hotovi, když od domu přiběhla
Jarča: „Kluci, honem pojďte, vysílá Praha. Pojďte si to poslechnout!“
Vjel do nás nový elán. Když vysílá Praha, znamená to, že se věci dávají pomalu do pořádku. Vysílání
bylo čisté a hlasité. Optimistický hlas znova a znova opakoval výzvu, aby se lidé, kteří se ještě skrývají
přihlásili na určených místech, podrobili se dekontaminaci a pomohli při nápravě škod. Nelíbilo se mi
to. Vzpomněl jsem si, jak po srpnu 68 začalo také vysílat rádio Vltava. Tohle bylo ještě primitivnější.
Žádné vysvětlení, co se vlastně stalo, žádné hlášení o tom, která místa byla zasažena, ani předběžný
odhad počtu obětí a množství škod. A taky ani slovo o těch obrovských létajících talířích. Vždyť je
přece muselo vidět spousty lidí! Už dřív mě napadlo, že to záhadné onemocnění našich dětí nějak
souvisí s přeletem toho talíře a mravenčením, které jsem při tom cítil. V hlavě mi to všechno zapadalo
do sebe bez chyb, ale když jsem to přednášel ostatním, nepřipadalo mi to už tak věrohodné a
přesvědčivé.
„ A jak to, že tvůj Karel přežil?“ Znělo to vyčítavě, jako kdybych za to mohl.
„Já nevím, třeba to záření působilo jen na menší děti, nebo si to špatně spočítali a použili slabší záření
a na velké to nezapůsobilo. Třeba letěli moc vysoko, nebo to byl jejich úmysl. Já opravdu nevím! Na
spoustu otázek vám nedokážu odpovědět. Víme toho zatím moc málo, ale vzpomeňte, že se první
problémy objevily potom co To nad námi přelétlo. V každém případě to nejsou naši přátelé.“
„Ale, co když je už naši dostali?“
„A nebo jsou to kolaboranti. Víte moc dobře, že se vždycky najdou lidi ochotní spolupracovat za
výhody s kýmkoliv. A jak to zjistíš? Tím, že jim napochoduješ přímo do náruče určitě ne!“
Nevěřili mi, nebo nechtěli věřit. Otevírala se jim možnost, že všechny ty hrůzy už skončily. Znovu
jsme se začali hádat, protože někteří tvrdili, že tahle cesta sem byla vlastně zbytečná, a že kdybychom
zůstali sedět doma na zadku, tak by se tohle nestalo. Hlupáci zabedněný! Ale oni neviděli ten děsivý
oblak smrti nad vnitřní Prahou.
Většina se rozhodla odejít. Paradoxně Jirka, který mi věčně oponoval, tentokrát váhal. Hladil si
neholenou bradu až to chrastilo a mručel: „Možná, že tady Karel má pravdu, nic nám to neudělá, když
pár dní počkáme a trochu okoukneme situaci.“
Ale oni nechtěli nic slyšet, už byli rozhodnuti a tak si vzali svoje věci a ještě ten den bez rozloučení
odešli.
Seděli jsme tam a poslouchali rádio. Mluvili tam o tom, že prý lidské ztráty jsou minimální a život se
vrací do normálních kolejí. Byla to lež jako věž, každý kdo viděl Prahu, tak jako já, musel vědět, že
tam nikdo nepřežil. Mluvili o přátelích z vesmíru, kteří se rozhodli přistát zrovna teď, aby nám
pomohli a jako neutrální znovu nastolili klid a mír. Tvrdili, že nám mimozemšťané dodají léky, které
pomohou všem.
Pili jsme pivo, poslouchali ty kecy a mlčeli. Nebylo co říkat. Ačkoliv jsme o tom mnohokrát mluvili a
plánovali to, nikdo z nás doopravdy nechtěl věřit, že se to stane. Teď to byla skutečnost a bylo to horší
než naše nejčernější představy. Nikoho nenapadlo, že by jsme se mohli takhle hádat a nebo se rozejít.
To, že by mohly umřít všechny děti, by jsme považovali za vyloučené. Šli jsme si lehnout, ale já ještě
dlouho nemohl usnout. Pořád se mi zdálo, že v místnosti cítím pach krve, moči a hnijícího masa.
Rozhodl jsem se nadýchat čerstvého vzduchu. Nevím, snad podvědomě jsem šel po paměti k místu,
kde jsme pochovali děti. Jen díky tomu jsem viděl světla přijíždějícího auta. Už jsem se chtěl vrátit,
když jsem uviděl jak z auta seskakují ve spěchu temné postavy se zbraněmi. Vzápětí se ozval hlas až

téměř k nepoznání zesílený megafonem: „Vyjděte ven a vzdejte se! Jste obklíčeni. Byli jste zasaženi
chemickou zbraní a musíte se podrobit dekontaminaci, aby jste nenakazili další. Neklaďte odpor. Budu
počítat do deseti, pak dám povel k zásahu!“
Bylo jasné, že někdo z těch kteří odešli, prozradil náš úkryt. Silný reflektor zamířil na dvě vycházející
postavy.
„Dejte ruce nad hlavu!“ zazněl další příkaz, „Kolik vás je? Dva? Kde je ten třetí?“ „Ten už taky
umřel.“ odpověděl pohotově Jirka.
„Dobrá. Nasedněte do vozu. Pojedete s námi a žádný blbosti.“
Tak tohle bylo něco úplně jiného než proklamované „ohleduplné chování k obětem katastrofy“. Celé to
byla bleskově provedená profesionální akce. Než jsem se nadál, už auto couvalo po cestě a za chvilku
jsem tu stál sám a v tichu poslouchal jen svůj dech. Základní otázka teď byla, zda se spokojí s Jirkovou
lží. Jestli je podrobí důkladnějšímu výslechu,vyjde pravda najevo a oni se sem vrátí. Musím tedy
zmizet a čím dřív tím líp. Nejprve jsem vyběhl na půdu a hmátl za trám do všem známé schovky.
Vytáhl jsem starou krabici od doutníků, vyndal z ní starou, ale dobře udržovanou pistoli. Nevěděl jsem
sice, co s ní budu dělat, protože jsem si nedovadl představit, že bych na někoho vystřelil, ale dodalo mi
to alespoň zdání jistoty. Od té doby co jsme sem přišli, neměl jsem ještě čas si vybalit věci a to mi nyní
přišlo vhod. Přidal jsem ze špajzu šišku salámu, pár konzerv a dva balíky sucharů. Nemohl jsem sebou
táhnout zásob jako slon, potřeboval jsem ještě dnes urazit co největší vzdálenost.
Uvažoval jsem, co dělat a kterým směrem se dát. Nakonec jasem vyrazil jen tak nazdařbůh. Důležité
bylo dostat se co nejdál. Taky začalo drobně mžít. Jindy by mě to štvalo, jenže za téhle situace mi to
vyhovovalo pro případ, že by mě chtěli hledat se psy. Nedělal jsem si žádné iluze, o tom, že bych mohl
něco podniknout proti profíkům se samopaly a osvobodit tak syna a své přátele. Kdo ví, kde jim teď je
konec!
Dokud jsem šel známými místy, postupoval jsem poměrně rychle. Jenže pak už to pro mě bylo
neznámé území a tak to šlo pomaleji. Vždy, když jsem měl přejít silnici, tak jsem nejdřív poslouchal,
zda se neblíží auto. Během svého přesunu jsem několikrát na obloze viděl světla. Věděl jsem, že jsou
to ONI- žádný zvuk a typický kolébavý pohyb. Šel jsem tak celou noc a až teprve k ránu jsem narazil
na chatovou kolonii. Bylo to vlastně jen šest srubů přilepených k lesu. Pozoroval jsem je nejdřív
dalekohledem, protože opatrnosti nikdy není dost. Nikde se nic nehýbalo a tak jsem se odhodlal.
Pomocí páčidla, které jsem si prozíravě vzal, se mi bez problémů podařilo vypáčit dveře. Jaká byla
moje radost, když jsem v kuchyni našel i malý horolezecký vařič a zásobu suchého lihu. I když bylo po
dešti dost chladno a já měl mokré šaty, bál jsem se zatopit, aby někdo neuviděl kouř. Svlékl jsem se,
zabalil do dek a čekal až do večera. Abych zabil čas a zaměstnal tak svojí mysl, našel jsem starý sešit a
začal sepisovat svoje vzpomínky. Začal jsem mít vidiny. Snad jsem usnul, nebo jsem byl nemocen a
měl jsem horečku.
Přicházela ke mně moje žena, bílá a krásná. Vztahovala ke mně ruce a říkala: „Můj milovaný, proč jsi
mě tam nechal? Proč si mě opustil?“
Za ní stál ve skupince můj syn i další a vyčítali: „Proč jsi nás v tom nechal? Proč jsi tak zbaběle
utekl?“ Děti plakaly a naříkali: „Pomoz nám! Nenechávej nás umřít!“
Pokoušel jsem se jim to vysvětlit, ale oni mě nechtěli poslouchat a tloukli mě. Probudil jsem se
zpocený a rozlámaný, jako kdyby mě opravdu zmlátili. Snad se jejich zmučeným myslím podařilo
prolomit bránu času a prostoru a naposledy se semnou spojili.
V.

Teprve později jsem se dozvěděl, jak to pravděpodobně vše bylo, neboť pravdu, tu skutečnou a holou
pravdu již nikdo nezjistí.
Všechno to bylo připraveno předem. ONI kontaktovali tu i onu stranu, pobízeli je do války a všem
slibovali, že jim dodají zbraně. Ve vhodný okamžik opravdu pomohli všem. K čemu? K vraždění se
navzájem.
Pak přelétávali nad krajem a zdecimovali omladinu. Mělo to hlavně psychologický důvod. V dětech je
naděje lidstva, jeho budoucnost. Bez děti byl odpor zbytku lidstva mnohem menší. Spojili se se
žoldáky, kterým bylo jedno s kým bojují, hlavně že dostávají svoje prachy. V každém městě byl zřízen
internační tábor kam byli nahnáni ti kteří přežili. Po krátkém výslechu byli rozděleni. Většina žen byla
malými šediváky odvezena na základny nepozemšťanů. Zůstaly jen ty, které na ubikacích dělaly
vojákům rozhoďhožky.
Šeptalo se o pokusech, během kterých se ONI pokoušeli obnovit svůj genofond a vyřešit problémy s
reprodukcí. Muži zůstali v táboře, ale každý den přijelo několik nákladních aut. Odjížděly plné, aby se
vrátily asi po hodině prázdné. To se opakovalo několikrát denně. Vyprávěl mi to muž, který byl v
táboře vytvořeném z bývalé Poldovky. Dělal tam řadu let údržbáře a znal to tam nazpaměť.
Zorganizoval velký útěk šachtou teplovodního potrubí.
Vojáci v té době polevili natolik v ostražitosti, že těmto uprchlíkům nedělalo problém zmocnit se
několika zbraní a založit tak malou odbojovou skupinku. Potkal jsem se s nimi asi po týdenní anabázi
Kladenskem. Než se k nim přidám, risknul jsem to, vrátil se na Kačák, do Jirkova domu a nechal svůj
sešit ve skrýši na půdě, protože kdo ví, možná někdo přežil, vrátí se a přečte si to. Ať to dopadne jak
chce, to co bude, už nikdy nebude takové jako dřív. Vždycky jsme vnímali naší civilizaci jako něco
dokonalého a nezměnitelného, ale byl to klam. Stačilo tak málo, přišel požár, a vše se změnilo v dým,
který se rozplynul. Nezbylo nám nic. Naše ženy, děti, naděje. Jen pomsta…
Centurie II/ 46.
Po velkých potížích člověčenstva ještě větší
Setiny stupně hybatel staletí obnovuje,
deště, krev, mléko, hlad, železo a nákazy.
Na nebi viděn oheň proudící dlouhým zářením.
Nostradamus
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Je zajímavé, jak jsou vládcové měst naivně přesvědčeni o odstrašujícím účinku toho, že odsouzence
zavřou do klece a pověsí na hradby, aby na čerstvém povětří přišli na jiné myšlenky. Každý, kdo se
podívá na vybělalé kosti, si pomyslí, že jemu se přece něco podobného stát nemůže.
I. Zlodějem a vězněm.
Totéž jsem si myslel i já, když jsem procházel
přes padací most do mohutných, doširoka
otevřených dubových vrat. To jsem netušil, že mě
čekají horší problémy, než poklidný výhled do
kraje skrz železné mříže. Za nimi byla nahrubo
sroubená strážnice, před kterou se na lavičce
povalovali dva vojáci. Halapartny měli opřeny o
stěnu domku a v rukou každý držel hrnek se
svařeným vínem. Rudé nosy a kalný zrak jasně
vypovídal o tom, že to není jejich ani první ba ani
druhá runda. A proč také ne? Vždyť dnes je
výroční trh a do města má přístup každý!
Tyhlety jarmarky jsem měl v obzvláštní oblibě nejen pro jejich rázovitý kolorit, ale hlavně proto, že
sem lidé přicházejí s plnými měšci, na které si po nějakém tom žejdlíku piva či vína, nedávají patřičný
pozor a tak není problém se k nim trochu přimáčknout a pak se už mé hbité ruce postarají o to, aby
váček změnil majitele.
A tak jsem se procházel davem, ze všech stran pokřikovali trhovci vychvalujíce své zboží, a utočily na
mě nádherné vůně opečeného masa a čerstvého pečiva.
Sem tam jsem něco štípl jen tak ze zvyku, abych nevyšel ze cviku. Nezajímali mě měšce, ve kterých
chřestilo pár mědáčků, plánoval jsem obrat nějakou bohatou kafku, která by měla pěkně naditý váček.
Pak jsem ho uviděl!
Ten mládenec stál zády ke mně na rohu úzké temné uličky a mluvil s mladou dívkou. Její nalíčení a
křiklavé šaty vydávaly jasné svědectví o tom, že se živí nejstarším řemeslem.
Muž měl tmavě hnědé dlouhé lokny, které mu spadaly na modrý sametový kabátec. Úzké kalhoty
z téhož materiálu pak byly zasunuty do vysokých jezdeckých bot z té nejkvalitnější jehněčiny. Co mě
však zaujalo nejvíc, bylo to, že u pasu měl jakousi koženou taštičku, kterou právě otvíral a lovil z ní
stříbrňák. Uviděl jsem lesk jeho bratříčků a to pro mě bylo lákadlo naprosto neodolatelné.
Dívka přijala peníz a rozevřela blůzku, aby zákazník mohl lépe ocenit nabízené zboží. Právě ve chvíli,
kdy jeho ruka zajela dovnitř, aby potěžkala její prs, provedl jsem bleskový výpad směrem k té kožené

pokladničce, ale ještě dávno před tím, než se jí moje ruka dotkla, uviděl jsem na hranici svého
vnímání, mihnout se jakýsi stín. Zalil mě výron bolesti a pak už jsem padal tmou a nevědomím.
Probral jsem se do bolesti a tmy. Nejdřív jsem jen tupě zíral kolem. Teprve postupně jsem si uvědomil,
že tma není dokonalá. Odkuďsi shora sem malým světlíkem dopadalo trochu světla, které matně
osvětlovalo místnost, ve které bylo několik regálů, soudků a košů.
To, že nejsem v městské šatlavě bylo překvapivé a potěšující. Méně příjemné bylo to, že mé tělo
protestovalo proti jakémukoliv pohybu bodavou bolestí. Navíc jsem byl v pase připoután ke kruhu ve
zdi řetězem, který mohl klidně sloužit k ukotvení admirálské galeony. Veliká boule na hlavě a další
bolavá místa svědčily o tom, že mě někdo nejdřív bacil do hlavy a pak mě sem dolů dokopal.
Přemýšlel jsem, proč mě strčili místo do vězení právě do tohohle sklepa. Vzpomínka na to, co jsem
slyšel vyprávět o tom, co dělal Giles de Rais, nebyla tou nejšťastnější. Rozhodně nepovzbudila mé
myšlenky do budoucnosti.
Nahmatal jsem zámek, ale ještě než jsem ho mohl pořádně prozkoumat, zaskřípaly kdesi nahoře dveře
a já slyšel, jak někdo sestupuje dolů. Ostatně za chvíli jsem ve slabém světle uviděl jeho obrovitou
siluetu. Holohlavý pořízek, vysoký dobře sedm stop.
Ve svalnaté ruce, silné jako poleno, držel lampu. Strčil mi ji k obličeji a hlas mu skřípal jako starý
rumpál: „Bolí to, co?“
„Jo.“
„Tak buď hodný, nebo až s tebou skončím, budeš mít pocit, že jsi předtím byl v ráji.“
Jeho dech smrděl jak žumpa. Nedá se říct, že bych k němu zahořel láskou…. Aby dodal svým slovům
na důrazu, drapsnul mě za ruku a povídá: „Pro začátek ti ji můžu zlomit, co ty na to? Praskala by jako
větévka!“
Z tónu jeho hlasu bylo jasné, že se na to lámání přímo třese.
„Děkuji za nabídku. Udělám co budeš chtít. Vždy jsem přístupný kladně reagovat na rozumné
argumenty.“ „Tak dobrá. Teď půjdeš semnou. Sedneš si k oknu a budeš se dívat ven na náměstí. Když
tě někdo uvidí a pozdraví, usměješ se a kývneš v odpověď. Je to jasné?“
Nebylo to vůbec jasné, ale přece se nebudu přít s takovou horou svalů!
Řetěz zarachotil a hromotluk zavelel. „Jdeme!“ a polechtal mě do zad něčím hodně špičatým. Bylo
jedno jestli je to dýka, tesák nebo obyčejná kuchyňská kudla. V případě, že by přitlačil, udělalo by to
ve mně díru tak jako tak.
V polovině schodů jsem na zemi uviděl ležet malý hřebík. Bylo to v té chvíli lepší, něž kdybych našel
ten největší diamant světa. Jakoby jsem se zamotal a vzorně sebou sekl. Můj věznitel mě za to
počastoval kopancem, ale to mě nevadilo, protože už jsem měl hřebík spolehlivě ukrytý v rukávu.
Schodiště ústilo do přepychové haly, odtud jsme šli do patra do neméně bohatě zařízeného pokoje.
Posadil mě k oknu, učesal mě a přes ramena mi dal plášť. Přehodil řetěz okolo krbové mříže a udělal
kolem ní pořádný uzel. Rozhrnul závěs, otevřel okno a povídá:
„ Teď si můžeš vysloužit buď oběd nebo nakládačku.“
Pak si sedl naproti a bedlivě mě pozoroval. Tak jsem se tedy díval ven a k mému překvapení mě
opravdu někteří lidé poznávali, usmívali se a vřele mě zdravili. Tak jsem se na oplátku culil taky a
horlivě kýval. Nejsem hlupák a došlo mi o co tady jde: Ten mládenec, co jsem ho chtěl okrást, byl jistě
pánem tohoto domu a když mě čapli, všimli si, že se mu podobám a rozhodl se toho využít. Takže já tu

teď sedím a představuji někoho, kdo je zatím někde jinde. Asi je to delikátní záležitost, když je k tomu
zapotřebí takové šarády!
Zhruba po hodince můj strážce vstal, zavřel okno a zatáhl závěs.
„Buď hodnej,“ napomenul mne, „jdu pro nějakou baštu.“
Ještě za ním ani nezaklaply dveře a už jsem vylovil hřebík a hrabal jsem se s ním v zámku. Stačila mi
malá chvilička a já s uspokojením uslyšel klapnutí západky, ale to už se můj věznitel vracel s plným
tácem jídla. Už jsem si ani nepamatoval, kdy jsem jedl naposledy, ale dával jsem si pozor, abych to
nepřehnal. S plným břichem je člověk líný a špatně se mu utíká.
O co opatrněji jsem jedl já, o to víc se cpal on. Prostě typický sluha, jehož pán není doma. Čekal jsem,
že tác odnese, ale on ho jen odstrčil trochu stranou. Zazubil se na mě a v dobré náladě řekl:
„Pokračujeme v divadýlku!“ Znova roztáhl závěs a otevřel okno, sedl si naproti, ale jeho oči už nebyly
tak ostražité. S potěšením jsem přihlížel tomu, jak si dopřává další a další pohár vína. Byl jsem napnut,
jak struna na loutně, ale rozhodně jsem nechtěl nic uspěchat. Nerad bych se nechal chytit podruhé.
Konečně se mu hlava zvrátila na stranu a on začal silně chrápat. Vše další bylo dílem okamžiku.
Otevřel jsem zámek, řetěz tiše položil a vyhoupl se do okna. Nebylo to zas až tak vysoko a já měl
praxi. Dopadl jsem tvrdě na dláždění, odstrčil několik lidiček, kteří na mě vyjeveně zírali a než se
shora ozvalo: „Pomóóc! Zloděj! Chyťte ho!“, měl jsem už slušný náskok a rychlost.
Jednoho chasníka, co vyslyšel to volání a postavil se mi do cesty, jsem prostě nabral loktem, aniž by
mne to zpomalilo. Jako blesk jsem zahnul do první uličky, kličkoval mezi povozy a pak trochu zvolnil
abych vystačil s dechem a také bylo potřeba se trochu zorientovat a dostat se nejbližší cestou z města.
Jenže za mnou se ozval dusot. Ten křupan to nehodlal vzdát!
Většina lidí na výkřiky typu: Chyťte ho!, nereaguje, ale vždycky se najde blbec rozhodnutý stát se
rukou spravedlnosti. Zahnul jsem prudce za roh a mrknul zpátky, abych zkontroloval, jaký mám
náskok, což byla chyba.
Šlápl jsem na něco mazlavého, ztratil rovnováhu a ve snaze ji znova získat, letěl jsem vpřed
v bláznivém předklonu. Můj šílený úprk skončil tím, že se mi pod nohy připletl toulavý pes a já
proletěl vzduchem rovnou ke stěně jednoho starého kamenného domu a přistál u jeho zdi ve které bylo
malé okénko. To nevydrželo nápor, rozštíplo se, a já společně s jeho kousky padal kamsi dolů do tmy.
II. Hostem u alchymisty.
Dopadl jsem na stůl plný knih a papírů, který se pode mnou zbortil. Jak jsem se pokoušel vyhrabat se
z jeho trosek, rozlétly se dveře a vyschlý chlápek na mě vyděšeně zazíral. To už jsem zjistil, že jsem
ten pád přežil celkem dobře, vstal jsem a chystal se proklouznout ven. Ta jeho postava podobná staré
soušce a bílá hříva vlasů mě zmátla. Myslel jsem si, že s ním nebudu mít žádný problém, ale narazil
jsem do něj jak do skály.
Chytil mě za ruku a stisk měl jako ocelové klepeto: „Kampak mládenče? Nespěchej tak!“
Hlas měl nezvykle hluboký, jakoby vycházel z hlubin jeskyně.
Otočil jsem se a uslyšel jeho polekaný nádech. Na moment mě pustil: „Vy milosti?“, ale hned se
vzpamatoval: „Ne, ty přece nejsi lord Badwood!“

„Neznám,“ odsekl jsem, „hele je mi líto, že jsem vám tu udělal takový binec, měl jsem malou nehodu.
A teď mě pusťte!“
Občas člověk s drzostí uspěje, ale tady jsem nepochodil. Dál mě držel a řekl tím svým basem: „ Docela
rád si ten tvůj příběh poslechnu. Nabízím ti pohoštění. Mám tu čerstvě uzené maso a džbánek docela
ucházejícího bílého.“ a zároveň mě pustil.
Nabídka to byla lákavá. Nabízí se mi tu příjemné posezení za kus vyprávění.
Vešli jsme do sousední místnosti. Vypadalo to tam na první pohled jako v kuchyni, ale kuchyň to
nebyla. Uprostřed hořela obrovská, ze všech stran otevřená pec. Na stolech kolem se tísnily křivule,
baňky, destilační trubice a desítky dalších krámů. Naproti tomu sousední místnost byla mnohem menší
a bylo hned vidět, že je to mládenecká ložnice, jídelna i kuchyň zároveň.
Naznačil mi, abych se posadil ke stolu. Přinesl karafu, dva poháry, pak se vrátil ještě se špalkem krásně
voňavého uzeného a čerstvým chlebem. Nalil a pozvedl svou číši: „ Jmenuji se John Andrew, na
zdraví!“
„ Mě říkají Carlos, příjmení nemám.“
Je jasné, že jsem nepovažoval za nutné říct vše, některé okolnosti jsem si nechal pro sebe. Když jsem
skončil, podíval se na mě ostře a zeptal se: „Ty jsi hodně z daleka viď?“
„Jo, několik let jsem žil na jihu, dělal jsem tam pomocníka jednoho malíře. Jenže mimo míchání barev
jsem se také občas věnoval jeho modelce. Když nás přistihl v choulostivé situaci, musel jsem odejít
poněkud ve spěchu a bez rozloučení.“
„Tak ze všeho nejdřív ti musím říct, že jsi hodně podobný lordu Badwoodovi. Je to nejbohatší a tudíž i
nejmocnější muž ve městě. Ten jeho sluha se jmenuje Samuelson. Není moc chytrý, ale zato je svému
pánovi bezmezně oddaný. To, že jsi mu utekl bude chtít napravit za každou cenu. Bude slídit po celém
městě jako ohař. A teď k Badwoodům. Je to rodinka k pohledání. Lord se ženil, když už měl padesátku
na krku a lady Dianě bylo sotva dvacet. Kromě starého lorda, který se dme otcovskou pýchou, všichni
tuší, že syn je kukaččí mládě. Zatímco maminka se účastní všech zábav u královského dvora a padne
do náruče každého, kdo se na ní jen usměje, starý pán se vrhl na politiku. Mladý Henry, sotva trochu
dospěl a zjistil, že nad sebou nemá žádný dozor, začal řádit jako živelná pohroma. Když nebyl
v hospodě, seděl v herně nebo proháněl děvčata v podniku madam Tébé. Rozhazoval peníze opravdu
heroicky!
Pak mu na to papínek přišel a byl z toho binec. Řvali na sebe tak, že o tom vědělo celé město. Starý
pán synáčkovi řádně přistřihl křidýlka tím, že mu omezil apanáž. Mládenec se musel pěkně uskrovnit.
Protože předtím dělal jakoby mu město patřilo, našlo se brzy spousta smíšků, kteří se mu za zády
posmívali a Henry se dusil vzteky. Taky si asi od té doby, každý den alespoň stokrát přál, aby starý už
konečně byl na prkně. Myslím, že když viděl tvou tvář, uvědomil si, že mu můžeš poskytnout záštitu,
zatímco on tatíčkovi do toho hrobu trochu pomůže.
Asi moc neprohádám, když si odhadnu, že se brzy dozvíme, že to starý lord má za sebou. Jestli mám
pravdu, tak ti hrozí velké nebezpečí. Mám pro tebe návrh: Tady u mě tě nikdo hledat nebude. Pár dnů
tu zůstaneš a trochu změníme tvůj vzhled.“
Pokýval jsem hlavou, něco podobného jsem již tušil.
„A co za to?“
„ Z toho, co jsi mi vyprávěl, jsem uhádl, čím se živíš…,“ rázným gestem odmítl mé chabé protesty, „

Jak sis všiml žiji velmi skromně. Celým mým životem je alchymie, ale musím se zarmouceně přiznat,
že ač jsem jí věnoval spoustu času, výsledky se nedostavují. Často jsem měl pocit, že jsem již- již
blízko k prvnímu kroku, k výrobě tolik kýženého Havraního křídla, ale úspěch jakoby mi vždy
v posledním okamžiku vyklouzl. Je nanejvýš patrné, že mé znalosti jsou nedostatečné a dělám někde
fatální chybu při přípravě základní substance. Vlastnil jsem kdysi vzácný spis Raymoda Lulluse
Pojednání o páté Esenci. Pracně jsem si udělal její opis a pak jsem ji prodal svému příteli Eaarnovi.
Návod zde byl popsán velmi přesně a tak si neúspěch neumím vysvětlit jinak než tím, že jsem při
opisování udělal někde chybu. Jenže když jsem za Eaarnem přišel s prosbou zda bych do knihy nemohl
nahlédnout, vysmál se mi. Prý jedině, když si od něj koupím zpět za dvojnásobek toho, zač jsem mu ji
prodal. To by byly čtyři zlatky a ty já nemám. Abych si vydělal na jídlo a své potřeby, musím místo své
milované alchymie většinu času vyrábět projímadla, nápoje lásky, vykuřovadla a voňavky.
Pomoz mi tu knihu získat! Jen na krátký čas, abych ji mohl porovnat se svým opisem. Pak ji vrátíme.“
Jeho hlas se změnil ke konci v téměř prosebné kňourání. Jenže neuměl moc dobře lhát a tak jsem z
toho jeho vyprávění cítil, že mi neříká úplnou pravdu. Bylo mi toho děduly líto a také jím nabízený
úkryt se mi v situaci, ve které jsem se ocitl, dobře hodil, no a později se uvidí, jak se věci vyvinou, řekl
jsem si. Plivl jsem si do dlaně a natáhl ji k němu: „Platí!“
Jeho vrásky se přeskupily do radostného úsměvu: „Platí! Platí!“ a ramploval mi rukou, div mi ji
nevytrhl z kloubu.
Hned po jídle si mě můj nový přítel vzal do práce. Nejprve mě natřel tvář něčím pálivým a svědivým.
Vypadal jsem jak čerstvě opečené kuře, ale on tvrdil, že to tak má být a že to do zítra vybledne. Pak
z jedné karafy nalil do misky hustou nepříjemně páchnoucí tekutinu a začal ji na mě patlat.
Jestliže první vodička pálila, tak teď jsem měl pocit, že mám hlavu v jednom ohni. Když jsem si začal
stěžovat, tak se mi jen smál: „To je zaručený prostředek pro růst vlasů. Do zítra budeš vypadat jako
Metuzalém.“
Otevřely se dveře a v nich stála mladá štíhlá dívka. Její tvář se nejdřív protáhla údivem, ale vzápětí se
rozesmála a její smích se do mě zabodával jako tisíce jehel.
Nic nemůže uvést muže do rozpaků víc, než to, když se krásná mladá dívka nezakrytě baví jeho
zjevem. Udělal jsem zkormoucenou grimasu, ale to vyvolalo jen další kaskádu smíchu.
„Dědo, co to tu máš za černocha? Přijal jsi nového sluhu?“
Zatímco on koktal, já se vzpamatoval hned, protože mám ve lhaní rozsáhlou praxi. Předvedl jsem
toporné pukrle a řekl: „Jsem nový sluha. Mé jméno je Carlos, zcela k vašim službám madam!“
Dobře se bavila. V teatrálním gestu mi podala ručku k políbení. Nějaký čas jsem dělal páže na dvoře
dona Colina a tam jsem se přiučil troše galantních způsobů a tak jsem ji vzal jemně do rukou a lehce
políbil. Byl to kouzelný okamžik, ale ona jej hned porušila. Ruku stáhla a mávla kolem: „Když si vás
děda najal, mohl by jste to tu trochu uklidit.“ Nakrčila při tom svůj krásný pihovatý nosík.
Měla pravdu. Všemožné laboratorní náčiní se tu válelo po stolech a mísilo se se zbytky látek
neurčitého vzhledu a původu.
„Právě jsem se do toho chtěl dát,“ ani jsem při té lži nemrknul okem.
„Přinesla jsem ti čisté prádlo, a přišla trochu poklidit, ale vidím, že už pomocníka máš.“
Během této věty ho vzala pod paží a jemně, ale rozhodně s ním kormidlovala do jeho ložnice.
„Je to nový učedník,“ blekotal. Jemu tedy rozhodně lhaní nešlo!
Dveře se za ním zavřely. Napnul jsem uši, ale bylo slyšet jen vzrušený pološepot dvou lidí, kteří se
hádají a přitom se pokoušejí mluvit tiše.

Dívka jednoznačně vedla. Zaslechl jsem útržky vět: „Co je to zač?…učedník?…ty jsi se už asi
definitivně zbláznil!…nemysli si, že…Nechoď za náma, až tě zabije!..pitomej kámen mudrců…kdyby
ses radši věnoval voňavkám… majlant…blbec…“ Místo vykřičníku klapla klika a dívka vylétla ven
jako vystřelená z praku. Sjela mě pohledem, který čtvrtil a pálil, a vyrazila k východu.
„Na viděnou madam!“ poslal jsem za ní, ale to už jsem mluvil jen k zabouchnutým dveřím.
Starý alchymista se vyšoural ven z ložnice a vyhýbaje se mi pohledem omluvně zahuhlal: „Víš, ona je
Apolenka hodná holka, ale je ještě hrozně mladá. Je to taková rázná dívka, nesmíš se na ní zlobit.“
„Stejně nás prokoukla. Možná by bylo lepší, říct jí pravdu.“
„Ani nápad! Byla vychována v klášteře. Má velmi přísné zásady! Kdyby tušila, že jsem se spolčil se
zl…“ zarazil se.
„Zlodějem…“ dopověděl jsem za něj.
„Nikdy by se na mě už nepřišla podívat. Mám ji moc rád, je to sluníčko mého stáří.“
Když to říkal, viditelně zesmutněl.
„Je-li to tak, pak jsou má ústa zamknutá na sedm západů.“
Asi jsem ho moc nepřesvědčil. Celý se nahrbil a scvrkl. Abych mu udělal radost, začal jsem uklízet ten
svinčík. Ale jakmile cinkly křivule, vyskočil jak čertík z krabičky: „Pozor! Tohle je lišák!“ ( i když
jsem se díval pozorně, nikde jsem zmíněné zvíře neviděl). Jako každý odborník, když začne vykládat o
svém oboru, tak i on ožil a zapomněl na všechny starosti.
Nevědomky sklouzl k odborné hantýrce a tak jeho výklad byl propletencem destilací, kalcinací,
sublimací a zvířat. Nedokázal jsem si představit spojení lva a orla a tak jsem poslouchal jen tak napůl
ucha, ale o to víc jsem se činil při uklízení. Mému přednášejícímu došel dech a tak teď jen chodil za
mnou a rozpačitě říkal: „Nějak mi nikdy nezbyl čas na to, abych to tu zorganizoval.“
Posléze jsme si dali pauzu. Během ní jsem se vrátil k tématu, které mě zajímalo: „ Chceš-li získat tu
knihu, měl by jste mi říct něco víc o tom svém příteli.“
„No, on je mnohem bohatší než já. Je to proslulý bylinkář. Chodí k němu i urození pánové i když o
něm jde zvěst, že si zahrává s černou magií. Vymyslel nějaký nový způsob macerace…“
„Ne, počkat! Já myslel, kde bydlí a kde by tak mohl mít tu knihu uloženou.“
„No on bydlí se svou ženou až na druhém konci města ve starém nepoužívaném donjonu.“
„To jako myslíte hradní věži?“ přerušil jsem ho zděšeně. Tyhle staré budovy se schodišti, kde každý
schod strašlivě skřípal a ozvěna ten zvuk roznášela po celém domě, ve mně vyvolávaly odpor.
„Ne je to jen strážní věž ve staré, dnes již nepoužívané části hradeb.“
To neznělo o moc líp.
„Knihovna bude hned vedle ložnice, ale nejcenějí knihy bude mít asi nahoře ve své pracovně
v nějakém úkrytu.“
Tedy ne že bych čekal, že ta kniha bude pro mě připravená u vchodu na stříbrném podnose, ale
nadšením mě to nenaplňovalo. Posléze jsme oba začali zívat. Nakonec on si vlezl do postele a já se
usídlil v křesle, které pro mě bylo až dost pohodlné a usnul hlubokým spánkem. Však jsem měl taky
rušný den!
III. Jižanským švihákem.

Když jsem se druhý den probudil, měl jsem vlasy až na ramena a plnovous. Podíval jsem se na sebe do
zrcadla a vůbec jsem se nepoznával. Viděl jsem cizího poustevníka, který se rozhodl, že se místo
pokání nebude holit a stříhat. Obzvláště nepříjemné byly ty vousy. Šimraly a škrábaly a vůbec jsem si
neodvedl představit, jak skrz tu houštinu dostanu do úst jídlo.
Andrew chodil zamyšleně kolem mě, ale pak vzal nůžky a pravil, že mě trochu upraví. Neměl v tom
žádnou praxi a tak jsem vypadal, jako starý vypelichaný kocour, který prožil řadu bitev.
Cvaknul zámek a vešla Apolenka. Udiveně přelétla uklizené stoly, kde stály kádinky ve vyrovnaných
řadách jako královští gardisté. Pak zakotvila na mě a v očích ji zase zaplály ohýnky. Byla nádherná!
Koutky úst ji zacukaly, ale ovládla se a nerozesmála se: „Kdopak ti udělal ten krásný zástřih fešáku.“
„Děda.“ řekl jsem smutně, vědom si toho jak hrůzně vypadám.
„Sedni si!“ zavelela.
Než jsem se nadál, už mi kolem uší cvakaly nůžky a ona se rozpovídala: „Dnes ráno přijel rychlý posel
z královského paláce. Starý Badwood je po smrti.“
Cuklo to se mnou tak, že mi málem ustřihla ucho. Nicméně jsem si hned uvědomil, že se to dalo čekat.
„No, co je? Necukej sebou! Ty jsi to nevěděl? Vždyť už je toho plné město.“
Apolenka byla zakrátko hotová a podala mi zrcátko. Odvedla výbornou práci! Vypadal jsem teď
s umně přistřiženým knírem jako nějaký caballero z jižních zemí, který na divadle vždy kuje pikle.
„Prý se strašně přejedl a udělalo se mu zle. Lékaři mu sice dali dávidlo, ale už bylo pozdě.“
„Dávidlo se musí dávat jen v malých přesně stanovených dávkách,“ vmísil se do toho Andrew, „je-li
příliš silné, vyvolá prudkou reakci a nestrávené kousky ucpou hrtan.“
Nelíbila se mi představa, že o takových věcech mluví před mladou dívkou. Ale Apolence to zřejmě
nevadilo, asi byla z častých návštěv dědečkovy laboratoře uvyklá na ledacos.
Stranou jsem Andrewovi navrhnul, že se půjdeme projít, abych si mohl udělat obhlídku Eaarmova
domu. Ačkoliv nejsem žádný střízlík, tyčil se vedle mě jako maják na Rhodosu. Apolenka se k nám
vnutila s tím, že musí ještě něco koupit na tržišti. Nabídl jsem jí tedy galantně rámě a vyšli jsme.
Proplétali jsme se úzkými uličkami a pak se náhle proti nám otevřelo široké náměstí.
Přesně v tom okamžiku se proti nám jakoby odnikud zhmotnila obrovitá postava Samuelsona.
Moje tělo sebou při jeho spatření pudově škublo, jak jsem v prvním okamžiku propadl panice. Měl
jsem pocit, že jsem právě spolkl obrovskou ropuchu. Nicméně jsem si hned uvědomil, jak hodně se
díky Adrewovi moje podoba zněmila a žába v hrdle se mi jako zázrakem rozpustila. A opravdu.
Samuelson se na mě podíval krátce naprosto lhostejným pohledem, odvrátil se do davu a prohlížel si
další lidi. Pak prošel kolem nás a minul mě bez dalšího povšimnutí.
„Ty máš něco se Samuelsonem?“ špitla mi Apolenka do ucha, „jestli jo, tak je mi tě předem líto,
protože jestli tě dostane do pazourů, udělá z tebe prejt!“
Nahlas se rozloučila s dědou, pustila se mě a zmizela v davu.
Zůstal jsem tam stát s rozetřeseným žaludkem z toho setkání i z jejích varovných slov. Moje
bezstarostnost s kterou jsem vstupoval do města byla už dávno ta tam.
Pokračovali jsme v cestě. Když jsem uviděl Eaarmův dům, pomyslel jsem si, že při mé smůle, která se
na mě lepí, jsem mohl něco podobného čekat.
Dům přestavěný z části starých hradeb vypadal hodně nedobytně. No jo, uvědomil jsem si, vždyť
hradby jsou dělány proto, aby byly nedobytné, co jsem si představoval jiného?
Samotná věž vystupovala ze zdi až na úrovni prvního patra a na první pohled bylo patrné, že nebude

možné se do ní dostat. Navíc stál dům zcela odloučeně, což byla další nevýhoda. Jak jsme ho
obcházeli, jevilo se mi to ve stále černějších barvách. Až téměř na druhém konci jsem viděl něco, co
mi vrátilo naději: Část hradebního ochozu tu byla zachována a přebudována v jakýsi balkon.
Obrátil jsem se k Andrewovi: „Máte nějaké peníze?“
Vyjeveně na mě zíral a pak nechápavě přisvědčil: „Jo, něco tu mám.“
„Tak jdeme,“ a vyrazil jsem zpět na náměstí.
„Ty už víš, jak se dostat dovnitř?“ ptal se mě dychtivě.
„Možná,“ odpověděl jsem neurčitě.
Víš, jasně, že víš!“ a v očích se mu radostně blýskalo.
Nejdřív jsem zašel k provazníkovi. Vybral jsem si pečlivě tenké, ale pevné lanko. Pak jsem zamířil ke
kováři, kde jsem koupil tři železné tyče. Alchymista mě sledoval s udiveným výrazem, ale neřekl nic.
Vrátili jsme se zpět.
„Buďte tak hodný, a rozdmýchejte pořádně ten oheň.“
Byla to dobrá výheň! Netrvalo to dlouho a plamen měl tu správnou oranžovou barvu. Vybral jsem si
z police ten největší tlouk a tyče jsem nejprve ohnul, pak jsem na koncích vykoval špičky a nakonec
jsem je skul dohromady. Kovář s pořádným kladivem by to dokázal jistě o mnoho lépe, ale i takhle mě
výsledek uspokojil. Potom jsem se věnoval provazu. Zhruba po třech stopách jsem na něm začal vázat
uzle. Samozřejmě, že dělat je běžným způsobem na lanu, které má přes třicet stop není možné. Dělá se
to tak, že se lano povolí a uzel se do něj vplete.
Práci jsem zakončil tím, že jsem konec uvázal pevně ke kotvici a zbytek pečlivě smotal.
Jak jsem pokračoval, objevil se na jeho tváři polekaný výraz: „Ty tam chceš vylézt?“
„Jo.“
„Ale jak se tam dostanu já?“
„Budete to muset nechat na mě. Jak ta kniha vůbec vypadá?“
Viditelně ho to zaskočilo: „Nó, jsou to volné listy,“ začal trochu neochotně, „svázané v černých
deskách zdobených stříbrnými hvězdami.“
Jeho váhání mi v hlavě spustilo poplašné zvonečky, jenže jsem v té chvíli nemohl dělat nic jiného, než
si to ve své paměti poznamenat, čekat a nechat to tam na jindy.
Abych si ukrátil čas, připravil jsem si pár věcí, které by se mi mohly případně hodit a pokračoval jsem
v úklidu až do úplné tmy.
Byla jasná teplá noc. Raději bych, aby bylo víc zataženo. Takové počasí neláká k tomu, aby se někdo
procházel venku.
Přes ramena jsem měl přehozen Andrewův plášť, pod kterým jsem v torně ukrýval své zlodějské
nářadíčko, ale i své nedostatečné oblečení. Abych se mohl pohybovat co nejlépe, měl jsem na sobě jen
krátkou košili a těsné kalhoty pod kolena.
Ulice byly tiché a temné, jen na náměstí pronikal svit Měsíce, který se skvěl na obloze v celé své kráse.
Eaarmův dům vypadal jako podivná neforemná homole. Věž se z ní tyčila jako temný ďáblův prst
hrozící obloze.
Už jsme byli téměř na místě, když se ozval dupot noční hlídky. Když jsem byl mladší, myslel jsem si,
že jsou hloupí, až teprve později jsem pochopil, že dělají tak velký hluk úmyslně, aby se zloději a vrazi
mohli včas odsunout a oni, aby neměli žádné problémy.

Ukryli jsme se do výklenku a deset zbrojnošů s důstojníkem v čele vzápětí přepochodovalo kolem nás.
Vrátili jsme se k domu.
Shodil jsem plášť. Sundal jsem z ramene stočené lano, potěžkal jsem kotvu, abych odhadl kolik lana
budu muset odvinout. V tom mě Andrew položil ruku na rameno: „Slib mi něco!“
Sakra, co mi může v takovéhle chvíli chtít? myslil jsem si, ale když jsem se k němu otočil a viděl jeho
mrtvolně bledou tvář, pochopil jsem, že je to vážné: „No?“
„Prosím, nedívej se do té knihy!“ tón jeho hlasu byl naléhavý.
„Zkusím to,“ slíbil jsem, ale hned jsem věděl, že to nesplním a jakmile budu mít knihu v ruce,
nakouknu do ní.
Odstoupil. Asi si uvědomil, že víc ze mě nevymámí. Roztočil jsem kotvu a hodil. Cinklo to kdesi
nahoře o kameny, ale vzápětí kotva padala dolů. Jen tak tak jsem stačil uhnout! Teprve na druhý pokus
se zaklesla. Zatahal jsem za lanko, abych se ujistil, že je zaseknuta pevně, plivl si do dlaně a začal
šplhat vzhůru do neznáma.
Když jsem se přehoupl přes hradbu, měl jsem toho tak akorát. Dávám přednost pouličnímu kapsářství,
před tímto způsobem obživy, který je na můj vkus přeci jen náročnější.
Lano jsem vytáhl nahoru. Bylo sice nepravděpodobné, že by si ho někdo všiml, ale nechtěl jsem nic
riskovat. Smotal jsem ho a uklidil do kouta a mezitím jsem se rozhodoval, kam se vydám. Představil
jsem si v duchu, jak jsou asi místnosti rozmístněny a vydal jsem se doleva.
Dveře byly zavřeny, ale pro mě to nebyla překážka. Z torny na boku jsem vytáhl osvědčený ohnutý
hřeb a vzápětí zámek klapl. Vešel jsem dovnitř a zůstal stát, aby si moje oči zvykly na tmu. Dlouhá
neosvětlená chodba vedla kamsi do útrob domu. Sunul jsem se podél stěny jako krab a dlaždice mě
studily do bosých chodidel.
Dotápal jsem na konec, další dveře byly otevřené. Místnost do které jsem vstoupil byla téměř kruhová.
Světlo Měsíce sem vnikalo velkým oknem a tak jsem viděl kolem stěn regály plné knih až ke stropu.
Kdybych měl hledat tady, trvalo by mi to celé týdny!
Ale Andrew říkal, že ta jeho kniha bude nahoře v pracovně.
Mezi dvěma skříněmi se tísnila úzká dvířka. Byla zamčená a tak opět zapracoval můj šperhák. Za nimi
bylo točité schodiště vedoucí kamsi vzhůru. Stoupal jsem a s napětím poslouchal každé vrznutí starého
dřeva. V té tmě a tichu, jsem měl pocit, že to musí být slyšet na druhý konec města. Konečně se přede
mnou otevřela další místnost. Byla zařízena podobně jako Anrewova laboratoř. I tady byla velká tavící
pec a kolem se povalovalo všelijaké chemické harampádí.
Oheň i světlo zvenčí osvětlovalo vše dobře a tak jsem knihu uviděl ihned. Ležela na jakémsi pultíku
proti mně. Velké stříbrné hvězdy jakoby z černých desek přímo zářily.
Popadl jsem jí a náhodně otevřel. V matném světle jsem uviděl jen nějaké podivné klikyháky, kroutící
se písmena a obrázek kruhu ve kterém byly další složité znaky. Nepřipomínalo mi to nic, co bych dřív
viděl a už vůbec nevysvětlovalo Andrewovy obavy. Zavřel jsem ji, ovázal kolem ní motouz, pověsil si
na krk a udělal krok zpět. Právě v tom okamžiku to udělalo „KLAP“ a mé nohy se ocitly v sevření
pasti, jejíž kovové hroty se mi zabodly do masa.
V prvním okamžiku jsem propadl zmatku a pokusil se ramena otevřít rukama. Bylo to beznadějné!
Několikrát jsem se zhluboka nadechl, abych se uklidnil. Z torny jsem vyndal malé esovité páčidlo.
Podařilo se mi vrazit jej mezi čelisti a pomalu, kousek po kousku, rozvírat. Konečně jsem mohl vyndat
nejdřív jednu nohu a vzápětí i druhou.

Z lýtek mi sice crčela krev, ale byl jsem volný a to mi trochu zvedlo náladu. Byl jsem naštvaný sám na
sebe: Snadnost s kterou jsem se dostal ke knize, mě zbavila vší opatrnosti. Roztrhl jsem košili a nohy
si trochu ovázal. Každý krok po schodech se pro mě změnil v mučírnu. Ze ztráty krve se mi točila
hlava a bál jsem se, že uklouznu po vlastní krvi.
IV. Otcem.
Už jsem byl téměř dole, když mě nohy zradily a já se zhroutil do knihovny. Překvapeně jsem zamžikal.
Místnost teď byl osvětlena několika svícny. Uprostřed stál mírně přihrblý muž a mířil kuší přímo na
mě. Hlavu měl skoro holou a z úzkého ptačího obličeje mě pozorovala jeho pichlavá očka. Uviděl
knihu: „Ááá! Tak grimoáru šíleného Alhazreda se ti zachtělo?! Tebe určitě poslal Andrew, viď? Tak
mluv! Nebo…!“ jeho prst na spoušti se napnul.
Do knihovny vstoupila krásná žena. Patřila k těm krasavicím, které ať již vstoupí kamkoliv, prozáří
svou nádherou celé okolí. Měla uhlově černé lesklé vlasy, které ji spadaly na bělostnou šíji.
Prohlédla si mou nedostatečně oblečenou postavu, obešla starce, postavila se vedle a převzala
iniciativu: „Počkej, nemyslíš, že by se nám hodil?“
Shýbla se, sebrala mi knihu a ukázala ji starci: „ Nemáš pocit, že to je znamení osudu?“
Nečekala na odpověď, vylovila ze záhybou pláště jakýsi flakónek, strčila mi ho pod nos a já se
okamžitě propadl do jakéhosi polovědomí. Zcela zbaven vůle, jsem se nechal vést vzhůru a připoutat
ke stěně. Dokonce se mi to zdálo nesmírně legrační a smál jsem se jako šílenec.
Ostrý pach čpavku mě vrátil do reality, i když droga na mě stále působila a já vše vnímal zcela otupěle.
Byl jsem nepřirozeně klidný a vše, co se potom stalo, jsem přijímal zcela stoicky.
Už mnohokrát jsem byl ve velmi obtížné situaci, ale teď to se mnou vypadalo opravdu špatně.
On stál u pultíku a před sebou měl rozevřenou knihu, kterou jsem se pokusil ukrást.
„Už je vzhůru,“ hlásila kráska, stojící těsně vedle mě.
Začal svým krákoravým hlasem číst z knihy. Skřehotavě vyslovoval ta podivná cizí slova nejdřív
v pomalém zpěvním rytmu, ale jak pokračoval, měnila se hlasitost i tón.
Žena zatím obcházela místnost a zapalovala vonné byliny v miskách, ale její pohyby byly tak ladné, že
to spíš vypadalo, jakoby tančila.
Eaarmovo předčítání se změnilo ve vysoký zpěv.
Jakoby na to čekala, shodila plášť. Pod ním byla zcela nahá, jako ta bohyně, která vystoupila z vln
moře. Třela se o mě, pak vzala do ruky mé mužství a vedla mě k vrcholu.
Musím se přiznat, že ji to nedalo téměř žádnou práci. V okamžiku, kdy uspěla, okamžitě ode mě
odstoupila. Jak mé vzrušení opadalo, všiml jsem si, že mé sémě zachytila do malé misky. Teď s ní
přešla k velké láhvi ze silného skla, která ležela na kraji pece v teplém písku a byla částečně zaplněna
jakousi rudou tekutinou. Nalila obsah misky dovnitř a bleskově láhev uzavřela a ještě uzávěr omazala
tmelem.
Nad hladinou se vytvořil nejdřív slabý šedivý opar, ale postupně houstl a zvětšoval se. Eaarm si ničeho
nevšímal a četl dál a dál. Jeho hlas se změnil v exaltované ječení, ale já jsem fascinovaně sledoval, jak
se šedé cáry v láhvi převalují a nabírají podivné obrysy, které byly stále konkrétnější. Byl to tvor
podobný lidské bytosti! Teď teprve jsem si uvědomil k čemu jsem byl použit.
TO vevnitř sílilo a zvětšovalo se. Pak se náhle na láhvi objevila vlásečnicová prasklina a v dalším
okamžiku se nádoba rozlétla na tisíc kousků.

Jakoby ji vzduch dodal sílu, osvobozená bytost rostla a její tělo hutnělo. Bleskově přistoupila
k Eaarmovi a nakopla ho do zadnice. Ženě se obrátily oči v sloup a sesula se také. Rudé oči této
titánské kreatury se zastavily na mě. Stále ještě pod vlivem drogy, očekával jsem klidně smrt. Místo ní
však se ozval jeho hlas: „ Udělal jsssem to dobře? Měl jsssi něco podobného na mysssli otče?“
Teprve nyní jsem si uvědomil, že jsem s touto bytostí spojen tím nejužším příbuzenským poutem. Byla
také pravda, že jsem se cítil zneužit a hlavou mi před chvílí bleskla myšlenka, cože bych jim nejradši
udělal. „Ano, ano,“ přisvědčil jsem zmateně.
„Přeješ sssi ještě něco?“
Moje zlodějská kariéra by byla příliš krátká, kdybych se neuměl přizpůsobit rychle nové situaci. „Moje
pouta!“
Jeden ledabylý pohyb a jako prst silné závlačky odlétly a já byl volný. Jedním skokem jsem se ocitl u
Eaarma, zul jsem mu boty, stáhl kalhoty a oblékl si je. Hned jsem se cítil lépe, než když jsem tu stál
nahý a připoután jako Prometheus.
Věděl jsem přesně, co udělám a bez zaváhání jsem se do toho pustil. Bral jsem jeden list z otevřené
knihy po druhém a házel je do ohně. Hořely podivně modrým plamenem a kroutily se jako v křeči.
Prázdné desky jsem vzal pod paží a chystal se vyrazit.
„Odteďka budu ssstále sss tebou!“ zaduněl můj obrovitý syn.
„E…hm,“ na nic jiného jsem se nevzmohl.
„Nebo mě chceš zapudit?“ znělo to velmi smutně.
„Ne, jen tvůj zjev. Je trochu nezvyklý.“
Podíval se na Eaarma a začal se měnit. Scvrkával se a rysy jeho tváře tály jako vosk, až se mi dělaly
mžitky před očima. Byla to jen malá chvilka a už tu stálo Eaarmovo dvojče.
„Tuhle by jsi uměl taky?“ zeptal jsem se a ukázal na ležící ženu.
Kývl, ale já ho gestem bleskově zastavil: „Ne, jen jsem se ptal.“
„Uměl by jsi být neviditelný?“ zeptal jsem dál se zkusmo.
„Maličkossst!“ a zmizel.
Zhluboka jsem si oddychl. Bylo to o vlásek, řekl jsem si.
Nechtěl jsem riskovat, že bych se při hledání východu náhodou setkal s dalším služebnictvem a tak
jsem se vracel stejnou cestou, kterou jsem přišel. V knihovně jsem si vybral jeden svazek, který
velikostí odpovídal, podíval se dovnitř, spokojeně kývl, vložil ho do desek a omotal je provázkem,
který tam dosud ležel. Potřeboval jsem Andrewa udržet ještě nějaký čas v přesvědčení, že mám tu
pravou knihu ve vlastnictví.
Než jsem dovrávoral na nejistých nohou na známý balkon, byl jsem unavený.
Byla ještě noc, ale tma již ustupovala blížícímu se úsvitu. Trochu jsem si odpočinul a dal se do šplhání.
Dolů to šlo snadno. Už jsem se blížil k zemi, když se odněkud vynořil Andrew, na kterém bylo vidět,
že je hoří zvědavostí a netrpělivostí. Poskakoval kolem mě a zahrnul mě otázkami: „Kde jsi byl tak
dlouho? Máš knihu?“
Pak ji uviděl viset na mém krku, jeho oči radostně zaplály a on změnil téma: „Bál jsem se o tebe! Není
ti něco? Vždyť krvácíš!“
„Až doma,“ utnul jsem.
Když viděl jak se potácím, nabídl mi rámě a já jej s povděkem přijal, ale stejně jsme museli udělat
několik přestávek, abych si oddychl.
Do Andrewova domu jsme dorazili již za světla. Naštěstí, těch, kteří nás potkávali bylo jen málo a

nikdo si nás příliš nevšímal, všichni spěchali za svými cíli.
Byl jsem zcela vyčerpán. Padl jsem na lůžko a knihu chtěl odložit vedle postele na stolek. Andrew se
po ní chtivě natáhl.
„Moment! Budete mi muset leccos vysvětlit,“ řekl jsem a ucukl. Stáhl se a kupodivu nenaléhal. Místo
toho se začal starat o moje zranění.
Dlouhou chůzí se mi jen lehce uzavřené rány znova otevřely a hojně krvácely.
Andrew mi na ně přiložil obklady a jejich účinek se projevil okamžitě. Zároveň s úlevou přišel i
mdlobný spánek, během kterého jsem vše prožíval zas a znova.
S trhnutím jsem se probudil. Desky jsem křečovitě svíral v rukou. Měl jsem pocit, že jsem oči zavřel
před okamžikem. Pohled z okna mě v tom utvrdil- bylo ráno.
Dovrávoral jsem do laboratoře. Andrew tam spal v křesle, které jsem použil první noc. Jeho dlouhá
postava se v pokusu o zaujmutí pohodlné pozice podivně zkroutila. Otevřel oči a protáhl se: „Už jsi
vzhůru?“
„Jo, trochu jsem si zdřímnul.“
„Zdříml?! Spal jsi celý den a celou noc!“
Vyvalil jsem oči. Celý den? Ale hned jsem přešel do útoku: „Andrewe! Ta kniha! Je to grimoár.
Čarodějnická kniha. Je nebezpečná. Už jenom povědomost o její existenci může mě i tebe přivést
nejdřív na mučidla a pak i na hranici. A nejen nás, ale i tvou milovanou Apolenku a další. Dovedeš si
to představit? Lhal jsi mi, využil jsi mě! Teď chci pravdu!“
V rozčilení jsem mu začal tykat.
„Co se dělo u Eaarma?“
„Nejsi v situaci, abys mohl klást otázky, ale budiž.“
V momentě, kdy jsem se dostal ve svém vyprávění k popisu magického rituálu, kterého jsem se
nedobrovolně zúčastnil, vzdychl: „ Oni chtěli vytvořit homunkula!“
Dál se nedostal. Ozvalo se prudké zabušení na dveře. Andrew k nim udiveně vzhlédl: „Kdo…?“
Nedořekl. Dveře se s rachotem rozlétly a dovnitř vběhlo několik vojáků, kteří nás obklopili. Za nimi
vešel ve skvostné uniformě mladý důstojník. Na první pohled sebevědomý a nadutý hlupák. Obezřetně
se vyhnul troskám a přezíravě se rozhlédl po místnosti. Postavil se před Andrewa do pózy o které si
myslel, že vypadá důstojně: „Jste John Andrew, mastičkář, voňavkář a laborant?“
Oslovený na něj jen vytřeštěně zíral a pokýval hlavou na znamení souhlasu.
„Přišel k nám jeden důvěryhodný a ctihodný občan našeho slavného města a sdělil nám závažnou
informaci ohledně toho, že máte ve vlastnictví zakázanou čarodějnickou knihu, jejíž popis nám též
laskavě sdělil.“
Důstojník přešel k tykáni: „Už dlouho jsem se ti Andrewe chtěl dostat na kobylku a teď tě mám!
Půjdeš na mučidla a pak na hranici a ta tvá Apolenka taky. Dovolila si mě, poručíka městské gardy,
odmítnout a ještě mě před lidmi zesměšnila. Je to taky čarodějnice! Než ji upálíme, půjčím ji svým
vojákům.“
Andrew se třásl jako osika a byl skoro průhledný.
„Ha! Támhle ji vidím!“ vykřikl poručík a vrhl se ke stolku. Podíval jsem se na starého alchymistu, byl
téměř v mdlobách. Důstojník knihu popadl, otevřel ji, překvapeně zamrkal a hlesl: „Herbář?!“
To byla ta pravá chvíle pro mě: „Je to rodinná památka. Velmi potřebná při určování rostlin

potřebných k přípravě voňavek. Váš ctihodný občan je nesporně důvěryhodný, ale zřejmě značně
slabozraký. Jak jinak si vysvětlit to, že zaměnil neškodný herbář za nějakou magickou knihu?“
Poručík si byl asi prve jist svou věcí a tak teď nedokázal skrýt své zklamání. Přešel ke mně a zlostně se
zeptal: „A ty jsi kdo?“
„Jen se na mě dobře podívejte!“ vybídl jsem ho.
„My jsme se už někde viděli?“
„Na pohřbu vaší babičky?“ nadhodil jsem zkusmo, ale slovo ironie pro něj nic neznamenalo.
„Ne, to bych si tě pamatoval, lotře.“
„Zkus si mě představit s delšími vlasy a bez vousů.“
Můj hlas byl natolik naléhavý, že mimoděk poslechl a ostře si mě prohlížel. Pak se mu zrak rozostřil a
on padl na kolena a blekotal: „ Milosti! Odpusťte! Nepoznal jsem vás.“
„Vstaňte poručíku,“ pokynul jsem mu velkodušně, „je vidět, že jste chytrý a všímavý muž. Neopomenu
se o vás zmínit na vyšších místech, čeká vás jistě skvělá kariéra! Je jasné, že zde došlo, jak jste se sám
osobně přesvědčil, k nespravedlivému nařčení. Z jistých důvodů musím skrývat během tajného a velmi
diskrétního poslání svou pravou podobu, ale vy jste mě svým orlím zrakem poznal, blahopřeji! Věřím,
že teď, když jste mě tak geniálně odhalil, mohu se zcela spolehnout na vaši diskrétnost.“
„Samozřejmě, samozřejmě,“ kýval snaživě poručík.
„Můj velevážený přítel mistr Andrew, můj nejmilejší přítel, je mi při mém poslání plně nápomocen.“
Léta strávená na dvoře dona Colina mě naučila nestydatě lhát a nadutě plkat na libovolné téma. Díky
tomu, že jsem se nějaký čas potloukal s hereckou společností, doplnil jsem svou řeč rozmáchlými
gesty. „Nyní vás propustím, aby jste mohl svým nadřízeným vysvětlit, jaký politováníhodný omyl se
zde stal a že mistr Andrew je zcela bez poskvrny. Co se týče toho udavače, myslím, že mistr nebude
trvat na potrestání. Ovšem vzhledem k tomu, že zde byla též uražena vaše čest, předpokládám, že
budete žádat satisfakci.“
„Jistě, pane,“ opakoval pořád donekonečna, ustupoval pozpátku k východu a neustále se klaněl.
Vojáci mezitím Andrewa pustili. Chudák stará se zhroutil do křesla a jen zíral na to, co se děje.
„A cestou se můžete zastavit u truhláře, aby na útraty města přišel opravit dveře,“ zavolal jsem za nimi
ještě.
„Ta kniha,“ zakrákoral zlomeným hlasem Andrew a ukazoval na ni svým vyzáblým prstem, „to není
ona!“
„Samozřejmě, že ne. Kdyby byla, tak už jsme teď na cestě do pekla.“
„Ty jsi mě podvedl.“
Byl jasně posedlý, nedokázal myslet na nebezpečí, kterému jsme o vlásek unikli, měl v hlavě jen tu
knihu. „Nějak jsi přehlédl, že jsem ti zachránil život,“ řekl jsem znechuceně. Když už jsem jednou
začal s tykáním, nehodlal jsem přestat.
„Kde je?“
Jeho myšlenky bloudily v kruhu.
„Zničil jsem ji.“
Vypoulil oči: „Byl to unikát.Veledílo! Byla to esence vědění mágů za celé věky! Bylo to světlo mého
života. Tolik jsem po ní toužil!“
Celý se třásl rozčilením a asi by mě v té chvíli nejradši zardousil, ale tělo ho zradilo. Jakoby náhle
zestárl o celé desítky let.
„Jsi barbar! Zrůda!“ chrčel.
Došla mi trpělivost: „Ne Johne, už žádné čarodějné knihy, žádné kouzlení…“

Dovnitř vtrhla Apolenka, rozčepýřená jako vrabec. Šlehla po mě pohledem a vrhla se k Andrewovi,
který byl na pokraji mdlob: „Dědo, dědečku?“
Namočila šátek do vody a omotala mu ho kolem hlavy.
„Co se tady dělo? Slyšela jsem, že dědu jdou zatknout vojáci pro držení zakázaných knih. Něco vám
řeknu pane Carlosi, či jak se jmenujete, přinášíte jen smůlu a problémy, podívejte se, co jste udělal,“ a
ukázala na zhrouceného starce. Nemělo smysl něco vysvětlovat.
„Jsem právě na odchodu, vezmu si jen trochu jídla.“
Udělal jsem si malý výlet do špíže a bez dlouhého vybírání jsem sebral půl pecnu chleba a několik
klobásek.
Když jsem se vrátil Apolenka se tam pořád ještě motala kolem Andrewa. Neobtěžovala se ani
ohlédnout. Bez pozdravu jsem vyšel ven.
V. Potravou.
Ačkoliv jsem městský člověk, tentokrát jsem byl rád, že mám černé městské hradby za zády a před
sebou zeleň polí a lesů.
Hned při první příležitosti jsem u malého potůčku uhnul z cesty do lesa a vydal se proti proudu po
téměř neznatelné pěšince.
Asi po hodině chůze jsem se dostal na malý palouk. Plácnul jsem sebou do trávy a odpočíval. Těch
několik posledních dnů bylo pravdu hektických!
„Musssím být ssstále ještě neviditelný?“ozval se hluboký hlas mého podivného syna. Úplně jsem na
něj zapomněl!
„Ne, teď, ne.“
Začal se zhmotňovat. Nejprve to byl jen slabý šedivý obrys, který postupně houstl. Nicméně nebyl tak
velký a hutný, jako když se materializoval poprvé.
„Odpusssť, ale kouzlo, které mě ssstvořilo ssslábne,“ omlouval se.
Bylo mi ho líto: „Můžu ti nějak pomoct?“
„Jsssouť vytvořen z tvé podssstaty, potřebuji tvou krev.“
„Tak dobrá.“ Vytáhl jsem perořízek a bodl se do prstu. Představoval jsem si, že mu bude stačit pár
kapek krve, ale on se přisál k rance a jeho ostré zuby ji rozšířily a on dychtivě sál a sál.
Z toho rychlého úbytku krve se mi zatočila hlava až jsem nakonec omdlel. Když jsem se probral, cítil
jsem se slabý a pořád mi bylo na zvracení. Dovlekl jsem se k potůčku, abych se trochu svlažil. Čistá
ledová voda mě občerstvila a cítil jsem se mnohem lépe, ale kolik takových krmení svého syna
vydržím? Na druhou stranu by bylo škoda, nevyužít jeho vlastností. Razance s jakou tomu starému
dědkovi Eaarmovi nakopal, na mě udělala dojem. Jen co jsem se trochu vzpamatoval, najedl jsem se,
lehl si pod mohutný smrk, zavřel oči a začal střádat plány.
Největším nebezpečím pro mě jistě je mladý lord Henry. Vím o té jeho komedii ve které jsem byl
přinucen hrát a on jistě nebude váhat se mě s pomocí svého sluhy zbavit. Dalším nepřítelem je Eaarm,
Byl jsem nedobrovolnou součástí jeho černomagického rituálu a teď, když se grimoár u Andrewa
nenašel, jistě věří tomu, že ho mám pořád ještě u sebe. Mám tedy dost důvodů snažit se být od tohohle
města co nejdál, ale na druhou stranu, kdyby se mi podařilo odstranit Samuelsona, mohl bych využít
své podoby s Henrym a užívat si bohatství a pohodlí. Už žádné spaní po stájích, jeskyních, ale v
pohodlné posteli pod duchnou a plný stůl, to byla příliš lákavá představa. Snil jsem si o tom tak dlouho

až se mi zavřely oči a já usnul. Probudil mě večerní chlad. Vedle mě se tiše tyčil můj podivný syn.
„Jsssi v pořádku můj otče?“ zaduněl.
„Jo, docela ano.“
„Už nikdy nebudu chtít tvou krev,“ oznámil mi.
„Jenže to ty zemřeš.“
„Ano, ale jsssa zrozen z kouzel, není můj konec ssspojen s bolessstí, tak jako by byl tvůj. Vyčetl jsem
z tvé mysssli, že jssi mne nezplodil dobrovolně, bylsss k tomu přinucen, nejsssi mi ničím zavázán.“
„Když čteš v mé mysli, tak taky víš, že jsem o něčem takovém vůbec neuvažoval.“
„Jsssi šlechetný, ale cítil jsssem tvou bolessst a ssslabost. Již nikdy více, jsssouť již rozhodnut.“
Znělo to jednoznačně, takže jsem nic nenamítal, ale pochyby zůstaly, vždyť tahle bytost se ke mně
chovala lépe než většina lidí.
„Jak dlouho budeš ještě žít?“
„Ne více než dva západy slunce.“
To dalo mým myšlenkám nový popud. Jestli chci něco podniknout ve věci lorda Henryho, musím to
udělat co nejdříve.
Za pomocí ocílky jsem rozdělal oheň, ale teď, když jsem měl spát, zíral jsem místo toho do ohně a
přemítal o tom všem až téměř do rozednění.
VI. Miláčkem štěstěny.
Andrwvův lektvar stále ještě působil a já měl na tváři opět vousy připomínající husté roští. Ve městě
mě tedy nikdo nemůže poznat.
Vydal jsem se na výzvědy a svého syna jsem zanechal v lese.
Stráže u brány nebyly a to bylo nezvyklé. Přimělo mě to k opatrnosti a tak jsem jen pomalu procházel
ulicemi, které byly zcela prázdné, což bylo také dosti podivné.
Ale jak jsem se blížil k náměstí, potkával jsem jich stále víc a víc, všichni mířili jedním směrem.
Konečně jsem se vymotal ze spleti uliček. Na velkém prostranství byla hlava na hlavě. Zamíchal jsem
se do davu a zkoušel zachytit, co se to tady děje.
Někdo mě lehce položil ruku na rameno.
Nevím, jestli jsem vylétl do vzduchu doopravdy, nebo jen v duchu. V duchu určitě nejmíň půl sáhu.
Risknul jsem pohled dozadu. Stála tam Apolenka a usmívala se přívětivě. To bylo dobré znamení.
„Carlosi?!“ musela to zakřičet, takový byl kolem tartas. Přesunul jsem se blíž k ní.
„Carlosi, dlužím ti omluvu. Postupně se mi podařilo z dědy vyzvědět pravdu. On je tou svou alchymií
úplně posedlý a není schopen pochopit, že jsi nám zachránil život. Odpusť, posuzovala jsem tě špatně.“
„Taky ti dlužím dík za to, že jsi pomohl zbavil se toho slizáka Lopeze.“
„To je zase kdo?“ nechápal jsem.
„Ten nadutý poručík. Pořád se kolem mě motal a dělal mi neslušné návrhy. Včera vyzval Eaarma na
souboj a ten starej hrbáč ho odstřelil jak psa. Vím, že ten souboj byl na tvůj popud.“
„Aha. A co se to tady děje?“
„Starý lord Badwood ještě před smrtí dohodl Henrymu svatbu s královskou dcerou. Dnes jeho
snoubenka přijede k němu na návštěvu.“
Až se mi zatajil dech. To by byla partie!
„Pojď, vím o místě u mé přítelkyně, kde budeme mít krásný výhled.“

Prošli jsme náměstí a Apolenka vešla do podloubí a zaklepala na dveře. Ty se pootevřely a dívka
škvíře cosi vysvětlovala. Pak přešla ke mně: „Pojď, ale chovej se slušně, představila jsem tě jako svého
vzdáleného bratrance.“
Dům do kterého jsme, vešli byl velmi honosně zařízen a uvítala nás kyprá dívka, odhadem jen o něco
málo starší než Apolenka. Zvědavě a trochu nedůvěřivě si mě prohlížela, nicméně, když jsem udělal
vzorné pukrle a políbil galantně její masitou ručku, roztála a pozvala nás do patra. Apolenka otevřela
okno a ukázala na sousední dům: „Tohle je dům mladého Henryho.“
Ano, uvědomil jsem si, že jsou to přesně ta okna z kterých jsem před několika dny vyskočil.
Přišourala se služebná a na stolek postavila tác s jídlem i pitím. Došel jsem pro židle a Apolenka jí
s díky přijala.
Nečekali jsme dlouho. Ozvaly se fanfáry a na náměstí vjelo deset nádherné oděných jezdců. Dav se
před nimi rozestupoval jen pomalu a neochotně a tak ti první jezdci těly koní odstrkovali čumily a
občas přišly ke slovu i rány mečem. Následovaly je tři kočáry a za nimi dalších deset jezdců.
„Už jedou,“ vykřikla Apolenka. Nemusela to říkat, lidé doprovázeli příjezd křikem.
Paní domu hbitě přiběhla k oknu. To už si jezdci razili cestu směrem k nám. Když dojeli k lordovu
domu, vojáci začali vytlačovat lidi tak, aby vznikl dostatečný prostor pro kočáry. První z nich ještě
úplně nezastavil, a už z něj vyskočil mladý Henry a spěchal k druhému, velmi bohatě zdobenému.
Všiml jsem si, že jeho tvář je bílá jako vosk.
Kočár zastavil, páže přispěchalo otevřít dvířka a vyklopit schůdky.
Z temnoty kočáru se vysunula ručka a přijala Henryho oporu.
Princezna vystoupila. Málem mi vypadly oči. Naše hostitelka byla tělnatá, ale tohle byla hora sádla
navlečená do nádherných šatů. Tvarohovitá pleť, neforemná postava.
U všech ďáblů, myslel jsem si, ten starý snad tušil, že ho chce synáček oddělat, když mu dohodl
takovouhle nevěstu!
Dav při spatření královského kočáru poklekl, ale zároveň zahučel potlačovaným smíchem při spatření
princezny. Ta se po lidech jen vztekle podívala, zavěsila se do Henryho a vedle něj se kachním krokem
vkolébala do domu. Za ní vystoupily dvorní dámy, sluhové začali dovnitř vnášet zavazadla, ale to už se
lidé rozcházeli, protože to hlavní divadlo skončilo. Někteří vojáci sestoupili z koní a postavili se před
dům na stráž. Kočí práskli biči a vozy odjeli.
Stál jsem tam u okna a teprve teď jsem si uvědomil, že držím křečovitě Apolenku za ruku. Podívala se
na mě a její oči se rozšířily údivem: „Je ti něco? Jsi úplně zelený!“
Kecnul jsem si na židli.
„Ty jsi určitě viděl něco víc něž ostatní, viď? Něco hrozného?“
„Promiň, nedokážu ti to vysvětlit.“
„Aha,“ a ovívala mě, „ panu Rychlá odpověď, došel dech.To tě to muselo pořádně sebrat!“
Nedokázal jsem jí na tu jedovatost odpovědět. Stále jsem měl před očima neforemnou postavu
Henryho nevěsty. Už mě přešla chuť se s ním vyměnit a uvědomoval jsem si, jaké jsem měl štěstí, že
jsem ji uviděl dřív, než jsem to mohl provést.
„Poslyš,“ změnila Apolenka téma, „co ty jsi vlastně zač?“
„No nějaký čas jsem se toulal s jednou hereckou společností, pak jsem byl učedníkem u kováře, dělal

jsem pomocníka v ateliéru jednoho slavného malíře, pak jsem byl páže na dvoře dona Colina, a taky
jsem nějaký čas žil s uhlíři.“
„Páže? Co má takové páže za povinnosti?“
„E-hm,“ Ta otázka mě přivedla do rozpaků, když jsem si vzpomněl, že Andrew říkal, že Apolenka má
klášterní školu,…bavit dámy.“ Obešel jsem vtipně pravdu.
„Půjdeme?“
„Ano, smím ti drahá sestřenko nabídnout své mužné rámě?“
Už jsem byl zase sám sebou.
Její zvonivý smích se mi zařízl do těla jako ten nejostřejší nůž.
Veden náhlým popudem jsem se jí podíval do očí a tiše řekl: „Apolenko, já tě miluji!“
Sám sebe jsem tím překvapil, ale ji ne: „Já vím,“ odpověděla prostě a zavěsila se do mě.
„Půjdeme?“ zopakovala otázku.
„Nezlob se, ale myslím, že by mě tvůj dědeček neuvítal zrovna rád.“
„Ale tam přeci nejdem. Půjdeme k mým rodičům, musím jim přece představit svého snoubence, ne?“
Jen jsem zalapal po dechu. Dovnitř vstoupila naše hostitelka. Apolenka se k ní otočila a zacukrovala:
„Paní hofmistrová. Děkujeme za vše. Byl to nezapomenutelný zážitek vidět královský majestát!
Princezna byla tak…“ škobrtla, ale posléze našla vhodný výraz, „…zajímavá! Bylo to vzrušující!
Úžasné! Ty róby! Jsem tak rozčilená, že jsem vám úplně zapomněla říct, že i pro mě je to významný
den, protože zde můj vzdálený bratránek Carlos se rozhodl požádat mé rodiče o mou ruku.“
„Óóó!!!“ tvář paní hofmistrové se rozsvítila jako sluníčko, „blahopřeji zlatíčko!“
Popadla mě a přivinula na svá tykvím podobná prsa. Chvilku mě podusila a přitom vykřikovala:
„Báječné! Skvělé! Výborně!“
Posléze mě pustila. Byl jsem tak trochu mimo a tak jsem neprotestoval, když se do mě Apolenka
zahákla, vyvlekla mě ven a cestou ještě konverzovala s hofmistrovou.
Konečně jsme byli na náměstí.
„Jak mě chceš představit?“
Pustila mě a zabodla mi prst do krční jamky: „TY!“
„Děda ten žije v tom svém sklepě uzavřen ve světě křivulí a baněk. Nevidí to, co nechce. Je pravda, že
jsem chodila do klášterní školy, ale na školné, jsem si musela vydělávat uklízením a posluhou po
hospodách. Nejsem žádná naivka, která neví o čem je svět. Mockrát jsem si musela nechat líbit, když
mě nějaký ožgrunda plácl po zadku, nebo mě do něj štípl. Umím se o sebe postarat a lhát umím líp než
ty. Od prvního okamžiku vím, co jsi zač, ale já už si tě ohlídám! Takže se nestarej a jdem!“
„Potřeboval bych si ještě něco zařídit.“ namítl jsem.
„Co? To známe! Ani náhodou! Chlápek řekne, že si na chvilku odběhne a pak ho manželka půl roku
nevidí.“ „Je to rodinná záležitost,“ naléhal jsem, mysle na svého syna, který mě čeká v lese.
„Tak dobrá,“ řekla, vědouc, že i koni je třeba občas popustit otěže, „ale“ dodala ihned, „jdu s tebou.“
Vzdal jsem to: „Tak jo.“ a těšil se na to až ho uvidí, i když se zdálo, že tuhle dívku nic nerozhází.
Když jsme zamířili k lesu, otočila se na mě: „Kampak to jdeme?“
„Jen kousek támhle na takovou malou paseku.“
„Ne aby jsis na mě dovoloval. Ti chlapi, co to zkusili, pak měli týden problém si sednout, rozumíš.“
Vyšli jsme. Pěšinku podél potoka jsem našel bezpečně a brzy jsem našel i známý palouk.
„Haló!“ zavolal jsem.

Nic. Ticho. Popošel jsem a zkusil to znova trochu tišeji: „Synu?“
Jen les šuměl a ptáci zpívali. Vrátil jsem se. Vždyť jsem se nemohl splést, tady byl ještě zbytek
ohniště! Apolenka si založila ruce v bok a provrtávala mě pohledem: „Co to tu provádíš?“
„Někdo tu na mě mněl čekat a ffffíí,“ udělal jsem bezmocné gesto.
„Vypařil se, co?“
„Jo, přesně, vypařil.“
„A omylem vzal taky váš lup, co“ „No jo, všechno je pryč.“ Chytil jsem se toho jako trosečník lana.
„Nechceš si se mnou náhodou něco začít,“ zeptala se.
Představa kolena narážejícího do mé chlouby mě nelákala.
„Nééé.“
„A nechceš mě náhodou políbit?“
„Nééé.“
„A nebude ti vadit, když tě políbím já?“
Uvědomil jsem si, že jsem lapen a vůbec mi to nevadilo. Věděl jsem, že život po boku Apolenky bude
nejen krásný, ale i vzrušující.
Následující hodinka byla tou nejkrásnější v mém životě…
VII. Voňavkářem.
Co ještě zbývá dodat? Andrew se ze svého zklamání už nevzpamatoval a brzy zemřel. Protože jeho syn
ho nenavštěvoval, nedělalo Apolence žádný problém představit mě jako dědova spolupracovníka.
Alchymista s pedantskou důkladností zapsal své recepty a tak jsem brzy vyráběl vcelku povedené
lektvary a voňavky. V krátké době jsem také mnohé ještě vylepšil a moje živnost začala vzkvétat.
S Eaarmem jsem se již nikdy nesetkal. Po jeho úspěšném souboji se po městě začala šířit fáma, že si
k úspěchu pomohl kouzly, nebo že mládence uhranul. Nejdřív se mu začali lidé vyhýbat, pak mu skrytě
a později otevřeně začali spílat. Nakonec se Eaarm se svou démonicky krásnou ženou někam
odstěhoval.
Zatímco lord Henry měl honosnou svatbu v obrovské katedrále, kde byli stovky hostů, my jsme ji měli
ve stejný den v malé kapli a hostů byla jen hrstka.
Netušil jsem, že má milovaná Apolenka už pod srdcem nosí plod naší lásky, mého prvního pravého
syna….
Ulož tuto stránku
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Nejprve ale ještě rozbor rozbor k minulému kvízu.
15) NEÚPLNÁ PLATNOST, NEPLATNOST (RELEVANCE)
15a) Odvolání na "všeobecnou víru"
Příklad: Osm z deseti doktorů předepisuje aspirin.
Obrana: A co zbývající statisíce doktorů? :-) Vážněji: A kdo vybral těch deset doktorů? Poznámka:
vyplatí se dělat hloupého - jak říkal jeden náš profesor - tím úplně mluvčího splete. Když řekne, že
výzkum byl dělán na tisíci doktorech, zeptáte se: a mohu mít jejich jména? Já bych se jich totiž rád na
něco zeptal :-)
15b) Odvolání na autoritu
Příklad: On to dělá už dvacet let.
Obrana: A pořád špatně, co? Proč mu teda někdo neporadí? Ironií: No on už je mrtev, on vám
odporovat nebude.
15c) Odvolání na strach
Příklad: Kdo není s námi, je proti nám.
Obrana: Ale on je momentálně na záchodě . .
15d) Odvolání na emoce
Příklad: Když ti to dělá dobře, tak proč ne?
Obrana: Jak to víš, že ti to skutečně dělá dobře? (Např. Kouření cigaret je fajn, ale ty konce!)
15e) Odvolání na soucit
Příklad: Koukněte na ty fotografie dětí. Můžete tedy přispět?
Obrana: Přispět na toho, kdo ty fotky dělal nebo na toho, kdo dělá tu reklamu? (Jak je známo, často jen
30 procent příspěvků jde na ty děti, zbytek sežere administrativa)
15f) Předpoklad ignorance
Příklad: Někdo ho zastřelil, ale ty přece nemáš pistoli, ne|?
Námitka: Ale mohl jsem si ji půjčit a pak ji vrátit nebo i zahodit . .

15g) Útok na osobu
... místo na naše tvrzení Příklad: Ty jsi přece také jednou udělal podobnou chybu . . .
Obrana: Ano, ale já se poučil a proto to tu říkám, aby se to neopakovalo.
15h) Rána mimo
Závěr z nedostačujících fakt. Příklad: Čekal jsem na ni do deseti. Řekl jsem si: Ta už nepřijde.
Obrana: Takže jste to věděl předem? tak proč jste na ni vůbec čekal?
15i) Styl místo podstaty.
Fakta dávají jeden závěr, on použije opačný. Příklad: Já jsem svobodný, ona je svobodná a přece se
brát nebudeme.
Obrana: Máte ještě nějaký, reálný důvod?
16) SYLOGISTICKÉ (SYLLOGISTIC)
Viz díl 3, , O KATEGORICKÝCH OMYLECH, všechny zde uvedené jsou chybné
16a) Podpoření následku:
Jestliže A, pak B. B je pravda, takže A je také pravda.
Obrana: Je-li k večeru, zpívají ptáci. Teď zrovna zpívají, takže je k večeru? Oni totiž zpívají i ráno.
16b) Popření předběžného:
Je-li A, pak B. A neplatí, tedy B také neplatí.
Obrana: Je-li k večeru, zpívají ptáci. Dobrá, teď je poledne, tak ptáci nezpívají? A jakto, že támhle ten
jeden zpívá?
16c) Čtyři výrazy:
Všechna A jsou B, všechna C jsou D. Takže všechna A jsou D.
Obrana: Všechna jablka jsou v košíku, všechny hrušky jsou v krabici. Z toho nelze nic odvodit,a ni
dnešní datum :-).
16d) Nesprávný majoritní výraz:
Všechna A jsou B, žádné P (které je jen částí Y) neni A. Tudíž žádné P není B.
Obrana: Všechna jablka jsou v košíku, žádná hruška není jablko. Tudíž žádná hruška není v košíku.
Jenže o hruškách se neřeklo, kde jsou.
16e) Nesprávný minoritní výraz:
Všechna A jsou B. Všechna A jsou P. Tudíž všechna P jsou B.
Obrana: Všechna jablka jsou ovoce. Všechna jablka jsou zdravá. Tudíž všechno zdravé musí být
ovoce. No vidíte a mě babička říkala, že zelenina je také zdravá. je zelenina ovoce? :-).
16f) Nerozdělený střední výraz:
Všechna A jsou B, všechna C jsou B. Tudíž všechna C jsou A.
Obrana: Všechna jablka jsou ovoce, všechny hrušky jsou ovoce. Tudíž všechna jablka jsou hrušky. Jen
je trochu zdeformovat, ne? :-)
17) ZASTRAŠOVACÍ (THREAT)
17a) Odvolání na strach

Viz 15 c) Příklad: To by se šéf zlobil . . .
Obrana: jak to víte, vy jste se ho ptal? Nebo záludněji: Mohu mu říci, že jste mě varoval? :-)
17b) Zesměšnění
Je-li to směšné, lidé tomu nevěří. Protivník tedy zesměšňuje vaše tvrzení. Příklad. Dovol, abych se
zasmál - to ti přece nikdo nebude věřit!
Obrana: To se směješ sobě nebo těm, co mi to nebudou věřit?:-)
17c) Politické korektnost
neboli moderní druh fašismu, často spojený se zastrašováním. Příklad: Ty máš rád znečištěný vzduch?
To musím sdělit našemu referentovi.
Obrana: Ne, já mám rád čistý vzduch, proto nemám rád tebe :-)
18) JEŠTĚ JINÉ ALOGIZMY (OTHERS)
Těch je také řádka, i když nepočítáme kombinace či rafinace už zde uvedených alogizmů. Většinou
jsou to pusté demagogie, propagandy, které mají získat peníze nebo louží politickému oblbování mas
či předstírá vědeckost (např. 2000 vědců podepsalo, že ... - Obrana: to musí být někdo vědec, aby se
uměl podepsat?) Tyhle případy už si ale jistě v praxi objevíte sami. jak jste si všimli výše, tam už ani
ironie nepomůže a je třeba jít do protiútoku.
Někdy stačí položit ironickou otázku, např.: je-li vítr zadarmo, proč teda stojí elektřina z větrníků
desetkát víc než odjinud?
Odpověď vám asi dají tuto: Protože větrníky pracují jen když je vítr, je to tedy elektřina "vzácná" a za
vzácnost se musí platit. A také když náhodou běží a spotřeba v síti klesne, musí se teda odstavovat jiné
elektrárny, které tuto chybu nemají. Anebo řeknou: Protože musíme ten vítr využít, pokud věje.
Ptáte se, který blb tohle vymyslel? No přece ten, který se na nic jiného nehodil a tak se dal na politiku,
tam se to ztratí . . .

LŽI, ZATRACENÉ LŽI A STATISTIKA
Toto stupňování prý kdysi vymyslel sám Mark Twain. Vtipné, ale vtip to bohužel není: už v našich
alogizmech jsme zjistili, že nejnebepečnější lží je vždy ta, která se na něco jiného odvolává nebo se
snaží vypadat jako logický, neřkuli přímo vědecký závěr. Jednou takovou doménou pro klamy je
matematické modelování - udělal jsem pár takových modelů a řeknu vám jedno: je to užitečný obor, ale
kdo tomu nerozumí, nebude věřit, kolik nesmyslů se z toho často dá "dokázat", viz klimatologické
modely. Jiným takovým oborem je právě statistika. To je věda, která matematicky zpracovává
naměřené údaje a z nich dělá statistické závěry . Pokud se ovšem vyhne těmto chybám:
1) Naměřené hodnoty mohou být správné nebo správné, ale špatně aplikované , například
nesprávným, zaujatým výběrem. Ale i ty úplně správné hodnoty lze špatně interpretovat, tj. použít tak,
aby se došlo ke špatným závěrům. Podívejte se na dva grafy níže. Na první pohled jde o dva zcela jiné
případy. Zatímco první graf ukazuje hodnotu, která klesá jen mírně, druhý má rychlý spád - dokonce se
zdá, že za nějakou dobu skončí na nule :-).

Podívejte se ale na vertikální stupnici: najednou vidíme, že se jedná o stejný graf, kde hodnota za dobu
10 dnů poklesne jen o pět procent. Druhý graf je tzv, graf s "posunutou nulou" - ta v grafu ukázána
vůbec není. Ano, někdy je opravdu potřeba vizuálně "zvětšit" tu výchylku či výchylky, aby byly lépe
vidět malé změny - třeba při zobrazení šumu či malých oscilací. Ale při zobrazování dlouhodobých
trendů malé změny nemusí moc znamenat a autor takto zobrazeného grafu nás prostě - vědomky či
nevědomky - klame, když naznačuje, že jde o drastickou změnu.
Nebo tyto dva grafy níže: řekněme, že jde o teplotu v různých obdobích a červená přímka značí střední
hodnotu vypočtenou pro celou dobu. Který průběh by se vám zdál nebezpečnější pro zemědělství?
Klimatologové tvrdí, že ten vpravo, protože průměrná teplota vzrostla z 24 na 24.5 stupně Celsia.

A přece: ač je průměrná hodnota v obou případech téměř stejná, horní výkmity v levém grafu (na 34
stupňů) mohou vést k obdobím velkého sucha, suchopáru. Obrázek napravo oproti tomu ukazuje
poměrně malé, nepodstatné výkyvy, která sice mají nepatrně větší celkovou průměrnou hodnotu, ale
špičkové hodnoty se od průměrné hodnoty téměř neliší. Dovedete si asi představit, že jak ty všechny
výkmity v grafu nám ta střední hodnota krásně zamaskuje. To se jistě hodí tomu, komu se zrovna
některá ta hodnota nehodí do krámu :-).

2) Chyba prokládání: Naši klimatičtí "klímové" se sice naučili statistické triky, ale ne už opravdovou
statistiku. Představte si křivku složenou z už vypočítaných středních hodnot, která má také výkyvy
nahoru i dolů. Proložit těmi body křivku sice lze, ale ne už předvídat do budoucna. Na to je třeba
použít tzv. běžící průměr (running average), kde se sice dělají průměry, ale vždy za tři poslední roky,
např. 2000, 2001 a 2002, další bod bude z let 2001,2002 a 2003. atd. Tím se křivka poněkud vyhladí a
je spolehlivější. Ještě přesnější je, když se dělá průměr za šest let, atd. I tak lze ale pak "prorokovat" do
budoucna jen na řekněme 12 let.
Podobně i samotné zobrazování v procentech může být klamné, podívejme se na jiný případ: dvě firny
propustily každá deset procent zaměstnanců. Co už se ale neřekne je to, že první firma byla daleko
větší, řekněme, že měla deset tisíc zaměstnanců a druhá jen dvacet. Poslala teda první firma na ulici
defakto tisíc zaměstnanců, zatímco druhá jen dva - ano, opravdu, jen dva :-)
3) Použití průměrů na "živé" hodnoty. Kde dochází k velkým výkyvům, je střední hodnota (průměr)
velmi pofidérní číslo, které nám nic neříká. Proto se určuje i statistická úchylka, která vyjádří i velikost
chyby, když na reálnou hodnotu použijeme měření středem. Tak bychom zjistili, že teplota během roku
se měnila 20 plus/mímus 100%. Asi by se vám nelíbilo, kdy vám nahlásili meteorologové: Dnes bude
teplota v průměru 18 stupňů Celsia (ale už nedodali, že s minimální teplotou 0, která během dne
dosáhne až 36 stupňů Celsia¨).
Ekologická ekvilibristika kromě toho, že použila střední hodnoty, které jsou vypočteny jako střed z
takovýchto výkyvů (během roku), šla "vědecky" ještě dál: zjistila, že se průměrná teplota změnila za
posledních x let o celou 0,1 tj. desetinu stupně Celsia. Z toho pak nelineárním kalkulem "zjistili", že za
sto let vzroste tato teplota o celého půl stupně. Proč nelineární kalkul? Zatímco lineární, úměrný kalkul
by nemohl předvídat jimi vymyšlenou katastrofu, zatímco nelineárních kalkulů je mnoho a čím větší
výkmit, tím větší nepřesnost prodloužení křivky do budoucna :-).
4) První chyba tedy bylo použití "průměrné " teploty. Navíc ne na celém glóbu, ale jen v jednom
místě, a zprůměrováno za celý rok. A ta průměrná teplota nám za posledních sto let stoupla o celých
0,1 stupně! jak je pak možné, že na mnoha místech na globu kolísá teplota od -20 až k +20 stupňům a
lidé tam žijí bez problému? Co nám teda to 0,1 stupně říká? Nic, protože už je to navíc velmi blízko
samotné chybě měření (0,1 stupně C je 0,5 procenta při teplotě kolem 20 stupňů).
5) Další chybou byla nelineární aproximace: malé chyba teploty tak způsobí velkou chybu v
aproximaci, tj nahrazení grafu průběhu teploty nějakou matematickou křivkou. K tomu ale potřebují
naměřené hodnoty hodně daleko doazadu. Odvolávají se třeba na to, že v Praze (jako jediné v Evropě)
se měřila teplota v Klementinu už v osmnáctém století. Používal se ovšem ještě rtuťový teploměr.
Byli-li řekněme metr dlouhý, pak běžná teplota 20 stupňů by ukazovala sloupec rtuti řekněme 40 cm
vysoký a 2 cm by představovaly změnu 1 stupeň Celsia. Dva 2 mm by pak bylo ono 0.1 stupně, Při
zakřivení rtuťové hladiny řekněm 1 mm by jen samotná chyba čtení - chyba v procentech změny - byla
50 procent!
6) Největší chybu ale udělali "klamatologové" (hele překlep, ale vtipný, tak ho nechám!) v odhadu,
jaká teplota bude za sto let. Na rozdíl od interpolace ( tj. výpočtu hodnot mezi dvěma měřeními, který
je poměrně přesný: včera bylo ráno 15 a večer 16, někde mezi tedy muselo být 15,5 stupňů) naši
proroci také extrapolovali, tj odhadovali hodnoty značně vzdálené do budoucna, tj. od dnešní změřené
hodnoty. Jejich odhad bude asi tak legrační jako onoho Američana, který v roce 1860 odhadl. že s
nárůstem osobní dopravy se za padesát let pokryjí ulice do výše kolen koňským hnojem. Vtip je v tom,

že netušil, že situace se změní . . .
Dnes už víme, že naše planeta žije v tepelných cyklech a že nás někdy v budoucnu čeká i doba ledová.
Kdo za ty cykly může? Slunce, naklonění zemské osy a podobně. Ano, hlavně Slunce, ten
nejdůležitější faktor, který klimatologové ležérně zanedbávají a ignorují, protože jinak by se jejich
proroctví slepých mládenců rozpadlo ve švech. je to především Slunce, které ohřívá Zemi a oproti
Slunci je vliv veškerého CO2 ve vzduchu zanedbatelný. Už jen oběh Země kolem Slunce po elipse
(místo po kruhu) způsobuje výkyvy místních teplot až 40 stupňů Celsia, tedy asi 400 krát oněch
mizerných 0,1. A to prosím když bude situace na Slunci stále konstantní!
Opravdu vědecká metoda se skládá ze čtyř částí: 1) měření, 2) hypotéza, 3) testování hypotézy a 4)
případná oprava hypotézy. Naši "vědci" jak je vidět, si to trochu zjednodušili na 1) měření a 2)
hypotézu. Nikde už nepíší o jejím testování, případně opravě, pokud nebyla přesná. Důvod může být
jen jeden: poslední dva body nejsou nutné, když hypotéza selže :-). Ale přírodu neoklameš, ta si to
otestovala sama: průměrná teplota se totiž za posledních pár let vůbec nezvyšovala, asi nečte
ekologickou propagandu.
Dnes musí i naši proroci uznat, že jejich "oteplování" zemské atmosféry pomocí pálení fosilních paliv
je asi tak mocné jako plivání do moře. Jedna malá sopka dokáže svým popelem udělat paseku větší než
hromada ocelářských pecí, nemluvě už o velkých lesních požárech. A tak už naši proroci raději
nemluví o oteplování, ale o "změně klimatu". To je ovšem špatná taktika, "změna" totiž může jít
nahoru i dolu. V případě, že se bude spíše ochlazovat (jak už se to dva roky děje), "ochrana" ovzduší
bude absolutně zbytečná. Přesto všechno se budou tepelné odpustky prodávat dál, vždyť o peníze jde
až v první řadě :-).
Poslední dobou se vynořilo navíc několik skandálů: oni opravdu vybírali jen naměřené hodnoty, které
se jim hodily do krámu a navíc se ještě radili, jak ty ostatní zamlčet. A kdepak je dnes oněch 2000
vědců. kteří ten nesmysl předtím podepsali? Odešli tak, jak přišli - do etheru. Viděli jste snad někde
pod tím prohlášením podepsaná skutečná jména? Ale Nobelova cena? Také dobrý vtip . . .
(konec - ale pozor, ještě je tu příloha!)
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Artur Schopenhauer byl skvělý německý filozof - obdivoval ho i Nietsche - a v jeho knize "UMĚMÍ
KONTROVERZE" se nachází i článek "38 stratagemů, jak vyhrát debatu". je zajímavé, jak se
prolíná s touto naší knihou a místy jde ještě dál; zde jsme se totiž zabývali jen logickými triky.
Domnívám se tedy - protože Schopenhauer uměl psát velice srozumitelně - že si je tu také ještě
nakonec zopakujeme a okomentujeme. Každá taktika má ovšem i proti-taktiku, ale na tu už přijdete
jistě sami.

Nebudeme ztrácet čas a hned začneme:
1) Snaž se přehánět oponentovy předpoklady: čím obecněji (tj,. nepřesněji, j.h. :-) se vyjadřuje, tím víc
chyb tam najdeš.
Ale nepřeháněj to ani s tím přeháněním, j.h.
2) Používej různé významy slov svého protivníka k protiútoku.
Ne každý jiný výraz se hodí, vybírej ty hodně jiné, nebo opačné, j.h.
3) Ignoruj návrh druhé strany, napadni něco, co neřekl.
Opět, musí to být ale blízké a hodně jiné, j.h
4) Svoje předpoklady rozlož na několik a v náhodném pořadí je prezentuj tak, aby nebylo námitek.
Nakonec z nich udělej závěr, který odporuje protivníkovu tvrzení.
Příklad: Kdo hodně pije, hodně vypije, Opilému člověku se třesou ruce, takže čím víc pije, tím víc
rozleje. Tedy: Čím víc rozleje, tím míň vypije. Závěr: Čím víc člověk pije, tím míň vypije, j.h.
5) Použij protvníkovy názory - například náboženské, tj. rozšiřované tímto náboženstvím - proti této
skupině a pak i proti němu.
Například názory různých církví se liší, ty některé pak použiješ proti ,j.h.
6) Změň oponentovy výrazy tak, aby se daly lépe napadnout.
To jde vžycky; horší už je, jak to udělat, aby se to nepoznalo, j.h.
7) Dokazuj svoje tvrzení dotazy na protivníka, aby musel souhlasit a pak ho překvap svým závěrem.
Znamená to rozložit si důkaz horizontálně (na oblasti) a vertikálně (na detaily), j.h.
8) Snaž se protivníka naštvat: pak nepoužívá dobře logiku a nenajde správné argumenty.
Právě očividně nesprávnými nebo osobními narážkami lze člověka často naštvat, j.h.
9) Použij protivníkovy odpovědi na tvoje otázky, abys dosáhl opačných závěrů.

To je když chceš třeba dokázat nesprávnost opaku jeho závěru - a on to netuší, j.h.
10) Když ti ve všem oponuje, otaž se ho, zda uvažuje pravdivost opačných tvrzení. Pak neví, které máš
na mysli a je spleten.
Když se zeptá: "která", řeknete mu, že popíral všechny, což je přece nesmysl, j.h.

11) Když protivník souhlasí s něčím, co jsi řekl, neptej se ho, zda souhlasí i s tvým závěrem, prostě
pokračuj, jako by souhlasil se vším a později svůj závěr uveď jako plně potvrzený.
Publikum to přijme, j.h.
12) Když protivník neřekne přesně, čemu dává přednost, předstírej - pomocí změněné definice
problému - že to je přesně to, co ty chceš.
To pracuje dobře, publikum to ocení a on je spleten, j.h.
13) Přiřaď protivníkovi zcela opačné tvrzení než je tvoje, i když to tak netvrdil. Srovnáním pak tvoje
tvrzní vynikne jako lepší. Schop. říká: "Můžeš udělat z šedého bílé, porovnáš-li ho s černým anebo
černé, srovnáš-li ho s bílým.
V tom je i potíž, on může totiž použít stejnou strategii, j.h.
14) Jsi-li dost drzý, můžeš "měkké" negativní tvrzení oponenta kvalifikovat jako souhlas s tvým.
Řeknete třeba: "takže v podstatě spolu souhlasíme", j.h.
15) Máš-li těžko dokazatelné tvrzení, uveď důkaz jako sérii nepopiratelných fakt. Pak můžeš
předstírat, že jsi dokázal původní tvrzení. Když soupeř prokoukne tvůj trik a nesouhlasí s těmito
tvrzeními, můžeš se mu vysmát, že popírá pravdu.
Dost složité na realizaci, abychom nebyli lehce odhaleni, j.h.
16) Najdi něco, co je v jeho tvrzení nekonzistentní, co neodpovídá praxi a podobně. Například:
kritizuje-li své rodné město, zeptej se ho, proč se teda neodstěhuje.
To je hodně průsvitné a tak běžně používané, obvykle to slušné publikum neovlivní, j.h.
17) Jsi -li protivníkem tlačen do rohu, najdi nějaký malý rozdíl mezi jeho a tvým tvrzením a vysvětli,
že jsi mínil něco jiného.
Někdy stačí jeden výraz nebo jedno slovo, které má trochu jiný význam, j.h.
18) Když to vypadá, že bys prohrál, rozhodně ho nenech dokončit důkaz, ale sveď pozornost jinam
nebo diskuzi nějak přeruš.
Musí to být rychlý a hlavně včasný zákrok, než publikum pozná, kam oponent míří svým důkazem, j.h.
19) Když tě protivník vyzývá, aby ses vyjádřil přesně proti čemu jsi, zahraj to do kouta: například
odvolej se na to, že by to lidé mohli špatně pochopili, atd.
To je slabý příklad: nejlepší je říci, že už jsi to "tady řekl" a že asi ani neví, proti čemu bojuje. Že
zřejmě oponuje jen aby oponoval, j.h..
20) Když protivník souhlasí s některými tvými argumenty, nežádej ho, aby souhlasil se vším, místo
toho předstírej, jako kdyby souhlasil.
To už bylo v jiném bodě. Hlavně není dobré říkat "to sjem rád, že se mnou souhlasíte", to by mu mohlo
prozradit, co plánujete. Posluchači zaregistrují jeho souhlas a budou ho sami brát jako úplný, j.h.

21) Vítězství je někdy důležitější než pravda. Například napadne-li tě soupeř osobně a emocionálně,
přejdi na tuto nižší úroveň a napadni ho také osobně a tvrději než on.
Staré pravidlo: útok je nejlepší obrana, jinak řečeno "na nepřítele nejlépe jeho zbraněmi".
Elegantnější a často i účinnější je, když ho ukážete jako primitiva, který se vyhýbá logice, neumí se
ovládat a hraje to pod úroveň. Ovšem podle mé zkušenosti to často právě takový "citlivka" nakonec
vzdá. Takže když ho chcete hodně vybudit, tato taktika může pracovat, j.h.
22) Když ti dá protivník otázku a z odpovědi by jasně vyplývalo, že vyhrál, tak uhýbej: např. tím, že se
nedá jasně odpovědět, že je v tom háček, atd.
Vyhýbání není dobrá strategie: lepší je odpovědět, ale na něco jiného :-). Zrovna tak není dobré otázku
ignorovat, j.h.
23) Vystavování protivníka odporu jej často přinutí přehánět. Když pak potřeš to přehánění, je to jako
kdybys zvítězil i v tom nepřeháněném. Pokud použije stejnou taktiku on a snaží se ti vnutit tvoje
tvrzení v přehnané verzi, , hned ho oprav, že to jsi neřekl. To ho odzbrojí, nebo alespoň otřese jeho
důvěru v publiku.
Ano, bohužel dva mohou hrát tu hru. Nejlepší taktika je odhalit jeho přehánění, než abys sám přeháněl
- inteligenci publika není dobré podceňovat, j.h.
24) Používej klamné sylogizmy (nebo jiné alogizmy, zde uvedené j.h.). Vyvoď z jeho předpokladů
další, neplatné. Ty pak popírej,
Velmi dobrá strategie, účinná u nenáročného publika, které většinou nepozná tvou chybu, j.h.
25) Je-li protivníkovo tvrzení moc všeobecné, najdi JEDEN příklad, kdy to neplatí. Jeden takový
příklad tak stačí rozbít vše.
Nepopírej všecko, jen to nejhlavnější a pochopitelně jen to, co se popřít dá. Jako u šermu, jedna
smrtelná rána obvykle stačí, j.h. :-).
26) Použij oponentovy důkazy proti němu. Schop. udává krásný příklad: když někdo řekne "je to přeci
dítě, nesmíš být tak přísný" obrátíš to takto: "právě proto, že je to dítě, musí se poučit už za mlada".
To je výborná obrana, protože pak máte v tom poslední slovo a naznačuje to, že u vás nejde o lítost k
dítěti, ale o jeho výchovu. Publikum miluje taková vyvrácení, j.h.
27) Pokud se protivník rozčílí, tím lépe. Pokračuj nátlakem, bude to vypadat, jako že jsi právě našel
jeho slabý argument.
Slabé body má člověk znát už předtím - pokud četl či zná, co protivník bude trvdit (pokud je on řečník a
vy jste oponent). Naopak, je-li oponent on, musíte být připraveni, tj. předem správně odhadnout jeho
námitky, j.h.
28) V případě nezkušeného publika, použij neplatné tvrzení, které diváky naladí proti oponentovi či
dokonce se mu směje. Musí-li se dlouze hájit, publikum ho už nebude poslouchat.
Ano, jak ho zaplést je ale vždy dobré si připravit předem, j.h.
29) Když to vypadá, že prohráváš, najdi si podobný či dokonce s problémem nesouvisící předmět.
Publikum si bude myslet, že to k tomu patří
Při nejmenším získáš čas či zmírníš tlak na sebe, jh.)
30) Používej autority, obzvláště ty, které tvůj protivník obdivuje nebo naopak nezná.

Můžeš jim pak vložit do úst cokoliv :-), j.h
31) Pokud víš, že publikum si o tobě myslí víc, než o protivníkovi, přestírej stydlivě, že tomu, co tvrdí
nerozumíš. Publikum to vezme jako dobrou ironii.
Ne vždy to vyjde, může ti totiž říci, že jsi opravdu ignorant, j.h. :-)
32) Orazítkuj protivníkův názor jako "anarchii", "mysticismus", pánbíčkářství", "zbabělost" a podobně,
prostě kategorii, která je obecně odsuzována.
Začátečníci mohou např. říci, že protivníkovo tvrzení není "politicky korektní" :-). Zkušenější debatér
na to ovšem odpoví, že mu stačí, když je to jen "korektní", politiku že nechává neodborníkům, j.h.
33) Přiznej protivníkovi pravdivost jeho předpokladů, ale ne už závěr.
Např. otázkou: Bude to ale pracovat?, j.h.)
34) Narazíš -li v diskuzi na bod, který nechce oponent přímo diskutovat, pak jsi narazil na slabý bod a
musíš ho tlačit dál a dál.
Pokud je těch bodů, vyber jen ten, co má největší šanci to se dá posoudit podle nejistoty či neurčitosti
jeho odpovědí, j.h.)
35) Místo důkazů, soustřeď se na osobní důvody mluvčího.
Dokážeš -li je vyhmátnout, bude další popírání zbytečné. Například: Vy z toho budete mít finanční zisk.
Nebo: Tomu říkám okrádání společnosti, j.h.
36) Můžeš používat tvrzení, která jsou nadutá či arogantní, ta se často publikem považují za správná.
Nebo naopak je vlož do úst jemu, abys ho zesměšnil. Dobré je i hrát na pocity diváků, j.h.
37) Má-li oponent pravdu, ale použije-li špatný důkaz, popři ten důkaz a vyhrál si. Schop. podotýká, že
takto prohrálo mnoho advokátů případy, které by se jinak daly vyhrát.
Špatný důkaz by ovšem neměl popřít nic, ale jsme svědky, že často popře cokoliv :-), j.h.
38) Když nic jiného nepomůže, opři se do osoby protivníka, haň ho a urážej. To umí každý a skvěle :-).
To je naše známé "ad hominem", v nevulgárnější formě. Hraje to prostě na nejhorší city posluchačů.
Tohle určitě Schop. myslel ironicky, j.h.

Tak to už je opravdu vše, i když jsme tu možná vynechali ještě víc, než jsme uvedli :-). Ale to už je na
vás, život je plný překvapení . . .
Jan B. Hurych

(opravdu už konec)

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : O.K. nebo jen P. K.?

Některé anglosaské zkratky jsou nejen známy, ale všeobecně se i ví, jak původně vznikly. Tak
například K.O. znamená knock-out , což není třeba vysvětlovat nikomu, kdo kdy jenom slyšel o
boxu. Zkratka OK je tuším stále ještě značka českých letadel a radiostanic - měli jsme na fakultě
stanici OK1KUR a posílali nám na ni QSL karty z celého světa . . .
O.K. nebo jen P. K.?
(O té politické dobrotě)

OK, v angličtině psaná s tečkami, tedy O.K., znamená něco jako "all right", čili vše v pořádku (Pozn.
Naše české "být v pohodě" není to samé, např. kniha může být O.K., ale těžko může být "v pohodě". )
Zkratka OK vznikla tak, že běžné All Correct (foneticky "ól korekt"), si tu lidé, pravděpodobně
němečtí emigranti, zkrátili po svém. Zkratka P.K. pak je ovšem zatím jen moje a znamená, ano,
politically correct (povšimněte si prosím také toho "K" v tom "P.K.", v obojím případě znamená
"korekt, ale zároveň i kontrast, neboť P.K. není nikdy zcela O.K. :-). Ale nechme slovních hříček: zažil
jsem už předtím politickou korektnost (česky též správnost); to bylo ještě za nacistů a později
komunistů. Už za Rakouska byli ti "politicky nekorektní" posíláni do c.k. korekce, čili vězení. Ti
nezletí tedy alespoň do polepšovny, zrovna takové, která se z libeňského kopečka tehdy dívala, jak
"nepolepšitelní" Češi odbouchli reichsprotektora Heydricha :-).
Ano, politická korektnost není nic nového, je to jen náhubek, který dnes navlékl novou roušku. Ta není
sice tak průzračná jako byly císařovy nové šaty, ale ti, co ji nosí, jsou pod ní stejně nahatí. Čekáme jen,
jako v té pohádce, zase na to malé, nevinné děcko, co se nebude bát říci pravdu, která sice nebude
politicky korekt, ale zato bude opravdu korekt.
My ostatní zatím radši jdeme s proudem. I já. Tak například už místním Svědkům Ježíšovým,
neprohlásím, že si na to netroufám, že se nejdřív pokusím napravit mé vlastní hříchy, než začnu dělat
kázání jiným, ale jednoduše řeknu, že můj sopused by je rozhodně rád slyšel :-). Tož odejdou a máme
na nějaký čas - tedy pánbůh i já - alespoň pokoj. A když pak přijdou zase jiní, třeba vybírat na podporu
divé zvěře, nesděluji jim, že vím, že z toho bude zase parazitovat jen pár byrokratů, ale s úsměvem jim
tvrdím, že jsem dal peníze přímo místním srnkám a mývalům. Zřejmě to není to, co by vyběrači (zase
tne překlep: skočilo mi tam původně "vyděrači") ode mne asi chtěli, ale nemohou mě pomluvit, že nic
nedávám ...
Také jsem se rozhodl, že se politicky zapojím. U firmy, kde jsem kdysi pracoval, jsme vyplňovali
jakýsi dotazník. Hrdě jsem se zapsal do jednoho čtverečku, že patřím k visible minority tj. viditelné
menšině. Zavolali si mě, že to mám špatně. "Proč," ptám se nechápavě, "měřím sice jen 5 stop a 5
palců, ale viditelný jsem. A také si myslím, že těch pár tisíc Čechů, co je v Kanadě, se dá celkem dobře
kvalifikovat jakožto menšina."

"Ale ne," řekli mi, "vy nám nerozumíte, vy jste přece white Caucasian (vyslov "uajt kókejšn", tedy bílý
kavkazan - co se mnou má co dělatt Kavkaz, se mě prosím neptejte). Řekl jsem, že to zní, jako když
někdo hledá inzerátem ztraceného kokršpaněla, ale ujistili mě, že je to správný, dokonce prý vědecký
titul. Zeptal jsem se tedy, zda nejsou náhodou barvoslepí, neboť já jsem asi tak málo bílý, jako je
Číňan žlutý anebo Indián rudý. Nu, žekli, tak už je to v zákoně. přiznal jsme se, že jsem si myslel, že
dělit lidi podle barev je rasistické, že se snad lidé mají dělit jen na hodné a zlé.
Řekli mi, že je to dělení zastaralé a že v demokracii se dělí hlavně podle barev. Zeptal jsem se tedy,
když se jim bílá nelíbí, kterou jinou barvu bych si mohl demokraticky vybrat. Kroutili nade mnou
hlavou, ale neporadili. Tak jsem jim tam ke svému jménu napsal jednoduše "invisible majority" , tedy
jako něco jako neviditelná většina. Asi si toho nevšimli, protože se na to už ani nepodívali. Ještě jsem
se pro srandu zeptal, jake se kategoriuzjí míšenci, např. dítě Číňana a Indiánky by patřilo do kategorie
"oranžových". ˇŘekli mi, že "orangmeni" patří odedávna Irům . . .
Když jsem se naposled vracel z Evropy a hupsnul na letišti v Torontě do minibusu, usedla vedle mě
jakási slečna a vykládala mi o té hrozné ozonové díře, Chtěl jsme s ejí zepotat, zda mluví o díře v
ozonu nebo o ozonu v díře, ale bylo mi jí líto. Tak jsem jí kápl do noty, když jsem jí tvrdil, že jsem měl
možnost srovnávat onu díru, jak jsem ji viděl před třemi lety a pak jak dnes, z letadla. Opravdu, ona se
zvětšila! Jeden pán, co seděl za námi, se rozchechtal, až se zakuckal. Obrátil jsem se na něj: "Vidíte, už
vám ten ozon taky chybí, co?"
Začal jsem také politicky korektně nadávat na různé politické strany, ale dávám si pozor, abych nadával
vždy na tu stejnou, jako nadává ten, s kým mluvím. Ono se to politicky vyplatí. Vím, zní to trochu jako
politická bezcharakternost, ale co když on bude zrovna politicky korekt a já ne? Namítnete, že můžeme
být také naopak oba politicky nekorektní, ale alespoň mi pak nenabije hubu.
Přestal jsem také kouřit a spolu s ostatními v našem podniku s radostí pozoruji, jak si ta menšina - asi
jediná menšina, která nemá u nás žádná práva – ničí plíce ve vymezené a vyhulené, převyhulené
místnosti. Vážím si jich: umírají, abychom my ostatní mohli žít, jak by řekli politici. Ale jinak na ně
také nadávám, dělají to všichni, je to tak P.K.
Na tabuli – tedy na takovou tu nástěnku v našem oddělení - jsem napsal: "Zachraňte naše sovy, ať si
také mohou houknout!" Schválně jsem se při tom nechal chytit, abych byl pochválen, ale to se nestalo:
nevšiml jsem si totiž, že ten týden se zrovna zachraňovali kojoti.
Naší známé, která studuje, jak zdravě jíst, jsem vykládal o hrozné nemoci z ryb, kterou jsem si na
místě vymyslel, jen abych na ni udělal dojem, že jsem v této věci P.K.
Odbyla mě: "Ale to už my přece dávno víme!" a zahrnula mě takovou spoustou horrorů kolem ryb, že
jsem je pak nemohl celý rok ani vidět.
Když přijdu do banky - stojí tam obvykle několik front, u každého okénka jedna – vždycky se slušně
toho posledního v řadě zeptám: "Prosím vás, stojím tady politicky korektně?" Ale od té doby, co se
jedna stařenka vylekala a šla se raději zeptat té slečny za okénkem, to už nedělám. Stoupnu si a
politicky chytře počkám, až to někdo zjistí. Co já vím, třeba to není politicky správné, zeptat se, co je
politicky správné …
Když se mi šéf zeptá, co si myslím, tak vždycky řeknu: "Já se vším s vámi absolutně souhlasím!"
Zatím se mě nikdy nezeptal v čem či s čím vlastně s ním souhlasím; vždycky jen pokývá radostně
hlavou. Ví, že se nemusí ptát: je na mě ve všem politické spolehnutí a to je to politicky hlavní. Já sice
nechápu, proč jsem na tohle musel studovat, ale dál o tom nepřemýšlím: nebylo by to P.K. Už se

ničemu nedivím: uznávám, že se dá i politicky korektně krást . . .

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : PSANÍ PRO ČTENÍ

NOVINKY:
PRO ČTEČKY ČI PC: Od června zasíláme zdarma na požádání SFingu e-mailem přímo k vám . Formát je v
PDF; napište nám v emailu "posílej Sfingu" - naše adresa je sfinga.jan zavináč gmail.com a nezapomeňte udat adresu,
kam vám máme Sfingu posílat. Už se nám na to přihlásilo před dvacet čtenářů a uvítáme další.
Srovnání čteček má Wikipedie, na zde. Jsou tam ovšem seřazeny jen abecedně, takže byste si museli dát tu tabulku
třeba do Excelu a pak je seřadit podle různých parametrů. Těch je ale tolik, že je lepší si vybrat "jen ručně", podle
faktorů, na kterých vám záleží nejvíc.

DALŠÍ ZKUŠENOSTI S MOU ČTEČKOU SONY: Ne, nechci se chlubit, naopak, nalezl jsem totiž nějaké
problémy. Nejhorší je, že ta moje čtečka nečte diakritiku v českých EPUB (je to starší verze štečky) . Mohu si je sice
zkonvertovat na PDF, která mi českou diakritiku čte" OK, ale těch knih v EPUB není zase tak mnoho a tak si je raději
čtu na laptopu. Programů je na to dost: Calibre, Sigil, FBR a browser Mozilla Firefox má dokonce na to addon reader
(většinu těch programů jsem tu už probral.
Na druhé straně jsem spokjen s mou "výrobou" PDF knih, kde si volím font a velikost písmen. Pořád ještě
experimentuji, nejvíc místa ušetřím tam, kde v textu vymažu prázdné řádky. Také dělám jednu "nepředloženost",
kterou nedoporučuji: SONy má sice program, jak naládovat knihy do čtečky, ale kdo zná " memoiry sticks" typu
USB (a čtečka je něco podobného), ten nemá problém jak na to jít zkratkou. Počítač vám po připojení čtečky ukáže v
Exploreru obsah její memory, tam přitáhnete "ikonu" další knihy a je to rychlé a snadné (když víte, kde, co a kam :-).
SONY ovšem na to potřebuje počítač, ale i ty čtečky , která tahají profesionální knihy z netu musí mít k tomu buď
počítač nebo alespoň bezdrátový přijinač na Net.
Velkou výhodou čtečky je, že kterákoliv kniha, kterou otevřu, se mi objeví už s poslední čtenou stránou otevřenou.
Při počtu knih, které mám rozečtené, bych se asi často spletl. Nevýhoda je, že "neprofesionální" knihy na počítačce
stránek neudávají číslo displeje, ale číslo originální stránky, kterých je asi tak třikrát méně. Automatické bukmárky
ale pracují OK.
U SONY je dobré nečekat, až se baterie vybije, ale dobít ji, když je ještě napůl plná - to se ukáže už na displeji v
ikoně. Nevím, četl jsem, že majitelé vybité čtečky ji nenastartovali bez síťové nabíječky (baterie lze ovšem nabít i z
USB soketu). Tomuto problému se vyhneme včasným dobíjením. Knihy raději mažu z klávesnice čtečky, podle
návodu, abych si neudělal nějaký zmatek. Softvér čtečky je totiž FIRMWARE, tj softvér, který nelze měnit. Tak se
může stát, že se třeba při neregulární operaci čtečka zasekne. Pokud se ale dodržuje správný postup podel manuálu, k
problémům nemá dojít.
V minulém měsíci jsem si stáhl tyto knihy zdarma: z Google books http://books.google.com/některé knihy
Schopenhauera a z Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page pár zbývajících od téhož. Máte-li
zájem o vědecké články v PDF , najdete je zde, stačí tam udat autora či něco z textu - a jsou tam i české vědecké
články. Českých knih pro čtečky je ovšem stále ještě málo - ale pokud znáte někoho, kdo má zájem o české knihy pro
čtečky, odkažte ho prosím na naši knihovnu. Link na nás je uveden ve všech větších seznamech digitálních knih - teď
jim zrovna emajluju, aby tam přidali tento text "české knihy zdarma pro digitální čtečky".
Naše knihovna KNIHY OFF-LINE, dnes už přes deset let stará, dostává od ledna nový dech: předělávám totiž
knihy ze starého formátu pro net (HTML) na formát pro čtečky (PDF). Pokud vaše čtečka nečte tento formát (a není
takových moc - a přinejmenším vám v návodu na píší, jak si udělat konverzi z PDF na jejich formát). Tak např. si to

můžete si to zkonvertovat na EPUB pomocí programu Calibre (je zdarma) či na jiný formát, ale ty dva jsou
nejběžnější.
Dokonce i naše SFinga teď vychází ve formátu pro čtečky. Neděláme to ze snahy, abychom byli moderní, ale prostě
proto, že je to výhodné jak pro čtenáře tak i pro autory. Je ovšem třeba, aby autoři nejen uměli psát, ale měli i dobré
čtenářské zkušenosti. Pochopitelně i jiné, např. znalost, že dlouhé odstavce rychle unaví oči, dokonce i dlouhé věty nejen na obrazovce počítače, ale ještě víc na čtečce, která má kratší řádky a tudíž více řádků na jednu větu. Ale
hlavně musíme vědět, jak dobře číst (to je nenápadná narážka na mou knihy "UMÍME DOBŘE ČÍST?" :-)

Dnes tedy zase o něčem jiném.

PSANÍ O ČTENÍ.

Už jsem se tu někde zmínil, že jsem začal číst ještě než jsem rozum bral :-) a ta láska ke čtení mi zůstala doposud. To,
že jsem zastánce elektronických knih, ze mě ještě nedělá zaujatého fanouška moderny za každou cenu. Je totiž jasné,
že obojí, papírové i elektronické knihy mají své výhody a nevýhody a je to navíc i věcí osobní preference, případně i
možností, které formě dát přednost.
Já to vyřešil tím, že čtu obojí typ - jde mi totiž hlavně o obsah. Pokud bude mít obojí verze stejný text, třeba kniha od
Čapka, budou obě verze v tomto směru rovnocené. Jsem ale zásadně proti zkracování textů autorů. To si totiž mohu
udělat sám: přeskočím to, co mě nezajímá nebo kde vidím, že má kniha malou úroveň. A tak vůbec neváhám přestat
číst knihu třeba uprostřed, když není podle mého názoru dobrá. Svět se proto nezboří a já ušetřím čas. Mimo to mám
často rozečteno několik knih - posiluje to prý paměť :-).
Kdo si přečte mou knihu UMÍME DOBŘE ČÍST? (ke stažení z naší knihovny) pochopí, že jsem se čtení věnoval
hodně. Jednak proto, že jsem už od začátku hodně psal- nejprve skripta, později i jiné žánry a tak jsem se musel
vžívat do pozice mých čtenářů - a jednak proto, že mě psaní bavilo a baví dosud. Je to jedna z mála vášní, které
dávají i největší ropzkoš: rozkoš z tvoření . . .
Poznal jsme například, že dobře napsaná kniha musí být jistě dílem odborníka v daném oboru, ale špatně napsaná
kniha ještě neznamená, že ji napsal neodborník: mohl to být prostě někdo, kdo neumí psát - rozuměj psát
srozumitelně, zajímavě nebo nápaditě, podle toho, co si ta která kniha bere za úkol. Nejlépe to poznáte na učebnicích.
Suché, zamotané, nepřehledné a hodně zastaralé, nejen v obsahu, ale i ve stylu. Zkoušeli jste třeba někdy najít
odpověď na nějaký problém ve svých starých učebnicích ze školy? Raději to ani nezkoušejte.
Vzpomínám, jak mi jeden podomní prodavač Encyklopedie Britanica tvrdil, že mi tam najde řešení pro jakýkoliv můj
problém. Zeptal jsem se ho tehdy, jak bych mohl odstranit nelinearitu a zvýšit účinnost stranzistorového zesilovače
třídy "D" o frekvenci 400 hz, používaného pro domácí alarm propojený s policií a napájený z baterie tak, aby ta
baterka vydržela co nejdéle. To jsem si nevymyslel, to byl totiž můj projekt v práci. Dál už se nenamáhal :-). Není
divu: i kdyby to tam měl, já musel vymyslet a taky vymyslel něco lepšího: protože klidně stačí alarmovat jen jednou
za sekundu, vysílal jsem řadu pulzů, coby kód, jen jednou za vteřinu. Samo "vysílání" trvalo méně než 1 milisec. A
baterka vydržela ne dny jako dříve, ale celé měsíce . . .

Ano, psát je velmi těžké - už proto, že se má začít, až když je většina věcí předem dobře promyšlena. Počet oprav a
přepisů totiž ještě neříká nic o kvalitě knihy. Osobně opravuji velmi málo, jen překlepy a to ještě ne moc důkladně,
jak jste si možná všimli :-). |Už jsem kvůli tomu ztratil jednu čtenářku: jí se nemíbily překlepy a já zase nemám rád
kritiku, obzvláště když píšu zadarmo :-).
Stalo se mi jednou, že jsem ztratil jeden článek a musel jsem ho psát znova. Zdálo by se, že to je tragedie, mám už
teď poněkud slabší paměť - ne tak dobrou, jako jsem měl, když mi bylo sedmdesát :-). Naštěstí jsem si pamatoval, co
jsem tam tehdy asi chtěl říct a článek jsem dal znova dohromady. Pak jsem později čirou náhodou našel první verzi a
jaké bylo moje překvapení, když jsem viděl, že se na devadesát procent shodoval s druhou verzí, dokonce často v
celých větách. Jistě, ne v tom samém pořadí, ale spíš v lepším. Nešlo zřejmě o paměť, ale o to, že jsem měl celý

článek už napoprvé promyšlený do hloubky, až dolů, do vět . . .
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