Číslo 22, vyšlo 15. října 2011. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/
Máme také náhradní adresu http://kovanda.tripod.com/sfinga/ , zapište si ji prosím do bukmárků.
JSME JEDNA Z MÁLA KNIHOVEN PRO ČTEČKY, KTERÁ JE V ČEŠTINĚ A NAVÍC I
ZDARMA. Také tato SFinga lze číst na čtečce. Vychází v polovině každého měsíce a přihlášeným
čtenářům zasíláme předem tento oznamovací Bulletin nebo - na požádání - celé číslo ve formátu PDF
(napište nám ZASÍLEJ PDF a uveďte kam) . Toto nové číslo 22 lze také číst zde na netu nebo celé
stáhnout zde: http://hurontaria.baf.cz/CISLA/sfinga22.pdf a číst pomocí čtečky nebo na PC programu
ADOBE READER, který je ke stažení zdarma na http://get.adobe.com/reader/ Nové číslo je ke stažení
na Netu až po 15tém dni v daném měsíci. Všechna archivní čísla lze stáhnout níže.
SHRNUTÍ PRO ČÍSLO 22:
radostí oznamujeme, že náš spoluautor Shinen (Karel Šlajsna) si založil svou stránku
"sfinga- povídky a clánky"
a najdete ji zde: http://shinen.webgarden.cz/
Jsou tam už kvanta jeho článků a povídek. Najdete tam nové originály i starší věci - vřele
doporučujeme. Od Nového roku projde naše Sfinga značnými změnami, zatím ale nic neprozradíme.

NOVINKA: s

Stále ještě doporučujeme jednu z knih naší oblíbené série UMÍME...? , s názvem MANAŽÉŘI BEZ MANÉŽE.
Je ke stažení přímo na netu, tj. už si o ni nemusíte psát. Je to učebnice manažerizmu, v teorii i v praxi,
viz níže.
VE ZKRATCE:
POSLEDNÍ PRINC Tento měsíc pokračování (tj. 9) RESTAURACE KRÁLOVSTVÍ ) nevyjde.
Autor se zranil a omlouvá se. i..
ZÁHADY mají další minidetektivku s otevřeným koncem ("UHODNETE? 20"), esej
MARIÁNSKÁ ZJEVENÍ a článek YUKONSKÝ BARD.
VM uvádí článek ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 8.
SCIFI má scifi povídky POTÍŽE V LOMENÉ a VETŘELEC.
JINÉ mají řešení posledního puzzzle-šoupačky a povídku NÁVRAT.
Sekce BUX má články: NOVINKY ZE SVĚTA KNIH A EBUKŮ a ČTENÍ - ZÁBAVA NEBO
POUČENÍ?
Je zde pochopitelně i nadále naše knihovna KNIHY 0FF-LINE zde http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/
(ve SFinze viz sloupec vlevo), kde je téměř 130 knih (z toho PŘES 55 už i ve formátu PDF pro čtečky)
a níže si z ní můžete hned stáhnout i nové přírůstky.

NOVÉ ČLÁNKY V DETAILU:

POSLEDNÍ PRINC:

Tento měsíc pokračování (tj. 9) RESTAURACE KRÁLOVSTVÍ ) nevyjde. Autor se zranil a
omlouvá se
ZÁHADY:

MARIÁNSKÍ ZJEVENÍ - Lurdy se proměnily ve velký turistický obchod
YUKONSKÝ BARD (Robert W. Service) - Já padl jsem k zemi a světla zhasla; dvě pistole zaštěkly
do tmy.
UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.20.)
VM = VOJNIČŮV MANUSKRIPT:

ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 8.- kritika výzkumu autorů VM
SCIENCE FICTION:

POTÍŽE V LOMENÉ - příliš velké riziko, že někdo přijde o licenci
VETŘELEC společnými silami zdolali tu odpornou stvůru
JINÉ:

HEX 19© - jen řešení
HRŮZOSTRAŠNÝ MORD V LINCI - (kramářská píseň)
NÁVRAT - Vypráví se, že mostecké věže několikrát zachránily Prahu před útočníky
(čti Books :-)
* NOVINKY ZE SVĚTA KNIH A EBUKŮ. - novinky
* ČTENÍ - ZÁBAVA NEBO POUČENÍ? - Ne, nestal jsem se žádným expertem

BUX :

STARŠÍ ČÍSLA SFINGY JSOU KE STAŽENÍ V ARCHIVECH.

Archiv podle čísel zde: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/archiv.htm,
Archiv podle článků zde http://hurontaria.baf.cz/sfinga/carchiv.htm
NOVÉ PŘÍRŮSTKY KNIH KE STAŽENÍ ( a to pro čtení netovým prohlížečem (zip) či pro čtečky (PDF):

* VŠECHNA SNAHA MARNÁ zip nebo PDF Scifi povídky a eseje,, kniha 3
* VŠECHNY ZVONY Z HELENY zip nebo PDF Sbírka povídek z obou stran Atlantiku.
* ZJEVENÍ JANA ZLATOÚSTÉHO zip nebo PDF Soubor humorných článků z časopisu Příložník
* ZKÁZA LODI EDMUND FITZGERALD zip nebo PDF Reportáže ze Severní Ameriky,
Ostatní novinky najdete na netu v sekci NOVINKY vlevo. Více detailů je v sekci INSTRUKCE, také
vlevo. Celá naše knihovna je přístupná v sekci KNIHY OFF-LINE (viz výše) a knihy ke stažení jsou
tam seřazeny abecedně. Že jsou zcela zadarmo, to už také jistě víte.

RŮZNÉ:
• Anglické stránky CVM, tj. Vojničova rukopisu, jsou od Jansana a mají většinu zdejších VM článků
v angličtině. Najdete je na http://hurontaria.baf.cz/CVM/ a jsou tam i všechny z minulosti a navíc
diskuze. Připravujeme tam překlad seriálu Ďáblova advokáta do angličtiny.
A ještě náš citát:
VZÍT SI DEŠTNÍK, KDYŽ PRŠÍ, TO JE MOUDRÉ, ALE NEVYCHÁZET VŮBEC VEN JE CHYTŘEJŠÍ.

Nový Siráno

Vaši Jan Hurych (Jansan) a Karel Šlajsna (Shinen)
Náš e-mail: sfinga.jan zavináč gmail.com

Autor : ©Karel Šlajsna
Název: MARIÁNSKÁ ZJEVENÍ

Poprvé zveřejněno v autorově blogu http://shinen.webgarden.cz/
Sám název vznikl ale až po r. 1858, kdy mladá dívka Bernardetta Soubirousová prožila řadu setkání
se zjevením mladé krásné ženy oblečené do dlouhých bleděmodrých šatů s bílým závojem ve vlasech.
Žena s dívkou promlouvala (patrně telepaticky), ale zpočátku se odmítala představit a až posléze se
prohlásila na „neposkvrněné početí“.
Zatímco pro církev to byla jednoznačně manifestace Bohorodičky Panny Marie, záhadologové
uvažují na tím, že tím chtěla vysvětlit, že je jen hologram nebo klon

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

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

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název: YUKONSKÝ BARD (Robert W. Service)

Kanadský básník a bard Yukonu Robert W. Service se narodil v Anglii, skotským rodičům. Po
studiích na univerzitě odešel do Kanady (1894), kde měl celou řadu možných i nemožných
zaměstnání, od kuchaře až po úředníka banky. Jeho zájem se ale soustředil na kanadský sever a to
hlavně na Yukon, kde žil nejprve ve Whitehorse (1903-1908) a později už přímo v Dawson City, v
městě zlaté horečky (1908-1912).
Za první světové války byl válečným
korespondentem novin Toronto Star na
Balkáně, později (1912-13) sloužil jako řidič
ambulance ve Francii ( v té době také
Hemingway sloužil u zdravotníků, ale u Italů).
Po válce se oženil s francouzskou dívkou a žili
ve Francii až do druhé světové války, kdy po
zabrání Francie utíká přes Polsko do USA, ale
když přišel mír, opět se vrátil do Francie, kde
také zemřel.
Jeho první kniha poezie, The Spell of Yukon
(Kletba Yukonu) vyšla ještě za jeho pobytu ve White Horse. Je to sbírka různých balad, tedy poměrně
smutných příběhů z doby, kdy tma byl i jack London.
Jedna z nejznámějších básní odtamtud je báseň Jak zastřelili Dannyho McGrew, která přímo dýchá
dobou zlatokopů - posuďte sami z tét ukázky (zrýmovaný překlad je můj):
Naše parta chlapců to dnes roztáčí
v Malamut saloonu,
tancují, chlastají, zpívají, dupají
do zvuku orchestrionu.
A vzadu, kde u karet sedává v rohu
divoký Danny McGrew,
na něj se tlačí svým žhavým tělem
dámička, též zvaná Lou.
Anebo třeba popis samotného souboje:

Já padl jsem k zemi a světla zhasla;
dvě pistole zaštěkly do tmy.
Pak ženská vykřikla a někdo rozsvítil
a na zádech vyrazil pot mi.
Dva mrtví leží tu, prošití olovem:
jeden je Danny McGrew
a druhy svírá v posledním objetí
dámičku, též zvanou Lou.
Naživu ovšem zůstane jen Lou, která ještě navíc Dannymu sebere jeho váček se zlatem :-).
Jiná známá báseň je Kremace Sama McGee. O té si řekneme více. Sam, který se narodil dole v USA,
ve státe Tennessee, ale rozhodl se najít štěstí v kanadském Klondyku . Asi vám nemusím říkat, jaká je
tam na severu zima, stačí jen dodat, že pro člověka odněkud z jihu je prostě nesnesitelná. Sam ovšem
netrpěl jenom zimou, ale také utkvělou podstavou, že ho ta zima jednou i udolá. "V takovém případě, "
pravil svému příteli, " nesnesu, abych ještě navíc ležel ve studeném, mrazivém hrobě. Slib mi
kamaráde,; prosí básníka, " že mě pak nepohřbíš, ale spálíš." Co měl Robert dělat, slíbil mu to - ostatně
nevěřil, že to bude kdy muset splnit.
Ale netrvalo dlouho a Samova předpověď se splnila. Teď bylo na Robertovi, aby splnil svůj slib. Něco
jako vikingský pohřeb, jestli náhodou víte, co to je. Ovšem jak a kde, to byl jiný problém: Sam totiž
umřel během cesty do Dawson City. Tam bylo ale ještě daleko a kolem dokola nebylo dostatek dřeva
na pořádnou vatru. A tak museli pokračovat dál, pořád dál a dál tou polární lednicí... Nejhorší prý byly
večery: tichá noc, osvětlená polární září, u ohně Robert (asi, báseň je psána v první osobě) a kolem
něho; kruh jejich saňových psů, vyjících do noci smuteční píseň za ubohého Sama, ztuhlého a
přivázaného opodál na saních.
Tak cestovali několik dní, až dojeli k jezeru Lebarge, kde ležel v ledu zamrzlý vrak jakési bárky, kdysi
pyšně zvané "Alice May". Zde to bude, rozhodl se Robert: uložil Sama do kabiny, do které předtím
nanosil vytrhaná palubní prkna, zapálil hranici a zvenčí zavřel dveře. Chvíli pozoroval, jak zevnitř
stoupá hustý, černý kouř. Pak mu to ale přece jen nedalo, otevřel dveře kabiny a co vidí: uprostřed té
rozžhavené pece sedí Sam, docela si v tom vedru medí a rozšafně vykřikuje: "Teda řeknu ti kamaráde,
že od té doby, co jsem opustil Tennessee, jsem se takhle pořádně ještě nezahřál."
Další kniha básní Balads of Cheechaco (Balady z Cheechaka) obsahuje známé básně Balada o
polární záři a o seržantu Clancy od Kanadské jízdní policie. A pak následovala kniha Rhymes of
Rolling Stones (Verše valících se kamenů) s Písní táboráku a i jinými známými básněmi.
Bylo těch sbírek pak ještě hodně, některé psané přímo v zákopech ve Francii, ale jistě není třeba, abych
tu vyjmenovával všechny.
Chtěl bych ale upozornit na něco jiného: je totiž škoda, že Robert Service není u českého čtenáře tolik
znám, jako Jack London - jeho poezie na nás dýchá zlatou horečkou i divokým severem a je stejně
silná jako Jackova próza.
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : UHODNETE? (aneb Malé detektivky, č.20.)

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.19, Nepravá dcera.):
O existenci pastorovy dcery původně věděl jen pastor a jeho milenka. Pastor už nepromluví, takže
veškerou informaci máme jen od ní. Podobně nevíme, zda jí onen prsten opravdu pastor dal. | A máme
tu najednou dvě dcery: jedna si přečetla oznámení v novinách, druhou našli církevníci sami. Otázka
zní: Jak? Nikde se totiž nedozvíme, jak se dívka jmenovala příjmením - určitě ne Malomocná, když se
k ní pastor veřejně nehlásil. Je možné, že právě ta druhá byla podvržena nějakým pracovníkem kurie měl by to vysvětlit. Ale i ta první je podezřelá: jak věděla, že je pastorova dcera, když ani její matka
nevěděla, kde se dívka nachází?
Nakonec i sama matka je podezřelá: mohla si přece celou věc s první či druhou dcerou jen vymyslet.
Proč ale? Pokud byl prsten kradený, určitě by se dal - a s ním i podvod - lehce identifikovat.
Nemůžeme sice předpokládat, že zloději jsou vždy nesmírně chytří, to jen v detektivkách. Na druhé
straně, prsten mohl být získán legálně, ale jen historka s dcerou mu dala větší hodnotu než by jinak
měl.
Zajímavá situace vznikne, když prsten nebyl ten kradený z muzea - odkud asi přišel? Když jej pastor
dal matce na výchov dcery, jak to, že ho matka pořád má? Patrně se dcery hned zbavila, ale je divné, že
se nepokusila prsten udat někde dříve. To prostě chce odborníka na umění, aby prsten ohodnotil.
Také objev dvou dcer místo jedné je podezřelý: nemusí hned jít o plánovaný podvod, spíše o snahu
zbohatnout - žádná z dívek přece nemohla vědět, čí je dcerou. Nejspíše ale jde o situaci, kde falešná
matka s falešnou dcerou se dohodly. Nejlépe bude dát matce zjistit podle fotek, která je její dcera:
pokud pozná jednu z nich, pak lže - neviděla se přece s dcerou od jejího narození :-).
Poslední otázka: proč se vůbec kurie snažila najít tu dceru? Tvrdila jí snad matka, že rozhodnutí o
prstenu musí dát jen dcera nebo tím chtěla jen chtěla potrvdit pravost daru? púak by zcela jsitě byla s
jednou "dcerou" dohodnuta předem.
VRAŽDA V ZAMKNUTÉ KOMNATĚ.
"Tohle je klasický případ vraždy v místnosti zamknuté zevniř, " řekl Doufal detektivovi.
"Ano, takových je - ale sebevražd. Vražd v místnosti zamknuté zevntř zase tak moc není, většinou se
nezjistí, jak to bylo a zapíše se to jako sebevražda, " řekl Příhoda.
"No tady právě ne. Ale vrtá mi to hlavou."

"Tak to klidně pusťe z hlavy, bude to nejspíš sebevražda. A proč si vlastně myslíte, že je to vražda?"
optal se Příhoda.
"Tak především zavražděný byl pravák, ale střelen byl do levého spánku."
"No a ?" namítl detektiv.
"Zkuste se střelit pravou rukopu do levého spánku, nejde to," vysvětloval Strážmistr.
"To souhlasím, ale levou rukou to jde. A do hlavy se dokáže levou rukou strefit i pravák," zasmál se
detektiv. "Něco víc?"
"Právě ten klíč. Byl zevnitř, v zámku. Proč někdo zamyká, když se chce zastřelit? Musí vědět, že
policie dveře stejně rozrazí."
"To ano, ale správně má použít zámečníka," zasmál se Příhoda. "Ale máte pravdu, zamykat se je
zbytečné. Přesto by to mohl udělat člověk, který se ještě v tom momentě nehodlal zastřelit."
"Anebo vrah, " trval na svém Doufal. "A udělal to, aby nás spletl. Prohledal jsem celou místnost,
nemohl nikam utéct."
"A kde se to stalo, pane Doufal?
"Na chatě. Takhle brzo ráno, ale snídani už měl, zbytky byly na talíři, " upřesnil strážmistr.
"No to nám moc nepomůže, ledaže by byla snídaně otrávená, " zasmál se detektiv. "Ale pak už by se
nemusel střílet, ledaže by chtěl být tuplovaně jistý."
"Pane detektive, vy si pořád ze mě děláte srandu, ale tohle je vážná věc," rozčiloval se strážmistr.
"A opravdu nemohl vrah nikudy utéct? Co tam vše v té místnosti bylo?."
"No skříň, krb, jedny dveře, stůl, pohovka a skříň do zdi. Krb jsem prohlédl a spustil do něj světlo tam by neprolezl."
"A za tou skříní nic?" zeptal se Příhoda."
"Ale za co mě máte, pane detektiv? Odsunul jsem jí, pochopitelně, ale za níje jen pevná zeď,"
"Ale co okna?"
"Jen jedno a zamžížované, ono se totiž tam na horách dost krade. Solidně připevněné mříže to mělo, to
ano."
"A co pistole? Nějaké otisky?"
"Jen zavražděného."
"Nu to jde lehce udělat: otřete zbraň a pok mu ji dáte do ruky pro otisky a odhodíte ji tak, jak by mu asi
vypadla z ruky, o to nic. A nějaké nepřátele měl? " zeptal se detektiv.
"Právě že jich měl moc, ale to nikam nevede: vrah nezanechal žádné stopy," přiznal Doufal.
"Až na ten klíč, kdyby se poznalo, že je to kopie. Ale stejně bychom nevěděli, jak jej do dveří zastrčil.
To bude teda asi přece jen ta sebevražda. Ledaže by . . ."
"Ledaže by co?" zeptla se v naději strážmistr.
"To až příště," odvětil detektiv a odešel, pohvizduje si píseň " Mám rozprávkový dóm". Pak se otočil a
řekl: "Znáte poslední slova té písně, ne? je to takhle: "Noc zázrakov má chrám, snád klúč nám dá."
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 jakéhosi "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 . . .
KDO JE AUTOREM VM?
To je patrně ta nejčastější a téměř nejtěžší otázka kolem VM. Pravda, vyluštění textu je opravdu tím
nejtěžším oříškem, ale pořád si hodně lidí myslí, že autora lze najít i bez toho. Proč? V tajné naději, že
nám to pomůže při řešení a u některých je to i to, že když autora objeví, budou mít nesmrtelnou slávu
:-).
Že je to těžké, o tom svědčí jasně to, že se autor dosud nenalezl. I při veškeré úctě k těm, kteří nám
předhazují různé kandidáty, žádný z nich neuspěl. Důkazy jsou většinou marginální, nebo z oblasti
fantasmagorie. a člověk jen žasne nad představou, že VM musela rozhodně napsat nějaká nám dobře
známá osobnost. Inu neznámý autor by byl i pro hledače autora nad jejich jinak tak bujnou fantazii :-).
Začněme legendou, kterou opakoval po Mnišovském sám Marci ve svém dopise, totiž že autorem byl
anglický mnich a vědec, Roger Bacon. Říká doslova "on se domníval", ale protože předtím mluvil o
Rudolfu II, doručiteli VM a o Mnišovském, není jasné, "kdo" z těch tří se to domníval. Jako důkaz
přivedl Vojnič na scénu postavu Johna Dee, alžbětinského vědce a mága (o něm ale Marci nic nepsal),
který v době Rudolfově pobýval v Čechách. Ten totiž opravdu sbíral staré rukopisy, ale nenašel jsem
důkaz, že by je také prodával. Podle jeho záznamu, jednalo se o knihu, kterou sám napsal a císaři
(patrně) věnoval, aby si trochu usnadnil audienci. K tomu našel Vojnič zcela náhodnou informaci o
jakýchsi přijatých 608 dukátech a to v Deeově deníku. Dee ovšem nepíše, za co peníze vůbec dostal,
ani od koho.
Z VM pochopitelně nelze usoudit, zda je rukopis opravdu od Rogera Bacona - existoval totiž také
později ještě Lord Francis Bacon. VM má totiž nové, umělé písmo, které nelze srovnávat. Také většina
sekcí ve VM neodpovídá Baconově expertíze. Nejdůležitější popření ale přišlo z nedávného testování
radioaktivním uhlíkem: pergamen je o 200 let mladší než R. Bacon a s tím se nedá moc manipulovat
:-).
Neméně slavným kandidátem je Leonardo da Vinci, přičemž nejsilnějším důkazem má být to, že jeden
údajný "horoskop" ve VM má štítek, který mohl -. ale pochopitelně nemusel - napsat Leonardo. To, že
byl Leonardo levák a že psal obráceným písmem, zřejmě podpírače( to je opak popíračů :-) jeho
autorství nijak neodradilo - štítek je totiž napsán normálně, zleva do prava. A ty poměrně primitivní
obrázky? Inu Leonardo byl prý tehdy ještě dítě. Osobně si myslím, že už jako dítě měl skvělý

pozorovací talent a maloval neskonale lépe :-). A ačkoliv se Leonardo věnoval hodně oborům, zrovna
těm, které jsou ve VM, ani ne.
Série italských autorů zde ale nekončí, přinejmenším dva další jsou propagováni. Nebudu je zde
rozebírat, protože zůstávají stále ještě ve stadiu verifikace ataké proto, že je nikdo až do minulého
století jako autory nejmenoval, takže důkazy jsou přinejlepším jen ve stavu nepřímé evidence. Podobně
jako u toho, jak a zda se dostal vůbec VM zpět do Itálie, nemáme zcela jasno. Jisté je, že byl-li autor
Ital, s největší pravděpodobností tedy VM vznikl v Itálii a musel se také nějak nejprve dostat z itálie do
Prahy. Jak se tma dostal, s tím se zaítm nikdo ani moc netrápil :-)
Když opomineme extraterestriální zdroje a jiné obskurní původy - například že VM byl psán či
diktován někým, kdo byl v tranzu, ať už drogovém nebo díky mozkové poruše (na to ale nejsou důkazy
vůbec), zbývá nám kromě Italie ještě celý globus a proto se vynořily teroie o Indiánech, inspirované
obrázkem slunečnice, která do Evropy přišla z Amerikyv době Kolumbově. Nic na tom nevadí, že ze
šesti hlavních znaků kukuřice má obrázek sotva tři. Čína a Mongolsko následují, přidává se Ukrajina a
to je asi tak vše - i samotná Evropa je tam zastoupena mnoha hypotézami.
Vlastně ani to ne nívše, na to hlavní se zcela zapomíná: je totiž možné, že VM byl stvořen právě v
Čechách. Nepřímých důkazů je dost: Praha je jediné potvrzené místo, kde se VM nalézal před
Kircherem, dobrých 50 i více let. První najitelé tam byli Horčický (viz jeho jméno ve VM), Bareš
(podle jeho dopisu Kircherovi) a Marci (viz jeho dopis Kircherovi). Zajímavá i osobnost Mnišovského,
který o VM věděl až nápadně mnoho. takže se vyskytla teorie, že autorem mohl být on. Jeho údajná
učebnice češtiny nám ukázala, jak se lidé (včetně pátera Dobrovského, který to tvrdil první) mohou
enormně mýlit: jedná se totiž jen o učebnici kryptologie (např. modifikované šifry Ave Maria). Je také
zajímavé, že jeho písmo se nápadně podobá písmu údajného podpisu Horčického ve VM (vzi můj
článek Záhadný Mnišovský ...). Pravý rukopis Horčického objevil pan Šlajsna v mělnickém archivu a
tomu "podpisu" se vůbec nepodobá.
Jsou zde ale ještě jiné důkazy: Horčický se jako vědec věnoval prakticky všem oborům , zastoupeným
ve VM a je zajímavé, že určité dvojice stejných písmen se vyskytovaly v době před Husovou reformou
- a ještě dlouho po ní - pro dnešní š, č, á, atd. Také množství pádů - které má čeština tvoří mnoho
variant slov se stejným kmenem ale jinou koncovkou - je podobné slovům ve VM, kde se také jedná o
velký počet koncovek.
Přiznám se, že i mě - jako Čecha - fascinovala možnos,t, že nejzáhadnější rukopis světa byl napsán v
Čechcách a navíc Čechem. Musím se přiznat, že jsem se snažil po deset let najít pro to důkaz, ale v
českých dokumentech z té doby jsme nic nenašel. U latinských to bylo ještě horší: rukopisy, co nám
ukradla švédská soldateska ve třicetileté válce (a které se dnes nacházejí ve Švédsku, včetně již
zmíněné knihy Mnišovského) jsou pro mé studium nedosažitelné. Podezření, že tato "kulturní loupež"
byla provedena patrně na rozkaz královny Kristiny (vojáci sami by jistě měli víc zájem o zlato a
drahokamy :-), se traduje už dlouho. Latinské knihy v majetku Jezuitů dal odvézt z Prahy nejprve Josef
II a co zbylo, to zplundrovalu komunisté, včetně šlechtických. knihoven. Dnes, dvacet let po okupaci,
zůstávaji tyto dokumenty pořád ještě v majetku krajských archivů, kde jsou bezpečně pokryty vrstvou
prachu a nikdo pořádně neví, co tam vlastně mají. A co je nejhorší, nikdo v Čechcách asi nemá zájem
něco s tím udělat, snad ani Jezuité sami.
Jak už jsem ale napsal, ani znalost autora a jeho metod by nám nepomohla roluštit VM. Jak to vím?
Inu to je také jen odhad . . . :-)

(pokračování)
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Zacvrlikal mi mobil.
„Ano?“
„To jsem já Alan, jsem v našem bytě, potřebuji pomoc, přijeď.“ Hlas měl chraplavý a sotva
slyšitelný.
„Co se….?“ ale mobil už byl hluchý.

POTÍŽE V LOMENÉ
Poprvé zveřejněno v autorově blogu "http://shinen.webgarden.cz/"
Kapitola I.
Otočil jsem na nejbližším místě auťák a vyrazil. Dojel
jsem tam v rekordním čase. Prošel chodbičkou a
nakoukl do obýváku. Vypadalo to tam, jak když se
přehnal tajfun. Alana jsem v první chvíli neviděl. Až
teprve když jsem se začal v tom chaosu orientovat,
všiml jsem si, že stojí napasovanej ve skříni. Mělce
dýchal a byl samá krev. Nakoukl jsem do kuchyně.
Ten druhej tam ležel podél stolu. Opatrně jsem se
k němu nahnul jen abych zjistil, že ten už bude hrát
poker leda s ďáblem.
Abych Alana odtamtud dostal, musel jsem ho navalit na sebe a pak jsme společně žuchli na zem. Můj
pepřovej oblek byl v tu ránu taky od krve a tudíž v háji.
Rozepnul jsem mu sako a košili a hned jsem viděl, že je zle. Došel jsem do koupelny, natočil lavor
vody, popadal utěrku a dal se do práce. Jedna rána jen lízla žebra, ale druhá už prošla skrz levou stranu
hrudníku. Chtělo to odborníka a já naštěstí o jednom věděl. Vlastně o ní.
Nedávno jsme jí pomohli od jednoho otravy, co jí pronásledoval v práci i doma. Posílal jí snad sto
smsek denně a mailovou schránku naplnil k prasknutí.
Vzali jsme to zgruntu. Už jí nikdy otravovat nebude.
Její hlas v telefonu kupodivu na tuhle noční hodinu nezněl moc ospale.
„Máš volno? Jsi doma? Potřebuji pomoct, mohla by jsi přijet do Lomené?“
Na rozdíl od mnoha jiných žen, na Julii bylo úžasné, že se nevyptávala co a jak a prostě řekla : „Za
chvíli jsem tam.“ Nemusel jsem jí vykládat, kde to je, párkrát jsem jí sem zatáhnul na večer, který se
protáhnul.

Než přijela, našel jsem ve skříni v hadrech Alanovu pistoli a schoval jsem si jí do kapsy. Pak jsem se
šel podívat na toho v kuchyni. Byl to takovej ten blonďatej hezoun s vycíděným chrupem, co na ně
ženský letěj jak vosy na cukr, ale nikdo povědomý. Jeho pistoli jsem musel vyšťárat z pod ledničky.
Taky putovala do mé kapsy.
Julie zazvonila naším dohodnutým signálem: Dvakrát dlouze. Pak nakráčela dovnitř rozhodně jako
generál Patton. Hned odhadla situaci, přešla k Alanovi, zkušeně nahmátla pulz, zkoukla tu pohromu a
povídá: „ Musíš mi ho pomoc svlíknout.“
Svlíkat chlapa co váží skoro sto kilo a nespolupracuje, to je řeknu vám, náramná fuška, ale zvládli
jsme to. „Měl možná štěstí,“ řekla, když mi ukázala otvor, kudy kulka vyšla ven, „ já mu to trochu
očistím a převážu, ale stejně s tím bude muset do nemocnice.“
Bez rozpaků jsem začal cupovat prostěradlo. Než tenhle byt budeme moct zase používat, tak to bude
stejně chtít důkladnou rekonstrukci.
„Když ho vezmeme do nemocnice, tak tam v tu ránu zavolají policii a její zájem je nežádnoucí.“
„Potřebuje odbornou péči, aby měl naději. Jinak je s ním brzo konec.
Stejně musí dorazit každou chvíli, když se tu střílelo jak u Verdunu.“
„Máme tu protihlukovou úpravu zdí i dveří.“
„To tady nejen oblbujete mladé lékařky, ale asi tady takové střelecké večírky pořádáte častěji co?“
„Ne moc často, jen každé sudé pondělí, ale teď vážně. Co nějaké soukromé sanatorium, kde by se moc
nevyptávali?“
„Na to zapomeň. Příliš velké riziko, že někdo přijde o licenci. A jestli někde něco takového existuje,
tak já o tom nevím a vědět ani nechci.“
Strčila mi pod nos svou pěstičku velikosti scvrklého citronu a zahrozila: „Myslela jsem si, že jste
soukromý očka, ale teď mám pocit, že jste spíš nějaký zabijácký komando. Co kdyby se pán uráčil říct
mi do čeho jsem se to namočila?!“
„Já na mou duši nevím. Nepracujeme spolu pořád. On dělal na něčem samostatně. Dělal s tím hrozný
tajnosti, nechtěl o tom mluvit ani semnou.“
„No dejme tomu. Dobrá. Tak co bude s tou nemocnicí? Myslím, že v tomhle stavu ho policie vyslýchat
nebude a až mu bude líp, můžeš zorganizovat únos nebo něco takovýho, podle svýho gangsterskýho
vkusu.“
Něco mě napadlo: „Dobrá, myslíš, že by bylo možný ho na chvilku probrat z mdlob? Jen na chvilku.
To mi bude stačit.“
„ Jo, přines led.“
Obložili jsme mu hlavu a krk ledem a on opravdu otevřel oči. Vypadal zmatený, koukal na mě jako,
kdyby mě neznal.
Přiklel jsem k němu a naléhavě rychle mluvil: „Alane, to jsem já Čárli. Někdo tě střelil. Musíš do
nemocnice. Pamatuj si, že tě někdo postřelil v noci na ulici, nevíš, kdo to byl, neviděl jsi ho. Jasný!!“
Malinko pokývl.
„Teď tě musíme dostat ven. Musíš nám pomoc. Samotnej tě nezvládnu.“
Posadili jsme ho, na košili jsem se vykašlal, navlík mu sako a popadl ho pod ramenem. Julie udělala
totéž z druhé strany.
Vidět jak malá sto padesát osm centimetrů vysoká křehotinka tahá takovýho bombarďáka by za jen
trochu jinejch okolností bylo k smíchu, ale teď jsem byl rád, že se snaží. Vyšli jsme na chodbu a sjeli

do suterénu. Tady jsem ho opřel o sloup a předjel autem. Nasoukali jsme ho dovnitř. Znova nám
omdlel. Sedl jsem k volantu a Julie dozadu k němu a vyjeli jsme na spojku k autostrádě. Ne daleko.
Byl jsem tak na půl cesty, když se zezadu ozvala: „Čárlí, zastav, je konec.“
Prudce jsem zabrzdil a sjel na okraj. Alan ležel bezvládně, Julie ho držela za ruku a ve svých černých
očích měla smutek.
„Nešlo by něco….?“ hlas se mi zadrhnul.
Jen zavrtěla hlavou. Alan byl můj dlouholetý přítel, ale teď jsem musel jednat rychle.
„Dobrá, odvezu tě domů a pak to s ním zařídím.“
„Nepohodíš ho někde v proluce, viď že ne?“
„Neboj, mám známé v jednom pohřebním ústavu. Bude to stát balík, ale postarají se o něj.“
Lhát jsem tedy uměl dobře i když mi to zrovna u Julie nedělalo dobře. Jenže bude lepší, když toho
nebude vědět moc.
Vzal jsem to oklikou a zavezl ji až k bočnímu vchodu jejího domu. Teprv když vystoupila, uvědomil
jsem si, jak moc vypadá zdevastovaně. Přišlo mi jí líto, že jsem jí do toho zatáhl.
Sotva se za ní dveře zavřely, otočil jsem vůz a vyrazil za město do starého měděného dolu. Jezdit
s mrtvolou po městě mi nedělalo nijak dobře po těle a to mě čekala tuhle noc ještě jedna jízda.
Do lomu vedla docela slušná cesta, protože přes den se tu proháněli puberťáci s motorkami. Taky je
hojně navštěvovanej párkama co chtěj mít chvilku soukromí. Tam jsem měl trochu víc klidu a tak jsem
rozsvítil světlo ve voze a ještě jednou ho rychle prošacoval, jestli jsem něco nezapomněl. V kapse saka
jsem nahmátl nějaký útržek papírku:
Infor…..
dne….
Přesunul jsem ho k sobě, pak jsem vyndal obě pistole a jednu po druhé dlouhým rozmachem hodil tam,
co se temně leskla hladina jezírka. S uspokojením jsem zaznamenal, že to dvakrát žbluňklo. Název
Temný květ ve vás nejspíš vyvolá představu nějakého nočního pajzlu, ale je to pohřební služba mého
známého, který mi dluží službičku. Zastavil jsem u vrat a dvakrát krátce zatroubil. Vše ostatní pak už
bylo dílem několika minut.
Zařídí, aby měl Alana parádní funus s nějakou celebritou.
Ani jsem si neuvědomil, jak rychle běží čas. Když jsem dojížděl do bytu v Lomené, začalo svítat, takže
budu muset trávit den s mrtvolou, což mi na náladě nepřidalo. Alespoň jsem se převlékl a začal trochu
uklízet. V hlavě se mi přitom honily myšlenky:
Na čem tak tajném asi Alan dělal? Copak se mu podařilo objevit, že začal někomu vadit? A co
znamená ten útržek? Odkud začít?
Uvědomil jsem si, že jsem ještě neprošacoval toho fešáka, co mi ležel tuhej v kuchyni. Ani mě
nepřekvapilo, když u sebe neměl nic jen klíče od auta.
Vrátil jsem se do pokoje a pokračoval v úklidu. Byl jsem odměněn nálezem dalšího kousku papírku:
Jestli ch…
Přiďte
Stůl……
Dal jsem se do hledání tentokrát už zcela systematicky, protože tohle mohl být klíč, který mi mohl dát
odpovědi, které jsem hledal. Jenže ani následující kousek mě neposunul k řešení blíž:
..ás zájímá
….hodin

Teprve se čtvrtým se začalo trochu vyjasňovat:
…cete ty….
….te ještě…
..Č. 9 Bur…
Nebudu vás napínat, nakonec jsem to dal dohromady skoro celý:
Jestli chcete ty informace o ????ás zájímá
Přijďte ještě dnes do?????baru ve 20 hodin
Stůl č. 9 Burke
Nespal jsem celou noc a oči se mi už sami zavíraly ve stoje i kdybych do sebe nalil hektolitr kafe.
Myslím, že jsem usnul hned, jak jsem si lehnul.
Kapitola II.
Probudil jsem se až odpoledne a vydal se na nákupy. Igelitové pytle a spacák bylo to, co jsem
potřeboval. Cestou jsem si dával dohromady, co se nejspíš událo. Alan na něčem pracoval a ten Burke
mu o tom nabídl informace. Sešli se v nějakém baru a pak jeli do Lomené. Tam se začali hádat, pak
prát a nakonec na sebe vytáhli pistole. Jenže proč se prali? Nebo o co? Při hledání útržků papírku jsem
nic zvláštního nenašel. V řešení téhle záhady jsem byl stále na začátku.
Chlapa jsem nacpal do pytlů, přelepil pásku a pak do spacáku. Byla z něj krásná mumie. Pak jsem se
šel podívat dolů do garáží jestli na dálkové ovládání jeho klíčů bude reagovat nějaké auto.
Byla to luxusní hnědá limusina a stála docela v rohu. Hezoun nebyl takový chlapisko jako Alan, ale
stejně snést ho dolů a nacpat do kufru té káry byla fuška. Na licenci byla adresa:
Dr. Leo Burke -Jižní 158,
Tohle byla fajnová čtvrť. K jednomu z těch baráků, co vypadaj jak mramorový hrobky jsem si to
namířil. Cestou jsem přemýšlel, jestli se mu mám zkusit vloupat do kvartýru. Tyhle byty bývaj solidně
zabezpečené, ale pak jsem si řek, že už jsem se do toho stejně namočil dost, tak to mý svědomí nezatíží.
Zastavil jsem bourák opodál ve stínu a vydal se ke vchodu. Vizitka dr. Leo Burke tam byla a já
zrovinka přemýšlel, jak se nejlíp dostat dovnitř, když jsem koutkem oka zahlédl přijíždějící policejní
vůz. Být to jen o chvilku později, nachytali mě.
Loudavým krokem jsem se vydal dolů ulicí. Protože limuzína bylo jediné auto které na ulici parkovalo,
tak u něj zpomalili a pak zastavili. Jeden vystoupil a zkoušel kliky. To mi poskytlo čas, abych zašel za
roh a pořádně přidal do kroku.
Jít přes půl města pěšky mě nějak nenaplňovalo nadšením. Taxík pochopitelně nebyl v dohledu a navíc
začalo studeně mžít. Abych náhodou na něco nezapomněl, proklínal sem pro jistotu všechny a
všechno.
Když je chlap mokrej, unavenej a naštvanej, tak potřebuje pořádnýho panáka. Tak jsem zapad do jedno
z těch malejch barů co maj nonstop, posadil se do kouta a začal tankovat. Teplo alkoholu se mi
příjmně rozlévalo po těle a já přeci jen začal svět vidět trochu v lepších barvách. Byt dám do pořádku,
mrtvol se mi podařilo v pohodě zbavit a když jsem nemoh nakouknout do bytu Burkemu, tak
k Alanovi to nebude problém. Bydlel jen dva bloky odmne.
V hale seděl vrátný, který mě znal, to bylo dobré.
„Jdu za Alanem, je doma?“
„Ne, pane, pan Crosby není doma.“
„Mohl bych na něj počkat?“

Byla to stará finta, ale pořád dobrá. Neskočil mi na to.
„Vás sice znám. Chodíte sem často, ale v poslední době se k panu Crosbymu chtělo vnutit několik
nechtěných návštěv. Dal příkaz nevpouštět k němu bez jeho svolení nikoho. Dokonce se k němu chtěl
někdo i vloupat. Ještěže tu máme všude alarmy. Hned vzal nohy na ramena.“
Bylo jasné, že se přes něj nedostanu: „Tak dobrá, přijdu jindy.“
Řek jsem to lhostejně, ale byl jsem pěkně naštvanej. Rázoval jsem domů.
Pořád jsem neměl nic, čeho bych se mohl zachytit.
Musel jsem to zkusit jinak. Doma jsem do vyhledavače zadal jméno „dr. Leo Burke“ a vida, objevilo
se, že pracuje v Ústavu pro vojenské vysloužilce.
Byl to objekt kousek za městem. Původně to byl za války internační tábor pro Japonce. Potom tam byli
umístěni vojáci, kteří utrpěli taková zranění, že nebyli schopni se o sebe sami postarat. Jak postupně
umírali, nahrazovali je staří nemocní vojáci, kteří neměli rodiny. Samozřejmě podle toho nejspíš bylo
upraveno i zařízení, ale zvnějšku to stále vypadlo jako záchytný tábor.
Ploty, ostnatý drát, strážní věže, reflektory.
Po fiasku, kdy jsem se nedostal jak k Burkemu, tak ke Crosbymu jakou mám naději, že proniknu do
střeženého vojenského objektu? Moje myšlenky byly trudné. Jsem to pěkná bábovka!
A tehdy mi blesklo hlavou: Když je to jen obyčejná nemocnice pro staré dědky, na co potřebují
všechny ty ploty a stráže? Tohle vypadá na něco úplně jiného.
Vždyť už jsem čet o různých vojenských objektech, co se tváří naprosto nevinně.
V padesátých letech byla první sila pro rakety maskována jako staré stodoly.
Probíhá tam nějaký výzkum? Možná to nějak souvisí s tím, po čem šel Alan a Burke byl ochoten o tom
mluvit. Když člověk potřebuje sehnat informace, tak nejlepšími informátory jsou bulvární novináři,
kteří se shánějí po každém drobečku jen trochu zajímavé informace. Samozřejmě, že v malém městě
jako je to naše, jsou to většinou jen klepy, drobné prohřešky celebrit, jako je špatné parkování a
podobně.
Emil Castelano byl štíhlý mládenec s vizáží mexického bandity. Podle mého střízlivého odhadu znal
intimně půlku žen z celého okresu. Protože dělat frajera mu řádně provětrávalo peněženku, vždy byl
přístupný návrhům na prodej informací, když byly doloženy několika bankovkami.
Seděli jsme v baru a on na mě koukal jak na strašáka.
„ Hele to je zajímavý, ten váš parťák, ten hromotluk se na to samý ptal nedávno.“
Zdálo se mi, že jsem to konečně chytil za ten správný konec, aniž bych tušil, že to je ocas zlého tygra.
„Já vám toho moc nepovim. Šušká se mezi lidma, že prej se tam dělaj nějaký strašně tajný pokusy, ale
nic moc konkrétního nikdo neví. Jednou jsem chtěl vyzvědět trochu víc a tak jsem vylez na kopec, co
je asi půl míle daleko a triedrem pozorovat cvrkot. Je tam myslím deset takových nízkých baráků a pár
velkejch hangárů. Moc živo tam není, ale já to dlouho nepozoroval. Ještě než jsem se pořádně uhnízdil,
už tam bylo pět chlápků a beze slova mě začali masírovat. Sebrali mi foťák, rozmlátili ho o nejbližší
šutr a pak mě skopali z toho kopce dolů a že prý mám štěstí, že maj dnes dobrou náladu a abych se tam
už nikdy neukazoval. To se ví, že jsem je poslech, kdo by stál o to dostat znova takovou nakládačku?
Krom toho, že jsem se dával tejden dohromady, tak nový zuby mě stály majlant. Bejt váma, jdu od
toho.“
Byla to dobrá rada a já se rozhodl ji neposlechnout.

Kapitola III.
Obrat někdy přijde nečekaně. V tomto případě mi zazvonil mobil: „ Pan Winter?“
„Ano?“
„To je dost, že jsme vás sehnali. Generál Douglas by s vámi chtěl mluvit.“
„Dobrá, kdy?“
„Hned, pošleme pro vás auto.“
To se mi líbilo. Řekl jsem jim adresu baru, kde jsem seděl a Costelanovi na rozloučenou přidal ještě
pár bankovek. Douglas samozřejmě nikdy v armádě nebyl. To nějaký jeho pra-pra bojoval ve válce
Severu proti Jihu a tak si pak ten titul nechali a dědili ho. Byla to bohatá rodina a taky patřičně
nafoukaná. Odvozovali svůj původ od prvních přistěhovalců, co kdy vystoupili na půdu Ameriky, ale
chovali se, jakoby jí sami z hlíny uplácali.
Douglas byl postarší seladon s rudou tváří, která jasně svědčila o tom, že si rád dává do nosu a nezná
míru.
Nabídl mi místo v obrovitém křesle, ve kterém jsem se skoro ztrácel.
„Představoval jsem si vás trochu většího, asi jako vašeho kolegu,“ řekl na úvod. Senzační! Tím mě
nadchnul, ale nechal jsem to protentokrát být.
„Jsem velmi nespokojený! Zadal jsem panu Crosbymu jistou práci a přál jsem si abych byl pravidelně
informován o pokroku, ale to se nestalo. Dostal také slušnou zálohu. Vy jako společník myslím nesete
jistou spoluzodpoděnost. Chci informace o které jsem žádal a taky vysvětlení, proč se mi neozval.“
„Crosby je mrtvý, a o tom jakou jste mu zadal práci, mi neřekl nic. Ale jsem ochoten ten případ
převzít.“ „Dobrá, ale zálohu na práci už jste dostali. Nebudu platit dvakrát.“
Čím větší zbohatlík, tím větší lakomec. Tenhle by vás pro pětník nechal honit přes půl světa.
Pomyslel jsem si něco o pekle a kotli vroucího oleje, ale kývl jsem na souhlas. Konečně se tomu
všemu možná dostanu na kloub.
„ Dobrá. Moje dcera Vivien není úplně v pořádku. Rozumějte, není to žádný blázen. Je jen stále trochu
dětinská i když už je jí osmnáct. Většinu času je v pohodě, ale pak ze záhadných důvodů dostává
strašlivé záchvaty. Je jakoby v hypnóze, tvrdí že k ní mluví hlasy. Nedávno z ničeho nic popadla sešit a
tužku a začala horečnatě psát cosi naprosto neznámým písmem. Psala několik hodin až už měla křeče.
Museli jsme jí to vytrhnout z ruky. Nechtěla nám to dát, prala se s námi, ale o hodinu později už
nevěděla o ničem, a když jsem jí sešit ukázal, vůbec nevěděla, co to má znamenat, jen kroutila hlavou.
Náš rodinný lékař doktor Henry už si s ní nevěděl rady a tak nám nedávno doporučil doktor Burkeho.
Prý je to odborník a opravdu se mi zdálo, že když s ní začal pracovat, situace se stabilizovala. Ale teď
je to deset dní zmizela.“
„Proč jste to zmizení neoznámil policii?“
„Její auto našli na odpočívadle na přípojce poblíž toho starého měděného dolu. Bylo otevřené a mobil
byl pohozen na sedačce. Myslí si, že vzhledem k svému psychickému stavu spáchala sebevraždu, ale
hledat její tělo v jednom z těch jezírek se nenamáhali. Když jsem, říkal, že to je nesmysl, tak úředník
jen pokrčil rameny a že jí tedy dají do seznamu pohřešovaných.“
„Dobrá, zkusím něco zjistit.“ A zvedal jsem se k odchodu, Stejně jsem tu načerpal víc informací, než
jsem doufal. „Ještě jsem vám nedovolil odejít!“ zaburácel za mnou.
„Ano?“ otočil jsem se.
„Váš kolega se nechá zabít, aniž něco zjistí, a vy jste pane Shinene, pěkně nevychovaný fracek. Skoro
lituji, že jsem nevyužil svých kontaktů a nezadal to opravdovým profíkum.“

„To jste možná měl.“ odtušil jsem a loudal se pryč.
„Jestli nic nezjistíte, navštíví vás můj právník a bude vyžadovat vrácení peněz!“ volal za mnou ještě.
Samozřejmě že mi na zpáteční cestu auto nedal a tak jsem zase musel šlapat pěšky. Mělo to něco do
sebe, alespoň jsem trochu vychladl a začal si rovnat myšlenky. Teď jsem litoval toho, že jsem se na
toho tajemného doktora Burkeho nepodíval pořádně. Hned jak jsem dorazil domů, zasedl jsem
k počítači a ani mě moc nepřekvapilo, když jsem zjistil, že žádný dr. Burke nikdy neexistoval.
Někdo sebou setsakra hodil, aby ho sprovodil ze světa.
Napadlo mě, že jediné spojení na záhadného Burkeho je teď přes doktora Henryho. To bude těžká
fuška. Je to starý pán co by neradši všechno léčil pouštěním žilou a krystýry a když má předepsat
někomu antibiotika, kroutí se při tom jak had. Z tohohle důvodu moc zákazníků nemá a lidé odsud
radši jezdí dál do sousedního města. Určitě se bude ohánět lékařským tajemstvím a takovejma kecama.
Prostorná vilka na předměstí mu sloužila jako ordinace. Čekárna zela prázdnotou, tak jsem zazvonil.
Henry vypadal přesně jako ti podivínští profesoři z černobílých hororů třicátých let, jen špína na jeho
plášti byla velmi barevná. Zálibně si mě prohlížel pohledem zlatokopa, co narazí na zlatou žílu a vsadil
bych se, že si v duchu už si maloval, jak mi provede lobotomii.
Zklamal jsem ho, když jsem prohlásil, že místo kompletního vyšetření chci jen informace. Samozřejmě
suveréně prohlásil, že žádného doktora Burkeho nezná a jak jsem čekal, pochopitelně se vytasil
s lékařským tajemstvím. Musel jsem na něj přitlačit, tak jsem mu nastínil temnou budoucnost, co se
s ním stane poté, až generál Douglas zjistí, že Burke má co dočinění s únosem jeho dcery.
Chvíli to trvalo, ale pak změkl jako tvaroh: „ Vůbec jsem netušil, že to takhle skončí. Tvrdil mi, že
bude všechno v pohodě, že holka bude za chvíli doma a na nic se nebude pamatovat. Oni tam dělají
nějaké pokusy s telepatií a přenášením myšlenek nebo tak něco. Vede to tam taková drobná
plavovláska. Muselo se někde něco zvrtnout. Nechci o tom nic vědět. Bojím se, nejradši bych se
odstěhoval někam daleko.“
Hned jsem si vzpomněl na jednu malou blondýnku, kterou znám až moc dobře.
Henry se klepal jako ratlík, bylo mi ho líto, ale na city teď nebyl čas: „ Jak jste se s Burkem dali
dohromady. Povězte mi všechno pěkně popořadě a možná vám pomůžu.“
„Nevím, jak se o Vivien dozvěděl, ale přišel za mnou a mlel stále dokola, že ona je ideální typ a že je
to ve státním zájmu a když jsem váhal, vytáhl na mě jeden starý případ. Myslel jsem, že je to dávno
uzavřené, nevěděl jsem tehdy, že ta dívka je nezletilá. Musel jsem souhlasit, že je seznámím.
Vivien se do něj okamžitě zamilovala. Společně naplánovali, že ona pojede jakoby na nákupy, po cestě
se setkají a on jí pak večer odveze zpátky.“
„Možná byste se opravdu měl odstěhovat někam daleko, ale pochybuju, že by vám to trvale pomohlo.
Tohle je šeredná šlamastika.“
Nechal jsem ho tam stát s jeho černými myšlenkami. My dva jsme teď byli jediní, kdo věděli o doktoru
Bukrem, jeho spojení s Vivien a tajným výzkumem, takže naše vyhlídky na dlouhý život byly
minimální. Přemýšlel jsem o tom co teď dělat dál. Nebylo prostě možné nakráčet na vojenskou
základnu a chtít něco vědět o tom co se stalo s Vivien. Bylo by to stejně absurdní jako trvat na
turistickém průvodci a odborném komentáři. Možná by bylo nejlepší jít za tím nafoukaným
Douglasem, všechno mu vyklopit a nechat ho ať si s tím poradí, jak chce. Moje vyhlídky by to ale
nezlepšilo a toho děvčete taky ne. Stejně jako když neudělám nic.
Co stále ještě nebylo jasné, bylo to, jak se Alan dostal na Burkeho a co spolu ti dva měli.

Kapitola IV.
Ačkoliv jsem v bytě v Lomené už udělal prohlídku, napadlo mě, jestli jsem něco nepřehlédl a vydal
jsem se tam znova.
Když jsem vešel, Julie seděla na posteli a pistole v její malé ruce vypadla hrozně veliká. Tušil jsem, že
je to ona, ta zmínka o drobné plavovlásce na ní pasovala jak ulitá.
„Ty jsis prostě nemoh dát pokoj, nešťourat se v tom co?“
Když na vás někdo míří pistolí, tak vám není do řeči. To jen v blbých filmech jsou hrdinové vtipní a
taky proklatě rychlí, že stačí toho druhého odzbrojit dřív než on to zmáčkne. Tak jsem tam stál a čekal,
co se bude dít dál. O tom, že by mě náhodou minula, jsem ani neuvažoval.
Nevím čím to je, ale lidé co vás mají na mušce a myslí si, že to máte u nich spočítané, mají potřebu se
vykecávat. „Burke byl měkota, takže když nám Vivien zkolabovala, zpanikařil a šel za tím tvým
kamarádíčkem, aby výměnou za informace dostal prachy a zdekoval se.
To Crosby měl ten nápad vzít ho sem, aby to vyřídili mezi čtyřma očima, takže jsem je sledovala a
mohla je oddělat oba.
Burke měl u sebe CD, na kterém je nahraná celá seance s Vivien. Hledala jsem ho tehdy, proto ten
nepořádek, ale nenašla. Pokusila jsem se dostat k němu do bytu, ale ani to mi nevyšlo. Myslela jsem,
že má Crosby dost, ale on ještě žil. Ještěže ty jsi takovej moula, že jsis nevšim, že oba byli střeleni
stejnou zbraní. Když si mi pak zavolal, nejdřív jsem nevěděla co a jak. Pak jsem byla ráda, že ti nic
neřek, měl jsi štěstí, byla bych tě zabila už tehdy. Věřil jsi mi natolik, že jsi mě s ním posadil dozadu,
když jsme jeli do nemocnice, mohla jsem mu tak nenápadně píchnout injekci a skončit s ním nadobro.“
Já zbraň nenosím a věděl jsem, že jak udělám rychlý pohyb tak to do mě bez slitování napálí a tak jsem
se jen nepatrně pohnul stranou. Jedinou mojí šancí bylo blafovat, to mi vždycky šlo bezvadně.
„Nemohla jsi to CD najít, mám ho já a schoval jsem ho tak důkladně, že ho beze mně nenajdeš.“
Její pohled mě páral na sto kusů a já poznal, že navenek je klidná, ale uvnitř vibruje jak struna na
brumajzlu. „Dostanu to z tebe,“ syčela jak kobra, „zraním tě a až budeš bezmocnej, budu se ti v té ráně
šťourat tak dlouho, až budeš prosit o rychlou smrt, rozumíš!“
„Chceš se vsadit, že ti pod rukama neumřu nebo že i potom nezalžu? Ne Julie, myslím, že mě
potřebuješ, protože jsi v průšvihu. S tou Vivien jsi to nejspíš podělala ty a kdyby se o tom dozvěděli
tvoji nadřízení nechali by tě z milosti fačovat prsty leda někde na základně na Aljašce.“
Byla to v tu chvíli jen moje fabulace podle toho, co mě napadlo, ale trefil jsem se. Přestala na mě mířit,
rozklepala se a já se mohl přesunout za křeslo.
„Poslouchej mě, pořád se z toho ještě můžeš dostat, když mi jí předáš. Já jí vrátím Douglasovi a
vymyslím pro něj nějakou historku. Třeba, že se jí Burke držel v jednom z těch opuštěných rančů, co
jich tu v okolí je spousta. Mrtvol už bylo dost, no tak Julie, jsem tvoje jediná šance, jinak jsi v tom až
po krk.“
„Vivien je mrtvá.“
Řekla to tak tiše, že ji skoro nebylo slyšet. Pohnula pistolí a zazněl výstřel. Ležela tam jako malé ptáče
a ani moc nekrvácela.
Zvedl jsem telefon a vytočil policii. Než přijede, musím si vymyslet přijatelnou historku a lhát jak už
víte, umím dobře.
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Kouzelník Fredík, když na to později vzpomínal, tak nemohl pochopit, jak se den, který tak pěkně
začal, může zkazit takovým způsobem. V noci trochu sprchlo, ale ráno krásně svítilo sluníčko.
Fredík vstal a dal vodu na vařič, aby si udělal šálek té lahodné kávy, kterou dostal od jednoho
prince, když ho zbavil ošklivých červených pupínků. Byla to sice jen kopřivka, ale Fredík neměl
pražádný důvod to princi vysvětlovat. Nejdřív ho pomazal pudrem tak, že vypadal jako bacil
skvrnitého tyfu, pak kolem něj trochu lítal, mumlaje pozpátku recept na bábovku, aby udělal dojem
a zasloužil si výdělek.

VETŘELEC.
Poprvé zveřejněno v autorově blogu http://shinen.webgarden.cz/
Než se voda uvařila, nacpal si obřadně dýmku. Kávu si
dělal vždy do hrnku, na kterém byla vyobrazena krásná a
velmi nedostatečně oblečená lesní víla. Káva v šálku
krásně voněla a Fredík se díval zalíbeně na obrázek,
když do jeho domku vpadl šílený Fridrich.
Nejprve se rozlétly dveře, jakoby za nimi vybuchl granát
a pak vlítl dovnitř Fridrich jako dělová koule. Trpaslík
Fridrich byl ješitný blb, který trpěl velikášským
komplexem a tak si nechal říkat „veliký“, ale pro jeho
pitomost mu nikdo neřekl jinak než „šílený“.
Od té chvíle se začalo vše kazit. Stalo se několik věcí
najednou. Fredík, který neměl rád překvapení, cítil, že se bude muset převléknout. V okamžiku
svérázného vstupu Fridricha zrovna přikládal hořící dřívko k dýmce a tak další co ucítil, byly jeho
spálené vousy. A to si na nich tolik zakládal!
Fridrich nesouvisle blekotal a máchal rukama tak, že připomínal větrný mlýn. Fredík měl obavu, že
shodí některý z těch krásných hrnků z jeho sbírky. Opatrně se vyhýbajíc jeho rukám, vytlačil Fridricha
ven. Zabouchl s úlevou dveře a vrhnul se do koupelny. Teprve když se převlékl, vyšel ven.
Fridrich tam netrpělivě podupával a hned ze sebe začal chrlit: „Pojď honem, tam na protějším palouku
je něco divnýho.“
Fredík si tedy vzal svůj plášť, kouzelnickou hůlku a doprovázen trpaslíkem, vydal se pomalu na místo,
kam ho Fridrich vlekl. Ten ovšem absolvoval cestu dvakrát, protože neustále pobíhal dopředu a zpět.
Na palouku se mezitím sešla společnost čumilů. Byl tu Kuřátko Ben, který příšerně koktal. Vedle něj
stáli jednovokej Miky a Alex. O Alexovi nikdo nevěděl jak vypadá, protože byl neviditelnej. Fredík
jeho přítomnost zaznamenal jen podle zápachu, který se od něj šířil.

Všichni dohromady, jak tu stáli, dokázali celé hodiny mluvit o ničem. Šílený Fridrich doplnil trio na
kvartet a připojil se k jejich žvanění.
Než tam Fredík dorazil, byli už tak rozjetí, že ani nezaznamenali jeho příchod. Už se hodlal velkolepě
urazit, když mezi jejich těly uviděl, že uprostřed palouku leží největší všežrout jakého kdy viděl.
Je to lesklé a jak sám název napovídá, žere to skoro všechno. Je to hloupé, tupé a omezené a Fredík
věděl, že s ním bude těžké pořízení. Čtveřice ke kouzelníkovi chovala jistou úctu a tak ztišila hovor na
téměř únosnou míru. Přistoupil k všežroutovi a rozmáchlým gestem vytáhl z pod pláště kouzelnický
proutek. Byl zlatě zdobený, i když po pravdě by mu stačil jakýkoliv normální kus klacku. Mrkl na
všežrouta, ale ten se tvářil tupě a netečně. Fredíkovi ta barva připomněla jeho raní nehodu a udělalo se
mu blivno. Věděl, že to není ten nejlepší přístup a měl by se proti těmto pocitům obrnit. Pro začátek
zkusil zmenšovací kouzlo.
Namířil kouzlo na hnědou hmotu, která se zrovna ládovala pampeliškou a odporně při tom mlaskala.
Začala se zmenšovat, ale pak si pomyslel, že i všežroutu musí z toho co už zblajznul být špatně, a
kouzlo pominulo. Zhluboka se nadechl, aby si dodal klid, ale zase měl smůlu, když nasál odér z Alexe.
Napotřetí kouzlo nemělo tu správnou sílu, protože už do toho nedokázal dát ten prvotní elán.
Netrvalo to dlouho a všežrout dosáhl původních rozměrů a jeho mlaskání přehlušilo i hádající se
čtveřici. Alex zrovna ječel svým přiskřípnutým sopránkem, že toho pitomce k tomu vůbec neměli
pouštět a že on Alex předvídal, že to tak dopadne.
Fredíka napadlo, že by nebylo marné, kdyby všežrout zblajznul Alexe i ty ostatní. Zrovna nedávno,
když šel na návštěvu k Elen E., s níž měl na ten den dohodnuto splynutí duší, ho drapsnul Kuřátko
Ben, zatlačil ho k dubu a začal mu svým telegrafickým způsobem koktat novinky. Přišel pak k Elen E.
s velkým zpožděním.
Měla na sobě plesové šaty po babičce, ale náladu měla zkaženou. Jak vzdychala: „Ááách!“ byl na ní
opravdu příjemný pohled, nicméně když Fredík naléhal, stále opakovala: „Ne-ne-né, dnes ne, snad
příště. Ó né!!!“
Při té vzpomínce se Fredík usmál, ale jen na moment, protože si uvědomil, že další schůzku má právě
dnes a je tedy na čase něco podniknout. Obklopil tedy všežrouta silovým polem, čímž získal čas.
Silové pole, to byl jeden z jeho parádních kousků. Pozoroval hnědavou hmotu, která se vztekala
uprostřed neviditelného válce a uvažoval, co s ní podnikne. Nakonec se rozhodl pro pozměňovací
kouzlo. Bylo nenáročné, ale na druhou stranu se málokdy dalo předvídat, v co se objekt promění..
Fredík si ovšem říkal, že pokud to bude uzavřeno v silovém poli, nemělo by se nic stát.
Trochu si vyhrnul rukávy pláště (dědeček, po kterém plášť zdědil, měl poněkud korpulentnější
postavu) a dal se do díla.
Všežrout se zatvářil zděšeně a pak se změnil na Fredíkova dědečka. Ten se nenechal zmást. Při další
metamorfóze přišla změna na ptakofila. Další proměna. Tentokrát to byla Elen E. oblečená pouze do
lehounkého průsvitného župánku. Fridrich, Ben i Alex unisono vzdychli při pohledu na její vnady. Ani
tentokrát se nenechal Fredík zviklat a držel kouzlo dál.
Všežrout prošel několika dalšími proměnami a ztrácel na velikosti. Hovor, který byl přerušen krásným
zjevem Elen E., se opět rozproudil. Ale jen na moment. Náhle se rozhostilo ticho a jen Alex tiše pískl
jako poplašený ptáček. Ve válci se zjevila nestvůra stvořená snad jen z těch nejčernějších myšlenek a
snů. Dívala se na ně hladovým pohledem svých žlutavých očí.
Fredík už viděl leccos, ale tohle bylo i na něj moc a kouzlo neudržel. Válec zmizel a potvora se rázem
ocitla na svobodě. Fridrich, Miky i Ben se rozhodli, že nadešla ta nejvhodnější chvíle na to, aby se
vzdálili i když tento odchod uskutečnili po čtyřech.

Potvora se přiblížila a už si Fredíka majetnicky prohlížela a funěla mu do obličeje. Z posledních sil se
mu podařilo kouzlo obnovit. Netvor byl znovu uvězněn. Kouzelník se teď soustředil a podařilo se mu
zkoncentrovat se natolik, že příšera začala postupně blednout, ztrácet se, až zmizela docela.
Fredík s úlevou zrušil kouzla a oddychl si. Podíval se na vypálený kruh trávy, zamnul si ruce a nahlas
řekl: „Tak to by bylo.“
Ostatní se přiblížili, Ben ho chytnul za ruku a začal mu s ní ramplovat tak silně, jakoby mu jí chtěl
utrhnout. Miky mu do obličeje prskal slova díků, zatímco Fridrich lítal kolem a nesrozumitelně ječel.
Fredík se jim vyškub, jako potápěč z náručí chobotnice a prchal pryč.
Doma pohledem na sluneční hodiny zjistil, že do setkání s Elen E. má ještě čas. Dal si přihřát kávu, ale
ještě než se stačil napít, uslyšel znova zvenčí hluk. Postupně to sílilo a měnilo se to ve vysoký nervy
drásající ryk. Fredík vyhlédl z okna, aby se podíval po zdroji.
Z protějšího kopce se sem jako pohroma valilo něco velikého a růžového. Když se Fredíkovi podařilo
zaostřit, poznal, že je to Elen E. Řítila se na jeho domeček a nebyl čas zabývat se úvahami, zda se
rozmázne o skálu, ke které byl dům přistaven, nebo zda se podaří jí to ubrzdit.
Vyšel ven právě včas, aby viděl, že Elen E. prudce brzdí a přechází do elegantního oblouku do
protisvahu, kde se konečně zastavila a zmlkla. Fredík nikdy netušil, že by mohla ta nádherná žena tak
krákorat.
Měla na sobě, jak už bylo řečeno, opět růžové šaty s odvážným výstřihem. Jak prudce oddychovala,
zdálo se, že horní knoflíčky jejích šatů tomuto enormnímu tlaku odolávají jen z posledních sil. Když
spatřila směr Fredíkova pohledu, trochu se začervenala, neboť si s odpáráním přebytečného krajkoví a
předního dílu, který bránil v patřičném výhledu, dala velkou práci a zabralo jí to valnou část včerejšího
odpoledne.
„Mistře! Přišel ke mně náš roztomilý přítel Fridrich a vyprávěl mi, jak jste společnými silami zdolali tu
odpornou stvůru.“
Fredík si uměl představit, že Fridrich to podal tak, aby to vypadalo, jakoby na tom měl největší zásluhu
on a Fredík jen tak přicmrdoval.
Dostal vztek a v duchu si sliboval, že se mu pomstí, i když to bude těžké, protože takového pitomce je
možné jen vylepšit.
Elen E. zatím pokračovala: „Měla jsem o vás tak velký strach, že jsem se rozhodla vás hned navštívit.“
Fredíkovi se vlnící Elen E. velice líbila, ale i když jeho dům nebyl zrovna ve stavu uklizenosti, nebylo
zbytí a musel jí pozvat dovnitř.
Sotva vstoupili, zahlaholila Elen E. svým operním hlasem vypočteným na daleký donos: „Ó, jak to tu
máte krásné!“ a ihned se rozběhla po domě a začala uklízet, doprovázeje svou činnost poznámkami:
„Tuhle šerednou sošku slona dáme ovšem pryč a zde se bude krásně hodit ta háčkovaná dečka od tety
Lídie.“
Fredík nenáviděl háčkované dečky a tetu Lídii obzvlášť a tak se pokusil o chabý odpor: „Ale tu sošku
jsem dostal od perského šáha za své věrné služby.“
Elen E. ho vůbec nevnímala a proplouvala bytem jako křižník v plné zbroji. Když objevila čajový
servis s vílami, řekla jen: „No fuj, Fredíku! No toto! To musí okamžitě pryč z NAŠEHO domu!“
Brázdila byt, nekompromisně rozhodujíc, jak to tam bude vypadat a když dorazila k jeho
kouzelnickému stolku, který byl pokryt neuvěřitelnou znětí předmětů natolik, že téměř tvořily
kompaktní hmotu, prohlásila rezolutně: „Tohle všechno musí pryč.“
Fredík byl vcelku tolerantní, ale tohle už bylo i na něj dost. Během rejdění Elen E. v něm narůstal
vztek až posléze připomínal přetopený kotel. Nakonec to už nevydržel a zařval: „Ven!!!“

Elen E. se polekala, zvrhla na sebe několik flakónů ze stolu a v místě, kde stála byla na zemi zelená
žába s oranžovými skvrnami oblečená do růžových šatečků. Elen E.!
„To mi ještě scházelo,“ povzdychl si Fredík a zlomeně přešel ke stolku, aby se podíval, co na sebe
vlastně Elen E. vylila. Brzy zjistil, že zvrhla čtyři lahvičky. Nedalo se ovšem určit, zda se polila všemi
a v jakém poměru. Dvě lahvičky neměly žádné označení. Fredík čichl k jedné z nich a odhadl, že by to
mohl být zbytek kolínské, kterou tuhle někam položil. To druhé nemělo žádnou barvu ani vůni a mohla
to být voda, ale také nemusela. Další láhev měla nápis:
Ořešák královský
a když Fredík přičichl, zjistil, že je to rum. Poslední lahvička měla nápis:
Probatický prizmatoid
Vonělo to jako močůvka, barvu to mělo jako močůvka a Fredík v sobě nenašel odvahu, aby zkoušel
její chuť. Zatímco bádal nad lahvičkami, žába zmizela a uprostřed místnosti stál na deseti tenkých
nožkách růžovoučký červ a díval se na Fredíka s podivným leskem v očích.
„A podívejme se,“ řekl Fredík, „ ono nám to zmutovalo. No potěm malej.“
„Nešišlej na mne a koukej mě rychle, ale rychle odčarovat!“ zařičel červ.
„Ťu-ťu-ťu,“ dělal si legraci Fredík, ale zbledl, když červ vyskočil a jeho čelisti cvakly jen kousek od
jeho ruky. Poodstoupil za stůl a v té chvíli se Elen E. opět změnila v kočku, která ihned začala
srdceryvně kvílet. Fredík už toho měl dost a vyslal tedy alespoň znehybňovací kouzlo. Kočka ztuhla
v poněkud groteskní póze s nakročenou pravou nohou.
Rozhodl se, že nebude riskovat žádné pokusy s kapalinami, ale použije metamorfické kouzlo třetího
řádu o síle třiceti obrů schopné zbořit středně velké město. Udělal si na stole trochu místa a dal se do
toho. Postavil před sebe misku, nalil do ní vodu a pak si pořádně cvaknul rumu. Nejdřív začal ohýbat
magnetické siločáry časoprostoru a když jich měl dost, rozdělal oheň, dal je povařit a počkal až změkly
Z krabičky označené:
Havraní křídlo
odsypal trochu směsi z Krabí mlhoviny, přidal to do vody k siločarám, počkal až to zhoustne a dojde
k fermetraci. Pak opět si mocně loknul a přidal trochu rumu i do misky. Když došlo k disoluci a spatřil
na dně modročervené fluidum, zajásal a kopnul do sebe ještě jednoho panáka, zatímco směs
vychládala. Poté zjistil, že je to trochu moc husté, protože tam zpočátku vrazil moc těch siločar, ale
utěšoval se tím, že to alespoň bude mít větší grády.
Lapil vzpouzející se kočku a nalil jí lektvar do krku. Ozvala se strašná rána, Fredík byl odmrštěn na
druhou stranu pokoje, kde zavadil o poličku se svým čajovým servisem. Ten se s třeskotem sesul dolů.
Ani jeden kousek nezůstal celý.
Když se prach trochu usadil a mlha zřídla, uviděl Fredík uprostřed pokoje ženu. Byla to nepochybně
Elen E., ale o dvacet let mladší a o dvacet kilo lehčí.
Měla blond vlasy ( to souhlasilo) a mávala řasami jako motýl křídly. Bílé tričko a těsnou krátkou
sukénku doplňovaly místo bot jakési podrážky podepřené pod patou úzkým nesmyslně dlouhým
hřebem.

Fredíka napadlo, že v tomhle se absolutně nedá udělat ani krok. Elen E. trochu dezorientované se
konečně podařilo zaostřit a šťastně zahýkala: „ Fredíku, tys to dokázal!“ a vrhla se mu do náruče. Cítil,
že je v defenzívě a zoufale sebou mlátil, ale Elen E., už ho zpracovávala do klinče a tokala : „Že jsi
také tak šťasten, viď?“ „Úúúúúúúúú!!!“ odpovídal Fredík
„Já to věděla!“ štkala blažená Elen E.
Do domu vrazili Ben, Miky a šílený Fridrich a řvali: „Mají se rádi. Óóóó- jak je to krásné. Bude
svatba. Hurá!“ Fredík byl v komatu a neprotestoval.
Později se probral v posteli, kam si ho Elen E. odnesla. Zrovna se před ním hluboce skláněla, aby mu
mohla přiložit obklad a Fredík uviděl takové panoramato, že málem omdlel znova. Poté co si dali
večeři a Elen E. si k němu přisedla blízko, blizounko, Fredík si řekl, že ten den dopadl vlastně báječně!
Ulož tuto stránku
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Kramářské písně kdysi doplňovaly noviny, zrovna jako to dnes dělají novinové videoklipy. Podstata je
stejná: v jeho každodenní mizérii se člověk potěší, když slyší, že někdo je na tom ještě hůř :-) . A tak
není divu, že se právě toho dnes chytají naše masmédia . . .

Slyšte lidé zlatí
o mordu velikém,
co byl v Linci spáchán
Swobotkou řezníkem.
Občan města Lince,
řezník Max Swobotka,
výstavní měl obchod,
jak dokládá fotka.
Na skladě měl šunky
i různé salámy,
prodával kotlety,
zubil se na dámy.
Obchod se mu dařil,
všecko ho těšilo
a když ovar vařil,
do zpěvu mu bylo.
Jednou když prodával
služce od primasa zrovna vysekával
z libového masa klika dveří cvakla,
dvéře zprudka letí
a do krámu vešla,
slečna s řadou dětí.
Byla z místní školy
tahle sešlost velká,
s celou třídou přišla
slečna učitelka.
Usmála se na něj,
očka jí jen hrála.

Linecký věneček
že prý by si přála.
Zasmál se Swobotka,
že se panna mýlí:
linecké věnečky
má jen pekař Bílý.
Polil dívku, polil,
červený ruměnec,
když jí místo toho
nabíd' buřtů věnec.
Dupne nožkou prudce,
hodí kadeř s čela,
opakuje znova,
věneček že chtěla.
Řezník se rozkřikl,
dívka rozdurdila,
a tak se rozprávka
v hádku proměnila.
Zatímco náš řezník
křičí jako divý,
zástup školních dítek
špekáčky se živí.
Max se na ně vrhnul,
jenže v tom byl háček:
v ruce pořád držel
na maso sekáček.
Porubal je všechny.
Slečna je však brání
a tak si vyzkoušel
sekerku i na ní.
Ještě vyběh z krámu,
zasyčel jak krajta,
na kusy rozsekal
z Lince policajta.
Potom rozporcoval
ještě další čtyry
a posledním sekem
spáchal harakiri.
Ještě mu neztuhl
ukrutný škleb v tváři
a už tady byli
z Vídně novináři.

V novinách potomkům
hrůza se zachová.
Od té doby zvou se
"média masová".

Ulož tuto stránku
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Tak jsi se přece jen vrátil, i když jen na chvíli. Těch dvacet let ti leželo v podvědomí jako velký,
nesplacený či lépe řečeno nesplatitelný dluh. Ale dluh komu, čemu? Dáváš si na čas, bloumáš po
Praze jako tehdy, před lety. Co jsi to vlastně tehdy hledal: smysl života, lásku ženy či elixír mudrců?
Půl světa jsi projel od té doby a přece se zase vracíš sem, jako kdyby ta skutečná, ta pravá záhada
byla jen tady. Anebo je to tím, že se prostě musíš vracet - jako milenec k své první lásce či snad jako
vrah na místo činu?
Ano, ještě teď ti někteří neprominou, že jsi odešel. Jako kdyby bylo co promíjet, jako kdybys
opravdu o to odpuštění skutečně žádal. Že jsi opustil tuto zem? Ale to přece ani nejde: tato Země,
tato planeta byla vždycky moje a jestli ji jednou opustím, nebude to moji vinou . . .
NÁVRAT.
(Poprvé otištěno v pražském Telegrafu, v březnu 1993)
Zamířím na Hrad, tam, kde stojí voják na vartě, ale kabát
má parádní, ne nepodobný uniformě nějaké armády z
Jižní Ameriky. Přímo před vojákem scházím do Jeleního
Příkopu, mám na něj osobní, převážně příjemné
vzpomínky. Nedostanu se ale daleko. Cestu mi zastaví
ne ten voják, ale taková malá babička jako z pohádky a
protože si mě asi plete s cizincem, praví přísně:
STŘEŽENÝ OBJEKT! Sloveso vynechala; asi se
domnívá, že slovesům cizinci nerozumí. Nevidím nikde
zákaz, a tak zakroutím nechápavě hlavou. Ale babička je
neúprosná, tvrdošíjně opakuje ta pro každého jiného
pochopitelná slova. Znovu zakývám hlavou, znovu
stejná odpověď. Pak už mi to ale nedá a říkám česky : "Dobře to tu, babi, hlídáte!" A říkám si: tolik
jsme tehdy spoléhali na Blanické rytíře a zatím jsme měli zavolat na pomoc naše babičky!
Směrem k Loretě uvidím jakousi paní, jak komentuje své společnici obrázky za výlohou: "I could have
painted it better". Nedá ti to a optáš se jí, také anglicky, kolik by pak ona žádala za takový obrázek.
Lady je zaražena, nečekala, že jí někdo rozuměl. Nezahajuji diskusi, spíše mě můj neurvalý dotaz
trochu mrzí.

Scházím pomalu dolů ke Karlovu mostu. Vypráví se, že mostecké věže několikrát zachránily Prahu
před útočníky, naposledy v roce 1648 před Švédy. Oblíbenou obranou prý bylo vylévat dolů
roztavenou smůlu. Po jednom takovém útoku našli dole rytířské brnění, ale uvnitř bylo prázdné, jen
trocha popela, nic víc. Dnes je Malostranská věž přístupná publiku. Jdu ke kase a jsem hned osloven

stručným: "Zwanzig kronen!"
A hele, pán je asi auslandr, říkám si a povídám česky: "Kolik?"
"Zwanzig kronen!" opakuje hlasitě, jako by mě neslyšel.
Vedle něho sedí paní, vypadá jako Češka, obracím se tedy na ni o pomoc: "Prosím Vás, paní, řekněte
mu, že jsem Čech a umím ještě navíc číst a že jasně vidím, že je tam napsáno "DOSPĚLÍ - 10 KČS".
A tu vám na mě ten auslandr spustí česky: "No jo, pane, jak já mám poznat, že jste Čech?"
Rozesmál jsem se: " Víš co?" začal jsem mu jako dobrý Čech tykat, "ta věž tu už stojí šest set let a
myslím, že ona i já to ještě nějakou dobu bez sebe vydržíme. Já sem radši přijdu, až bude mít službu
někdo slušnej." A odcházím - a určitě mám štěstí, že neměl po ruce tu hořící smůlu . . .
Přejdu most, pak doprava a nahoru; jdu na Karlovo náměstí navštívit budovu Techniky. Procházím
starým podchodem, častí, která byla kdysi klášterem. Chci si nafilmovat ty staré schody, které jsem
tehdy nikdy neměl čas si ani pořádně prohlédnout: buď jsem pospíchal na zkoušku nebo po ní zpět na
vzduch do parku.
Kdosi mě osloví: "Vy si to tady natáčíte na kameru?"
Jeho čeština je hrozná, ale přece jen říkám : "Ano, já si to tu filmuju."
"A proč?" nedá mu to.
Nejprve chci říci něco nevrlého, ale pak potutelně vysvětluji: "No víte, já jsem tady už kdysi byl v
mém minulém životě."
"Jo, vy jste tady studoval?" táže se opět ten zvědavec.
"Ale ne, já tady byl ještě jako jeptiška a protože jsem moc hřešil, pardon, hřešila, tak se sem musím
znova a znova vracet."
Odchází s vážnými pochybami o mém zdravém rozumu - kdo taky ještě dneska ví, že tady býval
klášter? Pak mě napadne, že na tom ani moc nezáleží: málokdo ví, kdo to byl Servít a přece se to o
něm psalo na každém plotě.
Park na Karláku: tady jsme se prvně líbali s Helenou; ukradla mi tehdy srdce kus. Stmívá se zrovna
jako tehdy. "Řekni mi pravdu," chtěla tehdy vědět a já jsem - nevím už vlastně proč - furiantsky zalhal.
O co všecko jsem v životě už tolikrát přišel? Naproti na kostelní římse stojí jakýsi svatý a pozoruje mě,
jakoby chtěl říci: "Ty blázne, celému světu jsi se chtěl smát a zapomněl jsi, kdo že se vlastně směje
naposled."
"No co," povídám mu, "ty jsi se zase stal svatej asi jen proto, že jsi nikdy nebyl mladej."

Když jsem sem vrátil, tak jsem měl nejprve dojem, jako bych před dvaceti lety umřel a pak se znovu
vrátil na svět. Asi proto, abych si prostě ta léta jaksi znova odžil i tady. Potkával jsem kamarády, co
zestárli, jiní zase už odešli do věčných lovišť a zbyly po nich jen ty naše písně u táboráku. Stačil ovšem
jediný pohled do zrcadla a poznal jsem, že i já jsem si už těch dvacet let jednou odžil a nové mi asi
nedají.
V automatu Černý pivovar, kde jsme často provokovali fízly, si dávám tradiční bramborák a pivo. Asi
po hodině, to už hodně daleko od Karláku, zjistím, že jsem tam zapomněl knihu, mého Řivnáčova
Průvodce Prahou, vydaného roku 1889. Koupil jsem ho před lety v Praze v antikvariátu a vzal jsem si
ho s sebou na památku, když jsem odešel za hranice. Byl se mnou pořád, nosil jsem ho po světě jako
talisman a byl bych nerad, kdybych ho ztratil právě tady v Praze. Vracím se - a kniha je kupodivu stále
tam, na pultě. Jsem rád, protože mnoho věcí v ní je postaršího data a přesto - nebo právě proto - stále
platí. Jen v hotelích se tuším už nepřiplácí za světlo a za otop :-).

Na Příkopech se od zdi odlepí mladá dívka a nesměle se ptá, nemám-li korunu. Vypadá, že utekla z
domova. No vidíš, já taky, říkám si v duchu. Ale také je možné, že je jen na drogách. U malostranské
stanice Metra stojí nesměle tulák, zřejmě alkoholik a ptá se mě totéž, ale jaksi plaše, jen očima. To
cikán v Jablonci na autobusovém nádraží je jiný frajer. Když mu dáš jen korunu, natáhne hned druhou
ruku a řekne: "A to je málo!"

Pojedu Metrem do Libně. Musím navštívit Zámecký park, náš místní Petřín, dějiště klukovských válek
i útulek mladých lásek. Marně hledáš iniciály, které jsi tu kdysi vyryl na lavičku; dřevo je pryč, jen
nohy z betonu tu zbyly. Ach vy lavičky našeho mládí, kde jsme se my z chlapecké školy učili anatomii
žákyň ze školy dívčí! Tam jsme se učili milovat, "své bližní" - abych parafrázoval desatero - zatímco
šmíráci jen sebe sama. A jasmíny tu voní pořád, tak jako tehdy . . .
Zapomeneš a chceš přeběhnout trávník, ale už jsi na to asi moc dospělý. Poslušně sejdeš dolů po cestě,
až k Vltavě, do které vtéká potok Rokytka, kdysi staročesky zvaný Rokytnice. To bylo tehdy, když se
procesí s ostatky svatého Vojtěcha zde zastavilo a pocestní místo to zalíbivše si, Libní pak je nazvali.
Snažím se uhodnout, jak by asi toto místo nazvali dnes, kde všude kolem vidíš jen rezavé železo
libeňských loděnic, které se tu rozlezly jako rakovina. Potok je zregulovaný, stejně jako život lidí. A na
potoce pracuje parta Poláků.
Stařičká kaštanová alej u vody má ale pořád své kouzlo. To jen pod Černou skálou závodí silnice s
železnicí a všude kolem je jen plno bodláků a kopřiv. Jsou cítit i ve vzduchu a najednou si
uvědomuješ, že kopřivy sice pálí a smrdí, ale to platí asi jen pro nás, pro lidi. Na skále je kolonie
zahrádkářů a hned vedle je hřbitov. Ticho prostého libeňského hřbitova mě vždycky přitahovalo,
chodil jsem se tam hlavně učit. Jako tehdy čtu teď jména, která mi nic neříkají. Jednou tu mělo být i
moje jméno, aby zase někomu jinému nic neříkalo. A venku v parku před hřbitovem si hrají děti a
laškují milenci, kteří budou jednou dělat děti, které si pak budou zase hrát u hřbitova. A znovu dokola,
funiculi, funicula . . . Jdeš nahoru k Vychovatelně, k místu, které bylo osudné nejen jednomu
reichsprotektorovi, ale i většímu počtu mládeže, neb tam byla polepšovna. Později to přiřadili k
Bulovce; ležel jsem tam jako kluk se zánětem ledvin, ale tajně jsem na vánoce utekl domů. Prošlo mi
to, protože jsem tehdy sestřičce nalhal, že mi mám od paní doktorky propouštěcí papír a jen tak, v
pyžamu, na kterém jsem měl jen zimník, jsem odjel tramvají domů. A paní doktorka mlčela, nechtěla
mít průšvih.
Jdu dolů k Libušácké škole rozkopanou ulicí. Snad tu dělají vodovod či co, ale příkop je dost hluboký,
aby odkryl i ohniště lovců mamutů od Bílé Skály. Kdesi hraje hudba: Vrať se zpět, můj sentimental
Johnny . . . Ne, nepůjdu zpět, radši se dám dolů k libeňskému zámku, kterému jsme jinak neřekli, než
Zámeček. Snad mu tak začala říkat sama Marie Tereza, když tu jednou byla na návštěvě. Hlavní síň pro
ni tehdy nově vymalovali, plnou andělíčků s nahatejma prdelkama. Teď se to prý používá jakožto
oddávací síň . . .
A jsi v ulici, kde jsi bydlel celých třicet let. Procházíš průjezdy a dvorky, ale kolemjdoucí si tě
nevšímají, ani zvědavá hlava nepoodhrne záclonu, jako se to dělávalo kdysi. Co jsi čekal? Rodiče i
bráška už odešli na Olšany. Nikoho tu přece nemáš, nikdo tě tu už nezná. A je to tak dobře, minulost se
daleko lépe vybaví, když ji přítomnost nevyrušuje. A zdá se ti, že zase slyšíš známý hlas - to máma
volá, abys přivedl věčně zatoulaného bráchu domů, domovnice jako obvykle hubuje, to je jedno na
koho. Odkudsi zaznívá klapot kopyt uhlířova koně, ale i ten se jen vzdaluje . . .

V prodejně elektrických spotřebičů naproti Sokolovně mají plné regály zboží, které se kdysi dalo
koupit jen za hranicemi, přesněji řečeno za ostnatým drátem. Hezká slečna stojí za pultem, usmívá se a
na pultě má opravdovou růži v opravdové váze. To tu tehdy také nebývalo. Ani to disko, necelých sto
metrů od kostela, disko, o kterém se leccos psalo v novinách a tak ho prý teď hlídá černej šerif.
Na stanici podzemní dráhy na Můstku kdosi namaloval prstem do prachu na kulatý ozdobný panel
srdce s velkým "M". A náhle si uvědomíš, že panel je až za kolejemi a že pisatel musel nějak přejít ten
prostor s vysokým napětím. Vystoupíš v Dejvicích na náměstí a kupuješ tam bonboniéru. Ta paní v
obchodě ti ji jen tak, bez ptaní, ozdobně zabalí a to ještě s fešáckým uzlem. Podivíš se, jak to dobře
umí. "Já to dělám ráda," řekne prostě, "když na to mám čas." Chápu - ostatní to zase nedělají, protože
je za to nikdo neplatí.
Na Olšanech se ukáže mezera v tvém vzdělání. Ptáš se kolemjdoucího, kde že je tady to místo, kde se
rozsypává. "Jó, vy myslíte rozptyluje?" praví ten pán, ale jen tak, bez úmyslu, že by tě chtěl opravit. A
musíš se usmát, neboť se ti vybaví plakát západního stylu: "Nejlepší rozptýlení najdete u nás!"
Palouček je kupodivu velmi malý, ale zato hojně pokrytý růžemi. Řezanými. Sedíš na lavičce a
rozmlouváš s těmi, co tu už nejsou, ale ty tomu pořád ještě nechceš uvěřit.
Na cestě zpátky uvidíš hrob s nápisem "Voloďa Podlezl, padl 5 května 1945". Záhada? To bych řekl,
pátého května ještě Rusové ani Vlasovci v Praze nebyli! A hned přes uličku je pole plné křížů pro
vojáky, co padli ve světové válce - tedy v té první, oni ji tehdy ještě neočíslovali; mysleli totiž, že bude
nejenom tou první, ale i tou poslední.

Odjíždíš do Jizerských Hor - vlastně do Jizerskejch hor - tam jim nikdo jinak neřekne. Letos ale
nepojedeš na Souš, která si teď bohužel úplně zaslouží své jméno. Není divu, že je cesta uzavřena pro
cizince: těžko bychom jim vysvětlovali, že to nebyl Sibiřský meteorit, co si tady zařádil. Naše chata je
naštěstí v údolí Kamenice, tam ještě nelétají letadla, rozsypávající potaš, aby se zbavila půda kyselosti.
Jdeš se podívat na "svou" cestu na Špičáku. V jeskyních, kde jsme si hrávali na loupežníky, teď najdeš
leda tak stopy po dnešních neandrtálcích a vedle nich kdysi malé smrčky tu vyrostly až do nebe. "Cesta
mého života", říkal jsem jí tehdy. Nešla rovně, dost se točila a uprostřed museli dynamitem vylámat
skálu. Teď na jejím konci postavili krmelec.
A v Liberci zajdeš na Ještěd. Jednokolejná tramvajka tě zaveze, tak jako před lety, skoro až k lanovce.
Občas se zastaví a čeká se na protijedoucí tramvaj. Na konečné vystoupí paní učitelka s četou
prvňáčků, ale protože už padesát metrů od kolejí jsou strategicky uloženy lavičky, jednotka prvňáčků
rozbalí batůžky a zaútočí na svačinu. Nahoře na Ještědu najdeš krásný rozhled, jeden prázdný
restaurant a dva postarší německé páry, co si tu po letech znovu přijeli prohlédnout Reichenberg.
Z telefonní budky na náměstí slyším volat jakousi mladou ženu: "Haló, Honzo, tady Vlastina!" Udiví
mě ta shoda jmen a zároveň si vzpomenu, že musím také zavolat domů, manželce Vlastě, do
Kincardinu, do Kanady. Před nádražím přechází hlavní ulici malý pes. Zastaví se uprostřed ulice, aby
nechal přejet osobní auto. Pokrok civilizace - zvykli si lidé, zvyknou si jistě i zvířata.

A jsem zase v Praze. Jdu se podívat na náhrobek zakladatele robotiky - rabína Lewiho. Vidíš, teď
máme takové roboty, že nám navrhují ještě lepší roboty. A možná, že jednou ti roboti navrhnou i

lepšího člověka. Tvůj robot byl ale asi příliš lidský - prý se dokonce vzbouřil. To jeden tvůj potomek,
lépe řečeno asi příbuzný - Lewis - měl lepší nápad: vynalezl texasky a zbohatnul.
Také na Bertramku zajdu, abych Wolfiho ujistil, že jeho Pražané, i ti zdaleka, ho pořád ještě mají rádi on to ale říkal jinak: říkal, že mu rozumějí. Dole u Anděla vede učitelka děti ze školky po Plzeňské
třídě. Chce se mi zakřičet: "Proč je vedeš po ulici plné výfukových smradů, proč nejdete do parku?"
Ale stejně by mě neslyšela, je tam navíc hrozný hluk.
V TV dávají Benny Hilla, nedávno zesnulého britského komika. Před svou smrtí se do české televize
nedostal, neodpustili mu jeho vtipy na Rusáky. Teď by asi z toho udělal zase dobrý vtip. Jako třeba, že
dobří komici jsou jen ti mrtví komici. Pak dávají jakýsi cizí film, s rychlopřekladem: mužský hlas tam
čte všecky role. Čte-li ženské role, zní to jen srandovně, ale čte-li všechny osoby, co jsou na scéně,
nevíš kdo co řekl komu. Naštěstí to nejsou filmy nějaké umělecké úrovně, tam se to ztratí. Chceš se jít
podívat na český film, ale české filmy najednou zmizely. Zato české knihy jsou - ale nikdo je moc
nekupuje.
Šlapu nahoru schody na Letnou, k monumentálnímu podstavci. Nadstavba - gigantický generalisimus se ovšem nemohl změnit podle nové základny, tak ho radši vyhodili do vzduchu. Jen rezavějící
monstrum tu připomíná maršálův kostnatý ukazováček, připravený stále ještě hrozivě zakývat.
Podstavec je popsaný neslušnými anglickými nápisy. Tehdy, když se to stavělo, nás tam vyhnali s
gymplem na brigádu. Tahali jsme takovou malou káru s hlínou, podobnou těm, co v Paříži vozily
odsouzence ke gilotině, a ironicky jsme notovali píseň mrtvých revolucionářů, kterou mu kdysi hráli na
pohřbu - jen tak. "Tá, tadadada, tá, tadadada, tá, táta dá, ta tá táta datata táta dáta tadá". Tehdy byl
pořád ještě kultem, ale nikdo nás kupodivu neudal.
Nahoře obejdu orientální letohrádek a zastavím se až u "Zeyera", jak říkáme sousoší postav z jeho
knih, v místě, které máme s mou ženou obzvláště rádi. Ale po sochách mi tam lezou kluci - nic jim
nevadí, že si je filmuji. Až pak jeden něco velitelsky zakřikne a všichni nasednou na horské bicykly a
už jsou pryč. Z malého jezírka tam pije pes, zatímco jeho pán spí vedle v trávě. V Belvederu je výstava
toskánských Habsburků; nu proč ne, však ten kus Itálie tady nechali postavit oni. Také Ital na Karlově
náměstí stále ještě prodává zmrzlinu jako dříve. Některé věci prostě přetrvají věky . . .
Naše federální republika však asi ne. Má se prý rozdělit, vlastně určitě, už se dohodli. V tom jsme my
byli vždycky velice dobří: umět se dohodnout, v čem se rozcházíme. Většina lidí, co se jich ptáš, s
rozchodem také souhlasí. Pak ale uvidíš matku českého studenta; oba žijí léta v Bratislavě, ale bojí se,
co bude dál. Chtějí domů do Čech a teprve teď chápeš, že se to vlastně taky trochu týká lidí a že ten
rozchod třeba nebude tak bezbolestný. Ovšem státy vznikají a zanikají; a také lidé zanikají, někdy
dokonce už před smrtí . . .

Zatím jsi došel až na nábřeží Vltavy. Panorama Hradčan - tak milované všemi Čechy, že je uvidíš
namalované na většině dárků, co nám kdy naši do ciziny poslali - je pořád úchvatné. A zatím ty stavby,
nám tak blízké, vlastně vůbec nebyly vytvořeno námi. Na té kráse pracovaly celé generace, něco dodala
příroda a patinu přidala historie. Umíme vůbec my sami také vytvořit něco tak krásného?
Stojím u zábradlí a najednou to chápu: jako bych se vlastně skládal ze dvou osob: z té jedné, co žila
dvacet let za oceánem a té druhé, co zůstala tady. Můj dvojník, doppelganger, co tady celou dobu byl,
se teď na čas zase převtělil do mne. Nevidím ho, ale vím, že existuje, to on tu sedával na mém

oblíbeném místě v parku nebo postával na nábřeží a krmil racky. Ano, on tu celou tu dobu žil, dokonce
šel místo mne na pohřeb mých rodičů, když jsem já nesměl a časem asi zestárnul, stejně jako já.
Jsou sny, které se nazývají emigrantské - skoro každý exulant je má. Zdá se Vám přitom, že jste zase
zpátky tady a chcete se mermomocí dostat ven, ale nemůžete - a máte z toho hrozný strach. Sny se
opakují, ale jinak to nedává žádný smysl: vždyť víte, že už jste venku a nemusíte se ničeho bát! Podle
Zikmunda Freuda je to prý obranná reakce: tím, že se vytváří fiktivní, opačný strach, kompenzuje se
ten reálný, ten skutečný. Ano, ten strach, že jste sice venku, ale že už se nikdy, nikdy nevrátíte . . .
A tak mi teď všechny části hlavolamu do sebe jaksi samy zapadnou: ty sny, to byly přece sny mého
dvojníka, který tady žil místo mne a který tady také nikdy žít nepřestane. A až budu odlétat, bude jistě
stát na letišti a ještě mi zamává. Ale to už by byl spíše námět pro Gustava Meyrinka . . .
(konec)
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Dnes opět zase o tom, co bychom měli číst.
ČTENÍ - ZÁBAVA NEBO POUČENÍ?
Z minulého článku se dalo dedukovat, že lidé čtou buď pro zábavu nebo poučení. Anebo vůbec ne, či
jen dost málo. Nemyslím, že by vůbec četli málo, ale jejich výběr je spíše namátkový než opravdu
systematický - když nebereme v úvahu ty, co čtou jen kvůli svému zaměstnání, jako třeba editoři,
komentátoři knih či recenzenti. Jistě vás napadne, že každá kniha by měla mít obojí náplň, i když to s
tou zábavou nemusí být k popukání ani to poučení se nemá moc přehánět: něco totiž musíme nechat ba
samotném čtenáři, jehož vkus bohužel dnes už značně zabírá emajlová pošta, takže na kvalitní četbu
nemá čas . . .
To jsou známé věci - co už je ale méně známé, je to, že knihy se opravdu dají napsat tak, aby
obsahovaly správnou dávku z první i druhé kategorie, tedy že zábavné knihy mohou i poučit a ty
poučné mohou být i pobavit. Ani to ale není nijak překvapivý závěr: čtenář, který se nudí (ať už proto,
že ho to nebaví nebo nezajímá) nám knihu brzo odhodí. Překvapivé možná ale pro někoho je, že to
opravdu jde psát zábavně i poučně a že je takových knih na tom trhu papírových i elektronických knih
bohužel dost málo. Toto kdysi tak vzácné umění právě díky komercionalizmu upadá a v některých
žánrech je dokonce na vymření, stejně jako kdysi dobří, ale dnes už vyšeptalí spisovatelé.
Je to asi takhle: dobrý román nám nejen popíše nějaký příběh či událost, ale zároveň tam nenásilně
přidá i to, co jsme předtím nevěděli - v tom je právě to poučení a navíc to dělá knihu zajímavou.
Podobně i učebnice může být zábavná, přidá-li autor i pár zajímavých příkladů a píše-li i trochu s
humorem.
Problém ovšem je v tom, jak to napsat, aby to bylo zábavné pro ty, co hledají hlavně poučení a poučné
pro ty, co hledají jen zábavu. Trik je hlavně v tom, udělat to nenápadně: největší spisovatelský hřích je
ten, když čtenáři něco vnucujete. Nedovedu si představit učebnici analytické matematiky plnou fórů na
tchýně - tu by nečetli ani matematici ani tchýně :-)
Ano, číst knihy je ovšem také umění, ale autor se nemůže tím vymlouvat, když napíše veskrze nudnou
knihu. Výmluvy, jako že si autoři myslí, že se nesluší spojovat zábavu a poučení, nejsou omluvou - oni
to prostě neumí. Čteme-li nudnou knihu, nezajímá nás totiž proč je nudná, ale proč jsme se na ni
nechali nachytat.
Vzpomínám na to, jak jsem jako kluk a později jako student vždy uvítal každou knihu, která sice
nebyla v povinné školní četbě, ale zato se mi líbila, zaujala mě a i pobavila. Ono totiž umět psát dobré
knihy je opravdu dar. Dobré knihy přežijí i povinnou literaturu i pány školomety, kteří na ní bazírují.
Knihy poplatné době či módě nebudou v budoucnu už nikoho zajímat.

Na rozdíl od toho jsou knihy, které přežijí tisíciletí a budou pořád živé. Četl jsem nedávno deníky
Leonarda da Vinci. Je úžasné, co vše vypozoroval, jak jasně to napsal a jaké závěry z toho hned udělal
- i když to vše psal jen pro sebe. A četl jsem i Havlíčka, který uměl napsat takový politický článek, že
mu rozuměli inteligenti i prostí lidé. Četl jsem Čapka, který psal prostě a přesto nádherně a jehož zatím
nikdo z Čechů nepřekonal, ani co do obsahu, ani co do stylu.
A četl jsem dokonce i učebnice, které byly dobré i zábavné - nebylo jich moc, ale tomu se nedivme: ne
každý, kdo je odborník, umí také psát. Opisovat, to ano, ale psát originálně, nápaditě a přitom i
zajímavě, takových autorů je opravdu málo a to nejen v technických oborech. A lituji ty, kteří nečetli
knihy Američana Richarda Phillipse Feynmana, fyzika první třídy, nositele Nobelovy ceny,
excelentního spisovatele a skvělého pedagoga. Lituji také ty, kdo se seznámili s tranzistory až na
Vysoké a ne jako kluci z dětských příruček, kde to mělo i romantiku hodnou Rychlých šípů. Dnes už se
dokonce elektronika ani nenavrhuje, ale jen se z ní sestavuje elektronická "architektura", tj. "tenhle čip
sem a tenhle čip tam". Jistě se ale najde jiná romantika - mládí je jen tak dobrodružné, jak si ho sami
uděláte.
Na druhé straně jsme ale zase dál: za středověku musela mít každá věta alespoň padesát slov, aby
dokazovala, že autor je vzdělanec. Dnes si potrpíme na věty krátké, někdy až "holé" - vidíte, i
gramatika může mít humor, i když nechtěný :-). Málokdo ale ví, že každá věta má svou potřebnou
dálku, jinou, když vyjadřuje údiv či vzrušení, jinou, když třeba biolog popisuje mravence. Volba slov
je ještě náročnější a přítomný čas je lepší než minulý, rod činný lepší než rod trpný a způsob
oznamovací lepší než podmiňovací. A to vše hlavně pro větší srozumitelnost.
Jenže jde víc než o to, aby čtenář opravdu vše jasně pochopil - jde tu i dojem, který věta udělá. Vše
bledne před tím, co opravdoví spisovatelé dokáží z češtiny udělat. Ano, a ani třeba nevědí, že to je díky
naší "ohebné" češtině. Překvapilo by je totiž, že některé jazyky mají pevné pořadí slov, např. angličtina
má tento: podmět - sloveso - předmět. Čeština má naopak slovosled volný a tím se může změit celý
význam věty: od oznámení k ironii, od tvrzení k otázce či vyjádření pochyb. Cizí překladatelé z češtiny
(do překladů do češtiny se cizinci raději ani nepouštějí :-) mi vykládali, jak se mohou zbláznit z toho,
co každý náš školák lehce zvládne. Ptali se mě, jak se to dá naučit- poradil jsem jim tedy, aby u nás žili
deset let . . .
A co tím vším chci říci? Ale, ale - na to už jistě přijdete sami.
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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.
Předěláváme naše starší knihy na formát PDF pro čtečky - už máme 70 procent převedeno, viz KNIHY
OFF-LINE, zde http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/ Upozornění: Některé starší knihy či bibliofilské sajty
obsahují naši starou e-majlovou adresu na Hurontel, ta už dnes neplatí.
Jen pro srovnání velikostí: nejznámější čtečky jsou zde níže na obrázku, i jejich dimenze - ty jsou
ovšem v palcích, čili vše vynásobte 2,54x. Celou tabulku s ostatními parametry najdete zde

SONY reader přišel s novou čtečkou: SONY READER WiFi ( model Reader WiFi PRS-T1) - tj. s
bezdrátovým ládováním knih. Má ještě další novinky. Knihy do ní lze naládovat zde:
http://ebookstore.sony.com/download/ Více najdete na stránce SONY. Také nám doporučují naládovat
Adobe Digital Editions (ADE) ale proč, když SONY už má svou vlastní ládovačku? A musíte mít navíc
"eligible" tj. zaregistrovanou čtečku - je to ostatně jen takový "organizer" pro laické uživatele.
Českých knih formátovaných pro digitální čtečky je ovšem stále ještě relativně málo - a pokud znáte
někoho, kdo má o ně zájem, odkažte ho prosím na naši knihovnu KNIHY OFF-LINE. Link na nás je
uveden ve všech větších seznamech digitálních knih na Netu. Dostanete se tam také přímo ze SFingy.
Ještě tedy nějaké anglické zdrioje, zde:
• Free Classic Books Online www.classicreader.com/
• Download ebooks legally www.getfreeebooks.com/?p=659
• free-ebooks.net www.free-ebooks.net/

Jen tak mimochodem: učil jsem se anglicky soukromě, pak na gymplu a nakonec i na vysoké, takže
jsem pak mohl Angličanům vykládat zcela spolehlivě anglickou gramatiku, ale jen česky :-). Nemíním
tím kritizovat moje učitele - nemohli naučit víc, než co znali a do ciziny nikdo nesměl. Mluvit jsem se
vlastně naučil až za hranicemi, ale slovní zásobu jsem získal už předtím, čtením anglických knih, "ještě
hu nás doma". Takže se nebojte číst anglické knihy už hned teď, uvidíte, že to půjde - proto zde také
uvádím na ně linky.
Znovu opakuji z minula, že kterýkoliv text, který lze zobrazit ve okně Windows (TXT, HTML, DOC a
jiné), lze převést na PDF prostým ťuknutím na PRINT v Menu toho okna - musíte mít ale na to
program, např. program Bullzip, je zdarma na http://www.bullzip.com/ či CutePDF. A nelekejte se,
zobrazí se vám hned okno printerů, kde musíte zaškrtnout právě onen "Bullzip". Pak to netiskne na
papír, ale zapíše to do fajlu, který má formát PDF, nejlépe když to dá hned na Desktop (po česku
"plochu", což je vskutku debilní překlad, doslova to totiž znamení stolní desku (nebo že by si to spletli
se Zeměplochou Terryho Pratchetta? :-). A grafické formátování? Bude stejné jako v tom okně, tj. font,
barvy i obrázky. PDF je totiž jen chytře zakódovaný displej na obrazovce. Tak také dělám SFINGU v
PDF, kterou nejprve tvořím v HTML (pro prohlížeč na netu a mimo, kdybych to dělal obráceně, musel
bych to dělat dvakrát). HTML článek apk jendím ťukem přeměním na PDF.
KURZ PŘEVODŮ FORMÁTŮ KNIH.
Formáty pro specifické čtečky - i vaše dokumenty a knihy - lze převést na formát, který vaše čtečka čte.
Už jsme si tu psali, že nejenom text, ale i jakékoliv okno - i s obrázky - co vytisknete z obrazovky
Windows se dá změnit na PDF formát, který čte prakticky každá čtečka .Je v tom jen jeden háček:
zatímco v Adobe můžete nastavit libovolnou velikost textu, čtečka má většinou jen tři velikosti. Je
třeba si proto font pro PDf njeprve upravit tak, aby vám pak ve čtečce alespoň jedna z těch tří velikostí
vyhovovala. Pro začátek to lze nechat náhodě, ale pro optimální využití displeje - při dobré čitelnosti je nejlepší velikost fontu pro PDF předem nastavit tak, aby se nejlépe četl na prostřední (medium)
velikosti na čtečce. Pro mě je to někde kolem fontu velikosti 10 až 14.
Podobně i font - dávám přednost jednoduchému, jako je Tahoma nebo dobře čitelnému, jako je New
Times Roman, pro Central Europe (tj. s českou fonetikou). Také délka řádek je nutná, i když čtečka je
většinou sama zalamuje podle šířky displeje.
Uvedu příklad: řekněme, že máme normální text - třeba ve Wordu - ale uložíme ho ne v DOC, ale jen
v TXT - čtečky většinou neumí číst komplikovaný Wordový formát (písmena s háčkem mají až
tří-písmenový kod z doby, kdy ASCII byte měl jen 7 bitů :-). Nastavím si daný font a formát a zalomím
text ve Wordu tak aby měl řekněme 40až 60 písmen na řádek. Schválně volím velký rozsah velikostí i
řádků, musíte asi experimentovat. Nevím, který bude vyhovovat vám, začněte velikostí fontu 12 a 50
mísmeny na řádek. Nu a když se text objeví v daném nastavení, stisknu komandu PRINT. Objeví se mi
soubor tiskárem, tam vyberu Bullzip či CUTE PDF a na Desktopu (nebo kam si určíte) se brzo objeví
PDF fajl téhož jména, které jste mu dali ve Wordu.
Protože ale Word nemám rád, píšu text v nějaké slušném editoru, někdy stačí i Notepad. I staříčký
Wordpad je dobrý. Osobně používám editor, který umí dělat i HTML, protože ten se mi hodí pro psaní
SFingy.
Proč se vůbec trápím konverzí na PDF? Zde je výhoda čtečky: nemusím s sebou nosit neforemný
laptop, ale jen malou kapesní čtečku a navíc tam mám řadu knih, které studuji. A když mě to unaví,

otevřu si tam nějakou knihu, beletrii nebo detektivku, kterou jinak čtu ve volné chvíli. I poštu bych tak
mohl dělat, ale to by bylo jako zabíjet mravence perlíkem (pokud ještě víte, co to je :-)? Jakmile jsem
si vyexperimentoval můj font a jeho velikost, držím se ho jako klíště a nemám problémy. Navíc umím
i odstanit mezery mezi řádky a tím mám víc slov na displeji. Ale další návody zase až příště . . ..
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