Číslo 24, vyšlo 15. prosince 2011. Naše adresa je: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/
Náhradní adresa http://kovanda.tripod.com/sfinga/ se ruší.
Toto nové číslo 24 lze také číst zde na netu nebo celé stáhnout zde:
http://hurontaria.baf.cz/CISLA/sfinga24.pdf a číst pomocí čtečky nebo na PC programu ADOBE
READER Všechna archivní čísla lze stáhnout zde: http://hurontaria.baf.cz/sfinga/archiv.htm
NOVÁ SFINGA V ROCE 2012
Od příštího roku bude SFinga vycházet méně často a nepravidelně ( vždy při vydání nové knihy). Nové
číslo bude oznamováno Bulletinem a těm, kdo si objednali jeho dodávku e-mailem, bude dál zasíláno
na jejich adresu. Číslo bude poněkud kratší, tzn. nová stránka VM bude vytvořena jinde, sekce SCIFI,
ZÁHADY a JINÉ se sdruží do jedné (LEPORELO). Bude přidána nová sekce KOMENTÁŘ a sekce
BUX se rozšíří, protože se bude víc věnovat elektronickým knihám.
V portálu (hlavní stránce) SFingy bude i nadále možno dostat se na stránku VM, která se teď celá
přebudovává a na SHINENOVU SFINGU, jejíž adresa je http://shinen.webgarden.cz/. Najdete tam
mnoho nových článků a povídek, daleko víc než jsme byli schopni publikovat ve SFinze. Někteří také
ocení, že nové knihy už nebudou vycházet na pokračování, ale jen vcelku. První číslo nové SFingy
vyjde v lednu 2012 a bude obsahovat link na celou knihu POSLEDNÍ PRINC ( která vycházela na
pokračování).

PŘEJEME VÁM HEZKÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK.
OBSAH ČÍSLA 24:

POSLEDNÍ PRINC - tento měsíc vyšlo poslední pokračování: Díl 11, Jsou to životní příběhy prince
Ruprechta Falckého, který se narodil v Praze.
Celá kniha vyjde v lednu v obou formátech - řada lidí nám slíbila, že si to přečtou "až vcelku". A my
zase věříme, že to třeba i mysleli vážně :-).
ZÁHADY
- vánoční povídku z Montány: VŠECHNY ZVONY Z HELENY, kde se nakonec objeví i Billy the Kid
a computer "wizzard"
- další minidetektivku s otevřeným koncem ( č. 21, TĚLO BEZ HLAVY) a řešení k minulé story (
VRAŽDA V ZAMKNUTÉ KOMNATĚ )
- i mystery povídku z Ontaria a Saskatchewanu, JOHN PATRICK A SHERILYN - o jedné vyřešené
staré záhadě
- článek o prvním UFU, které vůbec nepřišlo z kosmu - NĚMECKÉ LÉTAJÍCÍ TALÍŘE
VM

- pokračování vojničovské studie ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 10 - na téma "Jakým písmem byl psán
VM? "
- a opět další díl eseje POZNÁMKY K JEDNÉ KNIZE O VM , díl 2.. od Shinena
SCIFI má svě scifi povídky
- PŘÍPAD ZTRACENÉHO GOLEMA - jak to doopravdy bylo s Golemem. Výdejme se po jeho
stopách pražskými ulicemi s poněkud nesourodou dvojicí.
- SEDM KAMENŮ - k hledání pokladu patří téměř nezbytně mapa, dobrodružný děj, romantika i
láska. Autor se tuto směsku pokusil ješte dochutit špetkou černého humoru.
JINÉ
- esej ZÁHADA SHAKESPEARA OBJEVENA? - jeho hry prý napsal někdo jiný, tentokrát ne Francis
Bacon, ale osoba stejně známá a vzdělaná
- studii ČTYŘICET PROCENT PRAVDY. Dá se pravda měřit nebo dokonce dělit? Zákadní otázka:
komu prospívá částečná pravda?
BUX
- ČTENÍ SFINGY NA ČTEČCE - výhody a nevýhody formátu PDF při čtení SFingy. Jak to udělat,
když zrovna vaše čtečka to neozbrazí správně.
- NOVINKY ZE SVĚTA KNIH A EBUKŮ (prosinec 2011) - plus článek PAPÍR NEBO ČIP? Kdo
vyhraje?
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 60 už i ve formátu PDF pro čtečky)
a níže si z ní můžete hned stáhnout i nové přírůstky z tohoto měsíce.
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):

* NETSVĚT 2002 zip nebo PDF Komentáře k technickým novinkám roku 2002.
* NETTARIA zip nebo PDF Eseje a fejetony z časopisu Hurontarie. Grafika je od autora
* POHLEDY A NÁZORY zip nebo PDF Soubor autorových článků pro Britské Listy .
* POVÍDKY OD HURONU zip nebo PDF Námořní i jiné balady od vod Huronského jezera. Kniha
povídek, které kdysi vyšly v časopisech, v novinách či na Netu.
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:
• České stránky VM - se právě tvoří. Budou samostatné a budou obsahovat staré i nové články ze
SFingy.
• Anglické stránky CVM, tj. Vojničova rukopisu 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.
A ještě náš citát:
BOHATSTVÍ DĚLÁ Z CHUDÁKŮ BOHÁČE A Z BOHÁČŮ PITOMCE.

Nový Siráno

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

Autor : ©Jan Hurych
Název : POSLEDNÍ PRINC - Část 11,. POSLEDNÍ PRINC (závěr)

Poslední naděje se ovšem ukázala klamnou - je mu zase hůř, bolesti pomalu nezažene ani ten jeho
lektvar. Ostatně už ho moc nemá, musí zavolat Williama a nařídit mu, aby sehnal ještě jednu
lahvičku. Anebo dvě. Ruprecht se ušklíbne: ba ne, jedna už bude stačit - i když z ní teď popíjí
častěji. Spíš by si měl objednat poslední pomazání, ale k čemu to všecko je? Koneckonců, to se dá
udělat i po smrti.
Nemá to lepší Maurice, když na Boha nevěří? Vždyť je to pro mnohé jen výmluva: ani ta občanská
válka neměla s Bohem nic společného, šlo jen a jen o moc. Tolik jich tehdy padlo na obou stranách
a zbytečně - nakonec se vše vrátilo zpět. Vlastně ne: tenhle král je natolik moudrý, že ví, co může a
co ne. A pak přišel boží mor a bral to hlava nehlava: katolíky, protestanty, chudé i bohaté. A sám
život - jaký ten měl vůbec smysl? Přijdeme sem na svět hloupí a nevinní a když se něco naučíme, tak
abychom zase šli. Jako by si někdo s námi zahrál jen nějaký hloupý vtip . . .
POSLEDNÍ PRINC.
"Posaď se," vítá bratra, "dnes tě asi
vidím naposled. Už ani nemohu mluvit
a tolik bych ti toho chtěl ještě říci."
"Ale Ruppie -" snaží se ho potěšit
Maurice, i když vidí, že bratr má
vlastně pravdu.
"Mlč, nemáme čas na nějaké malé lži.
Raděj mi pověz, jak jsi to myslel s tím
zánikem šlechty - to mě zajímá."
"Dobře, budu radši mluvit sám. Nejde
jen o to, že šlechta zanikne. Vtip je v
tom, že to nebude ani po meči ani po
přeslici. A dokonce ani ne po příjici," dodává, aby Ruprechta rozesmál. "Horší je, že vymřou ty ideály,
které na svět šlechta přinesla a kterým se později sama zpronevěřila. Ty jsi filozof a já jen realista, ale
vidíme to jistě oba . Bohužel se tomu nedá zabránit."
"Dobrá, asi ne," přitaká Ruprecht a diví se sám sobě, že najednou tak s bratrem souhlasí. "Ale co bude
pak? "
"Co by bylo, svět se bude točit dál - přežili jsme přece i to, že země už není centrem Všehomíra.
Šlechta zklamala. I náboženství zklamalo al lidé teď hledají nové ideály. K moci se dostávají měšťané,
venkovští baroni, řemeslníci a hlavně obchodníci. Jejich bohem je výroba a prodej zboží. Jejich
ideálem je republika, kde jim nikdo neporoučí."

Ruprecht nechápe: "Ale k čemu to povede? Skončí to jako ti bratři de Wittové v Holandsku? Vždyť ti
ani nebyli tyrani. Myslím, že lidé tu tvou svobodu nakonec také zabijí, vyvrhnou a pověsí na šibenici.
Anebo ji prostě jen zpotvoří tak, že to bude jakž takž snesitelné a zvítězí pohodlnost?"
"Nejsem věštec, bratře. Třeba to nezanikne. Třeba se někdo vzchopí a začne uskutečňovat ty ideály
starých filozofů . . ."
Ruprecht se toho chytí: "Ano, bude to aristokracie ducha: už se probouzí - dokonce i církev dnes vidí,
že i ta jejich dogmata potřebují opravit. Jejich protireformace, čisté zastrašování, zřejmě nikam nevede
a tka se začínají věnovat i vědě. Vatikánští učenci orý věděli už dávno před Koperníkem, že Země
obíhá kolem Slunce, ale báli se to zveřejnit - rozšířit to mezi prosté lidi by bylo nebezpečné. Nu a já už
se věnuji jen vědě, té čisté, bez náboženství. Na to jsem si zřídil laboratoř -"
"- vím, ve windsorském zámku, kam jsi byl v roce 1668 jmenovám jako jeho komandant. Zámek byl v
občanské válce značně vykraden a poničen. Většinu války sloužil puritánům jen jako skladiště. Dřevo,
co kde bylo, spálili a pět set královských jelenů pozabíjeli a snědli. Sem také hned zavezli bezhlavé
tělo popraveného krále Karla I a tajně je pohřbili v podzemí. Během Cromwellova protektorátu zde
pak bydleli jen tuláci, kteří vydrancovali a znečistili většinu místností. Ty jsi se hned dal do opravování
- zámek je dnes tím nejlépe restaurovaným ze všech v Anglii. Obnovil jsi velkou kapli Sv. Jiříi i sál
rytířů Povazkového Řádu. A tu velkou věž, zvanou "ďábelskou", tu jsi nejen opravil, ale i vyzdobil
různými válečnými dekoracemi. Jsou tam píky, meče, muškety, pistole, bandolíry, krunýře, píšťaly i
bubny; vše sestavené do jakýchsi ornamentů. Snad to měla být jen narážka na vojenský humor a hlavně
se tím ušetřilo na skladišti, ne?"
Ta poznámka se Ruprechtovi asi nebila, ale nedal to najevo. A Maurice pokračoval: "Sám jsi dokonce i
v té věži bydlel a ve svých pokojích jsi pak soustřeďoval jen pravé umění, staré knihy, tapisérii a
obrazy - některé obrazy jsi namaloval sám. Teprve až ke stáru jsi se přestěhoval sem, do londýnských
Spring Gardens, ale ještě dnes tam vzpomínají na osamělého kavalíra s černým psem po boku, jak se
prochází zámeckým parkem. K lidem jsi prý tam byl spravedlivý a vlídný - tu spravedlnost jsi v sobě
měl vždycky, ale ta vlídnost - to asi přišlo až se stářím, ne?" neodpustil si Maurice ironii.
I to ale jeho bratr ignoroval - byl už na bratrův impertinentní humor zvyklý a raději navázal tam dke
přestal: "V té věži jsem si také zařídil svou chemickou laboratoř a metalurgickou slévárnu, kde prvně
spatřilo světlo světa mnoho mých vynálezů. I král tam často přijížděl sledovat mé pokusy. Někdy s
sebou přivezl i nějaké šlechtické hejsky od dvora, kteří si vše prohlíželi a předstírali, že tomu rozumí.
Zbavil jem se jich ale zcela lehce: hodil jsem do plamene hrst síry a čumilové vyletěli ven jako vosy z
hnízda," zachechtal se Ruprecht, až se rozkašlal.
"S králem jsi ve Windsoru také asi hrával tenis, " podotkl Maurice. "Byl jsi přece jeden z nejlepších
hráčů v Anglii, i král to přiznával. A ten výhled s věže musel být ůžasný pro rozjímání,"
"Byl a nebyl - na těch samých svazích padlo mnoho mých vojenských přátel, když jsme se za války
snažili ten hrad dobýt. Ale jinak jsem tam žil v nádherném osamění, v té splendid isolation, jak říkají
Angličané."

" A mohl jsi také právem říkat 'můj dům, můj hrad'," zasmál se Maurice. "Od dvora jsi stejně odešel z
vlastní vůle. Ale vsadím se, že jsi jimmoc nechyběl. A hlavně nechyběli oni tobě - měl jsi svou zábavu,
vědu. Byl jsi jeden ze zakládajícíh členů Královské Společnosti Nauk, kde jsi také přednášel o svých

objevech. Společnost byla pod ochranou krále, který byl také jejím členem.
"Ano," přisvědčil princ, "později jsem byl i jejím kancléřem.Založili jsme ji v tom samém roce, co se
král vrátil z exilu, ale ti samí vědci se scházeli tajně už dříve - říkali si tehdy Neviditelná Univerzita.
Vedl ji z Gresham College známý astronom a geometr Christopher Wren, ale byla rozpuštěna a
puritánští vojáci je rozehnali. To byl ten samý Wren, co po tom vlekém požáru dostavěl velkou část
Londýna. A to často jen podle Hollarových rytin, protože z budov už nic nezbylo. Ve té společnosti
byli i moji dobří známí Robert Boyle a Robert Hook. Pravda, já nebyl genius jako Newton nebo
Harvey, ale svůj podíl jsem tam měl.
Už jsem ti například říkal o těch mých námořních kanónech se zvláštním vrtáním - byly daleko
přesnější a odolnější. Vynalezl jsem i odolnější mosaz - z ní se pak daly dělat lehčí a levnější kanony a
pro ně i dokonalejší střelný prach. Vylepšil jsem různé mechanizmy jako čerpadla a podobně,
zkonstruoval jsem i potápěcí zařízení a stroj na tahání lodí. Vymýšlel jsem i nové metody, jak psát a
řešit šifry, prostě náadů jsem měl dost abavilo mě jejich uskutečňování. Skoro bych řekl, že jsem se v
tom našel.
Některé moje vynálezy už ale vznikly dříve, ještě když jsem byl ve Francii a Německu. Jedním z nich
byly ztuhlé kapky skla, vyrobené ukápnutím roztaveného skla do vody. Mohl jsi do nich bušit
kladivem, aniž bys je rozbil, ale stačilo ulomit tu tenkou špičku a rozpadly se na prach. Ještě teď jim
říkají "princovy slzy" - i když jsem nikdy netvrdil, že to byl můj vynález. Pro mě to byl jen zábavný
žertík do společnosti. I matenatikou jsem se zabýval: například jsem vymyslel problém výpočtu strany
největší krychle, která by prošla jinou krychlí - ani bys nevěřil, že ta, co projde, je dokonce větší.
Mnoha matematikům jsme tím zamotal hlavu! To byl ale skutečný problém, ne jako ten, co tam přinesl
sám král - o tom, že kotlík s vodou, do kterého hodíš živé ryby, váží stejně jako předtím bez ryb. Hoď
tam ale ty ryby mrtvé a hned přibude kotlíku na váze. Naši důvěřiví vědci pak dlouho pracovali na
řešení, než někoho napadlo ten pokus prostě zopakovat a zjistit, že to byl jen žert!"
"Poslední dobou také vznikla hádka, zda jsi opravdu vynalezl ten "mezzotint", tu novou metodu pro
mědiritiny. Prý to objevil nějaký Němec, Ludwig von Siegen. Znal jsi ho?" zeptal se Maurice.
"Ale neznal! Ta metoda mi napadla, když jsem uviděl vojáka, jak čistí hlaveň své muškety drátěným
kartáčem. Použil jsem to pak tak, že jsem měděnou desku zdrsnil kartáčem, který se podobal kolébce,
jakou se vysouší inkoust na papíře. Tím ze povrzch zmatnil, jen čistě mechanicky - nebylo třeba žádné
kyseliny - a dosáhlo se velmi jemných odstínů. Neníí to tedy už jen pouhá rytina, které má jen dva
odstíny a šedá barva se tam musí naznačit stínováním - ne, tady máš plno odstínů jako u vodových
barev a proto i ten název.
Já se o to autorství nehádám - mám ale dojem, že jsem kdysi psal o té metodě bratranci Williamovi,
markraběti v Hessensku, a ten von Siegen byl prý jeho vojenský sluha a malíř-amatér. Je možné, že se
to od Williama dozvěděl a používal to. Rozhodně jsem to byl já, kdo vynalezl onu "kolébku". Tu
metodu jsem také neustále vylepšoval, což dokazují kvality mých rytin, jako třeba "Hlava svatého jana
Křitele" , "Popravčí Svatého Jana", "Praporečník" či "Tizianova hlava". Já na tom ani nevydělával, ale
můj rádce, malíř Wallerant Vaillant, ten ano. A dnes už to vlastně používá každý."
"Také jsi se věnoval i jiným druhům maleb," přidal se Maurice. "Viděl jsem tvé obrazy, měl jsi k tomu
vždy nadání. Už jako hoch jsi se učil od van Honthorsta; ten také maloval portréty členů naší rodiny.
Ale ty obrazy jsi nikdy neprodal."

"Ano, ale za můj opravdový úspěch pokládám založení Společnosti Dobrodruhů Hudsonského zálivu.
Byl to asi příliš fantastický název, proto tomu teď říkají prostě jen "Hudson Bay Company". Je to podle
zálivu v kanadě, kde kdysi zabynul kapitán Henry Hudson, když hledal onu známou cestu na
Severozápad, tj. do Číny a Indie , tak jak ji předvídal alžbětinský vědec a mág John Dee. Na jaře 1611,
po zimě, kdy jejich loď "Discovery" zamrzla v jižním výběžku toho zálivu, chtěl Hudson pokračovat
na západ, ale jeho posádka se vzbouřila. Henryho, jeho syna a pár věrných vysadili do člunu a vydali je
na pospas moři. Nikdo už je nikdy nespatřil.
V roce 1668 pak přišli za mnou dva fancouzští trapeři z Kanady, byl to Pierre Radisson a Médard des
Groseilliers, kteří mi vyprávěli o bohatých lovištích na západ od Hudsonova zálivu. Byli to vlastně
švagři a ten mladší, Radisson, byl jako hoch unesen a vychováván indiánským kmenem Mohawků.
Naučil se i jejich jazyk a později se spojil se svým švagrem a cestoval v s ním na západ od Hudsonu,
kde se dalo dobře nakupovat kožešiny. Nejprve s tím nápadem přišli do Francie, ale tam je odmítli. Já
jsem naopak hned pochopil, jak veliká příležitost se tu naskýtá a už v květnu téhož roku jsem je poslal
za své peníze do zpět Kanady.
Měli dvě lodi, Nonsuch a Eaglet; Eaglet se musel už od Irska vrátit, ale Nonsuch se dostala až do
Jamesova zálivu, jižního výběžku Hudsonského zálivu. Tam založili Fort Rupert v ústí stejnojmenné
řeky. Tak vznikl i náš první obchodní post a skladiště. Přezimovali tam a příští rok se vrátili s bohatým
nákladem kožešin. Tím jsme si hned získali obdiv a souhlas krále a v květnu 1670 už byla založena s
jeho povolením i ta naše společnost. Prodej kožešin v Evropě se stal velmi lukratovní, hlavně těch
bobřích a naši voyažéři se svými kanoemi pronikali dál a dál na západ. Nakupovali kožešiny od
Indiánů a navíc objevovali nové oblasti na západ a stavěli tam nové. navíc to byla oblast, která
nepatřila Francouzům, kteří si teď uvědomují, jakou udělali chybu.
Od krále jsem také získal správu celého území, odkud pramenily řeky vlévající se do Hudsonského
zálivu a těch byly snad desítky - zabíralo to plochu půldruhého milonu čtverečních mil. A protože jsem
byl i první guvernér té společnosti, začalité tomu území říkat Země Prince Ruperta.
"Vidím, že jsi se s vynýšlením jmen příliš nenamáhal," zasmál se Maurice, "ale proč by ne, byl jsi do té
doby pořád jen princ bez království. "
"Ano, je to i finančně výhodné a jsem pořád ještě guvernérem. Navíc jsme vlastně objevili i jinou cestu
na Severozápad - jen nejde po moři, ale po řekách. Někdy bys měl do té mé země zajet, je to víc než
třetina Kanady - tedy té. co dosud známe, na druhé straně jsme ještě nebyli."
"Slyšel jsem ale podivné věci: že se tvoji faktoři chovají přátelsky i k tamějším Indiánům ," divil se
naoko Maurice.
"A proč ne, my potřebujeme je a oni zase nás. Platíme jim spravedlivě a mají od nás i různé nářadí a
zbraně k lovu. A nejen to, prodáváme jim i potraviny, to aby snadněji přežili tu zimu tam nahoře. Už
tam nemají hladomory a tak se nediv, že to oceňují."
"To u nás v Karibiku tak lidumilní nejsme," zasmál se Maurice. "Přivážejí tam otroky z Afriky i
odjinud; ti pak pracují na velkých latifundiích, protože místní Indiáni na to nemají dost vytrvalosti."
"Ale hlavně pracují zadarmo, co?" usmál se Ruprecht.
"Ne pro mě - už jsme ti řekl, že já je nepoužívám," ohradil se Maurice. "Ti angličtí důstojníci, které
tam poslal v okovech Cromwell a které jsem vykoupil z otroctví, teď dělají u mě za mzdu, jako
svobodní lidé. Dokonce tvrali na tom, že mi spaltí i to výkupné. Postavili si tam na kopcích domky a
oženili se s domorodkami. Já jsem pro ně jen jejich zaměstnavatel a teď už dokonce i jejich dětí. Tak

nějak si představuji republiku, tu v budoucnosti, chápeš?"
"A co když to jednou selže?" zeptal se princ.
"Pak ať si příjdou třeba zase králové a diktátoři. My už tady stejně nebudeme " zachechtal se Maurice.
"Ale proč by jednou nemohla nastoupit ta nová aristokracie, aristokracie ducha, která by vládla
spravedlivě a hlavně rozumně? Něco jako císař Marcus Aurelius, král - filozof? "
"Ale jeho syna Commoduse pak zavraždili - však on to taky nebyl žádný dobrák, to se nedědí. A
pověstný král Artuš? I ten vzal špatný konec, dokonce od vlastní rodiny," ušklíbl se Maurice.
"Ale proč to tak je? Já to nechápu," přiznal se princ.
"To nevím, to už je prostě jen tak, v lidech. Ani Kristus to nezměnil, jeho církev vznikla a brzo se
zvrtla. Pak přišla reformace a vidíš, kde jsme dnes. Ta moje republika by ovšem nebyla ta od Platóna ostatně byl to také aristokrat, jinak si to ani nedovedl představit. nebyla by to ovšem ani nějaká Utopie
od Thomase Moora. Prostě bylo by to něco nového a schopného života."
"Možná máš pravdu; přál bych ti to. Ale poslyš, tys mě tu nazval "posledním princem". To jsi se zmýlil
- jsi tu přece ještě ty," vzpomněl si Ruprecht.
"Však já to myslel jinak, však ty víš, jak. Ale ani jinak nemáš pravdu - já už tu totiž také nejsem.
Zemřel jsem před dvěma roky."
Ruprecht si to nějak neuměl přebrat. "Takže to vše, co jsi mi říkal, je jen lež? To, žes byl otrokem a
pirátem, ta useknutá ruka i to že máš někde za mořem plantáž?", rozčílil se.
"Ale ne, to je vše pravda, ale už je to jen minulost. Kousl mě totiž jedovatý had a bylo po všem. Tady
jsem jen jaksi inkognoto," zasmál ae Maurice.
"Jako duch či co?" podivil se princ.
"Já nevím. Mysli si třeba, že jsem byl zakletý v té lahvičce, kterou jsem Williamovi nenápadně
vyměnil. Tam u nás umějí dělat opravdu magické lektvary, ne ty vaše elixíry na nic, jako ti vaši
alchymisti. Když už to chceš vědět, tak jediné co vím je, že jsem tě prostě nechtěl nechat samotného
umírat a hrozně moc jsem tě chtěl ještě jednou vidět. A tak se nějak stalo, že jsem přišel."
"Já vím, já bych to byl také udělal, kdyby to šlo," přitakal se Ruprecht a už se ani nedivil. "A jsem ti za
to vděčný, bratře. Celou tu dobu předtím jsi mi hrozně chyběl. S nikým jsem si tolik nerozuměl.
Myslíš, že se pak ještě uvidíme?"
"Myslíš "pak" jak až už budeme oba "tam"? Asi ne - ty věříš, že budeš někde nahoře a já, nevěrec,
budu zase někde dole. Ledaže by nás oba dva dali do očistce," zachechtal se Maurice.
"Asi bychom by si to oba zasloužili," rozesmál se Ruprecht a ještě dlouho se tomu musel smát.
A pak se najednou chytil za prsa, to jak už vůbec nemohl dýchat. Konečně se mu podařilo nadechnout
a sípavě řekl: "Pamatuješ, jak jsme jako děti hrávali pro matku tu "Tragickou histrorii Hamleta, prince
dánského"? Matka nám vždy připomínala, že naše babička byla dánská princezna. Tys tehdy byl
Horatio, já Hamlet a "- ano, naše sestra Bětka to všecko řídila. Sama ovšem hrála Ofélii a tys jí v té hře poradil, aby šla do
kláštera. A to se jí také splnilo, i když až daleko později," zachechtal se Maurice.
"A pamatuješ, co tehdy říkal Horatio nad mrtvým Hamletem?" zeptal se ještě umírající.
"Ano, vím to přesně," řekl Maurice. "Dobrou noc, princi, dobrou noc."
"Nu tak moc přesně to zase nebylo," opravil ho s úsměvem Ruprecht, "ale zní to docela hezky . . . "
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Naše předměstí leží v průseku mezi lesy; je to sice pár mil od města, ale přesto se pyšně považuje za
část Inverhillu. Říká se tomu Sutherlands. Proč? Snad že je to na jih od řeky, snad, že tu kdysi nějací
Sutherlandi bydleli. Ale to muselo být někdy dávno, nikdo se už tady na ně nepamatuje. Mezi námi a
jezerem vede stará dostavníková cesta, ještě z počátku tohoto století, místy je přerušovaná potoky nebo
zarostlá lesem. Stromy po obou stranách cesty k sobě přátelsky sklánějí své větve a vytvářejí jakousi
alej, která připomíná atmosféru dálných časů. Kdysi tu u cesty vyrostly sruby, to jak přicházeli vojáci,
námořníci a později i settleři.
Celý přístav se tu tak rozrostl, přímo u ústí
řeky, která si nechá říkat Wawa - tak ji
ostatně pojmenovali už Ojibwa indiáni,
kteří tu blízko stále ještě žijí. Všimli si
totiž, že tudy podél řeky přilétají hejna
kanadských hus, které tu také odpočívají,
než se vydají na sever přes Huronské
jezero. Přístav, nazvaný St. Jacob, dokonce
vyrůstal rychleji než sousední Inverhill, tak
jako někdy mladší sourozenec přeroste své
bratry. A v místní kronice si můžete přečíst
o požáru, který přístav i osadu svatého
Jakuba zničil, to když se inverhillští osadníci sebrali a místo zapálili.
Ta zapomenutá cesta, vedoucí k dávno opuštěnému přístavu, je ovšem velmi romantická a proto tam
často chodíváme s mou ženou Marion na procházku. Dosud tam stojí několik srubů, předělaných na
rekreační chaty. Turisti zdaleka, od Hamiltonu nebo až z Toronta, sem v létě přijíždějí a okupují pláže.
Kluci se tu učí padat ze surfboardů a plachetnic je tu také plno. Většinou jsou to ty od Michiganského
a Hořejšího jezera, která jsou obě propojena s Huronem. Na podzim zase civilizátoři odtáhnou a kraj si
oddechne. A jak se pak zima přibližuje, cesta se melancholicky halí do roztrhaných cárů mlhy a
přiložíš-li ucho k zemi, uslyšíš možná i rachot kol starého dostavníku...
Na vodě u mola se houpají rackové a zatímco vlny laškovně poplácávají hráz, tam někde dole pod
vodou vyzvání zvon z místního kostela, zvon, který tehdy vandalové odvezli na člunu do zálivu a tam
slavnostně utopili. A jak tak podzim ustupuje a přenechává místo zimě, přilétnou severáky od Thunder
Bay a ve větvích stromů pak do úmoru zpívají své smuteční písně. Za koho? Jednou jsem na břehu
jezera našel divokou husu. Ležela celá ztuhlá, snad už byla noc příliš chladná anebo asi byla vyčerpaná
letem a přecenila svoje síly. Její družky byly už dávno dál na cestě na jih, za sluncem, jen ona tu

opozdilec ležela a zdálo se, jako by zaspala. Její nádherný, dlouhý krk byl ohnutý do oblouku a hlavu
měla skrytu pod křídlem. Tak zůstala, když si pro ni přišel anděl smrti a spolu pak odletěli někam
daleko, možná do ptačího ráje...
Také v zimě se tu s Marion rádi couráme a větve stromů, zatížené sněhem, se k nám sklánějí a kývají
na pozdrav. To už je i potok zamrzlý a tak jej lehce přejdeme po ledu, zatímco jindy musíme jít kus
proti proudu, kde je malý, houpavý můstek. Za potokem pak cesta zase pokračuje dál, kolem rozvalin
zájezdní hospody, jejíž komín ještě stojí. Krb je ještě celý černý od ohně, který tady kdysi plápolal a
zahříval cestující, promrzlé z jízdy dostavníkem.
Odtamtud jdeme ještě pár minut a už jsme u domu Wilsonových, tedy Johna Patricka a jeho ženy
Nancy. Marion se totiž seznámila s Nancy v jejich náboženském klubu, říkají tomu studie bible.
Probírají tam Starý i Nový Zákon, ochutnávají zákusky a také diskutují různé, řekl bych světské
problémy. Je to totiž sezení čistě ženské, vlastně přísně tajné. Když se zeptám Marion, o čem se
mluvilo, řekne "Svatý Lukáš, kapitola šestá, verš třicátý sedmý". Schválně jsem si to tam našel a stálo
tam: "Neodsuzujte druhé a Bůh neodsoudí vás". A přitom vím, že kromě Lukáše tam také probírají
Rachel, ne tu z bible, ale Rachel Cunninghamovou a její dceru, co se bude letos vdávat.
Většinou se na své procházce u Wilsonů také na chvíli zastavíme. Nejprve všichni posedíme spolu a
protřepáváme novinky, ale brzy se my dva s Johnem Patrickem odebereme do vedlejší místnosti, on
přihodí poleno do krbu a oba pak děláme plány na jarní sezónu. Má totiž člun a tak jezdíme často na
Huron lovit ryby. Většinou chytáme jezerní pstruhy, whitefish nebo pickerely a každý rok se také
zůčastňujeme místního Chinook Salmon Fishing Derby, kde se chytá o ceny. Už jsme těch lososů
chytili pěknou řádku, i skoro metrové, ale ještě nikdo z nás nevyhrál. Rybaření z nás udělalo kamarády
a dobře si s Johnem rozumíme: já jsme jinak nemluva a on je takový tichý, nekomplikovaný člověk.
Bylo to v květnu, kry na jezeře se už dávno hnuly a odpluly buhví kam. Slunce se už také vesele
shlíželo ve vodě, už ne tak nesměle, jako na začátku dubna. Zase jsme jednou došli až k Wilsonovic
domu a Marion podotkla, že asi někam odjeli, vypadalo to tam nějak tiše či co. V zadním pokoji se ale
svítilo, tak jsem zazvonil. "Nejprve jsi měl zjistit, jestli tam není zloděj," dávala mi instrukce moje
žena. Ona totiž myslí na všecko, ale málokdy mi to řekne včas. Nancy, celá uplakaná, otvírala pomalu
dveře a vzlykala: "John Patrick! Dostal záchvat a odvezli ho do nemocnice se srdcem. Pořád mě
utěšovali, že to nebude tak zlé, ale já nevím..."
Druhý den jsme šli do nemocnice i my. John tam ležel, bledý a nehybný, v nose trubičky a u postele na
stojanu mu visela výživa nebo jak se tomu říká. Ani jsme si s ním nemohli promluvit, tak na tom byl
špatně. Vraceli jsme se smutní, asi jako jednou, když jsme navštívili ve Scarborough mého kamaráda,
paralyzovaného po nehodě. Byla to specielní nemocnice, samí lidé na vozíčkách, většinou po úrazu.
Vozíčky byly elektricky poháněné a oni se kolem nás míhali jako na závodech. Někteří mohli hýbat jen
hlavou, těm dali kolem čela nějaký kruh se spínači a pohybem hlavy doleva či doprava pak řídili směr
a rychlost svých vozítek. Bylo to jako v nějaké science fiction, lépe řečeno v horroru. Vypadalo to jako
v opravárně robotů, až na to, že uvnitř byli lidé...
Navštívil jsem Johna ještě později, to už byl doma. Ležel v posteli a vypadal o trochu lépe. Chvíli jsme
se bavili o ničem a on mě najednou zničeho nic požádal, zda bych úpro něj něco neudělal. "Ale
ovšem," povídám, "vždyť jsme přátelé." Ukázal na skříň a řekl: "Je tam nahoře taková malá krabička,
přines mi ji." Uchopil ji opatrně, jako kdyby tam měl celé rodinné jmění. Pak ji přejel ji rukou, jako
kdyby dělal nějaké čáry a zase mi ji podal zpátky. "Ne, teď ji neotvírej," zarazil mě, "až po mé smrti."

"Co blázníš?" snažil jsem se ho utěšovat, ale viděl jsem, že mluví vážně.
Kývnul prstem, abych se k němu naklonil a zašeptal:" Chtěl bych, abys mi ji dal do hrobu, tu krabici,
ale tajně, aby o tom nevěděla - ukázal na vedlejší místnost, kde byla Nancy - ona by to určitě spálila.
Jsou tam totiž dopisy."
"Čí dopisy?" nedalo mi to.
"Dopisy od Sherilyn. Přečti si je a pochopíš," dodal.
"Ale já -" namítnul jsem.
"Vysvětlím ti to později, jestli na to bude čas," přerušil mě. "Schovej to pod kabát a teď už jdi!"
Tak jsem šel, co mi zbývalo, ale hlavou mi to vrtalo. Tak vida, ten klidný, nenápadný člověk má také
svoje tajemství. A ani nechce, aby se to dozvěděla Nancy; hm, tak ona tichá voda přece jen břehy mele.
No co, však on mi to ještě rád poví, jsme přece kamarádi...
Už mi to nepověděl, protože tři dny nato zemřel. Odvezli ho prý zase do nemocnice, ale už bylo pozdě.
Když nám to Nancy volala, zněla už v telefonu nějak divně, ale když jsme k ní přišli, vyváděla jako
šílená. Ani ne ze žalu, spíš ze zlosti. "Ona mi ho ukradla," vykřikovala, "ta děvka mi ho zabila! Celou
tu dobu ho trápila a nemohla se ho vzdát. Radši ho utrápila, než by mi ho pustila, prokletá čarodějnice,
ona ho zaklela..."
To už bylo na mě moc. Nechal jsem Marion, aby ji utěšovala a šel jsem radši zařizovat pohřeb. Nemám
rád hysterické scény a už vůbec ne, když se týkají mého kamaráda. Co to vůbec Nancy blábolí, jaké
čáry, jaké utrápení, vždyť přece umřel na srdce! Vynořila se mi scéna s krabičkou a hlavou mi vrtala
představa neznámé ženy, která prý měla nad Johnem takovou moc.
Tím se mi ovšem hned připomněl i ten problém: co teď udělat s tou krabicí? Nejlepší bude, přemítal
jsem, když ji prostě nenápadně vsunu do rakve, až bude John vystaven v kostele. Je to ovšem riziko:
když mě chytnou, jak to vůbec vysvětlím? Jediný člověk, který by mi to dosvědčil, už bohužel
promluvit nemůže. A proč bych vlastně neměl ty dopisy vrátit pisatelce? Možná, že bych měl přece jen
otevřít ten box a najít tam její adresu...
Ale byla to opravdu jen sbírka dopisů, trochu opotřebovaných, jako kdyby si je někdo pořád četl. Jinak
jsem v nich nenašel nic zvláštního. Písmo bylo skoro dětské, téměř krasopisné a dopisní papír byl bez
iniciálek. Obálka ani jedna. Milostné vzpomínky z mládí, říkám si a dál už jsem to ani nečet. Když
jsem tu plechovku zavíral, měl jsem pořád ještě takový divný pocit, jako bych někomu nahlížel do
ložnice.
Pak přišel pohřeb. Pečlivě jsem schoval krabičku pod kabát a tvářil se hrozně nenápadně. Usedli jsme
do lavic, vpředu na katafalku ležela rakev a do specielního stojanu zasunuli desku se jménem:
JOHN PATRICK WILSON
Jak je to praktické, řekl jsem si, dnes on, zítra já, jedna cedule se vysune, jiná se zase zašoupne. Ale to
už mě Marion táhla dopředu, abychom se prý šli podívat. Mě osobně se tedy to čumění na drahé
zesnulé zdá poněkud nenormální, radši si je pamatuji, jací byli, když žili. Ovšem musím přiznat, že
tam John vypadal lépe, než za živa. Oholený, učesaný, prostě jako kdyby šel na koncert. Pochopitelně,
že mu udělali make-up, ale hlavně měl ve tváři takový zvláštní výraz spokojenosti, který jsem u něj

předtím nikdy neviděl. Jako kdyby se tam, kam se odebral, docela těšil. Jakoby konečně našel, co
hledal, jako by neodcházel, ale naopak se někam vracel.
V duchu jsme mu dokonce záviděl a hned jsem to také řekl Marion, ale ta mě okřikla, abych prý
nemluvil jako blázen. "To jsem nevěděl, že blázni závidějí mrtvým, " povídám a hned mi také došlo,
proč mu vlastně závidím. On si tu klidně leží a já zatím abych přemýšlel, jak k němu propašuju tu
zapeklitou krabici. Nejlépe asi bude mu ji šoupnout pod tělo, nebo pod hlavu....
Konečně bylo po mši, lidé odcházeli, jiní se bavili v hloučcích a nikdo si zrovna Johna nevšímal.
Přistoupil jsem pokud možno nenápadně ke katafalku a kouknu na něj, jako kdyby mi mohl poradit.
Ale on nic, jen se pořád tak nevinně usmíval a čas utíkal. V duchu jsem si nadával, že jsem mu to
slíbil, pak už jsem se zlobil i na něj, že ode mne ten slib chtěl a ještě se mi teď posmívá. Musel jsem
vypadat asi hodně ztrápeně, protože ke mně přistoupil náš kněz, father Sobotkiewicz. Poklepal mi na
rameno, až mi málem vypadla ta piksla na zem a utěšoval mě: "Už si to tak Charlie neber, už ho
nemusíme litovat, John už si svoje dotrpěl."
Ale já ne, chtělo se mi křičet, a vtom mě napadla spásná myšlenka: vždyť on přece John vůbec neřekl
do rakve, ale do hrobu a dokonce ani neřekl, kdy to musí být! Ulevilo se mi - nikdo tak rád neodkládá
věci, jako já. Všichni jsme pak s Nancy odjeli do jejich domu, kde se držela smuteční večeře. My jsme
se ale s Marion brzy vytratili, koneckonců o Nancy jsme strach mít nemuseli, přijeli oba její synové i
její matka.
Už jsem se chtěl vypravit na hřbitov, abych měl tu záležitost zas sebou, když jsem si vzpoměl znovu na
jeho slova: "Přečti si to a pochopíš!" Co jsem vlastně měl chápat? Možná, že chtěl, abych dal té jeho
pisatelce zprávu, ale kde ji najdu? Nenápadně jsem se ptal kolem po nějaké Sherilyn, ale nikdo ji
neznal. Pak jsem si řekl: aha, to on asi myslel, že když ji najdu, abych jí ty dopisy dal, ona má přece na
ně právo! Také jí musím sdělit, že zemřel, protože, jak je vidět, ona není vůbec odsud...
Znovu jsem krabici otevřel, ale tentokrát jsem se začetl pozorněji. Byla to opravdu taková mladá,
studentská láska, znali se asi ze školy, tak jak se mladí poznávají. Pak do toho něco přišlo, ale co, to
nebylo z dopisu vůbec zřejmé. Muselo to být něco většího, protože on najednou utekl z města a
potuloval se někde po západě Kanady. Obálky tam nebyly, takže nebylo jasné, kam byly dopisy
zasílány. Psali si dál, nebyl to tedy takový ten rozchod, kdy se milenci pohádají a už spolu nemluví.
Pravděpodobně měl nějaký průšvih ve škole, nebo doma, však to znáte, také jsme byli mladí. Požádal
jí, aby utekla za ním, že bez ní nemůže žít. Zprvu odmítala, nemohla, možná ani nechtěla. Rozhodně
ale ne proto, že by ho neměla ráda. Napůl dítě a napůl už žena, otvírala v těch dpisech, plných
upřímného citu, svoje srdce, naplněné zmatkem lásky. Srdce, na druhé straně zatížené, jako u jiných
žen, poslušností k rodičům, k jejich klanu a tradici.
Bojovala s tím jak nejlíp uměla. Marně mu vysvětlovala - a hlavně asi také sobě - že nemůže, že nesmí,
že nemá odvahu. Od začátku už stejně tušila, že je to marné, že sebe nepřesvědčí, že nakonec stejně
odjede. Odjede tam, kam ji volá ten hlas, který ti šťastní z nás uslyší jen jednou v životě a ti méně
šťastní už vůbec ne. Následoval dopis, kde slibovala, že přijede do Reginy, šestého července, v sedm
hodin večer. Rok tam ovšem nenapsala, proč také. Ale to už byla také její poslední dopis a byl jsme
zase tam, kde jsem začal. Přijela, nepřijela? A co vůbec dělal John Patrick v Saskatchewanu?
Měl jsem v Regině naštěstí jednoho známého, tak jsem ho požádal o informaci. Když se ale ptal, proč
to potřebuju vědět, musel jsem mu zalhat, pravdě by totiž určitě neuvěřil. Zjistil mi, že kolem sedmé

hodiny večer přijíždí do Reginy vlak z Winnipegu, tedy směrem z východu, směrem od našeho
Ontaria. Snad to byla náhoda, snad se jízdní řády mění skutečně tak málo. Nebylo to moc slibné, ale
podařilo se mi alespoň eliminovat celou Kanadu na západ od Reginy. John Patrick tam tedy byl ,
otázkou zůstává, zda tam Sherylin tehdy skutečně přijela. Odhadl jsem, že to bylo asi tak v padesátých
létech, ale to také bylo vše, co se dalo o tom říct.
Vím, Sherlok Holmes by zde řekl své známé :"Elementary, dear Watson!" a už by to frčelo. Podobně
jiný spisovatel detektivek by zase naznačil, že jenom úplný blb by už teď nepřišel na řešení. Abychom
se ale mohli jako ti blbicítit, nejdříve by to řešení pořádně zamaskoval a pro jistotu některá fakta ještě
navíc zatajil.
Ovšem tak to musí být, čtenáři to prostě nechtějí mít vůbec lehké. Dobrá detektivka totiž v sobě
spojuje jednu porci napětí se dvěma porcemi tápání po pravdě. A vůbec nevadí, že to čtenář neuhodne,
hlavně, když si může říci "No jo, jak to možné, že jsem tohleto přehlédl?" Úplně přitom zapomene, že
spisovatel detektivky pracuje vlastně úplně stejně, jako ten vrah: nejprve si nalezne motiv, potom oběť,
pak ji zabije a nakonec už jen zamaskuje stopy. Takhle je to totiž daleko lehčí, alespoň pro toho
spisovatele, pochopitelně.
V detektivkách se také vždycky zloduch nakonec docela rád přizná, když mu ten či onen Šerlok rozbije
jeho alibi anebo dokáže, že to prostě nikdo jiný udělat nemohl. Tato téměř zbožná úcta k logice ale těm
živým zločincům bohužel chybí. Málokterý začne u soudu najednou ochotně vysvětlovat, proč a jak
vlastně utopil svou tchyni v akváriu. On se vám lump většinou ani nepřizná! To zase takový lotr v
detektivce, to je pane jinej pašák - zřejmě mu asi záleží na tom, aby se čtenář za svoje peníze opravdu
dozvěděl úplně vše.
Byl jsem jednou v porotě, jakožto jeden z oněch dvanácti rozhněvaných mužů, vlastně pardon, bylo
nás jen pět, sedm bylo žen. Porotili jsme tam tehdy chlapíka, který přepadl obchod a byl chycen in
flagranti, jinak řečeno s pistolí v ruce. U soudu tvrdil, že ten revolver někomu vypadl a on že ho jen ze
zvědavosti zvedl. To už bylo i na soudce moc a povídá: "Nezdá se vám to ale velká náhoda, že ten,
komu upadla, měl všechny tři iniciálky stejné jako máte vy?" No, nemyslel, ani tehdy, ani předtím,
vždyť on je tam sám idiot do té pažby vyryl!
Nezbývalo, než se nějak šikovně zeptat Nancy, ale sám jsem to udělat nemohl. Musel jsem
chtě-nechtě, tedy spíše nechtě, celou tu historku vyprávět Marion. Vlastně jen potud, pokud jsem to
znal. Čekal jsem, že se na mě zase bude zlobit, ale vzala to normálně, jako kdyby se takové věci
stávaly každý den. Ženy jsou totiž vědecky nevyzpytatelné, jak říkal náš profesor matematiky a asi
proto také zůstal svobodným mládencem. Ovšem zvědavá na konec celého příběhu, to tedy zase byla.
Zašla za Nancy dokonce ten samý den, hned po tom, co si dvakrát přečetla všecky ty dopisy. Než
odešla, musela mi ale slíbit, že Nancy nic neprozradí.
Moc toho nevyzvěděla, ale přinesla hned jedno překvapení: Sherilyn už totiž nežila. "Výborně," řekl
jsem, "tak a milá krabice, adieu, ještě dneska se setkáš s Johnem Patrickem." Ale Marion se mnou
tentokrát nesouhlasila, a to hned ze tří důvodů: jednak se mnou souhlasí málokdy a za druhé prý to tak
nemůžeme nechat. Ten třetí důvod neřekla, ale já ho dobře znám: nedala jí zvědavost.
"Máme hromadu stop, " pravila. "Nancy mi totiž řekla, že John jezdíval každý rok v srpnu někam
autem. Kam, to neřekl, ale podle toho, jak se oblékal, se dalo usoudit, že se jí jezdil - Nancy řekla ´té
ženské´ - podívat na hrob."

"Jak to, že o ní Nancy vůbec ví?" zeptal jsem se, asi hloupě, soudě podle toho, jak se Marion zatvářila.
"No on o ní mluvil ze spaní a později i ve dne, to když si myslel, že je sám. Jako by ho očarovala,
říkala. Pak mu Nancy řekla, že o tom ví a chtěla rozvod. Ale John ji uprosil, aby s ním zůstala, i když
kromě jména jí nic víc o Sherilyn neřekl. Teda kromě toho, že už nežije; snad jí tím chtěl uchlácholit,
ale znáš Nancy, to mu u ní moc nepomohlo."
"Víš, " vysvětlovala mi žena, " to je hrozné, když žiješ s mužem, o kterém víš, že má rád jinou."
"To nevím," povídám, "já nikdy s mužem nežil, ale taky bych se asi naštval, kdyby měl rád jinou."
"Už jsi zase protivnej, " odsekla Marion a uraženě se odmčela. Ale ne nadlouho, za chvíli to už
nevydržela a pokračovala: "Tak s ním žila dál, protože ho milovala."
"Ale on Nancy také miloval," hájil jsem ho. "A vůbec" jak může vůbec někdo žárlit na mrtvou?"
Marion jen zakroutila hlavou, jako že ničemu nerozumím. Nancy prý si opravdu myslí, že ho ta ženská
zaklela. Ale není ti tu něco nápadné?" zeptala se spiklenecky.
"A co?" divil jsem se, protože mi nikdy nic není nápadné, zvláště ne to, co je nápadné mé ženě.
"No přece ta vytrvalost. V tom musí být něco víc; představ si, kolik už to asi je let! Vždyť se znali už
ze školy!!
"No co, " říkám, "vždyť my jsme taky byli highschool sweethearts a vydrželo nám to až do teďka!"
"To je něco jiného," odsekla Marion a já viděl, že už to téma radši nemám rozvádět.
"Musíš tam zajet," rozhodla moje žena, jako obvykle za nás za oba a mě napadlo, že to je asi také ten
důvod, proč nám to dohromady tak dlouho vydrželo.
"Ale kam, proboha, to mi neřekneš?" zeptal jsem se překvapeně.
"No přece do Peterborough, tam někde je pochována."
Tím mi ovšem vyrazila dech. Určitě čekala na moje překvapení a když se ho dočkala, podívala se na
mě vítězně jako Napoleon a pronesla: "Zatím, co ty se tady povaluješ, udělala jsem sama kus pořádné
detektivní práce."
Nezmohl jsem se než na: "Ale jak jsi to, prosím tě..."
"No jak, připravovali jsme s Nancy Johnovy věci, že je dáme Armádě Spásy a tenhle papírek mu
vypadl z jeho svátečního saka."
"Vypadl, jo?" ptám se nevěřícně.
"No trochu jsem mu pomohla a taky jsem ho musela hned schovat, aby to Nancy neviděla," řekla a
podala mi jakýsi kus papíru. Podíval jsem se na něj: byla to účtenka od benzinu, datována 20 srpna

předešlého roku, od nějak pumpy v Peterborough. Na to jsem ovšem nemohl nic říct a druhý den jsem
tam hned vyrazil.
V Peterborough jsem ovšem nepochodil, John Patrick zajížděl pravděpodobně někam do okolí. Zase
konec stopy, zalitoval jsem, ale představa, že bych k Marion přijel s prázdnou, mě děsila. Nakonec
jsem to vymyslel: v jednom z těch dopisů se Sherilyn zmiňovala o "jejich" mostu, kde se scházeli. A
nebyl to jen tak ledajaký most, byl to tak zvaný covered bridge, na němž je postaveno něco ve tvaru
otevřené stodoly, to asi aby ten most, když je celý ze dřeva, netrpěl počasím. Je to celkem rarita, v
celém Ontariu jich není jistě víc než deset. Zašel jsem tam tedy do městské knihovny, kde jsem se
dozvěděl kromě mnoha jiných věcí - které jsme ovšem nehledal - také to, že v okolí jsou jen dva
takové mosty.
Měl jsem štěstí: hned na prvním místě - jmenovalo se Logansville - jsme našel náhrobek, který byl s
největší pravděpodobností její:
SHERILYN DONOVAN
Zemřela tragicky 20 srpna 1951

Na hrobě ležela uschlá kytice, bůhví odkdy a patrně od Johna. Z obrázku na pomníčku se na mě dívalo
mladé, usměvavé děvče, které asi odjelo za svým milencem a zase se zase vrátilo sem, ale bez něho.
Možná, ale možná, že to bylo všecko jinak. V duchu jsem viděl jiný hrob, ten u nás. Jaká podivná
historie, či spíše tragedie, je asi spojovala? Stál jsem tam a otázky se mi hlavou jen míhaly. Co jí tady
asi každý rok John říkal, když jí pokládal na hrob květiny? Nakonec jsem také koupil kytici, protože
vím, že by si to John tak určitě přál a položil jsem jí Sherilyn k hlavě.
Vrátil jsem se zase do Peterborough, přesněji řečeno zase do městské knihovny. Co jsem se
nedozvěděl z novin, mi ochotně vypověděla paní knihovnice, už starší, milá paní: " Jo, pane, tenhle
příběh tady už málokdo zná. To byla veliká láska. Jenomže on se nějak nepohodl se svými rodiči a
utekl na západ, do Prairies. Odtamtud jí psal, aby přijela za ním, ale ona nechtěla, to víte, chodila ještě
do školy. Ale on prosil a prosil a tak se sebrala a jela za ním. Moc se jim tam nedařilo, až on přišel na
ten hloupej nápad s vyloupením banky, znáte to, holdup..."
Ano, znám to, dokonce důvěrně, ne že bych teda nějakou banku vyloupil, ale byl jsem při tom. To jsem
ještě bydlel v Montrealu, pracoval jsem blízko Cote Vertu a banku jsme tam měli takovou malou, hned
na rohu.
Šel jsem si v poledne vybírat šek, tedy jako výplatu, a po kratším čekání v řadě jsem se konečně dostal
k okénku. Slečna mi zrovna začala vyplácet peníze, když slyším nějaký hluk. Tak se otočím a vidím tři
muže v maskách - v takových těch lyžařských, co mají jen otvory pro oči a ústa. V rukou měli
automatické pušky a křičeli něco francouzsky. Já se ovšem nikdy pořádně to jejich parle vous nenaučil,
takže jsem si nejprve myslel, že se tam natáčí nějaký film nebo co. Když se ale ostatní lidé začali stavět
ke zdi a zvedali ruce, viděl jsem, že se asi nejedná o divadelní inscenaci bitvy o Quebec City a
poměrně přesně jsem je napodobil.
Za chvíli mě ale začaly ruce bolet a tak jsem je zase nenápadně spustil, ale ten jeden si toho všimnul a

píchnul mě hlavní do žeber, a ten druhej, ještě víc nervozní, na mě něco zařval. Ruce mi rychle
vyletěly nahoru jako na špagátu - což bylo jen dobře, jak mi později sdělil ten detektiv, co to
vyšetřoval. Jenomže já v tom okamžiku myslel na něco úplně jiného a sice na to, kam asi položila ta
slečna ty moje peníze, jestli tedy na mou, nebo její stranu okénka, než je tedy všecky ti grázlové
sebrali. Že to není důležité? Jakto, že ne? Kdyby byly bývaly u mě, tak mi to banka nezaplatí a oni by
vlastně okrádli taky mě. A vůbec, co bych řekl Marion, až přijdu domů s prázdnou? Myslíte, že by mi
uvěřila, že mě banditi v bance okradli?
Jeden z těch ostrých hochů zatím kopl několikrát do manažera, který už ležel poslušně na břiše, tak jak
mu to ostatně předtím zřejmě nařídili. Moc si ale nezakopal, protože ten okopaný hned zařval: "Léon!"
a mladičký účetní honem zlodějům otevřel klíčem sejf. Nacpali peníze do ruksaků a rychle ven. jen ten
poslední z nich, zřejmě špýmař, opět něco vykřikl a namířil zbraň na nás ostatní, co jsme tam zatím
stáli, jako kdybychom podpírali neviditelný strop. Pomalým pohybem do strany, jako když kropí
záhon, mávnul hlavní a vyrazil ze sebe: "Rrratatata!", ještě navíc s tím hrozným quebeckým "r".
Za necelou hodinu přijela policie. To se totiž čeká, aby si lupiči překvapení při činu nevzali některé ze
zákazníků jakožto rukojmí, protože tím by se situace značně zkomplikovala. Zmíněný detektiv nás
všechny pořádně vyzpovídal a já si najednou uvědomil, že si vůbec nepamatuji některé důležité detaily.
Jak byli vysocí? No dost, jeden byl vyšší. Jak staří? Tam jsem už byl přesnější - pokud se mě nezeptali,
jak jsem to vlastně poznal, když měli přece všichni masky na obličejích. Oblečení? Asi džíny, ne?
Nebo ne? Pak jsem si vzpomněl: ten jeden přeskočil pult, jako to dělával slavný John Dillinger, teda
alespoň ve filmu. Ostatní se přidali: "Ano, ano, on přeskočil pult!" Když byl se mnou hotov, povídá mi
ten detektiv: "To máte štěstí, co? To se každému nestane."
"Já nevím," povídám, "mě se to ale v kině zdálo nějak víc opravdovější." Zasmál se a propustil mě.
Kolik toho tehdy ukradli, dodnes nevím, protože je nikdy nechytli - byli to zřejmě profesionálové.
John Patrick ovšem profesionál nebyl. Proto ho také asi napadlo jít vyloupit banku, jinak by si
uvědomil, že je to riskantní a tresty za kradení v bance jsou přísné. Pokud ovšem nejste samotný
bankéř, tam jste naopak zákonem chráněn. Také ve výběru zbraní nebyl moc zkušený: někde si sehnal
nebo snad i koupil, obyčejnou brokovnici, tehdy se na to ještě nepotřebovaly žádné papíry. Upravil ji
standardním způsobem: to se uřízne vpředu hlaveň a vzadu pažba a co pak zbude, je taková
dvouhlavňová bambitka, která se dá schovat pod kabát či do rukávu. Na pohled je to zbraň legrační, ale
dovede udělat díru do dveří, jako kdyby tam proletěl meloun. A nejen do dveří - proto se jí obránci
zákona dost bojí a u koho takovou bouchačku najdou, tak se s ním moc nemazlí, pokud se tu dá o
mazlení vůbec mluvit, že ano.
Sherilyn seděla venku v nastartovaném autě, takže on byl na všechno úplně sám. Přepad se ale podařil
a pak už jen rychle odjížděli na sever, protože na jih byla hranice se Spojenými Státy a tam už byli
určitě všichni zalarmováni. Na severu je také hledání těžší: je tam méně lidí, kteří by mohli něco vidět.
Navíc jejich fotografie neexistovaly - v Regině je ještě nikdo neznal. Přesto jim ale byli brzo na stopě.
To víte, když někdo kupuje děvčeti extravagantní dárky, to je jako by si dal inzerát, kde je. Také to, že
byli hrozně zamilovaní, jim uškodilo. Takoví lidé jsou totiž hrozně nápadní, věřte mi.
K tomu také přispěl ještě jeden malý detail: přespávali často v chatách, kde nejen že nic neodcizili, ale
Sherilyn vždycky po nich pěkně uklidila, takže bylo jasně vidět, že jeden z pachatelů je žena. A John
Patrick ještě nechával na stole peníze za konzervy, které si vzali. Takové věci jsou nápadné i stopařům

od Kanadské Jízdní a není divu, že brzo byli naši uprchlíci v jedné z těch chat obklíčeni. Vyzvali je,
aby se vzdali. Dlouho se domlouvali, ale pak, patrně díky Sherilyn, vyšli ven do oslepujícího slunce.
Drželi se za ruce, šťastni, že je všemu konec.
Když je mladý, poměrně nezkušený policista vyzval "Put your hands up!", ochotně oba zvedli ruce.
John dokonce i s tou zpropadenou bambitkou. Popletený policista pak sice hned zakřičel: "Throw out
your weapons!", tedy aby jako zahodili zbraně, což měl ovšem zakřičet nejdřív - ale to už bylo bohužel
pozdě. Jiný ze strážců pořádku si myslel, že chlapec zvedá zbraň k výstřelu, unáhlil se a zmáčkl
spoušť. Zasáhl Johna do prsou a ten bez hlesu padl do trávy.
A v tom okamžiku Sherilyn, která v životě neublížila ani mouše a jejímž největším a také jediným
zločinem byla její láska, tato Sherilyn vytrhla zbraň z ruky svého milence a vypálila z jedné a hned
také z druhé hlavně. První ranou se minula, ale ta druhá zasáhla toho policistu, co vystřelil a poslala ho
rovnou ďáblovi na grill. Ale to už začali střílet i ostatní. Jedna střela ji zasáhla do ramene, druhá do
tváře a třetí jí prolétla srdcem.
Svezla se tiše vedle svého Romea a ještě než umřela, rozlil se jí po tváři spokojený úsměv. A najednou
bylo všude ticho, jako by se nic nestalo. Konstábl k ní přistoupil, aby zjistil, zda je mrtvá, ale zarazil
se, když jí pohleděl do tváře. Ležele tam tiše, jen vítr si pohrával s jejími zlatými vlasy a její oči se
upíraly vzhůru, neboť je psáno, že manželství jsou uzavírána v nebi a když ne tady, alespoň tam bude
ženou svého vyvoleného.
A pak se policista sklonil podruhé a řekl: "Tenhle ještě dýchá, zavolejte sanitku!"
Odvezli ji zpět do Logansvillu, kde jí také uspořádali tichý pohřeb. Vyjela sama a vrátila se také zase
sama. " A co se stalo s tím chlapcem, s tím Wilsonem?" zeptal jsem se knihovnice.
"Pardon?" řekla nechápavě.
"No přeces s tím chlapcem," vysvětluji.
"Ale ten se nejmenoval Wilson, to byl John Patrick Stuart, slavné jméno pane, přímo královské. Přežil
to, dostal se z toho a odseděl si deset let v Kingstonu. Sem se už nevrátil. Jeho otec byl učitel a matku
jsem také znala. Oba to byli takoví hodní lidé, ale už jsou oba dávno po smrti."
"A také John," řekl jsem a vyprávěl jsem jí druhou půlku té historie.
Víc jsem se už o nich nedozvěděl, ale nebylo ani třeba. John tedy začal nový život s novým jménem staré mu vymazali, zřejmě s úředním souhlasem. Co ale nemohli vymazat, byly vzpomínky na
minulost. Žil s nimi celý zbytek života, každý den a každou noc...
Rozhodli jsme se, tedy Marion a tím pádem i já, že už nezbývá než vyplnit i jeho poslední přání. Druhý
den odpoledne jsem se tedy vypravil na náš hřbitov, vzal s sebou takovou malou zahradnickou lopatku
a pochopitelně i tu krabici, která už vydala svoji záhadu.
Poklekl jsem, odkryl travnatý koberec, který tam zatím stačili položit a zatímco jsem vyhrabával
lopatkou jamku, vyprávěl jsem Johnovi, jak jsem byl u Sherilyn a že tam ona má teď zase od něj
čerstvé květiny. Náhle se za mnou ozvaly kroky. Otočil jsem se a nade mnou stála - Nancy.

Nic neříkala, jen velitelsky natáhla ruku a mě nezbývalo, než jí tu plechovku dát. Chtěl jsem jí něco
říci, ale pořádně jsem nevěděl, co by to vlastně mělo být. Uchopila krabici a přejela ji rukou. Nejprve
jsem si myslel, že jí chce zbavit kouzla nebo co, ale pak jsem pochopil, že to bylo vlastně jakési
pohlazení. Pak poklekla, položila ten box do jamky, zahrábla ji hlínou a přikryla trávníkem. Chvíli
postála a pak zase odešla.
Zůstal jsem v překvapení ještě chvíli klečet a když jsem zvedl hlavu, najednou vám vidím, že v uličce
mezi hroby stojí Marion a kouká na mě. Po tváři se jí koulely slzy, ale usmívala se na mě vítězoslavně,
tak jak to jen ona umí. Ale řekněte sami, cožpak jsem se na ni mohl zlobit?
Ulož tuto stránku
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Tuhle stať bych mohl klidně začít pohádkovým : bylo - nebylo. Předpokládám, že většina z vás už o této
záhadě četla. Mnozí jistě viděli i dokumenty a plánky, které vypadly docela jako pravé. A také
fotografie, které ovšem už tak moc jako pravé moc nevypadaly. Už v článku o německé atomové bombě
jsem psal o tom, že v prvém období války se německým vojskům dařilo ve velmi krátké době ovládnout
celou západní Evropu a po napadení Sovětského svazu, postupovaly rychle i tam. Hitler (a s ním i
mnoho velitelů) měl za to, že válka skončí velmi brzy a nebude zapotřebí vkládat peníze do výzkumu,
jehož výsledky byly v nedohlednu.
Tento jejich postoj se nezměnil ani po porážce
německých vojsk u Moskvy a Stalingradu. Teprve když
na východě ztroskotala ofenziva u Kurska a na západě
skončila fiaskem letecká bitva o Británii, otázka nových
zbraní se opět stala aktuální. Ale čas ztracený
přerušením se těžko doháněl. Navíc stále silnější nálety
ničily průmyslovou i dopravní strukturu. Vývoj také byl
zprvu roztříštěn a každá složka armády měla svůj
vlastní. Teprve později se Himmlerovi podařilo vše
převést pod své velení, respektive pod velení generála H. Kammlera. V záhadologické literatuře se
dočtete o tom, že bylo ve vývoji hned několik typů létajících talířů. Pozornost je ale věnována
především těm, s názvem Vril a Haunebu, které měly mít pohon na rtuť a mohly údajně dosahovat
velmi vysokých rychlostí. Obsáhle se tomuto tématu věnoval zejména Ivo Wiesner v knize Gambit
mahatmů , kde také přidal velké množství výše zmíněných fotografii. V knize Tajné zbraně třetí říše
popisuje autor V. Nejtek technické problémy, s kterými se při konstrukci V-1 a V-2 setkávali jejich
konstruktéři. Vývoj raket byl velmi zdlouhavý a provázený řadou nezdařených pokusů. Lze tedy
předpokládat, že podobné problémy by byly i při vývoji talířů ( pokud ovšem opravdu takový vývoj
probíhal.), ale žádné zprávy o tom nikde nemáme. Námitka, že šlo o supertajný program neobstojí.
Výroba měla být i na našem území, konkrétně v Aeru Vodochody. Jeden svědek popisuje, že část
plochy tehdy byla pokryta velmi silným betonem a když se na tomto prostranství prováděly pokusy,
museli všichni pryč. Svědek, který tehdy sloužil jako vekrsušák( čeští pomocní strážní), zůstal venku a
viděl, že z hangáru je vytahován létající talíř, který s velkým rámusem startoval. Nechci toto svědectví
nijak zpochybňovat, ale vyvolává to řadu otázek: 1/ je vůbec možné přísně tajný projekt utajit
v továrně, kde tehdy pracovalo spousta nuceně nasazených lidí? 2/ a je vůbec možné aby tak přísně
utajovaný projekt byl umístěn právě sem? 3/ není divné, že jiné zprávy o výskytu v této továrně
z jiných zdrojů neexistují? 4/ porovnáme-li bezpečnostní opatření v podzemní továrně Dora, kde se
vyráběly rakety a na zkušebním polygonu Peeenemünde, mělo by něco podobné platit i pro talíře.
Myslím, že je možné připustit, že se v Aeru možná vyráběly nějaké komponenty, ale v to, že by tam
byl hotový výrobek a startoval, prostě nemohu uvěřit. Je ovšem fakt, že na území tehdejší Třetí říše
byla nalezena řada objektů u kterých se neví, k čemu sloužily nebo sloužit měly. Jejich velké prostory a
masivní konstrukce téměř jistě vylučují, že by šlo o velitelské stanoviště. Další objekty byly před

koncem války vyhozeny do vzduchu nebo zaplaveny podzemní vodou a jsou dodnes nepřístupně (
předpokládá se ještě byly dodatečné zaminovány). Nemáme tedy ani rámcovou představu, co se
v tomto podzemí dělo. Stejně tak jsou známa hlášení především britských nebo amerických letců, že
během náletů potkávaly tzv. floo-fighters(Světelné body, nebo bláznivá světla) Ty se nijak
nezapojovaly do bojů a jen z velké vzdálenosti lety pozorovaly nebo letky z povzdálí doprovázely.
Byly to první prototypy, které sice nebyly vybaveny zbraněmi, ale měly sloužit jako psychologická
zbraň? V tomto případě nelze vyloučit, že se jednalo o jinou zbraň, která též byla vyvíjena. Jednalo se
o tzv. Eliášův oheň? Tuto možnost by potvrzovalo i hlášení o častých výpadcích radarů a radiostanic
na letounech. A co nějaké součástky talířů? Ani o jejich existenci se nic neví, ale záhadologové
předpokládají, že stejně jako v případě V-1 a V-2, byly všechny dokumenty, plány i sebemenší
součástky sesbírány a odvezeny. Fabuluje se také o tom, že část talířů se přesunula především do
Argentiny, kde skutečně krátce po válce byl zaznamenán velký výskyt UFO. V souvislosti
s německými létajícími talíři se také často dočtete o Base 101. V meziválečném období němečtí
polárníci podnikli několik výprav do Antarktidy, do oblasti Nového Švábska. Zde měli objevit velké
podzemní prostory přístupné především pozemním ( podvodním) tunelem, které byly prý základnou
dávných altaňtanů, v jiném případě mimozemšťanů. Právě zde měli najít plány k výrobě létajících
talířů, nebo dokonce ještě funkční stroje. Před koncem války se sem přesunula část Němců. Důkazy
opět nejsou, i když je mezi ně počítána často i velmi silná vojenská výprava admirála Byrda, krátce po
skončení války. Ta byla podle záhadologů podezřele rychle ukončena, když došlo k ztrátě letadel po
střetu s létajícími talíři. I v tomto případě je nános lží a polopravd tak velký, že dobrat se pravdy je
těžké ne-li zcela nemožné. Opět tedy, tak jako v mnoha případech jiných záhad, záleží na tom, čemu
chceme věřit.
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VŠECHNY ZVONY Z HELENY.
Vyjeli jsme si tehdy s manželkou z kanadské Alberty do blízké Heleny - abyste rozuměli, tak se totiž
jmenuje hlavní město Montany. Vysoko nad Helenou se tyčí Rocky Mountains a až nahoře - blízko
Great Divide, která rozděluje kontinent tak, že všechny vody nalevo od ní tekou do Pacifiku a ty
napravo zase na východ - tak tam je právě Mac Donaldův průsmyk. Kousek opodál stojí tak zvaný
Frontier Town, tedy jakási replika pionýrské vesnice, postavená na začátku tohoto století jedním
místním rodákem, obdivovatelem dob dávno minulých. Sám to vybudoval - použil na to jen přírodní
materiál, jinak řečeno dřevo - a trvalo mu to pěknou řádku let.
Místo jsme našli lehce, ale bylo jaksi
opuštěné: velká brána byla zamčena a na ní
cedule, že památka se ukazuje jen dle
dohody a tudíž na objednávku předem.
Číslo telefonu ovšem chybělo, což nám ale
nevadilo, neboť k telefonu bylo daleko a
druhý den jsme zase museli frčet dál. Mně
to však nedalo: obešel jsem palisádu, která
celou tu vesničku obíhala - byla to vlastně
jakási pevnost, s domky a kostelíkem - a
vlezl tajně dovnitř. Ale protože jsem si
nebyl jist, zda přece jen v pevnosti někdo
nehlídkuje, tak jsem jen tak ze slušnosti ještě zatahal za provázek, co tam byl u zadních dveří místo
zvonku.
A najednou se vám tam na věži toho kostela, kam ten špagát vedl, rozezněl velký zvon, a to tak hlasitě,
že jsem zprvu nevěděl, co se vlastně děje. Ten rámus také vzbudil hlídacího psa, který ke mně přiběhl
a začal se lísat, asi v domnění, že už je čas na večeři. Ze dveří jednoho toho domku pak také vylezl
jakýsi člověk - vypadal spíše jako známý desperádo Billy the Kid - byl poměrně mladý a oděvu
poněkud nedbalého. Na rozdíl od toho psiska se ale vůbec nelísal, naopak vypadal dost zabijácky, i
když se zrovna neopíral o ručnici, tak jako to furiantsky dělá Kid na té své proslavené fotografii.
Hned jsem sice duchapřítomně zalhal, že jsem si právě přišel udělat ten appointment, kdy tedy jako
bychom mohli přijít, ale ten Billy na to řekl docela nespolečensky, že návštěvy nevedou. Naštěstí mi
přispěchala na pomoc Aťa - možná, že ani ne tak na pomoc, jako spíš že si chtěla prohlédnout ten
kostelík - a povídá tomu panu nevrlému, jestli bychom tedy mohli alespoň jít dovnitř a prohlédnout si
tu jeho pevnost. "Ale jo," řekl a dodal ironicky, "když už jste uvnitř... Ale do domů mi nechoďte,"
rozkázal, neboť nám asi příliš nevěřil, čemuž jsem se za daných okolností ani příliš nedivil.

Tož jsme si to prohlédli, vyfotili a nafilmovali, zatímco on krmil toho hladového psa a třesoucí se
rukou si zapaloval cigaretu. Místo to bylo opravdu pěkné, bylo tam asi tak dvacet budov, sice
prázdných, ale jinak v dobrém stavu - vypadaly rozhodně lépe než ty, co jsme předtím viděli v dávno
opuštěném ghost-townu zvaném Marysville. U brány sice stály dvě vysoké obranné věže, ale žádná
stráž se tam neprocházela po hradbách a vlajkový stožár byl také bez vlajky, jako kdyby se posádka už
dávno komusi vzdala. Maně jsem si vzpomněl na film Beau Geste, neboli "Pevnost mrtvých", až na to,
že tady nebyli ani ti mrtví. Jen jezírko zarostlé žabincem prozrazovalo, že je v pevnosti nějaký život.
Snad proto, že už byla pomalu také sto let stará, ta osamělá pevnost nám opravdu připomínala doby,
kdy se kolem proháněli Indiáni na opravdových mustanzích, tedy ještě ne na těch od pana Forda.
I ten Billy nám najednou připadal trochu jako duch, a když jsem ještě za oknem jednoho z těch domků
uviděl počítač, byl jsem si jist, že se mi to všecko jen zdá. Na stráni také stála velikánská restaurace,
vlastně takový srub, ale i ta zela prázdnotou a navíc byla zamčena. Místo sloupoví nesly její střechu
čtyři obrovské balvany a velkými okny bylo asi vidět daleko dolů do údolí. To jsme si ovšem nemohli
ověřit, jelikož nám bylo povoleno dívat se těmi obrovskými okny jen jedním směrem a to dovnitř.
Dubových stolů tam bylo nejméně tak pro sto lidí a na stěnách visely staré fotografie; asi všech
známých hostů, co tu kdy vysedávali. Nádherný kamenný krb byl teď ale zcela vyhaslý, jen zapadající
slunce to zabarvovalo všecko do ruda a vrhalo dlouhé stíny na opuštěné stoly.
Když jsme se vrátili zpátky do města, zastavili jsme se ještě cestou v místní kavárně na zmrzlinu; bylo
tehdy parné léto, pětatřicet ve stínu. Atě to nedalo a vyptávala se pana kavárníka na tu záhadnou
pevnost v horách. "To máte tak, paní, to bývala slavná restaurace," povídá ten dobrý muž, "ale ten
člověk, co to postavil, už dávno umřel. Nějakou dobu to pak ještě vedla jeho vdova. Lidem se tam
líbilo, bývaly tam velké parties, tedy sleziny a v kostele se pořádaly svatby. No jo, ale ona pak taky
umřela a tak to bylo delší dobu opuštěné. Slyšel jsem, že si to nedávno koupil nějaký počítačový
wizard, tedy něco jako genius, ale o tom, že by tam nikoho nechtěl pouštět, o tom teda nic nevím..."

Později jsem si zase na Billyho vzpomněl. Byli jsme zrovna v Novém Mexiku, v takovém hrozně
starodávném městečku, zvaném Mesilla. Tam totiž právě jednou Kida chytili a zavřeli. Byl odsouzen k
smrti provazem, ale kupodivu jim ještě - samozřejmě předtím - stačil utéct. Později ho konečně dostal,
tedy přesněji řečeno zastřelil, Pat Garrett, jeho bývalý přítel, v té době už ovšem pevně stojící na
straně zákona. A protože mladý Kid měl na svědomí pěknou řádku mrtvých, tak je docela možné, že
jeho duch ještě pořád nemá po smrti klid a schovává se třeba zrovna v téhle malé pevnosti tam na
severu . . .
Ale spíše se zdá, že to s námi tehdy opravdu mluvil jenom Billy, Billy the Computer Kid. Později,
zrovna před Vánocemi, jsem si na něj vzpomněl po třetí. Zdál se mi totiž sen: byl jsem zase v té
pevnosti, byl zrovna Štědrý večer a vidím, jak Billy najednou přestane programovat, vypne kompjútr a
vychází ven z pevnosti. Tam sice ten můj sen skončil, ale nic mi přece nebrání, abych si to nedomyslel
sám. A tak si představuji, jak bude Kid chvíli pozorovat polární zář a pak se prohází hlubokými
závějemi až ke té své opuštěné restauraci, přinese tam hromadu dříví a zatopí v obrovském kamenném
krbu. Oheň se po tolika letech opět rozhoří a okna v místnosti se zbarví do ruda, jako tehdy, když tam
tenkrát zrovna zapadalo slunce. A on usedne na tu jednu z těch starodávných židlí, přímo u krbu: sám a
sám v té velké, prázdné restauraci. Pak si zapálí třesoucíma se rukama cigaretu a hodí kost svému
stejně osamělému, ale navíc věčně nenažranému psovi, a dokonce ho možná i pohladí.

A pak se to stane: věřte si nebo ne, najednou vám ty postavy z těch starodávných fotografií sestoupí se
stěn a sesednou všechny se kolem něho. Objeví se i stavitel, co všechnu tu krásu kolem vytvořil, a jeho
vdova bude zase nosit hostům na stůl krocana, tak jak to dělávala kdysi. A když budou v nejlepším,
otevřou se dveře, a vejde Pat Garrett a s ním i opravdový Billy the Kid. Budou se chechtat jako tehdy,
když ještě byli přátelé a oklepávat si navzájem sníh s ramen. A najednou se vám rozezní zvon na věži
toho dřevěného kostelíka - jen tak, sám od sebe - a z údolí mu budou odpovídat všechny zvony z
Heleny . . .
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Pokračujeme zde s malými detektivními příběhy bez konce, u nichž máte uhodnout kdo, co či jak - to
záleží na otázce - provedl popsaný zločin. Jde o to nalézt jistý, zde uvedený detail, který to prozradí
(za použití logiky a ostatních fakt). Detektiv Příhoda zde řeší případy, na které strážmistr Doufal
prostě nestačí. Všechna jména osob jsou zcela vymyšlena a nevztahují se k žádné - živé či mrtvé osobě.
Řešení z minulého čísla (Uhodnete?, č.20, Vražda v zamknuté komnatě):
Naštěstí pro nás, Doufal přímo řekl, že klíč byl v zámku, takže se dá předpokládat, že vrah přišedší do
pokoje, musel tento nejprv odemknout zvenčí (anebo tam vejít, když nebyl pokoj ještě zamčený), jinak
by klíč svým klíčem vyhodil ze zámku. Podobně i sám vrah mohl zasunout jeden klíč po vraždě
zevnitř, ale pak by nemohl zamknout zevně, ledaže by měl dva klíče. A zamknutými dveřmi by se sám
ven nedostal :-).
Znamená to tedy, že v pokoj byl opravdu zamknut zevnitř a vrah musel někudy utéci. Mužeme vyloučit
možnost, že někdo měl kopii klíče, o které se neví, protože kdyby tam klíč nechal, kopie by se poznala.
Řešení je tedy jinde.
Podle strážmistrova výkladu se on díval všude - o stropě se sice nezmínil, ale určitě se tam díval také:
navíc nějaký otvor tam není tak snadno zamaskovatelný.
Zbývá nám tedy podlaha a i při Doufalově důkladnosti ji asi moc neprohlížel. Mohly tam totiž být
padací dveře a na nich položený kobereček. Není třeba velké šikovnosti, aby tak vrah slezl dolů do
sklepa, když předem položil koberec na padací dveře tak, aby je pak po sklopení zakryl úplně.
Co se týká zamykání klíčem zevně, tj, když je jiný zastrčen zevnitř, zdá se to neproveditelné . Muselo
by se použít šňůrek či velmi silného magnetu s přídavnou jemnou mechanikou a zatím se o takovém
přístroji nikde moc nepsalo. To už by bylo jednodušší vysadit celé dveře, vylézt z místnosti a pak je
zase nasadit. Jenže většina dveří má panty přístupné jen zevnitř, jinak by to umožňovalo zlodějům - a
ovšem i zámečníkům - lehkou práci :-).
Pochopitelně zbývá ještě jediná možnost - že to přece jen byla sebevražda :-)
TĚLO BEZ HLAVY.
"Pane detektive, tohle je něco pro vás," prohlásil Doufal.
"A kde to máte?" zažertoval Příhoda a natáhl ruku.
"Ale ne, já myslím tenhle případ, co vám teď povím. Našli jsme nahou mrtvolu muže, ale bez hlavy a
to, jak víte, nestačí k identifikaci. Také otisky prstů neidentifikovaly někoho, kdo je už v kartotéce.
Žádné zvláštní znamení nemá a šaty také neměl, "
"Nu alespoň jste poznali, že je to muž - to vám zmenší hledání na polovici," pokračoval detektiv v
žertování. "Ale vážně: prohledali jste seznam osob, které se ztratily?"

"Ano, ale tam on není."
"Ale jak to víte?" zeptal se impertinentně Příhoda. "Vždyť ani neznáte jeho jméno!".
"Ale pane detektive, za co mě máte? Prošel jsem základním policejním kurzem -"
"No to moc neznamená," přerušil ho detektiv. "Teda myslím ten seznam, ne ten výcvik, haha. Vím,
srovnával jste tělesné rozměry a podobně. Bohužel vám mnoho indicií chybí: např. barva očí, vlasů a
podobně."
"Nu jedno na sobě měl: prsten a dost drahý."
"Takže se nejednalo o krádež, už proto ne, že obyčejný zloděj by sebral prsten a ne hlavu. Navíc v tom
vašem seznamu chybí všichni lidé, kteří třeba odjeli na dovolenou, ke známým či do ciziny. Lidé, kteří
onemocněli a jsou v nemocnici, lidé, kteří žili sami a nikdo je nepohřešuje. Ba ne, seznam vám
nepomůže. Máte ještě vůbec něco?"
"Nic, než ten prsten."
"A napadlo vás, proč mu asi ten vrah prsten nechal?"
"Nenapadlo. Já jsme se ptal v různých obchodech, ale nikdo prsten nepoznával. Ani v zastavárnách ne."
"A tu hlavu jste nehledal?" zeptal se Příhoda.
"Hledal, ale nic se nenašlo. Jen se v jedněch novinách se objevil inzerát 'Našla se hlava. Přijďte si ji
vyzvednout. Na ceně se dohodneme.' Ale adresa tam není, pane detektive, " dodal smutně strážmistr.
"To nevadí, hlavně že tím máte případ téměř vyřešený," zasmál se detektiv a odešel na pivo. "Jakto?"
volal za ním zoufale Doufal.
Řešení přineseme příště, spolu s další minidetektivkou.
Ulož tuto stránku
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Název : ĎÁBLŮV ADVOKÁT, Díl 10.

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 . . .
JAKÝM PÍSMEM BYL VM NAPSÁN?
zde se víc než jinde výzkumníci nemohou shodnout. Písmo je totiž neznámé, což je pro případ, kdy
máme jen jediný rukopis s tímto písmem - jediný na světě, a navíc neznáme ani autora, ani jazyk ani
dobu, kdy VM vznikl - opravdu nešťastné :-). zmíníme se tu o několika odhadech, kde důkazy pro
každý odhad se dají počítat na prstech jedné ruky.
Je těžké se oprostit od vedlejších faktorů, na které se "odhadci" odvolávají: odhadnout apriori jazyk a z
něho pak písmo, jiné to bazírují na době vzniku a ti "nejplodnější" na autorovi To poslední je
pochopitelně zábavné, tak např. odhad, ža autorem byl Leonardo - ještě coby dítě, přičemž se
zanedbává že byl levák, že už v mládí měl kreslířský talent a že používal obrácené písmo, což se
ovšem ve VM nenalézá. Je to asi jako druhý díl "Šifry Mistra Leobarda", ale postrádá to jeho styl,
napětí a vtip.
Jiný výzkumník se přilepil na indiánský národ Nahuatl., přičemž se moc nezdržuje důkazy, ale zato
přísně sleduje, aby mu nikdo ten nález neukradl. Jako jediný důkaz bych mu asi uznal onu pofidérní
slunečnici, která sice přišla z Ameriky, ale ve VM se vyskytuje jen jako hybrid. Něco tam však
zajímavé je: mohla by to být učevnice nějakého neznámého jazyka, přičemž se používá i jeho písmo taklové snahy měli kdysi v Americe Jezuité, hohl to oneckonců napsat nějaký jejich páter. nebo naopka
pro národy, které půísmo neměly, vynýšleli nějaké nové . . .
Také se nalezli lidé, kteří se domnívají, že jde o písmo mongolské nebo nějaké staré a zapomenuté
čínské. Podle stejného metru by to mohlo klidně písmo z Atlantidy nebo od australských křováků (to
prosím není nadávka, ale vědecký výraz :-). také tmepláři mohli vymyslet takové písmo, ale proč, když
už měli svou specielní šifru?
Jiní tma nacházejí náznaky švabachu a podobně, či deriváty jiných písem. Podíval jsem se na Internetu
na různé fonty, nejen staré ale i nové, umělé. většinou byly vymyšleny nedávno, ale ani jedno se VM
nepodobá - teda až na samotné písmo VM, které je tam uvedeno také :-).
Osobně si myslím, že je celkem jasné, že se jedná o umělé písmo - koneckonců každé písmo začalo
jako "umělé", to jen ta, cos e začala masově používat dnes považujeme za "přirozená" :-). Tento vývoj

ale VM písmo nezažilo, žádné jiné expemláře se nenašly. . .
Proč myslím, že je to písmo umělé? Především je nejen elegantní, ale i úžasně ekonomické: používá
nejméně tahů (segmentů) a je tedy i lehce čitelné. A ještě něco: základních segmentů je poměrně málo
a výsledné znaky jsou i velice lehké na psaní. Dokonce se zdá, že písmena se ze segmentů tvoří podle
nějakého klíče, takže se pří asi osmi segmentech, (písmeno používá věyšinou maximálně tři segmenty)
vyčerpají skoro všechny možnosti. Jedno je jisté: bez znánmého jazyka nejsme schopni identifikovat
písmena, ať už jsou navíc zakódovana nebo ne. Samotné zkoušky všech jazyků nám řeknou velice
málo, neznáme-li i "slovník VM". A je-li navíc i jazyk VM umělý, nenajdeme nic určitého.
Máme tedy před sebou dlouhou cestu. Zatím jsme se zdržovali transkriptem, tj "překladem" VM znaků
do naší latinky. Už zde se ale výzkumníci spoustředili spíše na přehnanou přesnost a udělali nám celou
řadu transkriptů, které jsou nám stejně na nic, když je neumíme přeložit do známého jazyka. Navíc je
zde problém se dvojitými znaky: jedna skupina je brala jako další, neznámá písmena, jiní jako
dvojhlásky. tato komplikace vznikla tím,, že autor písma používá i některé jendotlivé segmenty
samostaně. To je ovšem kritické daleko víc, než když se najde v transkriptu VM pár "slov" která
nebyla napsána čitelně. Tam přece stačí je prostě při anamýze vynechat, vždyť je tam kolem 7 tisíce
písmen, to je pořád dost na analýxu :-)!
Vojenští kryptografové tvrdí, že text o 500 písemench je možno rozluštit. To pro VM vůbec neplatú:
neznáme totiž ani jazyk ani nemáme tzv. kolébky (např. vojenská depeše používá vojenské termíny,
zprávy o počasí se dají rozlišitt od jiných a když nic z toho nevyjde, vojáci si prostě zajmou pár
nepřátel a tzv. je zmáčnou, ne? Proto asi tkaé vojenští experti selhali na plné čáře a nebylo to jen tím, ž
eauotr je hgodně dlouho mrtev :-) . . .
Jsou ale ještě jiné pomůcky, na jejich použítí zatím marně čekámě: je například třeba hledat ony
ztracené Barešovy poznámky (byl zrodu VM značně blíž než my a mohl leccos vědět či tušit( I marci
mohl mít nějaké své poznáky - víme, ž elusštil např. banérovu šifru a jeho knihovnu zdědil jeho syn.
Možná, že by se našly i poznámky Kirchera nebo něco najít ve Švédsku, kde je plno ukradených
rukopisů z Rudolfovy sbírky, např. kniha Mnišovského . . .
(pokračování)

Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Karel Šlajsna
Název : POZNÁMKY K JEDNÉ KNIZE O VM (díl2.).

Vyšla nová kniha o VM od Arnošta Vašíčka: Nedobytná šifra ( podtitul: Co skrývá nejzáhadnější
kniha světa?). Je to vlastně první ucelené knižní dílo o VM napsané v Čechách a proto mu vzdáváme
dík, hlavně pro odborný zájem autora a jeho objevy.
Protože kniha uvádí celou řadu nových poznatků, považujeme za vhodné se k nim vyjádřit na základě
našeho desetiletého výzkumu VM. Domníváme se, že taková diskuze bude dobrá i pro naše čtenáře.
Tyto body nikterak nezmenšují důležitost uvedeného díla - není to ostatně recenze, ale spíše stanovení
fakt, tak jak je známe, případně jak se jeví ve světle posledních výzkumů ve světě. Je jen škoda, že se
autor v knize nezmínil i o našem českém výzkumu, který byl oceněn i mezinárodními odborníky.

7) Citace záznamu v deníku - o sumě 630 dukátů - je uvedena jako z října 1586, ale to už byl Dee
mimo Prahu, v tom roce v květnu byl v Lipsku. Pucci předstíral, že je protestant a lákal zrádně Deea a
Kelleyho do Říma, leč marně, byli by tam asi upáleni.. Dee naznačuje, že Pucci je asi špion Vatikánu.
Pokud teda Dee dostal oněch 600 dukátů, dostal je patrně od Pucciho či za své špionážní služby pro
královnu Alžbětu. O případných špionážních službách se jen uvažuje, on dopisy do Anglie psal, ale
byly to jen všeobecné zprávy, nic supertajného, za co by měl dostat tak velký obnos peněz. Otázka za
co to tedy dostal zustává stále nevyjasněná. Rozhodně ale nedostal ty peníze od Rudolfa II – v tom
samém roce ho totiž císař poslal do exilu a je tedy pochybné, že by přitom od něj zrovna něco kupoval
a ještě mu dobře zaplatil :-).
8) Stránka zde od E. Sherwoodové už zase pracuje. najdete tam řadu rostlin, které identifikovala s
rostlinami ve VM.
9) "Porodní kádě" sice nejsou docela obyčejné koupací kádě, ale na druhé straně ani neslouží k porodu.
Ženy, co se koupou v zelené vodě – to může být pomůcka k určení zdravotní koupele, ale z barvy ale
asi nelze nic odhadovat, autor VM používal barvy hodně libovolně :-). .
10) O tom, že zodiaky mohou být i pomůcky ke sběru rostlin nebo k aplikaci léků, už psal Shinen a
odpovídá to použití astrologie tehdejšími lékaři.
11) Známý hrad se střechou do tvaru A se vyskytuje hlavně v Čechách (Kokořín, Karlštejn) , včetně
hřebene na vrcholku (podobnou střechu má i prašná brána v Praze, zatímco v Itálii se takový hrad
nenašel. Na druhé straně střílny ve tvaru vlašťovčino ocasu sice poprvé vznikly v Itálii a sloužily pro
podporu střelců s kušemi a později s prvními ručnicemi, tzv. arkebuzami. Takové střílny jsou ovšem i
na pražském hradě, takže ani to o původu VM nic neříká - na to už jsme před léty upozorňovali na
mezinárodním fóru pro VM.
12) Román o Meluzíně - spojitopst s VM je možná, ale táká se jediného detailu ve VM.
13) Angelicus Opus, podle ukázky na netu, obsahuje i text a navíc je psán latinkou. Jde hlavně o

obrázky a žádné „hieroglyfy“ tam nejsou. Mimochodem slovo“ hieroglyfy“ použil ve svých
vzpomínkách právě syn Johna Dee, když se zmiňoval o jednom ze stovky rukopisů, které Dee vlastnil ,
tehdy mu ovšem bylo asi deset a navíc se v té době - jako ještě dnes lidově - říkalo každému
neznámému písmu „hieroglyfy“ , ne tedy jen těm pravým, egyptským.
(pokračování příště) >
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( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA povídky"http://shinen.webgarden.cz/ )

Motto: Čas v blízkosti velkých těles probíhá pomaleji.
S. W. Hawking

Upozornění: Čekáte- li akční drsárnu, tak na to zapomeňte, tohle by mohla být úsporná televizní
inscenace s minimem dekorací. Většina toho o čem píši je pravda, i když jsem události poněkud
pozměnil, což ostatně dělá i oficiální historie, jen s tím rozdílem, že já to bez obalu přiznám.
Kapitola I. Pouzdro
Měřím 164 cm, kulhám a ksicht mám jak sešlápnutou
plechovku piva. Já vím, že s touhle vizáží bych měl být
zaměstnán v kabinetu hrůzy nebo v muzeu kuriozit, ale můj
džob je přeci jen někde jinde, i když zase tak daleko to není.
Mým oborem je restaurátorství a občas dělám pro nějaké
muzeum menší zakázky, ale hlavně a především opravuji
starožitnosti. Protože mám šikovné ruce a dostatek trpělivosti,
je můj byt přeplněn zakázkami na kterých můžu pracovat, kdy
se mi zlíbí. Ponejvíce a nejraději večer a v noci, někdy až do
čtyř do rána. Je tudíž jasné, že vstávám nejdřív tak okolo
jedenácté.
Toho jarního dne 1989 mě však zvonek vzbudil už v devět. V
polospánku jsem se došoural ke dveřím a kukátkem rozespale
mžoural na chlápka, který se tyčil za dveřmi mé půdní
garsonky jako monolit. Poznal jsem ho hned, tahle vypracovaná maskulatůra napínající tričko s
nápisem Toshiba, patří mému sousedovi, příteli, klempíři a pokrývači, to vše v jednom, Frantovi
Herclů.
Vzhledem k tomu, že zná můj životní rytmus, musí být záležitost kůli které mě burcuje dostatečně
důležitá. Otevřel jsem netuše, že právě v tomto okamžiku se můj život mění a že ke mě, stejně jako k
Sherlocku Holmesovi do Baker Streed přichází případ s opravu velkým P, ačkoliv já v něm hrál jen
roli přitakávače doktora Watsona, jak brzy zjistíte.
„Co se děje? Přistáli UFOni, nebo je marka za bůra?“
Pozval jsem ho dál a už jak se hrnul dovnitř, tak jsem viděl, jak v ruce nese jakýsi podlouhlý předmět:
„Nezlob se, že tě ruším, ale včera jsem na jednom melouchu našel tohleto.“
Sednul si do křesílka až to zapraštělo a položil inkriminovaný předmět na stolek. Bylo to asi 40 cm

dlouhé válcovité pouzdro černé barvy, podobné těm, které se používaly na noty, mapy nebo diplomy.
Někdo ho kdysi důkladně natřel fermeží, uzávěr omotal provázkem a ještě pokapal voskem. To
vzbudilo můj zájem, ten kdo tohle udělal tím chtěl obsah co nejpečlivěji chránit a tudíž tam bylo určitě
něco důležitého. Odolal jsem náporu zvědavosti, protože jsem potřeboval životabudič. Přesunul jsem
se do kuchyňky, vyrobil dvě kafata a teprv potom nakoukl dovnitř.
Byl tam stočený papír. Arch byl v překvapivě dobrém stavu a tak šel dobře rozbalit. Sotva jsem mrknul
na písmena, vykulil jsem oči. Vypadalo to jako hebrejské písmo.
„Taky jsem na to takhle zíral,“ smál se Franta a dělalo mu dobře, že jsem z toho taky paf. „Kdepak jsi
k tomu přišel, můžu-li vědět?“
A tak zatímco jsem si prohlížel listiny podrobněji, poslouchal jsem zároveň vyprávění: „Včera jsme
dělali na Starém městě jednu moc nóbl prácičku -samá měď, a když jsme byli na obědě, přišel za náma
takovej starej dědula a že mu teče střechou do baráku a jestli by se mu na to někdo nešel alespoň
podívat. Nikdo z naší party se k tomu neměl. Mě se toho dědka zželelo, zved jsem se a šel.
Ta střecha byla přibližně čtvercová, na krajích s malinkatými věžičkami a uprostřed jednou velkou.
Přistavil jsem žebřík k vikýři a hurá nahoru. Střední věžička měla dole tak dva metry v průměru, tři
uprostřed a zrovna tolik na vejšku, nepočítám-li hrot. Nebylo těžký se k ní dostat, protože tam byly
nášlapky. Dovnitř vedly malý plechový dvířka na ryglík, ale jsem si jistej, že tam nikdo nevlez celý
léta. Dalo mi dost velkou fušku je otevřít. Sotva jsem nakouk dovnitř, hned jsem viděl, kde je chyba.
Těsnění okolo středové osy vypadlo. Taky jen díky té trošce světla, které tou dírou pronikalo, jsem to
uviděl. Bylo to přivázané k jednomu z nýtů kopule.
Oprava sice trvala slabou hodinku, ale ten škrt mě odbyl dvěma stovkama a ještě mi vyhrožoval, jestli
se mi to nelíbí tak prý mě práskne za černotu. Tak jsem si řek, že jestli je tam něco cenýho, určitě by se
semnou nerozdělil a je to vlastně moje odškodný. Dovedeš si představit, jak se mi protáh ksicht,
zrovinka jako teď tobě, když jsem viděl, že jsou to jen papíry popsaný nějakejma klikyhákama. No
doufal jsem, že si s tím budeš vědět rady...“
Během vyprávění jsem přemýšlel o způsobu, kterým pouzdro získal. Došel jsem k tomu, že to nebylo
zrovna košér, ale moje svědomí to unese.
„Neřekl jsem, že ne! Tak předně, už na první pohled je jasně vidět, že tahle větší část je starší než ten
poslední papír, má jinou strukturu a i písmo je staršího typu. Hebrejsky sice neumím, ale vím o někom,
kdo to přečte, jelikož má staré jazyky v malíčku. Je to profesor Eliáš, mimochodem opravdu skvělý
člověk. Shodou okolností se mi zrovna nedávno podařilo zachránit pro něj jednu knížku s kterou už to
všichni vzdali. Teď jde o to, jestli mi ty listiny svěříš a budeš- li souhlasit s tím, abych do toho zasvětil
někoho dalšího.“ Franta souhlasil.
Telefonicky jsem se ohlásil u profesora a o týden později už jsme s Frantou a pouzdrem v ruce šlapal
Italskou ulicí od nás ze Žižkova na Vinohrady.
Kapitola II. Infekce se šíří.
Profesor Eliáš mi jistě promine, jestli vynechám všechny tituly věnčící jeho jméno zepředu i zezadu,
on sám ostatně na nich nijak nelpí a většinou je odbývá máchnutím ruky. Máchnutím, které by porazilo
i slona. Pan profesor je totiž velký. Co velký! Gigantický, kolosální a jeho všude hodně. Jeho
gargantuovský zjev ještě dokresluje mohutná šedivá hříva vlasů trčících na všechny strany jako čidla.
Pokud si k tomu domyslíte ještě šaljapinovský bas, máte před sebou jeho podobu kompletní.

Většina lidí má v sobě zafixovanou falešnou představu, že velcí lidé jsou líní, pomalí a hloupí. Eliáš je
čilý jako fretka ( i když často předstírá záměrně opak) a je uznávanou veličinou na starověké jazyky a
historii. Pokud má nějaké mezery, uchýlí se do své knihovny, která je stejně objemná jako on. Dokáže
z ní vysát v neuvěřitelně krátkém čase obrovité množství informací.
Kdysi Královské Vinohrady jsou dnes stejně omšelé, rozbité a šedivé jako jiné čtvrti, ale tenhle hnědě
okachličkovaný dům na rohu Italské a Na Smetance je výjimkou.
„Ráčíš dál,“ přivítal nás hlasem, který rozechvíval okenní tabulky.
Vyplňoval téměř zcela úzkou chodbičku a ze všeho nejvíc připomínal dělovou kouli řítící se hlavní
děla. Stěny jeho pracovny byly obloženy knihami od podlahy až ke stropu. V rohu trůnil psací stůl
takřka neviditelný pod haldou papírů a knih. Jako maják z ní čněl monitor počítače. Byl zarputilým
starým mládencem a bylo to všude znát.
Sedl si do křesla speciálně vyztuženého pro jeho proporce. Díval se na lejstro a mručel při tom jako
kocour. V jeho podání ovšem ten zvuk připomínal spíš dynamo. Několikrát po nás šlehnul pohledem,
ale jinak bystře rejdil po textu. Pak jej odložil a vzdychnul: „Kdes to sebral, ale beze srandy.“
Překvapil mě jeho přísný tón. Franta jen pokrčil rameny a vypověděl svůj příběh. Podoben Budhovi
seděl a kýval hlavou. Sotva skončil, vzal odložený papír opět do ruky a začal vysvětlovat: „Je ti
doufám jasné, že tenhle papír psali dva autoři. Ten druhý napsal tu poslední větu. Už při zběžném
prohlédnutí jsem zjistil, že je hojně používáno slovní spojení šém-ham-foraš. Dalo by se to přeložit
jako: „jméno nejvyššího“. Pravé jméno boha JHVH - Jehova se totiž nesmělo vyslovovat a tak se
používala takzvaná jména zástupná a tohle je jedno z nich. Pak je tu slovo golem, což znamená sluha.
Nebylo by na tom nic divného, nebýt toho, že tak byl nazýván i známý hliněný sluha rabbi Löwa, který
se oživoval, jak jistě víš z filmu s vynikajícím Janem Werichem, pravě šémem. Nebyla to ovšem
kulička, ale papír na kterém byla napsána nebo nakreslena kouzelná formule. Je zajímavé, že šém
znázorněný graficky vypadá stejně jako Štít Davidův. Papír se prý podle pověsti vkládal golemovi do
úst...“
Už rajtoval svého oblíbeného koníčka a chrlil na ochotné posluchače, to jest v tomto případě na nás,
kvanta vědomostí. Naštěstí do toho zazvonil telefon, který ho přerušil. Dalších deset minut pak svým
bublavým basem sliboval komusi na druhém konci drátu, že to do týdne určitě zvládne a včas odevzdá.
Pak se vrátil, ukázal na papír a pronesl: „Vypadá to zajímavě a tajemně, jenže dokud to nebudu mít
přeložené, tak se dál nehnem.“
Zamyslel se a pokuřoval: „Tak tři neděle, ovšem za předpokladu, že mi to ten tvůj kamarád svěří.“
On na to, že ano a s tím jsme se rozešli. Pak už nezbývalo nic jiného než čekat.
Kapitola III. Tři ve spolku
V životě musí být vždycky nějaké jenže a tak místo za slíbené tři týdny se Eliáš ozval už za týden.
Šeptal do telefonu až jsem málem ohluchl: „Víš nedalo mi to a byl jsem zvědavý. Můžete přijít ke mě
co nejdřív?“ Pokoušel jsem se z něj vypáčit něco bližšího, dorážel jsem přívalem otázek, ale bylo to,
jako kdybych píchal do skály špendlíkem.
Odběhl jsem informovat svého souseda a už třetí den jsme dusali opět do ulice Na Smetance. Tedy
dusali... on dusal a já za ním popobíhal.
Profesor nás zavedl do svého doupěte, rozsadil, stoupl si před nás jako herec, který se chystá na velké

sólo a spustil: „Mám tady překlad toho vašeho nálezu. Pak vám ho dám přečíst. Aby jste správně
pochopili to co tam je, bude zapotřebí malá historická exkurze, doplněná hromadou dohadů, které
kdyby slyšeli někteří z mých velevážených kolegů, tak by mě přinutili sníst mé diplomy bez octa a
cibule.
Ještě než začnu, tak připomínám, že jsem kůli tomu nedodržel všechny závazně slíbené termíny, za což
mě v nakladatelství určitě zamordují a skrouhnou mi už takhle skromný honorář. Nicméně musím
přiznat, že mi to stojí za to.
Tak tedy: V roce 1520 se do Prahy stěhuje rabbi Löw, brzy se mu podaří získat přízeň císaře Rudolfa
II. i velkou vážnost židovské obce. Pověst o golemovi ovšem byla zapsána až dvě stě let po smrti
rabína, Předtím o něm není ani zmínka a proto se má zato, že pověst vznikla až dodatečně. Našli se
ovšem nadšenci, kteří začali uvažovat o reálné existenci golema. Ti na tyto argumenty namítají, že celá
záležitost se objevila až po tak dlouhé době, protože byla utajována. Tady se dostáváme z pevné skály
faktů na nejistou bažinu dohadů. Uvažuje se totiž o tom, že rabbi golema nevytvořil, ale tento tu byl,
řekl bych, deponován od podivných událostí na dnešním Karlově náměstí v roce 1500. Kronikář
zaznamenal strašidelný průvod podivných přízraků. Záznam událostí pak podepsalo patnáct vážených
měšťanů a popis bytostí se podivuhodně podobá tomu z roku 1986, kdy se zčistajasna na Voroněži v
městě Riga objevili podivní návštěvníci podobní robotům. Tato teorie dále odvozuje, že se někomu
podařilo získat jednoho robota a když se do Prahy přestěhoval rabbi Löw, předali mu ho a on ho
dokázal oživit. Šém si pak představují podobně jako spouštěcí disketu, telefonní nebo kreditní kartu.
Musím uznat, že je to vtipný nápad, protože graficky znázorněný šém opravdu připomíná plošný spoj
kartičky používané na zakódované satelitní programy.
Stroj byl ukryt pod vrstvou hlíny, ale zahříval se a tak musel být pravidelně vypínán, na což jednou
rabín zapomněl, golem se přehřál, zkolaboval jeho program a napáchal velkou škodu. Poté co byl
vypnut, bylo dohodnuto upustit od jeho dalšího používání a byl uložen na půdu Staronové synagógy...“
Profesor na chvilku zarazil stavidla své výmluvnosti a usmál se na nás: „Ještě moment přátelé!
Promiňte mi malou odbočku, už se dostávám k jádru věci,“ a chrlil na nás dál, „Egon Ervín Kisch,
známý pražský novinář, byl první kdo začal uvažovat o existenci golema. Podařilo se mu dostat se na
půdu synagogy, ale nenašel tam nic. Později tvrdil, že se mu za podivných okolností dostal do rukou
spisek nazvaný Meisse putem ve kterém bylo popisováno, jak Abram Chajin a Ašer Balbier golema
ukradli. Spis nikdo mimo pana novináře nikdy neviděl a tak se vše považovalo za kachnu, jenže...“
Udělal dramatickou pauzu a pak zasmečoval: „Ten spis se tady panu Herclovi náhodou podařilo najít.
Je zde!“ Velitelským gestem odmítl dotazy: „Moment! Ještě není překvapením konec. Popisuje se zde,
jak zmínění pánové tajně snesli golema z půdy templu a ukryli ho do sklepa Pinkasovy synagogy.
Později pak ho postranními uličkami přemístili do domu Ašera Belbiera. Ten byl přítomen prvnímu
oživení, které prováděl rabbi Löw a rozhodl se pokusit se operaci opakovat.
V té době opět v Praze začala jedna z mnoha epidemií moru a ačkoliv v ulici kde bydlel Balbier nebyl
nikdo nakažen, umřely jeho dvě děti. Všichni spiklenci to považovali za trest boží i když pravým
důvodem mohl být malý atomový pohon, který golemovi sloužil jako zdroj energie a „mor“ mohla být
docela dobře nemoc z ozáření. Tuto domněnku by mohla dotvrzovat i obdobná opatření při oživování
golema, která museli dodržovat i strážci stroje na manu, takzvaného Praotce dnů. Stejné hygienické a
bezpečnostní předpisy mají ti kteří dnes pracují s radioaktivními materiály. Golem byl tedy spěšně a v
tajnosti odvezen mimo město a pohřben neznámo kde. Mělo se zato, že to bylo v místech zvaných
Židovské pece, přibližně tam, kde dnes stojí televizní vysílač. Nemusím snad ani dodávat, že se při
jeho stavbě pracovalo „honem metodou“ a nikdo se ani nepokusil o alespoň povrchní archeologický
průzkum. Jenže...“

Profesorův hlas v této chvíli přešel v tónině do vítězné fanfáry: „Pokud je tato listina pravá, a já o tom
nepochybuji, tak podaří-li se nám rozluštit tu poslední stránku, budeme vědět, kde je golem uložen.“
Odměnou za jeho dlouhý proslov mu byl výbuch užaslého ticha a pak jsme ho zahrnuli otázkami.
Odbyl nás mávnutím ruky a prohlásil: „Podstatné a nejdůležitější je, co s tím uděláme. Předáme to
židovskému muzeu?“ „Poslyšte, muzeum nám hezky poděkuje, někam ty listiny založí a bude konec,
věřte mi, znám poměry v muzeích a my se víc nedozvíme. Nevím jak vy, ale já jsem děsně zvědavej.
Vždyť jim to můžeme předat i s golemem komplet a pěkně převázané mašličkou, no ne?“ Rozpačitě
jsem se podíval po ostatních. Odpovědí mi bylo souhlasné přikývnutí.
Byli jsme tedy tři. Tím ovšem naše sezení neskončilo. Profesor z lednice vytáhl karton plechovek piva
a debata se rozproudila. Jako první nutně padla otázka: „Proč si myslíte, že na konci je nějaká
hádanka.“
„Tvrzení E. E. Kische, že golem je pohřben v Židovských pecích, bylo založeno na domněnce, která
může být chybná, protože se tam pohřbívalo až o mnoho let později a nikde není žádná zmínka o tom
kam byl golem odklizen. Určitě ho jen tak nepohodili, ale naopak dobře si místo označili a
zapamatovali. Pravděpodobně se toto tajemství předávalo nejdřív ústně, ale potom si ho zaznamenali.
Je pochopitelné, že tak důležitou informaci nenapsal pan Někdo jen tak, ale vytvořil kryptogram.
Nedovedu si totiž jinak představit, jaký smysl by mělo přidávat k celkem střízlivě popsané události
právě těhle pár vět o božím požehnání.“
„A co když se to panu Kischovi podařilo taky rozlousknout a golem je opravdu pohřben v Židovských
pecích?“ Byla to víc úvaha nahlas než otázka, protože jsem si už představoval, jak se s krumpáčem a
lopatou plížíme nocí a obkopáváme základy televizního vysílače, načež jsme zadrženi, jako cizí
diverzanti.
Profesor jen pokrčil rameny, ale v jeho podání to vypadalo spíš jako když pracují dva mocné buchary.
A bylo to.
Kapitola IV. Kryptogram
Několik dní jsem seděl ve volných chvilkách nad xeroxovou kopií té prokleté poslední části a čučel na
ni naprosto bezradně. Eliáš totiž trval na tom, že on už ztratil spoustu času a nechce-li být lynčován,
musí se věnovat jiné práci. Já jsem tedy sebevědomě prohlásil, že to zkusím, ačkoliv jsem k ničemu
podobnému nikdy ani nepřičichl a právě on by býval tím nejvhodnějším. A Franta? Jen se u mě občas
zastavil a bombardoval mě dotazy, zdalipak jsem to vyluštil a kdy už půjdeme golema hledat.
Měl jsme tisíc chutí hodit mu to na hlavu, jenže jsem věděl, že je to jen přátelské hecování a on by na
tom nebyl ani o chloupek líp. Jako muž akce byl nedocenitelný, ale sedět nad nějakým starým papírem
a lámat si s tím hlavu, to nebyla právě jeho parketa. Na moje občasné nesmělé prosby reagoval
profesor kategorickým odmítnutím.
Tak minulo jaro i léto, přišel podzim, my měli najednou jiné starosti a případ ztraceného golema šel
stranou. No, myslím, že všichni ještě máme v dobré paměti tu hektickou dobu, takže to můžu
vynechat. Zkrátka, když jsem se trochu vzpamatoval, napadlo mě vytočit profesorovo číslo. Byl ve
velmi dobré náladě a z jeho hlasu byla znát spokojenost.: „Jsem rád, že tě slyším. Když jste se dlouho
neozývali, tak jsem si myslel, že jste to pustili k vodě. Kdy se zastavíte mládenci, aby jsme se do toho
dali?“
Na můj dotaz, do čehopak, mi odpověděl jen výbuchem smíchu, div jsem neohluchl.

„My jsme nezapomněli, ale vy jste jediný člověk, který může s tou záhadou pohnout.“
Spokojeně zamručel: „Tak dost už těch pochval, prostě zbal toho svýho kámoše a přijďte.“
„A kdy?“
„Třeba hned!“
Sestoupil jsem tedy ze svého půdního pelechu a zazvonil o dvě patra níž u Herclů. Franta nadšeně
souhlasil a hned se soukal do bundy: „V televizi i v hospodě se teď stejně furt jen kecá vo politice.“
A tak zatímco lidé na Staromáku či jinde pěli hymnu a slibovali si ráj na zemi, naše spiklenecké trio se
opět sešlo v Eliášově pokoji. Za ten čas se tu nic nezměnilo, snad jen nepořádek tu byl větší.
Jak tak trůnil za svým stolem, náhle jsem si uvědomil, koho mi svým zjevem a trochu i chováním
připomíná: Nero Wolfa, podivínského detektiva, kterého si vymyslel Rex Scout. Měl i jeho smysl pro
efektní výstupy, brilantní paměť a v neposlední řadě i proporce.
Na mě čekala voňavá káva a Frantovi ukázal na lednici, která ve svých útrobách skrývala dvacet
orosených plechovek. Poté co se také sám obsloužil a jakž takž pohodlně jsme se rozsadili, přehlédl
nás a spustil: „Možná jste na mě měli trochu vztek, když jsem odmítl se tím dál zabývat, ale byla to
nutnost. Stejně mi to nedalo a po chvilkách jsem se k tomu vracel. Jak si jistě vzpomínáte, vyslovil
jsem tehdy domněnku, že na posledním listě, napsaném dodatečně, je ukryto označení místa, kam byl
golem odvezen. Samozřejmě jsem věděl, že naděje na nalezení je malá, Praha se za ta léta změnila a
mnohonásobně rozrostla, ale chytlo mě to, byla to pro mě zábava a také to tajemství mě nedávalo spát.
Jak jsem celý spis četl znova a znova, byl jsem stále více přesvědčen o tom, že golem byl opravdu
robot. Jak víme, Balbier byl jedním z těch, kteří pomáhali golema oživovat. Věděl tudíž o co jde a
přitom se k němu nechoval jako k věci vytvořené pomocí vysoké magie kabaly. I ke krádeži majetku
nejvyššího rabína ze synagogy bylo jistě zapotřebí v té době notné dávky odvahy a určitě by se k tomu
neodhodlali, kdyby věděli, že jde o magický artefakt. Navíc si byli jisti, že ho dokáží oživit, ale
podcenili při tom jeho poškození. Podařilo se jim to jen částečně a s neblahými následky. Celou
historii nenapsali patrně oni, ale určitě někdo, kdo se celé akce zúčastnil nebo popis znal, takříkajíc z
první ruky. O tom kdy a proč byla listina uschována ve věži se můžeme jen dohadovat a už se to
nejspíš nedovíme.
Text vypadá na první pohled opravdu nevinně, což je účelem každého správného kryptogramu. Hledal
jsem v knihách něco o šifrování, což je mimochodem pěkná dřina, protože o tom téměř všechny cudně
mlčí. Výsledkem bylo, že jsem to alespoň desetkrát proklel a odložil, abych se k tomu za pár dnů zase
vrátil a hloubal nad tím dál. Posléze jsem došel k přesvědčení, že byla použita stará gnostická zákrytná
širfa. Zkoušel jsem všechno možné. Nebudu vás nudit detaily, určitě by jste z toho byli otrávení tak
jako já. Nakonec mě to strašilo i v noci a ne jednou jsem vylezl z postele a šel zkusit nový nápad, který
se mi právě vylíhl v hlavě.
Jeden z mých nočních nápadů byl použít pouze začáteční písmena slov. Vyšel mi zase nesmysl a já už
se chtěl vrátit pod duchnu, když jsem si řekl, že to ještě zkusím sestavit do diagramu a konečně se
objevilo něco co dávalo význam. Zprava doleva se objevila slova: „Cintorin, trio, boemi a snad M D.
Ono M D je jediné ve zbytku textu smysluplné. Můžeme tedy číst: Hřbitov trojice české 1500. I když
jsem si byl již jist, že vyluštění je správné, zkoušel jsem ještě další kombinace, to už ovšem v
podstatně lepší náladě a jaksi ze sportu. Hřbitov, jak jsem se přesvědčil na mapě Prahy, neexistuje a
okolí můžeme pominout. Jediné místo, které by připadalo v úvahu je hřbitov u kostela Nejsvětější
trojice, který je znám i jako Malostranský. Byl založen někdy okolo roku 1500 jako morové pohřebiště
pro obec malostranskou v údolí motolského potoka, což tehdy bylo daleko za Prahou. Číslice 1500 se
může vztahovat k datu založení hřbitova, nebo to může být číslo hrobu, nebo ještě sto jiných dalších

možností, to já nevím, to už je na vás.“
„Uf, to byla fuška!“ zakončil svůj proslov a obrátil se na mě: „Kdybych byl býval věděl s čím mi sem
lezeš, tak bych tě na mou duši srazil ze schodů. Namordoval jsem se s tím víc než s touhle knihou o
starověku,“ ukázal na velmi objemnou knihu, která v koutě neuctivě podpírala stoh jiných.
„Musíte se tam podívat a zkusit něco najít.“
Ještě chvíli naříkal nad svou přepracovaností, ale oči mu při tom zářili spokojeností. My věděli, že je
to jen naoko, on věděl, že my to víme, a tak bylo vše v pohodě.
Dohodli jsme se s Frantou, že na informativní obhlídku půjdeme už za dva dny. Mezi dveřmi, to už se
s námi loučil, dopadla mi najednou profesorova medvědí tlapa na rameno. Málem mě to zarazilo do
země a jeho dunivý bas mě oznámil: „Když už jsi mě do toho namočil, tak mi koukej ty pacholku
hned, ale hned, zavolat jak na něco přijdete, jinak z tebe nadělám guláš?“
„Budu umírat zvědavostí:“ dodal tišeji a téměř prosebně.
Kapitola V. Pátrání
Takzvaný Malostranský hřbitov je uzavřen z obou stran výpadovkou. Na jedné straně se kolony aut
valí směrem na Plzeň a z druhé strany zase do Prahy. Ačkoliv se to nezdá, je tohle místo pod starými
kaštany oázou klidu. Protože je to hřbitov hodně starý, mnoho hrobů je již opuštěných a
neudržovaných. Nezbytné zátiší s pumpou, vodní nádržkou, pomuchlanou konví a nádobou plnou
zvadlých květin dokresluje pochmurnou atmosféru.
Byli jsme komická dvojka, vysoký hranáč a malý trpaslík, ale do smíchu nám nebylo. Parádně mrzlo,
takže než jsem došli k zarezlým vrátkům, měli jsme pěkně červené nosy. V tomhle počasí jsme tam
byli sami, což bylo pro naše účely výhoda. Nevím totiž co by si lidé mysleli o dvojici, která si to
krabím pohybem šine od jednoho hrobu k druhému.
Alkohol piji jen výjimečně, ale tentokrát mi to přišlo vhod a s vděčností jsem přijal od Franty placatku
a dal si pořádný lok rumu.
Na většině náhrobků už byly nápisy zašlé a dávno nečitelné. Nejdřív jsem zkoušeli přečíst alespoň
některé, ale postupně jsme propadali stále větší malomyslnosti a také nám byla pořád větší zima.
Podle zákona schválnosti to bylo až docela v koutě, téměř na opačném konci od vchodu. Vedle
mohutného kmenu tu byla zchátralá rodinná hrobka bez nápisů. Číslice M D nad vchodem byla sice
zašlá a zvětralá, nicméně viditelná.
Otázku svědomí, co se týče vloupání, jsme měli ušetřenou, na mřížích už dávno nebyl zámek a dveře
zplihle visely nalomeny v pantech. Zapomněli jsme na mráz, protože teď právě přišel vrcholný
okamžik. Sestoupili jsme po třech schůdcích a vstoupili dovnitř. Posvítil jsem baterkou a svorně jsme
vydechli zklamáním. Uvnitř bylo prázdno! Jen na zadní stěně hluboko do kamene byla vyryta jakási
potlučená kresba. Nic víc! Vraceli jsme se sklesle, naše zklamání ani nelze popsat. V metru s námi
cestovali lidé s trikolorou na klopě a nadšením ve tváři.
„Copak ty nemáš radost, že už dou komunisti vod válu?“ naklonil se ke mě jeden obzvláště revolučně
naladěný mladík, „nebo je ti líto, že už končí totáč?“
Pozornost davu se na mě soustředila. V takových chvilkách se mi mozek rozběhne do maxima otáček:
„Zemřela mi ségra, soráč, nemám náladu.“
Houstnoucí atmosféra se změnila jak mávnutím kouzelného proutku. Asi jsem vypadal opravdu
mizerně, protože jsem se dočkal i několika kondolencí. Franty si pochopitelně nikdo nevšiml. Jak tak

převyšoval své okolí, dával svými proporcemi jasně najevo, jak neblaze by případný dotěra dopadl.
Profesor Eliáš otevřel dveře svého bytu. Zarazil se, když viděl jak se tváříme zklamaně. Nasadil
starostlivý výraz a táhl nás dovnitř.
A zase jsme seděli v jeho pracovně a tentokrát se střídali ve vyprávění našeho pochmurného příběhu.
Skončili jsme a zavládlo trudné ticho.
„Ty hnusný hajzlíci, co se tam vloupali si asi vůbec neuvědomili, co našli a zničili to. Dostat je do
pazourů, já bych jim...“ Franta nedopověděl, ale nebylo pochyb, že ať by to bylo cokoliv, bolelo by to.
Nálada byla vyloženě temná a neinspirativní.
„I tu kresbu na zdi poničili, chuligáni,“ pronesl jsem do ticha.
„Jakou?“ zeptal se Eliáš netečně.
„Nóó´...“ a protože se mi nedostávalo slov, vzal jsem ze stohu tužek jednu a namátkou vytáhl jeden z
papírů, kterých se po stole povalovala spousta. Začal jsem po paměti kreslit a pak jsem mu to podstrčil.
„To byl načisto přepsaný můj komentář k nejnovějším egyptským překladům,“ řekl studeně, ale čím
déle se na to moje veledílo díval, tím víc jeho zájem rostl. Popadl tužku a začal kresbu dotvářet.
„Poslyš, nevypadlo to nějak takhle?“ Vrátil mi to.
„No možná, bylo to hodně omlácené,“ souhlasil jsem váhavě a předal to Frantovi.
„Jo, to je určitě ono!“ přikyvoval a drbal se ve strništi na bradě. Vydávalo to zvuk, jako když dikobraz
probíhá suchým rákosím.
„No a co?“
„To je osobní pečeť rabbi Löwa!“
Kapitola VI. Kruh se uzavírá
„To se dalo čekat,“ pokračoval profesor po krátké odmlce, kdy nechal svou odpověď řádně doznít.
„Byl jsem hlupák, příliš jsem se soustředil na ty dva nýmandy a vůbec přestal brát na vědomí, že je tu
rabbi Löw. Jak jsem si mohl myslet, že by golema jen tak odložil někam na půdu a zapomněl na něj?
Rabi byl milovaný, uznávaný a vyhledávaný a je velmi pravděpodobné, že se v malé a uzavřené
společnosti, jakou tehdy židovská obec byla, brzy dozvěděl o krádeži golema i o pachatelích.
Neměl žádné přímé důkazy, i když u muže jeho formátu by to asi nevadilo a stačilo by jeho slovo.
Víme, že v té době v Praze řádil mor, a tak měl třeba jiné starosti, stačilo mu pouze vědět, kde golem je
a vyčkávat. Proč si vybrali zrovna malostranský hřbitov nevím, ale je možné, že hrobka bylo původní
místo, kde byl golem ukryt před příjezdem Löwa do Prahy. Nepřímo se o to potvrzuje i sama pověst.
Balbier přirozeně věděl odkud byl golem vyzvednut a nenapadlo ho žádné lepší místo. Podle vašeho
vyprávění se dá soudit, že tam nikdy nikdo nebyl pohřben. To by tuto podporovalo, že se jednalo pouze
o úkryt. Rabbi Löw je prostě v klidu sledoval, počkal až ho uloží, odejdou a pak jim ho vyfouk. Jeho
znak se dá chápat jako vzkaz lupičům: „Byl jsme zde, vím vše a golem je opět v mém vlastnictví.“
„Ale kam se golem poděl?“ zeptal se Franta.
„Nevím, je to tajemství rabi Löwa.“ na to Eliáš.
Teplo a rum v žaludku mě uspávaly a tak jsem ke konci už jen klimbal.
„Víte,“ pokračoval, „připravilo mi to spoustu probdělých nocí, ale bylo to krásné dobrodružství, jaké
jsem zažil naposledy jako kluk, když jsem hltal Poklad na ostrově nebo četl Zlatého skarabea od E. A.
Poea. Děkuji vám, přátelé!“

Den už značně pokročil a tak jsme se rozloučili a vydali ke svým domovům. Já se vyškrábal do svého
půdního bytu a pustil se do opravy nádherné psací soupravy z osmnáctého století.
Musel jsem si přiznat, že profesor měl pravdu, výsledek pátrání skončil sice ve slepé uličce, ale bylo to
nádherné a vzrušující i když jsem v celé záležitosti hrál jen podružnou roličku pouhého posluchače a
pomocníka.
A golem? Nikdy se už asi nedovíme, kde skončil, ale třeba se někdy přeci jen objeví jeho úkryt, kdo
ví? Případ ztraceného golema zde končí, neskončilo ovšem moje přátelství s dr. Eliášem, naopak naše
setkání s tajemnem mělo své pokračování, ale to už je jiný příběh, jak říká Kipling.
Doslov
Tuto povídku jsem věnoval svému milovanému Mistrovi dr. Ludvíku Součkovi, který mě svou
knížkou Velké otazníky uvedl do světa tajemství a záhad. Jsou všude kolem nás a mě baví se jimi
zabývat. Ostatně: „ Svou profesi už dávno (chrchly, chrchly, ) neprovozuji,“ pravím pootevřenými
dveřmi do své pracovny, kde za pomoci děsivých magických obřadů vyrábím jednu povídku horší
než druhou.
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku
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Perla říše, Jas severu, Nádhera králů. Takovéhle další přívlastky má hlavní město Tarris. Přitom je to
bídná špinavá špeluňka. Pár set domů přilepených na skále ke královskému hradu. Křivolaké, úzké
ulice se smradlavou stokou uprostřed.

SEDM KAMENŮ.
Motto: Náhoda je sluhou osudu.
Kapitola I. I lavina začíná nenápadně.
Naštěstí tu většinu času prší nebo alespoň mží. Tihle lidé vůbec nevědí,
jak vlastně vypadá velkoměsto.Třeba taková Dagda na jihu: Milion
obyvatel, desítky tržišť, náměstí a parků. Široké ulice, nepřeberná
pestrost stylů a slohů, krásné a jen lehce oděné ženy a rušná tržiště jako
stvořená pro působení Rytíře štěstěny.
Asi se právem zeptáte, proč jsem tam nezůstal. Problém spočíval v tom,
že tam byl už můj obličej přespříliš známý, a tamější vládce má
barbarský zvyk usekávat odsouzeným lupičům všelijaké potřebné části
těla, popřípadě je zavřít do pevné klece a zavěsit na hradby města, aby
byli na čerstvém vzduchu a přišli na jiné myšlenky. Nijak jsem netoužil
přidat se k těm, kteří si už to čerstvé ovzduší užívali a rozhodl jsem se
změnit místo působnosti. Také ty vybělalé kostry na mě z neznámých
příčin působily nějak pochmurně.
Sem na sever jsem se vydal proto, že tu ještě neznali možnosti mých
šikovných rukou, tří hrníčků a třešňové pecky.
Když jsem nashromáždil základní kapitál, rozhodl jsem se od chvíle, kdy mě přepadli tři chlapíci s
nahatými meči a snažili se s nimi propátrat jak vypadám zevnitř, odpočinout si od té těžké pouliční
dřiny a přesunout pole své působnosti do jiné sféry.
Trochu jsem si vylepšil zjev. Ve vetešnictví jsem si koupil príma šatstvo po nějakém rytíři, který měl
smůlu. Když jsem zašil tu díru po ráně dýkou do zad, vypadal jsem opravdu báječně. K tomu jsem si
sehnal jen mírně zablešenou paruku a začal oblažovat srdce truchlících osamělých dam. Vždy, když
jsem je potom opouštěl, rvalo mi to srdce tak, že jsem si prostě musel něco, nějakou maličkost, vzít na
památku. Je třeba říci, že si dámy nikdy nestěžovaly, protože jsem se vždycky snažil, aby si přišly na
své.
Madam Isabella sice byla na můj vkus až příliš zaoblená, no popravdě, vypadala spíš jako bečka, ale
byla často sama doma, neboť její postarší choť byl zámožný sběratel starožitností a trávil spoustu času
na cestách. Nemusel jsem se ani moc snažit a Isabellu přemlouvat. Vlastně vzato kolem a kolem,

vtáhla mě do svého hnízdečka sama. Musil jsem se jí věnovat téměř celou noc, usnula teprve až k ránu
a já se mohl vydat na obhlídku domu. Tak jako vždy jsem si chtěl vzít několik drobností coby památku
na tuto noc. Měl jsem pocit, že jsem si je ještě nikdy tak poctivě neodpracoval.
Vynechal jsem takové banální věci jako jsou cínové poháry, stříbrné nádobí a jiné haraburdí, které je
zbytečně moc objemné a překáží v případě potřeby zrychleného odchodu. Soustředil jsem se na to
nejcenější. Je zajímavé s jakou naivitou si lidi schovávají své cennosti a jsou přesvědčeni o tom, že ta
jejich skrýš je dokonalá.
Jen tak jsem omrk pracovnu a už jsem roloval koberec a dýkou páčil dřevěnou parketu, která jakoby
téměř volala: „Pozor tady je schovka!“ Byla to docela hezká sbírka, ale už jsem viděl hezčí kousky.
Několik prstenů s rubíny, smaragdový náhrdelník, nějaké kožené, dost staré pouzdro a asi tucet dalších
zlatých drobností. Zdola jsem zaslechl bušení do dveří. Hned mi bylo jasné, že návštěvníci, ať už to byl
kdokoliv, u toho nezůstanou. Měl jsem pravdu. Ozvalo se zapraštění dřeva. Když se mi v hlavě
promítlo z jakých silných dubových fošen byly vyrobeny, udělalo se mi trochu mdlo, shrábnul jsem to
všechno a řek si, že je nejvhodnější doba, abych se ztratil.
Byl nejvyšší čas, vetřelci už dusali po schodech vzhůru. Otevřít okno, vyhoupnout se na římsu a
seskočit dolů na malý zatuchlý dvorek, vše bylo dílem okamžiku. Z mnou se ozval ječivý výkřik
probuzené paničky. Jak jsem tak v raním šeru hledal kudy pryč, neobešlo se to úplně bez hluku. Z okna
se vyklonil nějaký muž a já uslyšel hluboký pánovitý hlas: „Támhle je!“ a vzduchem zasvištěla šipka z
kuše.
Neměla šanci. Do té doby jsem netušil, jak umím rychle utíkat.
Zastavil jsem se až ve staré nepoužívané stáji na předměstí, kde byla moje dočasná základna. Měl jsem
to tam rád, Byl tam klid, ticho a vonělo to tam senem, ale hlavně jsem tu byl skryt před slídivými zraky
příliš zvědavých lidiček, kteří mají málo svých problému a rádi strkají nos do cizích záležitostí.
Kapitola II. Špatné zprávy se šíří nejrychleji.
Trochu jsem si schrupnul a vyrazil načerpat novinky a prodat lup. Nevím čím to je, ale čím rychleji se
peníze vydělají, tím snáze se utratí. V jednom hostinci, kam jsem občas zapadl, jsem si poručil pěkně
vypečené kuřátko a jako předkrm si poslechl novinku o hrozné vraždě ženy známého starožitníka a o
zlodějích, kteří prý hledali obrovský poklad, ale nenašli nic, protože jim ho někdo vyfouk před nosem.
Kuřátko bylo nádherné, ale nějak mě přešla chuť a usoudil jsem, že by mému zdraví prospěla rychlá
změna podnebí. Byl jsem tak vyděšen, že jsem k vlastnímu překvapení i zaplatil.
Vyšel jsem ven a o dvě uličky dál zapadl k židovi Izákovi. Bylo příznačné, že jeho krám byl stejně
temný jako jeho kšefty. Izák měl zvláštní schopnost: Ať jste vstoupili kdykoliv, dokázal vždy vypadat
velmi zaměstnaně. Jen s velkým sebezapřením se odtrhl od pozorování malého modrého šálku na čaj a
upřel na mě znechucený pohled, jako bych byl obtížný hmyz.
Nabídl jsem mu jeden prsten z včerejšího úlovku. Pozorně si ho prohlédl a pak mi nabídl deset zlatek.
Bylo to jen zlomek skutečné ceny. Rozčílilo mě to: „Ty si se zbláznil! Tahle věcička má
desetinásobnou cenu a to co mi nabízíš je almužna!“
Ani to s ním nehnulo: „Jestli je ten prsten to co si myslím, tak jediné co potřebuješ je rychlý kůň a za
deset zlatek můžeš mít toho nejlepšího, takže ti vlastně prokazuji pozornost a měl by si mi jako příteli
ještě poděkovat. Být tebou tak to beru a neztrácím čas.“
Nepotřeboval jsem o tom přemýšlet, měl samozřejmě pravdu, ten starý lišák! Vzal jsem peníze a vydal

se ke koňaři. Vybral jsem si slušně vypadajícího hnědáka a zeptal se na cenu. Zalapal jsem po dechu,
když za něj chtěl osm zlatek, ale hnedle jsem cenu zalomil na polovinu. Zakoulel očima, předstíral
záchvat a navrhnul tři čtvrtiny. Kdyby mi nehořela fagule za zadkem, tak bych tu cenu ještě stáhnul, ale
takhle jsem to vzdal a jen v duchu přemítal o tom, jak ceny stoupají, když je po někom sháňka.
Vydal jsem se k zájezdnímu hostinci, kde jsem v pokojíku měl malou truhličku s trochou peněz a
přišlo mi líto je tam nechat samotné. Už jsem docházel ke dveřím, ale přes cestu mi přeběhla černá
kočka. Zastavil jsem se a to mi zachránilo život. Těsně přede mnou se do dveří s nepříjemným svistem
zabodl šíp tlustý jak palec, který měl špici opatřenou háčky. Už jsem ledacos viděl, a tak vím jakou
paseku taková věc člověku dokáže nadělat na cestě tělem. Nepřál jsem si, aby něco podobného potkalo
mě a hned jsem věděl, že bude vhodné vydat se na cestu co nejdřív, nejlíp okamžitě. Bez přemýšlení
jsem vyrazil a zapadl do první uličky. Ve stáji jsem odvázal koně a vyjel. Ty prachy jsem musel u
ďábla, oželet. Však ony dlouho siroty nebudou, určitě se najde někdo, kdo se o ně postará.
Sotva jsem byl venku, snažil jsem se, abych mezi sebe a své pronásledovatele položil co největší
vzdálenost.
Kapitola III.
Poklad, pro který si alespoň tucet lidí nepodřezalo hrdla, vlastně ani nestojí za řeč.
Jel jsem hezky dlouho a dával koni pěkně zabrat a až odpoledne se zastavil u malého potůčku, aby
jsme si mohli oba trochu odpočinout. Nechal jsem koně u vody a vylezl na malé návrší z kterého byl
pěkný výhled na cestu z města. Sedl jsem si a rozložil před sebou kořist. Prsteny byly sice docela
slušné a i náhrdelník byl pěkný, ale nebyly to zase žádné skvosty, prostě nic, co by stálo za tak
podrážděnou reakci. Otevřel jsem kožený obal. Uvnitř byla mapa.
Červený kroužek rámoval sedm oválů, které se podobaly trochu okvětním lístkům, ale vedle bylo
připsáno: Sedm kamenů. Opodál bylo nakresleno něco, co vypadalo jako hradba z kůlů. Nápis hlásal:
Dracie tlama. O další čmáranici autor nestydatě tvrdil, že je to Lví hříva. Zato poslední Hadie oko
vypadalo věrohodně. Na druhé straně bylo napsáno:
Pak nastal ten den
kdy stanuli vedle sebe,
Ne nebyl to sen
že už rudne krví nebe.
Muž vedle muže, vedle meče meč,
štít na štít, stáli v jeden šik.
Tak čekali připraveni na seč,
slunce odráželo se na špici pík.
Pak vyrazili do boje
v srdcích není strach,
V zástavu dali životy svoje,
toužili mít zlatý prach.
Drak zařval tak,
že otřásly se lesy na sta mil.

Vojáka nebylo však,
který by ustoupil.
Tu zdvihla se bouře
A vál vítr tuhý,
rozlilo se moře,
a opustilo břehy.
Když živli se zklidnily,
Zůstaly jen vybledlé kosti
a zbroj rozhozená po okolí,
jen havrany hřbitov ten hostí.
Však i drak je pryč
A zlato dále leží v zemi,
stačí jen mít klíč
a hledat mezi znaky těmi.

Takových map už jsem viděl tucty! Jeden čas jsem totiž žil v klášteře a než mě začal pedofilní převor
věnovat nežádoucí pozornost, trávil jsem čas překreslováním map.
Tohle je bezcenný iluminát, ohodnotil jsem výtvor a za tak mizernou vešovánku by nakopali do zadku

i druhořadého básníka i když tahle hrdinská poezie, je blbá skoro vždycky. Jedinej komu se to jakš takš
povedlo byl nějakej Homér.
Mapu jsem zabalil, dal jí do sedlové brašny a věnoval se raději důležitějším věcem, jako je třeba
obhlídka obzoru. Na cestě se v dálce objevil obláček prachu, což znamenalo jezdce a tudíž potažmo
pravděpodobně i nepříjemnosti. Jak jsem spěchal, zakopl jsem o kámen a dostal se dolů mnohem
rychleji než bych si byl přál. Nebyl čas zjišťovat v jakém stavu je moje tělesná schránka, protože jsem
nijak netoužil po seznámení s pronásledovateli. Oni však byli jiného mínění, což jsem poznal poté, co
jsem se po tříhodinové ostré jízdě podíval opět zpátky. Asi to mysleli vážně, protože skupinka značně
zmenšila můj náskok. Teď už bylo vidět, že je asi deset jezdců. Bylo jasné, že jim neuniknu a tak jsem
zkusil nějaký čas ject korytem malé říčky. Další obhlídkou jsem zjistil, že se můj náskok sice trochu
zvětšil, ale ta parta dávala najevo maximální urputnost ve snaze mě dohnat.
Do večera jsem zkusil ještě tři nebo čtyři finty, ale pak mi začaly docházet nápady. Jediný výsledek,
který to mělo, byl můj schvácený kůň. Rozhodl jsem se zredukovat počet nepřátel. Nejsem žádná
šermířská elita a tak jsem vůbec neuvažoval o tom, že bych si poradil se všema najednou. Byl jsem
zrovna na místě, které se k tomu účelu ideálně hodilo. Byl to hluboký úvoz, posetý znětí skal a
balvanů. Seskočil jsem z koně a ani jsem ho nemusel dvakrát pobízet, aby utíkal. Lezl jsem po příkrém
svahu a hledal ten správný kámen. Netrvalo mi to nijak dlouho, asi pátý šutrák, přibližně mojí
velikosti, se tvářil, jakoby bylo jednoduché s ním pohnout. Zkusil jsem to, až mi oči vylézaly z důlků,
ale balvan nic. Inu co by jste chtěli, vždyť je to balvan! Ulomil jsem dlouhý tlustý klacek a zkusil to v
horní polovině. Teprve pak si dal milostivě říct a s pronikavým lupnutím se převrátil a začal se koulet
po svahu. Asi se mu to líbilo, protože cestou sebou bral i další, aby si tu srandu taky užily. Byl nejvyšší
čas, protože už bylo slyšet dusot blížících se pronásledovatelů.
Hnali koně a úplně zaujatí pronásledováním si nevšímali ničeho okolo, ale zvířata cítila blížící se
kamennou lavinu, začala se plašit a tak balvany dorazily doprostřed pěkného zmatku. Mám- li být
upřímný, tak se musím přiznat, že kdybych si to takhle naplánoval, tak se to nepovede. Z celé skupiny
zůstali nezraněni snad tři nebo čtyři, přesně to nevím, protože jsem seděl pěkně nahoře za stromem a
jen občas jukal co se děje, i když ti dole měli momentálně svých starostí dost.
Pak se věci začaly kazit. To když se vrátil můj kůň. Možná se taky chtěl na tu melu podívat. Chytli ho,
netrvalo to dlouho a ozval se vítězný výkřik v momentě, kdy našli mapu. Pak nasedli a jeli pryč.
Najednou mi to všechno v hlavě zapadlo do sebe. Nehledali mě pro těch pár cetek, ale pro bezcenej
kus pergamenu. Oddechl jsem si. Byl jsem rád, že to tak dopadlo. Vlastně, uvažoval jsem, můžu být
spokojen. Jen ať si klidně nechají nějakou pošahanou mapu, hlavně když budu mít od nich pokoj.
Kapitola IV. - Den, kdy se probudím a nebudu mít žádné problémy, budu pravděpodobně mrtvý.
Počkal jsem až tam dole utichl nářek a pak jsem sešel dolů, abych se jim podíval po obsahu kapes, ale
většina z nich byla natolik zmasakrovaná, že se mi udělalo zle. Už jsem chtěl tohle nepříjemné místo
opustit, když se těsně vedle mě ozval ženský hlas: „Nestydíte se okrádat mrtvé!“
Nikoho jsem neslyšel přicházet a tak jsem vylít alespoň dvě stopy vysoko. Jestli ne ve skutečnosti, tak
v duchu určitě.
Stála tam mladá žena, nebo vlastně spíš dívka v prvním rozpuku ženství. No znáte to ne, takové ty
ostré špičaté tvary, které teprve později přejdou do slastných oblin. Hnědé oči jak laňka, malý pršáček
a kolem něj spousta nádherných pih. Byla by i hezká pro ty, kteří si libují v takových typech. Ovšem
nejpodstatnější vadou na její kráse bylo to, že mi mířila přímo do obličeje kuší. Držela jí přitom

takovým způsobem, jakoby měla jen matnou povědomost o její funkci.
„Okamžitě toho nechte, jste mým zajatcem!“
Snažila se, aby to znělo odhodlaně a rozhodně, ale hlas jí zrazoval. Bylo znát, že ani jí pohled na ten
masakr nedělá dobře. Měla nervy na dranc a prst jí vibroval po spoušti.
„Dobrá, vzdávám se, jen to prosím dejte pryč.“
„Půjdete se mnou na můj hrad, předstoupíte před soud a podrobíte se rozsudku?“
Samozřejmě jsem to slíbil. V té chvíli jsem byl ochoten slíbit jí cokoliv, jen aby dala tu zbraň pryč.
Byla spokojená a skutečně jí sklonila, dokonce se ke mě obrátila zády. Mohl jsem se jí v tý chvíli
zbavit alespoň pěti způsoby a utýct. Dodnes můžu těžko říct, proč jsem to neudělal.
„Následujte mě.“ řekla, ale hlas se jí zalomil. Ohodila zbraň, popadla se za břicho a zvracela. Kuše
dopadla na kámen, tětiva zadrnčela, vypálená šipka mi škrtla o ucho a zašustila v listech stromů
opodál. Hned mi bylo jasné, že tohle je něco pro milovníky silných zážitků a je to ta nejvhodnější
chvíle abych se ztratil, ale měl jsem slabou chvilku a tak mi jí přišlo líto. Teprve později jsem si
uvědomil, že TOHLE jsou ty prchavé a zdálnlivě nedůležité okamžiky, kdy si člověk rozhoduje o svém
dalším osudu.
Když si ulevila, vzal jsem jí kolem ramen. Její odpor byl minimální. Řekl jsem si, že jestli ten její hrad
vypadá tak jako způsob kterým mě zajala, mohlo by to být ještě zajímavé a stane - li se situace
kritickou, nějak se z toho vždycky dostanu.
Už se stmívalo, když jsme sjeli na poměrně širokou vyježděnou cestu a brzy jsem ho uviděl. No,
hradem bych se to dalo nazvat jen ztěží, spíš to byl opevněný statek. Místo kamenných hradeb tu byly
zasazeny vysoké zašpičatělé kůly obkroužené hlubokým příkopem a i vevnitř byla z kamene jen hlavní
budova.
Dívka celou cestu mlčela a jen mě po očku pozorovala. Branou otevřenou dokořán jsme vjeli na
zablácený dvůr plný domácího zvířectva, kterému vévodila obrovská kupa hnoje.
Vstoupili jsme do budovy, prošli chodbou a vešli do místnosti, která možná byla kdysi prostorná, ale
nyní byla plná knih, podivně pokroucených baňek a dalších předmětů neurčitého použití. Cestou jsem
viděl několik čeledínů, ale vojáka žádného a to mě uklidnilo.
Od stolu vstal muž. Byl už hodně prošedivělý, ale postavu měl pořád rovnou a pevnou. Bylo na něm
vidět, že je to voják každým coulem.
Z pod hustého huňatého obočí mě pozorovaly šedé oči. Jeho ostříží pohled se do mě zabodl jako jehla,
ohodnotil mě a pak svou pozornost přenesl na dívku.
„Co je to zač, Agnes?“ zeptal se ostře.
„Obíral mrtvoly a tak jsem ho zajala, abys ho potrestal.“
Zapomněla jsi ho odzbrojit.“
„Slíbil, že se podrobí a půjde se mnou.“
Další oceňující pohled na mě, chvilka ticha a pak řekl: „Nech nás o samotě, prosím.“
„Ale dědečku...“
Velitelským gestem ruky dal najevo, že o tom nehodlá diskutovat.
Sotva odešla, vstal, podal mi ruku a představil se: „ Jsem rytíř Armando de Brasco a děkuji vám, že
jste mé vnučce neublížil, je to ještě děcko. Budu na ní muset dávat větší pozor, příliš jsem se zabral do
studií. Ona už si o sobě myslí, že je dospělá, ale přitom je stále ještě naivní.“
Rozmáchlým gestem ukázal na hromady knih povalujících se skoro všude. Pak se zeptal: „Chcete mi
vyprávět svůj příběh?“

Věděl jsem, že ví a tak jsem pokýval, že ano a on mi nabídl křeslo. Odklidil část knih ze stolu a osobně
mi připravil malé pohoštění. Přijal jsem ho s povděkem, v podstatě jsem celý den nic nejedl. Začal
jsem vyprávět svůj příběh, i když v poněkud upravené verzi. Nedotíral dotazy a záležitost se šutráky
přijal jako samozřejmost: „Netřeba se ospravedlňovat,“ namítl, „ to byla povolená válečná lest.“
No já si tedy myslím, že jsem jim proved pěknou lumpárnu, ale je fakt, že věci se dají nazývat různými
jmény. Než jsem skončil byla hluboká noc a já byl po tom rušném dni pěkně utrmácenej. Najed jsem se
a napil, padala mi víčka únavou a ani nevím jak jsem se dostal do postele.
Ráno jsem se s pomocí sluhy upravil do přijatelné podoby a odkráčel na snídani s pánem domu. Agnes
mlčela, oči zabodnuté do talíře, jakoby na pečeném mase s vejci bylo něco extra zajímavého. Bylo
pravděpodobné, že než jsem se dostavil, odehrál se zde výchovný pohovor. De Bracso navázal na moje
včerejší vypravování:
„Potom co jste včera odešel, díval jsem se tady se svým přítelem Nelusem do zeměpisných knih a
podařilo se nám najít zmínku o Hadím oku. Toto jméno kdysi používali domorodci pro Remiské
jezero. Leží v hlubokém elipsovitém údolí porostlém mechem, jehož zelenavý nádech se odráží v
temných vodách. Je to místo velmi ponuré, venkované říkají, že je prokleté a vyhýbají se mu.
Další názvy se nám nepodařilo najít, ale je pravděpodobné, že i ony odpovídají existujícím útvarům a
když použijete jezero jako výchozí bod, mělo by být snadné najít další.“
Postřehl můj odmítavý kukuč a zeptal se: „Vy nemáte chuť se tam podívat, když už jste se do toho
připletl?“ Vzpomněl jsem si na zákeřné střelce ve městě i na tu skupinu zarputilých pronásledovatelů:
„Ani ne, nevypadají na to, že by snesli konkurenci.“
„Pak byste možná nepohrdl společníky do nepohody. Přemýšlel jsem nad tím a nějaké menší
dobrodružství by se mi docela hodilo. Z toho života tady už začínám lenivět. Agnes ovšem bude muset
ject s námi.“ „Agnes? Vždyť nevíte co se všechno cestou muže stát!“
„Pořád to bude lepší, než kdybych jí tu nechal samotnou bez dozoru.“
Přiznám se, že i ve mě čertík zvědavosti zahlodal a představa rytíře de Brasca jako společníka se mi
líbila, ale s Agnes to bylo naopak. Byl to pošuk a budou s ní problémy. Nakonec jsem si řekl, že se
můžu vždycky trhnout a bezpečnost Agnes bude rytířův problém, a souhlasil jsem.
Potvrdili jsme naše právě uzavřené spojenectví stiskem ruky a dali se do plánování.
Kapitola V. - Plány se vytvářejí proto, aby se nedodržovaly.
Tedy správně bych měl napsat, že ONI se dali do plánování. Myslím tím rytíře a jeho přítele Neluse.
Byl to podivný člověk, chodil pomalu jako stařec, měl zcela bílé vlasy až na ramena, ale přesto na něm
bylo vidět, že to neodpovídá jeho skutečnému věku.. Trochu jsem si s tím lámal hlavu a rozhodl jsem
se dávat si na něj pozor i když rytíř de Bracso mu zcela důvěřoval.
Vytáhli nějaké mapy a začali se jimi probírat. Úplně zapomněli na okolí a připadali mi jako malí kluci,
jenže já bych nejraději vyrazil hned. De Bracso mi vysvětlil, že máme vlastně několik dní náskok:
„Pronásledovali vás celý den, to znamená, že se budou opět den vracet, jeden nebo dva dny jim potrvá,
než najdou někoho, kdo jim pomůže s mapou, další den potřebují na zformování své výpravy a pak
zatímco mi pojedem tudy (ukázal prstem po mapě) oni musí tudy a to je zase o dva dny navíc. Máme
času dost.“

Nic jsem proti tomu nenamítal a jen se v duchu modlil, aby měl pravdu. Opět dali hlavy k sobě, o
čemsi se dohadovali, a jen občas to konzultovali s Yoggou, což byl rytířův sluha, velikánský obr s
pěstmi schopnými vyrazit člověku mozek z hlavy, a další z nesporných účastníků výpravy.
Nelus každou chvíli něco škrábal něco brkem na papír. Tenhle zvuk mě přiváděl k šílenství a tak jsem
se raději vypařil ven. Aby mi nebylo smutno, vzal jsem si sebou džbánek docela slušného piva, chleba
a pořádný kus uzeného masa. Usadil jsem se pěkně do stínu, vychutnával nicnedělání, když se otevřela
brána a dovnitř vešel hlouček hlasitě brebentících lidí. Všichni nechali práce, sbíhali se k nim a tak k
domu dorazil už docela obstojný dav. Rytíř vyšel ven a lidi se před ním rozestupovali. Já v té mezeře
uviděl, že ve středu skupinky jsou primitivní nosítka vyrobená ze čtyř svázaných větví a houně a na
nich trpaslík.
Většina z městských lidí nikdy živého trpaslíka neviděla a tak si ho přestavují jako dobráckého
bělovlasého starce v pracovním oděvu s lopatičkou v rukou. Tahle zidealizovaná představa ovšem
nemá se skutečností nic společného. V reálu jsou totiž trpaslíci neustále podráždění a ochotní porvat se
s každým, kdo by udělal sebenepatrnější narážku na jejich vzrůst. Jejich pracovním oděvem je
kroužkovaná zbroj ze které maj snad i spoďáry, a oblíbeným nástrojem je jim dvoubřitá sekera mnohdy
stejné velikosti jako oni sami.
Trpaslík ležel bezvládně, oči v sloup a na hlavě krev. De Bracso se k němu nahnul, ohmatal mu ránu a
poručil: „Vodu!“
V okamžiku mu někdo podal škopík s vodou. Rytíř ji chrstnul trpaslíkovi do obličeje a vzápětí nato mu
vlepil dvě parádní facky. Trpaslík zamrkal a pokusil se vstát. Vzápětí se zasténáním klesl zpět na
nosítka: Co, co...?“
„Bolí tě něco?“ zeptal se rytíř.
„Hlava...“
„Máš jí tvrdou jako kámen, budeš v pořádku,“ de Brasco se otočil k čeledínům, „uložte ho do stínu a
dávejte mu studené obklady.“
Pak se zeptal chlápků co ho přinesli: „Kde jste ho našli?“
Jeden z nich promluvil: „Byli jsme na lovu pane, a vaše lovecká doga se najednou utrhla z vodítka a
utekla do křoví. Za moment odtamtud vyběhl tenhleten a doga za ním. Asi myslela, že je to nějakej
přerostlej králík. To trpaslo muselo bejt pěkně vyděšený, protože si to namířil rovnou do strže. Myslel
jsem si, že je po něm, ale tajdle Rodin povídá, že ještě dejchá a že by ste byl rád, kdyby sme ho
přivlíkli. Tak jsme udělali tyhlec nosítka a máte ho tu.“
„Dobře jste udělali, pak se přihlaste o odměnu.“
Už se chtěl vrátit zpět do domu, když jeho pohled upoutal další příchozí. Byl to velmi vysoký, štíhlý
muž. Dlouhé blond vlnité vlasy měl naondulované jako nějaké princátko od dvora. Na sobě bezvadně
čistý a upravený lovecký oblek. Nemít některé typické znaky, které prozrazovaly, že je to elf, mohl by
si leckdo myslet, že je to nějakej městskej hejsek, kterej je poprvý v lese.
Přiloudal se k nám: „Promiňte pane, hledám svého přítele Mortimera. Ztratil se mi támhle v lese a
podle stop soudím, že spadl do strže, někdo z vašich lidí ho našel a odnesl sem..“
Mluvil, ale přitom očima stále těkal po okolí. V okamžiku, kdy uviděl trpaslíka, který si hověl ve stínu
verandy a vypadal, že se mu už daří dobře, svou řeč přerušil, rozběhl se k němu a hned spolu začali
staccato brebentit v cizím jazyce. Pak se vrátil k nám: „Jmenuji se Halk a měl jsem prince Mortimera
doprovázet a chránit ho, ale pronásledoval jsem laň a v zajetí lovecké vášně jsem na svůj úkol hanebně
zapomněl a selhal jsem. Díky vašim lidem, kteří mu zachránili život! Jsme vám zavázani. I když tu

můj přítel je jen chvilku, nemohl nezaslechnout cosi o nějaké nebezpečné výpravě na kterou se prý
chystáte vydat. Mohli by jsme se přidat a v případě potřeby vám býti nápomocni?“
De Bracso na něj vytřeštěně zíral a pak jakoby duchem nepřítomen jen zamumlal: „Jo, totiž ano!“ a
odkráčel dovnitř provázen Nelusem. Rázoval si to chodbou až ke své pracovně. Zabouchl mi dveře
před nosem, pak jsem slyšel děsnou ránu, další a další. Nedalo mi to, abych nenahlédl klíčovou dírkou.
De Bracso chodil kolem stolu a bušil do něj pěstí až knihy nadskakovaly. Divil jsem se jak to vydrží,
ale stůl na to byl asi zvyklý. Stál a držel.
„Nelusi, můžeš mi vysvětlit, co se tu k sakru děje! Nejdřív moje vnučka. Leží celé dny doma, nemůžu
jí nikam vytáhnout, pak se najednou zblázní, vyjede si na projížďku a přitáhne sebou prvotřídního
zloděje, podvodníka a pravděpodobně i vraha, jako by to byl ochočeněj pejsek. Ťuknu do něj a on mi
vyklopí svůj příběh a já starej kozel, kterej se zařekl, že odtud už nikdy nevytáhne ani paty, mu
navrhnu honbu za chimérickým pokladem. Už si někdy něco takovýho zažil?“
„Pak se tu objeví to trpasličí princátko a elf. ELF, Nelusi!!! Myslel jsem, že elfové jsou výmysly
dávných vypravěčů, nebo už dávno vymřeli. A trpaslíci se tu nikdy neukázali, žijí přeci daleko v
Bílých horách. Je o nich známo, že se hned tak něčeho neleknou a raději se nechají zabít, než aby
ustoupili před nepřítelem. Tenhle utekl před obyčejným psem. Čert ví, co vlastně viděl, možná
nějakého běsa, či co. Tohle přeci není normální! Kdo nebo co nás tu postrkuje jako kdyby jsme byli jen
figurky!“
„Je to osud,“ vysvětloval Nelus, „můžeš si to představit jako zamrzlou řeku. Přijde ta správná doba,
trochu se oteplí, ledy začnou praskat a všechno se dá do pohybu. Nedá se proti tomu bránit. Proud děje
by nás vzal sebou. Chápu to jako pokyn osudu, kterého nelze neuposlechnout. A popravdě se na tu
cestu i těším a jsem rád, že jsem byl ve správný čas na správném místě, ruka osudu mi pokynula a já
mám pocit, že prožiji něco...“
Co si Nelus představoval, že prožije, to nevím, cestování totiž většinou obnáší spoustu únavy,
nepohodlí a problémů. Koutkem oka jsem totiž uviděl něco bílého. Narovnal jsem se tak prudce, že mi
až luplo v kříži. Stála tam Agnes a samolibě podupávala nožkou: „Nemáte dojem, že jsme vás zastihla
v poněkud nedůstojné pozici?“
„Měl jsme pocit, že jsem tu někde ztratil půltolar,“ já na to.
V nouzi je i blbá výmluva dobrá.
„Ale?! Neříkejte? Skoro to vypadalo, jakoby jste poslouchal za dveřmi?“ Sarkasmus by se z ní dal
ždímat. „Néé! Milost slečinka se ráčí mýlit!“
Sjela mě pohledem, který čtvrtil, krájel a pálil.
„Nevím proč vám dědeček důvěřuje, ale na mě si nepřejdete, pane padouchu! Dám si na vás dobrý
pozor, jste kluzký jako had, ale až jednou uděláte chybu, pak se těšte, pak s vámi zatočíme!“
Otočila se a naštvaně odpochodovala.
Kapitola VI. - Cestovat se dá nepohodlně, nebo nepohodlně.
Vyjeli jsme. Podle mých představ by se mělo jet tryskem, ale oni to pojali spíš jako odpolední
pohodovou projížďku. Vpředu jeli vedle sebe, zabráni do debaty o správnosti směru, rytíř s Nelusem.
To, jak se vášnivě přeli a ukazovali rukama na všechny strany, značně podlomilo mojí důvěru v jejich
znalosti místopisu. Sekundoval jim Mortimer. Čeledíni mu ještě včera našli v lese jeho sekeru a on si s
ní teď neustále pohrával, aby vyniklo její ostří a velikost. Prostě se předváděl, náfuka jeden. Měl jsem
tisíc chutí se ho zeptat, proč se lekl obyčejného psa, zpanikařil a hupnul do strže, ale pak jsem si to

rozmyslel a řek si, že bude lepší ho nedráždit. Ta sekera fakt vypadala dost ostře.
Yogga jel vedle Agnes a pozoroval se sveřepým odhodláním každý strom, jakoby se za ním měla
skrývat celá banda hrdlořezů. Z druhé strany jel Halk. Konverzace spočívala v tom, že jí skládal
neustálé poklony a lichotky. Já skupinu takticky uzavíral a nikdo si mě moc nevšímal, kromě Agnes,
která na mě občas vrhla pohrdavý pohled. Měl mi říkat: „Podívej, jak se má správně chovat vychovaný
muž k dámě, ty vidláku neomalenej!“ Posléze jí to přestalo bavit a ignorovala mě. Hned jsem toho
využil a na prvním příhodném rozcestí odbočil. Bylo to v hustém lese a nikdo si toho nevšiml. Úzká
křivolaká stezka byla v trávě téměř neznatelná a po čase přešla v širší uježděnou cestu. Nechal jsem
tedy koně, aby ukázal co umí.
Slunce už bylo hodně vysoko, když jsem zvolnil a jel podél průzračné horské říčky, až k brodu. Bylo to
takové malebné místečko, že přímo vybízelo k odpočinku. Slezl jsem a nechal koně pít. Sedl jsem si
pod strom, zavřel oči a představoval si užaslé kukuče ostatních až zjistí, že jsem jim frnkul. Už jsem
téměř usínal, když jsem uslyšel klapot koňských kopyt. Při výběru místa pro úkryt bývají většinou
moje nohy rychlejší než hlava, ale tentokrát mě zbaběle zradily a já zůstal trčet uprostřed palouku, jako
rozcestník.
Za skálou se vynořil de Brasco, vedle něj Nelus a za nimi další. Zírali na mě překvapeně a já jím
odpovídal stejně nechápavým pohledem.
„Ani jsme si nevšimli, kdy jste nás předjel Carlosi?“
„Byli jste tak zabráni do hovoru, že jsem vás nechtěl rušit. Bylo tak krásně, a já zatoužil projet se
trochu rychleji. No a pak tady na tom ideálním místě jsem se rozhod, že na vás počkám, abych
náhodou nezajel moc daleko a neztratil se vám.“
Prášil jsem o sto šest, až se vlastní ucho divilo, co vlastní huba povídala. Nevím jestli mi věřili, ale
dělali, že je všechno v pořádku, já taky dělal, že je všechno v pořádku, ačkoliv vevnitř mě vztek
rozpaloval doběla. To dopoledne jsem raději už žádný pokus neopakoval a raději přemýšlel, jak se to
ksakru mohlo stát. Nakonec mě napadlo, že nejlepší bude, dát se příště opačným směrem a tak jsem to
odpoledne zkusil. Nebudete mi to věřit, ale nějak jsem se mezi kopci zamotal a ztratil směr. Nevěřil
jsem svým očím, ale po nějakém čase jsem jel opět na konci skupiny.
Poslední zoufalý pokus jsem udělal během zastávky na večeři. Znova jsem vyjel opačným směrem a
pobídl koně k trysku. Úplně se zbláznil a protáhl mě pěkně trnkovým roštím. Motal se sem a tam až
jsem byl pěkně poškrábaněj a ošlehanej větvičkama. Spokojen s výsledkem mě v tomto stavu napůl v
bezvědomí přivezl zpět do tábora. Ostatní jen zírali, když moje zdevastovaná maličkost vplula na
paseku. Na otázku, co jsem dělal, jsem po pravdě řek, že ani nevím.
Po této zkušenosti jsem raděj od dalších pokusu upustil. Musil jsem přiznat, že na tom co Nelus tvrdí o
osudu, který si s námi hraje, něco je.
Přemýšlel jsem o tom, co asi podnikají současní vlastníci mapy.
Zatím jsme nikoho nepotkali, což mě těšilo.
Horší už to bylo s pohodlím. Jsem v podstatě městský člověk a nedělá mi dobře být celé dny v sedle.
Už druhý den jsem nevěděl jak si sednout a bolelo mě celé moje já.
Kapitola VII.- Smrt si nevybírá. Někdy.

Krajina, kterou jsme jeli, byla opravdu tak ponurá jak tvrdil Nelus a myslím, že vůbec nebylo třeba lidi
přemlouvat k tomu, aby se těmto místům zdaleka vyhýbali. Kopce byly vysoké, strmé a zarostlé
vysokými stromy s nezvykle velkými listy. Spolehlivě zachytávaly i to málo světla, které pronikalo
mezi skály. Výsledkem bylo zelenavé pološero.
Zrovna jsem si říkal, že je to místo jako stvořené k přepadení, když se za jednou zatáčkou zjevila
odzbrojená skupinka. Vybavení měli všelijaké a vypadalo to, že s vědomostmi o taktice na tom nejsou
o nic líp. Jakmile nás uviděli, začali mávat zbraněmi a ječet jako pominutí.
Tihle žabaři v podstatě neznamenali žádný problém. De Brasco vytasil meč a pobídl svého koně ke
klusu. Vedle něj se mezi Halkem a Nelusem protlačil trpaslík. Jeho kulatá postavička sedící na
vysokém koni vypadala téměř směšně, ale když se v jeho ruce sekera změnila ve svištivý lesklý blesk,
bylo jasné, že je to prvotřídní bojovník.
Vlastně to nebyl ani boj, ale spíš jatka. Yogga pak odklidil těla stranou a všichni se uvolnili.
Nechtělo se mi věřit, že to byl náhodný útok a zdálo se mi to vítězství až příliš snadné. Pocítil jsem
podivné mrazení, jakoby mi záda ztrnula a naskočila mi husí kůže. Otřásl jsem se a popošel k rytíři,
který se skláněl nad jedním z mrtvých. Položil jsem mu ruku na rameno a řekl: „Něco není v pořádku.
Něco se dě...“ Přerušil mě bolestný výkřik. Ohlédl jsem se a viděl Agnes, které trčel šíp z prsou a okolo
něj se šíří rudá skvrna.
„Néééé!“ zařval rytíř a chtěl se k ní vrhnout. Mortimer ho s nečekanou silou strhl zpět a sekerou
zachytil další šíp.
„Moment.“ řekl Halk a zmizel. Jeho hlas zněl téměř ledabyle, ale vycítil jsem v tom hrozbu tak
temnou, že bych nechtěl být na místě zákeřného lučištníka.
Rytíř se vytrhl trpaslíkovi a nedbaje nebezpečí poklekl k Agnes a jedním trhnutím jí rozerval šaty.
Uviděl jsem její bělostné hrdlo, půlkruh pih na hrudi a těsně pod malým hrotitým prsem zabodnutý šíp.
Ten lotr mířil přesně! De Brasco jí nadzvedl, ale v příštím okamžiku mu zplihla v náručí, jak hadrová
panenka. Rytíř zestárl v jediném okamžiku o sto let.
„Proč zrovna ona a ne já? Jsem už starý a ona měla všechno před sebou.“
Jako duch se před námi zjevil Halk. Vlekl za sebou tělo menšího tlustého chlápka s hrubým krysím
obličejem. Rytíř po něm šlehl nepříjemným pohledem: „Chtěl bych ho mít raděj živého!“
„Vím. Plížil jsem se k němu, ale v posledním okamžiku mě zahlíd, dal se na útěk a pádem ze skály si
zlomil vaz.“
Je zajímavé, jak smrt mění nejen své zákazníky, ale i lidi kolem. Ještě před okamžikem jsem na Agnes
myslel jako na drzého, vzteklého, dospívajícího fracka, ale teď už se mi to jaksi nedařilo. Byla to
krásná, něžná víla. Jindy bych už při představě, že se za každým stromem může skrývat další lučištník
napínající právě zákeřně tětivu, mizel úprkem do dáli, jenže teď a tady mi to najednou jaksi bylo jedno.
Najednou mi došlo, že tímhle to bláznivé cestování končí. Armando de Brasco teď docela určitě vezme
Agnes, aby jí pohřbil doma. Ostatní se rozejdou a já pojedu někam, kde je rovina a není tam tenhle
hnusnej prales, odkud je možné na člověka střílet ze zálohy.
Nelus měl asi stejné myšlenky, protože přistoupil k rytíři a řekl: „Je třeba se rozhodnout.“
„Co?“ reagoval Brasco roztržitě.

A k všeobecnému údivu prohlásil: „Pohřbíme Agnes tady. Postavíme jí mohylu a pak pojedeme dál.“
Říkal to pomalu, jakoby to i jemu samotnému šlo těžce z úst.
A taky, že jó. Všichni se vystřídali při kopání hrobu do kterého jsme Agnes uložili a na její tělo pak
naskládali hromadu kamení.
Taseným mečem jí rytíř vzdal poslední čest a pak jsme vyjeli.
Znova jsem měl o čem přemýšlet. I když de Brasco byl bezpochyby drsný voják, tak tohle byla jeho
milovaná vnučka. Pořád se tu děly divné a nepravděpodobné věci. Pranic se mi to nelíbilo, ale
vypadalo to tak, že se s tím nedá nic dělat.
Kapitola VIII.- Nejistější způsob, jak spáchat sebevraždu, je urazit čarodějnici.
Remijské jezero se před námi objevilo další den cesty. Jeho olověný lesk se dobře hodil k ponuré
náladě, která panovala. Postupovali jsme po břehu a dohadovali se, kde a jak by bylo nejlepší hledat
Lví hřívu. Pak jsme to uviděli všichni téměř najednou: Pod velkým skalním převisem stál docela velký
a hezký domek. Venku nad ohýnkem byl zavěšen kotlík, u něj stála v odvážně vystřižených rudých
šatech mladá dáma a cosi kutila. Z nádob stojících na stolku opodál cosi přidávala do kotlíku. Z pod
černého špičatého klobouku jí dlouhé rusé vlasy splývaly až k pasu. Byla ověšena tolika stříbrnými
okultními symboly, že by to stačilo na zakotvení celé flotily.
Každý, kdo je jen trochu inteligentní, ví velice dobře, co takové indicie znamenají a že se má člověk k
takové dámě chovat velmi slušně. Mortimer si tedy vlastně své neštěstí zavinil sám. Přihnal se k ohni,
vůbec neuznal za vhodné slušně pozdravit a představit se a hned spustil: „Hele znáte to tady v okolí, že
jó?“
Halk o něm vždy mluvil jako o princi, ale v té chvíli se choval jako poslední balík ze Zástrkova.
Čarodějnice po něm jen blýskla očima a dál se věnovala své práci. Mortimer asi měl pocit, že ho pro
jeho malou postavu přehlíží a tak pokračoval tím nejhorším možným způsobem: „Hele, ty náno, si
snad němá?“
Nikdo mu nedokázal zabránit v tom, aby nevychrlil sérii nadávek. Všichni totiž zapomněli na tradiční
popudlivost trpaslíků. Nelus se ho pokusil odstrčit a omluvit se, ale už bylo pozdě. Nadávka: „Ty můro
jedna vyvalená!“ bylo to poslední co řekl. Jedno nedbalé gesto a mohli jsme si Mortimera postavit
akorát tak do zahrady. Tedy pokud by někdo sebral dost odvahy a postavil si na skalku něco s tak
vypoulenýma očima a blbým výrazem.
„A je z něj socha.“ Komentoval to Halk ledově klidným hlasem, ale vzápětí se čarodějnici vrhl k
nohám.
Poklekl před ní a psí pohled, který na ní vrhl byl takové průraznosti, že by to rozpustilo i kámen.
„Madam! Zapřísahám vás a prosím, opusťte mu, on to tak nemyslel, má trošku prudkou povahu, je
sirotek, rodiče mu zemřeli, když byl ještě v plenkách...“
Halk mě překvapil. Zatím jsem ho takhle neznal. Teď jsem k němu pocítil hlubokou úctu, jakou cítí
znalec při pohledu na mistra. Fakt, že takhle žvanit hned tak někdo neumí. Spolu s jeho exteriérem to
bylo prostě neodolatelné a i já mu to v tý chvíli věřil.
Ještě jí trochu polichotil a čarodějnice roztála jako máslo na rozpálené pánvi a v dobrém rozmaru kývla
směrem k Mortimerovi. Nestalo se nic. Mávla energičtěji, ale výsledek se jaksi nechtěl dostavit.
„Promiňte, hned to bude... (další rasantní mávnutí) ...teda jaksi...(teď už máchala rukama tak, že
připomínala větrný mlýn, jenže s nulovým efektem)...“ Poprsí zvící dvou mohutných dýní se

rozčilením prudce nadouvalo, až švy na róbě hrozily prasknutím. Přestala nás víceméně vnímat, z
čehož jsem usoudil, že jí problém zaujal jako odborníka, a vedla částečně hlasitý monolog ve kterém se
objevily výrazy jako: Špatné vyzařovaní aury, nevhodná konstelace hvězd, objektivní potíže, zásadní
změny mentální roviny energie zero, záporné vlnění, astrálno vysublimovalo do páté dimenze Lamiel a
tak podobně.
Posléze jí došel dech i inspirace a tak jen rozpačitě rozhodila rukama. Symboly vysoké ceremoniální
magie o sebe zacinkaly. Šalamounova pečeť, vedle posvátné opice Pu a boha Falluse - z toho se dalo
usoudit, že dáma je důsledná a chce mít jistotu, že alespoň některý z bohů bude určitě vzhůru a bude jí
naslouchat. Leč v tomto případě se zdálo, že není žádný trouba, který by pohotově přiklusal na pomoc,
nebo by se hodlal angažovat.
No, abych to zkrátil, nakonec jsme se dohodli, že tam Mortimera necháme a dáma se dušovala, že
podnikne energické kroky, aby se vrátil do pohyblivého stavu.
Většině čarodějnic, tak jak je znám, člověk nemůže věřit ani pozdrav, ale já mít tohle před barákem,
tak se taky snažím, aby to setsakra rychle zmizlo. Když jsem viděl její bezradnost při předchozích
pokusech, říkal jsem si, že jí čeká pěkná fuška.
Stejně se ovšem nic jiného nedalo dělat, protože v tomhle stavu jsme ho nemohli vézt sebou, nehledě k
tomu, že by se čarodějnice mohla urazit znova a vyrobit si z nás u domu sousoší, které by se dalo
nazvat Blbí hledači pokladu.
Kladem bylo, že nám z ní povedlo vydolovat docela ucházející popis cesty k Lví hřívě. Jak jsme se
dozvěděli, je to prý žlutavé skalisko. Ční vysoko nad okolí terén a nelze ho přehlédnout.
Musím se nechtě přiznat, že alespoň v tomto ohledu nelhala. Když jsme další den vyjeli konečně z
toho lesa uviděli jsme jí okamžitě. V raním slunci zářila jasně žlutou barvou, takže vypadala téměř
jako ze zlata. Byl to úchvatný pohled a já se jen divil, že jsem o tomhle zajímavém útvaru nikdy
neslyšel. Dnes si myslím, že tam možná ani nikdy předtím nebyl a nebude ani v budoucnu. Byl tam jen
tehdy a jen pro nás.
Kapitola IX.- Vždycky to ještě může být horší.
Náhorní planina byla, oproti údolí z kterého jsme vyjeli, téměř pustá, jen tu a tam na ní rostly nízké
keře. Poblíž Lví hřívy byl malý hájek tvořený tak stovkou stromů. Nechali jsme tam koně a vydali se
nahoru. Šlo to docela dobře, protože jednotlivé „vlasy“ hřívy tvořily jakési stupínky. Dračí tlamu jsem
uviděl na obzoru zcela jasně a uvědomil jsme si, že jí znám pod jménem Velká severní bariéra. Tento
zlom téměř dokonale odděloval Severní poloostrov od ostatního světa a překonat ho šlo jen na
několika místech. Tohle bylo jedno z nich. Mezera mezi špičatými skalisky opravdu připomínala tlamu
draka.
Najednou se vedle nás vynořil takovej ošuntělej vychrtlej dědek a hlásil: „Já jsem strážce hory!“
Mračil se při tom jakoby jsme mu jí rozebírali. Možná, že to je jen bláznivej pošuk, říkal jsem si, ale
potom co se stalo u čarodějnice bude lepší problémům předcházet. A začal jsem do něj hučet:
„Promiňte, pane strážce, my jsme se sem dostali vlastně omylem a už mizíme. To bylo jen malé
nedorozumění, neračte se obtěžovat, my dolů trefíme sami, jen klid!“
Podíval se na mě kalným zrakem a byl bych přísahal, že vidí bílé myšky, kdyby nebylo vidět, že se
dívá SKRZ mě a má zaostřeno na nekonečno. Věšteckým hlasem pronesl: „Budete potřebovat pomoc!“
To bych řek, že jó, myslil jsem si, ale najednou rytíř na to: „Přijíždějí po diagonále.“
A Yogga: „Nejlepší bude postavit se na první etáži.“
Nelus: „Myslíte, že koně jsou v bezpečí?“

Halk: „Ještě, že mám luk a šípy.“
Vypadalo to, že se tu pořádá soutěž v pronášení neurčitých výroků a tak abych taky přispěl, povídám:
„Sem, za mým bílým chocholem!“
Rytíř: „Za jakým bílým chocholem? Co to plácá?“
Nelus: „To nic, to má asi ze sluníčka.“
Drapsli mě za ruce, táhli dolů a děda se klátil pomalu za náma. Teprve teď jsem uviděl, že se sem po
pláni blíží skupinka asi dvaceti jezdců, složil si všechny souvislosti a nejradši bych se někam zahrabal.
To už jsme byli dole a zastavili se na malé plošince.
Jezdci mířili k Dračí tlamě a pravděpodobně by si nás nevšimli, jenže Halk napjal luk a trefil vůdce
skupiny. Ostatní na moment zastavili,
ale rychle se rozhodli a s pomstychtivým rykem vyrazili směrem k nám. Halk nelenil, metodicky
vypouštěl jeden šíp za druhým a kosil ty, kteří byli nejblíž.
Ten podivný stařík stál za námi a předstíral, že kouzlí, jenže podle mě to vypadalo spíš jako záchvat
padoucnice zkřížený s amokem. Najednou zavrávoral, zmateně zamával rukama, chytil se Halka a strhl
ho sebou dolů. Neozval se žádný výkřik.
Neměli jsme nikdo šanci se alespoň podívat, co se mu stalo, jezdci už byli těsně pod náma. Byli jsme
ve výhodě, protože jsme byli výš. De Brasco brzy dokázal zabít tři nebo čtyři muže a o další se postaral
Yogga. Tím se skupina trochu ztenčila.
Viděli, že se jejich nepřipravený útok nezdařil, ale nevypadali na to, že by to hodlali vzdát. Odjeli, v
houfu se domlouvali a cosi kutili.
Mě tenhle oddechový čas postačil k tomu, abych se podíval co je z Halkem. Ležel dole celý zkroucený
v kaluži krve, ale ten mizerný dědek nikde! Řekl jsem si, že jestli ho ještě někdy uvidím, tak si ho
důkladně vypůjčím a budu se starat o to, aby si to důkladně užil.
Tentokrát, místo v houfu, jeli v řadě za sebou. De Brasco hned uhodl k čemu se chystají a tak zavelel:
„Nahoru! Pryč! Všichni ustoupit!“
Pro Neluse však už bylo pozdě. Vržené kopí se mu zabodlo doprostřed těla a on se s výkřikem zřítil
dolů. My ostatní jsme se zastavili teprve až na vrcholu. Čekal jsem, že rytíř bude Nelusovu smrt nějak
komentovat. Byl bledý, ruce se mu trochu chvěly, ale neřekl nic.
Chtěl jsem mu říct, že naše skupina má v poslední době zvýšenou úmrtnost, ale vůbec na to nebyl čas.
Nájezdníci se zatím opět shlukli a pak jsme viděli část z nich odjíždět někam podél skály.
„Odjíždějí?“ zeptal se s nadějí v hlase Yogga.
„Ne, určitě ne, ale zatím nevím, co na nás chystají.“
Znělo to unaveně, smutně a poraženecky a já si uvědomil, že rytířova zdánlivá netečnost, je jen slupka
a pod ní je hluboký smutek a bol.
Najednou se celý narovnal a zařval: „Hrome, už to mám! Chtějí nás objet a přepadnout z druhé strany!
Musíme ke koním.“
A už se hnal znova zpět dolů. Čekali tam čtyři, ale nebyli vůbec připraveni na náš útok.
„Vy jeďte napřed, my je vyřídíme a doženem vás!“
Chtěl jsem namítnout, že je to pitomost, ale de Brascův velitelský tón mi nedovolil vůbec odporovat.
Nesedl jsem a vyjel.
Vždycky, když jsem měl možnost vyhnout se boji a utéct, tak jsem to udělal, ale teď jsem se cítil

mizerně, protože jsem je tam nechal.
Ohlédl jsem se a viděl, že za mnou jede osamocený jezdec.
Něco se ve mě zlomilo a já si řekl, že když už mám umřít, je tohle místo stejně dobré, jako kterékoliv
jiné, zastavil se a čekal. Byl to de Brasco.
„Kde je Yogga ?“ ptal jsem se a už jsem tušil odpověď.
„Zůstal tam taky.“
„Měli by jsme se vrátit a pohřbít je.“
„Ne, to nejde, zbylo jich ještě alespoň šest a brzy po nás půjdou. Musíme ject dál.“
A tak jsem jeli.
Kapitola X.- Zbude- li jeden, ať jsem to já!
De Brasco měl samozřejmě pravdu, jako vždycky. Nepřekonali jsme ještě ani polovinu vzdálenosti k
Dračí tlamě a v dálce jsme uviděli naše pronásledovatele. Vše teď záleželo na koních. Byla to vpravdě
pekelná jízda, už vzhledem k tomu, že jsme si to mířili přímo do Dračí tlamy! Byla to široká skalní
rozsedlina, která se postupně zužovala. Posléze se změnila v úzkou strž, jenž se klikatila a v mnoha
meandrech stoupala vzhůru. Museli jsem slézt a opatrně vést koně po pěšince. Skály nás sevřely a tak
jsem nevěděli jak daleko za námi jsou naši nepřátelé. Když jsme pošli jedním z mnoha skalních tunelů,
vzpomněl jsem si na svou fintu s balvany. Rytíř souhlasil, protože místo na bylo příhodné, a i kamenů,
které vypadaly na to, že se budou s radostí kutálet dolů, byl sdostatek. Hned jsme se do jednoho opřeli
a k naší radosti se trefil rovnou do ústí tunelu, jakoby tam patřil. Mlčky jsem odpočívali a čekali, kdy
uslyšíme přicházet naše pronásledovatele, ale zdola nikdo nepřicházel.
Soutěska ústila do poměrně širokého horského sedla. Cesta se tu klikatila téměř neznatelně ve vysoké
trávě. Zakrslé, divně tvarované, borovice lemovaly cestu. Už jsme padali únavou a určitě jsme měli
horečku. Slova „realita“ a „skutečnost“ tu už dávno ztratily jakýkoli smysl. Naše koně toho taky měli
dost a navíc začalo poprchávat. Dojeli jsme na malou paseku. Černé ústí jeskyně tu pro nás bylo
připraveno snad od úsvitu dějin a možná taky jen pro tento okamžik.
Sesedli jsme, rytíř mi beze slova podal otěže a vydal se k temnému otvoru. Už byl téměř na prahu
jeskyně, když se před ním náhle vztyčila sedm stop vysoká příšera. Vídal jsem podobné v bažinách
Antilie, ale to byly sotva dvě stopy dlouzí šupinatí lenivci, zatímco tenhle měl řídkou šedivou srst a
jistě alespoň deset stop . Uchopil de Brasca do svých pařátů, drtil ho ve svém objetí a chtěl na něj
zaútočit shora. Ten nemohl použít meč, a tak vytasil dýku a zarazil jí příšeře do hrdla až po jílec. Ozval
se bolestný řev. To už jsem stál vedle nich i já a jakmile jsme měl vhodnou pozici, bodl jsem. Další
děsivý výkřik, při kterém se otřásly skály okolo, ale teprve další rána, při které mu můj meč zajel do
těla, znamenal jeho konec. S tupým žuchnutím se svalil, jednže ne na záda, ale dopředu, takže padl
svým tělem na rytíře.
Trvalo to dost dlouho než se mi podařilo odvalit jeho tělo, byl jsem úplně propocený, ale pro de Brasca
už bylo pozdě.
Vím, že to co jsem potom už nemělo se zdravým rozumem nic společného, ale co bylo v téhle šílené
historii normální?
Z nějakého nejasného nutkání jsme měl pocit, že tu rytíře Armada de Brasca nemůžu nechat, ale že je
nutné, abych ho vzal ssebou.
Nevím už jakým zázrakem se mi podařilo dovlíct ho ke koni a dostat ho do sedla. Přivázal jsem ho a

vyrazil do tmy.
Jel jsem náhodně vybranou cestou mezi rozeklanými skalisky. Usnul jsem a mohl se tisíckrát zřítit z
úzké stezky do hlubokých strží, které se pode mnou otevíraly.
Kapitola XI.- Maličkosti rozhodují o velkých věcech.
Byl už bílý den, když jsem se probudil. Přede mnou se rozprostíralo široké kruhové údolí, zarostlé
vysokým sytě zeleným pažitem. Uprostřed stálo sedm obrovských černých monolitů. Byly vysoké tak
čtyřicet stop a mírně se k sobě nakláněly, takže tvořily čtrnáctistěn.
Celé tohle údolí vypadalo, jakoby bylo z jiného světa a vzbuzovalo ve mě strach a úctu. Sestoupil jsem
z koně, pomalu došel do středu a jedním z otvorů se protáhl dovnitř. Uprostřed, vroubeno kamennou
zídkou bylo schodiště, které šroubovitě klesalo kamsi do hlubin. Jak jsem sestupoval, ozývaly se při
každém došlápnutí tóny, které se skládaly v melodii. Přede mnou se otevřela velká místnost plná
zlatých a stříbrných předmětů. Množství prstenů, diadémů, masivních řetězů, náramků, mis, pohárů a
dalších věcí tu bylo nakupeno do velkých hromad.
I když jsem byl hluboko pod zemí, bylo tu světlo, takže jsem vnímal každý detail. Přede mnou se
pomalu začala zhmotňovat postava vysokého vousatého starce. Lehce se usmíval a povídá: „ Konečně
se mi podařilo tě sem dostat, no tak, líbí se ti tu něco? Můžeš si vybrat co chceš! Mohl by jsis za to
koupit celý svět, všechny ženy po kterých zatoužíš, krále i jejich paláce a když budeš chtít, můžeš si
vystrojit vojsko tak velké, že s jeho pomocí dobudeš celý svět. Nezní to pěkně, -vládce světa?!“
„Netoužím po moci a už vůbec nemám chuť válčit. Viděl jsem už umírat dost lidí a po cestě sem
zemřelo i těch pár, kteří se ke mě chovali přátelsky, přestože věděli, co jsem zač. Byl bych rád, abych
se nikdy na tuhle cestu nevydal. A bohatství? Jsem z rodu tuláků, vždycky mi stačilo mít plný žaludek
a kde spát. Nikde jsem nezapustil kořeny, mít majetek by mě zničilo. Je legrace brát ho jiným, ale nuda
bát se o něj.“
„Tak co bys chtěl?“
Vzpomněl jsem si na pihovatou Agnes, mohutného Yoggyho, nafoukaného Mortimera, Neluse a další.
„Chtěl bych, aby moji přátelé nezemřeli a byli tu teď tady semnou!“
„Nezklamal jsi mě“! Odvětil duch a rozplynul se.
Nevěděl jsem co tím myslel, vzal jsem bezmyšlenkovitě krásně tepanou zlatou korunku a vydal se
vzhůru. Stoupání bylo dlouhé a když jsme se konečně opřel nahoře o kamennou zídku, měl jsem
mžitky před očima. Snad proto jsem si v první chvíli neuvědomil co se děje.
U paty každého z obrovských monolitů se začaly zjevovat mlžné postavy. Než se mi podařilo zaostřit,
dostaly postupně konkrétnější podoby. Mortimer, Nelus, de Brasco, Agnes, Yogga, Halk - všichni tu
stáli živí a zdraví. Měl jsem v tu chvíli takovou radost, která stála za všechno bohatství. Mimoděk jsem
přistoupil k Agnes, políbil jí a vsunul jí korunku do vlasů.
Řekla: „Díky! Už jsem si myslela, že si nikdy nevšimneš toho, že tě miluji od prvního okamžiku.“
To jsem tak moh potřebovat!
„To ten duch tam dole.“
„Kde?“ ptal se Nelus.
Ohlédl jsem se, a opravdu, žádné schodiště, žádná zídka, jen udusaná hlína.
Nemusím ani dodávat, že na zpáteční cestě jsme už neviděli ani Lví hřívu ani čarodějnici a její domek.
Nikdo nás nepronásledoval a neusiloval o naše nebytí, jen já si uvědomil, že ta chvilková slabost mě

stála svobodu, ale když jsem o tom tak přemýšlel, mohl jsem dopadnout hůř. De Brasco nebude špatný
tchán a Agnes? Vlastně je to krásná holka a ty pihy jí úžasně sluší, no né?!
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : ZÁHADA SHAKESPEARA OBJEVENA?

Zaujala mě na netu jedna stránka, která se zabývá rozlousknutím záhady, zda byl Shakespeare
opravdu onen Shakespeare, tj. autor, dramatik a básník nebo nebyl. Abyste rozuměli, život muže ze
Stratfordu, který se jmenoval Shakespeare se natolik liší od toho, co očekáváme od autora
Shakespearova díla, že se můžeme jen divit, že to nenapadlo nikoho už za jeho života. Už jen to jméno:
vzniklo to skutečně jako shake-speare (třes oštěpem) nebo jen shakes-peare (třese hruškou)? Tak či
tak, skutečný Shakespeare opravdu žil, ale stoprocentní důkaz, že to byl on, kdo to vše napsal, ten tu
není . . .

ZÁHADA SHAKESPEARA OBJEVENA?
V minulém století pochyby ještě zesílily a hned se hledalo, kdo asi
mohl S. dílo skutečně napsat. Nabízely se osoby jako známý herec a
autor divadelnich her Ben Johnson, Christopher Marlowe, Sir Francis
Bacon a dokonce i William Stanley (Sixth Earl of Derby).
Jde zřejmě o muže a je zajímavé, že se dosud nepodezřívala žádná
žena, například sama královna Alžběta, která měla patřičné vzdělání i
nadání. Ano, jde o muže s vyšším vzděláním, se znalostí latiny a
řečtiny, který byl hodně zcestovalý, dobře obeznámený s životem u
královského dvora a pochopitelně měl také nadání spisovatele,
dramatika a básníka. Tedy vlastnosti, které prý u muže ze Stratfordu
neexistovaly nebo se nemohly jaksi dobře vyvinout - vždyť se ani
neví, jestli ukončil školu!
Až na začátku dvacého století anglický učitel J. Thomas Looney
objevil osobu, která všechny tyto vlastnosti měla. Byl to Edward de
William Shakespeare
Vere (17th Earl of Oxford), který žil od roku 1550 do 1604. Problém
je, že Earl zemřel dvanáct let před mužem ze Stratfordu a řada her se datuje až z doby po jeho smrti.
Looney tehdy neměl mnoho důkazů pro svůj názor, ty vyšly najevo až v roce 1984, kdy Charlton
Ogburn napsal svou silnou (na tlouštku - druhou půli už jsem ani nedočetl :-) knihu The Mysterious
William Shakespeare. Přiznávám, že některá data tam jsou hodně přesvědčivá - tak například se tam
vysvětluje, jak klamné je datování Shakespearových her. Vždyť ani jejich náměty vlastně nebyly zcela
originální a navíc vypadají, že byly přepisovány, případně i opisovány odjinud. Také to, proč Earl
nemohl použít své pravé jméno - protože v oněch hrách často zesměšňoval i dvůr královny Alžběty - se
mi zdá jako přijatelný důvod.

Do boje přidávají i jiné skupiny, tak např. jedna,
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/muchado/ tvrdí, že
autorem musel být Christopher Marlow, básník a autor divadelních
her, zabitý ve rvačce (a o kterém se říkalo, že byl policejní špeh, jako
náš Sabina). Autor to byl ale skvělý a jeho Doktor Faustus se hraje
ještě dnes, podobně jako hry Ben Johnsona, Shakespearova
součastníka, drmatika a herce, který vydal většinu Shakespoearových
her po jeho smrti a to ještě s obdivným věnováním. A ano, i ten je
kandidátem na autorství; více o něm je
nahttp://luminarium.org/sevenlit/jonson/. Je těžké ale vysvětlit, proč
by některé hry vydával za své a jiné ne :-). Jiným možným auorem by
mohl být Sir Francis Bacon, právník, spisovatel, vědec a filozof,
jehož kryptogramy v díle Shakespeara se také "našly"; více o něm je
na http://www.sirbacon.org/links/evidence.htm.
Boj mezi Stratforďáky ( tj.těmi, co tvrdí, že Shakespeare je autor) a
Oxforďáky (že Earl z Oxfordu je autor) vesele pokračuje. Na stránce
http://shakespeareauthorship.com/ se vyjadřují hrdí Stratfordi, zatímco Oxfordi jsou zde
http://www.shakespeare-oxford.com/ Chcete-li se ale pobavit, ťukněte na
http://www2.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shakespeare/ , tam se citují zajímavé argumenty obou stran.
Earl Edward de Vere

Z posledních informací víme, že Stratfordi nadále namítají, že některé hry byly napsány až po de
Verově smrti (1604), zatímco Oxfordi tvrdí, že je napsal před snrtí, ale byly použity až po ní a že člen
tohoto spiknutí měl být už zde zmíněný Ben Jonson. ten prý pokračoval ve vydávání her s klamným
autorem i po Shakespearově smrti (1616, Ben zemřel až 1637). Rána pod pás je ovšem stratfordské
tvrzení, že určovat jako Shakespeara někoho jiného je jen výmysl intelektuálů, kteří nedovedou
pochopit, že i člověk bez vyššího vzdělání může napsat něco tak krásného. Ani Marlow prý neměl
vzdělání, ani jiní autoři, pocházející z lidu. To podle mě není argument, to je prostě útok ad hominem
(na osoby zastánců oné teorie místo na tu teorii samu). Podobná dětinskost je poukazování na to, že
žádný jiný autor nebyl zpochybován, jen právě Shakesperare, ale to prý jen proto, že byl geniálnía že
mu to nepřejí.
A to prosím říká David Bevington, profesor z Chicaga! Základní škola, King's New School ve
Stratfordu, kterou Shakespeare navštěvoval, prý mu prý dala dostatečné vzdělání. Na druhé straně je
ale jisté, že se autor mohl klidně vzdělávat sám - ale to jeho zastánci asi neuvažují. Také jejich obrana
není moc silná: absence originálních dokumentů, totiž her a to přímo v autorově rukopisu, to vše je prý
zcela normální . A to, že je tolik "kandidátů" na Shakespearovo místo, už to prý musí ukazovat, že se
všichni mýlí a že to musel napsat Shakespare, tečka :-).
Oxfordi: Jak prohlásila Judy Woodruff, ani jedna strana nemá "smoking gun" (tj. 'ještě se kouřící
pistoli', jinak řečeno nevyvratitelný důkaz) a vše je tedy dáno jen nepřímou evidencí. Na to tvrdí
Oxfordi, že mají bibli kterou vlastnil de Vere, vytištěnou 1569 v Ženevě a že v ní jsou jím podtrhané
věty, které jsou zároveň oblíbenými citacemi autora Shakespearových děl. Je jich dost" více než 250 (z
1000 podtrhaných). Navíc se tam našly věty, kterých si předtím výzkumníci ve Shakespearových hrách
ani nevšimli anebo jim přisuzovali nepřesné citace z jiných míst a ne z bible .
Rozhodně se zdá, že Shakespearovy sonety napsal De Vere, který byl už za jeho života uznávaným
básníkem, i když se jeho dílo už nenašlo. Jeden Oxforďan tvrdí, že "Už Hamlet věděl, že 'mrtví závisí

na živých, aby pověděli jejich story' a tak prý i De Vere." Také arguent, že se často zavíral na svém
venkovním sídle a psal, je ovšem opět jen dětinský. To jsem dělal koneckonců i já a nic slavného z
toho, mám dojem, nevzešlo :-).
Spor tedy zůstává nerozřešen - protože, jak správně říká ve svém článku Al Austin :
"Ti, co věří, že De Vere byl Shakespeare, musí přijmout jako součást (své teorie, j.h.) dost
nepravděpodobný podvod, totiž spiknutí s úmyslem zamlčet, jehož součástí by (asi, j.h.) byla, mimo
jiných, i královna Alžběta sama. A ti, kteří jsou na straně muže ze Stratfordu , musí (zase naopak, j.h.)
věřit na zázraky."
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

Autor : ©Jan Hurych
Název : ČTYŘICET PROCENT PRAVDY

Asi se ptáte, jak je možné, že se dá pravda spočítat na procenta. Inu dá a nedá . . .
U amerických soudů přísahá svědek, že bude vypovídat "jen pravdu, celou pravdu a nic víc než
pravdu". Co tím chtěl zákon říci? Prostě jen to, že řekne "vše co ví, nic víc, ale ani ne nic míň".
Problém je, že v textu nepřísahá, že bude vypovídat jen o tom, co sám zažil či viděl a informace z
druhé ruky se nepřijímá. Ale to už je úkolem soudce, aby ho zarazil, když bude mluvit i o tom, co
slyšel, četl nebo viděl třeba jen na televizi či jinde.
Uvedená formulace má zabránit dvěma způsobům, jak zkreslit pravdu: neříkat ji celou anebo říkat víc,
než je pravda. To druhé se totiž už nazývá částečná lež a to je u soudu trestné. Škoda že tomu tka není
v politice nebo v novinách, kde se zbytečně neříká "lže jako když tiskne" :-). Ovšem lež má krátké
nohy, daleko nedojde a dá se většinou spolehlivě odhalit. Proto se výše uvedení lháři uchylují ke
kamufláži : stačí přidat slůvka jako "asi", "říká se", "podle dobře informovaného zdroje", atd. a hřeší se
na to, že pak nemusí ten zdroj vyzradit. Jindy se změní jméno lži: neříká se "korupce", ale "lobování",
"politicky korektně" namísto "zkresleně", "demokracie" namísto "vláda menšin", "volby" namísto "kdo
nám teď nasadí chomout".
I to je riskantní a tak se použije jiná metoda: neřekne se prostě všecko, řekne se jen část pravdy a to je
zřejmě zcela "zákonný" způsob mrzačení pravdy. Sebereme-li všechnu odvahu a podíváme-li se dnes
do novin, najdeme tam asi vše podle pravidla "čtyřicet procent pravdy" - to ostatní se prostě vynechá.
To, co se tma dá není pak ani lež, ani celá pravda, jen to tam chybí :-). Ano, je to "zkreslování
skutečnosti", ale autor se prostě vymluví, že "to tama zapoměl dát", ale "ve vší počestnosti", jako to
řekl ten zloděj, co ukradl peněžeku s vysvětlením, že si ji jen půjčil.
Na tomto způsobu je nejvíc nebezpečné, že se hrozivě blíží známému poměru "fifty- fity", tj. 50 ti
procentní pravděpodobnosti, která, jak známo, dává za pravdu stejnou mírou jako lži. To je pak vrchol
kmaufláže. Nepomůže ani číst mezi řádky, když nevíme, co by tam ještě mělo být. Jak tedy na to?
Máme na to spolehlivé měřítko, které už používal už Cicero ve starém Římě, když se ptal: "Komu to
prospívá?". Odpověď je jednoduchá: prostě tomu, komu to dá nějaký benefit, například u léků jsou to
farmaceutické firmy. Ne vždy ovšem víme, kdo co chce prodat. Když politici při volbách dávají
polévku, jistě jim dají "sežrat" i něco víc. Když prodávají "demokracii", "snížení daní" nebo - to je
zvlášť svůdné - "pracovní příležitosti".
Už fakt, že jsem ještě nezažil vládu, ani doma, ani za mořem, která by uměla vytvářet "produktivní"
pracovní příležitosti, mě naplňuje dojmem, že se jedná jen o udici s hodně velkou návnadou. Vlády
totiž umí vytvářet jen joby, které jsou sice placeny, ale nijak nepřispívají do košíku nově vytvářených
hodnot. Jsou to prostě jen takové joby, jako vytvořil Karel IV v případě hladové zdi, což byl vlastně
jen skrytý welfér. Většinou ale jde o nasazování jobů, které jen parazitují na jiných - například zvýšení
počtu celníků :-).

Vláda může totiž vytvářet produktivní joby jen nepřímo: když umožní podnikům, aby měli "možnost
najímat víc lidí", tj. mít více zakázek, objednávek, více prodeje. Tím dostane vláda i víc peněz na
daních. Ale když naopak vláda vytvoří parazitní místa a ještě si na to půjčí, musí tento dluh splácet.
Ale čím, když ta místa sama nevytvoří žádné nové hodnoty? Daně, které tito zaměstnanci platí, jsou
jen malou splátkou na poměrně velké dluhy. Tu větší část totiž spotřebují na své platy. A kolotoč se
točí jen tak dlouho, než dojde mazání. Navíc vláda umí dobře shánět joby jen pro své příbuzné a
favority. Pro ty ostatní udělá lépe, když se do toho neplete.
Na druhé straně je zřejmé, že když se začala veřejnost krmit jen 40ti-procentní pravdou, nemůže jen
tak přestat: plná pravda by nás asi zabila. Dovedete si představit politika, který by přiznal, jen tak sám
od sebe, že je korupčník, vzdal se místa a navíc vrátil všechny peníze, které už většinou rozházel a to i
úroky? Dovedete si představit novináře, jak říká: přátelé, já jsem vám lhal a stydím se zato? Ba ne, ani
u soudu ne :-).
Ne, taková revoluce nic nezmění: jen jedny darebáky vymění za jiné. Pracovat proti poloviční pravdě
se musí postupně, ale pevně. Demokracie se nevytvoří papírem ústavy, ale morálním chováním lidí.
Jen na nich záleží, zda ten poměr 40 ku 100 se nezlepší na 60 ku 100 anebo naopak sleze na 10 ku stu
a pak půjde od deseti k pěti . . .
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V našem Bulletinu hrdě prohlašujeme, že se naše SFinga dá číst nejen na PC, ale i na elektronické
čtečce. Jenže jsme zapoměli napsat, že ne vždy a ne na každé čtečce. Pokusím se to tedy zde trochu
upřesnit.
ČTENÍ SFINGY NA ČTEČCE
Sfingu vydáváme ve dvou formátech:
1) v HTM (či HTML) tedy formát pro netové prohlížeče, jako je IE a lze číst na netu nebo off-line, tj.
samostatně (když si jednotlivé články stáhnete). Dnes už SFingu čtou všechny netové prohlížeče
(během let jsme museli některé skripty vylepšit, aby tomu opravdu tak bylo, ale to už je dávno
vylepšeno) .
2) a také ve formátu PDF, který vám přečte dobře program Adobe Reader, Mozilla Firefox (má-li
addon pro PDF), Foxit Reader, NItro reader, PDF-XChange viewer, Interent Explorer (má -li addon
pro PDF) a jiné. Všechny tyto programy jsou i zdarma a můžete tam měnit velikost textu i stránky po
malých stupních. Také česká diakritika je tam zobrazena perfektně. Pokud tedy "čtečkou" rozumíme
"program PC, který čte PDF" , není zde žádný problém (přesněji řečeno, není nám znám).
Co se týká "hárdvérových" čteček, tedy "jen" jednoúčelových čteček (readers), vícefumkčních tablet, ipodů a podobně, bylo naše tvrzení trochu nadsazené: ne každý hárdvér, který umí číst PDF je
"opravdová čtečka", tj. jednoúčelový přístroj. To platí zvláště pro tablety, i-pody a jiné, kde je čtení jen
jakýsi "přídavek" a používá různé techniky na čtení PDF. Zatínmco čtečka zalomuje řádky dobře a
(většinou) dá i českou diakritiku, u tablet je to už horší a navíc nemůžeme mluvit za všechny typy.
Některé vám třeba nedovolí změnit velikost fontu, nebo ji změní, ale text přesáhne okraj displeje. JIné
zase nezobrazí správně českou diakritiku. Navíc jde o to, jak byl PDF vytvořen. Poměrně jednoduchý
systém, který používáme pro SFingu (tj. článek se prostě "vytiskne" do fajlu PDF) nám některé čtečky
nezobrazí správně (chybí jim tam různá informace). Které to jsou? Nemáme zatím přehled a asi mít
nebudeme: jen na tyto vánoce se vyrojilo dalších nejméně dvacet modelů tablet.
Na co lze u nich spoléhat? Pokud vám napíší, že mlůžete číst určité knihy od určitého elektronického
nakladatelství, tyto knihy se dají číst dobře. Jenže tyto knihy jsou jen za peníze, protože jsou specielně
formátovány pro ten který přístroj! Už třeba knihy od jinoho prodejce se číst nedají - úmyslně,je to
Darwinova konkurence, že ano :-). Navíc ty knihy mají zablokování, tzv.DRM (viz předešlaá čísla
SFingy) a to je většinou zábrana.

Co tedy dělat, když vám tato "hárdvérová čtečka" nezobrazí SFingu dobře? Ne, nebojte se, neradíme
koupit si novou čtečku :-), jsou tu ještě jiné možnosti . . .
a) ta nejméně pracná je prostě přečíst si SFingu přímo na PC, "softvérovou" čtečkou. To ostatně dělají
ti, kteří v Bulletinu ťuknou na link pro dané číslo sfingy ( "SFinga.... ") a díky "addonu" se jim zobrazí
se SFinga hned v prohlížeči. Pokud nemáte čas a nechce se vracet na net, uložte si Sfingu na harddisk
či na CD (to samé platí pro čtenáře, kterým posíláme SFingu přímo e -mailem).
b) když zjistíte, že SFinga nelze na vaší hárdvérové čtečce dobře číst, je možné SFingu buď: b1)
zkonvertovat: na textový soubor "SFinga.txt", ten čte každá čtečka. Nejlepší konverzi z PDF má
program NITRO READER (verze zdarma), dobrý je i Adobe Raeder. Foxit Reader někdy příliš odsadí
některé odstavce stranou. To mi dělá jen verze zdarma, ta nová, tzv. "profesionální" už to asi umí OK,
zatím jsem ji nekoupil. TXT formát pak můžete naládovat do vaší "hárdvérové" čtečky, budou ale
chybět obrázky a možná někde bude - u tablet - i trochu zpotvořená česká diakritika,
nebo:
b2) zkonverotvat: na EPUB file - zatím to každá čtečka, co čte EPUB, brala správně, tj. měnila velikost
pímen a i diakritika byla OK. Problém je ale správně zkonvertovat PDF na EPUB. Program Calibre to
přesně neumí - rozhodně ne z naší SFingy tvořené "levnou metodou - a navíc je pomalý a někdy
"škobrtne". Ani druhé programy - zkuisil jsem jen některé - to nedělají dobře pro češtinu. Nejlépe je
tedy nejprve změnit PDF na TXT (viz b1) , výše) a pak soubor otevřít v programu Sigil (je zdarma) a
odtamtud přímo uložit jako EPUB. I tak ale tam nebudou obrázky.
b3) stáhnout jednotlivé články SFingy z netu jako HTML (viz link u každého dole , "ulož tuto
stránku", tj. bez obrázků), ty pak jednotlivě otevřít v programu Sigil a uložit jako EPUB. I když tato
konverze je lepší než z TXT, je to pracné a proč to dělat, když už je předtím máme v HTML, který čte
každý prohlížeč (browser). na PC.
Nejlépe je hned použít metodu a) a zbytečně se netrápit.
Zde se pochopitelně naskytne oprávněná otázka: proč nevydáváme SFingu ve formátu EPUB, když ten
ji většinou všude zobrazí OK? Inu za prvé se také nezobrazí u všech - některé EPUB nečtou a
nemůžeme ručit za všechny čtečky.
Pro nás by to ale znamenalo asi tak čtyřnásobnou práci . Články se musí neprve složit a pak teprve
konvertovat. Anebo se konvertuje každý zvlášť a pak se to složí a navíc se přidá obsah čísla. Obojí by
pro nás bylo příliš náročné na čas a proto děláme kompromis - děláme HTML pro net, články pak
složíme a pak jedním ťukem převedem na PDF, kde ještě přidáme nalevo seznam článků. SFinga tak
vychází ve dvou formátech, což je běžná praxe.
Uvedené úvahy jsou na základě srovnání rozdílů mé čtečky Sony a tabletu HIP STREET, který také čte
knihy. Jistě byste u jiných čteček našli ještě jiné rozdíly, ale problém je jinde. Trik je totiž v tom, že
čtečky jdou stále s cenou dolů, zatímco knihy - ty elektronické - zůstávají relativně drahé a na nich se
právě dělají zisky.. A tak jsme zde svědky nové, úmyslné babylonské věže: knihy se kupují většinou
jen od výrobce čtečky a ten už se postará o to, aby se - i po ilrgálním odbourání protekce - četly na
jiných čtečkách špatně. A to se jsitě časem nemění.
Na štěstí jsou na netu stovky legálních knih zdarma, ale i ty nemusí zrovna vaše čtečka číst dobře. S
tím si ovšem musíme poradit, ale o tom až púříště . . .
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku
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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.

PAPÍR NEBO ČIP?
Stále se setkávám s názory, že papír je papír, zatímco čip je jenom čip. Jistě, papír má mnoho použití a
rozhodně ve světě promrháme daleko víc papíru než elektroniky. Stejně se nedá popřít, že papír byl
svého času světová revoluce, myslím tedy papír na čtení, ne třeba ten na balení salámu. Už předtím se
sice psalo na hliněné tabulky, tesalo do kamen, čmáralo na papyrus anebo na pergamen. Sám papír se
původně dělal z hadrů a nebýt Guttenberga, asi bychom na něj škrábali brkem dodnes.
Papír byl levný a dalo se na něj psát jak tím brkem, tak i olůvkem, kterýžto zápis šel také lehce
vymazat. V kláštěrech se vytvořily velké manufaktůry knih, plné mnichů, kteří pak různé rukopisy
opisovali, zcela podobně, jako naší studenti opisují z taháků či knih pod lavicí. Ale hlavní revoluce
byla ve vynálezu knihtisku, kniha se daleko rychleji vytiskla než se napsala ručně. Proto pak mohly
české ženy - podle tvrzení papežského nuncia - znát bibli lépe než leckterý kněz. Ne že by snad
všechny uměly číst, ale mohly si nechat z těch knih předčítat.
Papír má ještě jednu nemilou vlastnost, kterou si ovšem pochvaloval nechvalně známý Koniáš: dobře
totiž hoří, rychleji než pergamen :-). Ty pravé výhody jsou převážně spojeny s tím, že i forma tištěných
knih se vyvíjela, díky pohodlnosti čtenářů: už se knihy nesmotávaly do roličky, ale tzv. vázaly - ano,
prošívaly se provázky, které se na hřbetě se svazovaly. Taková kniha pak byla jakýsi kvádr, který se dal
dobře i nosit, dalo se v ní listovat a dokonce se daly stránky i číslovat. Knihy se pak stavěly na polici
vedle sebe a kdo jich měl víc krychlových metrů, byl považován za většího inteligenta :-). Stránky se
také daly založit, tj. tam, kde jste přestali číst, anebo dokonce i přeložit, pro ty, kteří ještě nevěděli, co
se s knhou smí a nesmí :-).
Tím ale výhody papírových knih končí. Už první jejich nevýhoda byla zřejmá: pohodlní učitelé podle
nich dávali domácí úlohy. Mohly se z nich biflovat básničky a dokonce se mohlo i zkoušet, jak si kdo z
těch knih něco pamatovat. Stará školastika totiž posuzovala učennost podle paměti - vlastně co to
povídám, tento nesmysl přežil až do dneška. Proto teda žáci nesmí u zkoušek používat knihy, protože

naši učitelé si asi neumí vymyslet otázky, nad jejichž odpovědmi by museli i sami přemýšlet.
Výhody a nevýhody elektronických knih a čteček jsme si tu už mnohokrát popsali. To hlavní ale
zůstává nevyužito: místo ruksaku si můžete do školy nosit čtečku nebo tablet (jsou lehčí než laptop) - a
nebo si na dovolenou nosit celou knihovnu v kapse. U těch v budoucnu byste si mohli dělat
elektronické poznámky, které by vám čtečka sama seřadila a pak vyhledávala, a případně i odpovídala
na vaše otázky. Kandidáti práv z Plzně by z ní mohli krásně kopírovat doktorské práce jiných autorů (v
češtině se tomu sice říká kradení, ale tento výraz je už dávno politicky nekorektní :-) a politici zase
opakovat staré projevy. Navíc se víšichni nějak víc a víc c vracíme zpět po dráze Darwinova vývoje.
Opičíme se jako nikdy předtím a při naší "převzdělanosti" nás pak oklame i ten nejblbější salesman.
Dříve se říkalo o inteligentech, že byli "sečtení", dens už ne. ten výraz totiž předpokládal, že se při
čtení i myslí . . .
Ulož tuto stránku

Vytiskni tuto stránku

