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Kapitola první
Na onen ãtvrtek zkraje dubna mû mÛj uãen˘ pfiítel mistr Mar-
tial Canterel pozval spoleãnû s nûkolika sv˘mi blízk˘mi k ná-
v‰tûvû obrovského parku obklopujícího jeho nádhernou vilu
v Montmorency.

Locus Solus – tak se usedlost jmenuje – je pokojné ústraní,
kde se Canterel s potû‰ením a v naprosto neru‰eném klidu
ducha oddává sv˘m ãetn˘m a plodn˘m v˘zkumÛm. Na tom-
hle opu‰tûném místû je dostateãnû chránûn pfied ruchem PafiíÏe
– a pfiesto se do hlavního mûsta dostane za slabou ãtvrthodin-
ku, Ïádá-li si jeho bádání náv‰tûvu odborné knihovny anebo
kdyÏ nastane ta pravá chvíle, aby na hojnû nav‰tívené pfiedná‰-
ce vystoupil pfied vûdeckou vefiejností s nûjak˘m senzaãním
sdûlením.

A právû tady, na Locus Solus, tráví Canterel témûfi cel˘ rok ob-
klopen sv˘mi Ïáky, ktefií mu s vá‰niv˘m obdivem k jeho nepfie-
trÏit˘m objevÛm fanaticky sekundují pfii zavr‰ování jeho díla.
Vila obsahuje nûkolik místností luxusnû zafiízen˘ch jako vzo-
rové laboratofie obsluhované ãetn˘mi pomocníky a mistr za-
svûcuje cel˘ svÛj Ïivot vûdû, protoÏe jeho obrovské bohatství
svobodného muÏe zpro‰tûného v‰ech povinností odstraÀuje
v‰echny materiální tûÏkosti, které v prÛbûhu jeho zanícené
práce pfiiná‰ejí rozmanité cíle, jeÏ si vytyãuje.

Odbily tfii hodiny. Bylo krásnû, na témûfi neporu‰enû ãistém
nebi záfiilo slunce. Canterel nás pfiivítal nedaleko své vily pod
star˘mi stromy, jejichÏ stín ukr˘val pohodlné zahradní zafiíze-
ní, vãetnû rozliãn˘ch proutûn˘ch Ïidlí.

Po pfiíchodu posledního hosta mistr vykroãil a na‰e skupina
ho poslu‰nû následovala. Velk˘, tmav˘, otevfien˘ v˘raz pravi-
deln˘ch rysÛ, Canterel se sv˘m jemn˘m knírkem a Ïiv˘ma oãi-
ma vyzafiujícíma jeho úÏasnou inteligenci sotva vypadal na
sv˘ch ãtyfiiaãtyfiicet let. Jeho vroucí a pfiesvûdãiv˘ hlas dodával
na pfiitaÏlivosti jeho uchvacujícímu pfiednesu, jehoÏ kouzlo
a jasnost z nûj ãinily jednoho z velmistrÛ slova.

Za chvíli jsme kráãeli jakousi velmi strmû stoupající alejí.
Asi v pÛli svahu jsme na kraji cesty v dosti hlubokém kamen-

ném v˘klenku uvidûli podivuhodnû starodávnou sochu vytvo-
fienou zjevnû z vyschlé a ztuhlé ãernavé hlíny, která rozhodnû
ne bez jistého pÛvabu pfiedstavovala smûjící se nahé dítû. PaÏe
se vzpínaly vpfied v gestu obûti, ruce obrácené ke stropu v˘-
klenku. Uprostfied pravé dlanû, tam, kde se kdysi zakofienila,
se tyãila drobná a dávno odumfielá rostlinka.



Canterel, kter˘ roztrÏitû pokraãoval v chÛzi, musel odpovû-
dût na na‰e jednomyslné otázky.

„To je Federál s cicvárkov˘m semínkem, tak jak ho v samém
srdci Timbuktu spatfiil Ibn Batuta,“ fiekl, ukazuje na sochu, je-
jíÏ pÛvod nám vzápûtí odhalil.

Mistr dÛvûrnû znal slavného cestovatele Echenoze, kter˘ bû-
hem jedné africké expedice za svého raného mládí dorazil aÏ
do Timbuktu.

KdyÏ pfied odjezdem zkoumal souhrnnou bibliografii oblas-
tí, které ho lákaly, pfii‰la Echenozovi nûkolikrát do ruky zpráva
arabského teologa Ibn Batuty, povaÏovaného vedle Marka Pola
za nejvût‰ího cestovatele XIV. století.

A právû na sklonku svého Ïivota, tolik bohatého na památné
zemûpisné objevy, tehdy, kdy se mohl pln˘m právem v klidu tû-
‰it ze své záfiivé slávy, pokusil se Ibn Batuta je‰tû jednou o da-
lek˘ prÛzkum, pfii nûmÏ se dostal do záhadného Timbuktu.

Bûhem svého studia si Echenoz mimo jiné pov‰iml následu-
jící epizody.

KdyÏ Ibn Batuta vkroãil do Timbuktu, tíÏilo mûsto jakési ti-
ché ohromení.

TrÛn tehdy patfiil Ïenû, královnû Duhl-Séroul, která si ve
sv˘ch necel˘ch dvaceti letech je‰tû nevybrala chotû.

Duhl-Séroul ãas od ãasu pfiepadaly stra‰né krize vyvolávané
chorobn˘m pfieru‰ením menstruace, jehoÏ dÛsledkem byly
návaly krve, jeÏ poté, co zasáhly mozek, zpÛsobovaly záchvaty
zufiivého ‰ílenství.

Tyto obtíÏe pfiiná‰ely domorodcÛm váÏnou újmu, protoÏe
královna, jeÏ byla obdafiena absolutní mocí, v takov˘ch pfiípa-
dech hbitû vydávala pomatené rozkazy, jeÏ rozmnoÏovaly bez-
dÛvodné tresty smrti.

Kdykoli mohlo vypuknout povstání. Ale s v˘jimkou tûchto
pfiechodn˘ch poblouznûní vládla Duhl-Séroul s nejmoudfiej‰í
laskavostí a její lid se jen málokdy tû‰il tak ‰Èastnému panová-
ní. A tak místo toho, aby se vrhli do neznáma svrÏením pa-
novnice, lidé sná‰eli trpûlivû pomíjivé zlo vyrovnávané dlou-
h˘mi obdobími rozkvûtu.

AÏ dosud Ïádn˘ z královnin˘ch lékafiÛ nedokázal chorobû
uãinit pfiítrÏ.

V dobû Ibn Batutova pfiíchodu postihla Duhl-Séroul krize,
jeÏ byla váÏnûj‰í neÏ v‰echny pfiedchozí. Na její pokyn bylo
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nutno ustaviãnû popravovat mnoÏství nevinn˘ch lidí a spalovat
v‰echnu sklizeÀ.

V náporu hrÛzy a hladu lidé kaÏd˘ den vyhlíÏeli konec zá-
chvatu, kter˘ se bezdÛvodnû prodluÏoval, a ãinil tak situaci ne-
snesitelnou.

Na vefiejném prostranství Timbuktu stála zvlá‰tní modla, jíÏ
lidová povûrãivost propÛjãovala obrovskou moc.

Byla to socha dítûte vytvofiená z tmavé hlíny a vztyãená za
zvlá‰tních okolností za vlády krále Forukka, jednoho z Duhl-
-Séroulin˘ch pfiedkÛ.

Forukko, jenÏ byl obdafien rozumem a laskavostí jako v nor-
málních ãasech dne‰ní královny, vydával zákony a nasazoval
svÛj vlastní Ïivot jen proto, aby uãinil zemi co nejblaÏenûj‰í.
JakoÏto osvícen˘ agronom sám dohlíÏel na zemûdûlské plodiny
a zavádûl ãetná a plodná zlep‰ení zastaral˘ch metod setby a Ïní.

Okouzleny takov˘m stavem vûcí, sousední kmeny se pfiipoji-
ly k Forukkovi, aby vyuÏily jeho v˘nosÛ a rad, aniÏ v‰ak pfiitom
ustoupily od své autonomie s právem vrátit se dobrovolnû
k naprosté nezávislosti. Jednalo se tak o jak˘si pakt pfiátelství
a nikoli podfiízenosti, jehoÏ prostfiednictvím se v‰ichni zavazo-
vali ke spojení proti spoleãnému nepfiíteli.

Uprostfied bláznivého nad‰ení rozpoutaného slavnostní de-
klarací uzavfiení obrovské unie bylo rozhodnuto o vytvofiení
jakéhosi pamûtního symbolu zvûãÀujícího tu pfievratnou udá-
lost, a to v podobû sochy uhnûtené v˘luãnû z hlíny, jiÏ dodají
v‰echny spolãené kmeny.

KaÏd˘ nárÛdek poslal svÛj díl, pfiiãemÏ vybíral z polní pÛdy
jakoÏto symbolu ‰Èastné hojnosti, jiÏ oznamovala Forukkova
zá‰tita.

Z tûchto prstí, spoleãnû smísen˘ch a prohnûten˘ch, slovutn˘
umûlec postavil pÛvabné usmûvavé dítû, jeÏ jako vpravdû spo-
leãn˘ potomek ãetn˘ch kmenÛ spojen˘ch v jednu rodinu jako
by je‰tû víc upevÀovalo navázaná pouta.

Dílo, jeÏ bylo umístûno na vefiejné prostranství v Timbuktu,
získalo pro svÛj pÛvod pojmenování, jeÏ by, pfieloÏeno do
dne‰ního jazyka, bylo vyjádfieno slovem Federál. Rozko‰nû vy-
modelováno, nahaté dûcko s rukama, jejichÏ hfibety jsou ob-
ráceny k zemi, vztahovalo paÏe, jako by pfiiná‰elo jak˘si nevi-
diteln˘ dar, vyvolávajíc sv˘m symbolick˘m gestem pfiedstavu
daru bohatství a blaÏenosti pfiislíbeného my‰lenkou, kterou
ztûlesÀovalo. Socha, brzy vysu‰ená a vytvrzená, získala trvalou
pevnost.
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V souladu s v‰eobecn˘m pfiáním nastal zlat˘ vûk pro v‰echny
spojené národy, které, pfiipisujíce své ‰tûstí Federálovi, zaslíbi-
ly té v‰emocné modle, pfiipravené vysly‰et nesãetné modlitby,
vá‰nivé bohosluÏby.

Spojení kmenÛ pfietrvalo i za panování Duhl-Séroul a Fe-
derál vzbuzoval stále stejn˘ fanatismus.

ProtoÏe se královnino ‰ílenství neustále zhor‰ovalo, bylo roz-
hodnuto vydat se hromadnû k hlinûné so‰e a Ïádat okamÏité
zaÏehnání pohromy.

Mohutné procesí vedené knûÏími a hodnostáfii, jeÏ Ibn Ba-
touta vidûl a popsal, se odebralo k Federálovi, aby se na nûj
v souladu s dan˘mi rituály obrátilo s dlouh˘mi a horoucími
modlitbami.

TéhoÏ veãera se pak nad krajem pfiehnal zufiiv˘ uragán ãi
spí‰e jakési niãivé tornádo, které v rychlosti proletûlo Timbuk-
tem, aniÏ pfiitom v nejmen‰ím po‰kodilo Federála, chránûné-
ho okolními stavbami. V dal‰ích dnech boufiení ÏivlÛ pfie‰lo
v ãasté lijáky.

A pfiesto se vyhrocené královnino ‰ílenství stupÀovalo, pfii-
ná‰ejíc s kaÏdou hodinou novou pohromu.

O Federálovi uÏ kdekdo pochyboval, kdyÏ jednoho rána na
pravici modly, jsouc zakofienûna v její dlani, vypuãela drobná
rostlinka.

Bez nejmen‰ích pochyb v ní kaÏd˘ spatfioval lék, jakoby zá-
zrakem nabízen˘ uctívan˘m dítûtem k vyléãení Duhl-Sérou-
lina neduhu.

V dÛsledku stfiídání de‰tû a Ïhavého slunce se rostlinka rych-
le rozvinula a nasadila drobounká bledû Ïlutá kvítka, která
byla opatrnû otrhána, spû‰nû vysu‰ena a podána panovnici na-
cházející se na samém vrcholu poblouznûní.

Retardaãní úãinky se dostavily okamÏitû a Duhl-Séroul, jíÏ se
koneãnû ulevilo, znovu nabyla svého rozumu a spravedlivé
dobroty.

Radostí opojen˘ lid vzdal pfii velkolepé ceremonii díky své-
mu Federálovi a veden pfiáním zabránit dal‰ím krizím rozho-
dl, Ïe pravideln˘m zaléváním a ponechávajíc ji z jak˘chsi po-
vûrãiv˘ch ohledÛ na dlani sochy, za podmínky, Ïe její semínka
nesmûjí b˘t nikde zasazena, bude peãovat o tajemnou rostlinu,
která aÏ dosud byla v zemi zcela neznámá, a proto dovolovala
pouze jednu jedinou hypotézu: semínko, jsouc uragánem pfie-
neseno z dalek˘ch krajÛ, dopadlo pfii svém pádu na pravou
dlaÀ modly, a zde, v polní pÛdû regenerované de‰tûm, uzrálo.
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Podle jednomyslného pfiesvûdãení v‰emocn˘ Federál rozpou-
tal cyklon, semínko navedl aÏ do své dlanû a pfiivolal pfieháÀky. 

Tato ãást Ibn Batoutova líãení byla oblíbenou pasáÏí cestova-
tele Echenoze, kter˘ v Timbuktu zaãal okamÏitû po Federálovi
pátrat.

Neãekan˘ rozkol mezi dosud solidárními kmeny pfiipravil
modlu o její v˘znam, socha byla z vefiejného prostranství vyká-
zána a uloÏena jako obyãejná kuriozita k ostatním relikviím
jednoho chrámu, kde uÏ dávno upadla v zapomnûní.

Echenoz ji chtûl vidût. V dlani nedotãeného a usmûvavého
dítûte se stále je‰tû tyãila slavná rostlinka, teì vyschlá a slabá,
která je‰tû fiadu let, jak se cestovateli podafiilo zjistit, zaÏehná-
vala kaÏdou Duhl-Séroulinu krizi aÏ k úplnému zotavení. Pro-
toÏe mûl takové botanické znalosti, bez nichÏ by se ve svém po-
volání neobe‰el, Echenoz v prastar˘ch hortikulturních zbyt-
cích rozpoznal lodyhu kvûtiny artemisia maritima – a souãasnû si
vzpomnûl, Ïe jsou-li v podobû Ïlutavého medikamentu známé-
ho pod názvem cicvárkové semínko strávena v malém mnoÏství,
tvofií usu‰ená kvítka rostliny vskutku velmi aktivní emmenago-
ga. ProtoÏe byl odkázán na jedin˘ a chud˘ zdroj, lék v malé
dávce vÏdy na Duhl-Séroul zapÛsobil.

Domnívaje se, Ïe vzhledem k jeho opu‰tûnosti by mohl Fe-
derála získat, Echenoz nabídl vysokou a vzápûtí akceptovanou
cenu – a pak jedineãnou sochu, jejíÏ historie vzbudila obrov-
sk˘ CanterelÛv zájem, dopravil do Evropy.

Pfied svou smrtí Echenoz Federála odkázal svému pfiíteli,
kter˘ o starobylou africkou modlu projevoval zájem.

Na‰e pohledy, upírající se na symbolické dítû, jeÏ bylo spolu se
starodávnou rostlinou v na‰ich oãích obklopeno tou nejskvû-
lej‰í svatozáfií, byly brzy upoutány tfiemi ãtvercov˘mi reliéfními
plastikami vysekan˘mi pfiímo do kamene v nejspodnûj‰í partii
vysokého bloku, do nûhoÏ byl vyhlouben v˘klenek.

Pfied námi se mezi zemí a deskou, na níÏ stál Federál, hori-
zontálnû a fiazena nad sebou táhla tfii plastická a jemnû vybar-
vená zobrazení, jeÏ byla místy uÏ silnû otfielá a podobnû jako
cel˘ ten kamenn˘ blok vzbuzovala pocit aÏ bájné starobylosti.

První reliéf znázorÀoval mladou Ïenu stojící s náruãí plnou
kvûtin na travnaté planinû a se zraky upfien˘mi k obzoru, nad
nímÏ se na nebi vzná‰ela slova OD NYNùJ·KA, jeÏ z bûlostn˘ch
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tenounk˘ch obláãkÛ mûkce vykrouÏil vítr. NûÏné a rozmanité
barvy, jakkoli za‰lé, pfietrvávaly v‰ude – na oblacích byly je‰tû
jasné, bohaté na soumraãnû rud˘ tón.

O trochu níÏ ukazoval druh˘ plastick˘ obraz stejnou nezná-
mou, jeÏ sedíc tentokrát uprostfied nádherného sálu, vytahuje
zejícím otvorem uvolnûného ‰vu modrého a bohatû vy‰ívané-
ho pol‰táfie jakéhosi paÀácu obleãeného v rÛÏové a zbavené-
ho jednoho oka.

Nad zemí pak tfietí v˘jev pfiivádûl na scénu jednookého v rÛ-
Ïovém, jenÏ jako Ïivoucí protûj‰ek paÀáci ukazoval nûkolika
zvûdavcÛm na stfiednû velk˘ blok Ïilkovaného zeleného mra-
moru, jehoÏ vrchní strana, do níÏ byl polovinou své délky za-
pu‰tûn zlat˘ prut, nesla slovo Ego, které tu bylo jemnû vryto
spolu s parafou a datem. Krátk˘ prÛkop vybaven˘ zavfienou
mfiíÏí pak v pozadí v˘jevu otvírá cestu do jakési obrovské jes-
kynû vyhloubené v úboãí zelené mramorové hory.

Právû na tûchto dvou obrazech si barvy, zejména modrá, rÛ-
Ïová, zelená a zlatá, stále uchovávaly jistou sílu.

Canterel nás na poÏádání do plastické trilogie uvedl.
Asi pfied sedmi lety, poté, co se dozvûdûl, Ïe se ustavila jistá

spoleãnost se zámûrem obnovit bretaÀské mûsto Gloannic,
které bylo v XV. století zniãeno a zaneseno pískem za stra‰né-
ho cyklonu, mistr zcela nezi‰tnû zahájil nejrozmanitûj‰í akce
na podporu grandiózního podniku, jenÏ by mûl podle nûj pfii-
nést úÏasné v˘sledky.

Pfiedstavitelé nejvût‰ích muzeí starého i nového svûta se brzy
zaãali pfiít o mnoÏství vzácn˘ch vûcí, které díky obratn˘m vy-
kopávkám na správném místû okamÏitû v PafiíÏi zpÛsobily zma-
tek pfii vefiejn˘ch draÏbách.

Canterel, kter˘ byl pfiítomen u v‰ech dodávek staroÏitností,
si jednoho veãera pfii pohledu na tfii barevné reliéfy zdobící
ãelo podstavce jedné velké prázdné a ãerstvû vykopané niky
pfiipomnûl tuto bretaÀskou legendu z Cyklu o Artu‰ovi.

Kdysi dávno v Gloanniku, hlavním mûstû zemû Kerlagouëzo,
té divoké krajiny v nejzápadnûj‰ím v˘bûÏku Francie, ucítil
Kourmelen, její je‰tû mlad˘ král, Ïe jeho jiÏ del‰í dobu nejisté
zdraví zaãíná rychle upadat.

Kourmelen byl jiÏ pût let vdovcem po královnû Pléveneuc,
jeÏ zemfiela poté, co na svût pfiivedla jeho první dítû, princez-
niãku Hello.
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ProtoÏe mûl nûkolik závistiv˘ch a po trÛnu baÏících bratrÛ,
Kourmelen jako nûÏn˘ otec s hrÛzou pom˘‰lel na to, jak se po
jeho smrti, která je nepochybnû blízká, stane Hello, jeÏ bude
podle zákonÛ zemû povolána na jeho místo, vzhledem ke své-
mu mládí lákav˘m cílem mnoh˘ch spiknutí.

Bez jediného klenotu, av‰ak vykupujíc svÛj nedostatek pfie-
pychu mimofiádnou starobylostí, stala se tûÏká zlatá koruna
krále Kourmelena, jeÏ pod pfiízviskem Tuãná obepínala od ne-
pamûti ãelo kaÏdého kerlagouëzského panovníka, uÏ dávno
samotnou esencí absolutistického kralování a Ïádn˘ princ by
bez ní nemohl vládnout ani jeden jedin˘ den. V dÛsledku hor-
livého modláfiství schopného pfieváÏit jakoukoli legitimitu by
lid za svého pána uznal kteréhokoli pretendenta, jenÏ by byl
natolik ‰ikovn˘, Ïe by se dokázal zmocnit pfiedmûtu uloÏené-
ho obezfietnû na bezpeãném místû stfieÏeném stráÏí.

Království Kerlagouëzo i jeho hlavní mûsto zaloÏil v dávn˘ch
dobách KourmelenÛv pfiedek Jouël Velik˘, jenÏ jako první no-
sil Tuãnou vyrobenou na svÛj pfiíkaz.

KdyÏ bezmála stolet˘ po slavném panování zemfiel, promûnil
se Jouël, podle legendy zboÏ‰tûn˘, v hvûzdu na nebi a nepfie-
stal bdít nad sv˘m lidem. KaÏd˘ v jeho zemi ho umûl mezi v‰e-
mi nebesk˘mi souhvûzdími nalézt, aby se na nûj mohl obrátit
se sv˘mi prosbami a modlitbami.

Spoléhaje v nadpfiirozené síly svého slovutného pfiedka, za-
pfiísahal ho úzkostmi zmítan˘ Kourmelen, aby na nûj ve snu
seslal nûjaké spásonosné vnuknutí. Aby sv˘m bratrÛm vzal i tu
nejmen‰í nadûji na úspûch, dlouho pom˘‰lel na to, Ïe do taj-
né skr˘‰e mimo jejich dosah uloÏí uctívanou korunu, bez níÏ
se neobejde Ïádné uvedení na trÛn. Bylo v‰ak nezbytné, aby ve
chvíli, kdy dospûje do vûku, Ïe se bude moci postavit sv˘m ne-
pfiátelÛm, mohla Hello, má-li b˘t prohlá‰ena královnou, zno-
vu nalézt starobyl˘ zlat˘ krouÏek – opatrnost v‰ak velela ne-
prozrazovat zvolen˘ úkryt, neboÈ síla a lest aÏ pfiíli‰ snadno
z dítûte vymámí tajemství. Král, rozãilen váÏností situace, jeÏ
ho nutila k tomu, aby se o tajemství dûlil, dlouho váhal.

Jouël vyslechl prosbu svého potomka a nav‰tívil ho ve snu,
aby mu nadiktoval, jak se má zachovat.

Od té chvíle jednal Kourmelen pouze na základû pfiijat˘ch
instrukcí.

Nechal roztavit svou korunu a získal prut té nejobyãejnûj‰í
podlouhlé formy, s nímÏ se odebral na Zelen˘ pahorek, zaãa-
rovanou horu, jiÏ kdysi proslavilo Jouëlovo náruÏivé putování.
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ProjíÏdûje pfied koncem svého Ïivota své království, aby se
ujistil o blahobytu lidí a poãestnosti sv˘ch správcÛ, utábofiil se
Jouël jednoho veãera v opu‰tûném kraji, kter˘ dosud nikdy ne-
nav‰tívil.

Královsk˘ stan rozbili v úpatí Zeleného pahorku, té rozekla-
né hory, udivující sv˘m namodral˘m nádechem a odlesky jem-
nû Ïilkovaného mramoru. Zatímco ostatní odpoãívali, pokusil
se Jouël, vybiãovan˘ zvûdavostí, o její zdolání, poklepávaje pfii-
tom ustaviãnû svou okovanou holí po vzdorující zemi, jako by
chtûl proniknout do její podstaty. Jeden úder hole ho pfiekva-
pil, zdálo se mu, Ïe sly‰í jakousi nejasnou podzemní ozvûnu.
Zarazil se, zaãal bu‰it do podezfielého místa a zaslechl tlume-
né echo, které ‰ífiíc se úboãím hory naznaãilo pfiítomnost ob-
rovské jeskynû.

Domnívaje se, Ïe narazil na vhodné pfiístfie‰í, kde by bylo
moÏné strávit nadcházející studenou noc, Jouël pfieru‰il svÛj
v˘stup a nechal své lidi pátrat po prÛrvû, jeÏ by umoÏnila vstup
do neãekané jeskynû.

Rozmrzel˘ neúspûchem dosavadního pátrání, nafiídil král,
jenÏ stále doufal v moÏnou existenci pískem zaneseného otvo-
ru, vyãistit v místû ozvûny terén hory, jejíÏ úpatí bylo zasypáno
jemn˘m ‰tûrkem.

Nûkolik narychlo povolan˘ch dûlníkÛ vyzbrojen˘ch improvi-
zovan˘mi nástroji obnaÏilo témûfi cel˘ vrchol jakési klenby,
kterou uvolnili právû tak, aby tudy mohl projít ãlovûk.

KdyÏ s pochodní v ruce pro‰el úzkou chodbou, Jouël oka-
mÏitû rozpoznal úÏasnou jeskyni ze zeleného mramoru, pfii-
zdobenou v dÛsledku podivuhodného geologického jevu ob-
rovsk˘mi hroudami zlata, jeÏ samy o sobû pfiedstavovaly nevy-
ãíslitelné bohatství, které by zdesateronásobily to, které v sobû
zcela jistû hora ukr˘vala.

Oslnûn˘ Jouël rozhodl uchovat celé to pohádkové bohatství
pro pfiípad niãiv˘ch pohrom, a uchránit je tak pfied v‰emi pro-
jevy hrabivosti, protoÏe pro ‰Èastné království, které se díky za-
kladatelovu géniu tû‰í pokojnému blahobytu, je nyní zbyteãné.

Ponechávaje si své my‰lenky pro sebe, vrátil se král ke svému
doprovodu, a v pohostinné jeskyni se rozhostila klidná noc.

Nazítfií byl navázán ãil˘ styk s nejbliÏ‰í vesnicí a dûlníci se
pod vedením samotného Jouëla dali do díla. Zbaven v‰eho ná-
nosu písku tûsn˘ prÛchod se promûnil v prostorn˘ tunel, v je-
hoÏ pÛli byla po vyklizení jeskynû zasazena mohutná dvou-
kfiídlá mfiíÏ, jeÏ nemûla na králÛv pfiíkaz Ïádn˘ zámek.
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A tehdy Jouël, jenÏ se oddával magii, pfiede v‰emi pronesl
dvû slavnostní inkantace. Tou první uãinil povrch hory navÏdy
odoln˘ vÛãi tûm nejtvrd‰ím nástrojÛm, druhou pak neodvrat-
nû zavfiel mohutnou vysokou mfiíÏ, kterou souãasnû ochránil
pfied jak˘mkoli vypáãením a odpeãetûním.

Monarcha posléze sv˘m pomocníkÛm sdûlil cenn˘ objev. Ne-
známá jemu samotnému, jenÏ by nemohl, i kdyby snad byl
chtûl, znovu získat to zakázané bohatství, jistá magická vûta,
vztahující se k jedné osobní nadlidské události, jeÏ mûla prosla-
vit jeho smrt, s kaÏd˘m správn˘m vyslovením ihned otevfie mfiíÏ.
Pouze jednou jedinkrát v prÛbûhu pfií‰tích staletí, a to je‰tû jen
v pfiípadû obrovsk˘ch pohrom, jejichÏ propuknutí ãi oãekávání
by mohlo vést k tomu, Ïe lidé budou pomoc hledat právû v tûch
pokladech, by Jouël mûl moÏnost odhalit ve snu jednomu z je-
ho následovníkÛ onu kabalistickou formulku. Pfiedem tak pro-
zradil podstatu sézamu, aby ãetní opováÏlivci sv˘mi pravideln˘-
mi pokusy uchránili to dÛleÏité nalezi‰tû od nuceného zapo-
mnûní, do nûhoÏ bylo uvrÏeno absolutním uvûznûním.

Za jedné jasné noci o mûsíc pozdûji, kdyÏ se poté, co zavr‰il
svoje putování, vrátil do Gloanniku, Jouël, obtíÏen roky a slá-
vou, zemfiel a na obloze se náhle rozzáfiila nová hvûzda.

Lidé, ktefií v tom okamÏitû rozpoznali onen nadpfiirozen˘
úkaz, kter˘ pro chvíli svého skonu pfiedpovûdûl Jouël, s jisto-
tou pozdravili v neznámé hvûzdû samotnou du‰i zesnulého,
jeÏ vûãnû bdí nad osudem království.

ProtoÏe od této chvíle bylo známo, k jakému faktu se váÏe
formulka, jeÏ by mûla vydat nesmírná bohatství Zeleného pa-
horku, nov˘ panovník, JouëlÛv ctiÏádostiv˘ syn, pronesl pfied
zaãarovanou mfiíÏí mnoÏství lakonick˘ch vût opisujících na
tisíc rÛzn˘ch zpÛsobÛ promûnu zesnulého krále v hvûzdu na
obloze. Av‰ak nepodafiilo se mu vyslovit se správnû, neboÈ
mfiíÏ zÛstávala zavfiená. A tak tomu bylo od té doby pokaÏdé,
kdykoli se podobné pokusy uskuteãnily.

A tuto vzpírající se vûtu odeãetl Kourmelen ve snu ze rtÛ krále
Jouëla, kterého k ní zmocnila hrozící politická boufie, k níÏ se
v království schylovalo.

Na úpatí Zeleného pahorku ji vyjádfiil slovy, k nimÏ se v‰ich-
ni, kdo ji hledali, toliko blíÏili:

„Jouël hofií, hvûzda na nebi.“
MfiíÏ se do‰iroka rozevfiela a pak se za náv‰tûvníkem, jenÏ

vstoupil do zelenavé jeskynû, zase zavfiela.
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Na JouëlÛv pokyn, jehoÏ podnûtu porozumûl, zde Kourme-
len ukryl v‰echno zlato své koruny. Kde jinde hledat bezpeã-
nûj‰í skr˘‰ neÏ v této jeskyni, do které tak dlouho pfies v‰ech-
ny snahy nikdo nevnikl. A pak, i kdyby se nûjakému spiklenci
po nesãísln˘ch pokusech podafiilo vyslídit správn˘ sézam, ne-
pfieberné mnoÏství zlat˘ch hrudek, od nichÏ se roztavená Tuã-
ná v niãem neli‰ila, pfiedstavovalo záruku, Ïe se jí nikdo ne-
zmocní. S ohledem na lidovou povûru pak toliko ãelo, jeÏ
obepne starobylá koruna, znovu vytvofiená toliko z pÛvodního
zlata, se mÛÏe stát ãelem královsk˘m. A jak vÛbec rozpoznat
onen ctihodn˘ zlat˘ prut od tolika jin˘ch a ve v‰em stejn˘ch?

Kourmelen vytáhl bez vût‰í námahy podlouhl˘ oblázek, kte-
r˘ byl svou polovinou zapu‰tûn do jednoho osamoceného blo-
ku zelenavého mramoru, a získal tak dokonalé pouzdro, do
kterého pfiesnû zapadl ten vzácn˘ tûÏk˘ pfiedmût, jenÏ se teì
podobal v‰em tûm vzorkÛm zlata zasazen˘m v ofitu jeskynû.

Av‰ak pfiíli‰ striktní anonymnost prutu by naprosto znemoÏ-
nila vládnout samotné Hello, která bude jednoho dne, je‰tû
neÏ jí na ãelo bude nasazena královská koruna, nucena doká-
zat svému lidu pomocí nezvratného dÛkazu svÛj témûfi boÏsk˘
pÛvod.

A tak Kourmelen ‰piãkou své d˘ky, stále na JouëlÛv v˘slovn˘
pfiíkaz, velmi jemnû oznaãil základnu bloku zelenavého mra-
moru.

Od samého zaãátku králové zemû Kerlagouëzo pfiipojovali
k dÛleÏit˘m aktÛm namísto svého jména slovo Ego, jeÏ posilo-
valo jejich prestiÏ, ãiníc tak z kaÏdého za jeho vlády svrchované
já, jeÏ je souãasnû zdrojem i zavr‰ením v‰eho. Písmo a datum
vyrovnávaly slabiãnou jednotvárnost tím, Ïe kaÏdému kusu
zdvojenû pfiisoudily pfiíslu‰ného panovníka.

Kourmelen, jenÏ se pfii podobn˘ch pfiíleÏitostech bez váhání
uchyloval k nejãastûj‰ímu rukopisu, vyryl své obvyklé Ego, k nû-
muÏ pfiipojil datum, a vzápûtí pak cel˘ nápis zahrnul slabou
vrstvou písku. Posledním opatfiením tak král, jenÏ po svém
vstupu do jeskynû mezitím do‰el aÏ do její nejtemnûj‰í ãásti,
vzal v‰em neobeznámen˘m pátraãÛm, ktefií nûjakou nesl˘cha-
nou náhodou vyslovili správn˘ sézam, snad jakoukoli moÏnost
objevit náznak epigrafu.

Pûti mocn˘mi slovy pak Kourmelen otevfiel mfiíÏ, která se za
ním opût okamÏitû zavfiela.

Po návratu ze své cesty vefiejnû prohlásil, vyh˘baje se pfiitom
podrobnostem, Ïe Tuãná, jeÏ je nyní roztavena, byla jeho péãí
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uloÏena v Zeleném pahorku, do nûhoÏ se dostal díky heslu,
jeÏ mu ve snu sdûlil Jouël. Aby si jeho lid uchoval dÛvûru
v budoucnost, musel vûdût, Ïe ukryto na bezpeãném místû je
posvátné zlato, stále pfiipraveno znovu potvrdit budoucí pa-
novníky, jehoÏ ztráta by v‰echny uvrhla do nebezpeãného zou-
falství.

Vûda, Ïe z objetí smrti se jiÏ nevysmekne, Kourmelen spû‰nû
splnil pfiíkazy krále Jouëla, kter˘ mu spolu s mnoha dal‰ími
doporuãeními pfiikázal, aby k sobû bez obav pfiivolal jistého Le
Quilleka, dvorního ‰a‰ka, kter˘ by mûl plnit nepostradatelnou
úlohu univerzálního dÛvûrníka.

Le Quillec, kter˘ byl jednook˘ a ohyzdn˘, aby je‰tû víc nad-
sadil grotesknost své postavy, jeÏ byla terãem v‰eobecného pos-
mûchu, se jako ten nejkoketnûj‰í ‰vihák oblékal vÏdy do rÛÏo-
vého a ve sv˘ch hbit˘ch odpovûdích vÏdy trefn˘, skr˘val pod
komickou obálkou upfiímnou a dobrou du‰i, vûrnû oddanou
králi.

I kdyÏ Kourmelena taková volba zprvu udivila, po zralé úva-
ze pak Jouëlovu moudrost musel ocenit. Le Quillec, kter˘ se
jakoÏto bytost nízká a posmívaná a v oãích v‰ech nehodná
toho, aby byla zasvûcena do nejvût‰ího tajemství, pro úlohu
zmocnûnce hodil lépe neÏ kdokoli jin˘, bude mimo jiné zcela
stranou jakéhokoli naléhání ãi hrozeb, jeÏ by ho mûly pfiimût
mluvit.

Král seznámil ‰a‰ka s vpou‰tûjící formulkou, s umístûním
slavného prutu i s existencí prokazujícího podpisu. AÏ nade-
jde ten prav˘ okamÏik ãinu, Hello jakoÏto dcera panovnické-
ho a boÏského rodu dobfie zpravená jedním z onûch nebes-
k˘ch znamení, nepfiístupn˘ch obyãejn˘m lidem, jako je takov˘
Le Quillec, z vlastního popudu vyhledá jednookého, aby si na
nûm vyÏádala jeho tajemství. Teprve tohoto dne, aby snad ná-
hodn˘ pfiíznak zájmu nebo i pfiíznû nemohl pfiedãasnû vzbu-
dit podezfiení okolí, bude sirotkovi podivn˘ dÛvûrník ukázán,
a to zpÛsobem, o nûmÏ tu‰ení nemûl ani samotn˘ Le Quillec,
kter˘ se teì oddával dlouhému a trpnému ãekání.

Propustiv ‰a‰ka, vylovil Kourmelen z mnoÏství hraãek své
dcery jakousi loutku celou v rÛÏovém a vytrhl jí jedno oko.

Za svého tûhotenství vy‰ila královna Pléveneuc bez cizí po-
moci pfiepychov˘ modr˘ pol‰táfi, na kterém mûlo podle jejích
pfiedstav spoãívat aÏ do konce jejího ‰estinedûlí dítû, jeÏ ãeka-
la. Kourmelen se vÏdy snaÏil v‰típit Hello úctu k této relikvii,
jiÏ ubohá matka, která podlehla smrti, nemohla pouÏít. Ro-
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ztrhl ‰ev pol‰táfie, vsunul loutku co nejhloubûji do pefií a pak
jedné z komorn˘ch pfiikázal, aby za‰ila tu nedopatfiením, jak
fiekl, vzniklou díru.

Král pak beze svûdkÛ oznámil Hello, vyzvané k tomu, aby
setkání chovala v tajnosti, Ïe na ni v modrém pol‰táfii, jehoÏ
útroby smí prozkoumat aÏ na pfiíkaz z nebe, ãeká dárek.

Kourmelen aÏ do konce ve v‰em postupoval podle pfiíkazÛ
krále Jouëla, po nûmÏ podûdil i pfiedvídavou bystrost ducha.
NeboÈ bylo urãeno, Ïe se jí dostane nebeského varování, aÏ
bude proti sv˘m protivníkÛm vyzbrojena vûkem, Hello bude
po ohledání pol‰táfie, jenÏ se pro svÛj vzne‰en˘ pÛvod nemohl
nikdy ztratit, nucena vidût zvlá‰tní symbol v tom, Ïe dospûlá
osoba obdrÏí neobvykl˘ dar v podobû obyãejné dûtské hraãky.
RÛÏov˘ ‰at a chybûjící oko by mûly za nûjakou dobu v její pra-
cující mysli osudovû vyvolat ‰a‰ka Le Quilleka, jehoÏ pak pod-
robí v˘slechu. A navíc, i kdyby hanebnû vydírající pfiíbuzní
princové na dosud dûtské a slabé Hello vymohli tajemství
modrého pol‰táfie – nemajíce pfiitom s ohledem na viditelnou
celistvost neãekaného zisku dÛvod domáhat se tolik dÛleÏité-
ho doznání nebeského znamení – pak podivná zábavná lout-
ka, tolik odpovídající vûku své drÏitelky, vytaÏená ze záplavy
lehounkého pefií bez jakéhokoli potfiebného dokumentu, bu-
de pouze vypovídat o nûÏném rozmaru otce snaÏícího se
o zdÛraznûní lákavosti svého dárku neobvyklostí dÛmyslného
úkrytu. Pfiedmût, kter˘ nemá Ïádnou hmatatelnou souvislost,
bude zjevnû navrácen Hello, která spokojujíc se s tím, Ïe jej vy-
uÏije pfii sv˘ch hrách, si pozdûji v den nebeského znamení ná-
hle uvûdomí, Ïe odbila hodina, kdy by mûla prohledat pol‰táfi.
KdyÏ pak záhy pochopí, jak dûtinskost daru pfiestává ladit
s rozkvûtem jejího mládí, propadne plodn˘m úvahám, a jak-
mile si pfiipomene ony dvû v˘razné zvlá‰tnosti hraãky, provede
potfiebné srovnání, jeÏ ji okamÏitû pfiivede k Le Quillekovi. 

Kourmelen záhy zemfiel. Jeho bratfii, vyuÏívajíce k vytvofiení
nepfiátelsk˘ch stran skuteãnosti, Ïe Hello je v men‰inû, roz-
poutali obãanskou válku, aby na sebe strhli moc. ProtoÏe v‰ak
nemûli posvátné zlato, z nûhoÏ by bylo moÏné odlít Tuãnou,
nepodafiilo se nikomu z nich b˘t uznán králem.

Znovu a marnû byla zkou‰ena nová hesla, jen aby se otevfie-
la neústupná mfiíÏ Zeleného pahorku, kter˘ fascinoval zejmé-
na od té doby, co se stal stánkem monarchistického prutu.
Hello, na niÏ jako na pravdûpodobnou drÏitelku jisté otcovy
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informace, jeÏ by mûla vést k cíli, dotírali sv˘mi otázkami její
str˘cové, dokázala své tajemství uchovat.

V té dobû zachvátila království anarchie, neboÈ Hello se ne-
mohla stát královnou, dokud se nezmocnila Tuãné.

Stále do rÛÏova vy‰Àofien˘ Le Quillec, zaopatfien˘ doÏivotní
penzí, kterou mu pfiiznal Kourmelen, rozesmával na promená-
dách, kdyÏ hbitû odpovídal na uráÏlivé vtípky star˘ch dvofianÛ.

âas plynul a Hello, jíÏ bylo osmnáct let, bez ustání snila o ne-
beském pfiíznaku, jejÏ pfiedpovûdûl její otec, a doufala, Ïe se jí
dostane pomoci k záchranû zemû, naprosto zruinované ne-
pfieru‰ovan˘m údobím chaosu a vnitfiních bojÛ.

Jednoho ãervencového veãera se osamûlá princezna vracela
s náruãí kvûtÛ k zámku sv˘ch pfiedkÛ, v nûmÏ pob˘vala kaÏdé-
ho léta, kdyÏ tu dlouhé obláãky visící nad obzorem prozáfiily
tisíceré rudé záblesky mizícího slunce.

Hello se zastavila, aby se pokochala férií soumraku, a spatfii-
la, jak se tenké bûlostné chomáãky v závanech vánku zvlá‰tním
zpÛsobem proh˘bají, aÏ z nich vítr vykrouÏil mlhavá písmena
následujících slov:

OD NYNùJ·KA.

Slova se brzy rozpadla, ale Hello s bu‰ícím srdcem v nebes-
kém znamení rozpoznala ohlá‰ené upozornûní. Nyní musela
jednat.

Po návratu do zámku otevfiela modr˘ pol‰táfi, vÛãi kterému
její nejoddanûj‰í péãe nikdy nepolevila, jsouc nad jiné ospra-
vedlnûna posvûcujícím dotykem matefisk˘ch rukou, neÏ aby
mohla pÛsobit jakkoli podezfiele. Rozãarována nálezem pou-
hého paÀáci dlouho pfiemítala, hloubajíc nad zjevn˘m nesou-
ladem mezi hraãkou a vlastním stáfiím.

AÏ najednou z barevného tónu ‰atu a vyprázdnûného oãní-
ho dÛlku dívka uhádla, Ïe jí záhadná loutka pfiipomíná Le
Quilleka.

Pfiedvolala si ‰a‰ka na zámek a o v‰em ho zpravila.
Le Quillec jí pak pfiedal tajemství, jeÏ mu byla svûfiena, a za-

pfiísahal ji, aby se bezodkladnû vypravila na Zelen˘ pahorek
a s poslu‰nou horlivostí vyplnila oblaãn˘ pfiíkaz – naléhav˘
pfiíkaz vydan˘ po zralé úvaze a v mimofiádnû pfiíznivém oka-
mÏiku, kdy Ïádn˘ z pfiípadn˘ch uzurpátorÛ, ktefií se vzájemnû
vyãerpali boji na Ïivot a na smrt, by nebyl mohl úãinnû za-
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bránit pochodu legitimní královny, jakmile by se objevila se
zlat˘m prutem-modlou v ruce, vyvolávajíc souãasnû v‰eobec-
né nad‰ení.

Usazena na prostorn˘ch nosítkách, Hello okamÏitû vyrazila
za doprovodu ‰a‰ka, jenÏ rozhla‰uje v‰ude promy‰lenû skuteã-
n˘ cíl cesty, pfiimûl mnohé fanatiky k tomu, Ïe se pfiipojili
k prÛvodu, neboÈ se nemohli doãkat toho, Ïe uzfií památnou
událost, jeÏ ukonãí éru anarchie a úpadku.

Mladiãká princezna tak pfiicestovala k Zelenému pahorku
vprostfied obrovského davu, kter˘ zpÛsobil veliké potû‰ení Le
Quillekovi, prahnoucímu po tom, aby se jeho identifikaãní
scéna odehrála pfied svûdky.

KdyÏ s pomocí úãinné vûty proslovené potají tich˘m hlasem
otevfiel mfiíÏ, zamífiil ‰a‰ek jeskyní ke stanovenému místu, za-
tímco ãást davu ‰la na jeho Ïádost s ním, aby konstatovala v je-
ho nejmen‰ích gestech dokonalou absenci spoluúãastenství.

Poté, co na nûj Le Quillec ukázal, byl mramorov˘ Kourmele-
nÛv blok za pfiispûní mnoha lidí vyzdviÏen a vynesen ven a do-
kofián otevfiená brána se po té kratiãké náv‰tûvû za posledním
náv‰tûvníkem znovu zavfiela.

·a‰ek, jenÏ smetl vrstvu zakr˘vajícího písku, odhalil pfiede
v‰emi na ãelní stranû bloku v nejtûsnûj‰í blízkosti zlatého pru-
tu identifikující podpis zesnulého krále.

Hello se vydala zpût do Gloanniku, odná‰ejíc s sebou nepo-
ru‰en˘ zelen˘ blok uloÏen˘ v koutû sv˘ch nosítek. Její dopro-
vod se roz‰ifioval s kaÏdou zastávkou provázenou boufiliv˘mi
ovacemi, jeÏ vyvolával úspûch její v˘pravy. S úmyslem zastavit
její pochod marnû pretendenti pfiemlouvali své vojáky, ktefií
fascinováni magickou slávou skvûle vydobytého zlatého prutu
sami pfiecházeli pod korouhev ‰Èastné princezny.

KdyÏ byla triumfálnû dopravena do svého paláce, dala Hello
z navráceného zlata opût vyrobit Tuãnou, kterou si jednoho
dne vefiejnû a za tfie‰tících v˘kfiikÛ „AÈ Ïije královna“ nasadí.
Toho veãera záfiila Jouëlova hvûzda je‰tû jasnûji neÏ obvykle.

Panovnice chtûla vzápûtí zemi pomoci bohatstvím jeskynû,
jejíÏ vytûÏování bylo okamÏitû zahájeno. Uvedena v obecnou
známost, formulka, jeÏ otevfiela mfiíÏ, umoÏnila kopáãÛm
s krumpáãi vstoupit, a království tak vbrzku díky zlatu vytûÏe-
nému z hlubin zeleného mramoru zaãalo vzkvétat.

Hello, koneãnû usmûvavá a vroucnû milována sv˘m lidem,
zahrnula Le Quilleka dobrodiním.

V radostném nad‰ení byla vytvofiena socha, která pfiedstavu-
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jíc mladou královnu s korunou na ãele, byla umístûna, jako
by se jednalo o svûtici, do jakéhosi prostorného v˘klenku, v je-
hoÏ spodní ãásti na vzne‰enou událost upomínaly tfii barevné
reliéfy.

A jak se ukázalo, byla to právû tato nika, jiÏ objevily nejãer-
stvûj‰í vykopávky provedené spoleãností, jejímÏ spoleãníkem
Canterel byl.

Jednoduch˘ prÛzkum ukázal, Ïe chybûjící socha, roztfií‰tûná
do tisícÛ stfiípkÛ, spoãívala v okamÏiku nálezu v temném pfií-
‰efií niky kdysi vymr‰tûné do vzduchu dávn˘m niãiv˘m kata-
klysmatem.

Mistr dychtil po tomto ctihodném kusu, jehoÏ pouhopouhá
existence dodala legendû jakousi zvlá‰tní reálnost. Neústup-
n˘m zvy‰ováním ceny se nakonec pfii draÏbû stal jeho ‰Èastn˘m
vlastníkem, aby jej instaloval ve svém parku, kde po cel˘ch ‰est
let ten kamenn˘ úkryt nechával prázdn˘, neÏ nalezne sochu,
jeÏ bude hodna pro své stáfií a hodnotu tak vzácného sídla –
jeÏ si nakonec svou starobylostí a slovutností vyslouÏil Federál,
jenÏ zde nalezl ochranu pfied vûtrem a de‰tûm.

Posledním pohledem jsme se rozlouãili s tou dvojnásobnou
pamûtihodností a vyrazili jsme za Canterelem, kter˘ se nám uÏ
zaãínal v té strmû stoupající aleji ztrácet.
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Kapitola druhá
S kaÏd˘m dal‰ím krokem vegetace kolem nás ub˘valo. Zemû
se za chvíli úplnû obnaÏila a my jsme vystoupali na ‰irokou
pláÀ, holou, kam jsme dohlédli.

Dospûli jsme k vrcholu, na nûmÏ stálo cosi jako dláÏdící za-
fiízení, jeÏ svou podobou pfiipomínalo dlaÏdick˘ tlouk – nebo
pûch – uÏívan˘ k vyrovnávání dlaÏby.

Tlouk, kter˘ byl cel˘ ze Ïeleza, a pfiesto vzbuzoval zdání leh-
kosti, byl zavû‰en na malém jasnû Ïlutém aerostatu, jenÏ díky
své spodní zvonovitû roz‰ífiené partii pfiipomínal siluetu mont-
golfiéry.

Zemû dole byla upravena tím nejpodivuhodnûj‰ím zpÛso-
bem.

Na znaãnû rozlehlé plo‰e byly na v‰echny strany rozmístûny
lidské zuby nejrozmanitûj‰ích tvarÛ i barev. Nûkteré z nich
byly oslnivû bûlostné, kontrastujíce tak s fiezáky kufiákÛ, nabí-
zejících celou ‰kálu ka‰tanové hnûdi. V té podivné zásobû byly
v‰echny Ïlutû od tûch nejmatnûj‰ích aÏ po nejdivoãej‰í odstí-
ny plavé. Zuby modré, aÈ uÏ blankytnû ãi temnû, rovnûÏ pfii-
spûly do té bohaté mnohobarevnosti doplÀované i záplavou
zubÛ ãern˘ch nebo bledû ãerven˘ch ãi kfiiklavû rud˘ch a krva-
v˘ch odstínÛ.

Obrysy a proporce se nekoneãnû li‰ily – obrovské stoliãky
a monstrózní ‰piãáky sousedily s témûfi nepostfiehnuteln˘mi
mléãn˘mi zuby. V‰ude probleskovaly kovové záblesky plomb
a zlata.

Na místû, jeÏ nyní zabíral tlouk, skupiny natûsnan˘ch zubÛ
vytváfiely pouh˘m stfiídáním sv˘ch barev opravdov˘, tfiebaÏe
nedokonãen˘ obraz. Celek pfiipomínal rejtara podfiimujícího
v jakési tmavé kryptû, zemdlenû leÏícího na bfiehu podzemní-
ho jezera. Lehounk˘ d˘m stoupající z mozku spáãe ukazoval,
jako by to byl sen, jedenáct mlad˘ch lidí sklánûjících se hrÛ-
zou pfied jakousi vzdu‰nou a skoro prÛzraãnou bublinou, jeÏ
jsouc zfiejmû cílem panovaãného letu bílé holubice, r˘sovala
na zemi jemn˘ stín, jenÏ halil mrtvého ptáka. Vedle rejtara,
jejÏ slabû osvûcovala pochodeÀ, zaraÏená do zemû krypty, le-
Ïela jakási stará zavfiená kniha.

Té jedineãné zubní mozaice vládla ÏluÈ a hnûì. Jiné odstíny,
velmi vzácné, zanechávaly Ïivé a lákavé stopy. Holubice utvofie-
ná ze skvostn˘ch bûlostn˘ch zubÛ zaujímala pozici prudkého,
ale pÛvabného vzletu; vytváfiejíce rejtarovu v˘bavu, zruãnû uspo-
fiádané zubní kofieny vykreslovaly na jedné stranû rudá péra
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zdobící tmav˘ klobouk odhozen˘ vedle knihy a na stranû druhé
pak ‰irok˘ purpurov˘ plá‰È sepnut˘ mûdûnou sponou znázor-
nûnou dÛmysln˘m seskupením zlat˘ch plomb; sloÏitá smûsice
modr˘ch zubÛ pfiedstavovala azurovû modré kalhoty, jejichÏ no-
havice konãily ve vysok˘ch botách z ãern˘ch zubÛ; dobfie patr-
né podráÏky vznikly nakupením ofiechovû hnûd˘ch zubÛ, kde
pravidelnû rozmístûné ãetné plomby znázorÀovaly hfiebíãky.

Tlouk se zastavil právû na levé botû.
Vnû obrazu pak zuby leÏely v‰ude bez náznaku jak˘chkoli

souvislostí, rozesety, aniÏ dávaly nûjak˘ v˘tvarn˘ smysl. Kolem
fiktivního rámce vyznaãeného dokola zuby nacházejícími se
nejdál od stfiedu se prostírala jakási uprázdnûná zóna ohrani-
ãená rovnûÏ tenounkou ‰ÀÛrou upevnûnou obûma konci na
vrcholcích ‰tíhl˘ch kolíkÛ, vysok˘ch nûkolik centimetrÛ. Pfied
touto polygonální bariérou jsme stáli.

Pûch se náhle vznesl do vzduchu a tlaãen mírnou tlakovou
vlnou dosedl nedaleko od nás na kufiáck˘, tabákem zahnûdl˘
zub, kdyÏ pfied tím bez oklik a zvolna pfiekonal takov˘ch pat-
náct aÏ dvacet stop.

Canterel, upozorniv na sebe znamením, pfiekroãil ‰ÀÛru
a opu‰tûnou hranici a pfiistoupil k vzdu‰nému zafiízení. My
ostatní jsme ho následovali, dávajíce pozor, abychom nepo-
hnuli roztrou‰en˘mi zuby, jejichÏ zjevn˘ nesoulad byl napros-
to bezpochyby pracn˘m v˘sledkem peãliv˘ch zkou‰ek.

Zblízka na‰e u‰i zaslechly tikot vydávan˘ sluncem se lesk-
noucím tloukem.

Ne‰etfie tûmi nejkouzelnûj‰ími komentáfii, Canterel upoutá-
val na‰i pozornost rozmanit˘m dílÛm pfiístroje.

Pfiímo na vrchol aerostatu a skrze síÈ, která zde tvofií jak˘si
ploch˘ límec, pronikal automatick˘ aluminiov˘ ventil s kruho-
vit˘m otvorem na uzávûr, sousedícím s mal˘m chronometrem
s viditeln˘m ciferníkem.

Svislé a tenké lanoví, jeÏ tvofiilo spodní ãást sítû a bylo celé
z jemného a lehkého hedvábí, drÏelo pod balonem, jsouc
provleãeno otvory provrtan˘mi do její kolmé a nízké obruby,
kruhovitou aluminiovou plo‰inu, jeÏ pfiipomínala obrácenou
pokliãku a obsahovala jakousi Ïlutavou hmotu rozetfienou
v tenké vrstvû po její horizontální plo‰e.

Dolní strana plo‰iny byla sv˘m stfiedem pfiin˘tovaná k vrcho-
lu jakéhosi úzkého aluminiového válcovitého a vertikálního
sloupu tvofiícího samotné tûlo objektu.
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Dlouhá a rovnûÏ aluminiová tyã zasazená boãnû v nejvy‰‰í
ãásti sloupu se zvedala ‰ikmo k nebi a sv˘m trojitû rozvûtven˘m
koncem pfiesahovala i samu kruhovitou plo‰inu. KaÏdá z jejích
tfií vûtví byla zakonãena znaãnû velk˘m chronometrem, o nûjÏ
se opíralo kulaté zrcadlo stejnû velkého obvodu; tfii na sobû
nezávislé ciferníky se obracely do tfií rÛzn˘ch smûrÛ, zatímco
ony tfii sklenûné zrcadlící disky mífiily do spoleãného prostoru
a hledûly zhruba k západu, jihu a v˘chodu. V této chvíli první
zrcadlo bezprostfiednû zobrazovalo slunce a vrhalo je do dru-
hého zrcadla, jeÏ je odráÏelo smûrem k plo‰inovité gondole,
zatímco tfietí teì nehrálo Ïádnou roli. KaÏdé zrcadlo bylo ke
svému chronometru pfiipevnûno ãtyfimi horizontálními, jem-
nû ozuben˘mi tyãemi, zasunut˘mi nahofie, dole, vpravo a vle-
vo do rubu jeho obvodu; tyto tyãe ve v‰ech tfiech pfiípadech
procházely chronometrem a pronikaly na druhé stranû vnûj-
‰ím okrajem ciferníku, jehoÏ prÛmûr byl men‰í neÏ prÛmûr
celého hodinového stroje.

Uvádûny do pohybu neviditeln˘mi ozuben˘mi koly spojen˘-
mi s mechanismem chronometrÛ, tyto tyãe mohly díky velké
promûnlivosti posunÛ vpfied a vzad nastavit zrcadla do nej-
rozmanitûj‰ích úhlÛ; vrchol kaÏdé z nich tvofiila malá kovová
kuliãka tkvící ze dvou tfietin v duté a neuzavfiené kouli upev-
nûné na zadní stranû dotyãného zrcadla; tento zpÛsob úchy-
tu znamenitû vyhovoval nastavování disku do nejrÛznûj‰ích
smûrÛ.

Tento trojn˘ systém sledoval kaÏdodenní pohyb slunce od v˘-
chodu k západu. Zrcadlo nasmûrované k v˘chodu pfiijímalo
jako první po celé dopoledne záfiivé paprsky; po prÛchodu ne-
beského tûlesa k poledni pfiestalo zrcadlo plnit svou roli, jiÏ
vzápûtí pfievzal jeho protûj‰ek. PÛsobíc aktivnû od rozbfiesku
po soumrak, zrcadlo nasmûrované k jihu odráÏelo jako druhé
oslÀující v˘levy, které k nûmu ustaviãnû vrhal ten ãi onen záfii-
v˘ sousední disk.

Uprostfied ‰ikmé a na konci trojitû rozvûtvené tyãe vystupo-
val krátk˘ svisl˘ podstavec, kter˘ se vzápûtí dûlil do dvou pro-
hnut˘ch vûtví tvofiících polovinu obvodu s rohy namífien˘mi
k zenitu. Tento pÛlkruh, kter˘ byl kolm˘ v pomûru k vertikál-
nímu plánu, v nûmÏ se nalézala ‰ikmá tyã, mohl slouÏit jakoÏ-
to dílãí rám mocné kruhovité ãoãky, jeÏ tím, Ïe se shodovala
s jeho horizontálním prÛmûrem, byla v horní partii prohnu-
t˘ch vûtví upevnûna ve dvou ãepech.

âoãka, která byla umístûna pfiesnû v dráze záfiivého svazku
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odráÏeného nejvzdálenûj‰ím zrcadlem, leÏela rovnobûÏnû
s paprsky, jeÏ ji zaplavovaly.

Poslání chronometru nepatrn˘ch rozmûrÛ, jehoÏ ciferník
zvenãí zdobil nejvy‰‰í partii jedné z prohnut˘ch vûtví, spoãíva-
lo v nastavování ãoãky v pfiesnû stanoven˘ okamÏik, jeÏ dovo-
lovala dÛmyslná vazba jejího pohybu na pfiíslu‰n˘ ãep.

K aluminiovému kÛlu, pfiesnû naproti ãoãce a zrcadlÛm, byla
pfii‰roubována kovová a horizontálnû vedená tyã, jeÏ byla za-
konãena jako nûjaká vzpûraãská poloãinka koulí a mûla za-
bezpeãovat stabilitu celku.

V polovinû jeho v˘‰ky kÛlem kolmo procházela obrovitá
magnetická stfielka, pocházející z jakési gigantické buzoly,
a protoÏe na obou stranách byla stejnû dlouhá, slouÏila pro-
stfiednictvím svého magnetismu k tomu, aby v prÛbûhu letÛ
neustále udrÏovala ten vzdu‰n˘ pfiístroj v nemûnném smûru.
Její severní ‰piãka byla umístûna pfiímo pod zrcadlem zkou-
majícím jih, zatímco její jiÏní ‰piãka byla situována obdobn˘m
zpÛsobem u zrcadlové protiváhy.

Tvofiíce základnu nesly spodní partii kÛlu tfii malé aluminio-
vé ostruhovité patky, jeÏ svou prohnutostí a provázaností pfii-
pomínaly zmen‰eniny noÏiãek nûjaké skfiínû; kaÏdá z nich se
opírala o zem, poskytujíc tak tlouku dostateãnou stabilitu,
a u paty svého pravidelného a vyãnívajícího zakfiivení otevíra-
la pohled na ciferník velmi drobného chronometru, kter˘ byl
jen sotva vût‰í neÏ ona sama.

V polovici v˘‰ky v‰ech tfií patek byly vnitfinû a sbíhavû zakot-
veny tfii ‰tíhlé a horizontálnû situované hfieby, jejichÏ hroty
vnikaly velice zlehka do obvodu miniaturní krouÏkovité pod-
loÏky z modrého kovu, usazené izolovanû a naplocho v pro-
storu pfiesnû v ose kÛlu. Druhá podloÏka stejného formátu
a z kovu svûtle ‰edé barvy byla umístûna pfiímo nad tou první
ve vzdálenosti jednoho milimetru, jsouc zavû‰ena na útlounké
vertikální tyãi, která sv˘m koncem pfiiléhala ke stfiedu jeho
vrchní partie a mizela v kÛlu.

K okraji spodní partie sloupu, jen o trochu v˘‰e nad úrovní,
kde se spojovaly tfii patky, pfiiléhal sv˘m obvodem ciferník po-
sledního chronometru.

KdyÏ nám nechal potfiebn˘ ãas k zevrubné prohlídce tlouku,
Canterel spolu s námi pokraãoval v chÛzi a tak jsme se jako uÏ
pfiedtím zase ocitli pfied známou ‰ÀÛrou, kterou jsme opût
pfiekroãili.
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Netrvalo dlouho a na‰e pohledy se se zvukem jakéhosi nára-
zu stoãily k základnû celého pfiístroje; ‰edá krouÏkovitá pod-
loÏka pod tlakem své tyãe poklesla a rychle se spojila s druhou
tak, Ïe obû dvû teì byly tûsnû spojeny. Pfiesnû v okamÏiku
jejich spojení opustil zem hnûd˘ zub situovan˘ pod nimi a ja-
koby v dÛsledku jakési tajemné magnetizace se pfiitiskl k rubu
modrého krouÏku. Sluch oba dva nárazy, znûjící jakoby sou-
ãasnû, vnímal jako jeden úder.

Chvilku poté z ãoãky, jeÏ znenadání dokonala ãtvrtobrat
v ose svého horizontálního prÛmûru a od nynûj‰ka svisle roz-
krojovala svûteln˘ svazek vysílan˘ v ze‰ikmujícím se úhlu zr-
cadlem mífiícím k jihu, vytryskl záblesk. V dÛsledku tohoto
manévru se paprsky pronikající speciálním sklem mocnû sou-
stfiedily na neporu‰enou plochu Ïluté substance rozetfiené
pod aerostatem na kruhovité plo‰inû; nûkterá z onûch ten-
k˘ch lanoví visících ze sítû pfie‰krtávala neproniknuteln˘mi stí-
ny ten náhl˘ lesk. V dÛsledku intenzivního Ïáru musela Ïlutavá
hmota uvolÀovat lehk˘ plyn pronikající do balonu jeho roz‰í-
fien˘m otvorem, neboÈ obal se postupnû nad˘mal. Vznosná
síla byla vzápûtí dostateãná, aby nadzvedla celé zafiízení, jeÏ
pomalu vystoupalo do vzduchu, zatímco ãoãka, jeÏ dovr‰ila
dal‰í ãtvrtobrat stejn˘m smûrem, zatemnila Ïlut˘ amalgám, ne-
boÈ na nûj pfiestala koncentrovat sluneãní paprsky.

Vítr se bûhem na‰eho stání pfied pfiekáÏkou ‰ÀÛry zmûnil
a tlouk se pfienesl k obrazu ze zubÛ; av‰ak tento druh˘ trajekt
tvofiil s tím prvním znaãnû tup˘ úhel a právû k onomu nejtma-
vûj‰ímu koutu krypty, kde podfiimoval rejtar, celé zafiízení smû-
fiovalo.

Dole se v prÛbûhu letu jedna z patek prodlouÏila s pomocí
jakési vnitfiní jehlice, jeÏ se povysunula o pÛl centimetru.

Balon vzápûtí citelnû splaskl a pfiístroj sv˘m poklesem nasta-
vil své dvû patky bez nástavcÛ na shluku tmav˘ch zubÛ tvofií-
cích vyv˘‰en˘ bfieh podzemního jezera, zatímco jehlice je‰tû
pfied chvílí povysunutá se ustálila na zemi uprostfied uprázd-
nûného prostoru. V okamÏiku pfiistání jsme na vrcholu aero-
statu spatfiili stále je‰tû otevfien˘ ventil, kter˘ se poté, co nechal
uniknout potfiebné mnoÏství plynu, nehluãnû uzavfiel za po-
moci svého uzávûru v podobû jednoduchého aluminiového
disku, jenÏ se stfiídavû dokázal ukr˘t a zase se objevit, neboÈ
beze zmûny vlastní plochy se díky jakémusi ãepu pootoãil
o stupeÀ svého vnûj‰ího obvodu. Analogickou dedukcí jsme
dospûli k pochopení toho, jak se prostfiednictvím ãoãky a ven-
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tilu, jejichÏ zásahy tehdy na‰im nezku‰en˘m oãím unikly, mo-
hla uskuteãnit první cesta pûchu.

·edá podloÏka mezi patkami se nadzvedla, jsouc tlaãena
svou tyãí, a mezi ní a modr˘m krouÏkem znovu vznikla mili-
metrová mezera. Nikotinem zbarven˘ zub, kter˘ následoval
pfiístroj na jeho cestû vzduchem, prokázal, Ïe touto skuteã-
ností byla pfieru‰ena magnetizace, a vzápûtí také opustil rub
modré podloÏky a spadl na zem, kde ãásteãnû doplnil nedo-
konãenou partii mozaiky. Barva novû pfiíchozího se sladila
s barvou sousedních zubÛ a obraz tímto drobn˘m pfiíspûvkem
vloÏen˘m na správné místo zas o trochu pokroãil.

âoãka vykonala ãtvrtobrat v obvyklém smûru a v˘pary Ïlutavé
substance, svítivû proteplené, nafoukly balon. Balon se vznesl,
zatímco ãoãka se znovu zaãala otáãet a prodluÏovací jehlice se
vrátila do patky, jeÏ jí slouÏila za pouzdro. Vánek se je‰tû na-
posledy vzedmul a tlouk se pfiím˘m smûrem pfiesunul aÏ k osa-
mocenému a vzdálenému kofienu, rÛÏovému, jemnému a za‰-
piãatûlému, na nûjÏ se v dÛsledku pfiíslu‰ného manévru ventilu
snesl a usedl.

Canterel si pak vzal slovo, aby nám vysvûtlil dÛvod a poslání to-
hoto podivného vzdu‰ného dopravního prostfiedku.

Mistr dovedl aÏ na samu mez moÏného umûní pfiedvídat po-
ãasí. S pomocí velkého souboru neuvûfiitelnû citliv˘ch a pfies-
n˘ch pfiístrojÛ dokázal s desetidenním pfiedstihem pfiedpovû-
dût pro jakékoli místo smûr a sílu závanu vûtru jakoÏ i pfiíchod,
rozmûry, opacitu i sráÏlivostní potenciál toho nejmen‰ího ob-
láãku.

Aby pÛsobivû zv˘raznil krajní dokonalost sv˘ch pfiedpovûdí,
vymyslil Canterel zafiízení, jeÏ dokáÏe stvofiit estetické dílo sto-
jící pouze na spojeném úsilí slunce a vûtru.

Sestrojil tlouk, na nûjÏ jsme hledûli, a vybavil jej pûti nad se-
bou umístûn˘mi chronometry majícími fiídit v‰echny pohyby
– nejv˘‰e situovan˘ otevíral a uzavíral ventil, zatímco ty ostatní
uvádûly do pohybu zrcadla a ãoãku, a s jejich pomocí tak na-
plÀovaly sluneãním Ïárem obal aerostatu prostfiednictvím Ïlu-
tavé substance, jeÏ díky pfiíslu‰né pfiípravû exhalovala pod
jak˘mkoli pfiírÛstkem tepla jistou dávku vodíku. Byl to sám
mistr, kdo vynalezl onu Ïlutavou kompozici, jejíÏ nadlehãující
v˘pary vznikaly pouze tehdy, kdyÏ na ni ãoãka soustfiedila slu-
neãní paprsky.
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Takov˘mto zpÛsobem Canterelovi slouÏil pfiístroj, kter˘ s pou-
h˘m pfiispûním alespoÀ trochu svítícího slunce mohl s vyuÏi-
tím dávno pfiedpovûzeného atmosférického proudûní urazit
pfiesnû vypoãtenou dráhu.

Od té doby mistr bádal nad tím, jaké hmoty pouÏít ke zrodu
svého umûleckého díla. Zdálo se mu, Ïe obtíÏn˘ a ãast˘ pohyb
sem a tam celého zafiízení dokáÏe vyvolat pouze jemná moza-
ika. Bylo tedy zapotfiebí, aby nejniÏ‰í partií tlouku byly postup-
nû pfiitahovány a díky pfieru‰ované magnetizaci postupnû
uvolÀovány mnohobarevné fragmenty. Canterel se tak nako-
nec rozhodl vyuÏít objevu, kter˘ pfied nûkolika roky uãinil
a kter˘ v praxi pfiiná‰el znamenité v˘sledky.

Jednalo se o podivuhodn˘ systém umoÏÀující vytrhávat zuby
bez nejmen‰í bolesti a bez pouÏití jakéhokoli nebezpeãného
a ‰kodlivého anestetika.

Po dlouh˘ch v˘zkumech získal Canterel dvû velmi sloÏité
slouãeniny kovÛ, jeÏ v okamÏiku vzájemného dotyku vytvofiily
zvlá‰tní a neodolateln˘ magnetismus, jehoÏ moc pÛsobila v˘-
hradnû na vápníkov˘ prvek lidsk˘ch zubÛ.

Jeden z kovÛ byl ‰ed˘ a druh˘ mûl ocelovû modré zabarvení.
KdyÏ z obou dvou vyfiízl krouÏkovitou podloÏku o polomûru
jednoho milimetru, upevnil ‰ed˘ krouÏek na jakousi jemnou
pevnou a ponûkud za‰ikmenou násadu – a do obvodu modré-
ho krouÏku zarazil ‰piãku tfií krátk˘ch rozbíhav˘ch horizon-
tálních a symetricky totoÏn˘ch tyãek pfiichycen˘ch druh˘m
koncem k hornímu obvodu malé lampy opatfiené ‰tíhl˘m
drÏadlem. PouÏívaje pfiitom obou rukou, zavedl v urãen˘ oka-
mÏik lampu do pacientov˘ch úst, její spodní lem, kter˘ je siln˘
a tup˘, nasadil na zuby, jeÏ sousedí s tím, jenÏ má b˘t vytrÏen
– a pak nechal ‰ed˘ krouÏek peãlivû pfiilnout k modré podloÏ-
ce. OkamÏitû se uvolnil magnetismus, kter˘ byl tak náhl˘ a tak
mohutn˘, Ïe nemocn˘ zub uposlechl v˘zvy a opustil své lÛÏko,
aniÏ pacient pocítil nejmen‰í bolest – a pospí‰il si k modré
podloÏce, vnikajíc souãasnû dovnitfi lampy, jeÏ je celá z platiny
právû tak jako ony tfii tyãky, a vyznaãuje se naprostou odolnos-
tí. KdyÏ se jednalo o spodní ãelist, dosedla lampa normálnû,
modrá podloÏka byla nahofie; v opaãném pfiípadû, kdyÏ se jed-
nalo o horní ãelist, manévr, jakkoli podobn˘, vyÏadoval úplné
pfievrácení lampy a ‰edé podloÏky. V pfiípadû bezzub˘ch úst,
kdyÏ se na jedné stranû nedostávalo podpory v dÛsledku chy-
bûjícího zubu, si mistr vzhledem k naprosto jednoduchému
pouÏití vybral z rozmanitého mnoÏství jeden kolm˘ rovnobûÏ-
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nostûn z ãisté slonoviny, kter˘ mohl svou v˘‰kou poskytnout
nejlep‰í náhradu; lampa, která dosedla na jedné stranû na
zub, na stranû druhé na slonovinu, pak mohla dostát svému
poslání. JestliÏe v‰ak napaden˘ zub obklopovalo prázdno na
obou stranách, takÏe byl zub dvojnásob izolován, byly nutné
dva rovnobûÏnostûny. PakliÏe mûl Canterel k dispozici dvû
zubní náhrady nestejné v˘‰ky, mohl vyuÏít zásoby drobn˘ch
slonovinov˘ch kostiãek nejrÛznûj‰í síly a vybrat si jednu, jeÏ
umístûna na niÏ‰í podpûru vyrovnala v kritick˘ okamÏik rozdíl
v˘‰ky.

Úmysln˘m následkem zvlá‰tní atomické kombinace, jeÏ ji vy-
volala, bylo, Ïe magnetismus se projevoval pouze na té stranû,
která byla lampou zpoãátku vnitfinû zastínûna, v poli dokonale
imaginární trubice neurãité délky, jejíÏ osa procházela stfie-
dem obou podloÏek a jejíÏ prÛmûr se shodoval s jejich prÛ-
mûrem. ·edá podloÏka tedy neriskovala, Ïe by k sobû pfiitáhla
jeden ze zubÛ zdravé ãelisti, a modrá podloÏka sv˘m pÛsobe-
ním zasáhla jen jistou ãást zam˘‰leného zubu, aniÏ by v ne-
jmen‰ím poznamenala jeho sousedy; takto vymezená akce
vzhledem ke své intenzitû pfiinesla hledan˘ v˘sledek, dokonale
bezbolestn˘ v dÛsledku své nenadálosti. Jakmile byl zub vytr-
Ïen a jakmile pfiilnul k modré podloÏce, Canterel odtrhl ‰ed˘
krouÏek, protoÏe mûl obavy, aby magnetismus, jenÏ – jak se
o tom experimentálnû ujistil – pfietrvává navzdory pfiekáÏce,
omylem nepo‰kodil zdravou ãást chrupu v dÛsledku chybné-
ho pohybu operovaného nebo jeho samotného.

Sotva cel˘ postup ve‰el ve známost, pfiilákal na Locus Solus da-
vy náv‰tûvníkÛ s oteklou tváfií, ktefií v‰ichni odcházeli nad‰eni
rychl˘m a pohodln˘m zpÛsobem, jímÏ byli zbaveni pfiíãiny své-
ho utrpení, aniÏ kdy pocítili nejmen‰í bolestivé ‰kubnutí.

Zuby uvolnûné jeho umûním nakupil mistr bez ladu a skla-
du, ale aÏ dosud se mu nikdy nedostalo pfiíleÏitosti zab˘vat se
tou pfiekáÏející zásobou, jejíÏ likvidaci stále odsouval.

Po zrodu svého nového projektu blahofieãil tûmto stál˘m
prodlevám, jeÏ mu poskytly pouÏiteln˘ a praktick˘ prvek.

Zaãal zásobu zubÛ vyuÏívat k tvorbû své mozaiky. Jejich ba-
revné odstíny a obrysy se dostateãnû odli‰ovaly, aby se mohl
oddávat fantazii, a koneãnému zkrá‰lení pfiispûlo více ãi ménû
v˘razné prokrvení kofienÛ, jeÏ se spojilo se záfiiv˘mi pablesky
zlata a plomb.

Ke spodní partii svého tlouku mezi ony tfii patky slouÏící jako
podstavce pfiipevnil mistr pozornû dvû nové krouÏkovité pod-
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loÏky ve v‰em podobné tûm, jeÏ pouÏíval pro své zubní opera-
ce. Tentokrát v‰ak upravil sloÏení obou kovÛ takov˘m zpÛso-
bem, aby získal magnetismus, kter˘ je mnohem ménû autori-
tativní; jednalo se ve skuteãnosti jen o to, aby mohl posbírat
po zemi rozeseté zuby, aniÏ by bylo nutno je vytrhávat z jejich
lÛÏek; pfiepravujíce svÛj lehounk˘ náklad z jednoho kouta do
druhého, musely obû podloÏky, jeÏ byly stejnû silné jako ty pÛ-
vodní, chÀapat bûhem své vzdu‰né dráhy po v‰ech zubech na
zemi, které se dotkly jejich pole pÛsobnosti; tohoto obtíÏného
kapitálu nebylo nutno se obávat, protoÏe nové podloÏky, jeÏ
byly co do velikosti i individuálního zabarvení totoÏné s pÛ-
vodními, mûly potfiebnou moc jen k tomu, aby vyvolaly z bez-
prostfiední blízkosti zub zbaven˘ rezistence. Chronometr situ-
ovan˘ ve spodní ãásti aluminiového kÛlu mûl aktivizováním
jedné vertikální tyãe regulovat pro stanoven˘ okamÏik postup-
né sbliÏování ãi oddalování obou kovÛ, a uãinit tak magnetis-
mus pfieru‰ovan˘m.

Canterel by získal analogické v˘sledky, kdyby byl pro svou
mozaiku pouÏil rÛznobarevn˘ch kouskÛ mûkkého kovu, jeÏ by
obyãejn˘ elektromagnet snadno dokázal zachytit a uvolnit
v dÛsledku pfieru‰ovaného proudu.

Av‰ak takov˘ postup vyÏadoval, aby v létajícím tlouku byl slo-
Ïitû zabudován zatûÏující systém elektroãlánkÛ, kter˘ je pln˘
váÏn˘ch nev˘hod.

Mistr dal proto pfiednost své pÛvodní pfiedstavû, jeÏ jej tím,
Ïe mûla vyuÏít nesl˘chan˘m zpÛsobem dávného objevu, jímÏ
se oprávnûnû py‰nil, pfiitahovala mimo jiné nepfiedvídaností,
kterou onomu zam˘‰lenému zvlá‰tnímu obrazu propÛjãovalo
vyuÏití fragmentÛ vyfiíznut˘ch a zbarven˘ch pouhou náhodou
s vylouãením jakékoli umûlecké a pfiedem promy‰lené vÛle.

KdyÏ Canterel zavr‰il tlouk pfiipojením olbfiímí stfielky buzo-
ly, zÛstala pfied ním je‰tû jedna podmínka, jiÏ bylo tfieba napl-
nit. Bylo nutné, aby si koãující zafiízení dokázalo zachovat do-
konalou vertikálnost v prÛbûhu sv˘ch hostování na rozmani-
t˘ch okrscích budoucího díla. NeboÈ ãím více pokroãila mo-
zaika, tím více ony tfii podpÛrné patky hrozily zniãením obec-
né rovnováhy, kdyby mûly narazit do zubÛ plnících poslání
podpûr; tlouk by sv˘m naklonûním váÏnû ohrozil tak pfiesné
nasmûrování zrcadel ve smyslu pravidelného chodu, a nov˘
vzlet by tak byl znemoÏnûn.

Aby pfiekonal tuto Ïivotnû dÛleÏitou otázku, Canterel uzpÛ-
sobil spodní partii tfií patek, a na kaÏdou z nich namontoval
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maloprÛmûrov˘ chronometr, jehoÏ soukolí v daném okamÏi-
ku uvedlo do chodu vnitfiní jehlici se zaokrouhlen˘m hrotem,
a to tak, aby se mohla doãasnû sníÏit.

KdyÏ patka dosedala na zub, kter˘ jiÏ byl integrální souãástí
mozaiky, byly dvû zb˘vající prodlouÏeny sv˘mi jehlicemi, je-
jichÏ konce se dot˘kaly zemû; nûkdy na zuby dosedly dvû pat-
ky, takÏe své jehlice pouÏila pouze jedna patka.

Pfiipojené útlé tyãky vyjíÏdûly víceménû podle úrovnû zubÛ,
jejichÏ tlou‰Èka se velmi rÛznila. Poté, co byly uloÏeny, pfied-
stavovaly stoliãky a fiezáky, zuby dospûl˘ch lidí i zuby mléãné,
obrovské mnoÏství nejrÛznûj‰ích v˘‰ek, mnoÏství, jeÏ rostlo
v závislosti na jedineãnosti kaÏdé ãelisti. Tato skuteãnost by ne-
po‰kodila koneãn˘ v˘sledek, obrazová v˘raznost mozaiky netr-
pûla prostou nerovností povrchu; av‰ak Canterel cítil potfiebu
k tomu navíc pfiihlíÏet pfii chronometrické regulaci tfií jehlic;
mezi fiezákem dospûlého muÏe a fiezáãkem dítûte, abychom
uvedli dvû krajnosti, bude v˘‰kov˘ rozdíl relativnû znaãn˘
a v závislosti na tom, která patka si vybere ten ãi onen, budou
muset dvû zb˘vající pfiekonat sv˘m vnitfiním apendixem del‰í
nebo krat‰í dráhu, aby dosáhly na zem; pokaÏdé, kdyÏ obû dvû
patky zamífií souãasnû na dva zuby, které se co do velikosti li‰í,
bude jedna z nich nucena pouÏít své jehlice; bûhem posled-
ních dnÛ, kdyÏ v‰echny tfii patky souãasnû udefií na tfii zuby,
aby zaplnily osamûlou mezeru, bude moÏné si ãasto pov‰im-
nout zasahování jedné ãi dvou pohybliv˘ch jehlic, tfiebaÏe ni-
kdy nenaváÏí Ïádn˘ kontakt se zemí.

Vzhledem k tûmto rozmanit˘m zvlá‰tnostem se nastavení tfií
nejspodnûj‰ích chronomentrÛ neobejde bez v˘jimeãnû tûÏké
práce. Pokud jde o prodluÏovací jehlice, mistra na ‰tûstí moh-
lo znepokojovat jen samotné umístûní budoucí mozaiky a ni-
koli okolí, kde protoÏe na prostor nemusel brát ohledy, roz-
hazoval zuby takov˘m zpÛsobem, Ïe tlouk mohl k uspokojení
kaÏdé z nich poloÏit v‰echny tfii patky na zem. Úzkostlivû dba-
je na smûr atmosférického proudûní, jehoÏ by bylo moÏné vy-
uÏít, Canterel podle svého zvolil na nedefinované pfiímé linii
bod pfiíchodu kaÏdé vzdu‰né migrace smûfiující k vnûj‰ku
zubního obrazu; k tomu potfieboval, aby co moÏná brzy fun-
goval chronometr ventilu. Tato volnost mu umoÏnila vyhnout
se uÏ od samého zaãátku pokusu o jak˘koli druh namaãkává-
ní na rozsáhlém prostranství, jeÏ se mûlo postupnû uprázdnit,
a v úchopné ãásti svého poslání tlouk nikdy nepouÏíval jehlice
sv˘ch patek.
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Pro umûlecké dílo, jeÏ chtûl vytvofiit, hodlal Canterel vybrat
námût tak trochu temn˘ kvÛli hnûdav˘m a Ïlutav˘m tónÛm,
které v˘raznû pfievládaly v materiálu mozaiky; jak˘si pitoreskní
v˘jev v lÛnû nûjaké hluboké, slabû osvûtlené krypty mûl podle
jeho pfiedstavy poskytnout ten správn˘ prvek a on si pfiipama-
toval jistou skandinávskou povûst, kterou Ezajá‰ Tegner po-
jmenoval den Rytter1 ve své Frithiofs Saga, povûst lidovou a mo-
ralistickou, jeÏ tím, jak odpovídala svou hlavní epizodou jeho
pfiedstavám, inspirovala následující pfieklad, jehoÏ autorem
byl francouzsk˘ folklorista Fayot-Roquensie.

Kolem roku 1650 se jeden bohat˘ norsk˘ ‰lechtic, vévoda
Gjörtz, bláznivû zamiloval do krásné Christel, manÏelky jed-
noho ze sv˘ch vazalÛ, barona Skjelderupa.

Gjörtz k sobû povolal rejtara jménem Aag, piráta bez pfied-
sudkÛ, kter˘ pod podmínkou, Ïe mu dobfie zaplatí, necouvne
pfied Ïádnou prací.

Planoucími slovy suzerén vyloÏil svou neodolatelnou lásku,
jeÏ mu svírá srdce – a slíbil rejtarovi bohatství, jestliÏe mu
jednoho blahofieãeného dne po tajném únosu pfiivede, sa-
motnou a bezbrannou, tu, jejíÏ obraz ho pronásledoval aÏ do
snÛ.

Aby se vyhnul jakémukoli kompromisu, Gjörtz se zamaskoval
ãernou ‰krabo‰kou, aby ukojil svou touhu. ProtoÏe vûdûl, Ïe
stíÏnost adresovaná králi by ho vystavila nejkrutûj‰ím represá-
liím, chtûl Christel zbavit dÛkazÛ, ale také podezfiení.

Aag se vydal na venkov a usídlil se blízko baronova sídla, kde
ãekal na vhodnou pfiíleÏitost.

Jednoho veãera, skryt v parku u zámku, jejÏ ustaviãnû sledo-
val, spatfiil rejtar Christel, kterou rozmar osamûlé procházky
pfiivedl do jeho blízkosti. V pfiíhodn˘ okamÏik se skokem vrh-
nul na ne‰Èastnou mladou Ïenu, ale jeho ruce uÏ nestaãily za-
drÏet její první v˘kfiik. Skjelderup zaslechl ten projev úzkosti
a spoleãnû s nûkolika slouÏícími, jeÏ pfiivolal na pomoc, pfii-
spûchal na poslední chvíli, aby osvobodil svou choÈ a chopil se
útoãníka.

Z pfiíkazu hradního pána, zbûsilého vztekem, byl Aag v okam-
Ïení uvrÏen na dno obrovské krypty, která se prostírala pod
parkem a mûla svÛj tajn˘ vchod uprostfied hustého porostu
sousedícího s místem útoku.

Tento úkryt, kterého uÏ dávno nebylo pouÏito, byl odjakÏiva
napojen na podzemí hradu, aby mohl v pfiípadû vítûzného na-
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padení slouÏit jako neznámé útoãi‰tû poãetného personálu,
a poskytoval vÏdycky nadûji noãního útûku skrze v˘chod v po-
rostu.

KdyÏ se sv˘mi lidmi a zajatcem dospûl doprostfied jeskynû,
nechal Skjelderup zarazit do jílovité a snadno prÛchozí zemû
smolnou vûtev, kterou utrhli a zapálili ve chvíli sestupu dolÛ.

V jeskyni zahnívalo jakési jezírko, jeÏ ji naplÀovalo ‰kodliv˘-
mi plyny a vlhkostí.

Zanechávaje rejtara v tom tichém doupûti, jeÏ se mûlo stát
jeho hrobem, baron se vrátil zpátky stejnou cestou, jsa prová-
zen sv˘mi sluÏebníky, ktefií pfied ním zapeãetili vchod do
krypty pomocí obrovsk˘ch ãerven˘ch kamenÛ, pfiíli‰ tûÏk˘ch
pro paÏe samotného muÏe; tento materiál pocházel z rokajo-
v˘ch ornamentÛ, jejichÏ zbytky vroubily nedaleko odtud jed-
nu z alejí parku. JiÏ déle neÏ pÛl století byla podzemní cesta
k hradu zasypaná sutinami a nic uÏ nemohlo odsouzence vy-
rvat pomalé a kruté smrti, jeÏ na nûj ãekala daleko od v‰í lid-
ské pomoci.

Poté, co se marnû snaÏil odstranit ty ãervené kameny nakupe-
né pfied otvorem, kter˘ mu otvíral cestu, rejtar pro‰el cel˘m
sv˘m rozsáhl˘m vûzením a peãlivá prohlídka mu vzala v‰echnu
nadûji na útûk.

Bûhem své obhlídky v jednom tmavém koutû sebral jakousi
starou knihu, zpuchfielou na mnoha místech, snad jedin˘ té-
mûfi zachoval˘ pozÛstatek zásoby Ïalostn˘ch svazkÛ odhoze-
n˘ch do smetí a témûfi zniãen˘ch hnilobou nebo krysami.

Vrátil se k pochodni, zalistoval v díle a spatfiil následující zá-
hlaví: Sbírka Kaempe Viser, kterou pro královnu Sofii vydal Sorenzon
Wedel – 1591.

Doufaje, Ïe ãetbou na chvíli zapla‰í ty pochmurné my‰lenky,
které ho pfiepadaly, se Aag natáhl na zem, namátkou otevfiel
knihu a narazil na naivní legendu nazvanou Povûst o vodní
kouli.

Kdysi Ïil nedaleko Eidsvoldu princ Rolfsen, znám˘ svou velko-
du‰ností a poctivostí.

Rolfsen, pán nesmírného bohatství, vroucnû miloval svou
dceru Ulfru, ãistou dívku pfiísloveãnû poãestnou; na druhé
stranû byl v‰ak nucen zapudit sv˘ch jedenáct synÛ, vûrolom-
n˘ch mladíkÛ ovládan˘ch zl˘mi a krut˘mi pudy.
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KdyÏ Rolfsen zemfiel, moudrá Ulfra navzdory tomu, Ïe byla
nejmlad‰í, se stala majitelkou v‰ech statkÛ svého otce, kter˘ ji
stanovil jedinou dûdiãkou.

Jedenáct bratfií, ‰ílen˘ch zlobou, vyhledalo zlou vílu Gun-
veru s prosbou, aby Ulfru s pomocí nûjakého kouzla zahubila.

Získána okamÏitû pro zlou vûc ÏadatelÛ, víla s lítostí prohlá-
sila, Ïe její moc je pfiíli‰ malá, aby mohla zpÛsobit pfiím˘ dívãin
skon. Mohla ji pouze promûnit v holubici na jeden rok, bûhem
nûhoÏ by ji jedenáct bratfií mohlo jednodu‰e zabít, kdyby se
jim podafiilo nalézt ji ve Fuglekongerige – neboli v Ptaãím králov-
ství – v útoãi‰ti, kde proÏije v‰echen svÛj ãas vyhnanství.

Mládenci pfiijali nabídku Gunvery, která jim poté, co zahuh-
Àala jakousi magickou formulku, oznámila, Ïe Ulfra, znena-
dání promûnûná v holubici, právû vzlétla a nechala jim volné
pole k uchvácení sv˘ch pokladÛ.

S tisíci doporuãeními jim pak víla pfiedala ptaãí klec, v níÏ
byla drÏena konopka, která je, jakmile bude vypu‰tûna, sv˘m
poletováním zavede aÏ do ptaãího království. Pak je nauãila
jednomu kabalistickému slovu, jeÏ by je mûlo uchránit pfied
smrteln˘m nebezpeãím ve chvíli, kdy se budou blíÏit cíli.

Fuglekongerige ve skuteãnosti hlídal hrozn˘ duch, kter˘
v podobû jakési vzdu‰né vodní koule stfiední velikosti bránil
loveck˘m dobrodruhÛm pfied vstupem.

KaÏdá Ïivoucí bytost, jíÏ by se dotkl stín té podivné koule, by
v okamÏení zemfiela. Nebezpeãí trvalo i v noci, kdy nebe bylo
v dÛsledku pfiíhodného klimatu stále ãisté, takÏe mûsíc a hvûz-
dy vydávaly dostateãnû záfiiv˘ jas, kter˘ nedokázalo nic v˘raznû
zastínit.

Vysloveno nahlas, magické slÛvko vyjevené Gunverou mûlo
kapalnou kouli pfiinutit zmizet do dáli.

Jedenáct bratfií opustilo vílu, která jim doporuãila, aby si po-
spí‰ili, neboÈ jestliÏe se jim nepodafií zbavit ji její Ïivotní pra-
síly, Ulfra po jednom roce opusti jedin˘m vzmachem kfiídel
Fuglekongerige a znovu nabyde sv˘ch pÛvodních sil, aby se
zase vrátila na své místo a tû‰ila se svému bohatství na úkor
lupiãÛ.

Mládenci se ze v‰eho nejdfiív vydali zmocnit se otcova bo-
hatství, jeÏ díky zmizení jejich sestry zÛstalo opu‰tûné.

Zapomnûli, Ïe jim Gunvera pfiikázala, aby si pospí‰ili, a té-
mûfi cel˘ rok byla jejich Ïivotem jedna velká Ïranice, rozhazo-
vali zlato pln˘ma rukama a vyuÏívali veselé pfiítomnosti nesta-
rajíce se o budoucnost.
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Jen pár dní pfied osudov˘m datem si náhle uvûdomili ne-
bezpeãí, které jim hrozí, a vydali se na cestu, kdyÏ pfiedtím vy-
pustili konopku, jejíÏ klícka byla od první hodiny vÏdy pravi-
delnû zásobována nejrozmanitûj‰ím v˘Ïivn˘m zrním.

V závûsu za ptáãkem, jenÏ jist si svou cestou poletoval stano-
ven˘m smûrem, pfiekonali nûkolik pfiedlouh˘ch etap, aÏ na-
konec dorazili k jednomu obrovskému lesu, plnému ‰elestûní
pefií a pípání. Konopka usedla a naznaãila jim tak, Ïe dospûli
k Fuglekongerige.

Byl jasn˘ den a na oslÀujícím nebi záfiilo slunce.
Náhle v‰ak jedenáct bratfií ke svému zdû‰ení spatfiilo vodní

kouli, o níÏ jim vyprávûla víla; marnû si vzpomínali na zá-
chranné slovo, na nûÏ uÏ dávno uprostfied nesãetn˘ch orgií za-
pomnûli.

Koule se pfiibliÏovala, r˘sujíc na zemi bled˘ stín, kter˘ nej-
dfiíve zastínil konopku, jeÏ znavena malátnû poskakovala, jako
by ani nemûla kfiídla. Ptáãek, jakoby zasaÏen bleskem, padl
mrtev, aniÏ staãil zanafiíkat.

Od této chvíle zaãala hrozná ‰tvanice. Mládenci, choulíce se
pfied tou hrÛzou, se snaÏili uniknout té vzdu‰né pohromû, kte-
rá je náruÏivû pronásledovala. Boj nemohl trvat vûãnû, proto-
Ïe tekutá koule prokazovala mr‰tnost, s níÏ mafiila neãekané
triky, jimiÏ se odsouzenci pokou‰eli dostat ze smrtícího stínu.

KdyÏ tu najednou z Fuglekongerige vzlétla holubice a zamí-
fiila rychle k otevfienému prostranství, na nûmÏ se odehrávala
ta údûsná scéna.

Vzná‰ejíc se nad koulí tak, aby se vyhnula smrtícímu zastí-
nûní, holubice sklonila zobáãek a Ïíznivû vypila do poslední
kapky tu hroznou potulnou vodu.

Jedenáct bratfií pochopilo, Ïe se ocitli tváfií v tváfi Ulffie, a tu
v‰ichni padli dojatû a kajícnû na kolena.

Holubice vystfiídala konopku, aby je pfiivedla na zpáteãní ce-
stu, na které ji v‰ichni poslu‰nû následovali.

KdyÏ se dostali na dohled rodinného panství, zlé ãasy pomi-
nuly a nûÏná Ulfra znovu nabyla své Ïenské podoby – a pro-
nesla nûkolik dojímavû smífiliv˘ch slov, pfii nichÏ vztáhla paÏe
k sv˘m bratfiím, jejichÏ temn˘mi rejdy pronikla.

Napravení mládenci od té doby Ïili u své sestry, která se cho-
pila svého nesmírného bohatství a zahrnula je nûhou a ‰tûd-
rostí.
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V hlubinách jeskynû, do které ho Skjelderup zaÏiva pochoval,
Aag v ãetbû nalezl jisté zapomnûní.

KdyÏ ucítil, Ïe ho pfiemáhá spánek, odloÏil knihu, a nestaraje
se o sebe, rychle usnul.

Sen, inspirovan˘ ãerstvû osvojen˘m textem, mu vzápûtí uká-
zal jedenáct bratfií z legendy, pfiemoÏen˘ch hrÛzou z vodní
koule, jejíÏ stín smrtelnû srazil konopku, která jim ukázala ce-
stu, zatímco kdesi daleko vzlétala snûhobílá holubice, aby pfii-
nesla pomoc sv˘m pronásledovatelÛm.

Holubice se postupnû zv˘razÀovala a rejtar mûl pocit, Ïe se
ho dotkla. KdyÏ otevfiel oãi, spatfiil vedle sebe Christel, která
mu tiskla ruku, aby ho probudila.

Nûkolika slovy mu mladá Ïena vypovûdûla události, jeÏ ná-
sledovaly poté, co byl vchod do krypty zavalen ãerven˘mi ka-
meny.

Posedlá my‰lenkou na hroznou smrt, jeÏ ãekala na toho, jenÏ
ji pfiepadl, Christel si v hradní knihovnû vzala svazek star˘ch
manuskriptÛ hemÏících se plány a údaji t˘kajícími se prastaré
stavby Skjelderupova sídla a pfienesla si je do své komnaty.

Doufala, Ïe v tûchto dokumentech nalezne prozrazující po-
pis nûjaké tajné chodby, která by byla natolik prÛchozí, aby jí
samotné umoÏnila dostat se k rejtarovi a vyhnout se pfiitom ri-
ziku, Ïe bude prozrazena, coÏ by se mohlo pfiihodit, kdyby
pouÏila cizí pomoci. 

Peãlivé studium jí pfiineslo fie‰ení jejích tuÏeb.
Poté, co si do pamûti vryla kaÏdé slÛvko dlouhého, sloÏitého

a pfiesného odstavce, vydala se uprostfied noci do hradního
sklepení, kde v jednom místû sáhla vysoko rukou a zmáãkla
neviditelnou pruÏinu, maskovanou ãetn˘mi v˘stupky nûjaké
temné a hrbolaté zdi.

AniÏ se v nejmen‰ím naklonila, jedna dlaÏdice v podlaze se
okamÏitû a dosti vysoko nadzvedla a znehybnûla jsouc podpí-
rána ze svého lÛÏka ãtyfimi siln˘mi vertikálními tyãemi; obna-
Ïen˘ otvor byl aÏ po okraj naplnûn vodou.

Na stejném místû zdi, jen trochu víc napravo, Christel znovu
zmáãkla pruÏinu a klesající voda okamÏitû odkryla pár schodÛ
konãících v podzemní chodbû. Mladá Ïena sestoupila a vydala
se temn˘m tunelem, jímÏ po celé délce prosakovala ledová
voda.

Takto se dostala do rejtarovy krypty, právû se stoupnutím hla-
diny jezírka, jejíÏ nedávn˘ pokles, zpÛsoben˘ pohybem druhé
pruÏiny, vyvolal vyprázdnûní tunelu. Obezfietnû kráãela po
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lehce se svaÏujících v˘ãnûlcích, aÏ vkroãila na samu zem brlo-
hu – a mohla se pfiiblíÏit k vûzni, aby ho vytrhla z jeho hlubo-
kého spánku.

Rozvrácen tímto pfiíbûhem byl Aag v poslední vtefiinû svého
snu proti své vÛli pfiekvapen vztahem nastolen˘m mezi Chris-
tel a onou bílou holubicí, jíÏ se, jak si myslil, dotkl, vnímaje
osvobodiv˘ dotek, kter˘ ho probudil. V obou dvou pfiípadech
niãemnû pronásledovaná nevinnost vítûznû zachránila sám
nástroj sv˘ch útrap a nebezpeãí.

Zatímco se oddával sv˘m úvahám, Christel, naznaãujíc mu,
aby ji sledoval, sestoupila po svaÏujících se stupních a vkroãila
do podzemní chodby ústící do vlhké stûny jezírka.

Po tichém pochodu vystoupili oba dva tajemn˘m v˘chodem
ukryt˘m ve sklepení hradu.

Stfiídav˘m pouÏitím dvou pruÏin umístûn˘ch vpravo a vlevo
v úpatí zdi, s kter˘mi dosud nebylo manipulováno a které se
vertikálnû shodovaly s pruÏinami pouÏit˘mi pfied pfiíchodem,
Christel nejprve spustila pfiítok vody, jeÏ dosáhla pÛvodní
úrovnû a dosvûdãila, Ïe jezírko v jeskyni je znovu aÏ po okraj
plné vody – a poté i návrat dlaÏdice, jejíÏ pravidelná hmota
hermeticky uzavfiela úzk˘ tajemn˘ otvor. Mladá Ïena uÏasla
nad pfiedvídavostí, s níÏ architekt kdysi dávno vybudoval ten
tajemn˘ prÛchod, jenÏ umoÏnil zoufal˘ útûk i v dobû, kdy
obyãejné dvefie – sice bez sutin, av‰ak bystr˘ vetfielec by je
snadno zazdil – oddûlovaly samotnou kryptu od hradu. V my‰-
lenkách vidûla skryt˘ mechanismus, jehoÏ fungování jí ukáza-
ly rozmanité nákresy podzemí komentované pfiesn˘m textem
v dokumentech knihovny, jimiÏ listovala pfied nûkolika hodi-
nami: úzk˘ prÛchod, kter˘ spojoval jeskynní jezírko s jezerem
Mjösen, jeÏ se rozprostíralo ve stejné úrovni o tfii kilometry dál
na v˘chod; druhá pruÏina po celou dobu, kdy byla zmáãknuta,
uvolÀovala proud vodovodního potrubí dovnitfi jakési nádrÏe,
jeÏ okamÏikem svého naplnûní klesla, vytváfiejíc tak protiváhu;
uveden do pohybu tímto zpÛsobem, jemn˘ systém táhel a pák
zahradil prÛchod a souãasnû otevfiel pfiepad vyvrtan˘ do dva
metry silné pfiíãky jezera, které se vzápûtí ãásteãnû vyprázdni-
lo do jakési prÛrvy; a tímto zpÛsobem, v dÛsledku sniÏování
hladiny vody, bylo umoÏnûno spojení mezi kryptou a hradem.
Tfietí pruÏina, kdyÏ byla silnû zmáãknuta, mocnû a doãasnû za-
tlaãila odoln˘ uzávûr automatického vypu‰tûní jednoho otvo-
ru umístûného na dnû nádrÏe, jeÏ jakmile se zbavila ve‰keré
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kapaliny, vystoupila na své pÛvodní místo – mezitím táhla
a páky, niãíce v˘sledky své dfiívûj‰í práce, ucpaly pfiepad prÛ-
rvy a uvolnily prÛchod, jímÏ jezero Mjösen znovu naplnilo je-
zírko. Ostatnû právû na analogickém principu protiváhy vody,
jeÏ je jednou napou‰tûna a podruhé vypou‰tûna, pohybovaly
první a ãtvrtá pruÏina dlaÏdicí.

Christel, která se pfiedem vybavila dvûma klíãi, odvádûla rej-
tara temn˘mi schodi‰ti a otevfiela dvefie vedoucí k venkovnímu
schodi‰ti a potom dvefie do parku, a darovala tak svému útoã-
níkovi souãasnû plnou volnost a odpu‰tûní.

Místo toho, aby vyuÏil tak lákavé pfiíleÏitosti spáchat únos,
kter˘ by mu musel vynést bohatství, Aag, jehoÏ ovlivnilo na-
pravení jedenácti bratfií, popsané v Kaempe Viser, padl na ko-
lena pfied Christel, aby jí vyjádfiil svou lítost a uznání.

Pak se ztratil do noci, zatímco mladá Ïena se v tichosti ode-
brala do sv˘ch komnat. 

Canterel vyuÏil námûtu, kter˘ mu poskytla ta temná a vítaná
krypta, a vybral si v parku jedno ze v‰ech stran otevfiené místo
vyznaãující se nestálostí smûru vûtru, kter˘ se tudy prohánûl.
Neustálé zmûny jen napomáhaly ãetn˘m pfiíchodÛm a odcho-
dÛm, jeÏ tlouk musel vykonat, aby vytvofiil obraz. S pfiísnou do-
konalostí vyrovnal celou plochu, jiÏ hodlal pouÏívat – a pak tr-
pûlivû vyãkal, aÏ podle jeho pfiedpovûdí nastane pfií‰tí období
dvou set ãtyfiiceti hodin, jeÏ zaãnou s koncem západu slunce
a nepfiinesou ani dé‰È, ani boufiky. Pokus se nemohl ve skuteã-
nosti odehrát za pfiíli‰ného vûtru a více ãi ménû prudk˘ liják
by po‰kodil mnohé kombinace tím, Ïe by zatíÏil obal aerosta-
tu a pfiipravil zrcadla a ãoãku o lesk.

KdyÏ nastala ta pravá chvíle, pfiivedl na provûtrané místo
vzdu‰n˘ pûch a spolu s ním i jakousi obsaÏnou bednu obsa-
hující zuby, jeÏ vytrhal poté, co objevil ony dva pfiitaÏlivé kovy.

Zde, své meteorologické pfiedpovûdi na oãích, se celou jed-
nu noc oddával neuvûfiitelné dfiinû, kdyÏ bezchybnû rozli‰oval
ty ãetné a subtilní kolority zubních materiálÛ ve zvlá‰tním
a úÏasném svûtle speciálního svûtlometu, jejÏ nedávno objevil
a kter˘ pfiinesl revoluci do svûta ateliérÛ a malífisk˘ch akade-
mií, protoÏe umoÏÀoval jakémukoli malífii pracovat poté, co
vy‰ly hvûzdy se stejnou jistotou jako za bílého dne. Rychle si
stanovil veãer za v˘chozí bod dvaceti obrátek vû‰teckého cifer-
níku, aby sv˘m sloÏit˘m pfiípravám poskytl dlouhé ãerné hodi-
ny, které jsou nevyhnutelnû bezv˘znamné pro tlouk, kter˘ tím,
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Ïe zaãne svÛj úkol poãínaje úsvitem pfií‰tího dne tak, aby ho
dokonãil naveãer desátého dne, vyuÏije, aniÏ cokoli promarní,
celou denní a vyuÏitelnou ãást pfiedpovûzeného ãasového
úseku.

Dbaje o to, aby nepromarnil jedin˘ okamÏik, vûnoval se roz-
víjení svého umûleckého díla, pohledy ãas od ãasu stoãeny
k modelu podle jeho údajÛ provedenému v oleji jist˘m obe-
zfiel˘m portrétistou, kter˘ naná‰el kaÏdou barvu ve vût‰ím ãi
men‰ím mnoÏství podle poãtu zubÛ ãi jejich kofienÛ, jeÏ ji
pfiedstavovaly. Nestaral se o umístûní budoucí mozaiky a vû-
domû rozséval v okolí zubní prvky v‰ech barev, aby je pfiipravil
na chvíli, kdy budou chÀapnuty pfii rozmanit˘ch putováních
tlouku.

Navíc, zuby byly rozváÏnû orientovány podle pfiesného smys-
lu, kter˘ jim v obrazu pfiedurãovaly jejich odli‰né obrysy, prá-
vû tak jako kofieny, vÏdy na místû oddûlené od koruny fiezem,
proveden˘m ad hoc malou pilkou.

Spoleãnû s tímto úmorn˘m v˘sevem Canterel zafiídil na tisí-
cinu vtefiiny pfiesná budoucí citlivá zapojení jistého pfiídavné-
ho mechanismu a motoru, jejÏ individuálnû vybavil devíti
chronometry, které po nataÏení fungovaly pln˘ch dvû stû tfii-
cet tfii hodiny nebo po dobu o trochu del‰í – s ohledem na
roãní sluneãní fázi – neÏ bude trvat dobrodruÏství mezi prv-
ním úsvitem a posledním soumrakem.

Za vûtru, jenÏ se mûl zvednout v urãitém úseku minuty a mûl
mít jist˘ smûr, ãoãka uvedená do pohybu sv˘m speciálním
chronometrem mûla soustfiedit sluneãní paprsky na Ïlutou
substanci – a drÏet víceménû dlouho svou tepelnou pozici v zá-
vislosti na ãistotû atmosféry a termické mocnosti slunce, jeÏ
odpovídala kfiivce jeho evoluce a dále zejména relativní ne-
prÛhlednosti a délce zatmûní oblakem pfiecházejícím záfiiv˘
kotouã. V té ãásti svého poslání, jeÏ se vztahovalo k ãoãce, si
mistr jednou provÏdy v‰ímal jemn˘ch stínÛ, které vyznaãovaly
na Ïlutavé hmotû nûkteré provazy lanoví.

Chronometrická regulace ventilu vyÏadovala veliké soustfie-
dûní. Silné závany vûtru by mohly strhnout tlouk ve chvílích
jeho odpoãinku, a proto se ukazovalo jako nutné ãásteãné vy-
pu‰tûní vzduchu z balonu nezávisle na vzdu‰ném putování,
a to s jedin˘m cílem, zatíÏit celek proto, aby byla zaji‰tûna da-
leko odolnûj‰í stabilita. Tato zvlá‰tnost mûla pfiím˘ vliv na práci
ãoãky nucené pak déle oslÀovat Ïlutav˘ amalgám, aby nahra-
dila ztráty vodíku.
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Úkol dvou podloÏek tam dole, jenÏ spoãíval v pfiitahování
a pou‰tûní zubÛ, byl snadnûj‰í. Na druhé stranû nastavení tfií
chronometrÛ zasvûcené vnitfinímu prodlouÏení patek nutilo
Canterela k úÏasn˘m v˘poãtÛm. Pokud ‰lo o zrcadla, jejich na-
smûrování, naprosto pravidelná, vyÏadovala jen sledování
slunce a jeho dráhy; jejich v‰eobecná orientace se mechanic-
ky mûnila kaÏd˘ den jen málo, kvÛli kaÏdodenní modifikaci,
kterou ve viditelné dráze slunce zpÛsoboval úhel, kter˘ svíral
rovník vÛãi ekliptice.

Pfiístroj mûl nemûnnû zÛstat stát na místû od západu do v˘-
chodu slunce – a nikdo by se ho nemûl dot˘kat, neboÈ chro-
nometry byly nafiízeny jiÏ pfiedem aÏ do posledního dne vãet-
nû. Ciferníky, jeÏ zÛstávaly zámûrnû viditelné, mûly umoÏnit,
aby bylo moÏno poznat, zda hodinové stroje, zbaveny ne-
jmen‰í poruchovosti, stále v‰echny ukazovaly stejnou a sprá-
vnou hodinu.

Canterel ukonãil své poslední pfiípravy za ranního kuropûní
a naplnil aerostat doplÀující a základní zásobou vodíku, zís-
kaného rutinnû, aniÏ si cokoli pÛjãoval od Ïlutavé substance.
VyuÏívaje v‰ech moÏn˘ch rozmarÛ vûtru, tlouk dokonãil svou
mozaiku za soumraku desátého dne, pfiiãemÏ pfiesnû repro-
dukoval, v daleko vût‰ím mûfiítku, model proveden˘ v oleji,
s v˘jimkou ãtyfi úzk˘ch vnûj‰ích pásek, jeÏ chybûly na kaÏdé
stranû, aniÏ svou bezv˘znamnou absencí, zvolenou po zralé
úvaze na úkor v‰eho ostatního, zpÛsobovaly nûjakou újmu ce-
lému dílu. NepouÏité zuby, jeÏ byly pÛvodnû urãeny k zará-
mování obrazu, byly zru‰eny jako odpad, a mistr, jenÏ vefiejnû
oznámil své projekty, nechal otevfiít brány svého sídla, aby
svûdkové mohli v kteroukoli denní dobu pfiicházet a úãastnit
se lehk˘ch procházek pfiístroje a dosvûdãit, Ïe absolutnû ne-
dochází k podvodu. Provaz nataÏen˘ mezi nízk˘mi kolíky vy-
tváfiel kolem pozornost poutajícího místa polygonální pfiekáÏ-
ku, jeÏ dokázala udrÏet náv‰tûvníky v dostateãné vzdálenosti,
aby poryvÛm vûtru nepÛsobili ani ty nejmen‰í postiÏitelné po-
tíÏe. Tlouk byl nakonec postaven na horní nahnûdle Ïlut˘ ‰pi-
ãák, a zde ãekal na okamÏik, kdy vyuÏije motu proprio prvního
pfiíznivého závanu.

Pokus, kter˘ se témûfi blíÏil svému závûru, nyní trval uÏ sedm
dní, a aÏ dosud to pojízdné zafiízení díky úÏasné úpravû sv˘ch
chronometrÛ vÏdy pfiená‰elo zuby ãi jejich kofieny na Ïádoucí
místa. Jeho dráhy se obãas stfiídaly dosti rychle v dÛsledku
ustaviãnû vrto‰ivé podoby vûtru; ãasto se vítr také ustálil v tr-
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