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Kapitola první

Maxim otevfiel prÛlez, vystrãil hlavu a s obavou pohlédl
k nebi. Nebe tu bylo nízké a jakési tvrdé, bez oné leh-
komyslné prÛzraãnosti, jeÏ vypovídá o bezednosti ves-
míru a mnohosti Ïiv˘ch svûtÛ – pravá biblická nebeská
báÀ, hladká a neproniknutelná. Ta báÀ nepochybnû
spoãívala na ramenou místního Atlanta a rovnomûrnû
fosforeskovala. Maxim se zadíval do míst, odkud pfiile-
tûl, a hledal v nadhlavníku díru, kterou prorazila jeho
kosmická loì, ale Ïádná díra tam nebyla, jen se tam
jako kapky ãerné tu‰e ve vodû rozpíjely dvû velké ãer-
né kaÀky. Odklopil masivní dvefie naplno a seskoãil do
vysoké suché trávy.

Vzduch byl hork˘ a hust˘, vonûl tu prach, staré Ïele-
zo, rozdrcené rostlinstvo a Ïivot. Smrt tu vonûla taky, dáv-
ná a nepochopitelná smrt. Tráva mu byla po pás: nedale-
ko se ãernaly dÏungle kfiovin, tu a tam neuspofiádanû
ãnûly unylé pokroucené stromy. Bylo témûfi svûtlo, jako
na Zemi za jasné mûsíãné noci, chybûly jen noãní stíny
a prÛsvitná mlÏná modfi. V‰echno se tu zdálo ‰edé, uprá-
‰ené a ploché. Loì stála na dnû obrovské kotliny s po-
vlovn˘mi svahy: okolní terén se smûrem k rozmazané-
mu, nejasnému obzoru znatelnû zvedal, coÏ bylo zvlá‰tní,
protoÏe nûkde kousek stranou plynula velká a klidná
fieka, která se valila vzhÛru po úboãí kotliny k západu.

Maxim s dlaní klouzající po chladném, lehce zvlhlém
plá‰ti obe‰el celou loì. Stopy po nárazech objevil pfies-
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nû tam, kde je oãekával. Hluboká nepfiíjemná prohlu-
beÀ tûsnû pod indikaãním prstencem – po téhle ránû
loì trhavû nadskoãila a sklonila se ke stranû, takÏe auto-
pilot zaãal stávkovat a Maxim musel fiízení urychlenû
pfievzít do vlastních rukou, a r˘ha vedle pravého prÛ-
zoru – to pfii‰lo asi deset vtefiin nato, kdyÏ se loì nato-
ãila bokem ke smûru pfiistávacího manévru a Maxim
pfiestal na jedno oko vidût. Je‰tû jednou pohlédl do
nadhlavníku. âerné kaÀky se uÏ staãily témûfi ztratit.
Meteorick˘ dé‰È ve stratosféfie, pravdûpodobnost nula
celá, nula nula nula atakdále… JenÏe ke kaÏdé událos-
ti, která je v zásadû moÏná, jednou dojít musí…

Maxim se nasoukal zpátky do kabiny, zapnul na ve-
litelském pultu autoregeneraãní reÏim, uvedl do pro-
vozu expresní laboratofi a vypravil se k fiece. Je to sice
takové men‰í dobrodruÏství, ale jinak rutinní záleÏitost.
Nuda. U nás v SVP jsou dokonce i dobrodruÏství sou-
ãástí rutiny. Meteorick˘ útok, nebezpeãné záfiení, ha-
várie bûhem pfiistání. Havárie bûhem pfiistání, nebez-
peãné záfiení, meteorick˘ útok… DobrodruÏství tûla.

Vysoká kfiehká tráva ‰elestila a kfiupala pod nohama,
na kalhotách se zachytávala pichlavá semena. S drnãi-
v˘m zvonûním na nûj nalétlo mraãno nûjak˘ch mu‰ek,
chvíli se mu hemÏilo pfied obliãejem a zase si ho pfie-
stalo v‰ímat. Dospûlí, solidní lidé se Skupinû volného
prÛzkumu vyhnou velk˘m obloukem. Ti se starají o své
dospûlé, solidní záleÏitosti a dobfie vûdí, Ïe v‰echny ty
neznámé planety jsou ve své podstatû dosti fádní
a únavné… Fádnû únavné. Únavnû fádní… Ov‰em
kdyÏ je vám dvacet let, kdyÏ dohromady nic neumíte,
dohromady je‰tû nevíte, co byste jednou chtûli umût,
kdyÏ jste se je‰tû nenauãili hospodafiit se sv˘m nejvût‰ím
pokladem, totiÏ s ãasem, kdyÏ nemáte Ïádné zvlá‰tní
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schopnosti a nedá se oãekávat, Ïe se nûjaké vÛbec do-
staví, kdyÏ dominantou va‰í dvacetileté bytosti stejnû
jako pfied deseti roky není hlava, ale ruce a nohy, kdyÏ
jste natolik primitivní, Ïe vûfiíte v moÏnost objevit na
neznám˘ch planetách nûco, co si na Zemi ani nedoká-
Ïeme pfiedstavit, kdyÏ, kdyÏ, kdyÏ… tak to je potom
jiná… to prosím. Vezmûte si katalog, otevfite ho na li-
bovolné stránce, ‰Èouchnûte ukazovákem do kterékoli
fiádky a klidnû si leÈte. Objevte planetu, nazvûte ji sv˘m
jménem, urãujte její fyzikální charakteristiky, bojujte
s místními obludami, pokud na nûjaké narazíte, nava-
zujte kontakty, bude-li s k˘m, nebo si tam pomalouã-
ku polehouãku robinzonujte, pokud by se snad ukáza-
lo, Ïe tam nikoho nenajdete… Ono se samozfiejmû
nedá fiíct, Ïe by to v‰echno bylo zbyteãné. Doãkáte se
vdûku, dovíte se, Ïe jste vykonali v‰echno, co bylo ve
va‰ich silách, a nûjak˘ v˘znamn˘ odborník si vás pozve
k pohovoru… ·koláci, zejména ti s hor‰ím prospûchem,
k vám budou vzhlíÏet s úctou, ale kdyÏ vás potká uãi-
tel, jen se zeptá: „Tak ty jsi je‰tû pofiád u SVP?“, pfieve-
de fieã na jinou kolej a zatváfií se provinile a zarmouce-
nû, protoÏe odpovûdnost za to, Ïe jste je‰tû pofiád jen
u SVP, vztáhne na sebe. A otec fiekne jenom: „Hm…“
a nejistû vám nabídne místo laboranta na svém praco-
vi‰ti; a maminka fiekne: „Ale Maxi, ty jsi pfiece jako dítû
docela slu‰nû kreslil…“; a Peter fiekne: „Jak dlouho to
je‰tû chce‰ takhle pytlíkovat? UÏ té ostudy bylo dost…!“;
a Jenny fiekne: „Seznamte se, to je mÛj manÏel.“
A v‰ichni budou mít pravdu, v‰ichni kromû vás. A vy
se vrátíte na Správu SVP, budete se snaÏit nevidût dva
stejné nekÀuby, co se hrabou v katalozích u sousední-
ho regálu, vytáhnete dal‰í díl, nazdafibÛh ho otevfiete
a ‰Èouchnete prstem do stránky…
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NeÏ sebûhl po srázu k vodû, ohlédl se. Za ním se zvol-
na narovnávala a napfiimovala zdupaná tráva, na poza-
dí nebe se ãernaly kfiivolaké stromy a záfiil mal˘ krouÏek
otevfieného prÛlezu. V‰echno bylo víc neÏ obyãejné. No
a co, fiekl si. Tak aÈ… KéÏ bych tak na‰el mocnou, sta-
rou a moudrou civilizaci. Civilizaci humanoidní… A byl
u vody. ¤eka byla skuteãnû mohutná, klidná a dokon-
ce i prost˘m okem bylo vidût, jak stéká z v˘chodu
a smûrem na západ zase stoupá. (Tady je ale obludná
refrakce…!) V‰iml si, Ïe druh˘ bfieh je povlovn˘ a za-
rostl˘ hust˘m rákosím a asi kilometr proti proudu trãí
z vody nûjaké sloupy a pokfiivené nosníky deformova-
né pfiíhradové konstrukce, díky popínav˘m rostlinám
celé huÀaté. Civilizace, pomyslel si Maxim bez zvlá‰t-
ního nad‰ení. Kolem bylo cítit pomûrnû dost Ïeleza
a taky nûco nepfiíjemného a dusivého; kdyÏ Maxim na-
bral do dlaní vodu, pochopil, Ïe je to radiace, dost silná
a zdraví ‰kodlivá. ¤eka pfiiná‰ela z v˘chodu radioaktiv-
ní látky a Maximovi bylo rázem jasné, Ïe uÏitku z téh-
le civilizace bude poskrovnu, Ïe zase ‰lápl vedle, Ïe
kontakt zbyteãnû vyvolávat nebude, ale provede jen
bûÏné anal˘zy, nenápadnû planetu dvakrát oblétne
v rovinû rovníku a zase potáhne po sv˘ch, na Zemi pfie-
dá materiály roz‰afn˘m strejdÛm z Rady galaktické bez-
peãnosti, ktefií uÏ na tomhle svûtû nûco vidûli a nûco pa-
matují, a co nejrychleji na v‰echno zapomene.

Na v‰echno zapomenout…
·títivû otfiepal vodu z prstÛ a otfiel si je o písek, pfii-

dfiepl a zamyslel se. Pokusil se dát si dohromady ales-
poÀ hrubou pfiedstavu o obyvatelích téhle planety, kte-
r˘m se tu jen sotva bude nûjak zvlá‰È dafiit. Kdesi za lesy
stálo mûsto, jemuÏ se zfiejmû taky dvakrát nedafií: ‰pi-
navé továrny, vetché reaktory, z nichÏ se do fieky valí
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radioaktivní odpad, ‰eredné domy s plechov˘mi stfie-
chami, samé zdi a skoro Ïádná okna, uprá‰ené ulice za-
valené odpadky a zdechlinami domácích zvífiat, kolem
mûsta hlubok˘ pfiíkop s padacími mosty… Aãkoli ne, to
bylo uÏ pfied reaktory. A lidé. Znovu zkusil popfiem˘‰-
let o domorodcích, ale nedokázal to. Vûdûl jen, Ïe na
sobû budou mít plno svr‰kÛ, Ïe jsou skoro celí zabale-
ní do tlusté hrubé látky a nosí bílé límeãky, které odí-
rají krk. Pak uvidûl v písku stopy.

Byly to stopy bos˘ch nohou. Nûkdo tu sebûhl po srá-
zu uÏ pfied ním a vstoupil do fieky. Nûkdo tûÏk˘, nemo-
torn˘, s velk˘mi ‰irok˘mi chodidly a nohama do ‚o‘ –
nepochybnû humanoid, jedinû Ïe mûl na nohou po ‰es-
ti prstech. S hekáním a funûním slezl po svahu, chvíli
pajdal po písku, jeho tûlo ‰plouchlo do radioaktivních
vod, chraptivû si odfrkl a plaval na druhou stranu, do
hustého rákosí. S vysok˘m bíl˘m límeãkem u krku…

V‰echno kolem náhle ozáfiil jasn˘ modrav˘ záblesk,
vzápûtí nad srázem cosi zahfimûlo, zasyãelo a zapra‰tû-
lo ohniv˘m tfieskem. Maxim vyskoãil. Po strmém bfie-
hu se sypala hlína, nûco se s nebezpeãn˘m hvizdem
pfiehnalo po nebi, Ïuchlo doprostfied fieky a zvedlo vy-
sok˘ gejzír smí‰en˘ s bílou párou. Maxim se chvatnû
rozbûhl zpátky. UÏ vûdûl, co se stalo, jen nechápal proã,
a vÛbec ho nepfiekvapilo, kdyÏ na místû, kde je‰tû pfied
nûkolika okamÏiky stála loì, spatfiil kolotající sloup roz-
Ïhaveného d˘mu, kter˘ se jako gigantická v˘vrtka za-
r˘val do fosforeskující bánû. Loì pukla, keramitová
skofiápka planula nafialovûl˘m Ïárem, kolem vesele ho-
fiela suchá tráva, plápolaly kfioviny a první prouÏky
d˘mu uÏ stoupaly i z pokroucen˘ch stromÛ. Do tváfie
mu zabu‰il zbûsil˘ Ïár, Maxim si zastínil obliãej dlaní
a ustupoval po hranû srázného bfiehu – nejdfiív o krok,
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pak o dal‰í krok, a zase a zas… Couval dál, upíral usl-
zené oãi na tu nádhernou, velkolepû Ïhnoucí pocho-
deÀ, z níÏ vystfielovaly nachové a zelenavé jiskry, na
náhle vybuchl˘ vulkán, na nesmysln˘ hodokvas roz-
dovádûné energie.

Ale proã, proã tohle…? pomyslel si bezradnû. Pfii‰la
velká opice, zjistila, Ïe jsem nûkde pryã, vlezla dovnitfi,
uzavfiela vchod, pfiestoÏe ani já pofiádnû nevím, jak to
ta automatika dûlá, ale ona si to nûjak dala dohroma-
dy; takÏe to asi byla chápavá opice, ‰estiprstá – a ta opi-
ce tedy uzavfiela vstup na palubu… Co asi tak mÛÏe b˘t
pod palubou takové kosmické lodi…? Zkrátka na‰la
akumulátory, popadla pofiádn˘ balvan a prásk…!
Opravdu hodnû velk˘ balvan, tak tfiítunov˘ – a bum
ho…! Musela to b˘t opice jako slon… A tûmi sv˘mi ‰ut-
ráky mou loì odrovnala – dvakrát mû zasáhla uÏ ve
stratosféfie a tady dole mû dorazila… Zvlá‰tní historie.
To se snad je‰tû nestalo. JenÏe co já si teì poãnu? Hle-
dat mû zaãnou pomûrnû brzy, ov‰em i kdyÏ se po mnû
zaãnou shánût, sotva je napadne, Ïe nûco takového by
se vÛbec mohlo stát, Ïe by pilot zkázu lodi mohl pfie-
Ïít… Co bude teì? Co maminka… otec… uãitel…?

Otoãil se zády k poÏáru a ‰el pryã. Rychle kráãel po-
dél fieky; v‰echno kolem ozafiovalo rudé svûtlo; pfied
ním se po trávû zmítal jeho vlastní stín, kter˘ se tu zkra-
coval, tu zase natahoval. Vpravo zaãínal fiídk˘ les voní-
cí trouchnivinou, tráva zmûkla a zvlhla. Zpod nohou
mu vyrazili dva velcí noãní ptáci a nízko nad hladinou
táhli na druhou stranu. Hlavou mu blesklo, Ïe by ho
oheÀ mohl dohonit a on by pfied ním taky musel ustou-
pit za fieku, musel by pfieplavat, a to by bylo nepfiíjem-
né. Rudá záfi v‰ak najednou zablikala, pak zhasla doce-
la a Maxim pochopil, Ïe protipoÏární soustava si na
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rozdíl od nûj pfiece jen uvûdomila, co se to vlastnû ode-
hrává, a s peãlivostí sobû vlastní splnila svÛj úkol. Îivû
si pfiedstavil zaãazené, ãásteãnû natavené zásobníky, ne-
smyslnû trãící uprostfied zpola spálen˘ch trosek a svû-
domitû vypou‰tûjící tûÏká mraãna pyrofagu… Klid, pfii-
kazoval si v duchu. Hlavnû nebláznit. âas mám. âasu
mám pfiísnû vzato habadûj. Mû mÛÏou hledat doneko-
neãna: Loì uÏ neexistuje a najít na planetû jednoho
ãlovíãka zfiejmû nebude moÏné. A dokud nepochopí, co
se stalo, dokud se skálopevnû nepfiesvûdãí, dokud ne-
budou mít absolutní jistotu, maminka se nic nedoví…
A mezitím na nûco pfiijdu…

Minul nevelk˘ chladn˘ moãál, prodral se kfiovím
a ocitl se na silnici, na staré rozpraskané betonce, kte-
rá se ztrácela v lese. Pfiistoupil aÏ k zubatému okraji po-
demleté a pfielomené betonové vozovky, spatfiil zrezi-
vûlé trosky nûjaké zpola potopené mostní konstrukce
porostlé ‰lahouny svlaãce a na druhé stranû pokraão-
vání silnice, jiÏ bylo pod záfiivou nebeskou klenbou sot-
va vidût. Kdysi tu zfiejmû byl most. A ten most zfiejmû
nûkomu pfiekáÏel, tak ho shodili do vody, ãímÏ nezískal
ani na kráse, ani na úãelnosti. Maxim se posadil a svû-
sil nohy dolÛ nad vodu. Prozkoumal své nitro, zjistil, Ïe
zatím nepanikafií, a zaãal uvaÏovat.

To nejdÛleÏitûj‰í jsem na‰el. Je tu silnice. ·patná sil-
nice, hrubû postavená silnice a navíc prastará silnice,
ale pfiesto je to silnice, a ty na v‰ech obydlen˘ch plane-
tách vedou ke sv˘m stavitelÛm. Co bych tak teì potfie-
boval? Potravu ne. Tedy, ve skuteãnosti bych jedl jako
vlk, ale to se ve mnû jen probouzejí pravûké pudy, kte-
ré hned potlaãíme. Vodu budu potfiebovat nejdfiív za
ãtyfiiadvacet hodin. Vzduchu je dost, i kdyÏ víc by se mi
zamlouvalo, kdyby v atmosféfie bylo ménû kysliãníku
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uhliãitého a radioaktivních zplodin. TakÏe pfiízemní tuÏ-
by ve‰keré Ïádné. Zato bych uvítal mal˘, ale co mal˘,
miniaturní a triviální nulov˘ vysílaã se spirálov˘m re-
Ïimem. A co mÛÏe b˘t jednodu‰‰í neÏ takov˘ jednodu-
ch˘ nulov˘ vysílaã? Jedinû snad jednoduch˘ nulov˘
akumulátor… Zamhoufiil oãi a v mysli mu zfietelnû vy-
tanulo schéma vysílaãe osazeného pozitronov˘mi
emitory. Mít potfiebné souãástky, dal by tuhle vûciãku
dohromady raz dva, ani by nemusel otevírat oãi. Nû-
kolikrát si pfiístroj v duchu sestavil, a kdyÏ oãi otevfiel,
pfiístroj tu nebyl. Nebylo nic. Jsem Robinson, pomyslel
si, dokonce s jist˘m zaujetím. Maxim Crusoe. To je ale
k vzteku, nic u sebe nemám. Jen ‰ortky bez kapes
a kecky. Ale ostrov je obydlen˘… A kdyÏ je obydlen˘,
vÏdycky je nadûje, Ïe by se nûkde dal sehnat primitiv-
ní nulov˘ vysílaã. Horlivû pfiemítal o nulovém vysílaãi,
ale nûjak se to nedafiilo. Pofiád vidûl maminku, jak jí nû-
kdo oznamuje „Vá‰ syn je nezvûstn˘“, vidûl, jak se v té
chvíli tváfií, jak si otec mne obliãej a nechápavû se roz-
hlíÏí a jak je jim obûma chladno a neútulno… Ne, po-
ruãil si, o tomhle pfiem˘‰let nesmím, o ãemkoli, jen
o tomhle ne, jinak mi nic nepÛjde od ruky. Pfiikazuju
a zakazuju. Pfiikazuju nepfiem˘‰let a zakazuju pfiem˘‰-
let. A dost. Vstal a vykroãil po silnici.

Les, na kraji fiídk˘ a nesmûl˘, si postupnû dodával
odvahy a tlaãil se k betonu blíÏ a blíÏ. Nûkteré troufalé
mladé stromky uÏ dokonce povrch rozlámaly a rostly
pfiímo ve vozovce. Silnice musela b˘t nûkolik desítek
let stará, ãi je‰tû spí‰ uÏ nûkolik desítek let nebyla v pro-
vozu. Les po obou stranách byl stále vy‰‰í, hust‰í a ne-
proniknutelnûj‰í, tu a tam se vûtve nad hlavou spojo-
valy v jednolitou klenbu. Setmûlo se; chvílemi vpravo,
chvílemi zase vlevo se z hloubi porostu oz˘valy hlasité
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hrdelní skfieky. Nûco se tam hemÏilo, ‰elestilo a cupita-
lo. Jednou dokonce asi dvacet krokÛ pfied ním pfies sil-
nici pfiebûhl kdosi pfiízemní, pfiikrãen˘ a tmav˘. Zvoni-
la mraãna mu‰ek. A Maxim si musel v duchu fiíct, Ïe
tahle konãina je natolik zpustlá a divoká, Ïe lidé tu nej-
spí‰ nebudou Ïádní a Ïe se k nim bude muset plahoãit
nûkolik dní. Temné jeskynní pudy se probudily a zno-
vu a znovu na sebe upozorÀovaly. Maxim v‰ak cítil, Ïe
v‰ude kolem je dostatek Ïivého masa, Ïe hlady tu ne-
zajde, Ïe to v‰echno sotva bude chutné, ale o to zají-
mavûj‰í by mohl b˘t lov. A protoÏe dumat o tom nej-
podstatnûj‰ím si zakázal, zavzpomínal, jak chodívali na
lov s Petrem a myslivcem Adolfem: lovili hol˘ma ru-
kama, lest proti lsti, reflex proti reflexu, síla proti síle.
Tfii dny ‰tvát jelena pfies polomy a v˘vraty, dohnat ho,
popadnout za paroÏí a povalit na zem… Jeleni tu nejspí‰
nebudou, ale není pochyb o tom, Ïe zdej‰í divoãina je
poÏivatelná: staãí se na chvilku zastavit a zamyslet,
a hned vás nemilosrdnû Ïerou komáfii, coÏ je neklam-
né znamení – kdo je nûkde k snûdku, ten v takovém
svûtû hlady neumfie… Nebylo by ‰patné zabloudit a tak
rok dva se potulovat po lesích. Opatfiil by si alespoÀ jed-
noho kamaráda – nejspí‰ nûjakého vlka ãi medvûda,
chodili by spolu na lov, vykládali by si… Nakonec by to
asi ãlovûka pfiestalo bavit a taky se nezdá, Ïe by blou-
dûní po tûchto lesích bylo nûjak obzvlá‰È pfiíjemnou
kratochvílí. V‰ude kolem je plno Ïeleza, ‰patnû se tu
d˘chá… A pak, v kaÏdém pfiípadû musí nûjak dát do-
hromady ten nulov˘ vysílaã…

ZÛstal stát a zaposlouchal se. Nûkde hluboko v lese
zazníval monotónní dut˘ rachot a Maxim si uvûdomil,
Ïe tenhle hluk sly‰í uÏ dlouho, ale teprve teì mu vû-
noval pozornost. Nebylo to ani zvífie, ani vodopád – spí‰
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mechanismus, nûjak˘ barbarsk˘ stroj. Chrãel, tu a tam
zavyl, kovovû skfiípûl a ‰ífiil kolem sebe pach rzi. A blí-
Ïil se.

Maxim se sehnul a tûsnû pfii krajnici se nehluãnû roz-
bûhl tomu randálu naproti; vzápûtí v‰ak prudce zasta-
vil, protoÏe div nevbûhl do kfiiÏovatky. Jeho silnici
v pravém úhlu pfietínala jiná – bahnitá, s nestvÛrnû
hlubok˘mi vyjeÏdûn˘mi kolejemi, z nichÏ ãnûly od-
pornû páchnoucí a silnû radioaktivní rozlámané zbytky
betonu. Maxim poklesl do dfiepu a pohlédl doleva.
Rachot motoru a kovové skfiípûní zaznívalo odtud.
A neustále se pfiibliÏovalo.

Za minutu se to objevilo. Nesmyslnû obrovské, hor-
ké, smrduté, celé z n˘tovaného pancéfiového plechu,
drtilo to zuboÏenou vozovku zrÛdn˘mi pásy zalepen˘-
mi bahnem, ale nefiítilo se to a vlastnû to ani nejelo, spí‰
se to jen tak hrnulo – hrbaté, nevzhledné, rámusící utr-
Ïen˘mi pláty u‰lechtilého kovu, nadívané surov˘m
plutoniem napÛl smí‰en˘m s lanthanoidy, bezmocné,
hrozivé, bez posádky v‰ak zároveÀ tupé a nebezpeãné
– pfievalilo se to pfies kfiiÏovatku a hfimotilo to dál, skfií-
pajíce a pískajíce po drceném betonu a zanechávajíce
za sebou ohon rozpáleného dusna, po chvíli to zmize-
lo v lese, tlumenû ryãelo, pfievalovalo se ze strany na
stranu, ãas od ãasu to náhle zajeãelo ve vy‰‰ích obrát-
kách, ale postupnû to utichalo…

Maxim si ulehãenû vydechl a zahnal komáry. Otfiásl
se. Nûco tak nesmyslného a ubohého je‰tû nikdy v Ïi-
votû nevidûl. Hm, pomyslel si, tak tady se s vidinou po-
zitronov˘ch emitorÛ budu muset rozlouãit. Pohlédl za
kovovou obludou a najednou si v‰iml, Ïe ta pfiíãná sil-
nice není Ïádná silnice, ale prÛsek, úzká ‰tûrbina v lese;
stromy nad ní nebe nezakr˘valy jako nad silnicí. Îe
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bych to zkusil dohnat? fiekl si. A zastavit to, zhasnout
kotel… Zaposlouchal se. V lese bylo sly‰et halas a pras-
kot, obluda tam pfie‰lapovala v bahnû jako hroch a pak
se rachot motoru znovu zaãal pfiibliÏovat. Vracelo se to.
Znovu supûní, ryk, vlna puchu, fiinkot a znovu se to
valí pfies kfiiÏovatku a vleãe se to na tu stranu prÛseku,
ze které to pfied chvílí vyjelo… Ne, fiekl si Maxim,
s tímhle nechci mít nic spoleãného. Nemám rád zlá zví-
fiata a barbarské automaty… Je‰tû poãkal, pak vy‰el
z kfiovin a jedin˘m skokem se pfienesl pfies zamofienou
kfiiÏovatku.

Chvíli postupoval velice rychle, zhluboka d˘chal
a oãi‰Èoval plíce od v˘parÛ toho ocelového hrocha, ale
potom znovu pfie‰el na normální pochodové tempo.
Pfiemítal o tom, co za první dvû hodiny Ïivota na svém
obydleném ostrovû spatfiil, a pokusil se v‰echny náho-
dy a prapodivné stfiípky tohoto svûta skloubit v nûco lo-
gicky nekonfliktního. Bylo to v‰ak velice tûÏké. Obraz,
kter˘ z takov˘ch úvah vznikal, nebyl reáln˘, ale po-
hádkov˘. Pohádkov˘ byl uÏ tenhle les, pfiecpan˘ Ïelez-
n˘m ‰rotem, a navíc se v nûm hlasy témûfi lidsk˘mi
pfiekfiikovaly pohádkové bytosti; stará opu‰tûná silnice
stejnû jako v pohádce vedla lesem k zaãarovanému
zámku a neviditelní zlí ãarodûjové se pokou‰eli silou za-
stavit ãlovûka, kter˘ se neznámo jak dostal do jejich
zemû. UÏ daleko od zámku ho zasypali meteority, kdyÏ
to nevy‰lo, spálili jeho kosmickou loì, jeho samotného
polapili do pasti a po‰tvali na nûj Ïelezného draka. Drak
byl ov‰em, jak se právû ukázalo, pfiíli‰ star˘ a hloup˘,
oni uÏ zfiejmû pochopili svÛj pfiehmat a pfiipravují nûco
modernûj‰ího. „Posly‰te,“ oslovil je Maxim, „já se pfie-
ce nechystám odãarovávat va‰e zámky a budit va‰e le-
targické krasavice, já se jen chci setkat s nûk˘m z vás,
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pokud moÏno s nûk˘m chytr˘m, kdo by mi dokázal po-
moct s pozitronov˘mi emitory…“

Ale zlí ãarodûjové si dál vedli svou. Nejdfiív pfies sil-
nici poloÏili obrovsk˘ prohnil˘ kmen, pak rozru‰ili be-
tonov˘ povrch, do podloÏí vyhrabali obrovskou jámu
a naplnili ji zatuchlou radioaktivní bfieãkou, a kdyÏ ani
to nepomohlo, kdyÏ to pfiestalo bavit i mraãna mu‰ek,
unavená ustaviãn˘m ‰típáním, a ta nechala Maxima na
pokoji, vypustili ãarodûjové uÏ k ránu z lesÛ zlou stu-
denou mlhu. Maxim rychle prokfiehl a rozbûhl se, aby
se trochu zahfiál. Mlha byla lepkavá, mastná, zavánûla
mokr˘m kovem a hnilobou, ale uÏ zanedlouho se do
tohoto pachu pfiimísil koufi a Maxim si uvûdomil, Ïe tu
nûkde nablízku musí hofiet Ïiv˘ oheÀ.

KdyÏ Maxim nakonec spatfiil kousek od silnice sko-
mírající plaménky a starou nízkou zdûnou stavbu za-
rostlou mechem, s propadlou stfiechou a prázdn˘mi
tmav˘mi okny, nad lesem se rozhofiíval úsvit a nebe za-
mihotalo jitfiní ‰edí. Lidi tu nikde nebylo vidût, ale Ma-
xim cítil, Ïe jsou nûkde nedaleko a moÏná se uÏ brzy
vrátí. Opustil silnici, pfieskoãil pfiíkop a brodû se po l˘t-
ka shnil˘m listím se pfiiblíÏil k ohni.

Ten ho uvítal vlídn˘m pravûk˘m teplem, které v Ma-
ximovi rozdm˘chávalo nejstar‰í lidské instinkty. V ta-
kové situaci se dá bez pozdravu pfiidfiepnout k plame-
nÛm, natáhnout nad nû promrzlé ruce a mlãky ãekat,
aÏ pán domu stejnû nemluvnû podá hork˘ kousek masa
a hork˘ hrnek. Hospodáfi tu sice nebyl, ale nad ohnûm
visel ukoptûn˘ kotlík s ostfie vonícím pokrmem, opodál
se povaloval prázdn˘ pleten˘ kulat˘ ko‰ík, klubko ten-
kého kovového lana a nûjaké dal‰í pfiedmûty z kovu
i umûl˘ch hmot, jejichÏ poslání a v˘znam Maxim zatím
nepochopil.
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Posedûl u ohni‰tû, s pohledem upfien˘m do plamenÛ
se zahfiál, pak vstal a za‰el do domu. Z budovy zbyla
v podstatû jen kamenná krabice zdí. Skrz zborcen˘
strop nad hlavou prosvítalo jitfiní nebe, na shnilá pod-
lahová prkna bylo hrÛza vstoupit a po koutech rostly
bohaté trsy malinovû rud˘ch hub – urãitû jedovat˘ch,
ale kdyÏ se pofiádnû prosmaÏí, jistû se docela dobfie dají
sníst. Pak v‰ak v polo‰eru zahlédl u zdi ãísi kosti pro-
míchané s cáry ztefielého ‰atstva a v‰echno pomy‰lení
na jídlo se rázem vytratilo. Cítil se stísnûnû, a tak se oto-
ãil, sebûhl po pobofien˘ch schÛdcích ven, sloÏil dlanû do
hlásné trouby a zahulákal na cel˘ les:

„Haló, ‰estiprsÈáci!“
Ozvûna témûfi okamÏitû uvízla v mlze mezi stromy,

nikdo se neozval, jen pfiímo nad hlavou mu rozãilenû
zacvrlikala nûjaká ptaãí havûÈ.

Maxim se vrátil k ohni, pfiihodil do plamenÛ pár vûtví
a nakoukl do kotlíku. Pokrm vfiel. Rozhlédl se kolem, na-
‰el nûco, co alespoÀ vzdálenû pfiipomínalo lÏíci, pfiiãichl
k tomu, otfiel to trávou a znovu pfiiãichl. Pak opatrnû
stáhl ‰ed˘ ‰lem a oklepal ho do popela. Zamíchal jídlo,
nabral si z kraje, foukl a s opatrnû vy‰pulen˘mi rty oku-
sil. Ukázalo se, Ïe to vÛbec není ‰patné, nûco jako polév-
ka z tachorÏích jater, snad jen chuÈ to má trochu ostfiej‰í.
Maxim lÏíci odloÏil, ‰etrnû uchopil kotlík do obou rukou
a postavil ho do trávy. Pak se znovu rozhlédl a zvolal:

„Snídanû je hotová!“
Nemohl se zbavit pocitu, Ïe domácí budou nûkde po-

blíÏ, ale zatím vnímal jen nehybné, mlhou zvlhlé kefie,
ãerné kostrbaté kmeny stromÛ, praskání ohnû a usta-
rané repetûní ptactva.

„No prosím,“ fiekl znovu nahlas. „Dûlejte, jak myslí-
te, ale já zahajuju kontakt.“
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Velmi rychle tomu pfii‰el na chuÈ. Buì byla lÏíce pfiíli‰
velká, nebo se pud sebezáchovy mûl aÏ pfiíli‰ ãile k svû-
tu, ale neÏ se staãil vzpamatovat, spofiádal dobrou tfieti-
nu kotlíku. Lítostivû poodstoupil, chvíli jen tak postál,
zkoumal vlastní chuÈové vjemy a peãlivû utfiel lÏíci; pak
se neudrÏel a nabral si je‰tû jednou, aÏ ode dna, ty chut-
né hnûdavé kousky, které trochu pfiipomínaly trepang
a na jazyku se jen rozpl˘valy, aÏ se nakonec definitivnû
pfiemohl, vyle‰til lÏíci do sucha a poloÏil ji napfiíã pfies
kotlík. Nejvy‰‰í ãas uãinit zadost pocitu vdûãnosti.

Vyskoãil, vybral si nûkolik tenk˘ch proutkÛ a zamí-
fiil s nimi do domu. Opatrnû na‰lapuje po ztrouchnivû-
l˘ch prknech a snaÏe se nezavadit pohledem o zbytky
kostry u zdi se jal trhat houby a napichovat nejpevnûj-
‰í klobouãky na prut. Je‰tû kdybych vás tak mohl oso-
lit a posypat paprikou, ale nevadí, napoprvé to musí
staãit takhle. Povûsíme vás pûknû nad oh˘nek, ve‰kerá
aktivní organika se z vás vypafií a bude z vás pochout-
ka, bude z vás mÛj první pfiínos kultufie tohohle obyd-
leného ostrova…

·ero v domû náhle zhoustlo a on si okamÏitû uvûdo-
mil, Ïe ho nûkdo sleduje. Vãas v sobû potlaãil nutkání po-
lekanû se otoãit, napoãítal do deseti, pomalu se vztyãil,
a dfiív neÏ klidnû otoãil hlavu, nasadil pfiívûtiv˘ úsmûv.

Oknem na nûj zírala dlouhá tmavá tváfi s unyl˘ma
oãima, s unyle poklesl˘mi koutky úst, a dívala se abso-
lutnû bez zájmu, beze zloby a bez radosti, jako by ne-
sledovala bytost z jiného svûta, ale otravné domácí zví-
fie, které se zase cpe nûkam, kde v Ïádném pfiípadû
nemá co pohledávat. Hledûli na sebe nûkolik vtefiin
a Maxim cítil, jak unylost ãi‰ící z toho obliãeje zaplavu-
je dÛm, jak biãuje les, celou planetu i její nejbliÏ‰í oko-
lí, jak v‰echno ze‰edlo, zplaãtivûlo a pohaslo: Tohle
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v‰echno uÏ tu bylo, fiíkal ten pohled, a mockrát, je‰tû
mockrát to tu bude, Ïádná spása pfied v‰í tou ‰edou, po-
haslou a uplakanou nudou se neoãekává. Pak se
v domû udûlala je‰tû vût‰í tma a Maxim se obrátil ke
dvefiím.

Cel˘ vchod ‰irok˘mi rameny zahradil rozloÏit˘ muÏ,
rozkroãen˘ na krátk˘ch pevn˘ch nohou a navleãen˘
v prapodivnû kostkované kombinéze, s hlavou hustû
porostlou ry‰av˘mi vlasy a vousisky. Z bujné zrzavé
dÏungle se na Maxima upírala ostrá, velice neodbytná,
velice pichlavá a zároveÀ nepochopitelnû veselá mod-
rá oãka – veselá zfiejmû pfiedev‰ím díky kontrastu s ves-
mírnou unylostí, která do domu proudila oknem. Tla-
mat˘ pofiez zfiejmû pfiíchozí z jiného svûta nevidûl
poprvé a byl zvykl˘ vypofiádat se s takov˘mi otravn˘-
mi náv‰tûvami rychle, drsnû a rozhodnû – bez v‰elija-
k˘ch kontaktÛ a dal‰ích zbyteãn˘ch komplikací. Pfies
krk mu na koÏeném fiemeni visela velezlovûstná silná
kovová roura a ústí onoho nástroje úãtování s pfiivan-
drovalci pevnou ‰pinavou rukou namífiil pfiímo na Ma-
ximovo bfiicho. Rázem bylo jasné, Ïe ani o mimofiádné
hodnotû lidského Ïivota, ani o Chartû lidsk˘ch práv, ani
o dal‰ích velkolep˘ch vymoÏenostech vrcholného hu-
manismu a koneckoncÛ ani o humanismu jako tako-
vém v Ïivotû nesly‰el, a kdybyste mu o tom chtûli zaãít
vykládat, nebude tomu vûfiit.

Maximovi v‰ak mnoho moÏností volby nezb˘valo.
Natáhl pfied sebe proutek s napíchan˘mi klobouãky
hub, jeho ústa se roztáhla do je‰tû srdeãnûj‰ího úsmû-
vu a s pfiehnanû peãlivou artikulací pronesl:

„Mír! V‰echno v pofiádku! V‰echno je dobré!“
Unylá osoba v oknû na toto zvolání reagovala dlou-

hou nesrozumitelnou frází, prostor kontaktu vyklidila
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a soudû podle zvukÛ zvenãí se rozhodla pfiihodit do
ohnû je‰tû pár such˘ch vûtví. Rozcuchan˘ ry‰av˘ plno-
vous modrookého se zah˘bal a z mûdûn˘ch hou‰tin
se vyrojily hrkavé, fivavé a skfiípavé zvuky, které Ma-
ximovi velice Ïivû pfiipomínaly Ïelezného draka na
kfiiÏovatce.

„Ano!“ odvûtil Maxim a energicky zak˘val hlavou.
„Zemû! Vesmír.“ Píchl proutkem nûkam nad hlavu a zr-
zav˘ plnovous poslu‰nû pohlédl k prolomenému stro-
pu. „Maxim!“ pokraãoval Maxim a zavrtal si ukazová-
kem do prsou. „Maxim! Jmenuju se Maxim!“ Pro vût‰í
názornost si na hrudní ko‰ zabu‰il jako rozlícená gori-
la. „Maxim!“

„Machch-ssim!“ zachrãel ry‰av˘ plnovous se zvlá‰t-
ním pfiízvukem.

S oãima upfien˘ma na Maxima pak pfies rameno vy-
pustil dávku rachotiv˘ch zvukÛ, v níÏ se nûkolikrát
opakovalo slovo ‚Machsim‘, a neviditelné unylé indivi-
duum na to odpovûdûlo sérií nev˘slovnû teskn˘ch fo-
némÛ. Modré vousáãovy oãi div nevypadly z dÛlkÛ,
Ïlutozubá tlama se otevfiela a muÏ se rozfiehtal. Koneã-
nû mu do‰la bizarní komiãnost celé situace. KdyÏ se ry-
‰av˘ plnovous dosyta vysmál, protfiel si volnou rukou
uslzené oãi, sklonil hlaveÀ své smrtonosné zbranû
a jednoznaãn˘m gestem Maxima vybídl: Polez ven!

Maxim s radostí poslechl. Vy‰el pfiede dvefie a znovu
podával vousáãovi prut s houbami. Ten si proutek vzal,
chvíli jím nechápavû otáãel, pfiiãichl k nim a zahodil ho.

„Tak to ne!“ ohradil se Maxim. „Je‰tû se budete cpát,
aÏ vám bude za u‰ima praskat!“

Sehnul se a prut zvedl. Vousáã nic nenamítal. Poplá-
cal Maxima po zádech, pfiistrãil ho k ohni, nalehl mu
na rameno, posadil ho na zem a nûco mu dÛtklivû za-

Arkadij a Boris Strugaãtí22

Strugačtí Ostrov - zlom  14.4.2009 18:38  Stránka 22



ãal vtloukat do hlavy. Maxim ho v‰ak neposlouchal.
ProhlíÏel si unylého. Ten sedûl na druhé stranû a su‰il
jak˘si velk˘ ‰pinav˘ hadr. Jednu nohu mûl bosou a ne-
ustále pohyboval prsty a – a tûch prstÛ bylo pût. Pût,
rozhodnû ne ‰est.
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Kapitola druhá

Gaj sedûl na krajíãku lesa pod oknem, le‰til si manÏe-
tou kokardu na baretu a sledoval, jak kaprál Varibobu
vyplÀuje cestovní doklady. Kaprálova hlava se sklánû-
la ke stranû, oãi vypoulené, levá ruka poloÏená na sto-
le pfiidrÏovala formuláfi s rudou ofiízkou a pravá po-
klidnû vykreslovala kaligraficky dokonalá písmena. Jde
mu to bájeãnû, pomyslel si Gaj s jistou závistí. Takov˘
star˘ inkoust, dvacet let u Legie, a pofiád jen písafi. MÛj
ty smutku, a takhle vyvaluje oãi – ta p˘cha brigády…
Teì urãitû je‰tû vyplázne jazyk… No prosím, uÏ je to
tady. I jazyk má od inkoustu. Tak buì zdráv, Varibobu,
ty mÛj kalamáfii stará, uÏ se nikdy neuvidíme. A vÛbec,
je to smutné, Ïe musím jet pryã, kluci tu nejsou ‰patní,
páni dÛstojníci taky, a sluÏba je uÏiteãná, ta uÏ nûco
znamená… Gaj popotáhl a pohlédl oknem ven.

Za oknem hnal vítr ‰irokou ulicí bez chodníkÛ, dláÏ-
dûnou star˘mi ‰estiúhelníkov˘mi kostkami, bíl˘ prach;
bûlaly se tam zdi dlouh˘ch, fádnû stejn˘ch barákÛ
s kanceláfiemi a pracovi‰ti technického personálu;
a tamhle kráãí, jednou rukou si chrání obliãej pfied pra-
chem a druhou pfiidrÏuje sukni paní Idoja, korpulent-
ní, dÛstojná dáma – stateãná Ïena, která se nebála ná-
sledovat pana brigad˘ra i s dûtmi aÏ do tûchto
nebezpeãn˘ch míst. StráÏn˘ u velitelství, zfiejmû nová-
ãek v je‰tû nezmaãkaném plá‰ti a baretu nataÏeném
pfies u‰i, pfiedpisovû provedl „k poctû zbraÀ“. Potom
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pfiejela dvû auta s vychovanci – nejspí‰ je vezli na oã-
kování… Takhle se to s nimi musí dûlat, hned jednu
pfii‰ít: Îádné vyklánûní pfies boãnici, tady nejste nûkde
na bulváru…

„Jak Ïe se to pí‰e‰?“ zeptal se Varibobu. „Gaal, nebo
normálnû Gal?“

„Prosím ne,“ fiekl Gaj. „Pfiíjmení je Gaal.“
„·koda,“ poznamenal Varibobu a zádumãivû ocucal

‰piãku pera. „Kdybys byl Gal s jedním a, akorát by se
mi to ve‰lo na fiádek…“

Jen pi‰, pi‰, ty starej kalamáfii, pomyslel si Gaj. A fiád-
ky ne‰etfii. AchboÏe, a tohle si fiíká kaprál… Knoflíky
samá mûdûnka, ty kaprále. Na rukávû dvû pásky, ale
stfiílet ses pofiádnû nenauãil, to tady ví kaÏd˘…

Dvefie se otevfiely a do kanceláfie prudce vstoupil pan
rytmistr Toot se zlatou páskou dozorãího na rukávû. Gaj
se vymr‰til a scvakl podpatky. Kaprál se jen nadzvedl, ale
psát nepfiestal, ten star˘ baãkora. A to si fiíká kaprál…

„Aha…,“ pronesl pan rytmistr a s odporem si strhl
protiprachovou masku. „Vojín Gaal. UÏ jsem sly‰el, pr˘
nás opou‰títe. ·koda. Ale mám z vás radost. Doufám,
Ïe v hlavním mûstû budete slouÏit stejnû nad‰enû.“

„Tak jest, pane rytmistfie!“ odpovûdûl Gaj rozechvû-
le. Blahem ho aÏ za‰imralo v nose. Mûl pana rytmistra,
tohoto skuteãnû vzdûlaného dÛstojníka a b˘valého
gymnaziálního profesora, upfiímnû rád. A teì se uká-
zalo, Ïe pan rytmistr si jeho snahy také v‰iml.

„Posaìte se,“ vybídl ho pan rytmistr a pro‰el za pfie-
páÏku ke svému stolu. Ani si nesedl, jen zbûÏnû pfielétl
pohledem po lejstrech a zvedl telefon.

Gaj se taktnû odvrátil k oknu.
Venku se nic nezmûnilo. Po ulici pfiedusala ãeta. Gaj

jednotku smutnû doprovodil pohledem. Teì dojdou do
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kant˘ny, kaprál Serembe‰ zavelí „Barety dolÛ!“ a na
jeho „dûkovné provolání“ vyhrknou kluci tfiiceti hrdly
své „dûkovné provolání“, nad hrnci uÏ stoupá pára, na
pultû se lesknou misky a dûdek Doga uÏ se tû‰í, jak se
vytasí se sv˘m nejvût‰ím ‰pekem, s tím o vojákovi a ku-
chafice… Marná sláva, tûÏko se odsud odjíÏdí. SluÏba je
tu nebezpeãná, podnebí nezdravé, kuchyÀ jednotvár-
ná, samé konzervy, ale stejnû… Tady na kaÏd˘ pád moc
dobfie víte, Ïe je vás tu zapotfiebí, Ïe se to bez vás neo-
bejde, Ïe tady vlastní hrudí zachycujete zlovûstn˘ ná-
por lesa, nápor, kter˘ cítíte na vlastní kÛÏi. Jen tûch ka-
marádÛ co tu pochoval – tamhle za kasárnami se jeÏí
cel˘ hájek tyãí se zrezivûl˘mi pfiílbami… A na druhé
stranû je hlavní mûsto. Tam zkrátka hned tak kaÏdého
nepo‰lou, a kdyÏ uÏ, pak rozhodnû ne na dovolenou…
Tam pr˘ v‰echny projekty schvaluje DÛm OhÀostrÛj-
cÛ, takÏe kaÏdou akci vytrvale sleduje nûkdo z OhÀost-
rÛjcÛ osobnû – s tou vytrvalostí to zfiejmû nebude úpl-
nû doslova, ale tu a tam si vûci zkontrolují, to rozhodnû.
Gaje zaplavila vlna horka – zniãehonic si pfiedstavil, jak
si má na povel vypochodovat pfied nástupov˘ tvar, jen-
Ïe on najednou pfii dlouhém úkroku klop˘tne, pra‰tí
nosem veliteli pfiímo pod nohy, moula jeden moulova-
tá, samopal zarachotí po dlaÏbû a baret mu sklouzne aÏ
bÛhvíkam… Vydechl si a kradmo se rozhlédl. Pánbu
s námi a zl˘ pryã…! Inu, je to zkrátka hlavní mûsto!
V‰echno mají na oãích… Ale nic, klid, jiní tam pfiece
taky slouÏí. A je tam Rada, sestfiiãka Rada… A po‰uk
strejda s tûmi sv˘mi star˘mi kostmi a pfiedpotopními
Ïelvami… Îe uÏ se mi po vás st˘skalo, moji zlatí…!

Znovu pohlédl do okna a zaraÏenû pootevfiel ústa.
Ulicí k velitelství kráãela podivná dvojice. Jednoho
z muÏÛ znal, to je ta zrzavá huba Zef, star‰ina sto ãtrnác-
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tého oddílu ÏenistÛ a odsouzenec k smrti, kter˘ za svÛj
Ïivot vdûãil vyãi‰Èovacím pracím na trase. Ov‰em ten
druh˘ – no to byl hotov˘ stra‰ák, a stra‰ideln˘ stra‰ák.
Gaj si nejdfiív myslel, Ïe je to degenerát, ale vzápûtí si
uvûdomil, Ïe degeneráta by Zef sotva vláãel aÏ na veli-
telství. Tohle byl obrovsk˘ nah˘ snûd˘ chlapec, masiv-
ní jako mlad˘ b˘k, a na sobû mûl jen tren˘rky z jakési
lesklé tkaniny… Zef nesl svÛj oblíben˘ kanón, ale ne-
zdálo se, Ïe by toho cizáka eskortoval: ‰li vedle sebe, ci-
zák potrhle mával rukama a nûco Zefovi vykládal. Zef
jen rozpaãitû funûl a vypadal dost pfiitrouble. Asi nûja-
k˘ divoch, uzavfiel v duchu Gaj. Ale kde by se na trase
vzal? Îe by ho odchovalo nûjaké zvífie? Takové pfiípa-
dy se staly. Vypadá to na to – staãí se podívat na ty sva-
ly, jen mu hrají…

Sledoval, jak dvojice do‰la aÏ ke stráÏnému, jak si Zef
otfiel ãelo a nûco vysvûtloval a nováãek stráÏn˘, kter˘
Zefa je‰tû nezná, ho ‰Èouchl samopalem pod Ïebro a od-
strãil do pfiedepsané vzdálenosti. Ten polonah˘ chlapík
si toho v‰iml a vloÏil se do rozmluvy. Ruce se mu jen
míhají a tváfi má naprosto nepochopitelnou – její v˘raz
se nedá zachytit, je jako rtuÈ, a tmavé oãi taky blesku-
rychle pobíhají sem tam… Tak, a teì uÏ je z toho blá-
zen i stráÏn˘. Nejspí‰ vyhlásí poplach. Gaj se otoãil.

„Pane rytmistfie, dovolte mi otázku. Star‰ina sto ãtr-
náctého nûkoho pfiivedl, nechcete se podívat?“

Pan rytmistr pfiistoupil k oknu, pohlédl ven a oãi mu
povylezly aÏ na ãelo. Strãil do okna, vyklonil se ven, div
se nezalkl prachem, kter˘ okamÏitû vrazil do místnos-
ti, a zafival:

„StráÏn˘! Propustit!“
KdyÏ Gaj uÏ zavíral okno, v chodbû se ozval dupot

a Zef i jeho exotick˘ souputník skromnû vstoupili do
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kanceláfie. Tûsnû za nimi se vevalil velitel stráÏe a je‰tû
dva dal‰í chlapci ze sluÏbukonající smûny. Zef pfiipaÏil
na ‰vy kalhot, odka‰lal si, vypoulil na pana rytmistra
nestydaté bledû modré oãi a chraplavû zahfiímal:

„Hlá‰ení podává star‰ina sto ãtrnáctého oddílu vy-
chovanec Zef. Na trase byl zadrÏen tenhle ãlovûk. Podle
v‰ech známek je to blázen, pane rytmistfie: Ïere jedo-
vat˘ houby, nerozumí ani slovu, nûco nesrozumitelnû
brebentí a chodí po svûtû, jak si raãte pov‰imnout, do-
cela nahatej.“

Zatímco Zef podával hlá‰ení, zadrÏen˘ pfiejíÏdûl hbi-
t˘ma oãima po zafiízení místnosti a dûsivû zvlá‰tnû se
culil na v‰echny pfiítomné – zuby mûl pravidelné a bílé
jako cukr. Pan rytmistr zaloÏil ruce za záda, pfiistoupil
k nûmu blíÏ a pozornû si ho prohlíÏel od hlavy aÏ
k patû.

„Copak jste zaã?“ zeptal se.
ZadrÏen˘ se zazubil je‰tû dûsivûji, poplácal se dlaní

po prsou a nezfietelnû pronesl nûco jako ‚Machsim‘. Ve-
litel stráÏe vyprskl, stráÏní se zachichotali a pan rytmis-
tr se také pousmál. Gaj hned nepochopil, oã jde, ale pak
mu do‰lo, Ïe ve zlodûjské hant˘rce by ‚Machsim‘ zna-
menalo ‚snûdl nÛÏ‘.

„Nejspí‰ to bude nûkdo z va‰ich,“ fiekl pan rytmistr
Zefovi.

Zef zakroutil hlavou a z vousisek se mu zvedl oblak
prachu.

„To rozhodnû ne,“ nesouhlasil. „Von tím Machsim
myslí sebe a zlodûjsk˘ fieãi nerozumí. TakÏe ná‰ nebude.“

„Nejspí‰ degenerát,“ soudil velitel stráÏe. (Pan ryt-
mistr si ho chladnû zmûfiil pohledem.) „Je nahej…“ vy-
svûtlil bystfie velitel stráÏe a bezdûky couvl ke dvefiím.
„Dovolte mi odejít, pane rytmistfie!“
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„BûÏte,“ pfiik˘vl pan rytmistr. „A po‰lete nûkdo pro
pana ‰tábního lékafie Zoga… Kde jste ho chytil?“ zeptal
se Zefa.

Zef hlásil, Ïe této noci proãesával se sv˘m oddílem
ãtverec 23-07, zniãil ãtyfii samohybné balisty a jedno za-
fiízení neznámé konstrukce, dva lidé zahynuli pfii v˘bu-
chu a jinak bylo v‰echno v pofiádku. Kolem sedmé ho-
diny ranní pfii‰el k jeho ohni tento neznám˘ muÏ. Pfii‰li
na nûj dfiív, neÏ k nim staãil dojít, pozorovali ho z úkry-
tu ve kfioví a ve vhodném okamÏiku ho zajali. Zef ho nej-
dfiív pokládal za uprchlíka, pak si dokonce fiekl, Ïe to
bude degenerát, a divÏe po nûm nevystfielil, ale rozmys-
lel si to, protoÏe ten ãlovûk… Zef zjevnû zabfiedl do sle-
pé uliãky, bezradnû zamával plnovousem a prohlásil:

„ProtoÏe jsem zkrátka pochopil, Ïe to degenerát
není.“

„Z ãeho jste tak usoudil?“ zeptal se pan rytmistr; za-
drÏen˘ mezitím nehybnû stál s rukama zkfiíÏen˘ma na
prsou a sledoval chvíli Zefa, chvíli pana rytmistra.

Zef fiekl, Ïe se to bude tûÏko vysvûtlovat.
„Za první se ten ãlovûk niãeho nebál a niãeho se ne-

bojí ani teì. Za druh˘ sundal z vohnû kotlík a snûd
pfiesnû tfietinu, jako to udûlá kaÏdej pofiádnej kamarád,
a pfiedtím e‰tû hulákal do lesa, zfiejmû chápal, Ïe musí-
me bejt nûkde poblíÏ. Dál: Chtûl nás pohostit houbama.
Houby byly jedovat˘, takÏe jsme je nejedli a jeho jsme
taky nenechali, ale von se pofiád snaÏil nûjak nás poc-
tít – asi na znamení vdûku. Dál: Ani jeden degenerát
sv˘ma tûlesn˘ma schopnostma nesahá ani po paty do-
cela normálnímu slab‰ímu ãlovûku. KdeÏto tenhle mû
cestou sem u‰tval jako mal˘ho kluka – bral to pfies po-
lomy jako po rovn˘ cestû, strÏe normálnû pfieskakoval,
pak na mû na druh˘ stranû ãekal a navíc mû bÛhvíproã,
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moÏná jen z ãir˘ho furiantství, kaÏdou chvíli popad do
náruãe a nûjakejch dvû stû krokÛ se mnou utíkal…“

Pan rytmistr Zefa poslouchal a cel˘m sv˘m zjevem
dával na srozumûnou, jak bedlivû sleduje tok jeho my‰-
lenek, ale sotva Zef umlkl, dÛstojník se stfielhbitû oto-
ãil k zadrÏenému a bez dlouh˘ch cavykÛ na nûj hont-
sky za‰tûkal:

„Va‰e jméno! Hodnost! Úkol!“
Gaje rafinovanost tohoto bleskurychlého v˘padu

nadchla, ale zajatec oãividnû nerozumûl ani hontsky.
Znovu vycenil své velkolepé zuby, poplácal se po prsou
a fiekl to své ‚Machsim‘, ‰Èouchl trestance do boku
a peãlivû vyslovil ‚Zef‘ a pak se rozpovídal – pomalu,
s velk˘mi pauzami, Ïivû pfiitom gestikuluje a ukazuje
obûma rukama na strop a pak zase na podlahu. Gajovi
se zdálo, Ïe v té promluvû zachytil pár znám˘ch slÛvek,
ale ta s celou vûcí nemohla mít absolutnû nic spoleãné-
ho. KdyÏ zajatec umlkl, ozval se kaprál Varibobu:

„¤ekl bych, Ïe je to v‰emi mastmi mazan˘ ‰pión,“
prohlásil star˘ kalamáfi. „Musíme to hlásit panu briga-
d˘rovi.“

Pan rytmistr jako by ho vÛbec nesly‰el.
„Vy uÏ mÛÏete jít, Zefe,“ vybídl vychovance. „Proká-

zal jste snahu a to vám bude pfiiãteno k dobru.“
„Tisíceré díky, pane rytmistfie!“ zahfiímal Zef a uÏuÏ

se hotovil odejít, jenÏe zajatec najednou vyrazil jakési
tlumené slÛvko, naklonil se pfies pfiepáÏku a shrábl ze
stolu balíãek ãist˘ch tiskopisÛ, leÏících pfied kaprálem.

Varibobu se k smrti vylekal (to je mi teda kaprál za
v‰echny prachy!), ucukl do kouta a mr‰til po divocho-
vi perem. Divoch násadku obratnû zachytil v letu, uve-
lebil se pfiímo na pfiepáÏce a zaãal na obrácenou stranu
tiskopisu nûco kreslit, aniÏ vûnoval nûjakou pozornost
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Gajovi a Zefovi, ktefií se ho pokou‰eli uchopit z obou
stran za paÏe.

„Nechte toho!“ okfiikl je pan rytmistr a Gaj ochotnû
poslechl: udrÏet to hnûdé zvífie bylo totéÏ, jako kdy-
byste se snaÏili chytit jedoucí tank za pás.

Pan rytmistr a Zef se postavili nad záda zadrÏeného
a pfies rameno nakukovali, co to tam ãmárá.

„¤ek bych, Ïe je to jednoduchej náãrt svûta,“ broukl
nepfiíli‰ jistû Zef.

„Hm…“ podotkl pan rytmistr.
„No jasnû! Tady v prostfiedku má Svûtov˘ Svûtlo,

tohle je Svût a tady jsme podle m˘ho názoru my.“
„Ale proã je to v‰echno tak ploché?“ zeptal se pode-

zíravû pan rytmistr.
Zef pokrãil rameny.
„Asi projev dûtsk˘ho usuzování… Infantilismus…

Podívejte se, teì nejspí‰ naznaãuje, jak se sem k nám
dostal.“

„Ano, to je moÏné, o takovém ‰ílenství uÏ jsem sly-
‰el…“

To uÏ se mezi hladké pevné rameno zajatcovo a hru-
bou propocenou Zefovu halenu dokázal protlaãit i Gaj.
Obrázek, kter˘ spatfiil, mu pfiipadal smû‰n˘. Takhle si
dûtiãky z první tfiídy pfiedstavují a zobrazují svût: upro-
stfied mal˘ krouÏek, oznaãující Svûtové Svûtlo, kolem
nûj velká kruÏnice, která pfiedstavuje Sféru Svûta, a na
kruÏnici velká plná teãka, ke které staãí pfiimalovat ru-
ãiãky a noÏiãky a uÏ je z toho „tohle je Svût a tohle jsem
já“. A sféru ten cvok nedokázal zobrazit jako pravidel-
n˘ kruh, vy‰el mu z toho protáhl˘ ovál. Blázen, o tom
není pochyb… Nakonec namaloval pfieru‰ovanou ãáru
odnûkud z podzemí k teãce – pr˘ takhle jsem se k vám
dostal.
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Mezitím se zajatec zmocnil dal‰ího formuláfie a rych-
le maloval dvû maliãké Sféry Svûta, kaÏdou v jiném
rohu, a taky je spojil pfieru‰ovanou ãarou a k tomu v‰e-
mu na‰krábal nûjaké klikyháky. Zef beznadûjnû hvízdl
a fiekl panu rytmistrovi:

„Dovolte mi odejít!“
Pan rytmistr ho v‰ak nepustil.
„Éé… Zefe, pokud se nem˘lím, ráãil jste kdysi pÛso-

bit v oblasti… éé…“ A zaÈukal si skrãen˘m ukazovákem
na temeno.

„Tak jest,“ pfiipustil po odmlce Zef.
Pan rytmistr se pro‰el po kanceláfii.
„A nemohl byste… ééé, jak bych to fiekl… zformulo-

vat svÛj názor na tohle individuum… z hlediska va‰í
profese, asi takhle bych to fiekl…“

„To bych prosím nikterak nemohl,“ fiekl Zef. „Ztratil
jsem právo hovofiit z titulu sv˘ profese.“

„Chápu,“ zarazil ho pan rytmistr. „To je v pofiádku.
Za to vás chválím. Ale…“

Zef stál v pozoru s vypoulen˘ma oãima a pan ryt-
mistr se zcela zjevnû ocitl ve velk˘ch rozpacích. Gaj
v‰echno moc dobfie chápal. Pfiípad to byl váÏn˘, za-
tracenû váÏn˘. Co kdyby se z toho divocha opravdu
vyklubal ‰pión? Pan ‰tábní lékafi Zogu je samo sebou
perfektní dÛstojník, ohromn˘ legionáfi, ov‰em jinak
jen a jen ‰tábní lékafi. KdeÏto ta zrzavá tlama Zef se
ve své vûci vyznala skvûle, neÏ se dala na cestu zloãi-
nu.

„No tak dobfie,“ povzdechl si pan rytmistr. „Co se dá
dûlat… Ale kdyÏ to vezmete ãistû lidsky…“ Zastavil se
pfied Zefem. „Chápete? âistû lidsky… Skuteãnû se do-
mníváte, Ïe je to ‰ílenec?“

Zef si s odpovûdí dával na ãas.
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„Tak ãistû lidsky, fiíkáte? To by snad ‰lo, ãistû lidsky.
M˘lit se je pfiece ãlovûku vlastní… TakÏe ãistû lidsky
bych se klonil k názoru, Ïe jde o ukázkov˘ pfiípad roz-
polcení osobnosti, provázen˘ vypuzením vlastního já
a jeho nahrazením já domnûl˘m. Dál bych z ãistû lid-
ského hlediska, budujícího na Ïivotní empirii, doporu-
ãoval elektro‰ok a fleopreparáty.“

Kaprál Varibobu si to potajmu v‰echno sepsal, ale
pana rytmistra nenapálíte. Lístek se záznamy kaprálo-
vi vzal a zastrãil ho do náprsní kapsy svého frenãe.
Mach-sim se znovu rozpovídal a hovofiil stfiídavû
k panu rytmistrovi a k Zefovi – ten neboÏák asi nûco
chtûl, asi se mu nûco nezdálo – ale vtom uÏ se otevfiely
dvefie a vstoupil pan ‰tábní lékafi, jehoÏ tato událost
zfiejmû vytrhla od obûda.

„Nazdar, Toote,“ prohodil otrávenû. „Oã bûÏí? Vy jste,
jak vidím, Ïiv a zdráv, z toho mám radost… A co je tohle
za kreaturu?“

„Vychovanci ho chytili v lese,“ vysvûtlil pan rytmistr.
„Mám takové podezfiení, Ïe je to ‰ílenec.“

„Simulant je to, Ïádn˘ ‰ílenec,“ zavrãel pan ‰tábní lé-
kafi a nalil si z karafy sklenici vody. „Po‰lete ho zpátky
do lesa, aÈ pûknû maká.“

„Ná‰ ãlovûk to není,“ namítl rytmistr. „A zatím neví-
me, kde se tu vzal. Já bych fiekl, Ïe se ho pfied ãasem
zmocnili degeneráti, on se tam zbláznil a pfiebûhl
k nám.“

„To by se stát mohlo,“ utrousil sarkasticky pan ‰táb-
ní lékafi. „âlovûk se nejdfiív musí zbláznit, aby se mu
chtûlo pfiebûhnout k nám.“ Pfiistoupil k zajatci a rovnou
se mu chtûl podívat pod horní víãka. Zajatec v˘hruÏnû
vycenil zuby a jemnû ho odstrãil. „Nono!“ okfiikl ho pan
‰tábní lékafi a obratnû ho ãapl za pravé ucho.
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Zajatec se podfiídil. Pan ‰tábní lékafi mu obrátil víãka
naruby, s lehk˘m pohvizdováním mu prohmatal krk,
ohnul a zase narovnal ruku v lokti, pak se s velk˘m he-
káním a supûním sehnul a klepl ho pod koleno, vrátil
se ke karafû a vypil dal‰í sklenici vody.

„Pálí mû Ïáha,“ oznámil.
Gaj pohlédl na Zefa. MuÏ s ry‰av˘m plnovousem

a s ruãním kanónem u nohy civûl do zdi, jako by se ho
to v‰echno ani v nejmen‰ím net˘kalo. Pan ‰tábní lékafi
se napil a znovu se zaãal zab˘vat cvokem. Prohmatával
ho, proklepával, díval se mu na zuby, dvakrát ho pûstí
pra‰til do bfiicha, pak vytáhl z kapsy plochou krabiãku,
rozmotal drát, zastrãil konec do zásuvky a zaãal krabiã-
ku pfiikládat k rÛzn˘m ãástem divochova tûla.

„Tak,“ fiekl a smotal kabel. „A fiíkáte, Ïe je je‰tû ke
v‰emu nûm˘…?“

„Ne,“ fiekl pan rytmistr. „Mluví, ale nûjak˘m zvífie-
cím jazykem. Nerozumí nám. A tohle nakreslil.“

Pan ‰tábní lékafi si prohlédl obrázky.
„Taktaktak,“ odtu‰il hloubavû. „Ohromné…“ Vytrhl

kaprálovi pero a rychle na kousek papíru namaloval
koãku, jak ji malují dûti – z krouÏkÛ a ãárek. „A co fií-
ká‰ tomuhle, kamaráde?“ fiekl a podal kresbiãku cvo-
kovi.

Ten ani na okamÏik nezaváhal, hned zaãal ‰krábat
perem po papífie znovu a vedle koãky vzniklo podivné
chlupaté zvífie s tûÏk˘m nevlídn˘m kukuãem. Gaj ta-
kové zvífie neznal, ale jedno pochopil: tohle nebyl dût-
sk˘ obrázek. ÚÏasná kresba, prostû skvûlá. AÏ trochu
hrÛzostra‰ná podívaná. Pan ‰tábní lékafi vztáhl ruku po
peru, jenÏe cvok mu ho nevrátil a namaloval je‰tû jed-
noho Ïivoãicha – s obrovsk˘ma u‰ima, vrásãitou kÛÏí
a tlust˘m ocasem místo nosu.
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„Bájeãné!“ rozefival se nad‰enû pan ‰tábní lékafi a po-
plácával se po bocích.

Cvok nebyl k zastavení. Teì nenamaloval zvífie, ale
nûjak˘ pfiístroj, podobn˘ velké prÛhledné minû. Do-
vnitfi do miny ‰ikovnû usadil sedícího ãlovíãka, zakle-
pal na nûj prstem a t˘mÏ prstem poklepal po vlastním
hrudníku a pronesl:

„Machch-ssim.“
„Tuhle vûc moh vidût u fieky,“ prohodil ti‰e pfiistoupiv-

‰í Zef. „Dneska v noci jsme to spálili. Ale ty obludy…?“
Zakroutil hlavou.

Pan ‰tábní lékafi jako by si ho teprve teì v‰iml.
„Á, profesor!“ zvolal s pitvorn˘m potû‰ením. „A já

pofiád co mi to tu v kanceláfii smrdí. Nebyl byste tak las-
kav, kolego, a neproná‰el va‰e velemoudré soudy
z tamhletoho kouta? To bych vám byl opravdu velice
zavázán…“

Varibobu se zachichotal a pan rytmistr Zefa pfiísnû
okfiikl:

„Postavte se ke dvefiím, Zefe, snad mÛÏete trochu
myslet, ãlovûãe…“

„No dobfie,“ fiekl pan ‰tábní lékafi. „A co s ním chce-
te dûlat, Toote?“

„ZáleÏí na va‰í diagnóze, Zogu,“ odpovûdûl pan ryt-
mistr. „Pokud je to simulant, po‰lu ho prokuratufie, tam
uÏ si s ním poradí. Ale pokud je blázen…“

„To není simulant, Toote!“ prohlásil pateticky pan
‰tábní lékafi. „A na ‰tábní prokuratufie v Ïádném pfiípa-
dû nemá co pohledávat. Já bych ov‰em vûdûl o místû,
kde by mohl vzbudit zájem. Kde je brigad˘r?“

„Na trase.“
„Inu, to nakonec není podstatné. Dozorãího dnes

máte vy, ne, Toote? Tak toho mimofiádnû zajímavého
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chlapíka ode‰lete na tuto adresu…“ Pan ‰tábní lékafi se
posadil za pfiepáÏku, papír pfied sebou zahradil lokty
a rameny, aby vylouãil zvûdavé pohledy, a na obráce-
nou stranu posledního obrázku nûco napsal.

„Co to je?“ zeptal se pan rytmistr.
„Tohle? To je jedna instituce, která vám za va‰eho

cvoka bude velmi povdûãná, mil˘ Toote. Za to vám ru-
ãím.“

Pan rytmistr tiskopis nûkolikrát váhavû obrátil v ru-
kou, pak ode‰el do nejvzdálenûj‰ího kouta kanceláfie
a prstem k sobû pfiivolal pana ‰tábního lékafie. Chvíli
spolu o nûãem polohlasnû rozprávûli, takÏe bylo rozu-
mût jen nûkter˘m replikám pana Zoga: „…department
propagandy… Po‰lete ho tam s kur˘rem… Tak stra‰nû
tajné to snad není, ne… Za to vám ruãím… A tomu
chlapovi rozkaÏte, aÈ na v‰echno zase zapomene…
Kruci, ten cucák stejnû nic nepochopí…!“

„Dobrá,“ fiekl nakonec pan rytmistr. „Sepí‰eme prÛ-
vodní list. Kaprále Varibobu!“

Kaprál se nadzvedl ze Ïidle.
„Máte cestovní doklady pro vojína Gaala pohromadû?“
„Tak jest!“
„Tak do nich pfiipi‰te je‰tû eskortovaného zajatce

Mach-sima. Vojíne Gaale!“
Gaj klapl podpatky a vypjal se jako strunka.
„Rozkaz, pane rytmistfie!“
„NeÏ se ohlásíte na novém pÛsobi‰ti v na‰em hlav-

ním mûstû, dopravíte zajatce na adresu, kterou máte
napsanou na tomhle papírku. Po splnûní rozkazu lístek
s adresou pfiedáte dozorãímu nové posádky. Adresu za-
pomenete. To je vá‰ poslední úkol, Gaale, a já samo-
zfiejmû oãekávám, Ïe ho splníte, jak se slu‰í a patfií na
správného legionáfie.“
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„Provedu!“ zafival Gaj, zachvácen˘ nepopsateln˘m
nad‰ením.

Zaplavila ho rostoucí vlna zalykavého opojení, zved-
la ho a povznesla aÏ k nebesÛm. Ó, ty sladké minuty
vytrÏení, nezapomenutelné minuty, kdy narÛstají kfiíd-
la, minuty velkomyslného pfiezírání v‰eho hrubého,
materiálního, tûlesného… Minuty, kdy baÏíte po tom,
abyste na rozkaz splynuli s ohnûm, aby vás ten rozkaz
zároveÀ s plameny vyd‰til proti tisícÛm nepfiátel, do
víru divo‰sk˘ch hord, vstfiíc miliónÛm kulek, a to je‰tû
není v‰echno, bude to je‰tû slad‰í, to úÏasné vytrÏení
oslepí a spálí… Ó ohni! Ó plameny! Ó zbûsilosti! A teì,
teì to pfii‰lo… Teì vstává urostl˘, statn˘ krasavec, p˘-
cha brigády, ná‰ kaprál Varibobu se vztyãuje jako ohni-
vá pochodeÀ, jako socha slávy a vûrnosti a zpívá a my
se k nûmu v‰ichni pfiidáváme, v‰ichni jako jeden muÏ…

Vpfied, legionáfii, oceloví chlapci!
Vpfied, bofiíce pevnosti, v oku Ïár nám kolotá.
Okovanou botou zadupeme na psy,
aÈ ãerstvá krev na meãích mihotá!

A v‰ichni zpívali. Zpíval oslniv˘ pan rytmistr Toot,
vzor legionáfie, vzor v‰ech vzorÛ, za nûhoÏ byste teì
hned, za zvukÛ tohoto pochodu obûtovali Ïivot, du‰i,
v‰echno. A pan ‰tábní lékafi Zogu, vzor milosrdného
bratra, drsn˘ jako prav˘ voják a laskav˘ jako ruce mat-
ãiny… A ná‰ kaprál Varibobu, do morku kostí ná‰, sta-
r˘ voják, veterán, kter˘ v bojích uÏ dávno staãil ze‰edi-
vût… Ó, jak záfií knoflíky a stuÏky na jeho odfieném,
zaslouÏilém stejnokroji, ten nezná nic jiného neÏ sluÏ-
bu, nic kromû vûãné vojanãiny…
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Ocelová pûst nepfiítele z cesty smete,
nechÈ OhÀostrÛjci spokojeni jsou!
Úpí zloduch! V‰ak lítost k nûmu nepokvete,
‰varné legie ho na smrt poÏenou!

…Ale co má znamenat tohle? On nezpívá, stojí, opí-
rá se o pfiepáÏku a motá tou svou pitomou hnûdou pa-
licí, ‰mejdí oãima a pofiád se zubí, pofiád se culí… Na
koho se to culí‰, ty hnusáku? Ó, jak rád bych k nûmu
tûÏk˘m krokem pfiistoupil a bez rozm˘‰lení ocelovou
pûstí pra‰til do toho odporného bílého roz‰klebeného
chrupu… JenÏe to nejde, nejde, to je legionáfie nedÛ-
stojné: Je to pfiece jen cvok, uboh˘ mrzák, kter˘ sku-
teãného ‰tûstí nikdy nedojde, je to jen slep˘, nicotn˘,
uboh˘ stfiep pravého lidství… A ten zrzav˘ vyvrhel se
v koutû svíjí nesnesitelnou bolestí… Trestanec, zloãi-
necká tlama… Vzít tû tak za klopy, za ten tvÛj plesniv˘
plnovous – a vztyk, hovado! A bude‰ stát v pozoru,
kdyÏ legionáfii zpívají svÛj pochod! A po palici, po pali-
ci, pfies tu ‰pinavou drÏku, do tûch tv˘ch raãích oãí…
Takhle, ták…

Gaj trestance koneãnû odmr‰til, srazil podpatky
a otoãil se k panu rytmistrovi. Jako vÏdy po záchvatu
blouznivého nad‰ení mu cosi zvonilo v u‰ích, svût slad-
ce proplouval pfied oãima a jemnû se kolébal.

Kaprál Varibobu zmodral˘ námahou slabû pokucká-
val a drÏel se za prsa. Brunátn˘ a zpocen˘ pan ‰tábní
lékafi laãnû lokal vodu pfiímo z karafy a vytahoval
z kapsy kapesník. Pan rytmistr se s nepfiítomn˘m v˘ra-
zem ve tváfii mraãil, jako by se pokou‰el na nûco si
vzpomenout… U prahu se jako ‰pinavá hromada kost-
kovan˘ch hadrÛ zmítal ry‰av˘ Zef. Tváfi mûl rozbitou,
plival krev a slabû sténal se zaÈat˘mi zuby. Mach-sim uÏ
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se neusmíval. Tváfi mu ztuhla a pfiipomínala normální
lidsk˘ obliãej; polonah˘ muÏ s otevfien˘mi ústy nehyb-
n˘ma kulat˘ma oãima zdû‰enû zíral na Gaje.

„Vojíne Gaale,“ pronesl pfieskakujícím hlasem pan
rytmistr. „Éé… co jsem to chtûl… Poãkejte, Zogu, nech-
te mi tam aspoÀ dou‰ek…“ 
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Kapitola tfietí 

Maxim se probudil a okamÏitû si uvûdomil, jak tûÏkou
má hlavu. V místnosti bylo k zalknutí. UÏ zase v noci
zavfieli okno. I kdyÏ tady z otevfieného okna moc uÏit-
ku není – mûsto je pfiíli‰ blízko, ve dne se nad ním
vzná‰í nehybná hnûdá ãepice odporn˘ch v˘parÛ, vítr je
sem zaná‰í a nepomÛÏe ani vzdálenost, ani ãtvrté patro,
ani park dole pfied domem. Teì si tak moct dát iontovou
sprchu, pomyslel si Maxim, a nah˘ si vybûhnout do
parku, ale ne do tohohle pra‰ivého, poloshnilého, ze-
‰edivûlého ze v‰eho toho d˘mu a prachu – do na‰eho,
nûkde u Gladbachu, na bfiehu stfiíbfiitého Niersu, a pro-
bûhnout se v plném tempu takov˘ch patnáct kilomet-
rÛ kolem jezera, opravdu na doraz, pak ho pfieplavat,
v zájmu pocviãení plic si nûjak˘ch dvacet minut po-
chodit po dnû, prolézt zmûÈ kluzk˘ch podvodních bal-
vanÛ… Vyskoãil, rozrazil okno dokofián, vyklonil se do
mrholivého de‰tû, zhluboka se nadechl vlhkého vzdu-
chu a rozka‰lal se – v ovzdu‰í bylo plno svinstva, které
tam nepatfiilo, a po de‰Èov˘ch kapkách zÛstávala na ja-
zyku kovová pfiíchuÈ. Po dálnici ‰ustivû a svi‰tivû uhá-
nûla auta. Dole pod oknem se Ïlutalo mokré listí a na
vysoké kamenné ohradû se nûco lesklo. Po parku cho-
dil muÏík v promoãené plá‰tûnce a shraboval spadané
listí na hromady. Za závojem de‰tû se mlhavû r˘sovaly
cihlové budovy nûjaké pfiedmûstské továrny. Ze dvou
vysok˘ch komínÛ jako obvykle línû lezly a okamÏitû
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