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âekají nás setkání s myslícími bytostmi mnoha vesmír-
n˘ch planet. Dohodneme se s pfiíslu‰níky jin˘ch spo-
leãností, které se moÏná utváfiejí podle odli‰n˘ch v˘vo-
jov˘ch tendencí? Bude ná‰ vzájemn˘ kontakt skuteãnû
tak idylick˘, bude bez konfliktÛ?

Arkadij a Boris Strugaãtí, známí autofii sovûtské vû-
deckofantastické literatury, zpracovali atraktivní námût:
Pfiedpokládejme, Ïe v˘zkumníci Zemû se ocitnou na ne-
známé planetû, kde lidé Ïijí v podmínkách, jeÏ z hle-
diska na‰eho historického v˘voje odpovídají období
feudalismu. Jak si budou poãínat vyslanci vyspûlé kul-
tury ve svûtû intrik, násilí a masového vraÏdûní? Pfied-
stavitel moderní spoleãnosti se v zaostalém prostfiedí
dostává do v˘jimeãné pozice – zná totiÏ budoucnost.
Jak si poradí s pocitem nadfiazenosti? Není snadné b˘t
bohem, ale je‰tû obtíÏnûj‰í je zÛstat za v‰ech okolností
ãlovûkem.

7

Strugačtí Je tûžké - zlom  4.12.1956 15:35  Stránka 7



Strugačtí Je tûžké - zlom  4.12.1956 15:35  Stránka 8



PROLOG

PaÏba Anãiny ku‰e byla vysoustruhována z ãerné plas-
tické hmoty, tûtiva z chromové oceli se napínala je-
din˘m pohybem nehluãnû klouzající páky. Anton ne-
uznával novoty. Mûl star˘ dobr˘ samostfiíl z doby
mar‰ála Toce, pozdûj‰ího krále Pice I., pobit˘ zãernalou
mûdí, s koleãkem, na které se navíjela struna z volsk˘ch
Ïil. Pokud jde o Pa‰ku, ten si vzal pneumatickou kara-
binu. Samostfiíly prohla‰oval za dûtinskou hraãku, pro-
toÏe byl lín˘ a na truhlafiinu mûl obû ruce levé.

Pfiirazili k severnímu bfiehu, kde ze Ïlutého píseãné-
ho srázu vyãnívaly zkroucené kofieny vysok˘ch, ztepi-
l˘ch borovic. Anka pustila kormidlo a rozhlédla se. Nad
les uÏ se vyhouplo slunce a v‰echno bylo modravé, ze-
lené, Ïluté – modrav˘ závoj mlh nad jezerem, tmavû ze-
lené borovice a Ïlut˘ písek na protûj‰ím bfiehu. A nad
tím v‰ím jasné, bûlavû modré nebe.

„Není tam nic,“ fiekl Pa‰ka.
Dûti sedûly nahnuté pfies okraj loìky a dívaly se do

vody.
„Obrovská ‰tika,“ prohlásil Anton s pfiesvûdãením.
„A má takovéhle obrovské ploutve?“ zeptal se Pa‰ka.
Anton neodpovûdûl. Anka se rovnûÏ podívala do

vody, ale spatfiila jen odraz vlastního obliãeje.
„Co takhle se vykoupat, co vy na to?“ prohodil Pa‰ka

a ponofiil ruku aÏ po loket do vody. „Studená,“ oznámil
ostatním.
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Anton pfie‰el na pfiíì a seskoãil na bfieh. Lodiãka se
rozhoupala. Anton uchopil okraj loìky a vyãkávavû se
zadíval na Pa‰ku. Pa‰ka vstal, pfiehodil si veslo za krk
jako váhy na no‰ení vûder, rozvlnil dolní ãást trupu
a zanotoval:

Kormidelník Viclipucli,
ten znal kaÏdou zátoku,
na jedinou vi‰ni chytil
sto uzen˘ch ÏralokÛ!

Anton beze slova trhl loìkou.
„He-ej!“ vykfiikl Pa‰ka a honem se chytil okrajÛ.
„Proã zrovna uzen˘ch?“ zeptala se Anka.
„To nevím,“ odpovûdûl Pa‰ka. Oba vylezli z loìky.

„Ale Ïe je to prima: sto uzen˘ch ÏralokÛ!“
Vytáhli ãlun na bfieh. Nohy se jim bofiily do vlhkého

písku posetého such˘m jehliãím a borov˘mi ‰i‰kami.
Loìka byla tûÏká a kluzká, ale vytáhli ji celou na bfieh
a ud˘cháni se zastavili.

„Pfiimáãklo mi to nohu,“ fiekl Pa‰ka a zaãal si upra-
vovat ãerven˘ ‰átek obtoãen˘ kolem hlavy. Peãlivû dbal
na to, aby mûl uzel pfiesnû nad prav˘m uchem, jako mí-
vají nosatí irukán‰tí piráti. „Îivot je mi niãím, johó!“ vy-
kfiikl.

Anka si soustfiedûnû cucala prst.
„Zadfiela sis tfiísku?“ zeptal se Anton.
„Ne. Jsem ‰krábnutá. Nûkdo máte nehty…“
„Nono, ukaÏ to!“ 
Ukázala.
„Ano,“ potvrdil Anton. „Úraz. Co teì udûláme?“
„Vzít na ramena a nést pfii bfiehu,“ navrhl Pa‰ka.
„To jsme nemuseli vylézat z loìky,“ fiekl Anton.

Arkadij a Boris Strugaãtí10
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„Loìkou to dokáÏe kaÏd˘ moula,“ vysvûtlil Pa‰ka.
„Ale na bfiehu má‰ pfiednû rákosí, za druhé strÏe, za tfietí
tÛnû. A v nich jsou mníci. A sumci.“

„Sto uzen˘ch sumcÛ,“ fiekl Anton.
„UÏ ses nûkdy potápûl v tÛni?“
„Samozfiejmû.“
„Îe jsem tû nevidûl? Nûjak mi to u‰lo.“
„Tys nevidûl víc vûcí.“
Anka se k nim otoãila zády, zvedla ku‰i a vystfielila

do borovice vzdálené asi dvacet krokÛ. Od‰tûpky kÛry
se rozletûly na v‰echny strany.

„Prima,“ fiekl Pa‰ka a okamÏitû vystfielil z karabiny.
Mífiil do Anãina ‰ípu, ale netrefil. „NezadrÏel jsem
dech,“ fiekl na vysvûtlenou.

„A kdybys ho byl zadrÏel?“ zeptal se Anton vyz˘va-
vû. Díval se na Anku.

Ta siln˘m pohybem odtáhla páku tûtivy. Mûla skvûlé
svaly – Anton se se zalíbením díval, jak jí pod opálenou
kÛÏí pfiebûhl tvrd˘ uzlík bicepsu.

Anka peãlivû zamífiila a znovu vystfielila. Druh˘ ‰íp
se praskavû zabodl do kmenu kousek pod pfiedchozím.

„To je hloupost, co dûláme,“ prohlásila Anka a spus-
tila ku‰i.

„Co?“ zeptal se Anton.
„Zbyteãnû niãíme stromy. Jeden z prckÛ stfiílel vãera

z luku do stromu, tak jsem mu nafiídila, Ïe musí ‰ípy
vytahat vlastními zuby.“

„Pa‰ko,“ chytl se toho Anton, „skoã tam, ty má‰ dobré
zuby.“

„Mám v jednom díru, aÏ mi píská,“ odpovûdûl Pa‰ka.
„Nechte toho,“ fiekla Anka. „Tak pojìte nûco dûlat.“
„Nemám nejmen‰í chuÈ ‰plhat po strÏích,“ fiekl Anton.
„Já taky ne. PÛjdeme rovnou.“

Je tûÏké b˘t bohem 11
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„Kam?“ zeptal se Pa‰ka.
„Kam nás oãi povedou.“
„Tak co?“ fiekl Anton.
„âili do sajvy,“ fiekl Pa‰ka. „To‰ko, pÛjdeme na Za-

pomenutou silnici. Vzpomíná‰?“
„Aby ne!“
„Ví‰, Aniãko…“ zaãal Pa‰ka.
„Já u tebe nejsem Ïádná Aniãka,“ fiekla Anka stroze.

Nesná‰ela, kdyÏ ji nûkdo oslovoval jinak neÏ Anka.
Anton si to dobfie pamatoval. ¤ekl rychle: „Zapome-

nutá silnice. Po ní nic nejezdí. Ani není zakreslená.
A vÛbec se neví, kam vede.“

„Vy uÏ jste tam byli?“
„Ano. Ale nestaãili jsme ji prozkoumat.“
„Cesta odnikud nikam,“ prohlásil Pa‰ka, kter˘ se me-

zitím vzpamatoval.
„To si dám líbit!“ fiekla Anka. Oãi se jí zúÏily do ãer-

n˘ch ‰tûrbinek. „Jdem! Dojdeme tam do veãera?“
„Prosím tû! Do dvanácti jsme tam!“ 
Zaãali se ‰krábat do svahu. Nahofie se Pa‰ka otoãil.

Pod nimi bylo modré jezero s naÏloutl˘mi skvrnami pís-
ãin, loìka na bfiehu a velká rozbíhavá kola na klidné
olejovité hladinû u bfiehu – to sebou nejspí‰ plácla zmí-
nûná ‰tika. A Pa‰ky se zmocnilo ono obvyklé neurãité
vzru‰ení jako vÏdy, kdykoli s To‰kou utekli z internátu
a mûli pfied sebou den pln˘ nezávislosti, neprobádan˘ch
míst, ãerven˘ch jahod, vyhfiát˘ch pust˘ch luk, ‰ed˘ch
je‰tûrek a ledové vody z neoãekávan˘ch pramínkÛ.
A jako vÏdy i tentokrát mûl chuÈ zav˘sknout a vyskoãit
do v˘‰e, a taky to okamÏitû udûlal. Anton se na nûj se
smíchem podíval a Pa‰ka spatfiil v jeho oãích naprosté
pochopení. Anka vsunula dva prsty do úst, furiantsky
hvízdla a v‰ichni tfii vstoupili do lesa.

Arkadij a Boris Strugaãtí12
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Byl to fiídk˘ borov˘ les, nohy jim klouzaly po spada-
ném jehliãí. ·ikmé sluneãní paprsky se sná‰ely mezi
rovné kmeny a kladly se po zemi v zlat˘ch skvrnách.
Vonûla pryskyfiice, jezerní voda a jahody. Kdesi v nebi
‰tûbetali neviditelní ptáci.

Anka ‰la vpfiedu, ku‰i drÏela v podpaÏí a ãas od ãasu
se sh˘bala pro krvavou, jakoby nalakovanou jahodu.
Za ní kráãel Anton se starou dobrou zbrojí mar‰ála Toce
pfies rameno. Toulec se solidními ‰ípy ho tvrdû bouchal
do zadku. ·el a pozoroval Anãin krk – doãerna opále-
n˘ s vystoupl˘mi obratli. Obãas se ohlédl a hledal po-
hledem Pa‰ku, ale nespatfiil ho, jen ãas od ãasu vpravo
nebo vlevo zasvítil na slunci jeho rud˘ ‰átek. Anton si
pfiedstavil, jak se Pa‰ka nehluãnû plíÏí mezi borovicemi
s karabinou pfiipravenou ke stfielbû, jak natahuje ku-
pfiedu svÛj huben˘ dravãí obliãej s oloupan˘m nosem.
Pa‰ka se pfiece plíÏí sajvou, a se sajvou nejsou Ïádné
Ïerty. Najednou ti poloÏí otázku a ty musí‰ vãas odpo-
vûdût, kamaráde, pomyslel si Anton a uÏuÏ se chtûl
taky sehnout, ale pfied ním ‰la Anka a co kdyby se
ohlédla? Vypadalo by to trapnû.

Anka se ohlédla a zeptala se: „Utekli jste potichu?“ 
Anton pokrãil rameny. „Utíká snad nûkdo hluãnû?“
„Obávám se, Ïe já jsem nadûlala rámus,“ fiekla Anka.

„Porazila jsem umyvadlo a najednou sly‰ím na chodbû
kroky. Nejspí‰ Panna KáÈa, má dneska sluÏbu. Musela
jsem seskoãit do záhonu. Co myslí‰, To‰ko, co je to za
kytky na tom záhonu?“ 

Anton svra‰til ãelo. „Pod tv˘m oknem? Nevím.
Proã?“

„Musí to b˘t nûjaké houÏevnaté kytky. Jak praví bás-
ník: Vichr je nesehne, boufie je nezdolá… Skáãe se do
nich uÏ tolik let, a pofiád rostou jakoby nic.“

Je tûÏké b˘t bohem 13
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„To je opravdu zajímavé,“ fiekl Anton hlubokomysl-
nû. Uvûdomil si, Ïe i pod jeho oknem je záhon s kytka-
mi, které vichr nesehne a boufie nezdolá. Ale dodnes si
to neuvûdomil.

Anka se zastavila, poãkala, aÏ ji dojde, a natáhla k nû-
mu hrst s ãerven˘mi jahodami. Anton si opatrnû vybral
tfii.

„Vem si víc,“ nabízela Anka.
„Dûkuju,“ fiekl Anton. „Já rad‰i sbírám jednu po dru-

hé. A co Panna KáÈa? Docela ujde, viì?“
„To je vûc názoru,“ poznamenala Anka. „KdyÏ nûkdo

ãlovûku kaÏd˘ veãer vyãítá, Ïe má nohy zablácené nebo
zaprá‰ené…“

Odmlãeli se. Byla to nádhera, jít s ní takhle po lese,
sami dva, bok po boku, dot˘kat se obnaÏen˘mi lokty
a obãas na ni ze strany pohlédnout – jaká je krásná,
obratná a neuvûfiitelnû milá, jaké má velké ‰edé oãi
s ãern˘mi fiasami.

„Ano,“ fiekl Anton a natáhl ruku, aby strhl pavuãinu,
která pfied ním zajiskfiila ve slunci. „Ona si samozfiejmû
nohy nezaprá‰í. KdyÏ nûkoho pfiená‰ejí v náruãi pfies
kaÏdou louÏiãku, tak se pochopitelnû neumaÏe…“

„A kdoÏe ji pfiená‰í?“
„Heinrich z meteorologické stanice. Ví‰ pfiece, tako-

v˘ ten zdrav˘ kluk s bíl˘mi vlasy.“
„VáÏnû?“
„A co je na tom? KaÏd˘ prcek uÏ ví, Ïe ti dva se mi-

lujou.“ 
Znovu se odmlãeli. Anton se podíval na Anku. Mûla

oãi zúÏené do ãern˘ch ‰tûrbinek.
„A kdy to bylo?“ zeptala se.
„Ále, za jedné mûsíãné noci,“ odpovûdûl Anton neo-

chotnû. „Hlavnû to nikde nevyÏvaÀ.“

Arkadij a Boris Strugaãtí14
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Anka se u‰klíbla. „Nikdo pfiece na tobû nevyzvídal,
To‰ko. Chce‰ jahody?“

Mechanicky shrábl jahody z potfiísnûné dlanû a vstr-
ãil je do úst. Nemám rád Ïvanily, pomyslel si. Nesná‰ím
mluvky. A najednou na‰el argument.

„Tebe taky budou jednou nosit na rukou. A bude ti
pfiíjemné, jestli se o tom zaãne povídat?“

„Jak tû mohlo napadnout, Ïe to chci rozná‰et?“ fiek-
la Anka v rozpacích. „Náhodou Ïvanily nemám ráda.“

„Poslechni, co má‰ za lubem?“ 
„Nic zvlá‰tního,“ pokrãila Anka rameny. Po chvilce

fiekla dÛvûrnû: „Ví‰, mû uÏ dûsnû otravuje m˘t si kaÏd˘
boÏí veãer dvakrát nohy.“

Ubohá Panna KáÈa, napadlo Antona. Ta si teì uÏije
hor‰í peklo neÏ v sajvû.

Dostali se na pû‰inu. Klesala a les byl stále hust‰í
a temnûj‰í. Bujnû tu rostlo kapradí a vysoká vlhká tráva.
Kmeny borovic byly potaÏeny mechem a bílou pûnou li-
‰ejníkÛ. Ale se sajvou nejsou Ïádné Ïerty. Chraptiv˘ hlas,
v nûmÏ nebylo nic lidského, najednou zafival: „StÛj! Od-
hoìte zbraÀ. Ty, urozen˘ done, i ty, urozená donno!“

Kdykoli ti sajva poloÏí otázku, musí‰ jí vãas odpovû-
dût. Pfiesn˘m pohybem strãil Anton Anku do kapradin
vlevo, sám skoãil do kapradí vpravo od pû‰iny, nûkoli-
krát se pfiekulil a zalehl za shnil˘ pafiez. V korunách bo-
rovic se je‰tû pfievalovala chraptivá ozvûna, ale pû‰ina
uÏ byla prázdná. Rozhostilo se ticho.

Anton se pfievalil na bok a toãením koleãka nataho-
val tûtivu. Práskl v˘stfiel a na Antona se sesypalo jaké-
si smetí. Chraptiv˘ nelidsk˘ hlas oznámil: „Don byl za-
saÏen do paty!“

Anton zasténal a skrãil nohu.
„Ale do t˘ ne! Do prav˘!“ opravil ho hlas.

Je tûÏké b˘t bohem 15
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Bylo sly‰et, jak se Pa‰ka hihÀá. Anton opatrnû vy-
koukl za pafiezem, ale v zeleném ka‰ovitém polo‰eru
nevidûl nic.

V té chvíli se ozvalo pronikavé zahvízdání a rachot,
jako by padal strom.

„Aú!“ zakvílel Pa‰ka. „Smilujte se! Slitování! Nezabí-
jejte mû!“ 

Anton okamÏitû vyskoãil. Z kapradin vylezl pozpát-
ku Pa‰ka s rukama nad hlavou. Ozval se Anãin hlas:
„To‰ko, vidí‰ ho?“

„Jako na dlani,“ odpovûdûl Anton spokojenû. „Neo-
táãet se!“ houkl na Pa‰ku. „Ruce za hlavu!“

Pa‰ka poslu‰nû zkfiíÏil ruce za hlavou a odhodlanû
prohlásil: „Nic nefieknu.“

„Co s ním udûláme, To‰ko?“ zeptala se Anka.
„Hned uvidí‰,“ fiekl Anton a pohodlnû se usadil na

pafiez. Samostfiíl si poloÏil na klín. „Jméno!“ vy‰tûkl hla-
sem Hexy Irukánského.

Pa‰ka vyjádfiil pózou svého tûla pohrdání a odboj-
nost. Anton vystfielil. TûÏk˘ ‰íp se s rachotem zabodl do
vûtve nad Pa‰kovou hlavou.

„Ohó!“ ozvala se Anka odkudsi z kapradí.
„Jmenuji se Bon Saranãa,“ pfiiznal se Pa‰ka neochot-

nû. „A na tomto místû své sloÏím kosti, jsa jedním
z tûch, co byli s ním.“

„Znám˘ násilník a vrah,“ vysvûtlil Anton. „Ale nikdy
nic nedûlá zadarmo. Kdo tû poslal?“

„Poslal mû don Satarina Nelítostn˘,“ zalhal Pa‰ka.
Anton poznamenal pohrdlivû: „Tato ruka pfietrhla nit

hanebného Ïivota dona Satariny uÏ pfied dvûma lety
v ÚÏlabinû tûÏk˘ch meãÛ.“

„Nemûla bych mu prohnat ‰íp hlavou?“ nabídla se
Anka.

Arkadij a Boris Strugaãtí16
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„Úplnû jsem zapomnûl,“ fiekl Pa‰ka chvatnû. „Ve sku-
teãnosti mû poslal Arata Krásn˘. Slíbil mi sto zlat˘ch za
va‰e hlavy.“ 

Anton se plácl do kolen. „To je ale lháfi!“ vykfiikl.
„Copak se Arata bude spolãovat s takov˘m lumpem,
jako jsi ty?“

„Co abych mu pfiece jen prohnala ‰íp hlavou?“ ze-
ptala se Anka krveÏíznivû.

Anton se démonicky zachechtal.
„Mimochodem,“ poznamenal Pa‰ka, „má‰ ustfiele-

nou pravou patu. Nejvy‰‰í ãas, abys vykrvácel.“
„Houbeles!“ namítl Anton. „Pfiednû jsem celou tu

dobu Ïv˘kal kÛru bílého stromu a za druhé uÏ mi dvû
sliãné domorodky ránu pfievázaly.“

Kapradí se rozhoupalo a na pû‰inu vy‰la Anka. Mûla
‰krábanec pfies obliãej, kolena zmazaná od trávy a hlíny.

„Musíme ho hodit do baÏiny,“ prohlásila. „KdyÏ se
nepfiítel nevzdá, musí b˘t zniãen.“ 

Pa‰ka svûsil ruce. „Ty vÛbec nehraje‰ podle pravidel,“
vyãetl Antonovi. „Podle tebe to pofiád vychází tak, Ïe
Hexa je kladn˘ typ.“

„Ty toho ví‰!“ prohodil Anton a taky vy‰el na pû‰i-
nu. „Se sajvou nejsou Ïádné Ïerty, ‰pinav˘ Ïoldnéfii!“

Anka vrátila Pa‰kovi karabinu.
„To vy vÏdycky do sebe tak fieÏete?“ zeptala se ob-

divnû.
„Jak jinak,“ podivil se Pa‰ka. „To snad máme vykfii-

kovat pif paf a bum bum? V kaÏdé hfie musí b˘t prvek
rizika.“

Anton fiekl ledabyle: „Napfiíklad si ãasto hrajeme na
Viléma Tella.“

„A stfiídáme se,“ dodal Pa‰ka. „Jednou stojím s jabl-
kem já, podruhé on.“

Je tûÏké b˘t bohem 17
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Anka na nû pohlédla. „Opravdu?“ fiekla pomalu. „Na
to bych se moc ráda podívala.“

„S radostí bychom to pfiedvedli,“ fiekl Anton u‰tû-
paãnû, „ale nemáme jablko.“ 

Pa‰ka se ‰klebil roztaÏen˘mi ústy. Anka mu najed-
nou strhla z hlavy pirátsk˘ ‰átek a rychle jej stoãila do
kornoutu.

„Jablko je konvence,“ pravila. „Tadyhle máte v˘bor-
n˘ terã. Hra na Viléma Tella mÛÏe zaãít.“

Anton vzal ãerven˘ kornout a pozornû si ho prohlédl.
Podíval se na Anku – mûla oãi jako ‰tûrbinky. Zato Pa‰-
ka se bavil – bylo mu do smíchu. Anton mu podal ‰átek.

„Z tfiiceti krokÛ se do karty trefím,“ zadeklamoval
monotónnû. „Ov‰em jen z pistolí, jeÏ dobfie znám.“

„Opravdu?“ fiekla Anka a obrátila se na Pa‰ku. „A co
ty, pfiíteli mil˘? Trefí‰ se do karty jako tvÛj druh?“

Pa‰ka si nasazoval ãerven˘ pytlík na hlavu.
„Nûkdy to zkusíme, ale aÏ jindy,“ fiekl s vycenûn˘mi

zuby. „Pfied jist˘m ãasem jsem nestfiílel zle.“
Anton se otoãil a vykroãil po pû‰inû. Pfiitom nahlas

poãítal kroky: „Patnáct… ‰estnáct… sedmnáct…“
Pa‰ka nûco fiekl – Anton nesly‰el co, a Anka se na-

hlas rozesmála. Nûjak pfiíli‰ nahlas.
„Tfiicet,“ fiekl Anton a otoãil se.
Ze tfiiceti krokÛ vypadal Pa‰ka úplnû maliãk˘. âer-

ven˘ cípat˘ kornout mu trãel na hlavû jako ‰a‰kovská
ãepice. Pa‰ka se u‰kliboval. Stále je‰tû si hrál. 

Anton se sh˘bl a zaãal pomalu natahovat tûtivu.
„Îehnám ti, otãe mÛj Viléme!“ vykfiikl Pa‰ka. „A dû-

kuji za v‰e, aÈ stane se cokoli.“
Anton nasadil ‰íp do samostfiílu a napfiímil se. Pa‰ka

s Ankou ho sledovali. Stáli vedle sebe. Pû‰ina byla jako
temná chodba mezi vysok˘mi zelen˘mi stûnami. An-
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ton pozvedl zbraÀ. Bojová zbroj mar‰ála Toce mu v této
chvíli pfiipadala nezvykle tûÏká. Tfiesou se mi ruce, uvû-
domil si. To je chyba. To by nemûlo b˘t. Vzpomnûl si,
jak v zimû s Pa‰kou celou hodinu házeli snûhové kou-
le na litinovou ozdobu na sloupu hradby. Házeli z dva-
ceti metrÛ, z patnácti, z deseti – a pofiád se nemohli tre-
fit. A pak, kdyÏ uÏ toho mûli dost a odcházeli, hodil
Pa‰ka ledabyle, bez mífiení poslední kouli – a trefil se.
Anton si pevnû vmáãkl paÏbu do ramene. Anka stojí
pfiíli‰ blízko, pomyslel si.

UÏuÏ na ni chtûl kfiiknout, aby ‰la kousek dál, ale uvû-
domil si, Ïe by to bylo hloupé. V˘‰. Je‰tû v˘‰… Je‰tû…
Najednou pocítil jistotu, Ïe i kdyby se k nim otoãil zády,
stejnû se tûÏk˘ ‰íp zabodne pfiesnû do kofiene Pa‰kova
nosu, mezi jeho veselé zelené oãi. Zadíval se na nûj.

Pa‰ka uÏ se neu‰klíbal. A Anka pomalu, pomaliãku
zvedala ruku s roztaÏen˘mi prsty, obliãej mûla napjat˘
a neobyãejnû dospûl˘. A tu Anton zvedl samostfiíl je‰tû
o kus v˘‰ a zmáãkl spou‰È. Ani nevidûl, kam ‰íp letûl. 

„Chybil jsem,“ fiekl hodnû nahlas. 
Na zdfievûnûl˘ch nohou vykroãil po pû‰inû. Pa‰ka si

otfiel tváfie ãerven˘m kornoutem, vytfiepal jej ve vzdu-
chu a zaãal si ovinovat ãelo. Anka se sh˘bla pro svou
ku‰i. Jestli mû s ní majzne po hlavû, je‰tû jí podûkuju,
pomyslel si Anton. Ale Anka se na nûj ani nepodívala.
Obrátila se na Pa‰ku a zeptala se: „PÛjdeme?“

„Hned,“ fiekl Pa‰ka.
Stfielil pohledem po Antonovi a beze slova si zaÈukal

ohnut˘m prstem na ãelo.
„Ty uÏ jsi mûl srdce v kalhotech,“ fiekl Anton.
Pa‰ka si znovu zaÈukal prstem na ãelo a vykroãil za

Ankou. Anton se potácel za nimi a snaÏil se v sobû po-
tlaãit pochybnosti.

Je tûÏké b˘t bohem 19
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Co jsem vlastnû udûlal, uvaÏoval sklesle. Proã se na-
‰tvali? U Pa‰ky to chápu, ten dostal strach. JenomÏe
není jisté, kdo se bál víc – jestli otec Vilém, nebo Tell
junior. Ale co Anka? Nejspí‰ dostala strach o Pa‰ku.
Tak co jsem mûl dûlat? Teì se za nimi plouÏím jako
chud˘ pfiíbuzn˘. Uteãu. Zahnu doleva, tam je bájeãná
baÏina. Tfieba chytím nûjakou sovu. Ale ani nezpoma-
lil krok. Tohle uÏ mi zÛstane, pomyslel si. âetl, Ïe se
to ãasto stává.

K opu‰tûné silnici dorazili dfiív, neÏ pfiedpokládali.
Slunce stálo vysoko, bylo vedro. Za límcem ‰imralo
pichlavé jehliãí. Byla to betonová silnice, vystavûná ze
dvou fiad ‰edû rezat˘ch popraskan˘ch desek. Ve spárách
rostla hustá suchá tráva. Na obou krajnicích byly spous-
ty zaprá‰eného lopuchu. Nad silnicí bruãivû pfieletova-
li zlatohlávkové, jeden opováÏlivû cvrnkl Antona pfií-
mo do ãela. Jinak v‰ude ticho a dusno.

„Podívejte!“ fiekl Pa‰ka.
Nad prostfiedkem silnice visela na rezavém drátû, na-

taÏeném od jedné strany ke druhé, kulatá plechová
deska pokrytá zbytky opr˘skané barvy. Podle v‰eho to
byl ãervenû orámovan˘ bíl˘ kruh.

„Co to je?“ zeptala se Anka bez zvlá‰tního zájmu.
„Dopravní znaãka,“ fiekl Pa‰ka. „Vjezd zakázán.“
„StÛj,“ doplnil Anton.
„A k ãemu to je?“ ptala se Anka.
„To znamená, Ïe se tam nesmí jet,“ vysvûtlil Pa‰ka.
„K ãemu je pak celá silnice?“ 
Pa‰ka pokrãil rameny. „Je to uÏ hodnû stará silnice.“ 
„Je to anizotropní silnice,“ prohlásil Anton. Anka stá-

la k nûmu zády. „Provoz jen jedním smûrem.“
„Na‰i pfiedkové byli mudrcové,“ fiekl Pa‰ka zamy‰le-

nû. „Nûkdo si jede a jede, tfieba dvû stû kilometrÛ, a na-
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jednou bác! StÛj! Dál se nesmí a zeptat se na cestu taky
nemá koho.“

„Pfiedstav si, co tam za tou znaãkou mÛÏe b˘t!“ fiek-
la Anka. Rozhlédla se. Na mnoho kilometrÛ kolem do-
kola se rozprostíral liduprázdn˘ les, a nebyl tu nikdo,
koho by se mohli zeptat, co asi je tam za tou znaãkou.
„A co kdyÏ to vÛbec není znaãka StÛj?“ zapochybova-
la. „V‰echna barva je pfiece opr˘skaná…“

A tu Anton peãlivû zamífiil a vystfielil. Bylo by efekt-
ní, kdyby ‰íp pfieÈal drát a tabulka spadla Ance pfiímo
k nohám. Ale ‰íp zasáhl horní ãást desky, prorazil zre-
zivûl˘ plech a dolÛ se zaãala sypat jen seschlá barva.

„Hlupáku,“ prohodila Anka, ani se neotoãila.
Bylo to první slovo, které adresovala Antonovi od

skonãení hry na Viléma Tella. 
Anton se kfieãovitû u‰klíbl. „And enterprises of great

pith and moment,“ zadeklamoval. „With this regard,
their currents turn awry, and lose the name of action.“* 

Vûrn˘ Pa‰ka vykfiikl: „Koukejte, tudy jelo auto! UÏ
po boufice! Tamhle je pfiimáãknutá tráva! A tady
taky…“

Ten Pa‰ka má kliku, pomyslel si Anton. Zaãal si pro-
hlíÏet stopy na silnici a rovnûÏ spatfiil pfiimáãknutou trá-
vu a ãern˘ pruh od pneumatik v místû, kde automobil
zabrzdil pfied v˘molem v betonu.

„Aha!“ vykfiikl Pa‰ka. „Vyjel od znaãky!“ 
Bylo to jasné jako den, ale Anton se zaãal pfiít. „Ani

nápad, jel z druhé strany.“

*   … a podniky, jeÏ mají spár a spád, se pro ten ohled vychylují
z dráhy a tratí jméno skutku. (William Shakespeare: Hamlet, krá-
levic dánsk˘, âeskoslovensk˘ spisovatel, Praha 1981, str. 70. Pfie-
loÏil E. A. Saudek.)
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Pa‰ka se na nûj vyjevenû podíval. „Copak jsi slep˘?“
„Jel z druhé strany,“ opakoval Anton umínûnû. „PÛ-

jdeme po stopû.“
„Mele‰ nesmysly!“ vybuchl Pa‰ka. „Tak pfiednû Ïád-

n˘ pofiádn˘ fiidiã nepojede tam, kde visí zákaz vjezdu.
A za druhé se podívej: tamhle je v˘mol, tamhle stopy
brÏdûní… Tak odkud jel?“

„Co je mi do tv˘ch pofiádn˘ch fiidiãÛ? Já sám jsem
nepofiádn˘, já pÛjdu za znaãku.“

Pa‰ka se rozzufiil. „Jdi si, kam chce‰!“ fiekl a hlas mu
trochu pfieskakoval. „Pitomeãku. Úplnû jsi z toho hor-
ka zblbnul!“

Anton se otoãil a s pohledem upfien˘m pfiímo pfied
sebe vykroãil pod znaãku. Pfiál si jen jedno – aby tam
vpfiedu byl nûjak˘ zbofien˘ most a aby se musel tûÏ-
ce probíjet na protûj‰í bfieh. Ka‰lu na toho pofiádné-
ho, fiíkal si v duchu. – AÈ si jdou, kam chtûjí… ona
i ten její 

Pá‰eÀka. Vzpomnûl si, jak Anka sjela Pavla za tu
Aniãku, a trochu se mu ulevilo. Ohlédl se.

Pa‰ku spatfiil ihned: Bon Saranãa ‰el sklonûn aÏ
k zemi po stopû tajemného automobilu. Rezav˘ plech
nad silnicí se lehce pohupoval a dírkou prosvítalo
modré nebe. U cesty sedûla Anka s lokty opfien˘mi
o holá kolena a bradu mûla poloÏenou na zaÈat˘ch
pûstích.

Vraceli se aÏ za soumraku. Chlapci veslovali, Anka
sedûla u kormidla. Nad ãern˘m lesem stoupal ãerven˘
mûsíc, Ïáby zbûsile nafiíkaly.

„Tak prima to bylo v‰echno vymy‰leno,“ povzdechla
si Anka smutnû. „Ech, vy…“ 

Chlapci neodpovûdûli. Pak se Pa‰ka polohlasnû ze-
ptal: „To‰ko, co tam bylo, za tou znaãkou?“

Arkadij a Boris Strugaãtí22

Strugačtí Je tûžké - zlom  4.12.1956 15:36  Stránka 22



„Vyhozen˘ most,“ odpovûdûl Anton. „A kostra fa‰is-
ty pfiipoutaná fietûzy ke kulometu.“ Zamyslel se a do-
dal: „Ten kulomet uÏ byl cel˘ vrostl˘ do zemû.“

„Hmm,“ protáhl Pa‰ka. „To se stává. Já jsem tam jed-
nomu chlapíkovi pomohl spravit auto.“

Je tûÏké b˘t bohem 23

Strugačtí Je tûžké - zlom  4.12.1956 15:36  Stránka 23



KAPITOLA PRVNÍ

KdyÏ Rumata minul hrob svatého Miky, sedm˘ v pofia-
dí a poslední na této cestû, bylo uÏ docela tma. Z vy-
chvalovaného chamacharského hfiebce, kterého vyhrál
na donu Tameovi v kartách, se vyklubala zchátralá her-
ka. Cel˘ se zpotil, pletl nohama a pohyboval se ne-
vzhledn˘m, potáciv˘m klusem. Rumata mu koleny tis-
kl boky, plácal ho rukavicí mezi u‰i, ale kÛÀ jenom
otrávenû pohazoval hlavou, do kroku nepfiidával. Po-
dél cesty se táhly kfioviny, ve tmû pfiipomínaly znehyb-
nûlé kotouãe d˘mu. Nesnesitelnû pi‰tûli komáfii. Na kal-
ném nebi se tfiásly ojedinûlé bledé hvûzdy. Vál slab˘
nárazov˘ vítr, tepl˘ i studen˘ souãasnû, jako vÏdy na
podzim v této pfiímofiské zemi s dusn˘mi, pra‰n˘mi dny
a prokfiehl˘mi veãery.

Rumata se zachumlal do plá‰tû a popustil koni uzdu.
Spûchat nemûlo smysl. Do pÛlnoci zb˘vala celá hodina
a polesí ·kytanda uÏ se vynofiilo nad obzorem jako ãer-
n˘ vroubkovan˘ lem. Po stranách cesty se táhla rozo-
raná pole, ve svitu hvûzd jiskfiily baÏiny páchnoucí rzí,
ãernaly se mohyly a prohnilé ploty z dob Vpádu. Dale-
ko vlevo vy‰lehovala a pohasínala ponurá záfie: zfiejmû
tam hofiela vesnice, jedna z tûch nesãísln˘ch, tak ãasto
se vyskytujících Hrobnic, DrancífiovÛ nebo ·ibenek, ne-
dávno na základû nejjasnûj‰ího v˘nosu pfiejmenova-
n˘ch a nesoucích nyní názvy TouÏebná, PoÏehnaná
a Andûlská. Na stovky mil – od bfiehÛ PrÛlivu aÏ po
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sajvu v polesí ·kytanda – se rozprostírala tato zemû,
pokrytá duchnou komáfiích mraãen, drásaná strÏemi,
máãená baÏinami, tr˘znûná zimnicemi, mory a smrad-
lavou r˘mou.

U ohybu cesty se od kfiovin odloupla temná postava.
Hfiebec uskoãil stranou a vzepjal se. Rumata uchopil
uzdu, navykl˘m pohybem si na pravé ruce povyhrnul
krajky a poloÏil dlaÀ na jílec meãe. Zadíval se do tmy.
MuÏ u cesty smekl klobouk.

„Dobr˘ veãer, urozen˘ done,“ pozdravil ti‰e. „Prosím
o prominutí.“

„Co je?“ zeptal se Rumata a zaposlouchal se.
Zcela nehluãné léãky neexistují. Lupiãe prozradí

zavrzání tûtivy, vojáci ‰ed˘ch oddílÛ nikdy neudrÏí fií-
hání po hnusném pivu, pfiíslu‰níci baronsk˘ch druÏin
laãnû funí a fiinãí Ïelezem a mni‰i – lovci otrokÛ – se
hluãnû drbou. Ale v kfiovinách bylo ticho. Ten ãlovûk
zfiejmû není volavka. Ostatnû ani na ni nevypadal – byl
to drobn˘ podsadit˘ mû‰Èan v chudém plá‰ti.

„Dovolíte, abych bûÏel vedle vás?“ zeptal se s úklonou.
„Prosím,“ svolil Rumata a ‰kubl uzdou. „MÛÏe‰ se

chytit tfimenu.“
Mû‰Èan vykroãil vedle konû. Klobouk drÏel v ruce,

na temeni hlavy mu prosvítala velká lysina. Obchodní
agent, odhadl Rumata. Obchází barony a kramáfie
a skupuje len nebo konopí. Ale Ïe má odvahu, ten
agent… A dost moÏná, Ïe to není Ïádn˘ obchodní
agent. Tfieba je to nûjak˘ nevolník. Uprchlík. BûÏenec.
Tûch je teì na noãních cestách hodnû, víc neÏ obchod-
ních agentÛ… Nebo je to ‰pión.

„Kdo jsi a odkud?“ zeptal se Rumata.
„Jmenuji se Kiun,“ fiekl mû‰Èan smutnû. „Odcházím

z Arkanaru.“
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„Utíká‰ z Arkanaru,“ opravil ho Rumata dÛraznû
a naklonil se.

„Utíkám,“ pfiipustil mû‰Èan sklesle.
Nûjak˘ podivín, napadlo Rumatu. Nebo snad oprav-

du ‰pión? To se musí provûfiit… A proã vlastnû by se to
muselo provûfiovat? Komu na tom záleÏí? Jsem tu snad
od toho, abych ho provûfioval? Ani po tom netouÏím.
Proã bych mu jednodu‰e nevûfiil? Jde si tady svou ces-
tou mû‰Èan, na první pohled je vidût, Ïe to je písmák,
utíká, aby si zachránil Ïivot… Je sám, bojí se, je slab˘,
hledá ochranu… Potká aristokrata. AristokratÛm jejich
hloupost a nadutost brání vyznat se v politice, ale mají
dlouhé meãe a nemají ‰edé v lásce. Proã by obãan Kiun
nena‰el ochranu u hloupého a nafoukaného aristokra-
ta? A tím to konãí. Nebudu ho provûfiovat. Nemám
proã. Popovídáme si, ukrátíme si dlouhou chvíli a roz-
louãíme se jako pfiátelé…

„Kiun…“ Rumata se odmlãel. „Znával jsem jednoho
Kiuna. Byl to prodavaã lektvarÛ a alchymista z Plecho-
vé ulice. Ty jsi jeho pfiíbuzn˘?“

„BohuÏel ano,“ pfiisvûdãil Kiun. „Sice hodnû vzdále-
n˘, ale jim na tom nezáleÏí… AÏ do dvanáctého kolena.“

„A kam vlastnû utíká‰, Kiune?“
„Kamkoli… Co nejdál. Hodnû lidí utíká do Irukánu.

Tak to zkusím taky v Irukánu.“
„Aha, aha,“ poznamenal Rumata. „A tebe napadlo,

Ïe by tû mohl urozen˘ don pfievést pfies hraniãní stráÏ-
nici?“

Kiun neodpovídal.
„Nebo si snad myslí‰, Ïe urozen˘ don neví, kdo to je

alchymista Kiun z Plechové ulice?“
Kiun mlãel. Nemluvím, jak bych mûl, pomyslel si

Rumata. Vztyãil se v tfimenech a hlasem napodobujícím
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herolda na Královském námûstí zakfiiãel: „Je obvinûn
a usvûdãen z hrozn˘ch, neodpustiteln˘ch zloãinÛ pro-
ti bohu, trÛnu a vefiejnému pofiádku!“

Kiun mlãel. Z temnoty zprava od silnice se vynofiil
lomen˘ stín ‰ibenice. Na ní se pohupovalo nahé bílé
tûlo zavû‰ené za nohy. Ech, uÏ zase mi to nevy‰lo, po-
myslel si Rumata. Pfiitáhl uzdu, popadl Kiuna za rame-
no a otoãil si ho tváfií k sobû.

„A co kdyÏ tû urozen˘ don hned tady na místû po-
vûsí vedle tamhletoho lumpa?“ fiekl a pozornû sledoval
bíl˘ obliãej s tmav˘mi oãními dÛlky. „Vlastnoruãnû.
Rychle a ‰ikovnû. Na pevném arkanarském provaze. Ve
jménu ideálÛ. Proã mlãí‰, písmáku Kiune?“

Kiun mlãel. Drkotaly mu zuby a cel˘ se nesmûle sví-
jel pod Rumatovou dlaní jako pfii‰lápnutá je‰tûrka. Na-
jednou cosi ãvachtavû dopadlo do pfiíkopu u cesty
a v téÏe chvíli, snad aby pfiehlu‰il ono plesknutí, Kiun
zoufale vykfiikl: „Tak mû povûs! Povûs mû, zrádãe!“ 

Rumata se nadechl a Kiuna pustil. „Neboj se,“ fiekl,
„to byl Ïert!“

„LÏe‰, lÏe‰,“ mumlal Kiun vzlykavû. „V‰ude je samá
leÏ!“

„No tak uÏ se nezlob,“ domlouval mu Rumata. „Rad-
‰i si zvedni, cos tam zahodil, nebo to navlhne…“ 

Kiun chvilku stál, kymácel se a vzlykal, pak se bez-
my‰lenkovitû poplácal dlanûmi po plá‰ti a vlezl do pfií-
kopu. Rumata ãekal unavenû sehnut˘ v sedle. Tak je to
asi nutné, fiíkal si v duchu, ono to jinak prostû nejde…
Kiun vylezl z pfiíkopu, v záÀadfií schovával balíãek.

„Knihy. Pochopitelnû,“ poznamenal Rumata.
Kiun zavrtûl hlavou. „Ne,“ fiekl chraptivû. „Jenom

jedna kniha. Moje kniha.“
„O ãem v ní pí‰e‰?“
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„Obávám se, Ïe by vás to nezajímalo, urozen˘ done.“
Rumata si vzdychl. „ChyÈ se tfimenu,“ fiekl, „pojedeme.“
Drahnou dobu mlãeli.
„Poslechni, Kiune,“ fiekl potom Rumata. „Já jsem

Ïertoval. Neboj se mû.“
„To je bájeãn˘ svût,“ pronesl Kiun. „Vesel˘ svût.

V‰ichni Ïertují. A v‰ichni Ïertují stejnû. Dokonce i uro-
zen˘ Rumata.“

Rumata se podivil: „Ty ví‰, jak se jmenuju?“
„Vím,“ fiekl Kiun. „Poznal jsem vás podle obruãe na

ãele. Mûl jsem takovou radost, kdyÏ jsem vás potkal na
cestû…“ 

No ov‰em, tak uÏ vím, co mûl na mysli, kdyÏ mû na-
zval zrádcem, pomyslel si Rumata a fiekl: „Tak vidí‰. A já
myslel, Ïe jsi ‰pión. ·pióny vÏdycky zabíjím.“

„·pión,“ protáhl Kiun zamy‰lenû. „Ano, ov‰em.
V na‰í dobû je tak snadné a v˘nosné b˘t ‰piónem! Orel
ná‰, urozen˘ don Reba, projevuje dojemnou péãi, aby
se dozvûdûl, jak sm˘‰lejí královi poddaní. Chtûl bych
b˘t ‰piónem. ¤adov˘m informátorem v krãmû. ·edá ra-
dost.

Ta krása, ta úcta! V ‰est veãer vstupuji do pivnice
a usedám ke svému stolu. Majitel ke mnû spûchá
s m˘m prvním pivem. Mohu pít, kolik snesu, platí to
don Reba – lépe fieãeno, neplatí to nikdo. Sedím, popí-
jím pivo a poslouchám. Obãas se tváfiím, jako Ïe si za-
pisuji rozhovory, a pfiestra‰ení lidiãkové se ke mnû hr-
nou a nabízejí mi pfiátelství a tobolky. V jejich oãích
vidím jen to, co chci vidût: psovskou oddanost, uctiv˘
strach a úchvatnou, bezmocnou nenávist. Mohu bez-
trestnû osahávat dûvãata a muchlovat Ïeny pfied oãima
jejich manÏelÛ, zdrav˘ch pofiízkÛ, a ti se budou jenom
podlízavû chichotat… Nádherná úvaha, urozen˘ done,
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viìte? Takhle jsem sly‰el uvaÏovat jednoho patnáctile-
tého kluka, studenta Vlastenecké ‰koly…“

„A cos mu na to fiekl?“ zeptal se Rumata se zájmem.
„Co jsem mu mohl fiíct? Nic by nepochopil. Tak jsem

mu povídal, Ïe lidé Pavézy Rumpála, kdykoli chytnou
informátora, rozpáfiou mu bfiicho a nasypou mu do
vnitfiností pepfi… A opilí vojáci strkají informátora do
pytle a topí ho v latrínû. A to je skuteãnû pravda, jenÏe
on mi nevûfiil. ¤ekl, Ïe to ve ‰kole neprobírali. A tak
jsem vytáhl papír a zapsal si ná‰ rozhovor. Potfieboval
jsem to pro svou knihu, ale on, chudák, nabyl dojmu,
Ïe to budu nûkde hlásit, a strachy se poãural…“

Vpfiedu mezi kfiovinami blikla svûtla krãmy U Kost-
livce Baka. Kiun zakopl a zmlkl.

„Co se stalo?“ zeptal se Rumata.
„Tam je ‰edá hlídka,“ zamumlal Kiun.
„No a co?“ fiekl Rumata. „Poslechni si rad‰i jinou

úvahu, velectûn˘ Kiune. My si váÏíme tûch obyãejn˘ch,
hrub˘ch chlapcÛ, na‰eho ‰edého bojového dobytka,
a milujeme je. My je potfiebujeme. Od nynûj‰ka musí
obyãejn˘ ãlovûk drÏet jazyk za zuby, nechce-li ho vy-
plazovat na ‰ibenici!“ Zasmál se, protoÏe to zaznûlo je-
dineãnû – v duchu nejlep‰ích tradic ‰ed˘ch kasáren.

Kiun se najeÏil a vtáhl hlavu mezi ramena.
„Jazyk sprostého ãlovûka musí vûdût, kde je jeho

místo. BÛh nedal sprostému ãlovûku jazyk k tomu, aby
krasofieãnil, ale aby lízal boty svého pána, kter˘Ïto pán
jest sprostému ãlovûku dán od vûkÛ…“

U zábradlí pfied krãmou pfie‰lapovali pfiivázaní osed-
laní konû pfiíslu‰níkÛ ‰edé hlídky. Z otevfieného okna
se linulo zufiivé ochraptûlé klení. Cvakaly vrhcáby. Ve
dvefiích stál sám Kostlivec Bako v potrhané koÏené ka-
mizole s vyhrnut˘mi rukávy a vyplÀoval cel˘ vchod
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sv˘m obludn˘m bfiichem. V chlupaté ruce svíral seky-
ru – zfiejmû zrovna sekal psí maso na jíchu, zpotil se
a ‰el se nad˘chat ãerstvého vzduchu. Na schÛdkách se-
dûl roztesknûn˘ pfiíslu‰ník ‰edého úderného oddílu,
svou osobní zbraÀ – sekyru – drÏel mezi koleny. Topor,
o nûjÏ se bradou opíral, mu stáhl tváfi nakfiivo. Bylo znát,
Ïe je zmoÏen˘ pitím. KdyÏ spatfiil jezdce, polkl sliny a sí-
pavû zahulákal: „Hej, ty tam! Zastav! Sly‰í‰, done!“

Rumata vzpurnû vysunul bradu a projel kolem, ani
okem po nûm neza‰ilhal.

„A líÏe-li jazyk sprostého ãlovûka nesprávnou botu,“
fiíkal pfiitom nahlas, „zasluhuje, aby byl navÏdy odstra-
nûn, neboÈ platí: TvÛj jazyk – mÛj nepfiítel…“ 

Kiun schovan˘ za siln˘m tûlem konû kráãel dlouh˘-
mi kroky pfii nûm. Koutkem oka Rumata vidûl, jak se
jeho ple‰ leskne potem.

„StÛj, povídám!“ zafival voják.
Bylo sly‰et, jak se kutálí dolÛ po schÛdkách, jak pfii-

tom rachotí sekyra, oz˘valo se proklínání boha, ãerta
i v‰í urozené verbeÏe souãasnû.

Asi pût je jich, pomyslel si Rumata a povytáhl si man-
Ïety. Opilí fiezníci. Hraãka.

Minuli krãmu a zahnuli k lesu.
„Mohu jít rychleji, jestli je to tfieba,“ navrhl Kiun ne-

pfiirozenû pevn˘m hlasem.
„Nesmysl,“ odpovûdûl Rumata a zarazil hfiebce. „Bylo

by nudné ujet tolik mil a ani jednou se nepoprat. Co-
pak ty nemá‰ nikdy chuÈ se poprat, Kiune? Pofiád je-
nom mluvit a mluvit…“

„Ne,“ zavrtûl hlavou Kiun. „Nemám nikdy chuÈ se
poprat.“

„A to je právû chyba,“ zamumlal Rumata, otoãil
hfiebce a pomalu si natáhl rukavice.
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Ze zátoãiny vyletûli dva jezdci.
„Hej, urozen˘ done!“ vykfiikl jeden z nich, jakmile ho

spatfiili a zarazili konû. „PfiedloÏ cestovní pfiíkaz!“
„Vy lÛzo!“ pronesl Rumata bezv˘razn˘m hlasem.

„Naã by vám byl cestovní pfiíkaz? Stejnû neumíte ãíst!“
Pobídl hfiebce koleny a rozjel se proti vojákÛm.

Mají strach, pomyslel si. Váhají… No, aspoÀ pár fa-
cek! Ne… Nic z toho nebude. Tak rád by si vybil ne-
návist nahromadûnou za posledních ãtyfiiadvacet ho-
din, ale asi se mu to nepodafií. ZÛstaneme tedy
humánními, v‰em odpustíme a zÛstaneme klidní jako
bohové. Oni aÈ vraÏdí a znesvûcují, my budeme klid-
ní jako bohové. Bohové nemusejí pospíchat, mají
pfied sebou vûãnost…

Dojel aÏ k nim. Pfiíslu‰níci úderného oddílu nejistû
pozvedli sekyry a zaãali couvat.

„Nó?“ protáhl Rumata vyz˘vavû.
„Ale co to vidím?“ fiekl první voják rozpaãitû. „VÏdyÈ

je to urozen˘ don Rumata!“
Druh˘ jezdec okamÏitû otoãil konû a rychle odjel.

První pofiád couval, sekyru spu‰tûnou.
„Prosíme o prominutí, urozen˘ done,“ drmolil. „Ne-

poznali jsme vás. Stala se chybiãka. Ve vûcech celo-
státního v˘znamu se vÏdycky nûjaká chybiãka mÛÏe
pfiihodit. Chlapci si drobátko zunkli, tfiesou se samou
horlivostí…“ Zaãal obracet konû. „Jistû chápete, doba
je zlá… Chytáme prchající písmáky. Mrzelo by nás,
kdybyste si na nás stûÏoval, urozen˘ done…“

Rumata se k nûmu otoãil zády.
„·Èastnou cestu, urozen˘ done!“ vykfiikl za ním vo-

ják s úlevou.
KdyÏ voják odjel, zavolal Rumata potichu: „Kiune!“
Nikdo se neozval. „Hej, Kiune!“
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A zase nic. Rumata se zaposlouchal a mezi pi‰tûním
komárÛ zaslechl praskot kfiovin. Kiun se chvatnû pro-
díral na západ, kde dvacet mil odtud vedly irukánské
hranice. A tím to skonãilo, fiekl si Rumata v duchu. Ko-
nec rozhovoru. Pofiád totéÏ. Zji‰tûní totoÏnosti, nûkolik
opatrn˘ch jinotajÛ z obou stran… Celé t˘dny ztrácet
ãas banálním Ïvanûním s v‰elijakou sebrankou, a kdyÏ
pak pfiijde do cesty opravdov˘ ãlovûk, není na popoví-
dání ãas. Je tfieba ho ukr˘t, zachránit, dopravit do bez-
peãí, a on odchází, aniÏ mohl pochopit, setkal-li se s pfií-
telem nebo s blázniv˘m podivínem. A ani ty se o nûm
nic nedozví‰. Oã usiluje, co umí, pro co Ïije…

Vzpomnûl si na veãerní Arkanar. Na hlavních ulicích
dÛkladné domy z kamene, pfiívûtivá lucerna nad vcho-
dem do krãmy, dobromyslní sytí kupci popíjejí pivo
u ãist˘ch stolÛ a debatují o tom, Ïe ten svût pfiece jenom
není tak docela ‰patn˘, kdyÏ ceny obilí klesají, ceny zbro-
je stoupají, kaÏdé spiknutí je vãas odhaleno, ãarodûjové
a podezfielí písmáci jsou napichováni na kÛl, král je, jak
má b˘t, velik˘ a jasn˘, a don Reba nekoneãnû moudr˘
a neustále bdûl˘. „Co si toho navymej‰lejí! Îe je svût ku-
latej! Pro mû za mû, aÈ je tfieba hranatej, ale aÈ lidem ne-
blbnou hlavy!“ „Vzdûlanost, mládenci, vzdûlanost pfiiná-
‰í tohle v‰ecko! ·tûstí prej není v penûzích, chudák prej
je taky ãlovûk, tak to zaãíná, pak je to ãím dál hor‰í, pfii-
jdou uráÏliv˘ ver‰íky – a najednou je z toho vzpoura…“
„V‰ichni patfií na kÛl, mládenci! Víte, co bych udûlal já?
Já bych se ptal pfiímo: umí‰ ãíst a psát? Na kÛl s tebou!
Pí‰e‰ ver‰íãky? Na kÛl! Umí‰ násobit? Na kÛl, pfiíli‰ mno-
ho umí‰!“ „Bino, kuliãko, e‰tû tfii piva a jednou zadûlá-
van˘ho králíka!“ A venku se po dláÏdûní rachotivû roz-
léhají kroky okovan˘ch bot podsadit˘ch chlapíkÛ
s rumûn˘mi obliãeji, v ‰ed˘ch ko‰ilích, s tûÏk˘mi seky-

Arkadij a Boris Strugaãtí32

Strugačtí Je tûžké - zlom  4.12.1956 15:36  Stránka 32



rami pfies pravé rameno. „Kamarádi! To jsou oni, na‰i
ochránci! Ti nedají dopustit. Za nic na svûtû. A tamhle je
mÛj, vidíte ho? Na prav˘m kfiídle! E‰tû vãera jsem mu
vlepil pohlavek! Ba ne, chlapci, tohle uÏ není Ïádná doba
chaosu! TrÛn je upevnûn, vládne blahobyt, trval˘ klid
a spravedlnost. AÈ Ïijou ‰ed˘ roty! AÈ Ïije don Reba! Slá-
va na‰emu králi! Teda fieknu vám, kamarádi, ten Ïivot je
pfiece jenom nádhernej…“

A zatím po temné rovinû Království arkanarského,
ozafiované plameny poÏárÛ a jiskrami pochodní, po
cestách a pû‰inách utíkají stovky lidí pokousan˘ch ko-
máry, s nohama do krve rozedfien˘ma, pokrytí potem
a prachem, ut˘raní, vydû‰ení, zniãení zoufalstvím, ale
pevní jako ocel ve svém jediném pfiesvûdãení, utíkají,
jdou, plouÏí se, velk˘mi oblouky se vyh˘bají stanovi‰-
tím hlídek, tyto stovky ne‰ÈastníkÛ postaven˘ch mimo
zákon za to, Ïe dovedou a chtûjí vyléãit a pouãit svÛj
hluboce zaostal˘ a chorobami zdecimovan˘ lid; za to,
Ïe podobnû jako bohové vytváfiejí z hlíny a kamene
druhou pfiírodu, aby tak zkrá‰lili Ïivot svého lidu, kter˘
nezná krásy; za to, Ïe pronikají do tajÛ pfiírody s nadû-
jí, Ïe tyto taje postaví do sluÏeb svému nevzdûlanému,
prastar˘mi nesmysly zastra‰enému lidu… Bezbranní,
mírumilovní, nepraktiãtí lidé, ktefií znaãnû pfiedbûhli
svou dobu…

Rumata stáhl rukavici a prudce jí ‰lehl hfiebce mezi
u‰i.

„Hni sebou, mrcho!“ fiekl rusky.
Byla uÏ pÛlnoc, kdyÏ vjel do lesa.

Teì uÏ nikdo nedokáÏe s urãitostí fiíci, kde se vzal ten
podivn˘ název – polesí ·kytanda. Existovala oficiální
legenda o tom, Ïe pfied tfiemi sty lety Ïelezné roty cí-
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safiského mar‰ála Toce, pozdûji prvního arkanarské-
ho krále, se pfii pronásledování ustupujících tlup bar-
barÛ s mûdûnû rudou kÛÏí prosekaly sajvou aÏ sem.
A tady vojáci ve chvílích odpoãinku vafiili z kÛry bí-
l˘ch stromÛ pivo, které vyvolávalo nezadrÏitelné ‰ky-
tání. Podle této legendy pfii jedné ranní obchÛzce tá-
bora ohrnul mar‰ál Toc svÛj aristokratick˘ nos
a pronesl: „To je opravdu nesnesitelné! Celé polesí
páchne pivem a ‰kytá!“ A z toho pr˘ pochází onen
podivn˘ název.

AÈ tak ãi onak, nebyl to obyãejn˘ les. Rostly v nûm
obrovské stromy s tvrd˘mi bíl˘mi kmeny, jaké se ne-
zachovaly nikde jinde na území fií‰e – ani ve Vévodství
irukánském, tím ménû v obchodní republice Soan, kte-
rá uÏ dávno spotfiebovala v‰echny své lesy na stavbu
lodí. Tvrdilo se, Ïe za Severním ãerven˘m hfiebenem
v zemi barbarÛ je takov˘ch lesÛ mnoho, ale o zemi bar-
barÛ uÏ se toho navykládalo tolik…

Pfies les vedla cesta prosekaná asi pfied dvûma sty lety.
Vedla ke stfiíbrn˘m dolÛm a podle lenního práva patfii-
la rodu barona Pampy, potomka jednoho ze spolubo-
jovníkÛ mar‰ála Toce. Lenní právo baronÛ PampÛ pfii-
‰lo arkanarské krále na dva metráky ryzího stfiíbra
roãnû, a tak kaÏd˘ nov˘ král, jakmile nastoupil na trÛn,
sebral armádu a táhl proti hradu Bau, kde bylo sídlo
PampÛ. Hradní zdi byly pevné, baronové srdnatí, kaÏ-
dé taÏení stálo pût metrákÛ stfiíbra – a tak po návratu
rozprá‰ené armády arkanar‰tí králové znovu a znovu
potvrzovali lenní právo baronÛ PampÛ vãetnû dal‰ích
privilegií, jako napfiíklad: dloubat se v nose u královské
tabule, lovit na západ od Arkanaru a oslovovat prince
pfiímo jménem, bez titulÛ a hodností.

Polesí ·kytanda bylo plné záhadn˘ch tajemství. 
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Pfies den jezdily po cestû na jih fiady povozÛ s vytfií-
dûnou rudou, ale v noci byla cesta prázdná, protoÏe se
na‰lo málo odváÏlivcÛ, ktefií by si troufali jít po ní za svi-
tu hvûzd. ¤íkalo se, Ïe z nejvy‰‰ího stromu kfiiãí v noci
pták Siu, kterého nikdo nevidûl a vidût nemÛÏe, proto-
Ïe to není obyãejn˘ pták. ¤íkalo se, Ïe z vûtví seskakují
koÀÛm na ‰íje chlupatí pavouci, v mÏiku jim prokusují
tepny a chlemtají krev. ¤íkalo se, Ïe se lesem potuluje
obrovské starovûké zvífie Pech, pokryté ‰upinami, rodí-
cí mladé jednou za dvanáct let a vláãející za sebou dva-
náct ohonÛ, na nichÏ neustále vyráÏí jedovat˘ pot. A pár
lidí dokonce vidûlo, jak za bílého dne pfiebûhl pfies ces-
tu se sv˘m nafiíkav˘m brumláním hol˘ kÀour Y, zatra-
cen˘ uÏ svat˘m Mikou – ono svefiepé zvífie nezranitel-
né Ïelezem, ale snadno propíchnutelné kostí.

Bylo moÏné tu potkat i uprchlého otroka s cejchem
mezi lopatkami – stejnû mlãenlivého a nelítostného
jako chlupat˘ krveÏízniv˘ pavouk. I ãarodûje sehnuté-
ho aÏ k zemi, jak hledá tajemné houby pro své ãaro-
dûjné lektvary, které ãlovûku umoÏÀují stát se nevidi-
teln˘m, mûnit se v nûkteré Ïivoãichy nebo získat druh˘
stín. Pfii cestû se procházívali i noãní mládenci Pavézy
Rumpála, i uteãenci ze stfiíbrn˘ch dolÛ s ãern˘mi dla-
nûmi a bíl˘mi, prÛsvitn˘mi obliãeji. âernoknûÏníci se
tu shromaÏìovali ke sv˘m noãním ãern˘m m‰ím a buj-
ní myslivci barona Pampy pekli na ojedinûl˘ch m˘ti-
nách kradené b˘ky napíchnuté vcelku na roÏeÀ.

AÏ skoro v nejhlub‰ím lese, celou míli od cesty, stála
pod obrovsk˘m stromem, uschl˘m stáfiím, nach˘lená
chalupa z tlust˘ch klád, obehnaná zãernal˘m tyãkov˘m
plotem. Stála tu vrostlá do zemû od nepamûti, její dve-
fie byly vÏdycky zavfieny a u prohnilého zápraÏí stály
naklonûné modly vyfiezané z cel˘ch kmenÛ. 
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Tato chalupa byla daleko nejnebezpeãnûj‰ím místem
v celé ·kytandû. Tvrdilo se, Ïe právû sem pfiichází jed-
nou za dvanáct let pravûk˘ Pech, aby porodil potomka,
a hned tady taky zdechne zalezl˘ pod chalupou, takÏe
cel˘ sklep chalupy je zalit ãern˘m jedem – aÏ ten jed
zaãne pfietékat ven, bude v‰emu konec. ¤íkalo se, Ïe se
za sychrav˘ch nocí modly samy vyhrabávají ze zemû,
chodí k cestû a mávají. A taky se fiíkalo, Ïe obãas ve sle-
p˘ch oknech zaplane neãlovûãí svûtlo, oz˘vají se zvu-
ky a sloup d˘mu z komína stoupá aÏ do samého nebe.

Není tomu tak dávno, co obecní blbeãek Irma Fík
z osady Vonûnky (dfiíve Smrdáky), kter˘ nikdy nepil al-
kohol, z hlouposti zabloudil kveãeru k chalupû a na-
hlédl oknem dovnitfi. DomÛ se vrátil uÏ docela blb˘,
a kdyÏ se dal trochu dohromady, vykládal, Ïe se v cha-
lupû svítilo, Ïe tam u obyãejného stolu sedûl s nohama
na lavici ãlovûk a upíjel ze sudu, kter˘ drÏel jednou ru-
kou. Obliãej dosahoval tomu ãlovûku skoro aÏ k pasu
a byl skvrnit˘. Bezpochyby to byl sám svat˘ Mika, je‰-
tû neÏ se dal na víru. Ten nûkdej‰í polygamista, opilec
a sprosÈák. Dívat se na nûj bylo moÏné jen s velik˘m se-
bezapfiením. Z okénka se linula nasládlá, omamná vÛnû
a po okolních stromech pfiebíhaly stíny. Blbeãkovo vy-
právûní chodili poslouchat lidé z ‰irokého okolí.
A skonãilo to tím, Ïe pfiijel údern˘ oddíl, blbeãkovi
zkroutili ruce za záda a odtáhli ho do mûsta Arkanaru.
Mluvit o chalupû se v‰ak stejnû nepfiestalo a uÏ se jí ji-
nak nefieklo neÏ Opil˘ brloh…

Rumata se prodral porostem obrovského kapradiní,
u zápraÏí Opilého brlohu seskoãil z konû a omotal uzdu
kolem jedné modly.

Uvnitfi se svítilo, dvefie otevfiené dokofián visely na
jednom pantu. Za stolem sedûl otec Kabani úplnû zmo-
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Ïen˘. Místnost byla plná silného lihového pachu, na
stole mezi ohlodan˘mi kostmi a kousky vafiené brukve
se tyãil velk˘ hlinûn˘ dÏbánek.

„Dobr˘ veãer, otãe Kabani,“ pozdravil Rumata, kdyÏ
pfiekroãil práh.

„Vítám vás,“ ozval se otec Kabani hlasem bfieskn˘m
jako polnice.

Rumata zacinkal ostruhami, pfiistoupil ke stolu, od-
hodil rukavice na lavici a znovu se zadíval na otce Ka-
baniho. Ten sedûl bez hnutí, povisl˘ obliãej poloÏen˘
v dlaních. HuÀaté na‰edlé oboãí se mu sklánûlo nad
tváfie jako uschlá tráva nad strÏí. Z dírek houbovitého
nosu mu pfii kaÏdém vydechnutí tryskal vzduch nasy-
cen˘ nestráven˘m alkoholem.

„Já sám jsem ho vymyslel!“ prohlásil najednou, s ná-
mahou pozvedl pravé oboãí a stoãil na Rumatu vodna-
té oko. „Sám! A proã?“ Vytáhl zpod obliãeje pravou
ruku a zakymácel ve vzduchu chlupat˘m ukazovákem.
„A stejnû za nic nemÛÏu! Já ho vymyslel… a pfiitom za
nic nemÛÏu? Je to tak? Správnû – já za nic nemÛÏu…
A vÛbec! My nic nevymej‰líme, hrom aby do toho!“

Rumata si rozepjal opasek a pfietáhl si pfies hlavu fie-
mení s meãi.

„To snad ne!“ prohodil.
„Bed˘nka!“ ‰tûkl otec Kabani a na dlouhou dobu se

odmlãel. Jen tváfie se mu podivnû tfiásly.
Rumata ho nespou‰tûl z oãí, pfiekroãil lavici sv˘mi

zaprá‰en˘mi jezdeck˘mi botami, usedl a poloÏil si meãe
vedle sebe.

„Bed˘nka,“ opakoval otec Kabani sklesle. „To my jen
tak fiíkáme, Ïe nûco vymej‰líme, ale ve skuteãnosti uÏ je
dávno v‰ecko vymy‰len˘. Kdosi uÏ dávno v‰ecko vy-
myslel, sloÏil to do bed˘nky, vyvrtal ve víku díru a ode-
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‰el… Ode‰el spát… A co potom? Potom pfiijde otec Ka-
bani, zavfie oãi a strãí do t˘ díry ruku.“ Otec Kabani se za-
díval na svou ruku. „ChÀap! Vymyslel! Tohleto,“ povídá
otec Kabani, „jsem vymyslel já! A kdo tomu nevûfií, je
idiot… Strãím tam ruku – raz! Co? Ostnatej drát.
K ãemu? Ohradit v˘bûh dobytka pfied vlky… V˘bornû!
Strãím tam ruku podruh˘! Co? Senzaãní vynález – fiíká
se tomu mlejnek na maso. K ãemu? Na jemÀouãkou fa-
‰írku… V˘bornû! Strãím tam ruku potfietí! Co? Ohnivá
voda… K ãemu? Na podpalování vlhk˘ho dfiíví… Îe jo?“

Otec Kabani umlkl a zaãal se klonit kupfiedu, jako by
mu nûkdo zezadu maãkal krk. 

Rumata vzal dÏbánek, podíval se dovnitfi, pak si na-
lil nûkolik kapek na hfibet ruky. Tekutina byla fialová
a páchla pfiiboudlinou. Rumata si krajkov˘m kapesníã-
kem peãlivû otfiel kÛÏi. Na kapesníku zÛstaly olejovité
skvrny. 

Neãesaná hlava otce Kabaniho Èukla o stÛl a ihned se
napfiímila.

„Kdo to v‰ecko nastrkal do bed˘nky, ten vûdûl, na co
je to vymy‰len˘… Ostnatej drát na vlky? To jenom já,
pitomec, Ïe na vlky… Ba ne, doly, stfiíbrn˘ doly se obe-
Ïenou tímhle drátem… Aby z nich neutíkali vlastizrád-
ci. Ale já nechci! Já sám jsem vlastizrádce! Ptali se mû?
Ptali. Ostnatej drát? povídají. Ano, ostnatej drát. Na
vlky? povídají. Na vlky… V˘bornû, povídají, jsi chlapík.
Natáhneme ho kolem dolÛ… Sám don Reba ho vlast-
noruãnû natáhl. A sebral i mÛj mlejnek na maso. Jsi
chlapík, povídal mi, má‰ hlavu na prav˘m místû. A teì
nejspí‰ ve Veselej vûÏi mele jemÀouãkou fa‰írku… Prej
se to ohromnû osvûdãuje…“ 

Já vím, fiíkal si Rumata v duchu. V‰ecko vím. I to, jak
jsi u dona Reby v pracovnû kfiiãel, jak ses mu plazil
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u nohou a Ïadonil: VraÈ mi ho, nedûlej to! Ale bylo poz-
dû. TvÛj ml˘nek na maso se roztoãil…

Otec Kabani popadl dÏbánek a pfiisál se k nûmu vou-
satou tlamou. Hltal jedovatou smûs, chrochtal pfiitom
jako kÀour Y, pak od‰oupl dÏbánek po stole a zaãal Ïv˘-
kat kousek brukve. Po tváfiích se mu fiinuly slzy.

„Ohnivá voda!“ vymáãkl ze sebe po chvíli pfii‰krce-
n˘m hlasem. „Na rozdûlávání ohÀÛ a provádûní vese-
l˘ch kejklÛ. Starou belu ohnivá, kdyÏ se dá pít! Kdyby
se pfiidávala do piva, bude to nápoj k nezaplacení! Ne-
dám ji! Sám ji vypiju… A uÏ jsem zaãal. Piju celej den.
Celou noc. Jsem z toho nateklej. Pofiád padám. Ty mi
to nebude‰ vûfiit, done Rumato, tuhle jsem se postavil
pfied zrcadlo a lek jsem se… Koukám, boÏe nebeskej,
kde je otec Kabani? Jsem flekatej jako chobotnice.
Modr˘ fleky, ãerven˘… Jen co je pravda, pûkn˘ kejkle
se s tou vodou dají dûlat!“ Otec Kabani si odplivl na stÛl
a dole pod lavicí za‰oupal nohou, jako by plivanec roz-
tíral. Pak se najednou zeptal: „Co je dneska za den?“

„Pfiedveãer blahoslaveného Katy,“ fiekl Rumata.
„A proã nesvítí slunce?“
„ProtoÏe je noc.“
„UÏ zase noc,“ povzdychl si otec Kabani rezignovanû

a svalil se obliãejem do zbytkÛ jídla.
Rumata se na nûj chvíli díval a pohvizdoval si mezi

zuby. Pak vstal od stolu a za‰el do komory. Tam mezi
brukvemi a hromadou kovov˘ch pilin jiskfiily sklenûné
trubice pfiístroje na pálení lihu, kter˘ sestavil otec Ka-
bani – podivuhodn˘ v˘tvor intuitivního inÏen˘ra, che-
mika samouka a skláfiského mistra. Rumata dvakrát
obe‰el pekeln˘ stroj kolem dokola, pak v temnotû na-
hmatal sochor a nûkolikrát plnou silou pra‰til nazdafi-
bÛh do tmy. V komofie to zarachotilo, zafiinãelo, za-
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bublalo. Do nosu mu vnikl odporn˘ zápach zkyslé pfii-
boudliny.

Rumata vykroãil po praskajících sklenûn˘ch stfiepech
do vzdáleného kouta a rozsvítil baterku. Pod haldou
harampádí tam stál v pevném silikátovém sejfu minia-
turní pfienosn˘ syntezátor Midas. Rumata rozhrnul ha-
raburdí, vytoãil na kotouãi kombinaci ãísel a zvedl víko
sejfu. I v bílém elektrickém svûtle vypadal syntezátor
mezi rozházen˘mi krámy podivnû. Rumata vhodil do
násypného otvoru nûkolik lopat kovov˘ch pilin a syn-
tezátor zaãal potichu bzuãet. Indikátor se automaticky
zapojil. Rumata ‰piãkou boty pfiistrãil pod v˘stupní Ïlá-
bek rezavé vûdro. A hned nato – cink, cink, cink – na
zproh˘bané plechové dno zaãala dopadat zlatá koleãka
s aristokratick˘m profilem Pice VI., krále arkanarského.

Rumata pfienesl otce Kabaniho na rozvrzan˘ kavalec,
stáhl mu boty, otoãil ho na prav˘ bok a pfiikryl vylína-
lou koÏe‰inou jakéhosi dávno vyhynulého zvífiete. Pfii
tom se otec Kabani na okamÏik probudil. Nebyl scho-
pen pohybu, nebyl schopen cokoli vnímat. Omezil se
na to, Ïe zanotoval nûkolik ver‰Û ze zakázané svûtské
písnû Jsem jako kvítek maliãk˘ v náruãí u své matiãky,
naãeÏ zaãal dunivû chrápat.

Rumata sklidil ze stolu, zametl podlahu a otfiel sklo
jediného okna, zãernalého ‰pínou a chemick˘mi poku-
sy, které otec Kabani provádûl na parapetu. Za opr˘s-
kan˘mi kamny na‰el sud s lihem a vylil ho do my‰í
díry. Pak dal pít chamacharskému hfiebci, nasypal mu
ovsa ze sedlové bra‰ny, umyl se, usedl a ãekal zahledûn
na ãadiv˘ plamínek olejové lampy. ·est˘ rok uÏ Ïil tím-
to podivn˘m, dvojím Ïivotem. Na první pohled jako by
si byl na nûj zvykl, ale ãas od ãasu, jako napfiíklad teì,
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ho najednou napadlo, Ïe tu vlastnû neexistuje Ïádn˘
organizovan˘ teror, Ïe nehrozí agresivní ‰edé nebezpe-
ãí, ale Ïe se rozvíjí jakési obludné divadelní pfiedstave-
ní s ním, Rumatou, v hlavní roli. A v nejbliÏ‰í chvíli, po
nûjaké jeho obzvlá‰È zdafiilé replice, zahfimí potlesk
a znalci z Ústavu experimentální historie nad‰enû vy-
kfiiknou ze sv˘ch lóÏí: „To je ono, Antone! V˘bornû! Jsi
chlapík, To‰ko!“ Dokonce se ohlédl, ale pfieplnûné hle-
di‰tû nikde, jen zãernalé, om‰elé stûny z oloupan˘ch
kulatin, potaÏené vrstvami sazí.

Venku ti‰e zafiehtal a nûkolikrát pfie‰lápl chamachar-
sk˘ hfiebec. Ozvalo se hluboké rovnomûrné huãení, do-
jemnû známé a v tûchto místech naprosto neuvûfiitel-
né. Rumata se s pootevfien˘mi ústy zaposlouchal.
Huãení se pfietrhlo, jaz˘ãek plamene nad lampiãkou se
zakolébal a zaplál jasnûji. Rumata zaãal vstávat a v tom
okamÏiku vkroãil do místnosti z naprosté tmy don Kon-
dor, nejvy‰‰í soudce a stráÏce velk˘ch státních peãetí
obchodní republiky Soan, viceprezident komory dva-
nácti velkoobchodníkÛ a rytífi císafiského fiádu Milosrd-
né pravice.

Rumata vyskoãil, div neporazil lavici. Chtûlo se mu
pfiiskoãit k hostovi, obejmout ho, zlíbat na obû tváfie,
ale nohy samy se podle etikety pokrãily v kolenou, ost-
ruhy dÛstojnû cvakly, pravá ruka opsala ‰irok˘ pÛlkruh
od srdce do strany a hlava se sklonila, aÏ se brada za-
bofiila do naãechrané krajkové náprsenky. Don Kondor
strhl aksamitov˘ baret s prost˘m perem, jaké se nosí na
cesty, rychle, jako by odhánûl komáry, jím mávl smû-
rem k Rumatovi, pak odhodil baret na stÛl a obûma ru-
kama si u krku rozepnul pfiezky plá‰tû. Plá‰È se je‰tû po-
malu ‰inul za jeho zády k zemi, ale to uÏ don Kondor
sedûl s nohama od sebe na lavici, levou ruku v bok,
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pravou od tûla drÏel jílec zlaceného meãe zabodnutého
do nahnil˘ch prken podlahy. Byl mal˘, huben˘, s vel-
k˘ma vyvalen˘ma oãima v úzkém, bledém obliãeji.
Jeho ãerné vlasy obepínala masivní zlatá obruã s vel-
k˘m zelen˘m kamenem nad kofienem nosu, stejná, ja-
kou nosil i Rumata.

„Jste sám, done Rumato?“ zeptal se ud˘chanû.
„Ano, urozen˘ done,“ odpovûdûl Rumata smutnû. 
Otec Kabani najednou hlasitû a srozumitelnû pronesl:

„Urozen˘ done Rebo! Jste hyena, abyste vûdûl!“
Don Kondor se neotoãil.
„Pfiiletûl jsem,“ poznamenal.
„Doufejme, Ïe vás nevidûli.“
„O jednu legendu víc nebo míÀ,“ fiekl don Kondor

popuzenû. „Nemám ãas na cestování na koni. Co se sta-
lo s Budachem? Kam se podûl? Tak uÏ si sednûte, done
Rumato, prosím vás! Bolí mû za krkem.“

Rumata poslu‰nû dosedl na lavici.
„Budach zmizel,“ spustil. „âekal jsem na nûj v ÚÏla-

binû tûÏk˘ch meãÛ. Ale pfii‰el jenom jak˘si jednook˘
otrhanec, fiekl heslo a odevzdal mi pytel s knihami. âe-
kal jsem je‰tû dva dny, pak jsem se spojil s donem Hu-
gem a ten mi oznámil, Ïe doprovázel Budacha aÏ k hra-
nicím a Ïe dál jde s Budachem jak˘si urozen˘ don,
kterému se dá dÛvûfiovat, protoÏe stra‰nû prohrál v kar-
tách a je donu Hugovi oddán tûlem i du‰í. âili Budach
zmizel nûkde tady v Arkanaru. To je v‰echno, co vím.“

„Moc toho není,“ prohodil don Kondor.
„Nejde o Budacha,“ namítl Rumata. „Je-li Ïiv, najdu

ho a vytáhnu odkudkoli. To dovedu. Ale o tom jsem
s vámi nechtûl mluvit. Chci vás znovu dÛraznû upo-
zornit na to, Ïe situace v Arkanaru pfiekraãuje rámec
v˘chozí teorie…“ 
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Na tváfii dona Kondora se objevil mrzut˘ v˘raz.
„Ba ne, jen mû vyslechnûte aÏ do konce,“ pokraão-

val Rumata umínûnû. „Jsem pfiesvûdãen, Ïe rádiem
bych se s vámi nikdy nedomluvil. V Arkanaru se v‰ech-
no zmûnilo! Vznikl jak˘si nov˘, systematicky pÛsobící
ãinitel. A vypadá to tak, jako by don Reba vûdomû ‰tval
proti vûdcÛm v‰echnu sílu ‰ed˘ch v celém království.
KaÏd˘, kdo jen trochu pfievy‰uje prÛmûrnou ‰edou
úroveÀ, je v nebezpeãí. Poslouchejte, done Kondore, to
nejsou emoce, to jsou fakta! Jsi-li chytr˘, vzdûlan˘, po-
chybuje‰, fiíká‰ vûci, které nejsou obvyklé, nebo tfieba
jenom nechlastá‰ tolik, jak je zvykem – hrozí ti nebez-
peãí. Kdejak˘ kramáfi má právo u‰tvat tû aÏ k smrti.
Stovky a tisíce lidí jsou postaveny mimo zákon. Pfií-
slu‰níci údern˘ch oddílÛ je chytají a vû‰í podél silnic.
Nahé, hlavou dolÛ… Vãera v ulici, kde bydlím, udupa-
li starce, protoÏe zjistili, Ïe umí ãíst a psát. Dupali pr˘
po nûm dvû hodiny, bezdu‰e, se zpocen˘mi zvífiecími
tlamami…“ Rumata se ovládl a dodal klidnû: „Zkrátka
a dobfie, v Arkanaru nezÛstane ani jeden gramotn˘.“

Don Kondor se na nûj upfienû díval se stisknut˘mi
rty. „Nelíbí‰ se mi, Antone,“ fiekl rusky.

„Mnû se taky moc vûcí nelíbí, Alexandfie Vasiljevi-
ãi,“ fiekl Rumata. „Nelíbí se mi, Ïe jsme si sami sváza-
li ruce i nohy uÏ tím, jak jsme postavili problém. Ne-
líbí se mi ani jeho název – Problém nekrvavého
ovlivÀování. ProtoÏe v m˘ch podmínkách to zname-
ná vûdecky zdÛvodnûnou neãinnost… Znám v‰echny
va‰e námitky! A znám teorii. Ale tady uÏ neexistuje
Ïádná teorie, tady vládne typická fa‰istická praxe, kdy
zvífiata nepfietrÏitû ubíjejí lidi! Tady je v‰echno zby-
teãné. Znalostí se nedostává a zlato ztrácí na cenû,
protoÏe pfiichází pozdû.“
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„Antone,“ pfieru‰il ho don Kondor, „nevztekej se. Vû-
fiím, Ïe situace v Arkanaru je zcela v˘jimeãná, ale jsem
pfiesvûdãen, Ïe nemá‰ ani jeden konstruktivní návrh.“

„Ano,“ pfiipustil Rumata, „konstruktivní návrhy ne-
mám. Ale mám co dûlat, abych se opanoval.“

„Antone, je nás tu na celé planetû dvû stû padesát.
V‰ichni se ovládají a v‰em to dûlá potíÏe. Ti nejzku‰e-
nûj‰í uÏ tu Ïijí dvaadvacet let. Pfiiletûli sem jenom jako
pozorovatelé. Bylo jim zakázáno cokoli podnikat. Pfied-
stav si to na chvilku – zakázáno jakkoli zasáhnout. Ti
by nemûli dokonce ani právo zachránit Budacha. Ani
kdyby jim ho rozdupávali pfied oãima.“

„Nemusíte se mnou mluvit jako s mal˘m klukem.“
„Jsi netrpûliv˘ jako mal˘ kluk,“ prohlásil don Kon-

dor. „A pfiitom my naopak musíme b˘t mimofiádnû
trpûliví.“ 

Rumata se trpce u‰klíbl. „A zatímco budeme ãekat,
experimentovat a mífiit, budou ta zvífiata kaÏd˘m
dnem, kaÏdou minutou niãit lidi.“

„Antone,“ fiekl don Kondor. „Ve vesmíru jsou tisíce
planet, kam jsme je‰tû nepfii‰li a kde si historie bûÏí
podle svého.“

„Ale sem uÏ jsme pfii‰li!“
„Ano, pfii‰li. Ale proto, abychom tomuto lidstvu po-

mohli, a ne proto, abychom si vybíjeli svÛj spravedliv˘
hnûv. Jsi-li slab˘, odejdi! VraÈ se domÛ! KoneckoncÛ
opravdu nejsi mal˘ kluk a vûdûl jsi, co tu uvidí‰.“ 

Rumata mlãel. Don Kondor, sklesl˘ a v mÏiku ze-
stárl˘, se pro‰el kolem stolu, smutnû pokyvoval hlavou
a táhl za sebou meã za jílec jako klacek.

„V‰echno chápu,“ pronesl. „VÏdyÈ jsem to v‰echno
proÏil. Jednu dobu mi tenhle pocit bezmoci a vlastní
hanebnosti pfiipadal hrozn˘. Nûktefií labilnûj‰í z toho
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zaãínali ‰ílet. Poslali je domÛ a teì je léãí. Patnáct let
jsem potfieboval, chlapãe, abych pochopil, co je oprav-
du nejhroznûj‰í. Hrozné je, Antone, ztratit lidskou tváfi.
Poskvrnit si du‰i, zdivoãet. My jsme tady bohové, An-
tone, a musíme b˘t moudfiej‰í neÏ bohové z legend,
které si zdej‰í lid vytváfií podle sv˘ch pfiedstav a k ob-
razu svému. Ale pfiitom chodíme po okraji baÏiny. Sta-
ãí chybn˘ krok a jsi v bahnû, které ze sebe do smrti ne-
smyje‰. Goran Irukánsk˘ ve sv˘ch Dûjinách sestoupení
napsal: KdyÏ bÛh, sestoupiv z nebes, pfii‰el k lidu z Pi-
tansk˘ch blat, nohy jeho zabláceny byly.“

„A za to Gorana upálili,“ fiekl Rumata chmurnû.
„Ano, upálili. Ale to napsal o nás! Jsem tady patnáct

let. Chlapãe, mnû uÏ se o Zemi pfiestalo i zdát. Jednou
jsem se hrabal v papírech, na‰el jsem fotografii jedné
Ïeny a dlouho jsem si nemohl vzpomenout, kdo to
vlastnû je. Nûkdy si najednou s hrÛzou uvûdomuji, Ïe
uÏ dávno nejsem pracovník na‰eho Ústavu, ale expo-
nát ústavního muzea, nejvy‰‰í soudce feudální ob-
chodní republiky. V tom muzeu je sál, kam bych mûl
b˘t postaven. A tohle je na tom nejhroznûj‰í – sÏít se
s rolí. V kaÏdém z nás bojuje urozen˘ padouch s prÛ-
kopníkem.

A v‰echno kolem nahrává tomu padouchovi, zatímco
prÛkopník je beznadûjnû sám, opu‰tûn˘ – Zemû je vzdá-
lená tisíc let a tisíc parsekÛ.“ Don Kondor se odmlãel
a hladil si kolena. „Tak to je, Antone,“ fiekl a jeho hlas za-
ãal nab˘vat na pevnosti. „ZÛstaneme prÛkopníky.“

Nic nechápe. A jak by taky mohl? Mûl ‰tûstí. Neví, co
to je ‰ed˘ teror, co to je don Reba. V‰echno, ãeho byl za
tûch patnáct let práce na téhle planetû svûdkem, se dá
tak ãi onak vmûstnat do rámce v˘chozí teorie. A kdyÏ
mu vykládám o fa‰ismu, o údern˘ch oddílech ‰ed˘ch,
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o aktivizaci mû‰Èanstva, bere to jako emocionální v˘ra-
zy. „NeÏertujte s terminologií, Antone! Terminologick˘
zmatek mívá nebezpeãné následky!“ NemÛÏe pochopit,
Ïe bûÏná úroveÀ stfiedovûk˘ch zvûrstev byla zlat˘m vû-
kem Arkanaru. Don Reba je pro nûj nûco na zpÛsob vé-
vody Richelieua. Moudr˘ a prozírav˘ politik hájící ab-
solutismus pfied svévolí feudálÛ. Jedin˘ já na celé
planetû vidím, Ïe se blíÏí stra‰n˘ stín, jenomÏe ani já ne-
mohu pochopit, ãí je to stín a kde se vzal… A jak ho
mohu pfiesvûdãit, kdyÏ je schopen v nejbliÏ‰ím oka-
mÏiku, to je mu vidût na oãích, poslat mû na Zemi,
abych se léãil?

„Jak se dafií ctihodnému Sindovi?“ zeptal se nahlas.
Don Kondor ho pfiestal provrtávat pohledem, zahuãel:

„Dûkuju, dobfie,“ a dodal: „Musíme uÏ si jednou uvûdo-
mit, Ïe ani ty, ani já, nikdo z nás neuvidí reálnû hmata-
telné plody své práce. Nejsme fyzikové, ale historikové.
Na‰í jednotkou ãasu není vtefiina, ale století, a na‰í pra-
cí není ani setba, spí‰ jen pfiipravujeme pÛdu pro setbu.
A pfiitom sem obãas pfiiletí ze Zemû ti… nad‰enci, hrom
aby do nich… Sprintefii s krátk˘m dechem…“ 

Rumata se kfieãovitû u‰klíbl a zaãal si mechanicky
pfiitahovat jezdecké boty, aãkoli to nebylo tfieba. Sprin-
tefii. Ano, byli tu sprintefii.

Pfied deseti lety Stefan Orlovskij, naz˘van˘ don Ka-
pada, velitel samostfiílové roty Jeho císafiského Veliãen-
stva, nafiídil pfii vefiejném muãení osmnácti estorsk˘ch
ãarodûjnic sv˘m vojákÛm, aby zahájili palbu proti ka-
tanÛm, probodl císafiského soudce a dva soudní vyko-
navatele a byl palácovou ochranou nabodnut na kopí.
Zkroucen v pfiedsmrtn˘ch mukách kfiiãel: „Jste pfiece
lidé! Bijte je! Bijte je!“ – ale skoro nikdo ho nesly‰el,
protoÏe dav fival: „Palte ãarodûjnice! PfiiloÏte na oheÀ!“
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PfiibliÏnû ve stejné dobû na druhé polokouli Karl Ro-
senblum, jeden z nejvût‰ích odborníkÛ na selské války
v Nûmecku a Francii, kter˘ zde vystupoval jako ob-
chodník s koÏe‰inami jménem Pani-Pa, podnítil po-
vstání murissk˘ch rolníkÛ, útokem dobyl dvou mûst
a byl zabit ranou do zad, protoÏe se pokou‰el zabránit
drancování. Je‰tû Ïil, kdyÏ pro nûj pfiiletûli vrtulníkem,
ale mluvit nemohl, jen provinile a nechápavû koukal
velk˘ma modr˘ma oãima, z nichÏ mu neustále tekly
slzy…

A krátce pfied Rumatov˘m pfiíchodem skvûle zakon-
spirovan˘ pfiítel a informátor kajsanského tyrana (Je-
remy Tufnut, odborník na dûjiny pozemkov˘ch refo-
rem) najednou zniãehonic provedl palácov˘ pfievrat,
zmocnil se vlády, po dva mûsíce se pokou‰el zavést Zla-
t˘ vûk, tvrdo‰íjnû nereagoval na zufiivé v˘zvy sousedÛ
i Zemû, vyslouÏil si slávu blázna, ‰Èastnû se vyhnul osmi
atentátÛm a nakonec byl chycen havarijní skupinou
Ústavu a ponorkou dopraven na základnu u jiÏního
pólu…

„To jsou vûci!“ zamumlal Rumata. „Celá Zemû si do-
dnes myslí, Ïe nejsloÏitûj‰ími problémy se zab˘vá nu-
lová fyzika…“

Don Kondor zvedl hlavu. „No koneãnû!“ fiekl ti‰e.
Ozval se dusot kopyt, zlostnû a kvílivû zafiehtal cha-

macharsk˘ hfiebec, zaznûlo energické zaklení se siln˘m
irukánsk˘m pfiízvukem. Ve dvefiích se objevil don Hug,
hlavní komofií Jeho Jasnosti vévody Irukánského, tûl-
nat˘, brunátn˘, s kníry bojovnû nakroucen˘mi vzhÛ-
ru, s úsmûvem od ucha k uchu a drobn˘ma vesel˘ma
oãkama pod loknami ka‰tanové paruky. A znovu sebou
Rumata trhl, jako by chtûl vyskoãit a pfiíchozího obe-
jmout, protoÏe to byl pfiece Pa‰ka, ale don Hug si na-
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