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Nález v Greyhoundu 

Náhody už takové jsou. To nejlepší přichází nečekaně.  
Kde je začátek toho příběhu? Uprostřed! Ano, uprostřed cesty dálkovým autobusem Greyhound 
na lince Washington DC a New York.  

Nazítří se měla konat mezinárodní astronomická konference a doktor přírodních věd, 
Zdeněk Halas se jí účastnil plakátovým sdělením o přesném měření spektra z pulsarů. 
Nenamlouval si, že jeho sdělení bylo převratné a zvlášť objevné. Chtěl se spíše setkat 
s některými vědci v oboru. Tak se vypravil na cestu do New Yorku. 

Nebyla vidět ta taška. Tedy na první pohled nebyla vidět. Stála na zemi, opřená o plechovou 
bednu naftového topení před ním a docela splývala s šerem u sedadla. Byl si jist, že nepatří 
nikomu z cestujících. V tuto noční hodinu byl autobus téměř prázdný. V řadě, kde Halas seděl, 
podřimoval urostlý mladý muž, kterého odhadoval na harlemského basketbalistu. V řadě přes 
uličku se celou cestu k sobě tulili dva milenci. Pak ještě vpředu klimbali nějací starší lidé, ale 
nikdo z nich si docela jistě neodložil tašku na zem, právě před místo astronoma doktora Halase 
z Prahy.  

Nechali už za zády New Jersey, Edison a za okny se probouzelo město, které pro mlhu 
nebylo moc vidět. Pro tu ranní mlhu a odpolední slunce měl Zdeněk Halas říjen rád.  

Váhal, zda má pro tašku sáhnout. Není jeho. To především. Kromě toho, obsah může být 
nebezpečný. K vlastnímu překvapení ale shledal, že se k tašce shýbá a zvedá ji do klína. Dříve 
než ji otevřel, ještě se krátce rozhlédl kolem sebe. Pak sám sebe přesvědčil, že se dovnitř 
podívat musí, že to je jeho povinnost, protože jen tak ji může vrátit.  

Jednoduchý látkový vak s klopou na suchý zip. Klopu nazvedl a zíral v ranní polotmě 
dovnitř. Dvě knihy. Ne, to nebyly knihy. Byly to dva tlusté sešity, hustě uvnitř popsané ještě 
trochu nevypsanou rukou. Šokující byl objev, že text je psaný česky. V Americe, 
v zapomenutém zavazadle český rukopis! Zběžně listoval prvním z nich a pochopil, že autor, ať 
už to byl kdokoli, svůj text psal velmi horlivě a - soudě podle rukopisu - často velmi 
emocionálně. Deník. Ano to je deník. Dva svazky rukou psaného deníku. Česky!  

Když Halas pochopil, že v rukou drží něčí soukromý život, rychle knihu zavřel a rozhlédl se 
okolo, jakoby se obával svědka. „Nemám nejmenší právo text číst. Prostě se pokusím najít 
majitele a oba deníky mu vrátím,“ běželo mu hlavou. Jak se sem mohly ty dvě knihy zatoulat, to 
byla opravdová záhada a nemohl si myslet nic jiného, než že chod věcí je řízený a že ty knihy 
asi najít měl.  

Tašku spustil zase na zem a opřel hlavu o mokré okno autobusu. Pokusil se usnout. Za 
krátký okamžik opět otevřel oči a díval se na míjející autovrakovistě, dílenské dvory, haly, 
několikapatrové cihlové domy se zevními, zešikma zavěšenými požárními schodišti a blednoucí 
neonové reklamy. Uvažoval. Deníky si píšou většinou děvčata. Pro holky je deník tajná, 
obyčejně ta nejlepší kamarádka.  

Vlastně si to jenom myslel. On sám holkou nikdy nebyl a jeho malá Lucinka je ještě malinká 
na nějaký deník. Zatím staví komíny z kostek. Dáša je s ní doma a tak doktor Halas mohl bez 
starostí odjet až sem, za Atlantik na astronomické sympozium.  

Ale to nebyl holčičí rukopis. To psal kluk! Proč jsou v té tašce hned oba dva svazky? Kdyby 
měl deník rozepsaný, vezl by s sebou jen jeden díl. Anebo ne? Znovu jeden ze sešitů vytáhl 
z tašky, otevřel na předsádce a pak nalistoval začátek. To proto, aby mohl najít adresu a deník 
vrátit. Nebyla tam. Deník nebyl podepsaný a ať obracel svazek, jak obracel, na svém obalu 
autora a majitele neprozradil. Halas ospravedlnil sám před sebou teď listování tím, že se chtěl 
dobrat adresy majitele.  

Do deníku se začetl okamžitě. Když odtrhl oči od řádků, projížděli už ulicemi Manhattanu 
jako sevřeni na dně kaňonu, kolem mohutných mrakodrapů, jejichž vzdálená, vyšší patra mizela 
v mlze nad střechou autobusu.  



Čtyřicátá druhá ulice a autobus vklouzl mezi podzemní nástupiště Centrálního nádraží 
Greyhound. Halas sešit zaklapl, vsunul do tašky a už měl zavazadlo navíc.  

O tašku pečoval dva dny. Skutečně chtěl majitele najít. Už věděl, že to je deník českého 
kluka. Neodolal a deník začal číst. To všechno samozřejmě jenom proto, aby jej mohl vrátit.  

Nejdřív měl za to, že může jít o cestopisný deník mladého dobrodruha, který měl možnost 
podívat se za Atlantik. Náčrtky ale trochu zpochybňovaly tuto tezi. Zdeněk Halas neměl zdání, 
kde by měl toho kluka hledat. Začal deník číst celý a nevěřil vlastním očím. Postupně se mu 
začalo zdát, že do rukou se mu nedostal jen tak náhodou a že má právo, možná povinnost, jeho 
obsah zveřejnit. Třeba se autor přihlásí touto cestou.  

Nultá stránka 

Jmenuji se Bohuslav Matěj a minulý měsíc mi bylo třináct let. Musel jsem to napsat a říct. Toto je můj 

deník. Totiž, myslím si, že mám nějakou psychickou poruchu, ale netroufám si nikam jít. Buď by mi 

nevěřili, nebo by se mi smáli, a tak jsem si začal psát tento deník. Neví o tom ani máma ani táta. Řekl 

jsem to jenom Ivetě. To je moje sestra. My jsme dvojčata a Iveta ví všechno. Já jí někdy pomáhám 

s fyzikou, matematikou nebo jí můžu pomáhat i s počítačem. Ona zase umí krásně zpívat. Fakt. Já hraju 

na kytaru a taky zpívám a nejlepší to je, když zpíváme oba dva dvojhlasně. Naši jsou z toho celí pryč. 

Iveta zpívá už třetí rok alt v Kalafuně. To je jenom dívčí sbor, ale to nevadí, já mám zase kytaru.  Iveta je 

senzační holka a já bych ji nevyměnil ani za nic, i když někdy je pitomá, jako jsou všechny holky.  

Tento deník jsem začal psát dodatečně a musím teď ze začátku připomenout několik událostí a postřehů 

z doby, kdy jsem si ještě deník nepsal. 

 Mám problém a myslím, že jsem s tím svým problémem sám na celém světě. Je to možné. Iveta, i když je 

moje sestra, navíc dvojče, nic takového nepozoruje. Má asi štěstí, že je normální.  

Nevím, kdo kdy bude tento můj deník číst. To není deníček. Ten si píše Iveta a já jsem jediný člověk na 

Zeměkouli, kdo si v něm smí číst. Já ale píšu deník. Jako námořníci píšou opravdové lodní deníky. To je 

něco úplně jiného.  

Můj problém začal docela nenápadně tím, že někdy před usnutím mě bolela hlava. Vlastně ještě před tím, 

jako by se v uších pomalu sbírala nějaká siréna vzestupným tónem a pak už jenom hučela. To mě pak 

začala bolet hlava, jako bych ji měl staženou nějakým řemenem. Jako nějaké varování. Ne ale vždycky. 

Někdy jsem usnul docela normálně, asi jako se usínat má, jako usíná třeba Iveta, bez bolesti hlavy. Já 

jsem tomu svému usínání s bolestí hlavy začal říkat sám pro sebe Informační okno. To proto, že sen, který 

po takovém ohlášení přišel, byl docela jiný, než jaké sny jsou.  

Sny jsou obyčejně praštěné, můžete v nich lítat a potkáváte lidi, kteří se vůbec neznají, a v tom snu jim to 

vůbec nepřijde. Takové sny mám taky. Ale ty sny po Informačním oknu, to jsou jiné sny. Vlastně vůbec 

zmatené nejsou. Jsou takové, že stojí za to psát tento deník. Třeba bych místo deníku měl jít na 

psychiatrii. Ale co bych jim tam řekl?  

Našim jsem se to pokusil popsat, ale smáli se a já jsem viděl, že nemá cenu jim něco vysvětlovat. Náš táta 

je architekt. Myslím, že velice talentovaný a uznávaný. Má doma náčrty staveb, které by chtěl postavit. 

Jsou to důmyslné budovy a areály plné slunce, kde uvnitř jsou celé zahrady. Sám ale o sobě říká, že je 

„blázen na pauzáku“.  

Máma učí chemii na průmyslovce. Každý o ní ví, že je hrozně přísná, ale já vím, že nakonec u maturit 

každému pomáhá, jak může. Ve škole ji neznají, jak ji znám já a Iveta. Je hrozně hodná, ale to každý zjistí 

až po maturitě. Má přezdívku Lučavka. Nevím, jestli to vůbec ví.  

Poprvé jsem měl Informační okno asi před dvěma lety. Pak se mi zdál velice živý sen o tom, jak jedu 

starou tramvají. Tou starou, otevřenou, která už nikde nejezdí. Přesně si pamatuji podrobnosti. To je 

důležité. Dva vozy. Přední měl dvoje dveře a zadní jenom jedny široké uprostřed. Byla to devítka, to vím. 

Tramvají procházel průvodčí a prodával jízdenky. Ve stanici, když všichni vystoupili a nastoupili, zatahal 

za koženou šňůru, která se táhla pod stropem. Zazvonilo to. Tramvaj cukla a se vzestupným drnčením se 

dala do pohybu.  

Já jsem ve skutečnosti nikdy takovou tramvají nejel a přece přesně vím, jak to tam vypadá. Na oknech 



byly nalepené letáky a reklamy na Řempo a ČKD. Jeli jsme Plzeňskou ulicí směrem z Motola přes Košíře 

do města a bylo ráno. Přesně si pamatuji, že na jednom domě po pravé straně byla vymalovaná velká 

reklama na mýdlo Elida. Každou podrobnost si vybavuji, to nebyl obyčejný sen.  

Nic by na tom nebylo, sny jsou různé. Jenomže já jsem se ptal dědy, jestli někdy byla nějaká reklama na 

Plzeňské a jaká tramvaj tudy jezdila. „No přece devítka,“ řekl mi. Ještě nějakou tramvaj zmiňoval, ale 

devítku docela určitě. Taky si vzpomněl,  že ano, že tam bývala reklama. Na Elidu! A pak ještě jmenoval 

řadu jiných orientačních bodů. Ty jsem v tom snu viděl taky. Já jsem se ho zeptal, jestli bývala po levé 

straně v Košířích tramvajová smyčka a lesík a jestli tam po pravé straně, trochu na kopci bývala škola. 

Možná tam ještě je, já nevím, protože tam nebydlíme a nikdy jsem tudy nejel. Děda mi všechno potvrdil. 

Tu cestu znal velice dobře, jezdíval tudy, bydleli tehdy v Motole. Táta v té době ani ještě nebyl na světě, 

protože se narodil až v roce devatenáct set šedesát sedm a máma ještě o celé tři roky později.  

To, co jsem viděl ve snu po Informačním oknu, byl výjev ze začátku šedesátých let. Nejspíš devatenáct set 

šedesát nebo šedesát jedna. To říkal děda. Nikdy předtím jsme o té cestě nemluvili, tak jsem to nemohl 

vědět předem. Děda se tehdy na mě díval a kroutil hlavou a pak už jsme o tom nemluvili.  

Teď to píšu přesně, jak to bylo.  

Míval jsem Informační okno častěji, ale to jsem pak nemohl prokázat, jestli něco takového, co jsem třeba 

v tom svém zvláštním průzorovém snu viděl, skutečně existovalo nebo ne.  

Vloni v červenci jsem ráno nakreslil tento obrázek a zeptal se táty, jestli je mu to místo povědomé.  

 
Chvíli se díval a pak řekl, že ne. Říkal, že ví, že Mototechna bývala prodejna aut, ale nedovedl si vybavit 

nic víc k tomu mému náčrtku. Ukázal jsem ten obrázek dědovi a ten okamžitě řekl, že taková reklama 

bývala na Karlově náměstí. To je ale přesně to, co jsem vyrozuměl ze svého snu… 

 



Střípky mozaiky 

To poznání, že ten školák možná popisuje něco, co nikdy sám neviděl, bylo třeba ověřit. 
Z pohlednic. Pak, snad, uvěřit. Do minulosti je možné taky pohlédnout. Astronomie celá je 
pohled do minulosti. Přesný obraz, často už dávno vyhaslých a minulých světů v hlubině 
Vesmíru. Zdeněk Halas se ptával ještě na Přírodovědecké fakultě sám sebe, jak hluboko do 
minulosti může astronomický dalekohled pohlédnout. Kdy se dostaneme tak daleko po stopě 
času, až v dalekohledu nespatříme nic. Nic, protože se dostaneme do doby Velkého třesku. A 
před tu dobu. Před dobu, kdy Vesmír teprve vytvářel svůj tok času. Pošetilé.  

Vybavilo se mu, jak o tom jednou mluvili s Dášou. 
„Myslíš, že bych mohla vidět tebe, když jsi byl malý?“ zeptala se ho tehdy. Musel se smát. 
„Jedině, že by někde v té hloubce Vesmíru bylo zrcadlo. Pak ano. Než by se ten výjev, jak já 

jedu na kole jako malý klouček dostal k až tomu zrcadlu, vzdálenému třeba dvanáct světelných 
let…“  

„…takové zrcadlo bych čistit nechtěla. Tam je zima.“  
„Já jsem tam nebyl, i když se předpokládá, že zima tam je pořádná, několik stupňů Kelvina. 

Vím ale  bezpečně, že tam nefouká.“ 
„Ale dopověz mi to.“ 
„To je vlastně všechno. Ten výjev ze Zeměkoule by se odrazil od toho zrcadla a než by 

dorazil zase zpět k astronomickému dalekohledu tady na Zemi, uplynulo by dalších dvanáct let. 
To je dvacet čtyři, mně je třicet čtyři, tak bys viděla, jak uháním na kole ve věku mých deseti let.“ 
Chvíli mlčela a představovala si celý ten proces. Pak dodala:  

„Myslíš, že takové zrcadlo tam někam někdy někdo vystřelí?“ Zeptala se tak vážně i 
současně romanticky a s takovou milou zvědavostí v očích, že Zdeněk nedokázal říct, že ten 
střípek zrcadla by tam někam letěl dlouhé tisíce let a navíc by ho už nikdo nikdy nenašel a už 
vůbec by ho nikdo nedokázal nastavit. Odpověděl raději jednoduše: „Možná, kdo ví?“ Dívala se 
na něj v úžasu a Zdeněk byl rád, že jí odpověděl právě takto.  

„Já mám ráda tu tvoji astronomii,“ řekla s láskou v očích a dala mu pusu.  
Jenomže jedna věc je astronomický pohled proti proudu přicházejícího elektromagnetického 

vlnění podle fyzikálních zákonů a jiná věc je vize ve snu. Opravdu je mezi tím rozdíl? Přece 
víme, že hmota, energie, vlnění, informace, čas, rychlost jsou pouze proměny téhož fyzikálního 
světa. Různé role téhož herce. 

Z terminálu doktor Halas vyšel do západní Čtyřicáté druhé ulice. V jedné ruce malý kufřík, ve 
druhé plátěnou tašku. Přestalo pršet a vypadalo to, že se mlhavým ránem snad přece jen 
slunce prokouše. Vydal se volným krokem po Osmé avenue směrem k Central Parku. Kongres 
začíná až v devět, měl spoustu času. Třebaže bylo časné a k tomu mrholivé ráno, v ulicích už 
naplno pulsoval život. ‚Sednu si na chvíli do Parku,‘ napadlo ho. 

Na rohu Padesáté osmé ulice a Osmé avenue, těsně před tím, než mohl vstoupit do Parku, 
obchodník v červeno bíle pruhovaném tričku zručně rozbaloval svůj malý stánek na kolečkách. 
Kalendáře, pohlednice, odznaky, taky čepice se štítkem a malé i větší Sochy Svobody. Halas se 
zastavil a pobaveně se chvíli díval, jak mu práce jde od ruky. Musí začít brzo, pomyslel si. 

„How can I help you, sir?“ (Čím vám posloužím, pane?) zavolal na něj obchodník, když viděl, že 
ho Halas sleduje. Vlastně ještě ani neměl otevřeno a už sahal po svém prvním dnešním 
zákazníkovi.  

„Možná pár pohlednic si vezmu,“ připustil Halas. 
„Když si jich koupíte deset, dostanete navíc jedenáctou zdarma,“ naklonil se k němu a 

tajemně dodal: „to je pouze dnes!“ Halas se tomu musel usmívat. Jasně! Určitě jenom dnes. 
Říká to všem zákazníkům každý den a ve skutečnosti, i kdyby mi jich za tu cenu dal pětadvacet, 
pořád by vydělal. Ale to je život a je to podle pravidel obchodu.  

„Dobře, vyberu si jich deset,“ souhlasil.  



„Těchto čepic mám posledních pár kousků!“ ujišťoval majitel stánku spiklenecky, „včera jsem 
je získal a jsou skoro všechny pryč. Kolik si jich vezmete?“ Za jeho zády na zemi přitom Zdeněk 
zahlédl v kartónové krabici naskládané tucty těch unikátních čepic.  

„Děkuji, zůstanu u pohlednic,“ usmál jsem. 
„Správné rozhodnutí,“ pochválil ho z nějakého důvodu mladý obchodník, „mám tady také 

aktuální přehled kulturních akcí na Ostrově Svobody. Šest dolarů.“ A podal mu do ruky malý 
sešitek s vyobrazením ruky, svírající pochodeň. 

Halas vzal sešitek do ruky a listoval. Muž se k němu naklonil, rozhlédl se kolem a tiše 
pronesl: „Pro vás dnes jen čtyři dolary.“ Hned obchod uzavíral. Doktor Halas přijal podmínky, 
třebaže velice dobře věděl, jakou hru hraje, bylo mu sympatické, že bojuje o svůj obchod už od 
časného rána. 

„Tedy jedenáct pohlednic za cenu deseti a jeden speciální kulturní přehled, aktualizované 
vydání.“ Halas zaplatil, popřál mu pěkný den a vkročil do probouzejícího se Parku.  

Doktor Zdeněk Halas se rozhlížel po korunách stromů, které už jasně dávaly na 
srozuměnou, že to letošní léto už odvanul podzimní vítr do vzpomínek a fotografií v albech. 
Lavičky byly prázdné, cestou míjel staré i mladé běžce v joggingových úborech se sluchátky 
v uších, několik lidí se svými pejsky na ranní procházce a dvě dívky na kolečkových bruslích. 
Dlaní utřel vlhké dřevo na jedné z laviček s pěkným výhledem do mokré zeleně a posadil se. 
Chvíli se díval jen tak kolem a pak začal bezmyšlenkovitě listovat přehledem kulturních akcí 
pořádaných u Sochy Svobody.  

Výstava První osadníci, Běh za práva mužů, Novinářská fotografie – všude doplněno 
přesnější informací o místu a datu konání. Reklamy, reklamy, reklamy. Na zadní straně bylo 
ještě pro úplnost uvedeno, že každý den odpoledne tam probíhá Umělecká činnost dětských 
divadelních, tanečních a pěveckých sborů. ‚Program dětských představení je upřesněn 
v předsálí‘ – stálo v té brožurce.  

Sešitek zavřel a uvažoval. Přistihl se, že chvílemi mluví sám pro sebe. 
„On popisuje reálie Prahy. Minulé Prahy,“ a uvažoval dál, „musím najít cestu jak objektivně 

prověřit přesnost jeho popisu. Ukáže-li se, že Bohouš Matěj přesně zasahuje a vidí skutečnost 
z jiného času, pak ho musím najít. Klíčem je deník.“ 

Středa, 7. března 2007 

Včera večer jsem usínal s bolestí hlavy a věděl jsem, že mě zase čeká výlet mimo tento čas. Nevím, zda to 

tak můžu nazvat. Proto to píšu jenom do tohoto deníku. Dnes poprvé zachytím, co se mi zdálo. Je pět 

hodin ráno a já budu muset za chvíli do školy. Nechci probudit Ivetu a tak teď píšu pod dekou s baterkou.  

Nevím přesně, kolik mohlo být hodin. Ale asi už po půlnoci, protože naši už šli spát taky. Máma 

opravovala nějaké písemky a za chvíli zhasla. Myslel jsem, že taky usnu, když jsem uslyšel tu sirénu a za 

chvíli ten utažený řemen kolem hlavy. Nevadilo mi to. Těšil jsem se.  

Pak jsem upadl do svého snu. Stál jsem v ulici a díval se plotem přes parkový trávník na velkou budovu. 

Bílou. Stavba nebyla moc velká, přesto působila mohutně a nějak slavnostně, řekl bych. Průčelí 

vystupovalo dopředu a střechu podpíraly čtyři štíhlé sloupy. Nad budovou se v mírném větru pomalu 

pohybovala vlajka s bílými a červenými pruhy, ano to jsem ve snu rozpoznal, a krátce na to se na vlajce 

ve vánku ukázalo modré hvězdnaté pole. Vydal jsem se podle plotu doleva. Pak podél plotu doprava a 

míjel park i s tou hrdou budovou. Za plotem chodily stráže, ale za krátkou chvíli jsem došel k místu, kde 

jsem se mohl k budově přiblížit. Zezadu vypadala jinak. Vyklenovala se do zadního parku obloukovým 

půdorysem se sloupovím a dvěma schodišti po stranách. Vyšel jsem po levém z nich a vstoupil dovnitř. 

Stráže mě nechaly volně projít a v tom snu jsem jim řekl „ahoj“, jakože se známe. Vůbec si mě nikdo 

nevšímal. V budově jsem vstoupil na měkký koberec a vydal se najisto ke schodišti, které mě zavedlo do 

prvního poschodí. Tam jsem potkal paní se servírovacím vozíkem, podobným, jaký mívají v hotelech. 

Zeptal jsem se jí, kudy mám jít dál, ale ona jen pokrčila rameny a ukázala palcem přes rameno za sebe. 

Za ní stála Iveta, té jsem si před tím nevšiml. Zasmála se, a když jsem se podrobněji podíval, všiml jsem 



si, že má taky uniformu těch stráží, jaké jsem viděl venku. Ukázala na jedny vysoké dveře a vyzvala mě, 

abych vstoupil. Dveře jsem pomalu otevřel a stál v pokoji, který měl kulaté stěny. Ne jako koule, ale kolem 

dokola. Když jsem se rozhlédl, stál jsem na měkkém kulatém koberci s nějakým modrým kolem uprostřed. 

To byl nějaký znak nebo emblém, nevím přesně. V místnosti bylo po pravé straně jenom jedno okno, ale 

zato trojdílné, vysoké od podlahy až ke stropu. Podél visely krásné zlaté těžké závěsy a myslím, že podél 

toho prostředního okna stály dvě vlajky. Ano určitě. Vlastně ne, bylo tam ještě jedno, ne, dvě další okna, 

ale to byly asi spíš skleněné dveře. 

Vlevo hořelo v krbu poleno. Ohlédl jsem se do dveří, jimiž jsem vstoupil, a ty se za mnou tiše zavřely. 

Myslím, že je zavřela Iveta. Po obou stranách dveří byly do stěn zahloubené knihovničky, taky nějak 

klenuté uvnitř do oblouku a ještě jsem tam viděl obraz přísného muže v černém obleku a s motýlkem pod 

krkem. To si pamatuji přesně, protože ten motýlek se pohyboval a já jsem nevěděl, jestli ten člověk není 

živý a nepozoruje mě. Díval se ale stranou a něco mi na něm bylo divné. Ano, jak byl oholený. Měl vousy 

jenom podél tváří  a na bradě, ale knírek neměl. Souvislá linie černých vousů lemovala po celé délce 

tváře, dolní čelist a bradu. Někde jsem už tu tvář viděl. Nad tím krbem docela určitě visel ještě jeden 

obraz, kterého jsem si všiml blíž. Ve zlatém rámu byl vyobrazený jiný člověk. Měl šedivé, vlastně bílé 

vlasy sčesané dozadu a v loknách na tváře dolů. Byl to asi nějaký vojevůdce z dávných časů, alespoň 

podle té uniformy. Tvářil se vážně a já jsem zahlédl, že na mě mrkl. Tím mrknutím se mi snažil dát najevo, 

že se mám podívat znovu k tomu trojdílnému oknu. Jak to, že jsem si toho nevšiml předtím? Vždyť před 

tím vysokým oknem s tím zlatým závěsem a vlajkami stál dřevěný starobylý psací stůl. Vyřezávaný, jaký si 

vždycky táta přál do těch svých budoucích staveb, které asi nikdy nevzniknou. To je škoda a je mi ho 

trochu za to líto. Ten psací stůl bych mu mohl vzít domů, napadlo mě. Najednou vedle mě stála Iveta a tak 

jsem jí řekl, že ten psací stůl vezmeme tátovi domů a budeme ho mít pro něj už na Vánoce. Iveta mi ale 

naznačila pohledem, že za tím stolem někdo sedí a píše nějaké papíry. Byl tak potichu ten chlapík, že jsem 

si ho vůbec nevšiml. Řekl jsem Ivetě polohlasem, že nám ho třeba dá sám, až dopíše to, co píše. Ten 

chlapík to ale slyšel, zvedl hlavu od toho psaní a usmál se širokým úsměvem a řekl: „Tak to asi nepůjde, 

mládeži.“ ‚Mládeži’ říká máma ve škole, když je na někoho naštvaná. Tak on je asi naštvaný. Pokračoval 

pak ale docela klidným hlasem: „Ten stůl ještě budu potřebovat, podívejte se na ty papíry.“ Až teď jsem 

zaznamenal, ty stohy papírů na obou stranách stolu. Byly to sešity ze sedmé A. To jsem si mohl myslet. 

Áčko dělá problémy.  

Připadal mi ale jako jazzový hudebník spíš než jako učitel. Uměl bych si ho představit v kapele se 

saxofonem nebo s trubkou. Jen s tím, že černošští hudebníci jsou obvykle starší, často trochu přitloustlí 

jazzmani a tento byl mladý. Vypadal sympaticky a usmíval se na nás. Docela určitě to byl černoch, až teď 

si to uvědomuji. Tak proto mi pořád zněl v uších jazz. Byl to ale nejspíš učitel. Asi potřeboval klid na 

opravování těch sešitů. Tak se schoval sem a my jsme ho tu našli. Vyšli jsme tedy potichu zase z té 

místnosti, co byla celá dokulata, a tramvají odjeli domů. To je všechno.  

Vlastně nevím, jestli má tento sen nějaký význam, ale zapsal jsem to, protože mu předcházelo Informační 

okno. Ta bolest hlavy. Vždycky mám dojem, když to cítím, že se přepíná něco v hlavě na nějaký jiný 

systém.  

Teď už je Iveta vzhůru a ptá se mě, co blbnu pod tou dekou, a směje se. Tak jí to musím vysvětlit, holky si 

hned myslí bůhví co a Iveta je na to dost pitomá.  

Stejně už musíme do školy. 

 



New York 

Doktor Halas už věděl, že s ním musí mluvit. Včera dopoledne šel po Pennsylvania Avenue 
díval se na tu stavbu, o které Bohouš píše. Bílý dům, sídlo presidenta Spojených Států 
Amerických. Lilo jako z konve a mokrá vlajka přilnula k žerdi. To však byl jediný rozdíl proti 
popisu v deníku. „Musím s ním mluvit,“ přesvědčoval sám sebe. 

Neměl tušení, jak vypadá pracovna prezidenta, ale vsadil by se, že právě tak, jak ji vykreslil 
Bohouš. Vlastně přesněji řečeno, přál si, aby vypadala právě tak, aby Bohoušově popisu přesně 
odpovídala. Kde teď vůbec je? Proč je jeho deník tady a on sám je kdoví kde? Ale už věděl víc. 
Takže má sestru. Když najde ji, najde i jeho. Jeho máma je učitelka chemie někde na 
průmyslovce a jeho otec je architekt.  

Halasovi se hodilo, že stanul v chodbě kongresové haly astronomické společnosti. Na 
stolcích tady stály k veřejnému použití dva počítače. Namířil si to přímo k nim, třebaže přijel 
sem do New Yorku mimo jiné také kvůli přednášce o periodicitě aktivity Magelanova mračna. Ta 
právě začínala v sále B, ale bylo mu to jedno. Vykročil k počítači s pevným cílem najít architekta 
Matěje cestou Internetu. 

„Oh my gosh! Who is that handsome guy?“ (Propána! Kdopak je tady ten fešák?) Do cesty mu 
vstoupil profesor Björn Olström z Göteborgu, paže doširoka rozhozené. Jistě, že se s ním Halas 
chtěl setkat, ale právě teď? Musel se s ním dát do řeči, nebylo vyhnutí. Periferním zrakem ale 
pozorně sledoval počítač dva kroky od něj, na kterém se pohyboval screensaver v podobě 
pohledu do akvária.  

„…víte, že náš šéf bude asi příští rok nominován na Nobelovu cenu? Tedy možná.“ 
zahrnoval Halase informacemi, „ukázalo se totiž, že rudý posuv zdaleka není kontinuální u 
některých nejvzdálenějších objektů…“  

Halas zdvihl obočí v úžasu, jakoby právě spatřil Mikuláše spouštět se po zlaté šňůře.  
„Skutečně? To znamená, že ty objekty se nevzdalují konstantní rychlostí?“ Svůj zájem 

doktor Halas teď ale jen předstíral. Ne snad, že by přestával být astronomem, ale teď v tuto 
chvíli ho mnohem víc zajímal deník. Jak mohl ten kluk tak přesně popsat Bílý dům, když tam 
v životě nebyl? Dokonce interiér. Jistěže v detailech nejspíše unikl do snové vize. V jeho podání 
byl ten muž za stolem  černoch a pokud nás historie učí, v úřadu nikdy neseděl černoch. To ale 
nevadí, to jsou prostě sny. V každém případě, ty obrazy uvnitř pracovny, to byl přece 
jednoznačně Abraham Lincoln a George Washington! Kdo jiný? 

„…to bylo v Helsinkách. A taky s tím přijede do Prahy. Na to se těšíme všichni,“ zachytil 
Halas konec nějakého vyprávění profesora Olströma. Odpověděl jakýmsi universálním 
doporučením: „V Praze se musíte dívat na hvězdy jedině s krásnou českou dívkou, pane 
profesore.“ Chtěl se s ním už rozloučit, ale v témže okamžiku se postavily k oběma počítačům 
dvě účastnice kongresu. Začala přestávka v posluchárně D. Ty dvě opustily sál a teď budou 
psát nekonečné e-maily domů.  

Profesor Olström se s doktorem Halasem, který možná dělal trochu otrávený dojem, vřele 
rozloučil. Profesor nevěděl, že to je pro ten obsazený počítač a proto dodal: „V Praze se vám 
budu věnovat, jak se patří, nebuďte smutný!“ Stiskli si pevně ruce a vykročili každý na opačnou 
stranu chodby u kongresové haly.  

Když Olström zašel někam za vědou, Halas si sedl opět do křesílka a předstíral, že čte 
abstrakty přednášek. Nechtěl, aby na něj zase někdo bafnul. Sledoval totiž obě dámy u 
počítačů. Připadal si trochu nemístně a provinile. Vždyť tady byl právě pro ty přednášky a právě 
pro ty kontakty s lidmi, jako je Olström. Pak drží v ruce nějaký deník sedmáka a na všechno 
zapomene a chová se jako uhranutý.  

„Jdu teď na tu přednášku“, poručil jsem sám sobě a zvedl se z křesílka. Pak ale nápad 
vyměnil za lepší, „raději zavolám Dáše domů“. Stačilo přejít k jednomu z telefonů v chodbě a 
současně by tak viděl na oba dva počítače. Zalitoval, že mobil tady nefunguje. Ke svému 



překvapení se ale přistihl, že vůbec nemíří k hale, nýbrž k jednomu z počítačů, který se právě 

uvolnil. Dychtivě, až hladově otevřel Google a zadal slova: Matěj Architekt. 

Úterý, 3. dubna 2007 

Rozhodl jsem se, že do deníku budu zapisovat události jen tehdy, když se budou nějak vztahovat k mé 

schopnosti nočního putování časem a prostorem. Proto nepíšu každý den. Teď je odpoledne a Iveta brečí. 

Vůbec se jí nedivím, já bych měl vztek taky. Nebrečel bych, ale vztek bych měl.  

Ve škole sedíme s Ivetou vedle sebe už od první třídy. Výjimkou jsou laboratorní  práce a matematika. 

Siegler nás rozsadil, protože si nemůže zapamatovat křestní jména a vymyslel si, že všichni budou sedět 

podle abecedy svých křestních jmen. Siegler pak tuší, kde asi může sedět Alena Fojtíková, že to bude 

nejspíš ta pihovatá holka hned u jeho stolu a odhadne, že Zdeněk Říman je ten kluk úplně vzadu v řadě u 

dveří, co mu už rostou trochu fousy na bradě. Všichni si myslíme, že Siegler je blázen. Vykřikne třeba: 

„Definici absolutní hodnoty celého čísla mi řekne Tomáš.“ A pak se podívá někam do kouta dozadu, 

protože ve skutečnosti neví, kdo Tomáš Kousal je, a plete si ho s Mirkem Popelkou. Tím se to ale dozví, a 

když má štěstí, tak se dozví i to s tím absolutním číslem. 

Tak se stalo, že Iveta sedí o dvě lavice za mnou, taky u okna. Jenom v matematice. Když píšeme písemku, 

tak Siegler se chová jako dokonalý pošuk. Nafilmovat ho, tak se baví celý národ. Dívá se na hodinky, je 

celý zpocený a vykřikuje zpoza tabule, za kterou je schovaný: „Bude tady klid! Já tě slyším, Katko!“ u nás 

ve třídě přitom žádná Katka není. Vyhazuje rukama, pak prudce vykoukne celý rozcuchaný a v obličeji 

pomalovaný křídou a vykřikne: „Vidím a slyším všechno!“ Prd vidí a slyší. Matematik! Píše na zadní 

stranu tabule, až mu lítají kusy křídy na všechny strany a pak si připadá jako kouzelník, když tabuli obrátí 

a my vidíme tajemství jeho otázek.  

Tabuli rozdělí svislou čarou uprostřed a vlevo jsou otázky pro řady A, a vpravo pro řady B. Iveta je 

normálně vždycky Áčko, protože sedí u okna a já Béčko, protože sedím vedle ní. Ale ne v matematice, oba 

dva jsme Béčko.  

Včera, v pondělí, jsme psali písemku. Siegler zase čaroval na druhé straně tabule. Pak tabuli otočil a 

vykřikl: „Začínáme TEĎ!“ 

Celkem jsme měli tři příklady. Iveta začala psát Béčko, jak měla: Banka poskytne půjčku 25000 korun na 

dobu deseti let na sedmiprocentní úrok. Po pěti letech úrok sníží na pětiprocentní úrok. Kolik celkem 

dlužník zaplatí bance s poslední splátkou?  

Iveta začala počítat. Pro řadu A si Siegler vymyslel příklad podobný. Zase banka, ale bylo to třicet tisíc a 

úrok se po pěti letech zvýšil o jedno procento. Iveta uprostřed příkladu přešla na výpočet pro Áčko a 

pokračovala, takže to pak neměla dobře ani pro jednu možnost. Začala počítat příklad číslo dvě a byla 

uprostřed, když si všimla, co udělala, a vrátila se k tomu prvnímu příkladu. Jenomže to jí vzalo čas, když 

se snažila najít, co patří do A a co do B. Druhý příklad měla rozpočítaný, ale ne ještě hotový, a tak si 

řekla, že nejdřív dokončí ten druhý. Než se v něm ale zase zorientovala a dostala do výpočtu, vzalo jí to 

zase čas, a tak se rychle chtěla podívat, jaký je aspoň ten třetí příklad. Zase začala psát ale Áčko, protože 

si říkala usilovně, že to je naopak s těmi řadami a že to nesmí splést. Zase si toho všimla pozdě. Začala to 

opravovat. Já jsem ji slyšel za sebou, jak si šeptá pro sebe, a poznal jsem, že něco není v pořádku, poznal 

jsem, že je jí do breku.  

Pak skončila hodina.  

Dnes Siegler přinesl opravené písemky a Iveta dostala pětku. Snažila se to trochu vysvětlit, ale Siegler ji 

přerušil: „Matematika je exaktní věda a každá chyba nebo nepozornost může mít dalekosáhlé následky! 

Konec! Pětka platí a hotovo! Konec! Jediná pětka ve třídě! Konec! Konec!“ Iveta už nic neříkala, protože 

věděla, kdyby začala mluvit, že by se rozbrečela a to nechtěla. Já jsem vyhodil do vzduchu ruku, přihlásil 

se, ani jsem nečekal, až mě vyvolá a řekl jsem mu rovnou, že to je nespravedlivé, protože Iveta je vždycky 

Áčko v každém předmětu a že ji to spletlo. Měl jsem na Sieglera vztek, že bych ho praštil! Skočil mi do 

řeči a mával rukama, jako kdyby zastavoval rychlík. 

„Matematika je na výsost spravedlivá věda! Konec! Konec!“ Byl celý rudý v obličeji, viděl jsem, že to 

nemá cenu. Všichni už pak byli potichu a vystrašení. 



Já jsem věděl už od včerejška, co se stalo. Iveta mi to říkala. Ale ani jeden jsme nevěřili, že se Siegler 

zachová takto, když bylo jasné, že postup měla správný a jenom spletla zadání.  

Do deníku to ale píšu proto, že jsem dávno před touto událostí měl Informační okno a následný sen, který 

až teď dal smysl. Nezapsal jsem to tehdy do deníku, protože jsem si ho ještě nepsal a nevěděl, že to může 

mít význam. Přesto si ten sen pamatuji úplně přesně. 

Sen se mi zdál začátkem roku, myslím, že třináctého ledna. Pamatuji si to proto, že byla sobota, a když 

jsem usínal a šíleně mě bolela hlava, říkal jsem si, že je štěstí, že zítra je neděle a že nemusím vstávat.  

V tom snu jsme seděli ve třídě a vstoupil Siegler. Byl větší než obvykle a měl jsem pocit, že se škodolibě 

usmívá. Schoval se za tabuli a psal tam zadání. Protože byl vyšší, než normálně je, vykukovala mu hlava 

nad tabulí. Řekl: „Kdo je Áčko, zůstane Áčko, a kdo je Béčko, bude Áčko taky! Vlastně ne! Naopak. Kdo 

je Béčko, ten bude psát Áčko, a naopak Béčko bude psát Béčko! Ne, to jsem teď řekl! Ale říct jsem to 

nechtěl! Je to dnes naopak. Béčko proto bude psát Béčko, ale napíše příklady Áčka a naopak Áčko si 

napíše, že píše Béčko, ale ve skutečnosti bude psát Áčko! A bude to přesně naopak, než jsem vám teď řekl! 

Iveto Matějová, rozumíš tomu? Pro tebe to neplatí, ty to budeš psát naopak, než jsem teď přikázal! A 

sedni si do řady, kam patříš! Jsi Béčko, i když bys měla psát Áčko. Proto to budeš psát naopak!“ 

Ráno jsem se probudil a byl rád, že je neděle.  

Táta už byl vzhůru a četl nedělní noviny, když jsem vstal. A tak jsem se ho zeptal, jestli může sen něco 

znamenat. Odložil noviny, usmál se a řekl: „Do určité míry ano, Bohoušku. Například,“zamyslel se, 

„když má třeba někdo srdeční chorobu. Nebo plicní. Ve dne si toho ani nevšimne, protože mluví, 

pohybuje se a působí na něj spousta vlivů. Třeba ta nemoc ještě není tak rozvinutá, a tak ten člověk ty 

příznaky ani moc nepozoruje, protože jsou přehlušeny jeho denní aktivitou. Pak ale v noci jde spát, je 

ticho a tma a najednou se přihlásí slabým hláskem potíže, které přes den unikly pozornosti. Může cítit tlak 

na prsou, jak už to bývá, a nemůže dobře dýchat. Ale v tom snu se to promítne jinak. Třeba jako balvan na 

prsou. Nebo se mu zdá, že leží zavalený stromem. V tom snu je ta interpretace toho tlaku na prsou jiná. A 

tak se potom dočteš ve snáři, dávám příklad, ‚mlýnský kámen na prsou držeti, do roka srdce zlou záhatí se 

přihlásí.‘ Asi to tam tak není, ale určitě mi rozumíš. Pak si ten snář někdo přečte, najde si v něm výklad 

toho svého snu a později tomu snu dá za pravdu.“ 

„Tomu rozumím, ano, to je jasné. Ale…“ 

„…jinak si ale nemyslím, že sny jsou něco víc, než rekreace mozku. Zpracovává informace, které se 

nastřádaly a fantazie pak není poutána žádnými fyzikálními zákony,“ složil noviny a pokračoval, „ve 

spánku se střídají dvě fáze. Hluboký spánek, kdy je mozek téměř vypnutý a na stráži jsou někde v tom 

složitém velínu v hlavě jenom důležitá čidla, aby nepohasly základní životní funkce. Srdce, plíce, ledviny, 

všechno. Pak ale přijde fáze jiná, při níž se mozek čistí. Pod víčky se pohybují oči a to je právě ta fáze, 

kdy sledujeme sny. Mění se i elektroencefalografický záznam. Je to, Bohoušku, vlastně celé jeden z těch 

zázraků. Samozřejmých zázraků každého dne.“ Líbí se mi, když táta vypráví. Měl by jít do soutěže 

v televizi. Ví vždycky všechno. 

„Ty věříš na sny?“ zeptal jsem se ho. Chvíli váhal s odpovědí a pak připustil. 

„Je zajímavé, že snáře vznikaly v různých koutech světa a přesto se sobě podobají. Může to ale souviset 

s tím, co jsem uvedl jako příklad. Myslím ty plíce a ten kámen na prsou.“ 

To ale nebylo přesně to, co jsem měl na mysli. 

 



Na stopě 

Moc se mu toho nevrátilo. Matěj František Černý, architekt dvacátého století, Matěj Rejsek,  
Matěj Blecha, Matěj Páral, architekti. Ano, ale on potřeboval příjmení Matěj. „Cože má v sobě 
ten deník tak magického, že mě tak pevně uchopil a udržuje můj zájem víc a víc?“ ptal se sám 
sebe. Nedovedl posoudit, zda je to sveřepá touha ho vrátit nebo zda chce za každou cenu s tím 
Bohoušem mluvit, protože cítí, že je něčím mimořádný? Může v tom být ta neuvěřitelná 
skutečnost, že našel česky psaný deník tak daleko od zápisu na jeho první stránky? Ty sešity 
měly v sobě něco tajuplného a astronom Zdeněk Halas chtěl vědět víc.  

Odešel z kongresové haly před jedenáctou hodinou dopoledne. U šatny na něj volal někdo 
německy, Halase napadlo, že to byl pravděpodobně Joachim Werner z Frankfurtu. Určitě se 
s ním chtěl tady setkat. Jednak kvůli jeho sdělení o infračervené mapě mlhoviny M42 v Orionu a 
o jeho spolupráci s Matthiasem Haasem, ale také proto, že ho neviděl bezmála tři roky. 
Ignoroval ten hlas. „To snad není možné,“ divil se sám sobě, když sbíhal po schodech do rušné 
newyorské ulice. Dlouho ale o tom neuvažoval. Cítil, že když je tady deník, musí někde být 
nablízku i autor. Vlastně ne přímo autor sám, to teď už věděl a šel najisto. Cítil, že přece jen měl 
štěstí a deník svou informaci vydal. 

„Hello, cab!“(Haló, taxi!) mávnul rukou do ulice a u chodníku zastavil žlutý ford Crown Victoria.  
Teď už měl jasný cíl a věděl, že je na stopě. Věděl to neklamně podle dalších stránek 

deníku a podle brožury s kulturním přehledem, který mu tak ‚výhodně‘ prodal ten chlápek před 
Central Parkem. 

Potřeboval se dostat do Battery Parku ještě dnes odpoledne. Odtud ferry boatem (převozní 

lodí) na ostrov Sochy Svobody.  
Taxikář znal svou práci dobře. Rychle se dostal na Broadway a odtud dál a dál.  
„Nejdříve musíte zjistit, která loď a v kolik hodin tam jede. Některé jezdí na Ellis Island,“ 

zavolal za Halasem, když vystupoval. 
„Já se tady už poptám, děkuji“ zabouchnul dveře taxíku a vykročil, „… moment, moment, 

stop!“ prudce se otočil a vyběhl za rozjíždějícím se žlutým fordem. Řidič zastavil a z okna se 
vysunula ruka s plátěnou taškou. Halasovi se rozbušilo srdce. „Musím si dávat pozor. To jsem 
měl namále.“ Řekl docela nahlas.  

Vyčítal si, že musí být pozornější, zlobil se sám na sebe. Jako s tím kulturním přehledem, 
který málem vyhodil. V duchu se přísně pokáral: „Takové kódy dostávám do ruky a 
nepozorností a vlastní zbrklostí o ně můžu snadno přicházet.“ Pak mu myšlenky sjely 
příjemnějším a konstruktivnějším směrem. Dětské pěvecké sbory! Co jiného a kdo jiný by tam 
mohl být? Kalafuna a Iveta, která možná teď hledá deník, právě tak zoufale, jako Halas hledá ji.  

Najít přístaviště, koupit lístek a najít loď nebylo těžké. Z paluby pod jednoduchou střechou 
se ohlížel za vzdalující se siluetou Manhattanu a za chvíli už pozorně sledoval, zda na pevnině 
ostrova uvidí někde pěvecký dětský soubor.  

Někde tady být musí. Určitě tady jsou. Určitě tady někde je. Projít ostrov není tak nemožné. 
„Podívám se shora. Ano, odkud by byl lepší výhled, než právě shora?“ řekl polohlasem sám 
sobě a podíval se vzhůru k majestátní křivce slavné sochy.  

Neváhal ani chvíli. Ostatní turisté stoupali po schůdkách v dutině sochy pomalu, ale Halas 
spěchal. Míjel reliéf drapérie viděné najednou zevnitř, složitou vnitřní konstrukci v dutině sochy 
a stoupal k hlavě až k čelence s okénky. Každého asi láká vystoupat až do paže s pochodní. 
Doktor Halas ale nebyl obyčejný turista. Nevelký prostor před okénky v čelence bylo to místo, 
které hledal a potřeboval. Naklonil se tak, aby obhlédl celý ostrov, pokud to bylo možné. Hledal 
někde hluboko pod sebou skupinku dětí.  

Kdy jindy než dnes? 

 



Čtvrtek, 12. dubna 2007 

Už jsem měl pocit, že na mě moje Informační okno zapomnělo. Zvykl jsem si už, a tak trochu zvráceně 

jsem se na tu bolest hlavy už těšil. Ta mi předem oznamovala uvolnění se z tohoto času a prostoru. Nikdy 

jsem nevěděl předem, kam a do jaké doby poletím. Co bylo zvláštní, byla ta přesnost. Televizní přenos. 

Ano, cítil jsem to jako tunel někam jinam.  

Včera večer jsem šel spát dřív. Chtěl jsem si číst. Brzo jsem ale poznal, že se blíží ta siréna a pak přijde 

bolest hlavy. Moc bych si přál umět trochu ovládat ten pohyb časem a prostorem. Taky bych chtěl vědět, 

jestli se to děje i někomu jinému.  

Iveta by to chtěla zažít taky. Ale nedaří se jí to. Zdálo se jí o Americe. Jenomže to byl docela normální 

sen. Zpívá ve sboru Kalafuna. Myslím, že je tam nejlepší. Určitě je nejlepší. Včera se potvrdilo, že na 

připravovaný zájezd do Ameriky, slíbený už koncem loňského roku skutečně pojedou. Iveta se strašně těší 

a já se jí nedivím. To pak není divu, že se jí o tom zdálo. Zdály se jí ale normální hovadiny, jaké jsou 

v normálních snech. Zpívali tam na nějakém jevišti – v tom snu – a najednou se otevřely dveře a na koni 

s lasem do sálu přijel ředitel naší školy a řekl, že Ivetu má za úkol odchytit a přivést k náčelníkovi Siouxů, 

že jim tam má zpívat před lovem. Tak ji chytil, Iveta v tom snu jela na koni s ředitelem a najednou zjistila, 

že vlastně jede na velbloudu a ředitel je pryč a ona jede směrem k Národnímu Muzeu. U sochy Svatého 

Václava sesedla z velblouda a vystoupila nahoru. Podívala se po náměstí, kde byla záplava lidí, a všichni 

tleskali a chtěli, aby zpívala. Tak zpívala a zpívala, až se probudila a musela jít na záchod. Tak takový 

sen se samozřejmě nepočítá.  

Ve skutečnosti mají letět někam do Washingtonu zpívat tam v Arlingtonu, anebo u památníku Admirála 

Farraguta s ostatními soubory z Finska, Kanady, Ameriky, Francie a Holandska. Pak ještě možná mají 

mít jedno vystoupení a pak ještě mají odjet do New Yorku, kde mají mít koncert někde přímo pod Sochou 

Svobody a snad ještě v Central Parku. Nevím přesně, jak to je. Určitě ale nemá zpívat Siouxům před 

lovem. Nedivím se Ivetě, že se jí zdálo o Americe, hned bych tam jel taky. Jenomže já nejsem holka a 

Kalafuna je holčičinec. 

To mně se zdál sen, na jaký jsem čekal, a tak všechno zapisuji teď odpoledne, ráno jsem to nestihl, ale 

pamatuji si to. Ten dnešní sen byl trochu jiný. Myslím, že se ty sny zdokonalují a možná se mi daří je 

trochu i řídit, ale možná to byla náhoda. Potřeboval bych si to ověřit, jenom nevím přesně jak.  

Byl jsem na Václaváku taky, ale jinak než Iveta. Díval jsem se dolů směrem k Můstku – ale naši Ivetu jsem 

stejně ani neviděl a ani neslyšel, jak u koně zpívá.  

Václavák vypadal jinak, než jak ho znám. Nebyla tam dole ta otočka v dlažbě, kudy se procházejí turisti. 

Po Václaváku drnčela stará tramvaj a pak normálně odbočila dole doleva směrem k Národnímu divadlu. 

Tak to tam přece není. Takže tato část asi přesná není. Dole na Můstku byl jiný dům, než ten kovově 

skleněný a nahoře běžel světelný text. Zprávy. V jedné řádce a písmena trvale byla v pohybu a lidi stáli 

dole a četli si zprávy. Pak všichni tleskali těm zprávám. Soustředil jsem se na to, ale nedokázal jsem 

přečíst, co za zprávu to bylo. Měl jsem ale dojem, že to je něco dobrého a důležitého, lidi se smáli a 

brečeli a tleskali a objímali se navzájem. Stál jsem tam dole mezi těmi lidmi a řekl: „Chci vědět 

podrobnosti!“ A pak se to stalo. Nevím, jestli jsem měl opravdu vliv na to, co jsem viděl potom. Pokud ale 

ano, tak bych mohl přece jen trochu tím snem putovat, jako když se hraje šach. Tam a zpátky. To by bylo 

něco. Ještě jsem nevěděl, jak si ty sny objednat. Myslím ty speciální, které přicházejí po Informačním 

oknu. Najednou totiž celý Václavák zmizel a já jsem stál někde úplně jinde. V oblaku mohutného dýmu a 

díval se zase nahoru. Jenomže nade mnou se tyčila veliká raketa. Měla čtyři hlavní motory, ze kterých to 

dýmalo. V tom snu jsem pak nahlédl do vrcholku té rakety, kde vevnitř seděl chlápek. Přesně si ho 

pamatuji, i když je teď už odpoledne. Měl na sobě červenou kombinézu a na hlavě velikou kulatou helmu 

kolem celé hlavy. Na té helmě ještě byla nějaká velká písmena, nějaké krátké slovo. Ale to si přesně už 

nepamatuji. Vím, že u koutků úst měl nalepená nějaká černá kolečka. Pak se to celé začalo otřásat a 

třepat a on se tvářil vážně, i když se mi zdálo, že se přece jen trochu usmívá. Najednou se rozburácel 

strašný hluk, on se podíval přímo na mě a něco řekl. Jedno slovo. V tom rámusu a hluku motoru jsem ale 

neslyšel, co řekl. Potom to všechno zahalil oblak dýmu a on se pomalu odsunul směrem nahoru. To je 

všechno. Pak jsem se probudil, přesněji probudila mě Iveta. Chtěl jsem vědět, jak to dopadne.  



Tady je obrázek toho chlápka. 

 
Moc jsem nevěděl, co si o tom mám myslet a byl jsem trochu zklamaný, že jsem si protrpěl tu bolest hlavy 

a celé Informační okno a pak se mi zdálo o nějakém chlápkovi v kouři. To jsem ale nevěděl, co mě čeká 

ráno.  

Táta dnes četl u snídaně noviny a já jsem do nich trochu viděl, když ležely před ním na stole a pomalu 

jimi listoval. Byl tam titulek a zpráva, že je dnes výročí prvního letu člověka do Vesmíru. Ano, to by mohlo 

být ono. Kouř, helma, ta raketa. Že by přece jen Informační okno neselhalo? O to mi šlo. Vědět, že to 

funguje.  

„Tati, co to je za zprávu s tím výročím?“  

„Tohle?“ ukázal na zprávu rohlíkem, „ano, dnes je dvanáctého dubna. V roce devatenáct set šedesát 

jedna obletěl poprvé Zeměkouli člověk v raketě. Dnes je to … kolik… čtyřicet šest let. Počítám to dobře? 

Jeden oblet, ale událost to byla veliká. To jsme ještě byli na houbách oba dva, Bohoušku. On později 

zahynul v letadle. Gagarin se jmenoval.“ Pak se trochu začetl do zprávy a řekl: „Hmm, ten čas letí. Dnes 

už by mu pomalu táhlo skoro na osmdesát. No nic, utíkej do školy.“ 

Tak přece je to pravda. 

 



RNDr. Zdeněk Halas opouští New York 

Rozhodl se jet rovnou do hotelu a ještě týž večer zpět do Washingtonu. „To jsem té konferenci 
moc nedal,“ napomenul se docela právem. Přesto měl pocit, že jde po stopě něčeho 
významnějšího. Právě tak ale věděl, že musí spěchat. Deník našel na lince z Washingtonu DC 
do New Yorku. V autobuse ale s ním autor nejel. To znamená, že ten, kdo deníky v autobuse 
zapomněl, jel nejspíše opačným směrem, tedy z New Yorku do Washingtonu a tu tašku tam 
zapomněl a nikdo si jich nevšiml. Tak je to. Iveta! Bylo velice pravděpodobné, že někde 
nablízku je Iveta Matějová se souborem Kalafuna. „V New Yorku jsem je už zastihnout nemohl, 
protože tašku nechala v autobuse, až když odtud odjížděli. Celý soubor jel autobusem do 
Washingtonu a Iveta měla deník s sebou. A nechala ho v autobuse, kde jsem ho já pak našel. A 
mám to!“ vedl svou logickou úvahu. Proč ho ale vlastně měla s sebou?  

Vezl s sebou jen malou reklamní aktovku s populární otočnou mapou hvězdné oblohy a 
jednu potištěnou tašku s materiály z astronomické konference a poprosil proto řidiče taxíka, aby 
ho hodil do hotelu a tam na něj počkal, než zaplatí dole v recepci konečný účet a nechá se 
odvézt zase zpět na centrální autobusové nádraží Greyhoundu. Chtěl toho sice vidět v New 
Yorku víc, ale deník měl teď větší váhu.  

Vyběhl z hotelového portálu a zapadl do měkkého sedadla taxíku. Šedovlasý šofér pokýval 
hlavou a odrazili od chodníku. Autobus měl odjíždět za necelou hodinu, ale odhadnout cestovní 
rychlost po Manhattanu je téměř nemožné. Jeli asi patnáct minut a najednou Halas vyštěkl 
česky tak, až se taxikář lekl a bleskově zvedl loket na obranu: „Deníky! …I am sorry, we have to 
go back to the hotel! …Sorry about that!“ (Promiňte,  musíme se vrátit do hotelu! …Nezlobte se!) Řidič se 
uklidnil, že nejde o napadení, byl zvyklý na to, že se cestující vracejí pro zapomenuté 
zavazadlo.  

Doktor Halas nevěděl, kudy jede zpět, skutečností zůstalo, že se objevili před hotelem dříve, 
než čekal. Vyletěl z dveří taxíka, ani je nezavřel a spěchal do recepce. Tam se už z dálky na něj 
usmívala sympatická blondýnka s nataženou rukou, v níž svírala tu zatrápenou plátěnou tašku 
s klopou a dvěma deníky. Musela si myslet, že právě držela diamanty, když Halas vydechl: 
„…oh, thank you so much, thank you!“ (…oh, velice vám děkuji, děkuji vám.) 

Vrátil se do taxíku a šedovlasý řidič se jenom mírně a chápavě usmíval. Zeptal se, jestli teď 
už mohou jet na Centrální nádraží. „Teď už mi nikdo tašku nevezme,“ ujistil se roztržitý 
astronom polohlasem, „teď už ne.“ 

„Sorry, what did you say?“ (Promiňte, co jste říkal?) Halas něco zamumlal a cítil, že začíná být 
někým jiným. To ten deník. Sveřepě svíral tašku a měl v hlavě jediný cíl. Zjistit, proč měla 
Bohoušova sestra u sebe deník a kde teď je. Ona i Bohouš.  

Zaplatil, vlastně pořádně přeplatil překvapeného řidiče a vydal se k nástupišti. 
„Do Washingtonu DC. Jenom cestu tam, prosím.“ Úředník se podíval líně na hodinky: „Máte 

přesně osm minut, pane. Dostanu dvacet dva dolarů.“ Halas mu vrazil mu do ruky třicet dolarů, 
vytrhl mu z ruky lístek a nečekal na drobné. Utíkal k nástupišti a cestou si sám pro sebe šeptal: 
„Jsem blázen!“  

Sedl si na stejné sedadlo, snad v naději, že tam bude nějaká další stopa. Za chvíli ho ale 
jízda městem uklimbala a už nevnímal svět okolo sebe. Snad jen v podvědomí cítil plátěnou 
tašku s dvěma deníky, pevně upoutanou kolem zápěstí.   

Probral se asi za hodinu a sáhl po záložce. Tam posledně skončil. 
 

Pondělí, 30. dubna 2007 

Matematika, Siegler. Teď už je odpoledne a musím napsat něco fantastického, co vlastně vůbec nesouvisí 

s Informačním oknem. Přesto je to tak důležité, že bych si snad kvůli tomu deník založil, kdybych jeden už 

nepsal. Siegler odchází dnes do důchodu. Všichni jsme si mysleli, že to přijde až asi za pět let, ale dnes 



k nám přišla nová učitelka matematiky. Bude taky učit fyziku, což je škoda, protože Bartošovou, co jsme 

měli na fyziku, jsme měli rádi. Jmenuje se Cortézová a vypadá docela sympaticky. Kromě toho má učit 

ještě nepovinnou španělštinu. Tam ale chodí jenom pár lidí, možná se španělština na naší škole zruší.  

Všichni si myslíme, že Siegler udělal nějaký průšvih. Vlastně to začalo už minulý týden, a když o tom 

doma s Ivetou uvažujeme, tak to asi bude pravda. Minulou středu byl mimořádný rodičák. Za nás tam šla 

máma, ta chodí vždycky, táta říká, že známky vidí na vysvědčení a tak do toho babince nemusí chodit. 

Máma se tomu směje, tvrdí, že učitelů má za celý den dost a že by měl chodit táta, ale  mám pocit, že tam 

chodí ve skutečnosti ráda. Večer se vrátila a ptala se, jestli nás Siegler někdy bije. Siegler je blázen, ale 

nebije nás. Věřil bych tomu, ale u nás ve třídě nikdy nikoho nebil. Možná se bojí, že by ho kluci zmlátili.  

Máma chvíli váhala, než se zeptá a pak začala: „Máte rádi pana učitele Sieglera?“  

„Řekl bych o něm všechno, ale to poslední by bylo, že ho máme rádi.“ 

„On učí taky v osmé Cé?“ pokračovala v podivném výslechu. 

„Ano. Myslím, že ano,“ řekl jsem a začal mít o to tajemství zájem. 

„A jak reaguje, když je třeba někdo vyvolaný a nejde mu to? Když je to na pětku.“ ptala se máma. 

Pokrčil jsem rameny: „To ho ani tak nenaštve. Horší je, když vidí, že někdo něco nechápe. Když někoho 

vyvolá a ukáže se, že to nechápe. Jako když vyvolal Fojtíkovou…“ 

„…co bylo s Fojtíkovou?“ přerušila mě máma. 

„Nic. Měla vypočítat u tabule trojčlenkou nepřímou úměru a pořád to dělala nějak naopak. Ty šipečky. 

Siegler vyskočil od stolu a smazal tu jednu šipku a namaloval ji znovu, ale opačným směrem. Ája 

Fojtíková se na to chvíli dívala a pak pomalu smazala i tu druhou a nakreslila ji opačně, takže zase vedly 

stejným směrem. To bylo špatně. Siegler si snad myslel, že se mu posmívá nebo něco a vyletěl jak na péro 

a začal zuřit a řvát na ni a švihl svazkem klíčů o zem. Ale nepraštil ji. Jí bylo do breku a šla si pomalu 

sednout. To je Siegler. Ještě chvilku zuřil a pak ho to přešlo a pak naštěstí skončila hodina.“  

Máma pokyvovala hlavou, chvilku mlčela a pak řekla: „Nedrážděte ho. Nedrážděte ho raději.“ Pak už nic 

neříkala, odešla do kuchyně a tam si něco povídala s tátou.  

Tak si myslíme, že asi někoho v osmičce zbil. Třeba ne, ale něco se tam asi stalo. Vypadá to, že ho 

vyhodili. Dobře mu tak. 

Cortézová asi nikoho bít nebude, na to si asi dal ředitel pozor, když ji přijímal. Když viděl, že mu nedala 

nakládačku, tak ji přijal.  

Představila se nám a řekla, že žila dvacet tři let ve Španělsku, tam vyrostla, i když se narodila na 

Moravě. Její manžel je prý astronom, mají tři kluky a ona začíná učit teď první rok a chtějí se sem 

natrvalo přestěhovat. Vlastně to řekla takto: „Já tady učím pro první rok.“ Pochopili jsme to ale. S tou 

češtinou s ní bude asi  sranda. Matematiku a fyziku ale určitě umí. A hlavně - Siegler zmizel za obzorem. 

 



Plán 

To už nemohla být náhoda. „Vždyť já ho znám. Jedu odtud! Cortéz! Miguel Cortéz. Byl jsem 
všeho všudy na třech přednáškách a jedna z nich… kdo jiný?“ běželo mu hlavou. Nedokázal 
ještě najít klíče k jednotlivým branám toho labyrintu a naklepnout ten hlavolam. Nevěděl, zda 
má jet zpátky a  zeptat se Cortéze, kde učí jeho žena? Byla to ideální příležitost. „Měl jsem si 
přečíst deník hned celý. Ale copak jsem měl čas? Je to on. Určitě je to on.“ Brumlal si sám pro 
sebe. 

Sáhl po abstraktech z konference. Ještě něco tam bylo. Bylo tam ještě něco, co ho zaujalo a 
pak tomu nevěnoval pozornost. Co to bylo? Rychle nalistoval příslušné sdělení, „…tady to je,“ 
radoval se. 

Cortéz, Miguel – Rybka, Vilém / Observatorio Astronómico de Madrid and Czech Academy 
of Science: Inert Gas in Intergalactic Space. (Netečné plyny v mezigalaktickém prostoru) 

Samozřejmě. Jezdí do Prahy. Ano, je to on. Jeho žena je původně Češka, ano, ano.  Letěl 
po textu až dolů a tam to bylo. Jeho e-mailová adresa.  Začínalo ho to zajímat víc a víc. Není 
přece možné, aby existovala taková náhoda. Jede autobusem, kde je široko daleko jediný, kdo 
mluví česky. A na zemi najde deník, který je psaný česky. Je v místech, kde může být – a asi 
taky právě je – sestra toho mladého spisovatele. Člověka, který se svěřuje s nějakou 
mimořádnou schopností. To je poselství. „Určitě jsem ten deník najít měl já, když už se ztratil,“ 
prožíval svou záplavu štěstí nahlas, „Astronom! Píše o Cortézovi, kterého jsem viděl a 
poslouchal právě před několika hodinami.“ Už začínal být přesvědčen, že ho sem zavál vítr 
vůbec ne kvůli tomu kongresu, ale jen proto, aby šel po stopě deníku.  

Nemohl se dočkat, až vystoupí ve Washingtonu a ubytuje se v hotelu Harrington, pár kroků 
od Bílého domu. Chtěl porovnat podrobnosti z deníku. Projít až kam to bude možné, věděl, že 
do legendární oválné pracovny se nejspíš nedostane, ale cítil povinnost srovnat deník a vizi 
toho kluka s živou skutečností. Z jakého jiného důvodu by brala Iveta deníky s sebou na cestu? 

Byl rozhodnutý, že v hotelu sedne k počítači a napíše Cortézovi. Stačilo by mu, kdyby mu 
řekl, kde učí jeho žena matematiku a hotovo. Až se vrátí do Prahy, vyhledá Bohouše, vrátí mu 
deník a dá si s ním skleničku, tedy ovšemže skleničku jablečného moštu, a bude čas o tom 
všem mluvit a možná založit i nějaký solidní výzkum. 

Halas věděl, že je na pokraji spánku, pevně svíral deníky a pošetile si hrál s představou 
zvuku sirény a pak bolesti hlavy, jakoby stažené řemenem. Kdepak, zůstalo jenom u přání. 
Musel se smát sám sobě. „Možná rozumím astronomii, možná jsem viděl kus světa, možná 
mám za sebou nějakou vědeckou práci,“ říkal si,  „ale tohle nedokážu. Nejsem Bohouš.“   

Znovu usnul, ale teď už s pevným plánem.  

Sobota, 6. května 2007 

Dnes je krásné, fakt nádherné sobotní ráno. Je jiné než obvykle ještě něčím navíc. Ani nevím, kde začít. 

Jsem moc rád, že jsem si začal psát tento svůj deník. Teď cítím, že to má svůj smysl a jsem přesvědčen po 

dnešní noci, že to není jenom můj dojem. Možná je to psychická porucha. Začínám ale věřit, že je něčím 

pozitivní a že mně nijak neškodí a nehubí. Vůbec nevím, co si o tom všem mám myslet. S našimi se o tom 

moc bavit nechci. Jsou moc racionální. Táta věří faktům, říká, že most, aby se mohl klenout, musí stát na 

pevných pilířích. Je to architekt. Říká to tehdy, když začnu mluvit o tom, co bych chtěl dělat, až budu 

dospělý. Chtěl bych mít třeba vlastní divadlo nebo prosklený ateliér, který bych propůjčoval umělcům. 

Tam bych měl otočnou střechu podle toho, kde by zrovna stálo na obloze slunce. Říká mi potom se 

smíchem, že mám pech v tom, že jsem po něm.  

Máma o těch mých snech ví taky, ale říká, že sny se zdají všem. I zvířatům. Čím prý jsou bláznivější, tím 

prý je to lepší. Potíž je v tom, že ty moje sny právě vůbec bláznivé nejsou. Alespoň ne v tom smyslu, jak to 

myslí máma. Jediný člověk, s kým je rozumná řeč, je naše Iveta. Chtěla by mít tu schopnost taky.  

Dnes v noci jsem ale překročil jakýsi práh.  



Ano, začalo to zase sirénou a bolestí a hlavně těšením. Zatím jsem se nezatoulal do budoucnosti. Až teď. 

Píšu to jenom do tohoto deníku, protože jsem si jistý, že bych se taky snadno mohl stát pacientem nějaké 

psychiatrické léčebny. Blázince. Přesně vylíčím svůj pocit. Ivetě jsem to říkal a popisoval, ta se nesmála. 

Nikomu jinému to ale svěřovat nehodlám.  

Každodenní život mi po tom všem teď připadá jako chůze nějakou chodbou. Události přicházejí a míjejí 

nás a mizí za námi. Ty se potom stanou vzpomínkami. Věřím, že odtud se pak čerpají normální sny. 

Protože se ale člověk dívá dozadu do těch vzpomínek, tak do těch snů je potom k sobě zpátky přihrabuje 

jako podzimní listí, tak pak jsou ty sny zpřeházené a praštěné. Je to asi blbost, ale mně to tak prostě 

připadá.  

Jenomže to, co mám já, je nějaká schopnost projít postranní chodbičkou, otevřít dvířka a vstoupit do jiné, 

souběžné chodby. Ta je neomezená a v ní se člověk může volně pohybovat a nemusí jít jenom normální 

pěší rychlostí, jak je nutné v té všední chodbě. A protože se mi tyto sny nezdají každou noc, ale jenom 

občas, tak mám pocit, že ta vrátka, co vedou vedle, jsou na té všední cestě jenom na některých místech. To 

je to moje Informační okno. A protože ta chodbička je úzká, tak proto mě možná při tom bolí hlava. A 

před tím, než se objeví ta dvířka, co nikdo jiný nevidí, nebo k nim nemá klíček, ozve se ta siréna. Snad 

abych si jich všiml. Možná je to všechno nesmysl. Iveta říká, že to tak ale klidně může být.  

Když jsem usnul, byl jsem jasně v Praze. To ano. Praha ale byla jiná.  

Ten sen byl tentokrát velice přesný. Asi bych měl přestat říkat sen. Začalo to tím, že jsem hladce plul 

nějakým rychlovlakem. Jel jsem docela určitě odněkud z Kladna. Byla to hladká cesta a projížděl jsem 

skleněnými tunely. Líbilo se mi to a byl bych rád, kdyby to viděl ještě někdo se mnou. Přijel, přesněji 

připlul, jsem až do Dejvic. Viděl jsem to nové nádraží jakoby shora. Vypadalo trochu jako skleněná štíhlá 

vzducholoď, která klesla do okolního betonu tak hluboko, že z ní vyčníval jenom hřbet. Skleněný, krásný 

hřbet. Viděl jsem ale ten tunel i zevnitř. Pokusil jsem se to teď nakreslit. Vím, že ta kresba vypadá blbě a 

ještě hůř to vyzní, když to srovnám s nějakou štolou.  

 
 



Ale to tak nebylo. Byla to klenutá žebra a skleněné stěny. A pod tou klenbou plošina. Vedle pod tou 

plošinou se táhly koleje, po kterých jsem přijel. Tak to bylo v té mé noční návštěvě.  

Nedovedu odhadnout rok. Ale podle aut to mohlo být tak deset nebo patnáct let v budoucnu. Viděl jsem 

taky auta, jaká jezdí dnes, ale těch nebylo moc. V Praze bylo mnohem víc lidí, než je dnes. A bylo léto. 

Možná to mohl být rok dva tisíce dvacet nebo spíš dvacet pět, možná dva tisíce třicet, fakt nevím.  

Ještě něco. Dostal jsem se nějak samozřejmě do středu města. Tam co je dnes Masarykovo nádraží. Tak 

to tam vůbec nebylo. Vlastně bylo, ale nebyly tam koleje. Místo toho tam bylo nějaké kulturní středisko 

nebo co. Těžko se to popisuje. Ale pochopil jsem, že jsem u dnešního Masarykova nádraží. V tom snu se 

mi to líbilo víc, než jaké to je dnes. 

Nechtěl jsem to opustit. Cítil jsem podvědomě, že nemusím vstávat. Chtěl jsem se rozhlížet dál a dál.  

Nevím přesně jak, ale prostředí se proměnilo. Pořád to byla asi ta doba, nevím, nevěděl jsem, jak zjistit 

datum. Bylo to ale fantastické nádherné, nic takového jsem nezažil. Jsem rád, že píšu tento deník.  

Ocitl jsem se mezi vysokými domy. Opravdu vysokými. Přitom jsem byl stále v Praze. Dva z těch domů 

trochu připomínaly dva někdejší mrakodrapy v New Yorku, které se zřítily, když na ně zaútočila ta 

letadla. Ano, vypadalo to podobně, snad jenom s tím rozdílem, že byly menší a poněkud se vlnily. Jakoby 

byly postavené šišatě. To ale může být tím snem. To ale nebyly jediné dva šišaté mrakodrapy. Stála jich 

tam celá skupina. Skupina krásných šišatých mrakodrapů.  

Já jsem ale dokázal ještě něco víc. Tou chodbou času jsem se pohyboval na různé etáže. Nemohl jsem jít 

moc daleko do budoucnosti ani moc hluboko do minulosti. Nebo spíš jsem nevěděl jak. Ale to mi stačilo. 

Jestli to je pravda a ty moje sny jsou pravdivé, tak Praha bude fakt dobrá.  

A ještě lepší je, že se zdokonaluje můj pohyb tou Chodbou času. 

 



Překvapení  

Doktor přírodních věd vzděláním, astronom profesí a detektiv volbou a okolnostmi Zdeněk 
Halas, se ubytoval v hotelu Harrington.  

„Chtěl bych se podívat na Internet. Je to v tuto hodinu možné?“ Zeptal se pro jistotu muže v 
recepci.  

„Samozřejmě, počítače jsou vám k dispozici dvacet čtyři hodin denně,“  nabídl recepční a 
hned připojil instrukce, „založíte si svůj účet a heslo, pak si kreditní kartou předplatíte patnáct 
minut, půl hodiny nebo celou hodinu, podle potřeby.“ Doktor Halas moc rád tento systém neměl. 
Připojení samo někdy spolyká značnou část zaplaceného času. Nikdy nebyl taky nadšený 
z toho, když měl někam zadávat číslo některé své kreditní karty. Pro tento účel měl vyčleněnou 
jednu jedinou VISA kartu, kterou takto používal. Pečlivě pak pokaždé sleduje vyúčtování z karty. 
Je pak připraven kdykoli na zásah, pokud by se dočkal nějaké neautorizované platby. Pak by 
okamžitě a jednorázově kartu splatil a celou hned zrušil. Telefonní číslo do banky se naučil 
zpaměti a tak měl pocit, že je schopen kdykoli a kdekoli překazit jakékoli zneužití.  

„Ano, děkuji, rozumím. Za chvíli se tady objevím, jen co si složím věci v pokoji.“  
„Kdykoli, pane,“ mírně se uklonil jako ve starém filmu. 
Halas vyjel výtahem nahoru, hodil kufr na postel, na něj hodil tašku s abstrakty a pak na ně 

velmi opatrně položil plátěnou tašku s deníky. Shodil sako, povolil kravatu, rozepnul horní 
knoflík košile a deník otevřel.  

„Dvě věci,“ mluvil sám pro sebe polohlasem, „napsat e-mail Miguelu Cortézovi a zeptat se, 
kde učí jeho žena. Najít na Internetu, pokud to půjde, něco o Kalafuně, zjistit, jaký je jejich 
cestovní plán a kde teď jsou.“ Díval se na kresbu v deníku a četl si popis té rychlodráhy. 
„Kladno – Praha, to není špatný nápad,“ uvažoval. Listoval deníkem a do ruky vzal i jeho druhý 
díl. Kroutil hlavou a promlouval sám k sobě: „To není blázen, ten kluk. Řekl bych, že je dost 
chytrý.“  

Deník uctivě zavřel a odložil si, aby si dopřál osvěžující sprchu. Ještě ve sprše pak Zdeněk 
Halas mluvil sám k sobě: „Ne, určitě to není blázen. Ví, o čem píše. On ví, o čem píše,“ měl 
zavřené oči, jak nechal stékat šampon po obličeji, „to není samo sebou, že jsem tady a že jsem 
ten deník našel…“ 
      Nic mu nevadilo, že je půl jedné v noci. Plný nové síly sjel výtahem do přízemí. .  

Měl radost, že nikdo u počítače není. Rychle a hladce si založil účet a rozbalil svou 
schránku.  

„Oh, co to?“ lekl se Halas, když odeslal dotaz Miguelu Cortézovi. Hleděl na automatickou 
odpověď. „To jsem vlastně mohl předpokládat. Je mimo své pracoviště. Jasně. Teď musím 
čekat, až se vrátí zase do Madridu, což bude příští týden,“ dešifroval automatickou odpověď. 
Tak z toho radost neměl ani trochu. Byl na malý moment paralyzovaný, protože s tím nepočítal. 
„Nevadí,“ zaradoval se v příští vteřině polohlasem, „mám Rybku! Napíšu Rybkovi, ať se spojí 
s Cortézem.“ Zdeněk Halas mluvil pro sebe už docela bez uzardění. Bez problémů a stále 
v rámci své zaplacené půlhodiny odeslal svou žádost doktoru Rybkovi. Překvapení na sebe 
nedalo dlouho čekat. Rybka byl teď u počítače! Skvělé! Odpověď přišla vzápětí: 

‚Vážený a milý kolego, je mi líto, že já sám jsem se do New Yorku nedostal‘ – aha, tak proto 
je u počítače. U něj je teď ráno a Rybka prostě právě čte své ranní e-maily – ‚vím, že náš 
příspěvek se setkal s ohlasem a mám z toho radost. Ukazuje se, že tam tak docela vakuum 
není a remanentní plyny se stopově liší. Není to fantastické? Pokud jde o Miguela, bohužel 
mám zprávu, že on stráví zbytek konference v nemocnici někde v New Yorku. Včera v noci 
nešťastně uklouzl v hotelu v koupelně a zlomil si krček stehenní kosti.  Zprávu mi podal doktor 
Caballero, který je v New Yorku s ním. Miguel ho požádal, aby mě vyrozuměl. To je všechno, co 
o něm vím. Je mi líto, že nemám příznivější zprávu. Užijte si konferenci, prý se tam má závěrem 
jako překvapení objevit i sám Stephen Hawking. Mějte se moc pěkně, neztraťte se v New 
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