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1

Tuto práci opravdu miluji

V‰echno zaãalo tehdy, kdyÏ moje sestfienka TádÏ poprvé
jedla mot˘ly. Fascinovanû jsem zíral na mûÀavé kousíãky
duhy, které jí s tfiepetáním mizely v ústech. Pfiipomínaly
ãarodûjnice prolétající ãernou branou magické zemû.
Nebo barevné draky vracející se na noc do svého brlohu
v hluboké jeskyni. Byly mnohem lep‰í neÏ explodující
zmrzlina ze ‰Èávy sirianské okurky nebo zdrav˘, hihÀající
se dezert z chaluh zee.

Vypadaly prostû senzaãnû. TádÏ Mahal mi pfiipadala
jako alchymistka, ãarodûjka z dávn˘ch legend, lehkomy-
slnû, lehce a bezstarostnû vzdorující pravidlÛm svûta
i hmoty. Pfiitom obvykle to byla nesnesitelná, nafoukaná,
pfiihlouplá a fale‰ná holka, která se domnívala, Ïe má ve‰-
kerá práva k tomu, aby mû ‰Èouchala a pouãovala jen
proto, Ïe se narodila dfiíve.

Ty mot˘ly si vybojovala. Vy‰kemrala, vybreãela, vyjeãela,
stfiídavû hrozila a prosila, aÏ nakonec donutila ke kapitulaci
mou i svou matku, které se i nadále domnívaly, Ïe to urãitû
není zdravé ani bezpeãné. Ubohá idiotka si zfiejmû myslela,
Ïe vybraná potrava jí poskytne romantick˘ pÛvab a zpÛsoby.
Hlavnû v oãích jednoho buclatého mladíka se souhvûzdími
pih, kter˘ o dva stolky dál hltal steak z pûstûné svíãkové.

Krutû se v‰ak zm˘lila, protoÏe alchymie, i ta kuchyÀ-
ská, vyÏaduje mnohaleté vûdomosti i praxi. Nûkdy nesta-
ãí jíst. Je tfieba je‰tû vûdût jak.

Nezvykl˘ úÏas a mírn˘ dûs doprovázející kontakt s ne-
znám˘m jsem neztratil ani tehdy, kdyÏ buclaté sestfienãiny
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tváfie náhle zezelenaly a na spáncích se jí objevily kapky
potu.

„Není ti nûco, miláãku?“ zneklidnûla má matka.
„N… nic,“ staãila vykoktat TádÏ, naãeÏ se vyzvracela na

boty mé tety Luny.
Jasná zpráva, teta okamÏitû spustila vfiískot hodn˘ me-

zigalaktické informaãní stanice Supra a má matka, pfii po-
kusu poskytnout sestfienici první pomoc, ji ‰Èouchla
prstem do oka, coÏ ponûkud pokazilo náladu pfiíjemnû se
vyvíjejícího odpoledne. Ale pro mû se ten moment i tak
stal okamÏikem velkého pfielomu.

Osobního objevu, jehoÏ zásluhou jsem se z ofrÀovaãe,
vûãnû hubeného jako lunt, zmûnil ve vyhledávaãe kuli-
nárních dobrodruÏství.

Jídlo nemusí b˘t jen v˘Ïivn˘m pokrmem. Odporn˘m,
ale nezbytn˘m palivem, pfiivádûn˘m do organismu jen
proto, abych mohl dál do úpadku bûhat, lézt na stromy,
jeãet, fiádit nebo se bavit jin˘m zakázan˘m zpÛsobem.

V tom jedineãném okamÏiku se stalo zdrojem jak este-
tick˘ch dojmÛ, tak i zábavy. Oba tyto faktory jsou pro mû
dodnes neobyãejnû dÛleÏité. Základem je vafiit a podávat
jídla tak, aby to byla sranda.

Ne, zpût. Aby to byla sranda nejen pro kuchafie, ale
i pro klienta. Nebo naopak, coÏ je totéÏ. A není dÛleÏité,
jestli mluvíme o malé, zapadlé putyce na konci Galaxie
nebo o proslulé restauraci py‰nící se tfiemi kometkami
v Plejádském prÛvodci.

V‰echno jedno. 
Poãítá se jen chuÈ, radost a barva.
Mot˘li, moji drazí. 
Prostû mot˘li v bfii‰e.

*

Urãitû jste nejednou sly‰eli patetickou, otfiepanou vûtu:
„Vesmír je pln˘ Ïivota.“ To mÛj první ‰éf, star˘, cynick˘,
milovan˘ T’f-uk, majitel obskurní jídelny na Lokusu, bo-
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hem, lidmi i Siriany zapomenut˘ch umûl˘ch lázních
krouÏících na obûÏné dráze Minivedry, mi odhalil cenné
tajemství. Jak je tomu doopravdy.

Vpadl do kuchynû a s funûním mi poloÏil na rameno
zatracenû tûÏkou, fiadami háãkÛ pokrytou ruku.

„Zapamatuj si, Herme,“ opakoval pokaÏdé. „Vesmír je
pln˘ Ïrádla. Rozumí‰? Pln˘ aÏ po okraje. A dobr˘ kuchafi
musí mít hlavu na krku, bystré oãi a ‰ikovné ruce, aby ne-
pfiehlédl nic z toho zasraného bohatství.“

Poslouchal jsem ho jako vû‰tce. Hltal jsem kaÏdé slovo
vycházející z úst toho velkého, tlustého Hlísta s dobromy-
sln˘m obliãejem a kamenn˘m srdcem, protoÏe uÏ tehdy
jsem vûdûl, Ïe jediné, po ãem v Ïivotû touÏím, je b˘t
opravdu dobr˘m kuchafiem. Vládnout du‰ím i ÏaludkÛm
celé fiady udivujících tvorÛ ob˘vajících Galaxii.

K ãertu, to je teprve síla. Krmit neuvûfiitelnou, podiv-
nou, barvitou spoleãnost hemÏící se v kosmickém prosto-
ru opravdu dobr˘m jídlem. T’f-uk mûl pravdu. Vafiení
v tolika rÛzn˘ch svûtech, pro bytosti s nesl˘chan˘mi me-
tabolismy a chutûmi, hledání nov˘ch jídel, pfiíprava a pro-
dukce stravy poskytuje nekoneãné moÏnosti. 

Dnes je hodnû obtíÏné stát se velk˘m objevitelem. Ná-
lez nové planety, obydlené nebo ne, prÛzkum panen-
ského zákoutí vesmíru, v˘pravy do dáli i hloubi
zev‰ednûly, vybledly, ztratily na v˘znamu. Co z toho, Ïe
tam nûkde, bÛhvíjak daleko, sedí nûjací dosud neznámí
Salfíci nebo Opokoráni? Koho zajímá, Ïe jsou relativnû
inteligentní a na svátek Velkého odtemnûní si do ‰esti
nosních otvorÛ strkají peãlivû vyfiezané zátky? Ihned se
najde xenoantropolog nebo stejnû pracovit˘ xenoarcheo-
log, kter˘ tyto zátky oklasifikuje, oznaãkuje, odatuje
a vytvofií velkou databázi v˘sledkÛ. Opokoráni zachrou-
pají nad‰ením a hned potom se pokusí horlivû zjistit, zda
pfiíchozí ze vzdálen˘ch hvûzd náleÏí do kategorie „o‰kli-
v˘ nechutn˘“ nebo snad „o‰kliv˘ moc dobr˘“. Potom se
nepochybnû nejhezãí exempláfie zátek dostanou na pu-
tovní v˘stavu po zapomenut˘ch muzeích provinãních
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planet a ne‰Èastné ‰kolní v˘pravy si je budou prohlíÏet
a vrtût se nudou.

Právû tak tomu je. Nuda, pfiátelé. Vesmírná nuda.
Tak dobfie, ale postaãí, aby Gordan Ram-sual nebo Nia-

gara Robin ukázali ve vizi nové, úÏasné jídlo, a hned zaãne
ãil˘ ruch. V‰ichni, doslova v‰ichni, Hlísti, Mackarové, Je‰-
tûfii, Liìáci, Psohlavci nebo Hlízy, vtrhnou velkou vlnou
do jejich restaurace, aby vyzkou‰eli novinku.

Svobodu. 
Potû‰ení.
Srandu.
Ona totiÏ nyní v‰udypfiítomná, shora vná‰ená manipu-

lace jídlem, stravovacími návyky, kulinárními tradicemi,
ono nesnesitelné, arogantní pfiehrabování v talífii dospû-
l˘m, myslícím, inteligentním bytostem, je zatracenû dráÏ-
dící forma otroctví. Co si pomyslíte, kdyÏ zaslechnete, Ïe
nûjak˘ unijní Hlíza nebo Mackar nafuãen˘m hláskem
hlásají v médiích, Ïe mezigalaktické spoleãenství je tfieba
vychovávat ve stfiízlivosti a s vûdomím odpovûdné v˘Ïi-
vy? Vsadím se, Ïe samé vypípané v˘razy.

Pravda je taková, Ïe mamka mû uÏ vychovala. Spolu
s taÈkou, je to hodn˘ch pár let. A víte co? Pfiipadá mi, Ïe
docela uspûli. V kaÏdém pfiípadû natolik, aby Mezigalak-
tická unie mûla hodnû problémÛ s pfiedûláním mého
mozku na ãernou díru. ProÏil jsem cel˘ch ãtyfiicet pozem-
sk˘ch let, jsem tedy dospûl˘. Tak dospûl˘, Ïe smím pro-
nést „ku‰“, „k ãertu“ a tfieba i „Mackar“, „Hlíst“ nebo
„·utr“ tolikrát, kolikrát chci. CoÏ vÛbec neznamená, Ïe
jsem nûjak˘ zatracen˘ pozemsk˘ rasista. Prostû není moÏ-
né nikoho donutit, aby správnû pronesl název obyvatele
Plejád. To je, jako kdyby se pokou‰el souãasnû k˘chnout,
zívnout a zazpívat ódu na srdce Galaxie, navíc pozpátku.

Nedovolte jim vmû‰ovat se. Sami rozhodujte, co chce-
te jíst, jak odpoãívat a vychovávat své larvy.

Proã úfiedník pro záleÏitosti potravin, pan Amageton
Chrom, pÛvabnû bl˘skající vyle‰tûn˘m povrchem, vefiej-
nû pfiiznává, Ïe nemá co fiíci k pfiiznání kentaurijsk˘m pla-
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ciãkám z tanãící ryby certifikátu „civilizaãní v˘robek Ga-
laxie“, kdyÏ nechápe, oã pfiitom jde, protoÏe jako Ïiv˘ mi-
nerál vÛbec nepotfiebuje jíst?

Jak je to tedy? Vmû‰ují se, nebo ne?
Jistû, nejsem Ïádn˘ rozzufien˘ zpáteãník. Urãitû je dob-

fie, Ïe nám pozem‰ÈanÛm se koneãnû podafiilo vymyslet
pûstûné maso. Velké nádrÏe naplnûné placentální tekuti-
nou, ve které zrají obrovské masové pláty vynikajícího
hovûzího, vepfiového, jehnûãího, drÛbeÏe a ryb. Koneãnû
je konec s jatkami, tryskající krví, pronikav˘m kviãením
budoucího bÛãku a slzami vytékajícími z vlhk˘ch oãí rost-
bífu. ·Èastné krávy, jeleni a prasata nyní bûhají po rozleh-
l˘ch plochách státních rezervací, pasou se, prchají pfied
‰elmami, stonají na skrofulózu a zánûty kopyt, a vÛbec
podléhají nelítostn˘m zákonÛm matky pfiírody. A Ïe jich
zÛstalo ménû neÏ jedno procento b˘valé populace? Co
nadûláme. V kaÏdém pfiípadû uÏ nejsou jateãním masem.
Jestli si myslím, Ïe je to pokrok? Samozfiejmû. Upfiímnû
fieãeno, podle mû je pûstûné hovûzí jedním z nejdÛleÏitûj-
‰ích vynálezÛ lidstva.

Zmizel problém hladu, niãení pfiírodního prostfiedí
a ru‰ení práv zvífiat. Z pûstûného masa se dá uvafiit oprav-
du znamenité jídlo.

Ov‰em restaurace, opravdu neobyãejná renomovaná
restaurace, obãas potfiebuje nûco víc. To, co mûl na mysli
T’f-uk, kdyÏ fiíkal, Ïe vesmír je pln˘ Ïrádla. Neobyãejné, ne-
zapomenutelné potraviny. ÚÏasné ingredience. Kulinární
eskamotérství. Klima. ·petka dekadence. Talent. A vût‰í
obûtavost, neÏ si dokáÏete pfiedstavit. Opravdová restaura-
ce je totiÏ nûco jako svatynû Ïravého, nároãného boÏstva.

Které vyÏaduje obûti. ZboÏÀování, rituály, pozlátko
a zázraky. Vûfiící a knûze. Vás hosty a nás kuchafie.

Restaurace je v˘bojná, Ïárlivá, mstivá, pamûtlivá a ne-
ústupná. Kdybyste mûli takovou milenku, pfiivedla by vás
do hrobu. Ale zboÏÀovali byste ji víc neÏ vlastní du‰i.

Budu vám o ní vyprávût. Vyprávût o jídlech, pfiípravû
jídel, jejich hledání mezi haldami ohavného, nepoÏiva-
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telného smetí naz˘vaného syntetická strava, tvorbû jídel,
hodnocení, zpracování, tricích a zku‰enostech. O hrabání
se v jídle, snech o jídle a stravovacích psychózách. O umû-
ní, magii, iluzi, zoufalství, dfiinû, radosti, selhání i zufii-
vosti. Vyprávût o prohrách, úspû‰ích a neuvûfiitelné
fascinaci.

A aÏ skonãím, moÏná pochopíte, proã tu práci tolik mi-
luji.
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2

Jeden den ze ‰éfova Ïivota

Je ráno. Tak zatracené ráno, Ïe nemÛÏu ani za nic otevfiít
oãi. Dal bych kaÏdou z obou kometek v Plejádském prÛ-
vodci za to, abych se mohl zachumlat do pfiikr˘vky a po-
kraãovat ve spánku. Ale samozfiejmû nemÛÏu. Za oknem,
nyní dÛkladnû zakrytém roletou, se rozkládá jeden z nej-
krásnûj‰ích pohledÛ ve vesmíru. Svítání nad Cynerian-
sk˘m zálivem.

„Okno,“ proná‰ím. Roleta se zvedá a odkr˘vá mi zná-
m˘ zázrak.

Mofie je jako diamant s vybrou‰en˘mi hranami vln, zá-
bleskÛ zvífiené pûny. Tmavé i svûtlé, v barvû tmavû fialo-
vé, tyrkysové, kobaltové. Tam, kde vstává purpurovû zlaté
slunce, prozatím malé a schoulené, ale uÏ v˘razné jako
arkturianská vi‰niãka na dortu, vodu zbarvuje marmelá-
da svûtla, malinová pûna jitra. PláÏ, oranÏová, citronová
a svûtlezelená jako slupka exotického ovoce, je je‰tû
prázdná. Periptery, pfiipomínající miniaturní draky s pûti
ocasy, poletují nad vlnami a svolávají se teskn˘mi, plaãti-
v˘mi hlasy starovûk˘ch sirén.

BoÏe, taková krása.
BoÏe, jak hroznû se mi nechce vstávat,
Vylézám z lÛÏka a ‰ourám se do koupelny. Ze zrcadla

na mû pfiekrven˘ma oãima zírá chlap, vypadající jak ze
zdrclého tûsta. Vãera byl tûÏk˘ den. Jako obvykle. Ale
dne‰ek bude je‰tû hor‰í. Je tu kontrola z Ministerstva
zdravé v˘Ïivy. To znamená potíÏe. VáÏné potíÏe. Ve svûtle
posledních unijních direktiv se totiÏ gastronomická bran-
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Ïe, na‰e poslední ba‰ta normality ve svûtû zaplaveném
zdravotní hysterií, má reformovat. Pr˘ nenásledujeme
vÛdãí hvûzdu pokroku. Nejsme moderní. A musíme b˘t.
To znamená, Ïe místo jídla máme podávat nûjaká svinstva
bez chuti a zápachu.

Cel˘ dne‰ní den mû proto bude doprovázet oufiada, aby
zji‰Èoval, jestli nejsem brzdicím prvkem zpoÏìujícím pfií-
chod nové gastronomické éry. Potom mi udûlí patfiiãné
pokyny. Vysvûtlí mnû, zaostalému, pitomému ‰éfovi, jak
mám pfiistupovat k otázkám stravování. A já padnu na
kolena a rozpláãu se ‰tûstím.

Upfiímnû fieãeno, breãet se mi chce uÏ teì. Ten truchli-
v˘ idiot poleze za mnou a bude pfiekáÏet, a já mu oprav-
du nemÛÏu ukázat ideální kulinární ráj veden˘ pfiesnû
podle pfiedpisÛ, protoÏe nûco takového prostû neexistuje.
Opravdu existují váÏné dÛvody, proã se nemají hosté mo-
tat v kuchyni. A inspektofii pfiedev‰ím.

Ale je‰tû pfiedtím musím na trh. Konkurence nespí.
Myslím, Ïe tak se tomu fiíká. Ten nesnesiteln˘ ÏluÈásek
âeng nespí nikdy. VÏdycky je na trhu pfiede mou a ãastu-
je mû dávkami vzorn˘ch úsmûvÛ. Záblesk, záblesk, bílé
zuby, hluboké poklony a za zády triumfálnû vytrãen˘ pro-
stfiedníãek.

Vidím to v jeho oãích, ãern˘ch jako kosmická prázdno-
ta. Myslíte, Ïe dnes tomu bude jinak? Kdepak. Spûchal
jsem. Strávil jsem ve vanû jen chvíli. Nestaãil jsem se na-
snídat. Jen jsem si lokl skleniãky aldebaranského kofien-
ného piva na probrání. Dole pfied domem jsem musel
poãkat na chvíli, neÏ pfiijel ná‰ dodavatel. Bal je fantastic-
k˘ chlapík, ale je Hlíza. To znamená, Ïe nikdy, nijak a ni-
kam nepfiijde vãas. Pfiitom se mám na trhu setkat s tím
zatracen˘m oufiadou, kter˘ mi bude cel˘ den ãumût na
ruce.

Bal mi radostnû mává z kabiny obrovského vírníku.
„Hej, ‰éfe! Dobr˘ den, ‰éfe! Bezva den, Ïe?“
„Bale!“ ryãím. „Rychleji! AÏ dorazíme na trh, uvidíme

jen prázdné pulty a kupy smradlavého slizu.“
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„Klídek, ‰éfe!“ Bal se ‰klebí uzlovatou svûtlezelenou
hubou.

Fakticky umí uhánût. Za chvíli uÏ letíme rychlodráhou
nad pableskující bfiehovou linií mofie. Na‰tûstí tak brzy
není nával. Jinak bychom mûli na svûdomí nûkolik desí-
tek nevinn˘ch obûtí. Bal umí uhánût, ov‰em s manévro-
váním je to hor‰í. Hlavnû pfii míjení.

„A pfiistáváme, ‰éfe. Zvládli jsme to rychle, ne?“
To tedy jo. Je‰tûÏe jsem nesnídal. Pfií‰tû se musím po-

starat, aby byla v kabinû vÏdy zásoba papírov˘ch sáãkÛ,
kdyby mi mÛj dodavatel znovu chtûl nabídnout soupravu
ranních mdlob.

Samozfiejmû se nejmenuje Bal. To já ho tak oslovuji.
Jako Hlíze je mu to docela jedno. Vegetani nemají jména.
V kaÏdém pfiípadû ne v tom v˘znamu jako vût‰ina jin˘ch
ras. Naz˘vají se rÛznû podle toho, co právû dûlají nebo
ãím se právû odli‰ují. Bal je dodavatel, v práci se tedy nej-
ãastûji naz˘vá Ten, kter˘ balí potraviny do náklaìáku.
Tedy Baliã. Zkrácenû Bal. KdyÏ v‰ak fiídí, stává se Tím,
kter˘ jede hodnû rychle. Kdyby náhodou spadl do kotle
s bujónem, oslovovali by ho Ten, kter˘ se topil v polévce
aÏ do doby, neÏ by se na to zapomnûlo nebo Bal opût udû-
lal nûco extrovního.

Roztfiesenû vylézám z vírníku a mám pfied sebou obrov-
sk˘ zastfie‰en˘ prostor Loveckého trhu. Je to neobyãejné
místo. Pfiipomíná blázniv˘ cirkus, kruté panoptikum rarit,
kde je moÏné vidût nejpodivnûj‰í, nejúdûsnûj‰í a nejo-
havnûj‰í tvory, jaké zná vesmír. V‰echno, co plave nebo
létá. V‰echno, co se dá ulovit. A sníst. To je samozfiejmû
nejdÛleÏitûj‰í.

„Pan Iven, pfiedpokládám. Se zpoÏdûním,“ sonorní
hlas, kter˘ sly‰ím za zády, pfiímo vibruje nespokojeností.
„Samozfiejmû. Nikdo si neváÏí ãasu ministersk˘ch úfiední-
kÛ. V‰ichni se domnívají, Ïe se jen flákáme. Nechápou,
Ïe tûÏce pracujeme, abychom koneãnû zmûnili stravovací
návyky spoleãnosti. Uzdravili na‰e obãany. Ukázali jim
novou jakost vypl˘vající ze zdravé v˘Ïivy. Pfiispûli k vítûz-
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ství pokroku. Otevfieli dvefie pfiíchodu nové éry. Prorazili
cestu pravdû. To je ná‰ úkol, ke kterému pfiistupujeme
s nad‰ením a úsilím. Myslete si, co chcete, pane Ivene.
Uji‰Èuji vás, Ïe vás nakonec pfiinutím, abyste myslel stej-
nû jako já!“

Idiot. Upfiímn˘, evidentní kretén. MÛj kontrolor.
Okouzlující chlapík. Pfiitom ·utr. Îiv˘ krystal ze soustavy
Gemma. Nemá zaÏívací ústrojí, takÏe v Ïivotû nikdy nic
nejedl. Pfiesto je unijním odborníkem na v˘Ïivu. Bezva,
Ïe?

„Zdravím, pane Archistrategu Bore,“ nutím se ke zdvo-
fiilosti. Opravdu mi mÛÏe nadûlat znaãné problémy.

„Bare!“ prská zlostnû. „Jmenuji se Bar!“
„Omlouvám se. Bar, samozfiejmû.“
Kruci, Ïe jsem to zapomnûl. Den zaãíná hezky, jen co je

pravda. Nu coÏ. Zkusím se netrápit. Loveck˘ trh se pfiede
mnou otevírá jako kulinární sezam.

Vesmír je pln˘ Ïrádla. A to, co tady leÏí na pultech, pla-
ve v akváriích, visí na hácích, su‰í se na slunci, visí ze stro-
pu a hemÏí v ko‰ích, je znaãnou ãástí vesmírné spiÏírny.

Míjím stánky se siriansk˘mi mlÏi. Velké stoãené lastu-
ry záfií zlatû a purpurovû. Jsou tak ãerstvé, Ïe pofiád je‰tû
ostfie voní kofiením a petrolejem. Pfiipomínají klubíãka ba-
revné vlny, pochopitelnû pokud by vlna mûla milion
modr˘ch, svítících oãí. Ve vedlej‰ím ko‰i línû lezou arktu-
rian‰tí stfiíkváci, dokonalé exempláfie, kaÏd˘ velk˘ jako
má noha. Pfii vzájemném naráÏení chfiestí pláty pohybli-
v˘ch krun˘fiÛ, coÏ ponûkud pfiipomíná zvuk potfiásání
sklenûn˘ch stfiepÛ v kovovém hrnci, mnû to v‰ak zní spí‰
jako nejnovûj‰í hit AstrosaurÛ. Skofiápky jsou pastelovû
zelené, ve vlnách po nich plynou ãervené a Ïluté skvrny.
De‰Èotlapy h˘bou panoÏkami a vydávají vysoké, zpûvavé
zvuky nasvûdãující vzru‰ení. Zní to jako ‰tûbetání minia-
turních andílkÛ. Dnes v‰ak hledám nûco je‰tû lep‰ího.
UkáÏu tomu holomkovi z Gemmy, co dokáÏe opravdov˘
‰éf. Proã se léta uãíme a potom stojíme u hrncÛ my, ku-
chafii povoláním i zálibou. Také my musíme plnit misi.
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Nakrmit nejskvûlej‰í stravou ostatní hladové klienty.
A zajistit jim pfiitom maximální spokojenost. Proto dnes
potfiebuji zvlá‰tní zboÏí. Nûco extra.

Archistrategus Bar mû následuje, evidentnû znechuce-
n˘. Zelená se a mraãí, peãlivû nûco zaznamenává na svém
malém úfiedním poãítaãi.

„Jste si absolutnû jist˘, Ïe tyto produkty jsou patfiiãnû
uchovávané?“ ptá se. „VÏdyÈ leÏí pfiímo na pultech!“

Aha, uÏ to zaãíná.
„KaÏd˘ prodavaã disponuje pfiíslu‰n˘mi certifikáty.

ZboÏí je ãerstvé a nejvy‰‰í jakosti.“
„Hm. Jistû… certifikáty.“
Ëukot kláves. Zdá se, Ïe jsem ho nepfiesvûdãil.
„Sly‰el jste o zelené krmi produkované na planetû

Sliz?“
Jistû. Sly‰el. Jakési houby nebo mechy vymyslely sul-

covitou kejdu ze syntetick˘ch jedl˘ch sloÏek. Nûco ‰ílenû
módního. Údajnû také ekologického a vÛbec, kaÏdou
chvíli nûkoho napadne nûco podobnû geniálního. Na‰tûs-
tí takov˘ nápad obvykle pfiestane b˘t rychle trendy. I kdyÏ
tentokrát je tato krmû opravdu intenzivnû prosazovaná.

„Samozfiejmû. âetl jsem o tom produktu…“ povídám
lhostejnû.

„Co soudíte o moÏnosti jeho podávání v restauracích
území Unie?“

„Pokud vím, nesplÀuje unijní normy.“
Archistrategus bledne a ‰edne. Ha, uÏ holomka mám!

Dostal mezi oãi vlastní zbraní.
„Je ve fázi testÛ,“ mumlá. „Pfiipadá mi docela bezpeãn˘.

A sterilnû zabalen˘,“ dodává se znechucen˘m pohledem
na pulty.

TouÏím pokrãit rameny, ale nechci b˘t nezdvofiil˘.
Sami vidíte, jak˘ má smysl jmenovat na místo komisafie
pro v˘Ïivu pfiedstavitele rasy, která pociÈuje k jídlu odpor.
·ílenost, viìte.

Za chvíli budeme v nejzajímavûj‰í ãásti trhu, naz˘va-
ném Galerie rarit. Tady je moÏné dostat nejexkluzivnûj‰í
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zboÏí, hodné nejlep‰í restaurace. Odhrnuji ‰ÀÛry srkaãek,
jemn˘ch jako záclony, jen proto, abych spatfiil nepronik-
nuteln˘, leskl˘, buclat˘, kulat˘ âengÛv obliãej. Mûsíc ve
Ïlutém úplÀku.

„Ahoj, Herme,“ proná‰í zdvofiile. „Jsi tu dnes brzy. Já
jsem uÏ skonãil a jdu do práce. Ale podívej se, jakého
mám krásného sagitarijského hlavobfiicha. To je exem-
pláfi, co?“

Dívám se. Pfiívûtivû se kfiením a v duchu se pfiímo svíjím.
Exempláfi? BoÏe, to není správné slovo. Právû odná‰í z trhu
zázraãn˘, oslizl˘, mûÀav˘ poklad. Zázrak. Symfonii nád-
hery. Která mûla b˘t má. Kterou bych podával à la Cen-
taurine. Nebo na zeleninském laudijském punãovém
pûniãi.

Kdepak. Hlavobfiich se zmítá v prackách âenga, kter˘
mû obdafiuje dal‰í dávkou úsmûvÛ a poklon. Stejnû uÏ
sbalil nejlep‰í maso z dne‰ní dodávky.

KéÏ ho trefí ‰lak, dobytka. Zato Bar vypadá, jako by ne-
smírnû zatouÏil nauãit se zvracet. Nu coÏ. Nikdo nefiekl, Ïe
práce úfiedníka je snadná. Ale pfiesto se nedá srovnat
s tím, co musí vûdût a umût správn˘ ‰éf. Hned ukáÏu
tomu nadutému ·utru, Ïe skuteãné jídlo ani kuchafiské
umûní nic nenahradí. A Ïe jejich prozdravotní svinstva se
nehodí ani k v˘Ïivû pûstûného masa.

Moment, copak to leÏí na hromadû ksichtolovcÛ, sko-
ro úplnû pfiikryté jejich ‰irok˘mi nafoukl˘mi plá‰ti? Kry-
soret˘ vlh. Pfiitom zelen˘, ne ãern˘. âeng musel mít vlãí
mlhu, nebo se bojí upravit tohoto fantastického tvora
s nesl˘chanû obtíÏnou pfiípravou.

Já se nebojím. Je to mÛj opus magni. Hned se cítím
lépe. UÏ vidím, jak v mé Plaãtivé kometû bude vrchní na-
bízet pfií‰ernû drahé, exkluzivní jídlo z vlha. Na ãernola-
n˘Ïov˘ch plátcích. Na‰tûstí mi Îampíci nedávno pfiedali
k vyuÏití kadáver.

„BûÏím, Dodo,“ povídám na pÛl huby ve snaze, abych
neotevfiel rty pfiíli‰ triumfálním úsmûvem. „Musím najít
nûco na dne‰ní obûd. Uvidíme se v noci v PlaÈ a plaã?“
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„Nevím, jestli to stihnu. U nás je kaÏd˘ den takov˘
ruch, Ïe se sotva drÏím na nohou. Ale pokusím se.“

UÏ to vidím, kámo.
âeng se skoro nikdy v oblíbené hospÛdce zdej‰ích ‰éf-

kuchafiÛ neobjeví. Jako host je k niãemu.
Ale âeng je âeng. Neproniknuteln˘, zdvofiil˘, chladn˘

hajzlík. Mûl se narodit jako Je‰tûr.
„Tak ahoj, Herme.“
„Mûj se, âengu.“
Je‰tû chvilka povinného smlouvání, a Bal nakládá vlha

do furgonu. Fantastika. Zase jednou nûco s pofiádnou
chutí. Oblékám si kombinézu, masku a otevírám poklop.
Vítej v nádrÏi. Zfietelnû zneklidnûn˘ Archistrategus ãeká
venku. Urãitû se mu nelíbí to, co vidí.

Zalévá mû studené zelenkavé svûtlo. Vstupuji do tyr-
kysového mûÀavého oceánu. Vstoupil jsem do nádrÏe
mnohokrát, ale stejnû mû mrazí v zádech. Vûdomí, Ïe ten
hezk˘ svûtlezelen˘ prostor kolem mû je smûs Ïírav˘ch ky-
selin, vÛbec nepomáhá. Je tu tro‰ku dûsivû.

V‰ude se míhají stíny. Dlouhé i oblé, bfiichaté i kulaté,
ploché i mnohoãlánkové. Îádn˘ z nich by mû nemûl se-
Ïrat. Teoreticky.

Vidím majestátní siluetu korvetního kruÈáka, kter˘
opravdu pfiipomíná koráb pod pln˘mi plachtami. Pokud
by koráby mûly stoÏáry i na bocích a k˘lu.

Lahvoleb zoufale mává panoÏkami, jako kdyby se topil.
Jeho masivní hnûd˘ trup vypadá o‰klivû a neobratnû.
Tvor se pohybuje chaoticky, ‰kube sebou jako nûkdo s ne-
vyléãitelnou ‰kytavkou. Vypadá jako neúspû‰ná, pomalá
hromada bláta. Velk˘ omyl. Lahvoleb je rychl˘ jako cyne-
riansk˘ mistrál a jeho ploché, skoro lidské zuby dokáÏou
jedním vrzem ukousnout dlaÀ nepozorného kuchafie.
Nebo hosta, protoÏe lahvoleb je prakticky nesmrteln˘.
Nemá nervovou soustavu ani receptory bolesti, proto se
neocitl na unijním seznamu druhÛ se zákazem poÏívání.
Je tfieba znát nûkolik trikÛ, jak ho pfied snûdením uspat.

Ale ty nehledám.
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Boty s tûÏk˘mi podráÏkami mû udrÏují ve svislé poloze,
fosforeskující svûtlá stezka evakuaãní trasy vypadá jako
prÛchod na druhou stranu duhy.

Neboj se. Následuj svûtlo.
KdyÏ mi pracovník nádrÏe sáhne na rameno, trochu

nervóznû se obracím. Tlust˘m sklem pfiilby prosvítá ‰upi-
nat˘ obliãej a nehybné oãi Je‰tûra. Gesty se mu pokou‰ím
popsat, co potfiebuji. K˘vá hlavou a ukazuje velkou tma-
vou skvrnu v rohu nádrÏe. Tlapou mû zve, abych pfii‰el
blíÏ. Opatrnû odboãuji ze stezky, dûlám nûkolik krokÛ. Fos-
foreskující prÛchod do nebe vypadá odtud bledû a vzdále-
nû. Sbohem, svûtlo. Nyní jsem nepfiíjemnû blízko pekla.

Je‰tûr rozsvûcuje baterku. Paprsek klouÏe po tmavém
povrchu skofiepiny, vyvolává duhové reflexy. Hrudkovitá
hlava se ‰esticí oãních otvorÛ se pomalu pohybuje. Osm
tlap s dûsiv˘mi drápy se pokou‰í r˘t, ale dno akvária po-
kr˘vá jen nevelká vrstva chaluh z pásu Plejád. Tvor vztek-
le syãí, v kaÏdém pfiípadû otevírá hubu, jako kdyby syãel,
a odhaluje jasnû Ïluté, proklatû ostré kostní bfiitvy. Jistû.
O to jde. Okázal˘ altairsk˘ Ïelvák.

K˘vnutím ukazuji na Ïelváka, a pracovník nádrÏe vy-
tahuje z kapsy síÈ. V téÏe chvíli do mû naráÏí rozjet˘ klou-
zák. Ztrácím rovnováhu a se zoufal˘m kmitáním nohou
se pfievracím na dno. Tûsnû nad sklem pfiilby vidím naãer-
venalé ãlánkovité bfiicho betelgeuzanského ìábla, pokry-
tého zelen˘mi v˘rÛstky, a potom nafoukl˘ oranÏov˘
balon zadeãku. Konãetiny pokryté chloupky tvrd˘mi jako
kosa smrÈáka mi pfiejíÏdûjí po boku a rameni.

BoÏe, a kolem je kyselina.
Sly‰ím, cítím, vidím, jak se trhá látka kombinézy. Bû-

hem jednoho v˘dechu se rozpustím jako máslo na pánvi.
Panicky mrskám nohama a pokou‰ím se zachytit posled-
ní zbytky vzduchu. Asi vypadám jako pokaÏen˘ ‰a‰our.

He, he, Hermoso Madrid Iven právû prudce mûní kon-
zistenci.

Je‰tûr asi vÛbec nevnímá, Ïe umírám. Dost flegmaticky
sahá k pasu pro odrazující pí‰Èalku. Energicky jí potfiásá,
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aÏ se tekutinou rozbíhají ostré kmity. Betelgeuzansk˘ ìá-
bel se popla‰enû nofií do tmy. Já mezitím leÏím na zádech
a pomalu umírám.

Hodnû pomalu.
Upfiímnû fieãeno, naprosto nepostfiehnutelnû. D˘chám

a vÛbec se nerozpou‰tím. Pfiinejmen‰ím ne pozorovatelnû.
·a‰our. Jo. To je dobré pfiirovnání.
Pracovník nádrÏe hází síÈ na Ïelváka a potom ke mnû

natahuje ruku. Zvedám se z podlahy trochu rozpaãit˘.
Mûl jsem vûdût, Ïe je tu bazar, a ne boji‰tû. VáÏné nehody
v nádrÏi jsou stejnû vzácné jako galaktické sníÏení daní.

Nenápadnû se snaÏím prohlédnout rukáv kombinézy.
Není na nûm ani ‰krábaneãek.

Ze stropu jako obrovské krakenovo chapadlo sjíÏdí fietûz
zakonãen˘ hákem. Je‰tûr k nûmu upevÀuje síÈ a zvedá
palec na znamení, Ïe je hotov.

Mám dost dobrodruÏství i masa na polévku, abych
mohl koneãnû vylézt nádrÏe. Za prÛlezem s úlevou sun-
dávám masku a vidím, Ïe Bal uÏ ukládá Ïelváka do nádr-
Ïe vzadu furgonu.

„Tak co, ‰éfe? UÏ jsme pro dne‰ek skonãili?“
Pfiikyvuji. Platím nákup a vracím se na parkovi‰tû. 
Dohání mû ud˘chan˘, rozzloben˘ ·utr.
„To bylo proti pfiedpisÛm!“ kfiiãí.
„Co? Îe jsem upadl?“ ptám se trpce.
„Nebezpeãná nehoda! Mûlo by se to zakázat!“ Îiv˘

krystal poboufiením purpuroví.
„Jistû. Také si to myslím.“
„Jste neopatrn˘, Ivene! Vystavujete se nebezpeãí. A tím

mÛÏete také ohrozit Ïivoty nebo zdraví hostÛ restaurace.
To je nepfiípustné!“

Co nevidût mû trefí ‰lak. NedokáÏu zastavit pfiíval hnûvu.
„Vafiím od narození. Uji‰Èuji vás, Ïe jsem klienta nikdy

neotrávil. V‰ichni se vrátili domÛ celí, zdraví a sytí. Staãí?“
„Kdybyste podával sterilnû zabalenou stravu, energe-

ticky hodnotnou a plnou zdrav˘ch sloÏek, naprosto by to
staãilo!“
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Aha, takÏe uÏ vím, kde jsme. A vÛbec se mi to nelíbí.
„Tento udivující projev znamená, Ïe jste stoupencem

zelené krmû? Obyãejn˘m agitátorem?“
Bar stfiídá barvy. 
„Pouze kontroluji va‰e poãínání jako ‰éfa restaurace.

Z povûfiení ministerstva.“
„Jistû. Nepochybnû. Jste pouh˘m ignorantem s ústy pl-

n˘mi frází. Navíc nekompetentním.“ Ve zlosti zapomí-
nám, Ïe nemá ústa.

„Pane Ivene, zapomínáte se!“
„Ne. To vy zapomínáte, co patfií k povinnostem úfiední-

ka Unie.“ Prásknu dvefimi vírníku.
KdyÏ uháníme ke Kometû, slunce uÏ je vysoko, pozla-

cuje bledou fialovou oblohu záfiivou polevou, ale je‰tû po-
fiád je hodnû ãasné ráno. Na pláÏi jsou jen rybáci, po písku
se majestátnû procházejí periptery a osamûlá Mackara pû-
stuje jogging.

Nakláním se na sedadle dozadu a zavírám oãi. Nesná-
‰ím tûÏkou mlãící pfiítomnost uraÏeného oufiady. Je‰tû
dobfie, Ïe se za chvíli ocitneme ve staré dobré Kometû.

*

Na‰i restauraci tvofií velk˘, ale elegantní, terasovitû vysta-
vûn˘ komplex budov se soukromou pláÏí, dvûma bazény,
zahradou, tfiemi bary, saunou pro teplomilné bytosti, mra-
zivou jeskyní pro ty, ktefií dávají pfiednost chladu, VIP sály,
akváriem, zasklenou verandou a salonky pro zvlá‰tní pfií-
leÏitosti. Tam v‰ude podáváme hostÛm nejrÛznûj‰í jídla.

My, to znamená mÛj spoleãník Trval˘ profit, majitel
Komety, a já, ‰éfkuchafi. Jak si jistû domyslíte, Profit je
Je‰tûr, nemá potuchy o vafiení, zato se vyzná ve k‰eftech.
Touto dobou uÏ urãitû sedí v kanceláfii. Je‰tûfii berou po-
vinnosti vÏdy nesmírnû váÏnû. Profit je asi m˘m pfiítelem,
ale kdyby Kometa najednou zaãala ztrácet klientelu nebo
moje jméno vy‰lo z módy, vyhodí mû bez mrknutí ne-
hybného plazího oka.
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Sám mi to fiekl.
Právû za to ho mám rád. Za upfiímnost.
Pfied Kometou se uÏ se‰el dost velk˘ houfec, rozdûlen˘

do ãtyfi dost v˘razn˘ch skupinek. Demonstranti mávají
transparenty, skandují navzájem se vyluãující hesla, medi-
tují, levitují ve vzduchu, foukají do nemoÏnû kakofonic-
k˘ch trubek. Ale nemyslete si, Ïe se nûco stalo. Normálka.
Obvykle je jich dokonce víc. Den je pfiíli‰ hezk˘, neÏ aby
se ménû zaÏraní snaÏivci osvobozování lu‰tûnin nebo ak-
tivisté hnutí Svobodu pro jeÏkomlÏe nevypravili na pláÏ.

ZÛstali jen opravdoví bojovníci. MudÏahedíni antires-
tauraãní kampanû.

Pfii ãekání pfied branou nûjaká pra‰tûná Mackara s v˘ra-
zem svatého poboufiení bu‰í do okna na mé stranû a mává
svazeãkem povadlé, ale jinak bûÏné terranské mrkve.

„Pokrytãe! Bere‰ dÛstojnost této ne‰Èastné rostlinû!“
jeãí chraptiv˘m hlasem buldoka.

„Ne masu! Ne bílkovinám! Ne zeleninû! Ne polním
produktÛm!“ ryãí mezitím skupinka HlístÛ a Je‰tûrÛ. „Îiv
se kosmick˘m éterem! ¤ekni ano paprsku energetické
jednoty!“

„Jídlo je hnus! Pryã s jídlem! MrchoÏrouti! Shnilojedi!
Zakázat Ïraní. Îraní je galaktick˘ zloãin!“

To jsou samozfiejmû extremisté. Radikální nejedlíci ni-
ãeho nebo nûco v tom duchu.

„Trúúúch!“ kvílí trubaã.
Aktuálnû pfiedstavuje nejrozumnûj‰í hledisko. VÏdyÈ

troubit smí kaÏd˘.
„NepoÏírej bliÏního svého, abys nebyl sám seÏrán!

A pravím vám, Ïe ve‰ker˘ Ïivot, i ten neoÏiven˘, je svat˘!
Proto je lépe umfiít hladem a nepoddat se choutkám neÏ
se najedením stát dûdicem zloãinu! I kdybych kráãel údo-
lím pln˘m jídla, nesáhnu pro nû, protoÏe…“

„Jo, jsem vrchní svinû údolí?“ hihÀá se Bal.
Je‰tûr v oranÏov˘ch ‰atech a s vytfie‰tûn˘ma oãima ‰ílen-

ce se bu‰í do hlavy mou nejnovûj‰í kuchafiskou knihou.
Navíc s pevnou vazbou.
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„Trúúúf!“ potvrzuje trubka.
„Za jist˘ch okolností má kaÏd˘ Ïivot vûdomí! Skupino-

vé vûdomí je nejvy‰‰í formou vûdomí! Konec se zabíje-
ním kvÛli jídlu! Kdo vezme Ïivot, je vrah! Ano pro
syntetickou stravu! Ví‰, Ïe hejno ãizosvistÛ je chytfiej‰í neÏ
ty?! Jak mÛÏe‰ jíst nûco, co se ti vyrovná inteligencí?“

Barevné transparenty, znázorÀující pukající lebky, se-
kání svalÛ a obrovské klapající zuby se míhají vzduchem,
kaÏdou chvíli mûní obsah. Nad na‰imi hlavami exploduje
mlÏn˘ baner s lebkou a nápisem: „Vrahové!“

Mackara stále zufiivûji bu‰í ne‰Èastnou mrkví do okna,
zanechává rozmazané oranÏové pruhy.

„Potlaãuje‰ dÛstojnost této ubohé rostliny! Hanobí‰ ji
pokládáním za pfiedmût, kter˘ je moÏné beztrestnû sníst!“

Plesk! Do karoserie vozu naráÏí zralá arkturianská
hru‰ka. Potom rajãatovec z Centauri. A nûkolik betelgeu-
zansk˘ch pomelií.

„Také zelenina chce dÛstojnû Ïít a potom vadnout
v souladu s plánem matky pfiírody! Stop nezákonnému
vyuÏívání rostlin!“

Ze zadního sedadla doléhá pravideln˘ Èukot kláves. Vá-
Ïen˘ pan Bar zaznamenává. Tu‰ím, Ïe zpráva mi nebude
naklonûná. Vzal to ìas!

Pfiipadá mi, Ïe sly‰ím tiché mruãení. Nûco jako:
„Zavedení krmû by tyto protesty uti‰ilo. Ale ne. Nûkte-

fií tvrdohlavci neumí pochopit, v ãem spoãívá pokrok.“
Mlãím. Nereaguji. Ale pfiiznávám, Ïe mi to dûlá potíÏe.
„To jsou pra‰tûnci, ‰éfe!“ BalÛv ‰irok˘, zvrásnûn˘ obli-

ãej se ‰klebí. „Sranda, ne?“
Mrká na mû a nevûfiícnû vrtí hlavou.
Vegetani jsou stejn˘mi rostlinami jako kofienová zele-

nina. Ov‰em vytvofiili docela pfiíjemnou civilizaci a na-
‰tûstí mají vût‰inou pod natí trochu oleje.

Mezitím se koneãnû nehluãnû otevírá brána a pou‰tí
furgon na území komplexu. Nûkolik protestantÛ se po-
kou‰í proniknout dovnitfi, ale „automatick˘ neinvazní
stráÏce ústavou zaruãeného soukromého majetku“, ve
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zkratce „vyhazovaã“, je posílá jemnû, skoro nûÏnû zpátky
na chodník.

Klid. Nedocenûné slovo.

*

„Ahoj, Herme,“ vítá mû na prahu ná‰ manaÏer Hlinûn˘
antracitov˘ od‰tûpek. Je Ply‰ák, a já, kdyÏ se dívám na
jeho klidn˘ usmûvav˘ obliãej, pokryt˘ tmav˘m chm˘fiím,
a veselé kulaté oãi, opût dûkuji osudu a Profitovu rozumu,
Ïe jmenoval na toto zatracenû riskantní místo kompetent-
ního, svûdomitého, stabilního obyvatele Kronosu. VÛbec
netu‰íte, jak je dobré mít za manaÏera profesionálního Ply-
‰áka. Nejde v˘luãnû po zisku jako Je‰tûr, nehysterizuje jako
Mackar, nekombinuje jako Hlíst, nemodernizuje pofiád
a nesmyslnû jako ·utr ani v‰echno nepodceÀuje jako Hlí-
za. Prostû skvûle pracuje.

SnaÏím se rychle vystoupit, neÏ se vybatolí kulat˘ ·utr,
abych se ti‰e dozvûdûl, jak na tom dneska jsme.

„Hodnû nárokÛ?“ ptám se ti‰e.
KaÏdé ráno pfiichází pfiinejmen‰ím tucet stíÏností a náro-

kÛ od hajzlíkÛ podobn˘ch tûm, ktefií demonstrují pfied na‰í
hospodou, ale místo mávání transparenty dávají pfiednost
tradicí posvûcené, ale stejnû nesmyslné právní cestû.

„Ále.“ Mává rukou. „Dvanáct. Na víkend docela málo.
Vyfiídím to do poledne.“

„CoÏe? Jaké nároky?“ oz˘vá se spû‰nû inspektor. „StíÏ-
nosti? Kritiky? Soudní Ïaloby?“

„Kdepak,“ pfieru‰uje ho okamÏitû Od‰tûpek. „Ne nároky,
ale názvy. Diskutujeme o nov˘ch názvech jídel v menu.
KvÛli zatraktivnûní jídelního lístku.“

Nefiíkal jsem, Ïe ná‰ manaÏer je skvûl˘? A má slu‰n˘
reflex.

„Pan Archistrategus Bar,“ pfiedstavuji mu ·utra. „Unij-
ní inspektor pro v˘Ïivu.“

„Vítejte v Kometû,“ usmívá se Od‰tûpek. „Pojìte za mnou.
UkáÏu vám sály.“
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UÏ jsem doufal, Ïe se podafií niãemu odsunout, ale ·utr
je neústupn˘.

„Dûkuji, ale mû zajímá kuchynû,“ pohlíÏí v˘znamnû na
mû.

Tak snadno se ho nezbavím.
Bal se drbe v nati a prohlíÏí si karoserii vozu.
„Chtûlo by to do myãky, ‰éfe. Arkturianská hru‰ka má

hroznû Ïíravé barvivo.“
„Napfied pfiedej Afroditû maso. A fofrem.“
Je Hlíza, takÏe se samozfiejmû rozpt˘lil a okamÏitû za-

pomnûl na dodávku. S nimi je to tak pofiád.
„Aha, jo. Úplnû jsem zapomnûl.“
„Ale já ne, brá‰ko. Hned vyndej, co tam má‰ dobrého.“
Je tu Afrodita Knidos Steig, má odbornice na ryby

a mofiské plody. DokáÏe úÏasnû pfiipravit v‰echno, co kdy
spalo, jedlo a rozmnoÏovalo se v tekutinû.

Pilná Afi, vÏdy na místû. Vafií jako bohynû a z m˘ch zá-
stupcÛ je rozhodnû nejodpovûdnûj‰í.

PohlíÏí do vozu a nad‰enû hvízdá, aÏ nás v‰echny slad-
ce mrazí.

Afrodita si nikdy neuvûdomuje ohromující sílu svého
hlasu. Vychovali ji pozem‰tí manÏelé, ale Afi se nenarodi-
la na Ïádné z lidsk˘ch planet. Pochází z Titanu a je ãisto-
krevná Siréna.

„Vlh!“ volá vesele. „BoÏe, a altairsk˘ Ïelvák! Fantastic-
ké! ·éfe, bude‰ toho Ïelváka klohnit sám, nebo se musí‰
pfiedvádût jinde?“

„Pfiipravím jen carpaccio z pfiedních tlap. Z krun˘fie
a odfiezkÛ uvafi polévku a ze zbytku masa udûlej, co chce‰.
I tak to bude super.“

Jednobarevné oãi s mûÀav˘mi drobeãky hvûzdného
prachu záfií radostí. Také ona svou práci miluje.

„V tom pfiípadû kfiupavé nugetky na hromotníku ze
soustavy Liry. K tomu kapotáÏová omáãka. AÈ se mÛÏe
pfiedvést i Lola.“

Souhlasnû pfiikyvuji. Afi miluje nesnadná jídla. A pfii-
pravuje je jako nikdo v Galaxii.
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„Dobfie, Bale. Odnes v‰echno do rybí kuchynû,“ velím,
uÏ v pracovní horeãce. Na její pohyb je hezk˘ pohled.
Dlouh˘, na konci rozdvojen˘ ocas, pokryt˘ mal˘mi mod-
rozelen˘mi ‰upinami, pÛvabnû balancuje a vyrovnává ry-
chlé kroky vysok˘ch, ponûkud ptaãích nohou. Tûlo je
pruÏné, skoro Ïenské, ruce útlé, krk ‰tíhl˘. Afi má hezkou
malou hlavu s jednoduch˘m profilem, velké tmavé oãi,
úzk˘ nos a v˘razná ústa s jedním kostním plátkem místo
zubÛ. PerleÈová, jemnû ‰upinatá kÛÏe se leskne pÛvabnou
zelení. Vlasy, vlastnû stfiapec dlouh˘ch, jemn˘ch, jakoby
Ïelvovinov˘ch per, mají temnû tyrkysovou barvu, pfie-
cházející na koncích v ultramarínovou. KdyÏ se Afrodita
pohybuje, úães ti‰e klape jako zvoneãky.

Ale nenechte se ani náhodou zmást pÛvabn˘m vzhle-
dem. Afi je skvûlá, tvrdá Ïenská. A dokonalá ‰éfkuchafika.

Známe se dlouho a máme se moc rádi. Pfiesto jsem se
nikdy nedozvûdûl, jak˘m zázrakem ji vychovali lidé.
Nemá v tom smûru Ïádné traumatizující vzpomínky, pfii
dotazu pokrãí rameny a fiekne:

„Normálnû, jako otec a matka.“
Celá Afi.
Kdysi se pokou‰ela zpívat v barech, ale skonãilo to ‰pat-

nû. Nakonec pochopila, Ïe ve skuteãnosti miluje vafiení.
Vzpomínám si, co to bylo za nadûlení, kdyÏ ná‰ pfiedchozí
manaÏer, bohuÏel Je‰tûr, ji sly‰el, jak si v kuchyni brouká.
BoÏe, to byla pfiímo katastrofa. Samozfiejmû okamÏitû ze‰í-
lel ‰tûstím. Navzdory m˘m ãetn˘m intervencím pod hroz-
bou vyhození z práce ji donutil k recitálu u nás v Kometû.
Bohudíky komornímu. Tehdy jsem se utkal s Profitem tak,
Ïe jsem málem pra‰til prací. Ale i Profit obãas nevidí dál neÏ
do své vlastní kapsy plné prachÛ.

TakÏe dostali to své umûní.
Staãila zazpívat tfii písnû. Pfii první hosté ztuhli nad ta-

lífii, nejedli, nemluvili, jen na ni zírali a ti‰e jeãeli nad‰e-
ním. Zdálo se, Ïe upadli do transu jako my‰i pfied kobrou.
Na zaãátku druhé nûkdo omdlel. Na konci se dva váÏení
politici vrhli na sebe a zaãali se ohroÏovat rybím pfiíbo-
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rem. Pfii dal‰í se znám˘ umûlec se vzlykáním a kfiikem
z lásky k Afi pokusil podfiíznout si krk. Na‰tûstí pro sebe
i Kometu k tomu pouÏil dezertní lÏiãku. Odzbrojili ho
a odvezli do nemocnice dfiíve, neÏ ji staãil polknout.

Trval˘ profit se nám samozfiejmû neomluvil. Zato dal
mnû i Afroditû pofiádné prémie a ubohého Je‰tûra nahra-
dil Hlinûn˘m antracitov˘m od‰tûpkem.

Díky mu za to.
Napadla mû bláznivá my‰lenka pustit Afi na ·utra. AÈ

ho okouzlí sv˘m zpûvem, a ten kretén bude ná‰. Ov‰em
hned jsem si vzpomnûl, Ïe Ïivé krystaly hystericky nená-
vidí normální hudbu i v‰echny uspofiádané zvuky. Pr˘
uvádûjí jejich krystalickou strukturu do nepfiíjemn˘ch
vibrací. BoÏe, dobfie, Ïe jsem nepoÏádal Afroditu o árii.
VáÏen˘ pan Bar by se mohl rozletût na tisíc poboufien˘ch
kousíãkÛ a to by teprve bylo tóão. Minister‰tí právníci by
nás dokonce mohli obvinit z vraÏdy.

Zatracen˘ den. KéÏ oufiady vezme ìas.

*

PohlíÏím na svou obrovskou kuchyni. Velká hala s vale-
nou klenbou pfiipomíná kuchyni. Nebo podzemní továr-
nu na tajné zbranû. Uprostfied kypí stra‰livé kotle bemarÛ.
V nich se klohní a ohfiívají spousty polévek, zásmaÏek,
gulá‰Û a omáãek. U jedné stûny ‰lehají pekelné plameny
ohni‰È. Hned vedle d˘mají pece. U sporákÛ, Ïhav˘ch jako
nitro supernovy, se hemÏí moji kuchafii. Skupina dokona-
le zorganizovan˘ch darebÛ. KuchyÀsk˘ gang, kterému
velím. Atilla vafiících HunÛ.

Samozfiejmû, kaÏd˘ z nich je blázen. Dodejme, Ïe blá-
zen ozbrojen˘ soupravou nejostfiej‰ích, nejvraÏednûj‰ích
noÏÛ, direktivami Mezigalaktické unie pfiísnû zakázan˘ch,
pfii pohledu na nû by citlivûj‰í úfiedníci ihned omdleli. Ar-
chistrategus uÏ nevypadá nejlíp. Schovává se za m˘mi
zády a pofiád usilovnû pí‰e. Mezitím kaÏd˘ pracovník pro-
vádí zvlá‰tní ‰avlov˘ tanec na prostoru men‰ím, neÏ je hi-
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bernaãní kabina kosmického trajektu. Obávám se, Ïe nû-
kter˘ nûco provede. Vrhne se s fievem na kolegu, kter˘
mu vzal sekáãek nebo posunul krájecí prk˘nko. Pfiedvede
ukázku ‰ermu s paliãkou na maso a filetovacím noÏem.
Sehraje scénu pitvání mrtvoly nebo se prostû pustí do
rvaãky.

Jsou schopní v‰eho.
Samozfiejmû, je to bûÏné chování personálu kaÏdé ku-

chynû. Ale dnes bych dal pfiednost tomu, aby se obe‰li bez
podobn˘ch rituálních v˘stfielkÛ. Nejradûji bych Bara odtud
odvedl. MÛÏe se to podafiit, uÏ staãil nepûknû zmodrat.

„Je to maso?“ ptá se vydû‰enû. „Mrtvola nûjaké Ïivé
bytosti?“

„Ne mrtvola, ale maso,“ vysvûtluji.
Kruci, tato kontrola se mi líbí ãím dál míÀ.
„Budete to vná‰et do organismu? NeÏivé zvífiecí tkánû?“
Ne. Îivé tkánû kreténa. Nu coÏ, musím zachovat trpû-

livost. Ten dobytek se ani nepokusil dozvûdût, jak se Ïiví
vût‰ina ras ve vesmíru? Nesl˘chané!

„Po patfiiãné úpravû a tepelném zpracování, samozfiej-
mû ano. Tak se udrÏujeme pfii Ïivotû. Jídlem. Pfiíprava ma-
sit˘ch pokrmÛ vyÏaduje umûní a patfiiãné ‰kolení. Aby se
maximálnû vyuÏily v˘Ïivné sloÏky a zdÛraznila v˘jimeã-
ná chuÈ jídla.“

„Offf!“ úpí o‰klivostí. „Taková hrÛza! Je‰tû dobfie, Ïe
brzy bude moÏné omezit toto dûsivé barbarství.“

Hej, to zní podezfiele.
„Co máte na mysli?“
„VyváÏenou syntetickou stravu,“ odpovídá okamÏitû.
O‰klíbám se. No ov‰em. Posedl˘ idiot. BoÏe, proã se ti

v‰ichni derou k moci? Tento svût je ‰patnû organizovan˘.
SnaÏím se co nejrychleji odvést chytrolína z této ãásti

kuchynû, ale nejdfiíve musím projít sektorem, kde pracu-
jí Hlízy.

Vegetani pÛsobí jako bouraãi masa. Velcí, urostlí, s ra-
meny jako betelgeuzansk˘ medvûdník, s pÛvabem peri-
pter poletujících nad vlnami krájejí, filetují, vykosÈují
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a dûlí maso. Tvofií skupinu nejzdegenerovanûj‰ích, nej-
bezohlednûj‰ích kuchyÀsk˘ch pirátÛ, jaké nosí planety. Je
to pohled patetick˘ i krut˘, jako zahákování pirátÛ. Velké
pláty masa, ãervené, fialové, bílé, zlaté i modré, jako ab-
straktní mobilní sochy, se kroutí a oddûlují od báze kostí,
zalité krví nejrÛznûj‰ích barev. âerná krev zalévá modré
maso lukiansk˘ch buvolÛ. Aldebaranského fivoub˘ka
skrápí smaragdové kapky. PolyhoÀka ovãí se rozevírá
v perlov˘ch pablescích. Jeleník z Betelgeuzy vypadá jako
zlat˘ kvût pokropen˘ ‰arlatem. Jemné fialové pláty ori-
onské narvalnice se pfii vykosÈování zbarvují Ïlutû.

Velké pokroucené tlapy Hlíz upravují nejdraÏ‰í maso
s obratností a láskou.

Îádná rasa nemá tak fenomenální fieznick˘ talent jako
rostliny. To jsou rození mistfii noÏe a sekáãku. Vím, co fií-
kám. To, Ïe metabolizují hnijící organickou ka‰i bohatou
na minerály, s tím nijak nesouvisí. Vedoucí smûny PetrÏe-
la, velk˘ Hlíza s barevn˘m ‰átkem uvázan˘m pirátsky na
hrbolatém ãele, zvedá na pozdrav ruku.

V pofiádku, ‰éfe. V‰echno jde v˘bornû.
Odpovídám pok˘vnutím hlavy. Urãitû to jde dobfie.

Ostatnû na v‰echno dohlíÏí neúnavn˘ Sinus U, mÛj zá-
stupce v oboru masa.

Uf, koneãnû odtud mÛÏu odejít. Podle toho, jak in-
spektor pohlíÏí na vnitfinosti, kosti a krev, mám potíÏe uÏ
teì. ·utrák mezitím zufiivû zapisuje.

„Pane Ivene, jsou pracovi‰tû sterilní?“
Sám jsi sterilní, balvane.
„Nejsou,“ odpovídám nerad, a Bar rÛÏoví nad‰ením.

„NemÛÏou b˘t, inspektore. Ale uji‰Èuji vás, Ïe splÀují
v‰echny unijní normy.“

„Hmm,“ zamruãí a rozhovor konãí.
¤ídím své malé vzná‰edlo, v Kometû naz˘vané kapitán-

sk˘m mÛstkem, k pracovi‰tím se zeleninou. Pásy zmuchla-
n˘ch fias, polypovitá zelenina z pásu Orionu, kvûtenství
jedl˘ch lián z Aldebaranu, rajãatovce, chlupaté a dûsivé ar-
tyãáky, vypadající jako rozcuchaní jeÏci, hromotník z Liry,

Maja Lidia Kossakowska30

Kossakowska 4 - zlom  28.1.1957 10:03  Stránka 30



laudijsk˘ punãov˘ pûniã, zelenolisty, mofisk˘ salát z Eleusis
a pláty ãernolan˘ÏÛ z Jugotu uloÏené do pÛvabn˘ch kom-
pozic by nadchly kaÏdého malífie záti‰í.

Tady spoleãnû loupou, sekají a odpeckovávají Je‰tûfii,
Mackarové a Ply‰áci. Neobejde se to samozfiejmû bez drs-
n˘ch ÏertÛ, hloup˘ch jízlivostí a krátk˘ch hádek, které
utichnou, jakmile se na podlaze objeví pruhovan˘ stín zá-
bradlí kapitánského mÛstku.

V‰echno jde dobfie, ‰éfe. Pod kontrolou, ‰éfe.
Doufám, Ïe je Bar koneãnû spokojen, ale pletu se.
„Rostlinná bílkovina,“ povídá. „Tedy nûco, co mûlo pfií-

m˘ kontakt se zemí, je to tak? Opravte mû, jestli se m˘-
lím, ale nûkteré z tûchto rostlin se zfiejmû nalézaly pod
povrchem pÛdy?“

·koda Ïe se tam nenalézá‰ ty, pitomãe.
„Ano. Rostliny mají nûco, co se naz˘vá kofieny. Obvyk-

le jsou pod zemí.“
„Toho jsem se obával,“ proná‰í zlovûstnû a úpornû Èuká

do klávesnice.
Pomoc. Asi uÏ brzy nevydrÏím a u‰krtím toho dobytka

vlastníma rukama. JenÏe jak se ‰krtí kámen?
Odboãuji za roh.
Nyní hlavní kuchynû. Je to království Zeleného potrha-

ného stfiípka, mého prvního zástupce. Tady se dusí, smaÏí,
peãe, vafií, flambuje, obaluje, marinuje, nakládá do octa,
galvanizuje, krystalizuje a chemicky pfiemûÀuje v‰echno,
co je ve vesmíru jedlé.

Obrovská kuchynû funguje jako nejlep‰í kfiiÏník Galak-
tické armady. KaÏd˘ zná své místo i úkoly. Kuchafii se po-
hybují plynule, klidnû, pfiesní jako ozubená koleãka
sloÏitého mechanismu. A nade v‰ím bdí vysok˘ béÏov˘
Ply‰ák se sametovou srstí a stejn˘m hlasem. A s ocelovou
pûstí.

Ale dnes nemÛÏu py‰nû pfiihlíÏet, jak to Stfiípek skvûle
zvládá.

„·éfe?“ skfiehotá neklidnû interkom. „Máme problém.“
„Co je?“
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„Zebro.“
Tato odpovûì úplnû staãí.
Jasnû. Divné, Ïe ne dfiíve. Zato v pfiítomnosti toho za-

traceného ·utra. Paráda.
Dávám si pofiádn˘ dou‰ek selenské whisky, kterou mám

pfii stfiídání po ruce. Bar pohlíÏí na lahviãku s podezfiením,
pfiestoÏe je na ní zfieteln˘ nápis: „Pracant. Vitaminizovan˘
energetick˘ nápoj.“ Smûfiuji vzná‰edlo k pracovi‰ti nejta-
lentovanûj‰ího a nejnesnesitelnûj‰ího specialisty na stude-
n˘ bufet, jakého jsem kdy mûl.

*

ZebrÛv stan se zmítá jako vlny magnetické boufie. Mine
snad sekunda, a S’mm-aÏ, obstojn˘ kuchafi pracující
v Kometû uÏ tfietí sezonu, vylétá jako ‰punt ‰ampaÀského
a s tfieskem chitinu padá na podlahu.

ShromáÏdûn˘ houf pracovníkÛ rozhnûvanû mruãí. Ok-
topusanka, na kterou si nepamatuji, pfiikládá namoãen˘
hadfiík ke krvácejícímu nosu Prada Alikanta Mendozy,
vynikajícího odborníka na grilování.

To není dobré. I proto, Ïe Archistrategus pofiád pfiihlíÏí.
Zato hodnotitelsky a ironicky.

Pfii‰el ãas na dal‰í dou‰ek whisky a zkou‰ku mého me-
diaãního talentu.

S’mm-aÏ se zvedá z podlahy a tfie si zátylek.
„Chtûl jsem ho jen uklidnit, ale pra‰til mû kastrolem do

hlavy,“ stûÏuje si pfii pohledu na mû.
Sestupuji z mÛstku a opatrnû se stavím do urãité vzdá-

lenosti od syãícího, zmítajícího se stanu.
„Zebro?“
Odpovídá mi ticho, ale zá‰kuby látky se ponûkud

uklidÀují.
„Zebro, to jsem já. O co zase jde?“
Plachta se vybouluje, potom vybuchuje smûs zufiivého

syãení a hvízdání.
„Mluv intergalakticky, chlape. Niãemu nerozumím.“
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Z trhliny látky se náhle vynofiuje hlava s purpurov˘m
zobanem, patfiící mistru zákuskÛ. Oãi mu zufiivû planou,
po bílé pleti plují zfietelné propletené linie, pfiipomínající
vzor na tûle zebry. Fialové.

Mizérie. Opravdová mizérie.
Zebro nejen zufií. Pfiímo ‰ílí.
Ustupuji je‰tû o kousek. Reflexivnû.
„NahlíÏel tam!“ skfiehotá stûÏí srozumitelnû. „Díval se,

jak krájím jeÏkomlÏe.“
„To je leÏ,“ protestuje Mendoza.
KvÛli rozbitému nosu zní jeho hlas stejnû idiotsky jako

ZebrÛv akcent. Máme zde skuteãné pfiedstavení nového
divadla. UÏ chybí jen to, aby nûkdo skákal po stolech, fii-
ãel a pomazával se smaÏen˘mi vajíãky ve jménu vysoké-
ho umûní.

Bufetov˘ odborník vytahuje zpod plachty prst ukonãen˘
drápem a mífií na spoleãníka od grilu s takovou zufiivostí
v hlase, jako kdyby drÏel v tlapû paralyzátor nastaven˘ na
maximum.

„NahlíÏel, úchylák! Perverzní hajzl! ·éfe, díval se, jak
pfiipravuji jídlo!“

V Zebrov˘ch zfiítelnicích je takov˘ dûs, Ïe je mi ho líto.
Právû v tom totiÏ tkví podstata nefie‰itelného problé-

mu. Nikdo z nás neví, z jaké planety Zebro pochází ani jak
se vlastnû jmenuje. Jeho pfiezdívka pochází od pruhova-
ného vzhledu, pokud je klidn˘, zbarvuje pruhy Ïlutû
a oranÏovû, a kdyÏ znervózní, ãervenû a fialovû.

Jedno je jisté. V jeho rodném svûtû je jídlo a pfiíprava
stravy naprost˘m tabu. Zakázaná, intimní sféra. O jídle se
nesmí mluvit, vefiejnû ho pfiipravovat, nabízet nûkomu
nebo se pfiiznávat k pocitu hladu. To je záleÏitost stydlivá,
naprosto soukromá a peãlivû skr˘vaná. Vefiejné vafiení je
víc neÏ obscénní. Je ohavné. V nejvy‰‰í mífie odsouzení-
hodné. A perverzní.

Problém je v tom, Ïe Zebro má talent. Neobyãejn˘, v˘-
jimeãn˘ kulinární talent. ZboÏÀuje vym˘‰lení jídel. Je vy-
nikajícím kuchafiem, a pokud jde o studen˘ bufet, nemá
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sobû rovného. Je to zatracen˘ génius. A ve vlastních oãích
stra‰n˘ úchylák.

Z toho, co vím, ne‰Èastn˘ Zebro musel z vlastní plane-
ty s ostudou uprchnut. Nic ho tam neãeká, jen hanba
a pomsta rodiny pohanûné jeho zloãinem.

Zebro je kuchyÀsk˘m vyvrhelem. Vesmírn˘m páriou
s mimofiádn˘m talentem.

Je hroznû smutné pohlíÏet na jeho zoufal˘ o‰kliv˘ ob-
liãej tepající fialovû pruhovan˘m poboufiením.

Nevím, jestli takoví jako on pijí, ale asi ne, protoÏe ji-
nak by se uÏ dávno stal alkoholikem. KdyÏ jsem spatfiil
Zebra pfied dvûma ãi tfiemi sezonami, vypadal a choval se
jako poslední somrák. Vrak na úplnû smutném a rozmûk-
lém konci existence. Zlomen˘ zoban, neupravené opefie-
ní, tfiesoucí se ruce, dûsivû prázdn˘ pohled odsouzence.
Zaãínal pracovat v dobr˘ch restauracích, ale v‰ude nako-
nec psychicky selhal, neustále vyvolával spory, v˘trÏnos-
ti, zaãínal rvaãky a niãil atmosféru. Pfiitom v restauraci je
souhra personálu nadfiazenou záleÏitostí. Netvrdím, Ïe se
musí v‰ichni milovat. Ale mûli by dokázat pfiinejmen‰ím
spolupracovat. Ov‰em se Zebrem by nedokázal strávit ve-
ãer u hrncÛ ani personál pekla. Ne‰Èastník tedy konãil
v pofiád hor‰ích ‰pelunkách. A pofiád ãastûji odporoval
nevhodn˘m spolupracovníkÛm. KoneckoncÛ je kuchafi,
nikoli boxer nebo hrdlofiez. KdyÏ jednou po bitce v dal‰ím
pajzlu skonãil na del‰í dobu s praskl˘m zobanem a vnitfi-
ním zranûním, uvûfiil, Ïe spadl na samé dno stoky.

A co hÛfi, byl pfiesvûdãen, Ïe ho ãeká oprávnûn˘ trest za
zpronevûfiení se tradiãním hodnotám.

Neb˘t specifické fyziognomie, urãitû bych ho nepoznal,
kdyÏ pfiehraboval odpadky Komety. Poskytl jsem mu v‰ak
‰anci pfiijetím do práce v kuchyni, protoÏe jsem ho uÏ znal
a vûdûl jsem, jaké zákusky pfiipravuje. Laudyjsk˘ hadovec
uzen˘ v koufii rÛÏokefiÛ z Aldebaranu, podávan˘ v hus-
peninû na základû selenské tfiistaleté whisky, nejvybra-
nûj‰í jídlo minulé sezony, je ZebrÛv vynález. A pfiestoÏe
‰éfové jin˘ch putyk posílali do Komety ‰piony, lichotníky
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a úplatné kulinární kritiky, podpláceli, vyhroÏovali a na-
dávali, nikdo nedokázal napodobit unikátní chuÈ tohoto
pfiedkrmu. UÏ vidím, jak krãíte rameny, karapaxy, cha-
padly nebo co vlastnû máte. Pf, v kaÏdé pofiádné restaura-
ci se najde nûco podobného. Jistû, nyní si mÛÏete dát
hadovce doslova v‰ude. Ale ten jedin˘, neopakovateln˘,
je servírovan˘ jen u nás. V‰ude jinde jsou jen laciné na-
podobeniny. Vûfite mi, rozdíl je takov˘ jako mezi baterkou
a supernovou.

Pfii‰el jsem tedy na nápad se stanem a obãas dovoluji
Zebrovi, aby si zafiádil a vyvolal scénu. Takovou jako teì.

„Posly‰, chlape,“ vysvûtluji trpûlivû jako laborant pûs-
tûnému hovûzímu. „Vím, jak je ti tûÏko. Ale Mendoza se
urãitû nechtûl dívat na tvé pfiedkrmy. Prostû ti pfiiná‰el
chybûjící ingredience. Plátno zvedl proto, abys je mohl
pfievzít. Jasné?“

Zebrovo hudrování pfiipomíná zvuky vafiícího bemaru.
„Intergalaktick˘m,“ pfiipomínám.
MÛj bufetov˘ specialista svítí fialovou a ‰arlatovou, ale

jeho hlas zní hodnû smutnû.
„·éfe! Díval se! Pfiísahám!“
„Polil jeÏkomlÏe olejem z Eleusis!“ vykfiikuje najednou

Prado Alikante. „VÏdyÈ to mohlo vybuchnout!“
Vrhám na svého grilmana vraÏedn˘ pohled. K ìasu,

v‰ichni tady vûdí, Ïe na Zebrovy triky se nesmí dívat. Ani
kdyby byly cirkusové.

„Mendozo, pozdûji si promluvíme,“ povídám ledovû,
protoÏe Zebro se opût zaãíná tfiást a vysouvat drápovité
prsty.

„Pfiiznal se! Sám se pfiiznal, deviant jeden,“ skfiehotá.
OkamÏitû propuká vfiava. Nûco chce fiíct i S’mm-aÏ,

Oktopusanka a nûkolik dal‰ích svûdkÛ. Za chvíli zde vy-
pukne opravdová hádka, a moÏná opût dojde na násilí.
Bar se zbarvuje dorÛÏova spokojeností.

„Rvaãka,“ povídá zálibnû. „Rvaãka v kuchyni v pracov-
ní dobû. Co si o tom myslíte, Ivene? Bude dobfie vypadat
v hlá‰ení? Zajímá mû, jestli na kvalitu vztahÛ v restauraci
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má vliv demoralizující pfiítomnost jateãného masa, nebo
osobnost ‰éfa. Samozfiejmû, kdyby se zde podávala vhod-
ná strava, k niãemu podobnému by nedo‰lo.“

Ryzí svinû.
Musím okamÏitû ukonãit hádku. Jinak mû v tom svém

milovaném hlá‰ení natfie tak, Ïe se nikdy neumyji.
„Dost!“ proná‰ím ledovû. 
Nastává naprosté ticho. Promluvila Autorita.
V tomto pfiípadû já, pochopitelnû. ·éf. Poslední instance.

Dobfie chápou, Ïe kdybych se nyní rozhodl vyhodit Zebra,
Mendozu, oba naráz nebo i v‰echny úãastníky incidentu,
pfiípad skonãí. Bude zameteno. Trval˘ profit ani nemrkne
a okamÏitû podpofií proceduru „noha–zadek–dvefie“. To je
nepsané právo velitele tohoto kuchyÀského kfiiÏníku. ·éf
rozhoduje o v‰em, co se t˘ká kuchynû.

„VraÈte se do práce! Jídlo se samo nepfiipraví. Hosté ãe-
kají. Do‰lo? âekají na jídla, která musíte okamÏitû serví-
rovat! Jste posádka Plaãtivé komety, a ne nûjaké ‰pinavé,
zapadlé putyky, takÏe je to nepfiípustné. Chci vidût, jak
svi‰títe do práce jako lukianské trajekty nad kosmodro-
mem. Pohyb! Mendozo, omluv se Zebrovi. Zebro, omluv
se Mendozovi a S’mm-aÏovi. V budoucnu se obejdûte bez
facek. Chybûlo málo, a shodili byste jídlo na podlahu.“

Mumlají omluvy a já vystupuji na mÛstek. Obliãej zá-
kuskového specialisty má nyní nazelenalé pruhy studu.
To je dobfie. Snad uÏ trochu vychladl.

Inspektor se motá mezi pracovníky, vyptává se a nûco
‰krábe do notesu. Právû pozornû poslouchá Mendozovu
pravdu, rÛÏov˘ vzru‰ením. MoÏná je to dobfie, protoÏe
opût cvrliká interkom.

Zatracen˘ den.

*

„Herme?“ StfiípkÛv hlas. Ustaran˘. K ãertu, je pofiád hÛfi.
„Co je?“
„Pfiijeli Îampíci. Asi bys sem mûl rychle dorazit.“
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To je konec. Prohrál jsem. BoÏe, za jaké hfiíchy? VÏdyÈ
se jen snaÏím fiádnû dûlat svou práci.

Otáãím mÛstek smûrem ke skladu. Bude lep‰í, kdyÏ nás
nikdo neuvidí. Hlavnû ne ten v‰ivák Bar. Kriste, opravdu
to bude lep‰í. Jinak je skuteãnû po mnû.

Musím se tváfiit zoufale, protoÏe ke mnû okamÏitû pfii-
stupuje zneklidnûn˘ Zebro.

„·éfe, omlouvám se. Pfií‰tû se udrÏím, pfiísahám.“
„O to nejde,“ ‰eptám zlomenû. „Stfiípek má neãekanou

náv‰tûvu JugotÛ. A ten v‰ivák mû neopou‰tí ani na krok.
Rozumí‰, co to znamená?“

„Kruci! To je vûc!“ kvílí Zebro, ale hned nab˘vá odva-
hy. „Neboj se. Postarám se o nûho. A ty uhánûj do skla-
du, ‰éfe. Povím mu, jak skvûle dbá‰ o zájmy pracovníkÛ.
Budu Ïvanit do úmoru o tv˘ch vlastnostech. A taky pfii-
pomenu dobré vztahy s odbory. Netrap se, ‰éfe. Mám
o ãem mluvit. Potom se niãemy zbavíme. Nûkdo zabûhne
pro Od‰tûpka a on se o toho ·utra postará.“

„Díky, Zebro.“
Nefiíkám, Ïe jsem se uklidnil, ale mÛj specialista na

pfiedkrmy je uÏ u kontrolora a zaãíná klapat zobanem.
Pfiitom drÏí tlapu na ·utrovû rameni, aby se nemohl
hnout. Mám jen chviliãku na to, abych zmizel. Chvíli, se-
trvej aspoÀ trochu.

Stfiípek si s houbami neporadí. Nevím, jestli si poradím
já. Zaãínají se mi tfiást ruce. Jugoti jsou nebezpeãní lum-
pové. Jestli mû kontrolor nachytá s nimi, bude to konec.
Ostatnû je docela moÏné, Ïe v tom pfiípadû zabijí nás
v‰echny. V zádech mi mrazí a zaãínám se nervozitou po-
tit. Srdce mi bu‰í jako paliãka do masa. Jestli nûco zvo-
rám, probudím se na druhé stranû duhy. Ale vÛbec se mi
nechce umfiít. Pfiísahám.

*

Princip je prost˘. V Kometû podáváme jen hloupé maso.
Je ho v‰ude spousta a umí b˘t opravdu vynikající. Sen-
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zaãní. Kouzelné. Vybrané a neobvyklé. V kaÏdé pofiádné
hospodû hloupé maso vedou. UkaÏ mi ‰éfkuchafie, kter˘
je natolik blázen, aby poru‰il tento princip a pfiedloÏil hos-
tÛm jídlo, které by se pfied vhozením do kotle vyznaãova-
lo tfieba jen stopou vûdomí.

S jedinou, absolutní v˘jimkou.
Samozfiejmû se jedná o Îampíky.
Pfiesnûji o houbovité obyvatele planety Jugot. Va‰e mi-

lované, s nesrovnatelnou chutí, hromsky drahé, vraÏednû
chutné ãernolan˘Ïe.

Ano, vím, hrozn˘ ‰ok, Ïe? Skoro kaÏd˘, kdo snûdl ales-
poÀ maliãk˘ plátek voÀavé neopakovatelné houby s hod-
notou pfievy‰ující nejcennûj‰í poklady vesmíru, v podstatû
snûdl kadáver, gangstera zabitého v rámci vyfiizování úãtÛ
mafie.

Îertuji? Je to jen ponur˘ vtip pra‰tûného ‰éfa celebrity?
Ne.
LÏu, abych si zajistil patfiiãnou slávu?
No jasnû.
Bojím se, Ïe mi Îampíci zavfiou ústa navÏdy?
Tro‰ku, ale rozum mi fiíká, Ïe bych tím pfiiznal, Ïe mám

pravdu, takÏe budu radûji sedût ti‰e.
Riskuji proces a mnohaleté vûzení?
Samozfiejmû.
Nejen já. KaÏd˘, kdo podává opravdové ãernolan˘Ïe.

Tedy vût‰ina opravdu vynikajících ‰éfkuchafiÛ, ktefií se ve
své vûci vyznají. Pfiísahám. Ale aÈ se mi nûkdo pokusí co-
koli dokázat. Struktura legálnû získané, stopou mysli ne-
nakaÏené houby je identická jako u jejího vûdomého
pfiíbuzného. Vypadá dokonce úplnû stejnû. JenÏe hloup˘
ãernolan˘Ï roste a nikomu nevadí, moÏná právû proto
nemá ani polovinu onûch chuÈov˘ch hodnot jako bratfii
gangstefii, a bratfii gangstefii z Jugotu jsou opravdovou
skvrnou Galaxie. Teroristické atentáty, vraÏdy, Unií zaká-
zané obchodování se zbranûmi, drogov˘ trh, vymáhání,
únosy, prostituce, obchod se samicemi, prodej bytostí
vãetnû dûtí na orgány, k lovu, do muãíren a pro jiné ohav-
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né zábavy zvrhlíkÛ z celého vesmíru, nelegální obrat
s klony, v˘kupn˘m a vydíráním je bûÏná ãinnost kaÏdého
Îampíka.

Proto nemám v˘ãitky svûdomí. Opravdu nemám.
Pfiipravím a pfiedloÏím kaÏdého mrtvého Jugota.

V podstatû je to totiÏ jen zatracená houba.
Hor‰í je, Ïe zpracovat mrtvolu pfiijíÏdûjí jeho velice Ïiví

kumpáni. A pohfiební ceremonie konãící kapotáÏovou
omáãkou nebo salátem Centauri se snadno mÛÏe promû-
nit v krvavou fieÏ. S úãastí m˘ch pracovníkÛ i mojí.

Îampíci z Jugotu jsou hloupí, uráÏliví, krutí a závistiví.
MÛÏu to smûle tvrdit, protoÏe se to stejnû nedozví, jeli-
koÏ co je vesmír vesmírem, Ïádn˘ Îampík se nikdy ne-
nauãil ãíst. Zato stfiílet umí v‰ichni.

KdyÏ jsem dorazil do skladu zeleniny, Potrhan˘ stfiípek
byl nervozitou uÏ tak najeÏen˘, Ïe pfiipomínal chlupatou
kouli nacpanou násilím do obleku. Jugoti byli tfii. V‰ichni
s bouchaãkami namífien˘mi na mého zástupce. Hrozivû
loupali oãima zpod vrásãit˘ch ‰upinat˘ch kloboukÛ.
A zfiejmû nemûli nejlep‰í náladu.

„Avale skonal na m˘ch panoÏkách,“ vrãí v˘hrÛÏnû nej-
vût‰í. „A ví‰, kmetíku, jak znûla jeho poslední slova? Pa-
matuji si je jako dneska. ,Nedovolte mû usmaÏit.‘ Chápe‰?
Îádné smaÏení.“

„Jen klid, pánové,“ koktá Stfiípek. „V pofiádku, osobnû
dohlédnu, aby byl nanejv˘‰ blan‰írován.“

Klik. Pojistky paralyzátorÛ se pfiesunují do polohy
„okamÏitá smrt“.

„Îádné blan… cosi! Copak se vyjadfiuju nepfiesnû,
chlupatá kupo hoven? Bez smaÏení!“

OkamÏitû poznávám toho Îampíka s tlamou rozbráz-
dûnou jizvami. Je to Konsenkrace, nejlep‰í spou‰È a pravá
panoÏka samotného Tabua, ‰éfa JiÏní strany. Tupá stará
houba.

„Vítej, bratfie,“ proná‰ím uÏ od dvefií s rizikem zmínûné
okamÏité smrti, pokud se mu z pfiekvapení cukne panoÏ-
ka. „KéÏ je tvé podhoubí pofiád silné a plodné.“
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Konsekrace na mû zírá rozostfien˘ma bled˘ma oãima,
nic nenaznaãuje, Ïe vÛbec pochopil, co jsem fiekl. Houby
pfiem˘‰lejí hodnû ztûÏka.

„Herm Iven? ·éf?“ skfiehotá tázavû.
Byl zde uÏ nûkolikrát a pofiád mû stûÏí poznává. Nûkte-

fií jeÏkomlÏi vypadají bystfieji.
„·éf,“ souhlasím spû‰nû. „Kter˘ pfiísahá, Ïe blan‰írová-

ní znamená prostû polití horkou vodou.“
„¤ekl jsem, Ïádné smaÏení! Avale nechtûl do tuku!“
Vesmíre, trpûlivost, prosím.
„Jen horká voda.“
„Nu,“ pfiitakává hloupû Îampík s podezfiele Ïlut˘m

kloboukem. „Voda se vafií, ne? Bez vody podhoubí vysy-
chá a vÛbec…“

Tady mu konãí nápady. Proboha, kdo vymyslel, Ïe ne-
jsou hloup˘m masem?

Stfiípek se ponûkud uvolnil, pfiesto je dál pofiádnû naje-
Ïen˘.

„KdyÏ tedy víme, jak si vá‰ váÏen˘ bratr pfiál b˘t upra-
ven, dovolíte, abychom ho odnesli do kuchynû? Samo-
zfiejmû s ve‰kerou úctou.“

Konsekrace k nûmu otáãí zjizven˘ tfieÀ.
„Ty chlupoune, Ïádné vym˘‰lení. Prachy pfiedem. Tabu

nám dobfie vloÏil do kloboukÛ, co dokáÏou takoví jako vy.
·ejdífii.“

Otázka penûz je vÏdycky choulostivá, spû‰nû sahám do
kapsy a opût sly‰ím nenávidûné „klik“ paralyzátorÛ. Tfii
Jugoti na mû svornû mífií. Bezedné hlavnû bouchaãek vy-
padají jako ãerné zlovûstné oãi. A pfiísahal bych, Ïe je
v nich víc inteligence neÏ v oãích ÎampíkÛ.

Cítím, Ïe mi kolena nepfiíjemnû mûknou. Je‰tû okamÏik,
a upadnu. V hlavû pociÈuji ‰umûní a zvlá‰tní lehkost, jako
kdyby mi nûkdo nalil do lebky láhev ‰ampaÀského. BoÏe,
Îampíci na mû mífií zbranûmi. Jestli se nûkterému zachvû-
je panoÏka, zÛstane ze mû jen marmeláda. Do krku mi
stoupá hofiká Ïluã. Asi se hned pobliju strachem. Milovaná
prozfietelnosti, prosím, vytáhni mû z toho. A ani za nic sem
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nepfiiveì tohoto pra‰tûného ·utra. KéÏ ho Od‰tûpek pro-
vede v‰emi sály. KéÏ ho Afi zlikviduje zpûvem. KéÏ se mu
objeví vada na v˘brusu. KéÏ ho trefí ‰lak. Jenom, prosím,
tady ne. Jenom ne tady!

„Klídek, bratfie v podhoubí. Jen sahám pro peníze. Ne-
mÛÏu vám zaplatit, jestli nevyndám peníze z kapsy,“ zní
mÛj hlas ponûkud cize a chraptivû.

Lhal bych, kdybych nepfiiznal, Ïe se bojím. KaÏd˘ by se
bál, kdyby stál pfied popravãí ãetou tvofienou tfiemi pra‰-
tûn˘mi, mentálnû zaostal˘mi houbami, naprosto bez mo-
rální pátefie.

Stojíme tak bez hnutí, ztuhlí jako star˘ hologram,
a ãekáme, aÏ tfii rezavá ozubená koleãka, která makají
v mozku Konsekrace, koneãnû zaskoãí, a stará houba
pochopí, co jsem fiekl. Kadáver leÏí u na‰ich nohou
a vyluãuje úchvatnou vÛni opravdového ãernolan˘Ïe
z Jugotu. Jen Stfiípek je opût chlupat˘ jako ply‰ov˘
mí‰a.

„Smím vytáhnout prachy? Pomalu a klidnû.“
Nic. Prázdné nemyslící bulvy, bledé jako oka na bujó-

nu. MÛÏeme tu tak trãet, neÏ hvûzdy zmizí.
Polykám nervóznû sliny a opatrnû vytahuji soubor

stfiíbfiit˘ch bankovek, které jsem ráno prozíravû vyndal ze
sejfu Trvalého profita. Na drobná vydání.

„Sedmnáct tisíc astro,“ povídám. „Tolik, kolik poslednû
poÏadoval Tabu. Poctivá cena, pánové.“

Îampíci otevírají bezzubá ústa. Jakási struÏka stéká
Konsekraci po tfieni. Mlãí. Fatální, pokud budou chtít pfie-
poãítávat. Neskonãí do pfií‰tí stfiedy.

„Éééé,“ beãí naÏloutl˘. „Nevyndáme ty kamínky, které
nám dal otec?“

Konsekrace mrká poloprÛhledn˘mi blanami víãek.
„Hele, Ïlutej, nedûlej chytr˘ho. Naval kamínky.“
Mlad‰í Îampík sahá pod klobouk, chvíli se pfiehrabuje

mezi lupeny, aÏ nakonec vytahuje pomaãkan˘ váãek pln˘
drobn˘ch kamínkÛ. Vysypává je na dno skladu, naãeÏ
znehybní.
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Konsekrace a druh˘ Jugot se rovnûÏ neh˘bou. Asi jim
zase do‰ly nápady. âekáme. Zdá se, Ïe jim budu muset
pomoci.

„Prosím, houbobratfie.“ Vytahuji svazek bankovek
a vkládám jej do panoÏky starého Îampíka. „Pfiepoãítej si
pfiesnû, jestli souhlasí poãet papírkÛ a kamínkÛ.“

Jsem v bezpeãí, protoÏe v Profitovû trezoru leÏely dnes
samé tisícovky. Ocitl bych se v nemilé situaci, kdyby tam
mûl pûtistovky nebo dvoutisícovky, boÏe chraÀ.

Konsekrace klade peníze na podlahu a hra zaãíná zno-
vu. Jak napoãítat do sedmnácti? Je udivující, Ïe tato tupá
stvofiení otfiásají celou Galaxií. Asi je ovládá nûjaké mys-
tické zlo. Pfiedvûké nestvÛry z hlubin vesmíru nebo co?

Bezradnû míchají penûzi a posunují kamínky po podla-
ze. Beznadûj. Opût potfiebují pomoc.

„Neudûláme to tak?“
Podfiepnu vedle ÏluÈáska, peãlivû rozkládám bankovky

po zemi a potom na kaÏdou z nich pokládám kamínek.
Vzniká nûco jako sedmnáct chlebíãkÛ s oblázkem. Paráda.
A je po problému.

Tfii Jugoti ohromenû tuhnou. Ta-dam! Souhlasí! Kame-
ny i peníze na‰ly své místo ve skládance. Velké podhoubí
budiÏ pochváleno. 

No dobfie, chvíli trvá, neÏ pochopí, Ïe v‰echno souhla-
sí. Pfiinejmen‰ím natolik, Ïe mû zaãínají bolet nohy
a Stfiípkova srst je opût hladká a sametová.

Nyní na inspektora upfiímnû ka‰lu. Svatû vûfiím, Ïe
v‰echno jde v˘bornû. Od‰tûpek ho zmátl tak, Ïe na mû
úplnû zapomnûl. V‰ichni na mû zapomnûli. I smrt. Jsem
nejvût‰í, nejmazanûj‰í ‰éf v Galaxii. Jsem neprÛstfieln˘.
A mám k dispozici celou hromadu ‰tûstí.

Îiju! Dobr˘ boÏe, Ïiju! Platí snad je‰tû nûco víc?
Mrtv˘ Agape zavání tak intenzivnû, Ïe zaãínám mít

hlad.
„Ééé,“ vrãí Konsekrace. „Tak dobrá. Souhlasí. Ale jestli

vás nûco napadne, tak…“
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Potfiásá v˘znamnû paralyzátorem. ÎluÈásek sbírá peníze
i kamínky, vkládá je do váãku. Star˘ vytahuje panoÏku,
potom vkládá balíãek pod klobouk.

„Iniciaci, Um˘vaãi, jdeme. Otec ãeká.“
Odcházejí bez rozlouãení nebo jediného pohledu. KaÏ-

d˘ ví, Ïe Îampíci pohrdají kaÏd˘m, kdo není houba. Za
zvlá‰tní jména vdûãí misionáfiÛm. Ta a nûkolik stovek ma-
rinovan˘ch hlaviãek je v‰echno, co zÛstalo po skupinû
stateãn˘ch duchovních, ktefií se odváÏili pfiiletût na Jugot
s dobrou zprávou. Je úplnû jedno, jakého náboÏenství
a vyznání. Málokdo ví, Ïe Îampíci mají svou vlastní víru.
Uctívají Velké podhoubí, které jednoho krásného dne ex-
ploduje a spolkne cel˘ vesmír. Pak nastane vûãná tma
a vlhkost. Velice sklepní nápad. Poãet muãedníkÛ mezitím
znepokojivû narÛstal, aÏ byl nakonec nafiízen úpln˘ zákaz
letÛ na planetu ÎampíkÛ, a kaÏd˘, kdo se tam vydá, je au-
tomaticky pokládán za sebevraha. Ale to zkrotilo choutky
jen tûch misionáfiÛ, kter˘m víra brání nasazovat vlastní
Ïivot. Vyznavaãi Velkého ãerného rovnobûÏnostûnu nebo
arkturianské církve ·edé husy ‰edé usilovnû pfiistávají na
Jugotu a ve sklenicích s marinádou.

Je to stará tradice. Pfiipadá mi, Ïe mnoho muãedníkÛ
konãilo podobnû kulinárnû.

Jakmile nám Îampíci zmizeli z oãí, ukazuji prstem na
kadáver.

„Stfiípku, dohlídni, aby se ten niãema dostal do jídel
s raclette, nejlep‰ím zrajícím s˘rem z pásu Lyry. A pfiedtím
ho pofiádnû osmaÏ.“

„Jasnû, Herme.“ MÛj zástupce se ‰iroce usmívá. „Osob-
nû dohlédnu, aby ze v‰ech stran zezlátl.“

„Kde je?! Kde je Iven?“ oz˘vá se za dvefimi zufiivé jeãe-
ní. „Jak to, Ïe to nevíte?! VÏdyÈ je to vá‰ ‰éf!“

Nenahraditeln˘ Bar. A tady na podlaze leÏí mrtv˘ Ju-
got. Mrtvola v kuchyni. To je hor‰í neÏ mrtvola ve skfiíni.
PÛjdu sedût. Do konce Ïivota se budu dívat na svût zpoza
mfiíÏí. MoÏná dokonce dostanu do cely kaÏdé ráno novi-
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ny a ãerstvou kávu. V Unii se dbá na vûzÀovo pohodlí.
I náv‰tûvy ãasem budou. Jednou roãnû. BoÏe na v˘sos-
tech! A já, debil, jsem se tak radoval, Ïe Ïiju. Jasnû, Ivene.
Bude‰ Ïít. Zavfien˘ navÏdy v unijní cele velikosti trouby
na peãení, splÀující v‰echny patfiiãné normy. Breãel bych.
Asi hned omdlím. KéÏ okamÏitû zdechnou v‰ichni Jugoti.
A úfiedníci ministerstva v˘Ïivy. Jsem tak vydû‰en˘, Ïe ne-
mÛÏu popadnout dech. S dûsem v oãích pohlíÏím na
Stfiípka. Pfiipadá mi, Ïe je úplnû omámen, jako kdyby ne-
chápal, co nás za chvíli ãeká. Panicky se rozhlíÏím po skla-
du. Není tu nic, ãím by bylo moÏné kadáver zakr˘t. Ani
místo, kam by se dala nacpat velká ne‰ikovná houba. Pod
regály s ubrusy na prostírání se nevejde. A potom vÛnû.
V‰udypfiítomná silná vÛnû ãernolan˘ÏÛ.

Pokud uteãeme zadním vchodem, mrtvola zÛstane,
a v‰echno stejnû vyjde najevo.

Nedá se nic dûlat. Oba s Ply‰ákem jdeme ke dnu. V náva-
lu zoufalství popadám nûjak˘ velk˘ kastrol. AÏ sem vstoupí,
pra‰tím ho do hlavy a pokusím se ho omráãit. JenÏe jak,
k ìasu, omráãit kámen? To je jedno. Zkusím to. Tfieba uspû-
ju. MoÏná ten debil pukne v pÛli, a v‰ichni odpfiísáhnou, Ïe
to byla nehoda. Tfieba krávy létají a ‰éfkuchafii jsou divo-
tvÛrci. Potom uteãeme a… tady mi docházejí nápady. Stej-
nû nás chytnou. Dva pitomé vrahy potloukající se módními
láznûmi. Nic si nenamlouvejme. Jako ryba na pou‰ti. Ruce
se mi tfiesou tak, Ïe pou‰tím kastrol. „Cink!“ zafiinãí to.

„Co to bylo?“ jeãí za dvefimi zufiivû Bar, a já uÏ vím, Ïe
mÛj Ïivot konãí. Sbohem, sladká svobodo. MÛj kuchafisk˘
tanec skonãil.

Stfiípek se tfiese a opût se nafukuje v chlupatou kouli.
Jsme uvafiení. Na tvrdo.

Tfieba nám spolupracovníci budou posílat balíãky s jíd-
lem. Speciální menu pro ‰éfa v base. Mám sevfiené hrdlo.
Srdce velké jako d˘nû pulzuje v rytmu kvazaru. Za oka-
mÏik dostanu infarkt.

„Pfieneseme ho,“ chfiestí Stfiípek stûÏí sly‰iteln˘m ‰epo-
tem. „Schováme. Pod regál.“
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Je to beznadûjné, protoÏe kadáver je pfiíli‰ velk˘, ale
i tak ho chytám za klobouk a mÛj zástupce za tfieÀ. Ne-
seme tûlo ke stûnû, pod jeho tíhou se potácíme. Hop,
hola, jede mrtvola. A my za ní. Ale, ale, jdeme do háje.
Rád bych kfiiãel dûsem, ale na‰tûstí mám pfiíli‰ sevfiené
hrdlo.

„Na toaletû?“ fiiãí dál inspektor. „VÏdyÈ není doba na
koupání!“

BoÏe, ten zatracen˘ specialista na v˘Ïivu ani neví, co se
dûlá na hajzlu?

„Nemyslím, Ïe se myje. On jen…“ fiíká Zebro, ale ne-
dovím se, co jako dûlám v koupelnû, protoÏe dvefie se
prudce otevírají.

V potemnûlém nitru skladu se náhle zjevuje ·utr mr-
kající poloprÛzraãn˘mi víãky. Jugot nám s rachotem padá
z rukou na podlahu. Veden náhl˘m blázniv˘m impulzem
vrhám se na kadáver, abych ho zakryl vlastním tûlem.
Stfiípek dûlá totéÏ. LeÏíme na houbû jako dva troseãníci na
zvlá‰tním voru. Jasnû Ïe to vypadá ‰patnû. To vím,
k ìasu! Jenom doufám, Ïe za chvíli omdlím strachem.
BoÏe, jak touÏím omdlít.

„Co se tady dûje?“ ptá se ohromen˘ Bar a ve stejné
chvíli cítím, jak na mû padá tuhá na‰krobená závûj bílého
ubrusu.

„Klid, ‰éfe,“ sly‰ím ‰epot vedoucího skladu Kordy.
„Zkusím to zafiídit.“

„Co to dûláte, Ivene? Je to podle pravidel?“ bublá dál
ten krystalick˘ idiot.

Srdce mi bu‰í jako tlouãek v hmoÏdífii. Za chvíli natáh-
nu baãkory infarktem. Vedle mû se tfiese vydû‰en˘ Ply‰ák.

„Samozfiejmû,“ odpovídá zdvofiile Korda. „·éf a jeho
zástupce jen ovûfiují kvalitu prostírání a ubrusÛ.“

Polykám velk˘ chuchvalec lepkav˘ch slin. Tfiesu se tak,
Ïe cel˘ ubrus nadskakuje. Je mi ‰patnû. Budu vy‰ívat.
Krásné vzory na ãistém povrchu lnu. PromiÀte, ale ‰éfovi
je asi ‰patnû. Tomu blábolu neuvûfií. NemÛÏe.

„Ééé, jak to? Zespodu?“ blekotá ·utrák.
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Tón vedoucího skladu je klidn˘, vyváÏen˘ a absolutnû
pfiesvûdãiv˘.

„Pochopitelnû. Kontrola pouze shora by byla váÏn˘m za-
nedbáním. To je v‰eobecná praxe. Míváme pfiece hosty
mnoha ras a druhÛ. Neumíte si pfiedstavit, inspektore, co
dokáÏou udûlat s ubrusem. Kdyby byl nedejboÏe ‰pinav˘…“

Dramaticky dûlá pauzu. „Je naprosto ãist˘, Kordo,“
snaÏím se normálnû artikulovat slova hrdlem sevfien˘m
strachem. „Pane zástupce, pokraãujte. Já se budu vûnovat
váÏenému inspektorovi.“

Hrabu se ven. Stfiípek má tolik rozumu, Ïe nevylézá
zpod lnûné plachty. Bar na mû podezíravû pohlíÏí. Povrch
se mu leskne. Nab˘vá nazelenalého odstínu.

„Co je to za odporn˘ smrad? Pfiece nebudete tvrdit, Ïe
nic necítíte. Zfietelnû vidím husté nepravidelné v˘pary.
Ohavné, rozpadající se fraktály. Uf, takov˘ puch! Co to
má znamenat?“ ptá se a mû znovu zalévá ledov˘ pot.

Je po nás. Nenaletûl na Kordovu pohádku. Takov˘ de-
bil snad není.

„Dezinfekãní prostfiedky,“ proná‰í hladce vedoucí skla-
du, a kdyÏ vidí kontrolorovu nedÛvûfiivou barvu, oka-
mÏitû dodává: „Samozfiejmû plnû v souladu se standardy
Mezigalaktické unie. Hned ukáÏu patfiiãné certifikáty…“

„Ne, dûkuji, není tfieba. MÛÏeme se vrátit do kuchynû,
pane Ivene? Nezapírám, Ïe mû zajímá nejvíc.“

Jestli mÛÏeme? Dobr˘ boÏe, a jak! Nejradûji bych polí-
bil ·utrovu studenou kamennou líc. Prozfietelnosti, chraÀ
idioty. Jsou tak nesl˘chanû potfiební!

„Ano, jistû,“ souhlasím spû‰nû. „Pojìte za mnou.“
KdyÏ se za mnou zavírají dvefie skladu, cítím se jako

odsouzenec, kter˘ se utrhl z oprátky. Pofiád je‰tû nemÛÏu
uvûfiit, Ïe v‰echno dobfie dopadlo. Díky ti, Stvofiiteli ves-
míru! Ka‰lu na hlá‰ení. Ka‰lu i na to, Ïe mû Bar mÛÏe vy-
hodit na dlaÏbu. PfieÏil jsem. Îiju dál. Dobr˘ boÏe, to je
den. Mírnû vrávorám. Nemám ani chuÈ na dou‰ek posilu-
jící selenské whisky. Îaludek mám staÏen˘ do vydû‰ené
hroudy. Dobr˘ t˘den nic nebudu jíst.
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Jsem tak unaven˘, Ïe mû muãí i d˘chání.
Hrabu se na kapitánsk˘ mÛstek a odlétám do kuchynû.

Pofiád se mi trochu tfiesou ruce. V tuto chvíli by nepomo-
hla ani láhev nejlep‰í whisky.

Teì uÏ víte, proã tak zatracenû nesná‰ím Îampíky.
A unijní inspektory. Hlavnû je.

*

KrouÏím nad sv˘m nádhern˘m, obrovsk˘m, Ïiv˘m kuli-
nárním strojem a Bar mû provází jako zl˘ duch. NahlíÏím
do rybí kuchynû, kde Afrodita tanãí svÛj mistrovsk˘ tanec
se sardinkami. Do oddûlení masa Sinuse U, plného barev-
né krve, necudn˘ch ÏertÛ a filetÛ nádhern˘ch jako úsvit
nad zálivem. Do hlavní kuchynû, kde kraluje nenahradi-
teln˘ Zelen˘ potrhan˘ stfiípek, tvÛrce kouzelnû rafinova-
n˘ch plastik a mobilÛ z nejdraÏ‰ího jídla v Galaxii.

V‰ude probíhá práce bez problémÛ. Nic nenaznaãuje
dal‰í katastrofu. A pfiece to bez ní nejde. Pfiímo trpím,
kdyÏ sly‰ím v interkomu zoufal˘ hlas:

„·éfe? Lola. Obávám se, Ïe zase…“
Dál neposlouchám. Uháním. Koutkem oka vidím, jak

·utr rÛÏoví radostí. Zase má ‰anci mû nachytat.

*

Omáãka je du‰í jídla. Dotyk absolutna. Mal˘ kulinární zá-
zrak. Dobr˘ omáãkáfi je pokladem ‰éfkuchafie. Dokonal˘
omáãkáfi je dÛkladnû stfieÏen˘ otrok, zavfien˘ ve zlaté kle-
ci. Zaji‰Èují se mu nejlep‰í podmínky pro práci, rozmazlu-
je se, dûlá se mu pomy‰lení a na kaÏdém kroku se dohlíÏí,
aby náhodou neutekl ke konkurenci.

MÛj omáãkáfi pracuje pod uzavfiením, mínûno doslova.
Má samostatnou místnost na konci kuchynû, kam nikdo
nesmí vstoupit. V˘jimkou jsem já, Stfiípek, Afrodita a nû-
kolik vybran˘ch spolehliv˘ch pracovníkÛ, ktefií ví, jak
jednat s Lolou.
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JenÏe dnes zfiejmû selhali. Zpackali to na celé ãáfie.
Stojím uprostfied oddûlení masa a cítím, jak ve mnû na-

rÛstá chladná zufiivost. Hlízy na sebe konsternovanû hle-
dí. MÛj omáãkáfi leÏí schoulen˘ na podlaze a vyluzuje
monotónní hlasité kvílení pfiipomínající mlÏnou sirénu.
Je pocákán skvrnami smaragdové krve aldebaranského
fivoub˘ka. Vedle leÏí majestátní purpurov˘ trup mamu-
tovce. Vypadá jako dokofián otevfiená vytesaná brána, pr-
vek divadelní dekorace. Oblé perlikatky nehezky leÏí na
dokonale ãist˘ch kachlíãkách a roní oranÏovou krev. File-
ty z bubnovce, po dvou stech astro kaÏd˘, roz‰lapané
a ochablé, se válejí na podlaze. Nazlátlé kotlety z jeleníka,
roztrhané na cucky, doplÀují obraz katastrofy.

Celá scéna, plná dramatiãnosti, krve a úpadku, pfiipomí-
ná Ïivé scény z pradávné doby krvavé galaktické vzpoury.
Jak˘si „Vor Betelgeuzy“ nebo „útok na Zimní palác“.

JenÏe probíhá tady a teì, opravdu.
„Pfiiveìte okamÏitû Afi. A nyní poslouchám. Co se sta-

lo?“ ptám se modrobíl˘m mraziv˘m hlasem. Je zázrak, Ïe
mi ta slova nemrznou na rtech.

„Víte, ‰éfe,“ zaãíná PetrÏela, kter˘ se mi neodvaÏuje po-
hlédnout do oãí. „Trochu jsme se s hochy bavili. Udûlali
jsme takovou maliãkou show, hloupouãké divad˘lko…“

Cítím, jak mi sestupuje mrazení podél pátefie, obklopu-
je srdce hladkou, neproniknutelnou skofiápkou. Dobfie
vím, o ãem mluví. Jsem ‰éf, musím tedy vûdût o v‰em, co
se dûje v restauraci. Hlavnû za m˘mi zády.

Vût‰ina VegetanÛ má telekinetické schopnosti. Díky
tomu mí zdatní kuchyÀ‰tí piráti pfii‰li na nápad, jak si
zpfiíjemnit ‰ichtu. Hodnû jsem sly‰el o masov˘ch pfiedsta-
veních PetrÏely a jeho t˘mu. O tom, jak nejlep‰í, nejdraÏ‰í
svíãkové, filety, rostbífy, kolena a ‰unky poletují u stropu
a sehrávají scény ze znám˘ch divadelních her co moÏná
nejjadrnûj‰ím a nejnecudnûj‰ím zpÛsobem. Ale dosud
jsem nemûl pfiíleÏitost to vidût.

Bere mû ãert a nedokáÏu se ovládnout, aãkoli je pfiíto-
men inspektor. Po tom, co jsem proÏil, je mi úplnû jedno,

Maja Lidia Kossakowska48

Kossakowska 4 - zlom  28.1.1957 10:03  Stránka 48



jak˘m blátem mû pomaÏe ve svém hlá‰ení. Práci nûkde
najdu. Tfieba i v mizerné teplé kuchyni. Na rozdíl od nûho
umím víc neÏ niãit kariéry slu‰n˘ch obãanÛ.

„Rozumím, takÏe proto se zatracenû drahé, exkluzivní
maso válí na podlaze: Takov˘ happening, co? Pro zábavu?“

Hlíza zelená studem.
„Ne, ‰éfe! Pfiísahám, Ïe to byla nehoda. Lola se pfiipletl

a zafival, takÏe Ten, kter˘ ovládal mamutovce se lekl
a pustil ho na zem. V tom Ten, kter˘ drÏel perlikatky je
taky neudrÏel, takÏe… Zkrátka, je to prvnû, ‰éfe. Normál-
nû se to nestává. Maso si trochu zalétá a potom zdvofiile
spadne na stÛl. Opravdu.“

„MÛÏete mi laskavû kousek pfiedvést? To, jak maso
koupené pro Kometu za tûÏké astro, které má b˘t potom
podávané hostÛm, tro‰iãku létá. Rád se podívám.“

PetrÏela si ‰kube natí. Zírá hned na mû, hned na ·utra.
Ale já se toho unijního hajzla uÏ nebojím. AÈ se stane,

co se má stát. Vyhodí mû, nu coÏ. Ka‰lu na v‰echno. Ne-
budu se tfiást. Prostû udûlám jaksepatfií svou práci. Jsem
‰éf, tedy se budu chovat jako ‰éf.

„To nedokáÏeme, ‰éfe. Moc stresu.“
„Stresu?“ syãím. „Ten vám teprve zafiídím, ho‰i. Ve vel-

kém. Tak do toho, zvednûte perlikatky silou vÛle. Pohyb,
pánové.“

Hlízy mlãí. Vidím, Ïe NaÈ se pokou‰í soustfiedit, pfiímo
se svra‰Èuje úsilím. Cibul nezdravû ze‰edl. A Grul tak tfie‰-
tí bulvy, Ïe mu asi prasknou. Maso se v‰ak ani nehne.
Mají moc stresu, darebové.

„Kdo zaãal tu ‰a‰kárnu?“ ptám se tvrdû.
Ticho.
„Pyro? Ty?“
„Ne,“ protestuje vydû‰en˘ Hlíza. „To Ten, kter˘ ‰el do

skladu! Pfiísahám!“
„Kdo tedy? Kofien? Rachot?“ ukazuji prstem na vydû-

‰ené pracovníky.
„Ne, oni ne,“ zasahuje rychle PetrÏela. „Ten, co se fiízl!

A Ten, kter˘ kuchal mamutovce. Ti zaãali.“
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Cítím, Ïe zaãínám b˘t bezradn˘. S Hlízami je tomu tak
vÏdycky. Nevyhraje‰.

„Dobrá, takÏe ktefií? Ten? Ten? Nebo ty?“
„Ne, ne!“ jeãí uÏ mnohohlasem. „Takov˘ Jeden, co pfii-

nesl perlikatky. A Ten, kter˘ se vrátil dfiíve neÏ Ten, co ‰el
do skladu!“

Matko boÏí. Nedojde‰.
„·éfe.“ Sinus mû ‰Èouchá do zad. „Vím, Ïe je to váÏná

chyba, vÛbec nehájím je ani sebe, ale uÏ se nezlobte.
V kaÏdém pfiípadû ne tady,“ sniÏuje hlas, „protoÏe Lola…“

Inspektora si hodnû váÏím. Opravdu. Hor‰í je to s Lo-
lou. Proboha, opravdu je to zlé.

Omáãkáfi se zavíjí do stále uÏ‰í trubice a kvílí vysok˘m
pisklav˘m jekotem jako ukfiivdûn˘ jeÏkomlÏ.

„V‰em vám zarazím prémie, a pofiádnû. Nûkteré moÏná
vyhodím. Podle vlastního uváÏení, bez rozhodnutí o vinû.
Ostatnû jste se bavili v‰ichni. LedaÏe za mnou provinilci
pfiijdou sami. Sine, kde je Afi, k ãertu? Mûla tu uÏ dávno
b˘t.“

„¤ekla, Ïe nemÛÏe. Pfiipravuje Ïelváka.“ Sinus U vypa-
dá nemocnû a zlomenû. Chapadla se mu tfiesou.

PohlíÏím na schouleného Lolu, kter˘ by urãitû teì
chtûl zmizet, rozplynout se na podlaze v mokrou skvrnu,
a cítím, Ïe se situace stává kritickou.

„Dej mi interkom!“
Trhám pfiístroj ze zástupcova chapadla. „Afrodita? Trys-

kem ke mnû!“
„·éfe!“ kvílí Siréna. „VÏdyÈ Ïelvák…“
„Lola je dÛleÏitûj‰í!“ rozhoduji. „Tempo, malá. Je to

zlé!“
Vím, Ïe Afi poslechne.
„Ano, ‰éfe,“ odpovídá a já vidím du‰evním zrakem, jak

se s kletbami dává do bûhu.
MÛj nejlep‰í omáãkáfi mezitím leÏí na podlaze a houká

jako nemocná sova.
Lola pochází z Proximy. NáleÏí k druhu ‰nekounÛ, mír-

n˘ch, plach˘ch, neuvûfiitelnû nesmûl˘ch tvorÛ s velice
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kfiehkou psychikou a jemn˘mi nervy. Pravdûpodobnû je
samec, je ov‰em obtíÏné to zjistit v pfiípadû bytostí, které
mají ‰est pohlaví. RozmnoÏují se zfiídka a neradi. MoÏná
je pfii jejich povaze prostû tûÏké se souãasnû dohodnout.
Zato jsou dlouhovûcí.

Lola vypadá jako medúza, která se udávila pfii pokusu
spolknout králíka. Navíc je rÛÏov˘. A nyní se zfiejmû hod-
lá zredukovat do formy pfieãkání, jako obvykle pfii ná-
hlém stresu.

Pfiitom v kuchyni ãeká kapotáÏová omáãka, kterou za-
ãal pfiipravovat.

UÏ jste nûkdy pocítili tragick˘, pronikav˘ puch ka-
tastrofy? Já ano.

Pfii ãekání na Afroditu se snaÏím zjistit, co se, k ìasu, sta-
lo. V erupcích bolesti, studu a pokání se ukazuje, Ïe Lagu-
na Asti a Tangens E, jediní pracovníci této smûny natolik
ti‰í a s pokorn˘m srdcem, aby nevzbuzovali u Loly strach,
místo aby nahlíÏeli do jeho úhledné kuchyÀky, ãumûli na
masové divadélko Hlíz. Snadno pfieslechli v interkomu sla-
bouãk˘, zdvofiil˘, pfiitom zoufal˘ hlásek omáãkáfie, prosící-
ho o tro‰ku madeiry z Cygni a hrst ãerstvého eleusinského
mdlob˘lu, takÏe ne‰Èastn˘ Lola se musel sám vypravit pro
potfiebné ingredience. Sebral ve‰kerou odvahu, jakou na-
shromáÏdil ve svém kyprém rÛÏovém srdíãku, vyklouzl
z kuchyÀky a první, co spatfiil, bylo vzdu‰né nevázané
pfiedstavení PetrÏely a jeho t˘mu.

OkamÏitû omdlel.
Potom se svinul do trubice a zahájil promûnu.
V takové situaci se jedinou spásou stává Afrodita Kni-

dos Steig.
Po chvíli vidím, jak pfiibíhá, prodírá se hroudovit˘mi

tûly zahanben˘ch Hlíz. Ud˘chaná dobíhá k Lolovi a po-
tfiásá hlavou, aÏ Ïelvovinová pera sladce klapou.

„LeÏí a kvílí, ‰éfe. Co mám jako dûlat?“
„Zpívej,“ pfiikazuji. „Jestli vstoupí do plné fáze pfieãká-

ní, do podzimu ho neprobudíme. Ví‰, co by to znamenalo
pro restauraci?“
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Hvûzdn˘m prachem kropenaté oãi na mû hnûvivû po-
hlíÏejí.

„Vím jen to, Ïe mám na stole rozebraného altairského
Ïelváka, kterého musím okamÏitû pfiedloÏit hostÛm.“

„Fí!“ pi‰tí tence Lola.
Zpod rÛÏového koÏí‰ku se uÏ zaãínají vynofiovat tvrdé

‰upiny ‰nekouna. Je hÛfi neÏ fatálnû. Pfiímo hroznû.
„Afi, prosím, zpívej. Cokoli, jen ne ukolébavku.“
„·éfe, ale Ïelvák!“
„Do hajzlu se Ïelvákem! Lola se hned uzavfie! Dûlá ka-

potáÏovou omáãku!“
„BoÏe!“
Siréna okamÏitû chápe závaÏnost situace. Bledne, kou-

‰e se do rtÛ a potom zaãíná broukat nûco, co zní jako
hymna odsouzené jednotky Armady. Vím, Ïe pofiád zufií,
je to dobfie sly‰et v jejím zázraãném, kouzelném hlase.
Tóny jsou ostré, rejstfiíky vysoké a pfiíli‰ agresivní. Také Si-
nus U si plnû uvûdomuje, Ïe nûco takového omáãkáfii ne-
pomÛÏe. PohlíÏí zoufale hned na Afi, hned na Lolu
schouleného mezi masy. Zoufale se snaÏím pfiipomenout
si nûjakou milou, veselou písniãku, ale v hlavû mi zní jen
skfiípav˘ nov˘ hit AstrosaurÛ. „Vyser se na Galaxii, vyser
se na policii! / Kvete tu korupce, hlouposti erupce! / Unij-
ní banditi chodí vÏdycky syti. / Oufiadové hloupí a flanìá-
ci skoupí! / Vyser se na Galaxii i na její policii! Hu!“ BoÏe,
to se vÛbec nehodí.

„Zazpívej písniãku o lukianském pilotovi!“ volá Sinus.
„Afi, urãitû ji zná‰. Je to star˘ ‰lágr.“

Má zástupkynû na chvíli ztichne, ale hned spustí pro-
stou pfieslazenou melodii.

Lisander pluje ke hvûzdám, tam má své místo i ãas.
Ve zlatém koufii, magnetické boufii. láska jsou muka, srdce mu
puká, navÏdy, uÏ navÏdy…

Písniãka zaplÀuje kuchyni svûtlem, teplem a pfiíjemnou
melancholií. Raketa fiízená zamilovan˘m lukiansk˘m
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mládencem uhání mezi nazlátl˘mi usmûvav˘mi hvûzda-
mi, kometami s ocasy jako ptáci Ohniváci a mûsíci kolé-
bajícími se jako velké kolébky.

Zaãíná mi b˘t tklivû, mûkce a slabû. V‰echno tichne,
spolu s Lisandrem pluje vesmírem jen kouzeln˘ Afroditin
hlas.

Lola mrká srníma oãima a slabû vzdychá. Je v‰ak vidût,
Ïe se trochu uvolnil. Zkroucené tûlo maliãko povoluje,
kostûné ‰upiny tuhnou, potom se pomalu zaãínají skr˘vat
pod kÛÏi. Zvítûzili jsme.

Vzpomínka aÈ se ti sní,
aÏ zhasne lesk zlat˘ch dní,
kde stíny konãí,
slzy se louãí,
ticho tam je, ticho tam je.
Srdce se zti‰í,
klid vÛkol zavládne.

MÛj omáãkáfi se pomalouãku pohybuje a nejistû roz-
hlíÏí. V téÏe chvíli se údiv v jeho tváfiiãce mûní v úlek.

„Co, co se stalo? ·éfe?“
NeÏ staãím odpovûdût, Afi mi posílá vraÏedn˘ pohled,

pfiitom se záfiivû usmívá jako supernova pfii v˘buchu.
„Celkem nic!“ ‰tûbetá. „Pojì, Lolo. Doprovodím tû do

kuchynû.“
Gestem dávám pokyn pfiítomn˘m, aby se okamÏitû ro-

ze‰li. ·nekoun nepfiesvûdãenû vra‰tí tlamiãku.
„Proã je tady takov˘ dav? A proã leÏím na podlaze mezi

kusy masa? Brrr, maso je slizké a mrtvé. Bojím se ho.“
„Není ãeho, poklade. Zakopl jsi o filet z jeleníka. Ale

zachytila jsem tû.“
Je‰tû jeden úsmûv, leskl˘ a ostr˘ jako nÛÏ. Lolovy srní

oãi nervóznû mrkají.
„Moc si nepamatuji…“
„Na kapotáÏovou omáãku?“ napovídá okamÏitû roz-

nûÏnûná, sladouãká, úskoãná Siréna.
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„Ojoj, omáãka!“ RÛÏov˘ koÏí‰ek dostává znepokojiv˘
bled˘ odstín.

„Je úplnû v pofiádku,“ lÏe Afi, jako kdyÏ tiskne. „Pojì,
rychle, kdyÏ si pospí‰íme, omáãce se nic nestane. Hned
bude‰ stát v kuchyni a udûlá‰ nejskvûlej‰í kapotáÏ v Ga-
laxii. Jako obyãejnû, Lolão. Pojì, vûfiím ti.“

Omáãník natahuje dlouh˘ tenk˘ krk.
„Opravdu?“
„Ano, poklade. A ‰éf ti vûfií taky.“
Cením zuby v grimase, která má znázorÀovat srdeãn˘

pfiátelsk˘ úsmûv, aãkoli mi v du‰i kvílí skuteãn˘ ‰éfÛv
hlas: „Zru‰ promûnu a padej zachránit tu svou zatracenou
omáãku, idiote!“

Nic takového nefiíkám. Usmívám se. 
„Jasnû. Samozfiejmû, Lolo.“
„Rychle,“ volá Afrodita a já vím, Ïe pfied du‰evním zra-

kem má nyní rozebraného stydnoucího altairského Ïelváka.
Lola bûÏí za ní, klape kop˘tky. Otírám si z ãela pot.

Kdyby byl ‰nekoun jen o tro‰ku hor‰ím omáãkáfiem, nû-
kdo by ho urãitû zabil. Je to obtíÏné pfiiznat, ale obávám
se, Ïe pravdûpodobnû já.

Inspektor, na kterého jsem v té horeãce událostí doãis-
ta zapomnûl, vypadá jako socha vítûzného imperátora.
Povrch se mu leskne a záfií spokojeností.

„Poru‰ování práv pracovníkÛ. Hrubé poru‰ení bezpeã-
nostních pfiedpisÛ. VyhroÏování. T˘rání podfiízen˘ch. Vy-
uÏívání vedoucího postavení pro vlastní cíle. Ano, to bude
v hlá‰ení znít moc hezky. Opravdu pûkné.“

UÏ mám toho blbeãka dost.
„Vypadnûte,“ syãím zufiivû. „Tady se pracuje.“
„Pracuje?“ prská. „Spí‰ se tráví obãané Unie toxick˘mi,

nezdrav˘mi jídly. Ale uÏ dlouho nebude! To musí skonãit.
Tento gastronomick˘ chaos, tento voln˘ v˘bûr ‰kodliv˘ch
sloÏek, po kter˘ch se tloustne. Brána kulinárního pekla se
nadobro zabouchne! Zakrátko se bude v‰ude podávat mo-
derní, vyváÏená ekologická krmû místo tohoto svinstva!
V‰ude! V celé Galaxii. Je‰tû uvidíte, nepodafien˘ ‰éfe!“
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Zelená kejda z nûjaké pitomé planety? V Kometû?
Toho se nedoãká.

Svírám pûsti.
„Ne. Jen pfies mou mrtvolu. Restaurace splÀuje ve‰ke-

ré poÏadavky. Nikdo mû nepfiinutí, abych servíroval va‰e
svinstva.“

Archistrategus se tfiese zlostí, aÏ mu zvuãí povrch.
„Podhoubí má takové jako ty v merku! Neunikne‰.“
Podhoubí? Jaké podhoubí? Nejspí‰ mu pfieskoãilo.
„Jsi úfiedník Unie, nebo tajn˘ agent nûjak˘ch zatrace-

n˘ch hub?“ ptám se na‰tvanû.
Trochu se ovládá, ale pofiád na mû vrhá vraÏedné po-

hledy.
„Plním jen své povinnosti. NejdÛleÏitûj‰í je zdraví ob-

ãanÛ Mezigalaktické unie.“
„JenÏe já bohuÏel pochybuji, jestli jsou u vás v‰ichni

zdraví,“ uniká mi, neÏ se staãím udrÏet.
Kdyby pohled zabíjet, svíjel bych se uÏ v kfieãích agó-

nie. 
„Ano, samozfiejmû. Arogance. Sprostota. SebedÛvûra.

Jak typické pro vás, ‰éfy. Jste poskvrnou Galaxie. Brzdou
na cestû k opravdovému pokroku. Na‰tûstí tvÛj ãas konãí.
Mám tu dost dÛkazÛ, abych tû vyhodil na dlaÏbu a tuto
stodolu navÏdy zavfiel.“ Poklepává na svÛj sluÏební poãí-
taã. „Neunikne‰. Zniãím tû, Ivene.“

„Hodnû zdaru.“
Odchází, vítûznû se modfie leskne, a já se pofiád nemÛ-

Ïu vzpamatovat. Taková bestie. Bojím se, Ïe mi opravdu
u‰kodí. Profit bude zufiit.

Nu coÏ. Poslední dobou se úfiedníci vrhají na gastrono-
mick˘ obor jako vzteklí. Kontrolu mûlo uÏ nûkolik v˘-
znamn˘ch ‰éfÛ a na v‰echny naházeli bláto. Nakonec
dostanou i mû.

PfieÏiju. Pfiinejmen‰ím v to doufám. NejdÛleÏitûj‰í je, Ïe
byl pfiíli‰ hloup˘ na to, aby nás nachytal s tím zatracen˘m
mrtv˘m Jugotem. UÏ dlouho jsem se tak nebál.
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*

Veãer koneãnû konãí. Hosté se skvûle bavili, netu‰ili nic
o ‰éfov˘ch potíÏích s úfiady. Altairsk˘ Ïelvák s kapotáÏo-
vou omáãkou se stal hitem dne. V‰echny sály, salonky,
verandy, bazény, bary a zahrádky se pomalu vyprazdÀují.
Náv‰tûvníci odcházejí sytí, usmûvaví, okouzlení, oãaro-
vaní, nad‰ení. Pfiinejmen‰ím v to doufám. Opou‰tûjí ma-
gickou krajinu peãen˘ch závitkÛ, kulinární eden pln˘
zdvofiil˘ch, úsluÏn˘ch, odborn˘ch andûlÛ – na‰ich ãí‰ní-
kÛ, barmanÛ a ‰éfÛ sálÛ. Spatfiili na vlastní oãi neobyãej-
né triky kuchyÀsk˘ch eskamotérÛ. Ochutnali umûlecká
díla pfiipravená z nejlep‰ích surovin v Galaxii. Opili se ná-
poji, které by nemûli pfiíleÏitost ochutnat na Ïádném ji-
ném místû. Potû‰ili se mnoha pfiedstaveními, recitály,
koncerty, holoprojekcemi a happeningy. Vidûli exotická
zvífiata, krásné taneãnice, mimofiádné mistry magie a ilu-
zí, ohÀostroje i ohnivé pfieludy. A nyní pobavení, unave-
ní a plní dojmÛ jdou koneãnû domÛ, kdyÏ zanechali
v pokladnách tlusté svazky astro.

Nyní vstupují do hry uklízeãi. âistí, perou, vytfiepávají,
dezinfikují, myjí a le‰tí to, na ãem hosté hodovali, sedûli,
leÏeli, viseli, plavali, vzná‰eli se ve vzduchu nebo proni-
kali dovnitfi. Zítra ráno se Plaãtivá kometa bude opût lesk-
nout svûÏestí a svádût kouzlem opravdu rafinovaného
luxusu.

Máme zde pfiece hvûzdn˘ sál, kde hostÛm pfiipadá, Ïe
se brodí vesmírnou prázdnotou, mezi nesãetn˘mi skupi-
nami rozsypan˘ch kvazarÛ a pulzarÛ. Podmofisk˘ sál, peã-
livou napodobeninu Andromedského útesu, zázraku
galaktické pfiírody. Ledov˘ pokoj, pfiipomínající uchvacu-
jící formace ledem vûãnû spoutaného Arga. Záfiiv˘ palác,
kam je moÏné zavést dívku, aby poveãefiela pfiímo v srdci
vybuchující novy. Les sekvojí ze Seleny, kde se hoduje vy-
soko nad zemí ve vûtvích obrovského prastarého stromu.
Pavilon boufií, bombardovan˘ neustál˘mi v˘boji, bíl˘mi
jak originální ‰ampaÀské z Betelgeuzy i modr˘mi jako

Maja Lidia Kossakowska56
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