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Invaze
 Motto z dětské zóny:

 Teto Moniko, proč mám tři očička?
 Abys mě lépe viděla, Lucinko.

 Ty mě nevidíš, když máš jenom dvě?
 Vidím tě – a teď už zavři oči a spi!

Naše rodina měla zpočátku štěstí. Když to začalo, byli jsme u příbuzných na venkově.
Bratránek Karel bydlel  dost daleko od Prahy a nejezdívali jsme k němu moc často, zato
když už jsme se k němu vypravili, bylo to obvykle na celou dovolenou. Bydleli jsme u nich
v podkroví, ale většinou jsme se scházeli v sednici. A tam nás to také zastihlo...

Z prvních televizních zpráv jsme byli šokovaní jako všichni. Omíorská letadla se –
celkem náhodou – u Země objevila v době obzvlášť zvýšené sluneční aktivity. V té době se
pozorování vesmíru soustředilo na silnou sluneční anomálii, vyřazující z činnosti i letecké
radary.  Na  mnoha  místech  byly  problémy v letecké  dopravě,  díky  selhání  radarů  došlo
i k několika  nehodám;  podivných  létajících  objektů,  z velké  většiny  klamných,  bylo  na
obloze tolik, že si s nimi obsluhy radarů nevěděly rady.

Několik objektů však nebylo falešných, ale nepříjemně skutečných. Bohužel se je od
falešných nepodařilo odlišit. Ostatně by to nebylo nic platné.

Omíorové  s námi  nepřiletěli  navazovat  přátelské  styky.  Roj  nevelkých  diskovitých
letadel se snesl z oblohy na noční polokouli Země a svou pozornost zpočátku soustředil na
jasně  osvětlená  města.  Zbraně  těchto  letadel  sice  nebyly  založené  na  štěpení  hmoty,
jenomže  účinky  neměly  menší  než  pozemské  atomové.  Zkázu  nedoprovázely  oslnivé
záblesky ani  rachot  výbuchů,  jen silné,  hluboké zahučení.  Podivné zbraně nežhnuly ani
nevydávaly oheň, ale obrovské mrakodrapy se naráz hroutily a menší budovy byly takovým
úderem smeteny do základů. Požáry, které poté vždy vzplály, mívaly už původ v našem
pozemském vybavení – o oheň se přičinily popraskaná plynová potrubí a elektrické zkraty.
Na zničení milionového města sice nestačila jedna rána, jak by to dokázala atomová bomba,
ale osamělé letadlo dokázalo i mnohamiliónové město v krátké době srovnat se zemí tak, že
zkázu přežilo jen pár tisíc lidí. Lidé hynuli nejen pod troskami domů, ale také na volném
prostranství, kde zbraně vetřelců lidská těla trhaly jako papír. Což zdaleka nebylo všechno –
později se ukázalo, že neznámé bytosti mají zbraně ještě mnohem děsivější.

Během několika hodin vypukla po celé Zemi panika. Zprávy o útočících UFO byly
tentokrát  přesné,  spolehlivě  ověřené,  nebyly  však  nijak  povzbuzující.  Milióny  mrtvých
během jediné noci, desítky zničených měst, několik rozvrácených států bez vlád, to byla
bilance počátku konfliktu mezi Zemí a Omíorem. Chabé pokusy o jednání s vetřelci vyzněly
naprázdno  a nebylo  ani  zřejmé,  zda  byly  vůbec  pochopeny.  Rádiové  vlny  vetřelci
ignorovali,  jiné  způsoby  signalizace,  například  pravidelnými  světelnými  záblesky,
vyvolávaly jako odezvu jen hučivý úder, který zdroj světla okamžitě likvidoval.

Dokud vetřelci útočili jen na vzdálená města, nikoho ani nenapadlo, že se to bude brzy
týkat také nás. Po zničení New Yorku jsme však pochopili, že jde do tuhého. Spojené státy
byly  přece  světová  velmoc  číslo  jedna;  pokud  ani  tam  nenašli  proti  vetřelcům  účinný
protitah, bylo to asi vážné.

Podle kusých zpráv na mnoha místech proti ufonům vzlétla vojenská letadla. Pokus
vetřelce  napadnout  obvyklými  protiletadlovými  samonaváděcími  střelami  byl  částečně
úspěšný, několik letadel prý dokonce sestřelili,  ovšem zřejmě jen díky tomu, že útočníci
odpor  neočekávali  a jejich  letadla  se  nad  našimi  ničenými  městy  pohybovala  zcela
bezstarostně.
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Toho odpoledne jsem se užuž rozhodoval ukončit naši dovolenou a vrátit se domů, ale
Karel si mě vzal stranou.

„Poslyš, Honzo, co si myslíš o těch zprávách?“ zeptal se mě v obavách. „Rozstřílet
New York, to musí být strašlivá síla, ne?“

„Obávám se, že je tomu tak,“ přikývl jsem.
„Co bude dál, co myslíš?“
„Kdybych byl jasnovidec, řekl bych ti to,“ pokrčil jsem rameny. „Co o ufonech víme?

Že nás napadli, takže to nejsou naši přátelé. Nejspíš mají lepší zbraně než my. A to je asi tak
všechno, co o nich víme.“

„Myslíš, že nás chtějí vyhubit?“
„Ani to není vyloučeno,“ opět jsem pokrčil rameny.
„Víš co, Honzo? Počkejte tu u nás, až jak se to vyvine,“ navrhoval mi Karel. „Mám

dojem, že ufoni jdou především po městech, menších osad si nevšímají.“
To nebyl jenom jeho dojem, tvrdili to i ve zprávách. Jaké bláhové úvahy tenkrát na

Zemi kolovaly! Města,  jako místa největší koncentrace obyvatel i jako správní střediska,
byla jen první  na  řadě.  Neměli  jsme zprávy z lidnatých oblastí  Indie  a Číny,  kde zkáza
postupovala plošně a bez ohledu na hranice měst.

„Ostatně – měli jste tu být ještě týden, proč byste měli spěchat? Možná se nám ufoni
vyhnou, ale kdyby se tu objevili také, bude město spíš na ráně.“

Na to jsem nechtěl ani pomyslet. Nicméně jsem rozhodl, že se ještě pár dní zdržíme.
„Dobrá, ale v tom případě zajedeš domů,“ připomněla mi Jituš, „vyzvedneš všechny

peníze a nakoupíš za ně jídlo. Hlavně se podívej, aby bylo doma všechno v pořádku, zamkni
byt a nezapomeň zalít kytky.“

Moje choť byla praktická i v okamžiku světové katastrofy. Karel měl sice obavy, ale
Jituška ho umlčela rázně, jak bylo jejím zvykem. Neprotestoval jsem. Jitka by si stejně
prosadila svou a navíc by měla zase řeči o tom, že v dnešní době musí chudinky ženy oddřít
všechno samy, protože mužské plemeno jsou samí neschopní usurpátoři. Co se dá dělat,
byla taková, už když jsme se brali. Věděl jsem, že to s ní nebudu mít jednoduché, ale vzal
jsem  si  ji  i navzdory  známým,  kteří  mě  varovali,  že  Jitka  je  zapřisáhlá  feministka
a manželství s ní bude peklo. Varovali mě včas, nemohl jsem si stěžovat, že jsem to nevěděl
předem. Jituška byla jinak velice hezká, přitažlivá a inteligentní žena, stálo za to riskovat.
Cožpak i mezi muži nebývá dost bouřliváků, kteří časem zmoudří? Ale teď nebyl čas na
nějaké dohadování. Nasedl jsem proto bez řečí do auta a okamžitě odjel domů. Silnice byly
skoro prázdné, nikde nikdo. Míjel jsem jenom pár autobusů a nějaká nákladní auta. Dojel
jsem na poslední chvíli, abych stihl vybrat z účtu úspory. Vybral jsem vše kromě minimální
sumy, kterou jsem tam musel ponechat, abych nemusel účet zrušit.

Doma bylo všechno v pořádku. Posbíral jsem všechno jídlo, co jsem kde našel. Pak
jsem se po bytě naposledy rozhlédl – a napadlo mě, že by tu mohl dnes nebo zítra udeřit
blesk, že tu je možná všechno odsouzeno ke zkáze, jako se to stalo v tolika jiných městech.
Měl bych snad s sebou vzít víc než jen ocet a mouku.

Vzal jsem s sebou především knihy.  Měli  jsme krásná vydání encyklopedií,  veliké
knihy o historii, spoustu různé beletrie, ale na odvoz všech knih bych potřeboval nejméně
náklaďák. Musel jsem vybírat – a přiznám se, včas mě napadla všetečná otázka – kterou
knihu bych si  vzal  s sebou na pustý ostrov? Usoudil  jsem, že odborné knihy mají  větší
význam než zábavné romány, a naložil jsem auto převážně jimi.

Na zpáteční cestu jsem vyjel skoro až v noci. Zprvu jsem měl chuť přespat doma, ale
pak jsem si uvědomil, jak mě asi budou všichni netrpělivě očekávat, proto jsem raději zamkl
byt,  zabouchl dvířka auta a vyrazil za rodinou. Byl jsem už unavený, řídil  jsem pomalu
a opatrně. Cestou jsem se stavil pro benzín; cena byla o polovinu vyšší než před třemi dny,
ale to se dalo čekat.
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„Všichni už podražili, a nejenom benzín,“ pokrčil rameny pumpař.
Měl jsem u sebe naštěstí veškeré rodinné úspory, jen jsem mlčky zaplatil a vyrazil opět

na silnici.
Když jsem vyjel na vrchol kopce, objevila se ve zpětném zrcátku žlutá, stále sílící

záře. Zpomalil jsem a zastavil. Dokonce jsem vystoupil, abych lépe viděl, co se vzadu děje.
Vysvětlení mi sice blesklo hlavou ihned, ale nechtěl jsem si je připustit. Nemohl jsem však
silou vůle převrátit fakta ani zvrátit běh času, dobře jsem věděl, o co jde. Záře na obzoru za
mými zády pocházela z hořící pýchy naší země, z našeho hlavního města.

Chvíli  jsem zhluboka oddychoval.  Obrovské sloupy ohně teď stoupaly  tam, odkud
jsem před  malou chvílí  odjel.  Stačilo  by  trochu  se  opozdit.  Zatrnulo  mi,  když  jsem si
uvědomil, kolik lidí právě zahynulo a kolik jich je obklopeno peklem ohně. Nemohl jsem
jim však nijak pomoci,  proto jsem opět usedl do svého auta,  sešlápl pedál až k podlaze
a únava  neúnava  jsem  se  řítil  tmou.  Projel  jsem  několika  podivně  tmavými,  skoro
strašidelnými vesnicemi, kde nesvítilo veřejné osvětlení, ba ani jediné okno. Řítil jsem se
tudy na plný plyn a zakrátko poté jsem dorazil ke známé podhorské vesničce, na jejímž
okraji  stála  poblíž  vysoké skály bratrancova usedlost.  Také tady byla  tma,  jako ostatně
všude. Přivítal mě nepřátelský štěkot psa, ale Punťa mě brzy poznal, zmlkl a přišel si pro
podrbání. Otevřel jsem vrata a zajel jsem s autem do dvora.

„Honzo – ty žiješ?“ ozvalo se ode dveří stavení.
„Jo,“ odvětil jsem. „Co se děje, víte někdo něco?“
„Před  chvílí  nám najednou  zčistajasna  přestala  ukazovat  televize,“  informoval  mě

přitlumeným hlasem Karel. „Na všech kanálech je jenom zrnění. Pustili jsme si rádio, to
ještě jde, ale hlásí samé hrozné věci. Ufoni prý srovnali se zemí Prahu!“

Zatrnulo mi. Moje tušení tedy nelhalo.
„Viděl jsem to, naštěstí jen z dálky,“ potvrdil jsem tuto zlověstnou zprávu.
„Prosím tě, zavez auto do stodoly a zhasni světla,“ žádal mě Karel. „V rádiu hlásili, že

máme zatemnit okna a zbytečně na sebe neupozorňovat. Jako za války.“
„Proč jako?“ vykoukla ze dveří Jituška. „Myslíte si snad, že tohle není válka?“
Zajel jsem do stodoly a zhasl reflektory. Bratránek zatím zavřel vrata, takže jsem ze

stodoly vycházel malou brankou. Okamžik poté jsem se už se všemi objímal.
„Mysleli jsme si, že přespíš doma,“ vzlykala Jitka.
„Také mě to napadlo,“ přikývl jsem. „Jenomže pak jsem si řekl, že byste o mě trnuli,

a rozhodl jsem se raději vyrazit hned a nečekat na ráno.“
„To tě nejspíš zachránilo,“ zahučel Karel.
„A máš peníze? Co jsi nakoupil?“ ozvala se v Jitušce zase praktická žena.
„Kupoval jsem cestou jenom benzín, obchody byly zavřené, bylo už pozdě.“
„Hlavně že jsi tady,“ zahučel Karel. „Kdyby ses zdržoval nákupem, mohls tam zůstat.

Divím se, že jsi tam vůbec jel! Tady jde o život, čert vem všechny peníze! A tobě se, Jitko,
divím dvakrát tolik. Že tě to vůbec napadlo!“

Jitka na to neřekla ani slovo, jen se rozvzlykala. Až teď jí asi došlo, že kvůli nápadu
s penězi mohla být vdovou.

Ve  velké  místnosti  byla  téměř  tma.  Přes  okna  byly  napnuty  silné  deky,  aby  ven
nepronikalo světlo. Ve visací lampě byla zašroubovaná malá žárovka a stínítko bylo navíc
zavinuté  do  kusu  látky,  osvětlovalo  sotva  polovinu  stolu.  Další  světlo,  mnohem slabší,
vydávala svítící stupnice zapnutého radiopřijímače. Hlasatel nám v něm zajíkavým hlasem
sděloval poslední zprávy. Nebyly jen špatné, byly ještě mnohem horší. Také nad Evropou se
přehnala ničivá smršť a všechna významná města zmizela přes noc z mapy.  S nimi byla
zničena složitá síť rozhlasu a televize, zprávy se šířily jedině vojenskými vysílačkami a díky
obětavosti radioamatérů. Právě teď jsme poslouchali vysílání nějakého dosud fungujícího
vykrývacího vysílače, jiné už nepracovaly.
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Po zprávách rádio umlklo a Karel mi v rychlosti sděloval, co se ve světě stalo, když
jsem byl na cestě.

Vetřelci  si  po  několika  sestřelených
letadlech všimli, že jejich mise asi nebude tak
snadnou  procházkou,  jak  se  jim  to  zdálo
v první  chvíli.  Znásobili  svou  opatrnost
a náhle bylo nemožné se k útočícím letadlům
byť jen přiblížit. Pozemské stíhačky se daleko
od svých cílů rozpadaly ve vzduchu a ani malé
protiletadlové  rakety  nedokázaly  donést  své
nálože  do  účinné  blízkosti.  Úspěchy
pozemských  stíhačů  naráz  skončily.  Piloti
letadel  vetřelců,  pokud  náš  útok  očekávali,  dokázali  navzdory  noční  tmě  včas  sestřelit
všechno,  co  se  k jejich  letadlům  blížilo.  Několik  úspěchů  zaznamenaly  pozemní
protiletadlové kanóny, protože střílely malými a tedy neviditelnými střelami, vypálenými
velikou rychlostí. Ty mohly letící cíl při troše štěstí zasáhnout a nedaly se zřejmě za letu
zničit. Vetřelci však brzy poznali, odkud se po nich střílí – a jejich odvetný úder zpravidla
zadupal protiletadlová děla do země.

Nejlepší pozemští experti se pokoušeli z trosek o neznámých vetřelcích zjistit co se
dalo.  Po  pravdě  řečeno,  jejich  úsilí  nebylo  korunováno  zvláštním  úspěchem.  Podle
nalezených zbytků těl posádky se dalo usuzovat, že neznámé bytosti jsou částečně podobné
lidem. Byly dvounohé,  dvouruké a i jejich proporce zhruba odpovídaly lidským. Rovněž
jejich tělesná výška, něco málo přes dva metry, nebyla od průměrné výšky lidí Země příliš
daleko. Starosti byly s nalezenými lebkami. Měly jediný oční otvor uprostřed čela, ale brzy
se ukázalo,  že bytosti  nejsou jednooké,  nýbrž trojoké – další  dvě oči  mají  umístěny po
stranách hlavy, jenže ne v oční jamce, ale na pohyblivých stopkách, takže je mohou natáčet
do stran, dokonce i dozadu. Z pouhých lebek však nebylo možné zjistit, co bylo tak důležité
–  že  totiž  vetřelci  svýma očima vidí  mnohem víc  než  my lidé,  zejména  v infračervené
oblasti.  Zatemňování ve  viditelném světle nebylo nic  platné,  když každý obydlený dům
vnitřním teplem září na dálku jako maják. Letadla i rakety pak v této části spektra svítí tak
intenzívně,  že  se  podle  infračerveného  světla  navádějí  i naše  nedokonalé  protiletadlové
střely.  To  všechno  jsem se  pochopitelně  dozvěděl  později,  tenkrát  v Bludišti  jsme  byli
v blažené nevědomosti.

Několika  sestřeleným pilotům se  podařilo  opustit  hořící  letadla  a zachránit  se.  Na
zádech měli jakési aparáty, které je nesly i bez padáku, i když jejich let na těchto aparátech
zřejmě  nebyl  možný  na  libovolnou  vzdálenost.  Ovšem  ani  potom  s nimi  nebylo  lehké
pořízení. Každý z nich dokázal pozabíjet desítky lidí, než se je podařilo zneškodnit. Bylo
jim možné ublížit jen na dálku, neboť v jejich blízkosti lidé záhadným způsobem ztráceli
vědomí  a stávali  se  tak  snadnou  kořistí.  Jejich  vražedné  zbraně  měly  proti  pozemským
samopalům přímo neuvěřitelnou přesnost. Pokud vojáci neuspěli hned na první výstřel nebo
dávku,  k dalším  se  obvykle  nedostali.  Většinou  však  brzy  přilétlo  další  letadlo  a vzalo
sestřelené piloty na palubu. Jen dva letci byli prý zraněni natolik, že padli lidem do rukou
živí. Jednoho rozzuřený dav na místě ubil, druhý byl naopak zraněn vážněji a nebyl schopen
komunikace.  Převezli  ho  do  nemocnice,  pokusili  se  ho ošetřit,  ale  než se  vzpamatoval,
přilétla si pro něho jiná letadla, odvezla ho – a nemocnici i s okolním městem srovnala se
zemí. Lékaři, kteří neznámou bytost zkoumali, byli pak zabiti spolu s ostatními. Zpráva se
o tom zachovala jen díky televiznímu reportérovi. Spěchal se svou videokamerou, aby ho
nepředstihl kolega od konkurence – a díky tomu přežil. To ještě vysílala satelitní televize,
takže ten záznam obletěl  celý svět.  Díky němu všichni  věděli,  že neznámé bytosti  jsou
brčálově  zelené  barvy,  mají  právě tak  zelenou krev,  tři  oči,  z toho dvě  na  pohyblivých
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stopkách po straně hlavy – a ještě několik méně důležitých detailů. Záznam byl pořízen ve
spěchu  a mnoho  podrobností  na  něm  chybělo,  ale  to  stačilo,  abychom  si  mohli  udělat
přibližný obraz o útočnících.

Zemi napadli zelení netvoři, „zelené bestie“.
Mrzelo mě, že jsem je neviděl a už ani neuvidím, protože televize tento šot vysílala

v době, kdy jsem jel autem domů – a pak přestala vysílat úplně.
„Co budeme dělat?“ zeptala se po chvíli ticha, když Karel skončil s Jobovými zvěstmi,

jeho žena Jana.
„Dejte spát děti,“ odsekl jí Karel.
Obě  ženy  odešly  do  sousední  komory  a uložily  bratrancovy  děti  do  postýlek.  My

s Jitkou  jsme  spolu  byli  teprve  krátce,  zatím  jsme  o nějakých  potomcích  neuvažovali.
Možná to bylo lepší ve chvílích, kdy šlo do tuhého. Skrze zavřené dveře se chvíli ozýval
pláč  Karlovy  tříleté  Márinky.  Pětiletý  Kája  byl  zticha.  Obě  děti  byly  zaražené  a ani
nezlobily.

„To vypadá na pořádný průser,“ řekl Karel upřímně. „Jen by mě zajímalo, co s námi
chtějí ty bestie dělat? Chtějí nás jen patřičně zdeptat a ovládnout, nebo nás rovnou pobijou?“

„Kdybych byl jasnovidcem...,“ začal jsem.
„Nemusíš být žádný jasnovidec, abys viděl, že jsme úplně v prdeli!“ vykřikl Karel.

„Co budeme dělat? Pokud těm ufonům neublížily ani superstíhačky, ani rakety, jsme na ně
zřejmě krátcí a oni si budou dělat, co je napadne.“

„To máš bohužel pravdu,“ souhlasil jsem.
„A to tedy ne!“ vykřikl Karel. „Já se nenechám tak lehce zabít, to mi věř!“
„Obávám se, že ufoni na tvé dobře míněné úmysly nebudou brát ohled,“ pokrčil jsem

rameny.
„Nemám jen dobré úmysly,“ prohlásil Karel sveřepě. „Máme přece Bludiště.“
Bludiště byl  komplex krasových jeskyní,  začínajících ve skále  přímo za Karlovým

domem. Jako malí kluci jsme prolezli všechno, kam se vlézt dalo. Věděl jsem, že Bludiště
může být dobrým úkrytem, ostatně ve středověku tomu tak bylo. Nevelký sklípek domku
byl našimi dávnými předky spojen s jeskyněmi úzkou podzemní chodbičkou, tesanou ve
skále. Skrývali se tam před cizími vojsky už za třicetileté války. Uvnitř jeskyní bylo vlhko
a chlad, přímo ideální prostředí pro skladování domácích produktů, například mléka, sýrů,
masa, piva, ale i ostatních potravin. Karel mohl směle pohrdat moderními vynálezy, jakými
jsou ledničky.

Když  zdědil  domek po svých  rodičích,  dal  se  s ještě  větší  vervou  do  zvelebování
Bludiště. Jeskyně byly původně spojeny jen úzkými a nízkými průchody; ty Karel zvětšil
sbíječkou do pohodlnějších chodeb. Některé průchody zazdil, jinde vsadil dveře. Varoval
jsem ho, že ho speleologové roztrhají na kusy až se dovědí co tu vyvádí, ale on si nedal říci.
Prohlásil,  že  speleologům  nic  není  do  jeskyní,  které  nemají  na  mapách  a které  už  od
středověku patří našemu rodu, což byla sice pravda, ale soud by byl nejspíš jiného názoru.
Naštěstí pro Karla platilo pořekadlo: kde není žalobce, není soudce.

„Pojď se podívat sám!“ vyzval mě. Přitom strhl z věšáku silnou elektrickou svítilnu,
a aniž  by dál  něco vysvětloval,  vykročil  do zadní komory,  kde se  nacházely schody do
sklepa. Otevřeli jsme poklop a Karel vstoupil jako první. Když jsem okované padací dveře
za námi zavřel, otočil Karel vodotěsným vypínačem a sklípek zalilo jasné elektrické světlo.
Nebyla tu okna, nemuseli jsme se obávat, že bychom byli nápadní.

Vchod do jeskyní byl zamaskován jako výklenek ve stěně, byla tu dokonce zepředu
otevřená dřevěná skříňka s prázdnými policemi. Karel odstavil polici a opřel se do hrubé
skály.  Skála  odjela  stranou  –  spočívala  totiž  na  kolejnicích  a byla  uměle  vytvarovaná
z betonu. Tento tajný vchod dal Karlovi dost práce, ale romantický bratránek byl na něj
pyšný.
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Prošli  jsme  první  jeskyní.  Tady  byly  všude  poličky  a na  nich  pečlivě  seřazené
bochníky sýra, jenom na dvou policích byly i jiné potraviny. Karel už dlouho vyráběl sýry
postaru,  tradičním způsobem.  Výrobu měl  dobře  zavedenou.  Ve  vesnici  kupoval  mléko
a protože sousedům platil lépe než mlékárna, prodávali mu je rádi. V této jeskyni stály díže,
tvarovací ošatky, lisy a jiné nářadí. Ale nebyl to cíl naší cesty. Po klesající chodbě jsme sešli
do  další  jeskyně.  Bylo  tu  pusto,  stálo  tu  několik  polic  s uzeným masem zavěšeným na
provázku. Prošli jsme i druhou jeskyní a vystoupili  výše, do poslední, největší podzemní
prostory.

Byla na rozdíl od spodních suchá. Voda ji před dávnými roky sice také vyhloubila, ale
časem si našla jinou cestu. Bylo tu tím pádem i tepleji, takže jsme zde nejednou jako kluci
tajně přespávali. Teď jsem ji málem nepoznal, zejména když Karel zapnul další vypínače
a i tyto prostory zalilo jasné elektrické světlo.

Stěny  byly  čisté,  obílené.  Jeskyně  byla  dokonce  vybavena  jednoduchým  selským
nábytkem. Stůl zčásti podepíral veliký kámen; jako kluci jsme mu říkávali Oltář. Když jsme
si kdysi dávno na šedivé stěny jeskyně svítili – ať už svíčkami, nebo baterkami – působila
na nás pochmurným dojmem staré pohanské svatyně. Smysl pro romantiku a dobrodružství
mě  neopustil,  jenomže  teď  ve  mně  v jasném elektrickém světle  budila  dojem komnaty
královského  hradu.  Část  byla  upravená  jako kuchyně,  část  byla  oddělená  stěnou  a byla
zařízená pro změnu jako ložnice. Byly tu zatím jen jakési dřevěné palandy a stará skříň, ale
dojem byl docela majestátní.

„Co tomu říkáš?“ kul Karel železo, dokud jsem se pořádně nevzpamatoval. „Chalupu
má dnes kdekdo, ale tohle nemá nikdo široko daleko.“

„Tady chceš přečkat invazi ufonů?“ vydechl jsem.
„Myslíš si, že by to nebylo možné?“
„Možná máš pravdu, nevím o lepším úkrytu,“ řekl jsem. „Tady by se dalo vydržet

i několik let. Ale nakonec budeš muset vyjít ven, přinejmenším až ti dojdou zásoby.“
„Přesto se o to pokusím,“ řekl tvrdohlavě Karel. „Můžeš tu zůstat i s Jitkou s námi.

Chceš? Budeme asi potřebovat i tvou pomoc. Jsi přece inženýr přes elektriku, ne?“
Rychle  jsem  uvažoval.  I kdyby  vetřelci  odtáhli,  bude  naše  pozemská  civilizace

pořádně  pošramocená  a nebude  žádný  med  přežít.  Rozhodně  bylo  Karlovo  Bludiště
nejlepším  úkrytem  pro  záchranu  životů,  pokud  nepočítáme  profesionální  protiatomové
kryty. Jestli jsou ale vetřelci rozhodnuti Zemi zbavit lidí, aby se sem mohli nastěhovat sami,
pak ani tady nemáme šanci. Ovšem – i malá naděje lepší než žádná, takže jsem si nakonec
s Karlem plácl. Pak jsme se vrátili do domku a oznámili jsme oběma ženám, na čem jsme se
dohodli.

Souhlasily obě. Jana, na rozdíl od Jitky, nebyla zvyklá Karlovi odporovat a Jitce včas
došlo, že prosazovat za této situace vlastní názor by byla nejspíš sebevražda. Ostatně jsme
už ani neměli kam jít – a to rozhodlo.

*****
Ráno odjel Karel svým autem na nákup. Dali jsme mu na to i všechny naše rodinné

úspory a Karel se brzy vrátil s plným autem. Vybíral jen trvanlivé potraviny, aby dlouho
vydržely.  Jakmile  přijel,  všichni  jsme  je  začali  odnášet  do  podzemí.  A nejen  potraviny
z Karlova auta, ale i ze všech prostor domku, zejména ze spíže. Já jsem začal stěhovat co
jsem měl ve svém autě, především knihy. Karel mi pro ně přidělil velikou skříň a dlouhou
chvíli si mě zpytavě prohlížel.

„Jak  se  tak  dívám,  ty  myslíš  mnohem dál  než  já,“  řekl  mi  po  chvilce  s obdivem
v hlase. „Já jsem se soustředil jen na přežití, kdežto ty už myslíš i na vzkříšení civilizace, až
se to všechno přežene.“

Nemyslel jsem to tak. Když jsem knihy nakládal do auta, bylo mi prostě líto nechat je
zničit. Měl jsem jen neurčité tušení, že po skončení invaze budou všechny knihy vzácné.
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Většina lidské moudrosti byla soustředěna v knihách a ty byly shromážděny především ve
městech. Zničení většiny knih znamenalo pro pozemskou civilizaci ztrátu vědomostí – a ta
by byla možná horší, než miliónové ztráty na životech.

Tím  stěhování  zdaleka  neskončilo.  Postupně  jsme  do  jeskyň  z domku  přetahali
nábytek, nářadí a zásoby. Karel už předtím uschovával v jeskyních veškerou úrodu, což se
teď hodilo. Objemné a těžké pytle byly pečlivě uloženy a nemuseli jsme se s nimi zdržovat.

Za celý den jsme nespatřili živé duše. Lidé se stáhli do svých domovů. Odpoledne
Karel opět odjel na nákup, vrátil se však s prázdnou. Jediný obchod ve vesnici byl zavřený
a jeho majitel kamsi odjel autem.

Stěhovali  jsme  celý  den  a v noci  jsme  se  všichni  uložili  v nově  vybavené  ložnici.
Hluboko pod zemí jsme nemuseli dbát na zatemnění, náš příbytek byl proto jasně osvětlený
a děti  si  mohly prohlížet  obrázkové knížky z Karlovy knihovničky.  Ten večer nám bylo
poněkud veseleji, ovšem jenom do chvíle, než začalo rádio hlásit zprávy...

S příchodem dne letadla vetřelců odlétala, ale katastrofa se tím jenom přemístila na
opačnou polokouli Země. Vetřelci zásadně létali pouze v noci, jakoby věděli, že jejich akce
budou nejpůsobivější. Na denním světle bylo možné spočítat ztráty a pokusit se zachránit,
co se zachránit dalo.

Zkoumání trosek letadel bylo spojené s dalším šokem pro pozemské experty. Nikomu
se totiž nepodařilo objasnit, na jakém principu stroje vetřelců fungují. Pravda, mnohé z těch
agregátů měly cosi  společného s elektřinou,  jak bylo zřejmé z kilometrů vodičů různých
průměrů rozvedených uvnitř, ale to bylo všechno, na co experti přišli. Nepodařilo se jim
zjistit  to  nejdůležitější:  kde  jsou  umístěny motory,  jimiž  jsou  tato  letadla  poháněna,  na
jakém principu pracují,  kde jsou zbraně, jak fungují a konečně kde vůbec jsou v letadle
umístěny zdroje  energie,  jež  umožňují  zbraním dosahovat  tak ničivých účinků.  Klíčové
agregáty  letadel  byly  vždy  zničeny  tak  dokonale,  že  se  je  nepodařilo  ani  nalézt,  natož
zkoumat.

Po prvních zkušenostech s útočníky se lidé Země pokoušeli najít nějakou obranu proti
agresi. Města, dříve v noci jasně osvětlená, se zahalovala do tmy; rovněž tak vesnice až po
osamělá stavení. Spotřeba elektřiny ve světě klesla více než o polovinu. Nebylo to však nic
platné. Vetřelci měli letadla buďto vybavena přístroji pro noční vidění, nebo sami viděli
potmě. Jedno ani druhé nebylo možné potvrdit nebo vyloučit, nikdo neměl nejmenší tušení
o schopnostech těchto bytostí a o možnostech jejich techniky.

U nás  byl  v noci  klid  a pokoj.  K ránu jsme však nemohli  dospat,  brzy  jsme vstali
a v jeskynním pokoji jsme pustili rádio. Ale ať jsme točili laděním do všech stran, neuslyšeli
jsme  nic  víc  než  šumění,  ačkoliv  anténa  byla  vyvedená  ven  z jeskyně.  V dosahu
radiopřijímače nevysílala žádná stanice.

Přes den jsme ještě zařizovali jeskynní úkryt. Karel měl v plánu ložnici přepažit prkny
na dvě menší části, abychom měli trochu soukromí, ale na to by měl být čas později. Byl
jsem s Karlem ještě jednou ve vesnici, tentokrát pěšky. Na návsi před hospodou posedávalo
několik vesničanů. Debatovalo se tam o situaci. Přidali jsme se k nim a dozvěděli jsme se,
že vysílač, který jsme dosud poslouchali, bude vysílat jenom hodinu denně kolem poledne,
protože  jsou  velké  problémy  se  získáváním  informací  i s provozem.  Nikdo  ale  nic
podstatného nevěděl. Karel zašel do obchodu. Ten byl sice stále zavřený, ale obchodník byl
Karlův  známý  a vzal  nás  dovnitř  zadním  vchodem.  Stěžoval  si,  že  mu  od  včerejška
nepřivezli žádné objednané zboží, dokonce ani pečivo a mléko.

„Co budou lidé jíst?“ rozčiloval se,  jakoby si  dosud plně neuvědomoval závažnost
situace.  Ochotně nám však prodal  vše,  co jsme potřebovali,  nechtěli  jsme po něm totiž
nedostatkové potraviny, ale především železářský materiál: hřebíky, šrouby, velký kotouč
elektrických  kabelů,  krabici  žárovek  a podobné  zboží.  Obchod  byl  jako  vymetený.
Potraviny dříve zaujímaly větší část skladu, teď tu nebyly žádné.
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„Každý  si  nabral  zásoby  –  a dobře  udělal,“  komentoval  můj  udivený  pohled
obchodník.  Pak prohlásil,  že  zajede autem do města  zjistit,  co se  děje  – a hlavně,  proč
nepřivezli zboží. Několikrát prý to zkoušel telefonem, ale nikdy se nedovolal. Popřáli jsme
mu štěstí a vrátili se domů. Netušili jsme, že ho vidíme naposledy. Po mých zkušenostech se
měl městu radši vyhnout a rouhodně tam nezůstávat u známých na noc...

Karlův dům byl prázdný a smutný. Naše kroky se rozléhaly po prázdných místnostech
dutě a nezvykle. Seběhli jsme radši do sklípku a brzy jsme byli v hlavní jeskyni. Tam obě
ženy připravovaly oběd na malém elektrickém dvouvařiči. Kdyby nešla elektřina, měl Karel
v záloze  i menší  plynový  vařič  na  propan-butan  a k němu  celou  baterii  náhradních
plynových bomb,  ale  odhadoval  jsem,  že  mu brzy  dojdou a nesežene další  na  výměnu.
A v jeskyni bez přirozeného komínu bude asi těžké udržovat oheň.

„Na  to  potřebuji  tebe,“  obrátil  se  na  mě  s důvěrou,  jako  bych  byl  všemocným
kouzelníkem. A teprve pak mě seznámil se svou největší pýchou.

Dole u potoka, padesát metrů od jeho chalupy stál starý, dávno zřícený mlýn; podle
posledního majitele se mu říkalo Náhlovský. Nad mlýnem byl menší rybníček, z něhož už
dnes odtékala voda jenom přepadem, ačkoliv náhon do mlýna byl sám v pořádku. Mlýn
dávno před minulou válkou přišel  o mlýnské  kolo.  Nahradila  je  neviditelná  turbína,  ale
časem i ta vzala za své. Posledního majitele odvezlo gestapo s celou rodinou, mlýn osiřel
a časem zpustl. Kája zřícený Náhlovský mlýn od obce velice levně koupil, opatřil si turbínu
s elektrickým generátorem a dal ji sem nainstalovat. Zamýšlel prodávat elektřinu do veřejné
sítě,  ale  s tou  myšlenkou  přišel  nevhod  a zamračená  elektrárenská  komise  mu  instalaci
neschválila. Nedovolila mu soustrojí k veřejné síti připojit, dokud prý nebude turbína lépe
zajištěná.  Asi  je  odradil  vzhled  mlýna,  v jehož  prastarých  sklepích  bylo  nové  zařízení
instalováno. Karel se ovšem své myšlenky nevzdal, ale na uvedení mlýna do pohlednějšího
stavu neměl  dost  peněz.  Proto se  rozhodl  dát  mlýn do pořádku postupně,  jak to  půjde.
Potřebné  kabely,  hlavně  elektrický silový a ovládací,  měl  natažené  pod zemí  do  sklepa
svého domku, ale dosud je neměl zapojené. Všechno bylo nedodělané a Karel chtěl, abych
mu s tím pomohl.

Nebyl  jsem proti.  Sklepy  Náhlovského  mlýna  jsem znal  také  už  od  dětství.  Byly
rozsáhlé a zvetšelé, ale tím příjemněji jsem byl překvapen umístěním turbíny. Vše bylo nově
uděláno,  včetně  bytelných  betonových  základů,  stěn  i nového  stropu.  Také  přívodní
i odpadové kanály byly vybudovány zcela nově z velkých zabetonovaných skruží, bylo tu
i dálkově ovládané stavidlo.

„Kdyby to tu všechno spadlo, turbína pojede dál,“ pyšnil se Kája.  Zbývalo zapojit
ovládání,  na  což  si  ale  Karel  sám  netroufal.  Naštěstí  měl  ke  své  turbíně  docela
srozumitelnou dokumentaci a nedělalo mi potíže se v ní vyznat. Nebyla to však práce na
jeden den a nějakou dobu mi trvalo,  než jsem všechno podle  příručky propojil  a oživil.
Získal jsem úkol pro nejbližší období a ten mě tak zaujal, že jsem přestal přemýšlet a zoufat
si nad situací ve světě.

Pozemská civilizace mezitím dostávala strašlivé, drtící údery, jeden po druhém, aniž
by  se  z nich  mohla  vzpamatovat.  Postupně  byla  zničena  všechna  velká  města,  pokaždé
s milióny  obětí.  Brzy  byl  dokonale  rozvrácen  hospodářský  život  Země.  Doprava  byla
ochromena, když nejdůležitější světové dopravní křižovatky podlehly zkáze. Tisíce lodí na
všech mořích náhle klesly ke dnu. Po tankerech zůstávaly jenom obrovské ropné skvrny,
často  nějakou  dobu  hořící,  jiné  lodě  mizely  zcela  beze  stop.  Trosečníky  nikdo
nezachraňoval, většina lodí ani nestačila vyslat signál SOS. Nikdo si to tenkrát nedovedl
vysvětlit,  ale  bylo  to  pochopitelné.  UFO létala  jen  v noci,  takže  si  jich  nikdo  nevšiml.
I velké, mnohatisícitunové lodě se po zásahu potopily do dvou – tří sekund. Jako kdyby na
dětskou lodičku dopadlo těžké kladivo a naráz ji strhlo pod hladinu. Posádka si obvykle ani
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neuvědomila, co se děje. Buď zahynula hned při tom úderu, nebo zmizela s lodí v hlubině.
Ostatně – i kdyby lodě SOS vyslaly, nehrálo to žádnou roli, stejně by nikdo nemohl pomoci.

Letecká doprava nepřicházela v úvahu v důsledků zničení letadel i letišť a dálnice prý
po útoku ufonů vypadaly, jako kdyby tudy přejel gigantický parní válec. Za těch okolností
obchod fungoval sporadicky, místně a zřejmě ze setrvačnosti. Velké průmyslové podniky se
brzy zastavily  pro nedostatek surovin i lidí.  Ti  hromadně a v panice prchali  z městských
aglomerací a snažili se nějak rozptýlit po venkově, tam ale nebylo dost dobře možné pro
tolik uprchlíků zajistit obživu.

Zprávy v té době často hovořily o vyhladovělých tlupách, potulujících se po krajině.
Při  své  honbě  za  potravou  se  nezastavovaly  ani  před  násilím.  Při  setkání  těchto  band
docházelo k zuřivým bitkám, kdy tekla  krev,  a některá  taková střetnutí  skončila  úplným
vybitím  jedné  nebo  druhé  skupiny.  Lidé  bývali  vyzbrojeni  všelijak;  tyčemi,  kameny
a klacky, jiní měli dokonce i střelné zbraně, ale protože při divokých přestřelkách municí
málokdo šetřil a na rozdíl od všech dosavadních pozemských konfliktů chyběl pravidelný
přísun dalšího podobného materiálu od škodolibých a peněz chtivých sousedů, samopaly
a pistole  se  brzy  změnily  v pouhé  neškodné  harampádí  a nejúčinnějšími  zůstaly  zbraně
narychlo upravené ze zemědělského náčiní. Pro boj zblízka to byly vidle, kosy a sekery, na
dálku luky, šípy a kameny.

Vetřelci  zřejmě  mezitím  shromáždili  o pozemské  civilizaci  další  poznatky
a následující údery zamířili tak, aby byly ještě účinnější nežli předchozí. Cílem jejich útoků
se staly elektrárny všech typů. Nejprve klasické parní, pak jaderné a nakonec přišly na řadu
i vodní.

Zničením elektráren byly zasazeny pozemské civilizaci údery nejtěžší. Bez elektřiny
byly vyřazeny rovněž ropovody a plynovody, bez paliva se zastavila doprava a zbývající
průmyslové podniky. To vše znamenalo definitivní zhroucení pozemské civilizace.

Odpor ojedinělých vojenských jednotek byl  za  této situace jen posledním marným
gestem. Většina armád světa se vzdala myšlenky vzdorovat a vojáci se začali zajímat jen
o to, jak by sami přežili co nejdéle. Právě oni pak tvořili nejhorší, nejlépe vyzbrojené bandy.
Brzy rozvrátili zbytky zemědělství ve svých zemích a přispěli tak k rychlejšímu krachu.

V té  době  se  u Země  vynořil  obrovský,  dosud  nezpozorovaný  hvězdolet.  Mohl  se
skrývat na odvrácené straně Měsíce, ale nikdo nevyloučil, že přiletěl až teď z větší dálky.
Najednou se objevil na noční obloze jako nová družice Země, obíhající na nízké oběžné
dráze.  Rozměry  měl  okolo  osmi  kilometrů,  pro  pozorovatele  na  Zemi  byly  srovnatelné
i s Měsícem, který je sice větší, ale nachází se mnohem dál od Země. Na tu dálku nebylo
zřejmé,  zda  jde  o kouli,  nebo  o disk  stále  obrácený  plochou  stranou  k Zemi,  ovšem
v každém případě  to  bezpochyby  bylo  monstrum,  jehož  vytvoření  by  bylo  vysoce  nad
možnostmi současné pozemské vědy a techniky.

Zavolali mě, abych se také šel podívat, když se nad námi poprvé objevila ta zlověstná
stříbrná hvězda smrti. Otřásl jsem se chladem, když jsem ji spatřil. Jako kdybych tušil, co
všechno bude Zemi v souvislosti s touto obludou čekat...

Rozpadající  se  pozemská  civilizace  se  ale  vzmohla  právě  v této  době  aspoň  na
poslední gesto odporu.

Navzdory nesnázím připravili  odborníci  na kosmodromu na Floridě k letu poslední
použitelný  pozemský  raketoplán.  Na  jeho  palubě  bylo  pět  menších  raket,  sestrojených
narychlo z posledních rezerv. Každá unesla pouze jednoho muže posádky a kromě něho –
co nejničivější atomovou hlavici, jakou bylo možné do tak malého prostoru umístit.

Pět  dobrovolníků,  posledních  kamikaze  lidstva,  vzlétlo  do  kosmu  ke  svému
poslednímu letu.  Jejich jména ani tváře  se nezachovaly;  ještě  téže  noci  byl kosmodrom
letkou Omíorů i s celým poloostrovem Floridou potopen do moře;  pozemský raketoplán
Odveta  však  odstartoval  a včas  zmizel  pohledům trojitých  očí  pozorovatelů  nepřátelské
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kosmické flotily. Možná sehrálo svou roli, že raketoplán odstartoval v pravé poledne, kdy
byly  letky  Omíorů  soustředěny  na  opačném konci  světa.  Až  mnohem později  jsem se
dozvěděl,  že  Omíorové start  raketoplánu sice  zpozorovali,  ale  dál  se  jím už nezabývali
a osudově tak podcenili možnosti pozemské civilizace.

Další,  co  je  třeba  obdivovat,  byla  dráha  letu  raketoplánu  Odveta,  propočítaná
s nejvyšší možnou přesností.  Jakkoliv už v té době byly zničeny světové elektrárny, pro
potřeby této expedice se našlo dost pojízdných elektrocentrál a počítačů, schopných vydat
ze sebe maximum. V době, kdy se raketoplán Odveta blížil ke hvězdoletu vetřelců, byl nad
Evropou  večer.  Hvězdolet  Omíorů  prolétl  nad  rozvalinami  Varšavy,  pak  nad  troskami
Ostravy a svou obvyklou oběžnou rychlostí mířil směrem k Bavorsku.

V té chvíli  se z otevřeného nákladního prostoru Odvety odpoutalo pět  pilotovaných
atomových střel a každá z nich samostatně zamířila ke svému jasně viditelnému cíli. Piloti
nalétávali po slunci a plně využili výhody tohoto manévru. Všecko bylo pečlivě propočteno
– od drzého startu v pravé poledne až po vlastní útok, uskutečněný z paprsků slunce, které
skrylo útočící rakety.

Během jediného okamžiku bylo po všem.
Pět oslnivých záblesků se zdánlivě slilo v jediný. Oheň všech ohňů, oheň štěpených

atomových jader, znásobený ohněm slučujících se jader termojaderných obalů, se obořil na
bok  hvězdné  lodi  Omíorů.  Takovému  úderu  nemohla  odolat  žádná  známá  hmota  ve
vesmíru, neodolal mu ani plášť tohoto kolosu. Očití svědkové svorně vypovídali, že měli
zprvu dojem, jako by nad nimi vzplálo nové slunce. Když pozvedli hlavy, viděli  jenom
oslnivý oblak, pomalu se rozplývající do všech směrů. Uprostřed pak ještě několik minut
žhnul kotouč hvězdoletu, téměř do jedné třetiny vykousnutý tím obludným pětinásobným
termojaderným úderem. Raketoplán Odveta splnil svůj úkol. Jeho posádka, pět posledních
pozemských kamikadze, zemřela v boji, avšak zasadila nepříteli největší protiúder, jakého
byla umírající pozemská civilizace schopna.

V té době bylo u nás na návsi několik vesničanů a oslnivý záblesk zpozorovali, všichni
ovšem zděšeně  utekli  domů.  Já  jsem ve  sklepení  Náhlovského mlýna  o tuto  podívanou
přišel. Zato jsem poprvé na dálku otevřel stavidlo, opatrně roztočil turbínu a přifázoval ji
k elektrické síti. Bylo už načase. Tohle bylo kolem osmé hodiny večer – deset minut poté
byly  zřejmě  zničeny  blízké  elektrárny,  neboť  světla  rázem  zhasla  a umlklo  i rádio.  Při
výpadku  ochrany  turbínu  automaticky  odstavily,  takže  se  nepoškodila.  S Karlem  jsme
odpojili hlavním vypínačem dům od veřejné elektrické sítě a nahodili turbínu, připojenou
přímo k domovnímu rozvodu. Nastal krátký okamžik pravdy, oba jsme trochu zatrnuli, ale
pak se v našem podzemním doupěti opět rozzářily žárovky a bylo nám o něco veseleji. Šlo
sice jen o malé vítězství, ale museli jsme je alespoň symbolicky oslavit. Bylo to poprvé –
a naposledy, co jsme v Bludišti otevřeli láhev vína a téměř mlčky ji vypili.

Od té doby jsme se k veřejné elektrické síti nepřipojili. Byla mrtvá a tak už zůstala.
A také  jsme  na  radiopřijímač  nezachytili  žádnou  naši  stanici,  jenom  slabé  cizojazyčné
vysílání z velké dálky. Jinak už nebylo slyšet nic než pouhý atmosférický šum. S rozpadem
celosvětové energetické sítě se odmlčela i většina rádiových vysílačů a zůstali jsme téměř
beze zpráv. V našich dvou rodinách jsem rozuměl anglickému vysílání jenom já, ale ani se
mi nechtělo překládat, co jsem tam slyšel.

*****
Zatímco  jsme  byl  takto  zaujati,  děly  se  ve  světě  hrozné  věci.  Poslední  protiakce

lidstva, při níž raketoplán Odveta atomovým úderem zničil hvězdolet Omíorů, se zdála být
zprvu velmi účinná. Letadla vetřelců na oplátku zničila kosmodrom na Floridě – údajně jej
potopila i s celou Floridou do moře – ale pak se stáhla a dlouho se na Zemi neukázala.
Vetřelci  si  teď  museli  zřejmě  také  lízat  rány  a neměli  čas  dál  deptat  Zemi.  Rozklad
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pozemské  civilizace  však  pokračoval  dál  i bez  jejich  přičinění.  Většina  vlád  světa  byla
smetena a lidé, kteří přežili, měli najednou holé ruce.

Ve vesnici se na nějakou dobu utábořila menší jednotka našich vojáků – tuším četa.
Přijeli  k nám  s pásovým  obrněným  transportérem  a jejich  velitel,  mladý  poručík,
s vesničany dohodl, že vojáci budou bydlet v opuštěné chalupě, která už asi neměla majitele.
Patřila jakýmsi lidem z blízkého města, ale to bylo dnes jen velikou hromadou ohořelých
trosek.

Bylo to ovšem veliké haló pro místní děti,  zejména pro kluky. Všichni zvědavě ze
všech stran okukovali  obrněnec,  zaparkovaný pod košatou lípou;  nejprve  zpovzdálí,  ale
časem se pochopitelně osmělili a brzy byli s vojáky jedna ruka. Nosili jim z domova různé
dobroty a vojáci je za to rádi nechávali prolézat vnitřek obrněnce a ukazovali jim uvnitř
všechno, co pány kluky zajímalo. Vesničané sice vojáky tak nadšeně nepřivítali, ale brzy
zjistili, že jejich přítomnost byla pro vesnici vlastně velikým dobrodiním.

Hned druhý den po jejich příjezdu k nám v poledne doběhl ze sousední vsi mladý,
sotva dvanáctiletý chlapec. Bez dechu vrazil až k veliteli vojáků a přerývaně sděloval, že
jejich ves  přepadli  bandité.  Poručík  ihned svolal  vojáky,  nasedli  na  obrněný transportér
a vyrazili; nechali tu jen ozbrojenou hlídku na pozorovacím místě v kostelní věži. Po chvíli
byl  od  nedaleké  sousední  vsi  slyšet  ostrý  štěkot  samopalů  a duté  výbuchy  granátů,
několikrát zaduněl i lehký kanónek obrněnce a začal tam stoupat velký oblak hustého dýmu.
Vesnice zřejmě hořela.  Všichni jsme napjatě čekali,  co se bude dít.  Pak se ozvalo ostré
práskání samopalů i od našeho kostela. Hlídka na věži zpozorovala jakési cizí ozbrojence,
ženoucí se podél silnice směrem k naší vesnici. Chtěla je zastavit výstražnou střelbou do
vzduchu, jenomže místo odpovědi přiletěla přímo zběsilá palba ze samopalů.

Bylo velice neuvážené napadnout vojáky, dobře chráněné silnými zdmi kostelní věže,
zatímco útočníci  se na otevřené pláni neměli  kam ukrýt.  Než to poznali,  bylo pozdě na
ústup. Palba brzy ustala a z věže kostela jsme slyšeli volání, že všichni bandité jsou mrtví.
Nikdo z nás se však neodvážil podívat, co se tam vlastně stalo.

Necelou hodinu poté se přihnal zpět obrněný transportér. Vojáci zevnitř vytáhli dva
své raněné kamarády. Všichni jim chtěli  pomáhat,  ale nikdo si doopravdy nevěděl rady.
Jeden voják měl prostřelenou, převázanou ruku, krev mu prosakovala obvazem, ale jinak
byl celkem v pořádku. Zato druhý byl už v beznadějném stavu a krátce poté, co ho přivezli,
dodýchal. Byl to první mrtvý od počátku invaze, kterého jsem viděl na vlastní oči umírat.

„Jak jste dopadli u nás?“ obrátil se hned po příjezdu na vojáky chlapec ze sousední vsi.
„Špatně,“ odvrátil se poručík. Pak se staral, zda by si chlapce nevzala některá rodina

mezi sebe. Ukázalo se, že tu má příbuzné. Právě jejich prostřednictvím věděli v sousední vsi
o vojácích a chlapce tak napadlo, kde hledat pomoc.

Poručík  nebyl  na  velké řečnění.  Dal  vystřídat  hlídku na věži  kostela  a sám odešel
s několika  vojáky  obhlédnout  místo  zdejší  přestřelky.  Na  silnici  a v nedalekých  polích
leželo šest zabitých mužů, zarostlých, vyhublých a otrhaných, ale vyzbrojených až po zuby.
Každý měl samopal a v tlumoku kromě trochy jídla i několik krabic nábojů do samopalů. Ty
však našim vojákům nebyly nic platné, protože jejich munice byla jiného typu. Vojáci vše
shromáždili a poručík pak požádal vesničany o pomoc při kopání hrobu.

Od  vojáků  jsme  se  vzápětí  dozvěděli,  že  ozbrojená  banda,  jejíž  část  se  chystala
napadnout  i naši  vesnici,  vyvraždila v sousední vsi  všechny obyvatele včetně žen a dětí,
dříve  než  tam  naši  vojáci  dorazili.  Bandité  pak  napadli  střelbou  i přijíždějící  obrněný
transportér  s vojáky.  Početní  převaha byla  zpočátku na jejich straně,  ale  nebyla  jim nic
platná.  Jednoho vojáka  zabili,  ale  obrněnec  nezničili  a jeho malý  kanónek spolu  s větší
zkušeností našich vojáků v zacházení se zbraněmi bitvu rychle rozhodl. Samopaly měly obě
strany,  ale  granáty banditům chyběly.  Nikdo se  nevzdával.  Poslední  z banditů byli  brzy
zatlačeni  na  kraj  vesnice  a když viděli,  že  by museli  ustupovat  přes  otevřené pole,  kde
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nemají šanci na přežití, raději si sami vpálili poslední kulky do hlavy. Ostatně měli proč.
Vojáci vesnici opanovali,  ale vesničany nezachránili.  Našli je všechny postřílené v jedné
stodole, kterou bandité navíc hned na počátku boje zapálili,  snad aby zahladili  poslední
stopy.

Odpoledne  přišel  poručík  do  místní  hospody,  kde  bylo  tou  dobou  několik  mužů
z vesnice.  Byl  jsem  tam  i já  s Karlem.  Už  jsme  se  chystali  k odchodu,  protože
s nadcházejícím večerem se nikdo neodvažoval vyjít ven z domu.

„Zítra ráno odjíždíme,“ řekl poručík.
„Vy tu nezůstanete?“ vyhrkl kdosi.
„To je těžké,“ pokrčil rameny poručík. „Jste možná rádi, že jsme vám pomohli, ale

všechno je horší, než se nám zdálo. Přestal jsem dostávat rozkazy z velitelství. Měli jsme tu
patrolovat,  ale  vypadá to,  že  naše  armáda už ani  neexistuje.  V našich vysílačkách jsem
slyšel, že ufoni zas napadají lidi a podle všeho zničili štáby většiny armád. Bude pro nás asi
nejlépe, když se vrátíme domů, dokud to jde. Paliva už máme právě tak na cestu, i střelivem
budeme  muset  šetřit,  ale  rozhodli  jsme  se,  že  doma  je  doma.  Kdoví,  jestli  nás  tam
nepotřebují tak jako tady.“

„Pravda, košile je bližší než kabát,“ zahučel kdosi.
„Ani vy tu nezůstanete s holýma rukama,“ řekl hned jako na svou obranu poručík.

„Necháme vám tu samopaly tamtěch desperátů. Není k nim sice moc nábojů, ale na zahnání
další podobné bandy by to mohlo stačit. Většina chlapů snad byla na vojně a umí střílet,
ne?“

To byla pravda, stačilo by naučit se s těmito exotickými zbraněmi zacházet. Poručík
nám předvedl, jak se rozebírají, čistí a nabíjejí. Nebylo to těžké, samopaly jsou určeny i pro
primitivy – a vlastně především pro ně.

„Máte tu dobrý terén pro obranu,“ upozorňoval nás. „Část vsi na rovině bych hájit
nechtěl, ale část mezi skalami by mohla při vhodném vedení boje odolat i značné přesile.
Jen nedopusťte, aby se vám právě tam bandité usalašili  – ani tankem byste je odtamtud
nedostali.“

Probíral s námi různé možnosti. Vyplynulo z nich, že by pro všechny bylo nejlepší,
kdyby se sestěhovali do osmi domů mezi skalami. Ty by se daly změnit v pevnosti a tady by
bylo možné přečkat podobné nájezdy. Probírali  jsme i další jeho náměty, ovšem některé
z nich vyvolávaly mrazení v zádech.

„Pamatujte  si  jedno,“  prohlašoval  poručík  vážně.  „Banda  vyzbrojená  samopaly,  to
nejsou zubožení uprchlíci, které by bylo slušné politovat a pohostit. Podle posledních zpráv,
co jsme ještě zachytili, se po našich krajích potulují vrahové, kteří zabíjejí bez slitování.
Pokud nechcete sami dopadnout jako v sousední vsi, musíte se jim ubránit; zahnat je a když
to nepůjde jinak, bez milosti je postřílet, jinak můžete to samé čekat od nich.“

„Snad  jsou  ještě  na  světě  slušní  lidé,  i když  mají  třeba  zbraně,“  řekl  místní  farář
a ukázal na vojáky kolem. Na to se poručík trochu usmál a jenom pokrčil rameny.

K ránu opět zahučel motor obrněnce a vojáci se loučili. Měli před sebou dalekou cestu
a nedalo se čekat, že půjde o pouhou projížďku – spíše naopak. Věnovali jsme jim s sebou
dostatek jídla, třebaže se tím zmenšily naše zásoby.

Vojáci odjeli a my jsme zůstali. Ovšem na poručíkovy rady nedošlo. Většina z těch,
kdo se měli stěhovat, prohlásila, že zůstane doma, ať se děje cokoliv. Hlídkování na kostelní
věži jsme však od odjezdu vojáků zavedli a v této službě se po dvojicích střídali všichni
dospělí muži ze vsi.

Proti  loupeživým  tlupám  takové  hlídkování  smysl  mělo,  ale  když  se  objevili
Omíorové, nebyla nám hlídka na věži kostela vůbec nic platná...

*****
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Už v poledne po odjezdu vojáků jsme se zajeli podívat do sousední vsi, zvědavost nám
nedala. Ačkoliv jsme nečekali nic krásného, skutečnost byla horší, než jsme si mysleli.

Vesnice byla vyrabovaná, v domech byly znát jen stopy po řádění vrahů: vytlučená
okna, vyvrácené dveře, rozmlácený nábytek, stopy po kulkách a krev. Vesničany zřejmě
nahnali do stodoly a tam nemilosrdně pobili, ale oheň většinu stop po těchto ukrutnostech
přikryl.  Otřásli  jsme se hrůzou,  když jsme spatřili  mezi zčernalými troskami bílé lidské
kosti. Vrahové pobili i zvířata, od dobytka po posledního voříška. Udělali si pak na návsi
veliký oheň, kde topili rozštípaným nábytkem a zřejmě si právě pekli celé dobytče, když
přijeli vojáci a vypukla přestřelka.

Neměli jsme tu co dělat, mohli jsme jedině pohřbít mrtvé. To jsme udělali ještě téhož
odpoledne.  Pak jsme se  rozhodli  odvézt  aspoň potraviny,  pokud ještě  budou k potřebě.
Zejména jsme museli zužitkovat pobitá zvířata,  dříve než se jejich maso zkazí.  Potravin
jsme  však  mnoho  nenašli.  Bandité  zřejmě  v jakémsi  rozjaření  zničili  nač  přišli.  Pytle
rozsekali, mouku vysypali na zem, obilí naházeli do hnojišť. Za vesnicí jsme objevili jenom
několik krechtů brambor a odvezli si je. Padl na to náš poslední benzín, ale pro všechny se
zvýšila šance na přežití. Dokonce i znehodnocené obilí mohlo být zužitkováno při příštím
setí. Všechno bylo rozděleno rovným dílem, podle mého názoru spravedlivě. Naši rodinu
počítali  jako  každou  jinou,  což  znamenalo,  že  nás  přijali  mezi  sebe  –  a to  bylo  dobré
znamení.

Celý následující týden se nic nedělo. Drželi jsme ovšem poctivě hlídky dál, protože co
se stalo u sousedů, mohlo by se opakovat u nás. Tento týden však byl nejklidnější období
a skoro jsme podlehli dojmu, že už máme nejhorší za sebou. Naneštěstí to vůbec nebyla
pravda...

Večer, tuším třiadvacátého dne od počátku invaze, jsem se nacházel na kostelní věži
společně se starším, rozšafným sousedem Josefem. Občas jsme prohodili jen pár slov, spíš
abychom se vzájemně udržovali v bdělém stavu, než abychom si něco potřebovali nutně
sdělit. Podle rozpisu služeb měl sice hlídkovat Karel, ale poslední dobou ho nějak častěji
bolela  hlava,  vzal  jsem to  tedy za  něj.  Josef  byl  místní  zahradník,  měl  veliké  skleníky
a kromě  toho  zastával  funkci  vesnického  holiče  a kadeřníka,  což  je  povolání  zhusta
upovídané. Bavili jsme se ovšem potichu, skoro šeptem. Stále jsme prohlíželi dalekohledem
okolí, ale nic jsme neviděli a snad jsme vidět ani nemohli. Také okna domů byla tmavá,
nikde ani jiskérka. Věděl jsem, že i v této chvíli je podzemí Bludiště jasně osvětleno, ale to
bylo také jediné místo, kde to bylo možné bez obav z prozrazení. Uvažoval jsem, co asi
všichni dělají. Večeře byla za námi, rádio mlčelo, asi tam dávají spát děti.

Najednou jsem však zpozorněl. Nad námi se objevila slabá oranžová záře. Nic mi to
neříkalo, zatím jsem totiž většinu času strávil v podzemí, ale Josef už věděl, oč jde.

„Pozor, ufoni!“ zašeptal.
Z kostelní  věže  byl  perfektní  výhled  kolem  dokola,  jen  ne  nahoru.  A právě  tam

bychom teď potřebovali vidět. Oranžová záře se nejspíš nacházela přímo nad námi, ale my
jsme nahoru neměli žádné okno. Nebylo slyšet ono hluboké hučení, slyšeli jsme jen jakési
sršení jako od koronových výbojů v blízkosti drátů vysokého napětí.

„Půjdu dolů a podívám se na to,“ rozhodl se Josef.
„Počkej, půjdeme spolu,“ zašeptal jsem. Vzali jsme každý svůj samopal a tiše jsme

běželi po točitých schodech dolů.
Pak už nevím, co se dělo dál. Najednou jsem pocítil děsivou slabost, až jsem se musel

posadit na schody. Josef byl dole přede mnou a jen on zřejmě něco uviděl, protože poslední,
co jsem vnímal, bylo krátké zaštěkání jeho samopalu...

 *****
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V jámě lvové
Probudil jsem se strašným brněním hlavy. Chvíli jsem se nechápavě díval nad sebe do

zeleného stropu, pak jsem pomalu pootočil hlavu na stranu. Ležel jsem na jakési matraci;
bylo  jich  tu  v místnosti  asi  deset,  ale  nikde  ani  živá  duše.  Po  chvíli  jsem  se  posadil
a rozhlédl se kolem. Místnost byla asi třikrát pět metrů velká, výšku měla kolem tří metrů.
Podlaha byla z matné černé hmoty, kdežto stěny a strop byly hráškově zelené. Co mě ale
hned  od  prvního  pohledu  zarazilo,  byla  nepřítomnost  oken  a dveří.  Stěny  byly  všude
neporušené, nepozoroval jsem ani žádné osvětlovací těleso. A přece bylo vidět, i když světla
moc nebylo – jen asi jako ve ztemnělé místnosti před bouřkou. Strop byl světlejší než stěny
a ono podivné světlo nejspíš vyzařovalo odtud. Pořád jsem nebyl úplně při smyslech, jinak
bych asi reagoval jinak. Chvíli jsem seděl, pak jsem se konečně postavil na nohy. Hlava mě
pořád brněla, ale když jsem zkusil zhluboka dýchat, bolest pomalu přestávala. Cítil jsem
přitom jakési podivné pachy, kyselé a ne zrovna příjemné.

A pak se stalo něco, nač jsem vytřeštil oči. Ze stěny se náhle vynořila postava člověka
a zamířila přímo ke mně, aniž by se otevřely jakékoliv dveře. Postava vystoupila ze stěny
a ta byla zase nepoškozená jako prve.

Chvíli jsem na to jen zíral. Nepovažoval bych sice toho člověka přímo za krajana, ale
byl určitě ze Země. Zařadil jsem si ho jako Japonce a ukázalo se, že jsem měl pravdu.

„Buď  zdráv,“  oslovil  mě  dřív,  než  jsem  se  stačil  úplně  vzpamatovat  z prvního
překvapení. Tím mě ovšem málem uvedl do dalšího šoku, protože – já mu rozuměl! Ne že
by promluvil mou mateřštinou ani jinou řečí, kterou bych znal. Jeho slova mi zněla stejně
nezvykle, jako kdyby mluvil japonsky, přesto jsem jim rozuměl.

„Buď zdráv,“ odpověděl jsem mu zmateně – česky.
„Ty jsi tu nový, viď?“ usmál se na mě. „Bude ti chvilku trvat, než si zvykneš. Předem

ti ale musím říci, že tvé řeči nerozumím ani slovo. Musíš na mě mluvit řečí Omío, jinak se
spolu nedomluvíme.“

„Omío?“ vyhrkl jsem. (Pravda, tehdy jsem to slovo vlastně slyšel poprvé.)
„Ale ano, určitě ji znáš,“ usmál se na mě trochu kysele. „Každého zajatce ji tady naučí,

dělají to ve spánku. Rozumíš mi přece, nebo ne?“
„Rozumí...m,“ odpověděl jsem mu. Ke svému překvapení jsem po krátkém zaváhání

použil  správný  tvar  správného  slova.  Prostě  mi  vyvstalo  v hlavě,  asi  tak  jako  kdybych
automaticky při setkání s Angličanem použil angličtinu.

„No tak vidíš,“ usmál se. „Nějakou dobu ti bude připadat neobvyklá, to znám. Ale
zvykneš si – jako všichni.“

„Kde... jsme?“ dostal jsem ze sebe první otázku.
„No  jo,  ty  nevíš  vůbec  nic,“  usmíval  se.  „Nacházíme  se  přímo  uvnitř  velkého

hvězdného letadla z Omíoru. Máš štěstí, že jsi přežil až sem, anebo smůlu, podle toho, jak se
na to budeš dívat.“

„Co se tu vlastně děje?“ vyhrkl jsem.
„To se všechno dozvíš,“ mávl rukou. „Ale teď asi uděláš nejlépe, když se mnou půjdeš

na večeři. Jinak – jmenuji se Jošikava a jsem z ostrova Hokkaido. Odkud sebrali tebe?“
„Já se jmenuji Honza a jsem z Evropy,“ odpověděl jsem mu po pravdě.
„Němec?“ otázal se zvědavě.
„Ne, Čech,“ zavrtěl jsem hlavou.
„Aha, vím. Sme-tana a Ja-naček, že ano?“
Usmáli jsme se na sebe.  Není nad to,  když člověk najde spřízněnou duši,  ať je to

kdekoli na světě – nebo dokonce na palubě hvězdoletu nepřátelské civilizace.
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Jošikava  mě  poté  naučil  procházet  zdejšími  dveřmi.  Nejprv  je  musíte  otevřít
elektronickým klíčem, ale ten je součástí identifikačního náramku. Ten už jsem měl na ruce
jako každý. Stačí napřáhnout ruku a dveře se otevřou, ačkoliv to není znát, protože stěna
vypadá stále stejně jednolitá. Obrys dveří je vidět až z bezprostřední blízkosti, když člověk
stojí přímo proti nim. Pak část stěny začne trochu jiskřit a do tohoto místa je třeba vstoupit.
Je  to sice  nepříjemné,  člověk má neustále  pocit,  že si  v nejbližší  chvíli  rozbije nos,  ale
zvykne si každý. Lidé, kteří tu byli déle, už ani nezavírali oči a nenatahovali před sebe ruce,
když se měli vnořit do zdánlivě pevné stěny.

„Ona to vlastně ani není hmota, jenom jakési silové pole, ale zapnuté je pevnější než
ocel a je zaručeně hermetické,“ vysvětloval mi Jošikava.

Vyšli jsme spolu na chodbu. Nevedla rovně, ale pomalu se stáčela vlevo. Světlem se tu
zřejmě šetřilo všude, ani tady nebylo víc než pouhé příšeří. Prošli jsme spolu asi dvacet
metrů, když najednou Jošikava ukázal podivné znaky na stěně vlevo. Chvilku jsem na ně
nechápavě zíral,  pak mi však najednou v hlavě vyvstala slova a pochopil  jsem, že nápis
označuje vchod do jídelny otroků.

„Sem chodíme jíst,“ přikývl mi Jošikava.
„To znamená, že nás tu považují – za otroky?“ došlo mi snad až teď, co to znamená.
„Přesně tak,“ souhlasil Jošikava. „A povím ti jen jedno: nesnaž se jim vzdorovat. Kdo

se tady vzbouří, toho si před ostatními upečou a snědí. To není žert! Sám jsem to viděl už
několikrát, není to příjemný pohled. Začínají vždy od nohou. Svázaného člověka položí na
zem a nohu mu pod kolenem pevně stáhnou pružným, jakoby gumovým provazem, aby v ní
nemohla proudit krev. Pak na jeho nohu namíří zobhyr a spustí. Vážně nevím co to je, asi
něco  jako  mikrovlny,  ale  když  tím  zaživa  pečou  člověka,  bezmocně  ležícího  na  zemi
a křičícího hroznou bolestí, je to strašné. Omíorové si vždycky opečou jenom kus a teprve
když je upečený, odseknou si porci a hned se do ní pustí. Nešťastník bezmocně leží na zemi
a šílí hrůzou, když vidí, jak mu ty zrůdy labužnicky ohryzávají maso s kostí.“

„Fuuuj!“ otřásl jsem se.
„Pak obvykle odejdou, ale za dvě tři hodiny přijdou znovu. Obinadlo přemístí výš, aby

jim člověk  dlouho  vydržel  živý,  upečou  si  další  kus  a zase  pár  hodin  počkají.  Taková
poprava může trvat celý den, ale spíš dva až tři dny. Omíorové rádi poslouchají křik svých
obětí. Také všichni ostatní se na to musí dívat, nikdo nemůže pomoci, nikdo nešťastníka
nesmí ani zabít, aby se netrápil. Po nohou přijdou na řadu ruce a zase pěkně po kouskách.
Teprve když zbývá jen beznohé a bezruké tělo, začnou člověka konečně kuchat a porcovat,
samozřejmě zaživa, ale pak už to aspoň netrvá tak dlouho. No řeknu ti, je to hrůza a smrt je
jen  touženým  dobrodiním.  Kdo  to  někdy  viděl,  v životě  na  odpor  proti  těm  bestiím
nepomyslí.  Můžeš  je  nenávidět  jak  chceš,  ale  když  víš,  že  by  tě  potom takhle  pomalu
umučili, přejde tě chuť jim vzdorovat.“

Vstoupili jsme do veliké místnosti. Byla plná lidí, asi z celého světa, od Evropanů po
Australany. Každý si bral z velkého koše misku a přidržel ji pod ústím modré roury, z níž
vychrstla  jakási  tmavozelená kaše,  podobná špenátu.  Potom jsme dostali  plátek podivné
houbovité  hmoty  a uklidili  jsme se  do  kouta.  Bylo  tu  ještě  větší  šero,  ale  v neznámém
prostředí se člověk cítí trochu lépe, když má za sebou zeď.

Jídlo  bych  charakterizoval  jako  obzvlášť  odporné.  Chuťově  se  blížilo  shnilým
bramborům s pepřem, či něčemu podobnému. Jedli to všichni, ovšem neviděl jsem, že by
někdo svou porci spořádal s chutí. Houbovitý plátek měl dvojí úlohu. Nejprve sloužil jako
lžíce k nabírání toho zeleného neřádu a nakonec jako zákusek. Chutnal jako směs popela
a pilin, ale byl prý výživný; alespoň Jošikava to tvrdil. Když viděl, jak se nad jídlem ošívám
(přiznám se, už po prvním soustu se mi zvedl žaludek), nabádal mě, ať raději sním všechno
do posledního drobečku, jinak že tady dlouho nevydržím.
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„Co bude teď?“ zeptal jsem se, když jsme na závěr snědli i misky – byly z podobné
hmoty jako lžíce, jen poněkud sušší a křupaly v zubech.

„Já musím dodělat svou práci,“ pokrčil rameny Jošikava. „Kdybych nesplnil normu,
zatočili by se mnou. Tady se musí tvrdě makat, žádné odpočívání. Ty jsi nový, tobě dají
první den pokoj, aby ses trochu rozkoukal. Připrav se ale, hned zítra ti nastane tanec, že
nebudeš vědět kam dřív skočit.“

„Nemohl bych jít dnes s tebou?“ zeptal jsem se ho.
„Nemohl,“ usmál se. „Já dělám venku, víš? Mám tam kratší pracovní dobu, ale ty se

mnou nemůžeš, nemáš skafandr.“
„Co tam vlastně děláš?“
„Svařuji,“  pokrčil  rameny.  „Naše  Země  se  do  nás  nedávno  strefila  trochu  větším

kalibrem, zřejmě atomovou raketou. Tenkrát jsme nepracovali jako dnes, byli jsme v celách,
jen  nás  tam krmili,  ale  víc  se  o nás  nestarali.  Občas  si  někoho odvedli  a jiného k nám
vhodili, ale koho odvedli, ten už se nevrátil. Nevypadalo to povzbudivě, čekali jsme skoro
jako dobytek na jatkách, ostatně je docela pravděpodobné, že nás tu vážně drželi jen jako
dobytek určený k porážce.“

„O tom jsem slyšel,“ přiznal jsem.
„Samozřejmě  jsme  tu  ránu  pocítili.  Byl  to  pořádný  náraz,  celá  loď  se  otřásla

a zadunění  bylo slyšet,  jako když stovka kladiv udeří  naráz  na kolejnici.  Omíorové nás
potom nechali tři dny bez jídla a lítali jako hejno podrážděných vos, ale pak se vzpamatovali
a pořádně nás probrali.  Kdo mohl, dostal skafandr a šel do kosmu. Je tam pořádná rána,
všechno teď montujeme znovu. Bude to nejspíš fuška na dlouhou dobu, ale zato máme větší
naději, že z nás neudělají bifteky už zítra nebo pozítří. Ani nás moc nehlídají, ale na konci
každého dne kontrolují,  kolik toho kdo udělal.  Když se jim zdá,  že někdo udělal  málo,
odvedou ho a víc ho neuvidíš.  Proto každý pracuje ze všech sil.  Nezlob se, já tam ještě
půjdu,  abych  do  večera  stihl  ještě  něco.  Dnes  mi  hrozně  překážely  nějaké  zkroucené
nosníky, teď už to snad bude lepší.“

Pak odkvačil a já jsem se vrátil do místnosti, kde jsem se prve probudil. Bylo tam už
živo. Brzy jsem zjistil, že v každém takovém pokojíku žije dvakrát víc lidí, než kolik tam
bylo matrací. Čas se tu neměřil na dny a noci, ale na směny. Čtrnáct hodin práce, zbytek
spánek a volno. Lidé z opačných směn, ačkoliv spali na těchže matracích, se na ubytovně
ani nesetkali. To mi asi po hodině čekání vysvětlil Ludvík, s nímž jsem se seznámil poté, co
jsem se rozloučil s Jošikavou. Tenhle další kamarád byl můj krajan, mohli jsme se tedy
dorozumívat i bez řeči Omío, což mělo své výhody.

„Jak jsi se sem dostal?“ ptal jsem se Ludvíka.
„Když  to  začalo,  vyběhl  jsem  na  hřiště,“  vzpomínal.  „Utíkal  jsem  co  nejdál  od

plamenů,  kolem mě hořely  všechny domy najednou.  Pak se  mi  najednou udělalo  mdlo
a probudil jsem se až tady.“

Tak nějak tomu bylo i se mnou, jenomže bez plamenů.
„Nevíš, co tu s námi bude?“ optal jsem se ho.
„To neví nikdo,“ pokrčil rameny. „Musíme pro ně dělat, mnohdy ani nevíme co, ale co

bude s námi, nevíme. Jsme pro ně dobří jenom na práci – anebo k jídlu. Nenajdeš mezi námi
ani jednu ženu a tím méně děti. Asi by jim jenom překážely, nejspíš je povraždili a snědli.
Tady to ostatně není žádná legrace ani pro chlapy. Pracovní úraz neznamená marodění, ale
popravu. Nemůžeš-li pracovat, nemáš šanci přežít ani den. Ty ses k nám dostal místo Hanse.
Při sváření si popálil ruku, dostal nějakou otravu, přidaly se k tomu horečky a Omíorové ho
přímo před námi zabili.  Naštěstí  měl velice lehkou smrt.  Nejprve ho paralyzovali,  takže
ztratil vědomí a necítil žádnou bolest. Pak ho vysvlékli, aby neumazali kombinézu jeho krví,
podřízli ho, a teprve když vykrvácel, rozřezali ho na kusy a ty si odnesli.  Tak se ovšem
chovají  jenom k těm,  kdo za nic  nemohou.  Kdyby sis  způsobil  úraz úmyslně,  budou tě
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opékat zaživa, při plném vědomí a bude to trvat mnohem déle – a to si piš, že je to tisíckrát
horší. Už jsem i takových případů pár viděl...“

„Nikdo se tu nepokusí o vzpouru?“
„Ale ano, dokonce víckrát.  Já mám jen štěstí,  že se o to nepokoušel nikdo z mých

kamarádů.  V takových  případech  totiž  Omíorové  zabijí  nejen  vzbouřence,  ale  rovnou
všechny, kdo s nimi bydleli v místnosti, ať o tom kdo věděl, nebo ne. To všechno veřejně,
před ostatními – a při plném vědomí. Každou takovou vzpouru odnese dvacet lidí a navíc
zbytečně, Omíorům zatím nikdo neuškodil. Nedovedeš si představit, jak taková hromadná
poprava vypadá! Celý úsek lodě je plný zoufalého a bolestného řevu popravovaných, nikdo
se před tím nemůže schovat. Zanech myšlenek na pomstu, mohly by být nebezpečné nejen
pro tebe, ale i pro jiné. V těchto prostorách je každý odpor marný. Omíorové mají zbraně,
jaké ani neznáme. A kromě toho – oni vidí i dozadu, takže je nemůžeš ani překvapit.“

„Pěkné vyhlídky...“ zabručel jsem.
„Jó, hochu, naše civilizace narazila na silnější, co my dva proti tomu svedeme? Což

o to, tady s námi zacházejí ještě jakž takž, protože z nás mají užitek, ale co se děje dole na
Zemi,  to  je  mnohem horší.  Omíorové  vybíjejí  lidi  po milionech a mají  z toho ohromné
potěšení. Když už ses dostal až sem, máš možná větší naději, než ti dole. Musíš tancovat
podle jejich pískání, jiná možnost není. Jídla ale dostaneš kolik sníš, a je skutečně výživné,
hlady  nás  zřejmě  trápit  nebudou.  Kdykoliv  máš  volno,  můžeš  si  odskočit  do  jídelny
a vždycky tam dostaneš najíst,  kolik chceš.  Nikdo nás tu neodměřuje – jen nesmíš moc
koukat na chuť, na labužníky tu nejsou zařízeni.“

„Už jsem to ochutnal,“ ušklíbl jsem se. „Eklhaft.“
„A přežil jsi to? Jak vidím, ano. Já se tím láduju už tři týdny a ani se mi už nezvedá

žaludek. Člověk si zvykne snad na všechno, i na šibenici...“
„To ovšem říkají jenom ti, kdo na té šibenici sami nikdy neviseli,“ podotkl jsem.
Ludvík pak šel se mnou do jídelny. Neměl jsem hlad, ale šel jsem s ním v naději, že se

ještě něco dovím. Ludvík však byl zřejmě příliš unavený a neměl chuť hovořit při jídle ani
potom. Když jsme se vrátili na ubikaci, shodil ze sebe jen vrchní hrubou kombinézu, natáhl
se na matraci a hned usnul. Ostatní se se mnou také nebavili, byli zřejmě rovněž unavení
a usínali sotva ulehli. Nevadilo jim ani světlo, které se nejspíš nedalo zhasnout. Jenom já
jsem nemohl dlouho usnout. Stát se přes noc zajatcem, ba dokonce otrokem nepřátelské
hvězdné  civilizace,  ke  všemu  lidožroutů,  na  to  bych  nepřišel  ani  v těch  nejdivočejších
snech. Jak se však zdálo, byla to děsivá skutečnost, i když vypadala neuvěřitelně.

*****
Ráno jsem se probudil ostrým zabzučením. Všichni ostatní rychle vstávali, oblékali si

kombinézy a hrnuli se ven. Šel jsem s nimi do jídelny, kde každý dostal do misky stejnou
zelenou kašovitou hmotu jako včera – prý tu nic jiného není k jídlu od samého počátku. Jedl
jsem pomalu, zatímco ostatní spěchali, aby byli včas v práci. Bylo to tu zřejmě přísné.

Najednou však se  ozval  hvizd a do jídelny vstoupili  dva Omíorové.  Viděl  jsem je
poprvé, prohlížel jsem si je proto v příšeří jídelny celkem zvědavě, zatímco všichni ostatní
se  přikrčili  a nikdo  se  neodvážil  ani  pohnout.  Když  nedávno  na  Zemi  vysílali  obrázky
raněného omíorského letce, byl jsem na cestě autem domů, nic jsem neviděl a  potom bylo
přerušeno televizní vysílání úplně. Konečně jsem je tedy spatřil na vlastní oči – a přitom tak
zblízka!

Omíorové měli  brčálově zelenou hladkou kůži bez vrásek,  zato s mnoha drobnými
hrbolky. Na hlavách neměli vlasy, měli lebky holé, hladké a zelené. V obličeji bez nosu
měli jedno oko uprostřed čela, další dvě oči pak na stopkách po straně hlavy, tam kde lidé
Země mívají  uši.  Jejich ústa byla jen úzká štěrbina. Když ji  otevřeli,  třeba při  mluvení,
nebyly uvnitř vidět žádné zuby, jen jakési rohovité destičky, což jsem u lidojedů rozhodně
nepředpokládal. Spíš jsem očekával dvojité i trojité čelisti plné ostrých, špičatých zubů. Byli
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oblečeni do přiléhavých leskle černých hladkých kombinéz, které tvořily nedělitelný celek
s botami.  Viděl  jsem,  že  tvar  jejich  nohou  je  úplně  odlišný  od  našich,  připomínaly  mi
koňská  kopyta,  což  se  k ďáblům  docela  hodilo.  Na  širokých  fialových  opascích  měli
upevněné jakési předměty – nejspíš zbraně. Jeden z nich na mě ukázal dlouhou rukou, na
jejímž  konci  byly  tři  zahnuté  prsty  s drápy  na  konci,  a svým  vysokým,  nepříjemně
písklavým hlasem zakvičel, abych všeho nechal a okamžitě šel s nimi.

Přece  jen  se  mi  udělalo
úzko, když jsem v doprovodu
obou  Omíorů  vycházel  na
chodbu. Jeden vykročil vpřed,
druhý mě popostrčil před sebe
a následoval  mě.  Chodbou
jsme ušli podle mého odhadu
asi  sto  metrů,  pak  jsme
prolnuli  stěnou  vlevo  a ocitli
se  v další  chodbě,  kolmé  na
první.  Také  zde  jsme  chvíli
kráčeli mlčky, za zlověstného
klapání  bot.  Omíorové  měli
kovové podrážky, nebo spíš celokovové boty.

Pak jsme vstoupili do jakési laboratoře. Stály tu samé velké fialové skříně, mezi nimi
u širokého stolu seděl další Omíor, celý ve fialovém. Pánovitě mi ukázal na divné křeslo
a zakvičel  nevlídně,  abych  se  posadil.  Pak  mě  objaly  jakési  pruhy  kovu  a sevřely  mě,
nemohl jsem se ani pohnout.

„Budeš  dostávat  řadu  otázek,“  pištěl  na  mě  sedící  Omíor.  „Dávej  dobrý  pozor
a odpovídej mi tak rychle, jak jen můžeš. Tvé odpovědi rozhodnou o tvém životě. Blbečky
ani vzdorovité nepotřebujeme, ty rovnou pečeme. Tady, v téhle místnosti.“

Takže test upotřebitelnosti, uvědomil jsem si, ale nebylo mi přitom volně u žaludku.
Otázky,  které  jsem vzápětí  začal  dostávat,  byly  zpočátku velice  jednoduché.  Něco

z matematiky pro prvňáčky, něco jako z úvodu do logiky, občas lehce naťuknutá fyzika. Nic
příliš  odborného,  nic,  co by se týkalo výlučně Země.  Připadalo mi to  jako obecný test
inteligence a nejspíš to mělo tu funkci. Jenomže otázky byly čím dál těžší a složitější a jak
ubíhal  čas,  dávaly  mi  stále  více  zabrat.  Skousl  jsem  zuby  a rozhodl  jsem  se,  že  těm
kosmickým bestiím ukážu co jenom bude v mých silách. Mají nad námi převahu, ale ani
lidé  Země  snad  nejsou  idioti.  Jenomže  s přibývajícím  časem  jsem  na  některé  otázky
odpovědět prostě nedokázal – a pak přísný Omíor po chvilce čekání dával další,  teď už
jednu záludnější než druhou.

Myslím si, že takovou pekelnou zkoušku jsem nezažil ani na vysoké škole. Najednou
se sedící Omíor zdvihl, přestal mi klást další otázky a vyšel z místnosti i s oběma v černém.
Zůstal jsem sedět pevně připoután kovovými pouty a nezbylo mi než čekat, co bude dál. Na
skříních nebylo nic k vidění, stůl byl prázdný, takže bych se asi brzy začal nudit, kdyby mě
nemrazily truchlivé myšlenky na můj budoucí osud.

Konečně přišli všichni tři Omíorové a dokonce si s sebou přivedli čtvrtého, oblečeného
pro změnu v tmavě rudém oděvu. Chvíli si mě prohlížel, pak pokynul a kovová pouta se
hbitě stáhla zpět do opěradel křesla.

„Pojď se mnou,“ pokynul mi pánovitě a prošel stěnou jako první. Následoval jsem ho
– a dva Omíorové v černém šli dva kroky za mnou. Prošli jsme tentokrát několika dveřmi,
chvíli jsme jen tak stáli v nevelké místnosti, ale když jsme z ní vystoupili, byla tam úplně
jiná  prostora,  jakási  velká  hala.  Pochopil  jsem,  že  jsme  jeli  výtahem  či  podobným
dopravním prostředkem. Dvakrát jsme prošli trochu jinými dveřmi – byla to těžká kovová
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vrata, jejichž segmenty byly silné dobrého půl metru a otevíraly se s kovovým hlukem. Pak
jsme prošli krátkou chodbou a vstoupili jsme stěnou do další místnosti. Tam už jsme zbyli
jen dva, rudý Omíor a já, neboť oba černí zůstali venku.

„Posaď se tady,“ ukázal mi Omíor na křeslo u jednoho ze tří stolů, které v místnosti
byly. Očekával jsem, že mě zase něco přikurtuje, snažil jsem se sednout si co nejpohodlněji,
ale nic se nedělo. Omíor v rudém si sedl u sousedního stolu a chvíli se na mě zvědavě díval
svýma  třema  očima,  přičemž  zhruba  po  sekundě  střídavě  mrkal:  levým,  prostředním,
pravým  a tak  pořád  dokola.  Omíorové  totiž  nikdy  nezavírají  všechny  tři  oči  najednou
(dokonce ani ve spánku).

„Přes pět tisíc bodů!“ řekl po chvilce mlčení. „To snad ani není k uvěření! Víš, kolik
jsem měl já? Čtyři tisíce pět set osmdesát šest – a to znamenalo, že jsem se stal žákem
slavného Gojerea! Já vím, nic ti to neříká, ale aspoň tě teď v něčem potěším. Nebudeš dělat
podřadné práce jako ostatní otroci, budeš mým asistentem. Odborná práce má velké výhody,
odborníky-otroky dokonce i léčíme, když onemocní. Doufám, že si takových výhod budeš
vážit a brzy mi dokážeš, že jsem si tě nezvolil neprávem.“

Nevěděl jsem, co na to mám odpovědět, raději jsem mlčel. Na jednu stranu jsem měl
chuť po té bestii skočit a chytit ji pod krkem, na druhou stranu jsem si uvědomoval, že bych
tím nic nezískal. Měl jsem správné tušení, že Omíorové jsou mnohem silnější než my, lidé
Země. Brzy jsem měl příležitost si blahopřát, že jsem zůstal sedět, to když jsem viděl svého
nového šéfa jen holýma rukama přerazit silnou desku z pevné černé hmoty. Stejný účinek
by mělo snad jen rozjeté nákladní auto – a to jsem pořád nic nevěděl o zbraních, které by
mohl proti mě použít, než bych se mu vůbec dostal na dosah. Brzy jsem se dozvěděl, že
paralyzační zbraň je nedílnou součástí identifikačních náramků pro Omíory. Teď jsem si
jenom mlčky prohlížel jeho ruce. Od ramenou po zápěstí byly svalnaté,  až teprve dlaně
a prsty na rukou měl tenké, dlouhé, s kulatými uzlovitými klouby. Až mnohem později jsem
se dozvěděl,  že Omíorové mají úplně jinou anatomii končetin než my. V těch dlouhých
prstech neměli vůbec svaly, jen soustavu šlach. Každý prst měl své zvláštní šlachy a byl
řízen svaly, nacházejícími se v masívních předloktích.

Šéf  zapískal  a ze  stěny vyskočil  malý mužíček,  podobající  se  opičce kočkodanu –
dokonce mu vzadu z kombinézy vykukoval dlouhý huňatý ocásek. Opičí mužíček mi byl asi
tak po pás, ale jeho očka se na mě dívala docela rozumně.

„Džataši,  zaveď svého  nového  kamaráda  k sobě  a udělej  mu nějaký  pelíšek,  bude
s tebou bydlet,“ přikázal opičce Omíor. „Dnes a zítra máte oba volno, ukaž svému novému
kamarádovi, co bude potřebovat, rozumíš? Bude to můj nový asistent.“

„Ano,“ řekl skoro dětským hláskem opičí mužíček, vzal mě za ruku a vedl skrz stěnu
ven z místnosti.  Na ruce měl skoro stejný identifikační náramek jako já, jenže on s jeho
pomocí procházel zdmi – prostě s opičí hbitostí. Měl jsem co dělat, abych mu stačil. Prošli
jsme několika místnostmi s podivnými stroji, až jsme dorazili do malého pokojíčku. Vlevo
na zemi tam ležela malá matrace, proti dveřím stál stůl a malá židlička na vysokých nohách
– a to bylo všechno.

„Počkej tady, všechno obstarám,“ prohlásil opičí mužíček. Pak zmizel ve stěně, ovšem
v minutě byl zase zpátky. Přinesl velkou židli či spíš křeslo, postavil je ke stolu a vybídl mě,
abych se posadil. Pak zase odběhl, ale opět to netrvalo dlouho a byl tu s velkou matrací. Obě
matrace uspořádal hbitě tak, aby se vešly k jedné stěně. Pokojík byl i pak skoro prázdný, ale
to bylo jenom první zdání. Opičí mužíček strčil ruku do protější stěny, vylovil odtud dvě
kovové misky,  dal  je na stůl  a přisedl si  ke mně.  Seděl na vysoké židli,  já v hlubokém
křesle, takže jsme se na sebe mohli dívat pěkně z očí do očí. Podal mi i jakýsi nástroj, jako
by z oka vypadl lžíci na obouvání bot. Byla to skutečná zdejší kovová jídelní lžíce. Sám měl
v ruce druhou a pustil se do jídla. Také jsem ochutnal, ovšem dost nedůvěřivě. V miskách
byla beztvará kaše, pro změnu nafialovělé barvy, ale její chuť mě příjemně překvapila. Byla
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trochu cítit ovocem, chutí připomínala bramborovou kaši – naštěstí byla v tom nejlepším
směru nebetyčně daleko od shnilých brambor, jaké jsem tu jedl dosud.

„Určitě jsi z planety, co právě masakrujeme, viď?“ začal opičáček rozhovor jako první.
Neodpověděl jsem mu, jen jsem se zachmuřil.
„Nekoukej se tak na mě,“ ohradil se svým dětským hláskem. „Já jsem stejný otrok

jako ty. Náš svět, Xítió, už Omíorové napadli a zničili, dávno před vaším.“
„Tak proč říkáš, že masakruješ náš svět?“ zavrčel jsem.
„Hu, ty máš ale hlas, až je mi z tebe zima,“ otřepal se opičáček. „To víš, když jsem na

téhle lodi,  cítím se už tak trochu jako její  součást,  ačkoliv můj  domov je daleko odtud
a Omíorové náš  svět  skoro  celý spálili  už  před mnoha lety.  Já  ani  nevím,  kdy to bylo,
narodil jsem se na téhle lodi už jako otrok. A víš, že vaše civilizace dala Omíorům největší
ránu za posledních osm set let? Škoda, že jste poslali všech pět střel najednou. Výbuch té
první ostatní zarazil a možná i odhodil nazpět, takže vybouchly někde mimo. Kdybyste jen
maličko počkali, každá další střela by pronikla hlouběji, možná až k srdci hvězdoletu – a to
by byl s námi konec! Škoda, že jste byli tak ukvapení!“

„A to mi říkáš, že se cítíš součástí téhle lodě?“ trochu jsem se usmál. „Kdyby naše
střely tuhle loď zničily, ani ty bys teď nežil!“

„Kdoví,  možná by to  tak bylo lepší,“  roztáhl  mužíček svou opičí  papulu  od  ucha
k uchu. „Co máme ze života my, otroci? Stejně nás tu všechny čeká jen pekáč!“

„To máš ovšem pravdu,“ přikývl jsem.
„A máte někde ještě pár takových střel?“ zajímal se.
„Nevím a neřeknu, i kdybych věděl,“ pokrčil jsem rameny.
„Vaši lidé jsou velmi hrrr,“ pokračoval mužíček. „Vím aspoň o deseti, kteří se pokusili

zabít  Omíory.  Tady,  přímo v jejich hvězdoletu! Oni z toho byli  úplně v transu,  dokonce
rozmýšleli, jestli nemají proti vašemu světu obrátit emitor  kyfoje – to by nepřežil nikdo,
protože ten může přeorat  celý svět,  že na něm nezůstane kámen na kameni do hloubky
deseti tisíc takhle.“

Ukázal  přitom na  svou  výšku,  no,  mohl  mít  přibližně  metr  a určitě  se  od  našeho
pozemského standardu příliš nelišil.  Znamenalo to, že hvězdná loď disponuje i nějakými
hroznými,  dosud  ani  nepoužilými  zbraněmi.  Brzy  jsem  se  dozvěděl,  že  i tyto zbraně
posledního soudu Omíorové občas použijí, ale až na závěr. Nejprve z planety využijí co se
dá. Potom už totiž není planeta vůbec ničím zajímavá, není ani obyvatelná a jako kdyby
nikdy předtím neexistovala...

„No nic, ty ses teď stal Madgéšovým asistentem,“ pokýval mužíček hlavou. „To musí
něco znamenat,  vždyť Madgéš k sobě nepouští  ani  Omíory.  Nemáš aspoň tušení,  co ho
vedlo k tomu kroku? Mně se to nějak nezdá!“

Krátce jsem mu sdělil, že rudého Omíora nejspíš zaujal výsledek testu co jsem dnes
podstoupil. Když jsem vyslovil cifru, která i Omíora tak udivila, mužíček si jenom mlaskl
překvapením.

„Ty musíš být chytrý!“ prohlásil obdivně. „Já sice nevím, co ty body znamenají, ale
neměl jsem ani tisíc; vím však, že průměr u rodilých Omíorů není o moc větší než tři tisíce.
To bys byl chytřejší než většina našich otrokářů!“

Dojedli  jsme skoro  současně.  Mužíček pak uklidil  misky,  totiž  vložil  je  do stěny,
odkud bylo slyšet šplouchání vody. Pak stejnou cestou vytáhl dva hrníčky a sobě i mně nalil
ze džbánku jakýsi namodralý nápoj.

„Tak  –  na  tvé  zdraví!“  prohlásil  jsem  s úsměvem a napil  jsem se.  Nápoj  chutnal
výborně, jako hořká čokoláda.

„Ať ti chutná,“ přikývl mužíček. „Chtěl bych se tě ještě zeptat, jak tě mám oslovovat.
My se obvykle označujeme jmény. Já se jmenuji Džataši.“

„Říkej mi tedy Honzo,“ přikývl jsem.
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„Víš, já už jsem sluhou Madgéše pěknou řádku let,“ řekl mužíček, když jsme dopili
a on uklidil hrnky – jak jinak než opět do stěny. „Třeba je to tím, že Madgéšovi sloužím, jak
umím nejlépe, ale také je možné, že si na mě prostě zvykl. Mám však díky tomu i určitá
privilegia – část jich je ovšem daná zónou, ale něco mám určitě navíc. Kdybys nebyl proti
tomu, rád bych tě nazýval přítelem. Snad ti nebude vadit, že jsem tak malý, ale naše rasa je
prostě taková. Chceš?“

Souhlasil  jsem.  Byli  jsme  teď  přece  na  jedné  lodi,  ovšem oba  jako  nedobrovolní
cestující a vlastně otroci, takže jsme měli podobný osud.

Džataši pak vytáhl ze stěny plochou krabičku, prý patřila k jeho privilegiím. Postavil ji
na stůl, namířil na protější stěnu nad našimi matracemi a tam se objevilo veliké okno do
vesmíru. Byla na něm jasně vidět  naše Země, kolem níž jsme kroužili.  Noční část byla
tmavá,  nad  denní  se  vznášely  mraky  a téměř  zakrývaly  povrch.  Na  noční  části  Země
nezřetelně žhnulo několik jasných bodů. Představil jsem si, že to jsou hoříccí města, ale jist
jsem si tím pochopitelně nebyl. Při pohledu na Zemi mě zachvátil strašlivý smutek. Že by
můj svět byl opravdu určen k zániku? To přece nemůže být pravda! Ale tam dole se teď
opravdu dělo něco hrozného, něco obludného – a nikdo z nás tomu nemohl zabránit...

Stranou byly vidět jakési pokřivené zubaté konstrukce, zřejmě patřící k lodi. Vznášelo
se tam několik postaviček a jiskřila bílá a fialová světélka. To asi otroci spravovali obludné
poškození,  způsobené  pozemskými  atomovými  střelami.  Stranou  bylo  vidět  několik
diskovitých  předmětů.  Vznášely  se  nehybně  nedaleko od lodi.  Byly  to  strašlivé  bojové
letouny Omíorů – hlídkovaly kolem, aby už nikoho nenapadlo zaútočit. Naši nepřátelé si už
zřejmě uvědomili, že Země není taková bezbranná planeta, jak se jim zdálo ze začátku.

„Promítáš obraz z nějaké kamery?“ zeptal jsem se.
Podíval se na mě vytřeštěnýma očima, ale pak se uklidnil.
„No jo, ty máš pět tisíc...“ zabručel nejhlubším tónem, jak mohl, ovšem svým dětským

hláskem.
„To snad nevadí – přátelé můžeme být, i když jsme trochu odlišní, ne?“
„Ovšemže,“ usmál se na mě Džataši.
Trochu mě zamrzelo, když jsem si uvědomil, že se jen tak brzy nesetkám s Ludvíkem

ani s Jošikavou. Džataši mi řekl, že zóny v tomto hvězdoletu při poškození lodě hermeticky
od sebe oddělují jednotlivé úseky. Omíorové mohou přecházet z jedné zóny do jiné bez
omezení podle své libosti, ale pro otroky jsou zóny téměř nepřekonatelné. Byli jsme teď
skoro ve středu hvězdné lodě, sem se většina otroků nikdy v životě nedostane. Mělo to snad
nějaké výhody,  ale zato jsme byli  odděleni od ostatních.  Z lidí  Země jsem tu byl první
a zatím i jediný.

Tak začal můj pobyt na hvězdné lodi, nedobrovolný, hrozný a nebezpečný, ale přitom
docela zajímavý. Měl jsem štěstí, že jsem se hned na začátku dostal sem – později by se mi
už podobná příležitost  nikdy nenaskytla.  Další  výhrou byl nový přítel  Džataši,  mužíček
podobný opičce, ale s inteligencí srovnatelnou s lidmi Země. Měli jsme oba sloužit jakémusi
Madgéšovi, což byl vědec první třídy. Na této lodi prý měl velkou váhu a rozhodoval téměř
s pravomocí kapitána.

*****
První dva dny jsme dostali úplné volno, samozřejmě pouze v prostorách vnitřní zóny

hvězdoletu. Byl to pro mě velký prostor a zpočátku bych tu sám snadno zabloudil. Džataši
se na hvězdoletu narodil, ten tu byl ovšem jako doma. Vodil mě po všech zajímavostech
a abych pravdu řekl, většinu z toho co mi ukazoval jsem nechápal.

„Prosím tě, jak mám dělat asistenta, když nic neznám?“ ptal jsem se Džatašiho první
večer, když jsme se ukládali ke spánku do docela pohodlných spacích pytlů – což byla další
vymoženost otroků ve vnitřní zóně.
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„Z toho neměj strach,“ usmál se Džataši. „Madgéš tě naučí všechno potřebné právě tak
rychle, jako ses naučil řeč Omío. Máme na to stroje, je jich na celé lodi asi deset. Za pár
hodin budeš  znát  třeba  totéž  co  Madgéš.  Má to ovšem i své  nevýhody.  Není  například
možné používat učící stroje příliš často po sobě.“

„A co se takhle dá naučit?“ zeptal jsem se.
„Já nevím,“ ošíval se Džataši. „Říká se, že prakticky vše, co se vejde do jedné hlavy,

ale o tom nevím nic. Mě takhle učili, když jsem byl ještě mládě – a od té doby umím mluvit,
číst,  znám nazpaměť  plán  lodě  a umím všechno,  co  by  měl  znát  číšník  –  vždyť  jsem
předurčený jako osobní sluha, víc by se mi třeba nevešlo do hlavy. Mně to stačí.“

„A co se stane, když se to někomu do hlavy nevejde?“ ptal jsem se zvědavě.
„Takové učení může skončit katastrofou,“ přikývl Džataši. „Slabší nervové soustavy to

nevydrží  a zblázní se.  Proč si  myslíš,  že ti  Madgéš dává volno,  ačkoliv je  jistě  na tebe
zvědavý? Nechce si tě zničit hned na počátku.“

Snadnost strojového učení měla zřejmě i stinné stránky.
„Dá se poznat předem, že by hrozilo podobné neštěstí?“ ptal jsem se ještě pro jistotu.
„To je ta potíž,“ zamyslel se Džataši. „Předem to nikdo nezjistí. Ví se jen přibližně, co

který  typ  bytosti  snáší.  Můj  národ  vydrží  nejméně,  mě  by  další  učení  nejspíš  zabilo.
Omíorové prý vydrží čtyři dávky. Tvoji krajané zatím nejsou zkoumáni dlouho, ale slyšel
jsem, že vás pět dávek krátce po sobě spolehlivě zblázní.“

„To tu na někom zkoušeli?“
„Ovšem – co si myslíš? Omíorové se s nikým nemazlí, jako se nemazlili ani s námi.

Nejdůležitější otázka pro ně byla, zdali budete jako otroci přínosem pro Omíor. Prvních tisíc
vašich  krajanů proto  předávkovali  učením,  aby se  dozvěděli,  co  snesete.  Prý  z té  první
tisícovky  vydržela  čtvrtou  dávku  necelá  polovina  a pátou  nikdo.  I to  bylo  pro  Omíory
vítané, málo ras ve vesmíru tolik vydrží. Vy jste navíc dost odolní a snášíte tvrdou práci i po
dlouhou dobu. Možná to bude pro vás příznivé; kdyby se Omíorové rozhodli, že jste pro ně
jako otroci vhodnější nežli ostatní rasy, přestali by vás vyvražďovat a ponechali by vás víc
naživu. Slyšel jsem, že na výkrm se jim moc nehodíte, máte prý podřadné maso. Já to vím
od  Madgéše,  ten  tvrdí,  že  na  lidech  Země  jsou  dobrá  jen  játra.  Však  mu  je  musím
připravovat na  koření gawrič aspoň jednou týdně.  Ale ty  se  neboj,  Madgéš si  vždycky
poroučí jen taková mlaďounká, dětská... A musí mít čerstvá – pro něho se najdou vždycky
a za všech okolností, i kdyby měl pokaždé pro ně letět k Zemi speciální lovecký letoun...“

Dál  jsem  se  neptal,  ale  v krku  jsem  cítil  něco  hořkého.  My  lidé  Země  jsme  se
donedávna považovali za vrcholný výtvor přírody – a tady jsme vhodní jenom jako otroci,
kteří jsou „dostatečně odolní pro hrubé práce“, ba co hůř, jako pouhá dobytčata, chovaná na
maso? Vzpomněl jsem si přitom opět na své nejbližší. Jsou ještě naživu? Omíorové mohli
posbírat do zajetí lidi z celé vesnice, aniž bych se s nimi mohl v tomto hvězdném kolosu
setkat, ale mohli také zajmout jenom mě a ostatní zahubit. Život člověka pro tyhle kosmické
bestie zřejmě neměl žádnou cenu. Roztřásl jsem se odporem k těm nestvůrám. Posílat si
zvláštní letadla, aby jenom pro jejich labužnické choutky lovila – malé, usmrkané děti...
Kolik hrůzy asi museli prožít neznámí drobečkové, než se dostali sem, na hvězdolet? A tady
je čeká – elektrický nůž, aby měla nějaká zelená zrůda zaručeně čerstvou delikatesu...

Jenomže jsem se nesměl nechat vyprovokovat ani takovými, podle mého pozemského
chápání nehoráznými vlastnostmi těchto bestií. Já jim teď nejspíš budu muset sloužit – a  to
znamená mimo jiné i to, že nebudu smět dát najevo svůj odpor k nim, budu muset asi dělat,
jako že o těchto věcech nic nevím...

*****
První dávku „učení“ jsem dostal třetího dne svého pobytu ve střední zóně hvězdoletu.

Nebylo to nic, na co bych mohl vzpomínat – ať v dobrém, nebo ve zlém. Dva Omíorové
v černém mě přivedli do místnosti, posadili do křesla a připoutali. Pak se mi udělalo mdlo

24



a probudil jsem se v pokojíčku, kde už se o mě Džataši staral, jak nejlépe uměl. Hlava mě
brněla jako poprvé, když mě učili řeč Omío. Džataši však věděl, co proti tomu pomáhá.
Předem obstaral hojivý nápoj, který mi vyčistil hlavu od bolesti jako mávnutím čarovného
proutku.

Druhého dne brzy ráno jsem se musel dostavit k Madgéšovi. Zpytavě se na mě podíval
třema očima a pak přede mě postavil jakýsi nevelký předmět.

„Uvidíme, jak jsou naše metody úspěšné,“ prohlásil. „Víš, co je tohle?“
Viděl jsem tento předmět poprvé v životě, ale najednou jako bych si vzpomněl, co je

to zač.
„Je to rezonanční nervový paralyzátor,“ odpověděl jsem na otázku. „Vysílá gravitační

vlny a snímá jejich odraz. Pokud tyto vlny dopadnou na živého tvora, zachytí z jeho nervů
do snímače rytmus galfli a paralyzátor odpoví stejným rytmem v protifázi. Výsledkem je
dočasné pozastavení vyšší nervové činnosti, po krátké době působení nastane bezvědomí...“

„Výborně!“ přerušil mě Madgéš. „Jak vidět, učení proběhlo úspěšně. Samozřejmě si
koukej  včas  uvědomit,  že  téměř  stejný  paralyzátor  má každý z Omíorů  přímo ve  svém
identifikačním náramku – to já jen abys věděl, že proti nám nemáš naději na případný útok.
Vy lidé Země jste někdy moc horkokrevní, ale ty snad chápeš, že ani při své inteligenci
nemůžeš vymyslet nic, co by mohlo mít úspěch. Pamatuj si: buďto budeš dobrým, věrným
otrokem, nebo přijdeš o život. Jiná možnost prostě neexistuje. Věřím, že si to včas uvědomíš
a nebudu s tebou mít sebemenší potíže. Nerad bych o tebe přišel, ale kdyby ses mi vzpíral,
najdu si snadno jiného asistenta, rozumíš?“

Stiskl jsem zuby, ale přisvědčil jsem.
Pak  mi  Madgéš  podrobně  vysvětloval,  čím  se  právě  zabývá.  Tyto  novinky

pochopitelně nemohly být už zahrnuty do výukové dávky, neznali je kromě Madgéše ani
další  Omíorové.  Pozemská věda o gravitaci  neví  téměř nic,  těžko bych dnes mohl  něco
takového  vysvětlovat  kterémukoliv  vědci  ze  Země  –  pokud  by  tak  jako  já  neprošel
podobným strojovým učením Omíorů.

Já jsem však takovým učením už prošel a nestačil jsem se divit,  jak snadno chápu
jemné podrobnosti, které by mi ještě před týdnem neříkaly naprosto nic. Madgéš zkoušel
zkoumat do detailů působení zrychlujících se gravitačních vln na hmotu, což byl obor i na
Omíoru dosud málo probádaný.

Seznamoval  mě  skoro  celý  den.  Pak  si  mě  posadil  před  sebe  a zřejmě  jenom na
zkoušku mi zadal několik otázek. Odpovídal jsem zřejmě k jeho spokojenosti, jenom na tu
poslední jsem zatím odpovědět nedovedl.

„Tady by bylo potřeba vědět, jak se vlny ohýbají kolem vnějších elektronových drah
atomů,“ pokusil jsem se alespoň naznačit, co bych potřeboval vědět. „Obávám se jenom, že
na to bude zapotřebí nějaký nový přístroj. Nemohu si vzpomenout na žádný použitelný.“

„Dokázal bys takový přístroj navrhnout i sám?“ zabodl do mě Madgéš pohled všech
svých tří očí.

„Navrhnout... Sestrojit... To snad ano. Jen nevím, jestli bych jej také dokázal vyrobit.“
„To je jiná záležitost,“ zavrčel Madgéš. „Dokázal by sis poradit s tímhle?“
Krabici, kterou ke mně přistrčil,  jsem poznal bez váhání. Byla to omíorská podoba

počítačů, velikostí jako by vypadla z oka notebooku, který jsem vlastnil na Zemi. Tento
počítač však neměl ani klávesnici,  ani  obrazovku. Obrázky dokázal vytvářet  buďto jako
Džatašiho promítačka na kterékoliv rovné stěně, nebo i mnohem dokonaleji. Podle potřeby
vysílal vlny, jimiž se rezonančně synchronizoval s vlastními rytmy mozku a vytvářel přímo
v hlavě příjemce nejen obrázky, ale i zvuky a jiné pocity. Právě tak snadno se ovládal – buď
řečí, nebo tím, že se člověk na něco naplno soustředil a přístroj si z jeho mozkového vlnění
vyčetl požadované vektory působení – asi tak jako ovládání pozemských počítačů myší,
jenže bez myši.  Tento přístroj  byl zatím tím nejdokonalejším, co kdy civilizace Omíorů
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vyrobila. V jeho pamětech se nacházely i veškeré její znalosti. Věděl jsem, že výroba právě
těchto  přístrojů  není  vůbec  jednoduchá,  takže  jsou  zatím  dodávány  jenom  špičkovým
vědcům.

„Myslím si, že bych s tím uměl zacházet,“ přikývl jsem.
„Tak si to vem do své komůrky a zkus s tím navrhnout ten tvůj přístroj. Máš na to tři –

nebo raději čtyři dny. Do té doby ke mně nemusíš chodit.“
Jeho velkorysost mě udivila. Že by mi beze všeho dal do opatrování takovou vzácnost?

Na celém hvězdoletu mohly být tyto přístroje nejvýš tři až čtyři – z toho jeden z nich měl
být v rukou otroka?

Nedal jsem však najevo překvapení. Prohlásil jsem, že se pokusím splnit tento úkol
a s milostivým svolením jsem si  přístroj  odnesl  do  komůrky,  kde  na  mě čekal  Džataši.
Vzápětí se však ozval bzučák. Džataši se vymrštil – musel okamžitě přijít za Madgéšem
a odběhl proto bez váhání.

Zapnul  jsem počítač  a zabral  se  do  svěřeného  problému.  Přiznám se,  byl  pro  mě
najednou  navýsost  zajímavý,  ačkoliv  ještě  před  týdnem...  No  nic,  neměl  bych  se  tolik
opakovat... Faktem zůstává, že když za mnou Džataši po dvou hodinách přišel, měl jsem
přístroj promyšlený natolik, že bych jej mohl okamžitě zadat do výroby. Současně jsem už
věděl,  že nebude problém tento přístroj  postavit  i tady na hvězdoletu.  Někde v centrální
zóně  lodě  se  nacházelo  osm univerzálních  robotů,  jejichž  dokonalost  se  dala  srovnávat
s dokonalostí  tohoto  posledního  modelu  počítače.  Tito  roboti  měli  v sobě  ukryté  stejné
vědomosti, ale navíc byli vybaveni tak, že mohli samostatně vyrábět většinu omíorských
strojů  –  od  jídelní  lžíce  až  po  antigravitační  bitevní  letoun.  Měli  k dispozici  spousty
surového materiálu a jejich rezonanční tavičky dokázaly opracovat právě tak dobře jehly
jako třítunové odlitky. Spoustu předmětů, strojů a přístrojů dokázali vyrobit i bez dohledu
člověka, stačil by jim pouhý příkaz. Potřebný přístroj sice ve svých pamětech neměli, ale
mohli by se zařídit podle pokynů, předaných mým počítačem.

Zajímavé pro mě bylo, jak jsem si pozvolna vybavoval své nově získané vědomosti.
Trochu to připomínalo vyvolávání fotografií. Strojovým učením se kdesi v mé hlavě uložil
jen jakýsi latentní  obraz všech vědomostí,  ale když jsem se na nějaký problém zaměřil,
všechny vědomosti se mi v hlavě samy podle potřeby „vyvolaly“ jako v temné komoře ve
vývojce. Byl to docela jiný princip učení, než na jaký jsme my lidé Země byli zvyklí.

Jenomže i toto učení mělo zřejmě své hranice. Jakkoliv jsem si mohl snadno vybavit
řešení  tisíce  problémů,  musely  být  již  předem vyřešeny někým jiným.  Pokud  tomu tak
nebylo, musel jsem sám přemýšlet, jak a co udělat. Samozřejmě, když jsem teď měl v hlavě
tolik  důležitých  poznatků,  brzy  mě  toto  řešení  napadlo  –  zkombinoval  jsem  si  i své
pozemské  znalosti  s těmito  novými  a výsledkem  byl  návrh  přístroje,  který  by  mi  měl
s definitivní  platností  osvětlit  podstatu  šéfem  zadaného  problému.  Stačil  by  vhodný
program...

Na použití výrobního robota jsem však jako otrok neměl právo. Měl jsem teď všechno
předložit  k posouzení  Madgéšovi,  aby  rozhodl  o dalším.  Užuž  mě  napadlo  předat  mu
všechny výsledky, aby mohl zadat tuto neobvyklou výrobu, ale náhle mě popadl stesk, že
jsem svůj úkol splnil příliš brzy, hned v prvních dvou hodinách. Nechtělo se mi rozloučit se
s touto chytrou mašinkou tak brzy. Proto jsem zůstal ve své komůrce a místo předávání
výsledků jsem počítač nasměroval k řešení dalšího problému, který jsem vytušil v pozadí za
zadaným.

Pak přišel  Džataši  a přinesl  nám oběma oběd.  Bylo to  cosi  báječného,  nikdy jsem
takové dobroty neochutnal. Džataši mi pyšně sděloval, že dnes dostal výjimečně něco, co
mají sami Omíorové jen ke slavnostním příležitostem. Madgéš musel mít nějakou výbornou
náladu, když je k nám tak štědrý! Byla to hostina vpravdě královská – kdoví, kdy se nám
opět naskytne něco takového...
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„Jídlo tu je vynikající,“ řekl jsem, když jsme spořádali poslední zbytky. „Kdybys jen
viděl, co ale dostávají k jídlu otroci tam, co jsem byl dřív! To se skoro ani nedalo jíst.“

„Myslíš irrkeln,  takovou  zelenou  kaši?“  zjišťoval  hned  Džataši,  a když  jsem
přisvědčil, dostalo se mi vysvětlení.

„To totiž dávají Omíorové otrokům, aby jim lépe chutnali. Když se někdo delší dobu
živí  výhradně irrkelnem,  má  jeho  maso  jemně  kořeněnou  chuť  a vůni,  což  Omíorové
zbožňují. Jak je vidět, už si vás také připravují na pekáč. Ale ty se toho nemusíš bát, pro
Madgéše máš větší cenu jako asistent než jako pečeně,“ dodal rychle, když viděl, jak jsem
po jeho slovech ztuhl. Ještě že jsme dojedli, najednou jsem ztratil chuť na jakékoliv jídlo.

Když jsem pak chvilku přemýšlel  o tomto královském obědě,  naštěstí  mě napadlo,
proč  je  možná  Madgéš  tak  štědrý.  Mohl  za  to  můj  počítač!  To  přece  nebyl  klasický
pozemský osobní počítač, ale omíorský výtvor, naprogramovaný docela jinak, než jak byly
naprogramované  naše  pozemské  computery.  Tenhle  byl  určitě  dokonalejší,  měl  v sobě
prostředky pro bezdrátové spojení s jinými počítači – a mělo mě včas napadnout, že asi tyto
prostředky nebudou nečinné, i když jim k tomu nedávám příkaz. Mohou být aktivní i bez
mého vědomí a mohou předávat proti mé vůli všechno Madgéšovi nebo jiným Omíorům.
Vzhledem  k hlasovému  ovládání  měl  tedy  Madgéš  přímo  v naší  komůrce  perfektní
odposlouchávací zařízení. Budu si muset propříště dávat větší pozor, co říkám!

Odposlouchávání  jsem  ovšem  předpokládal,  jenomže  jsem  měl  počítat  i s tím,  že
Madgéš bude mít  k dispozici veškeré mé výsledky, a to ve chvíli  jejich zrodu,  nanejvýš
s nepatrným zpožděním. Jenom to, co jsem měl ve své hlavě, mohlo být před ním skryto.
V této chvíli jsem nemohl zatajit ani to, že už jsem vlastně hotov.

Tak jsem uvažoval při jídle, zatímco Džataši povídal, co se dozvěděl nového. Byl jsem
zaujat něčím jiným, jinak bych asi musel skřípat zuby. Takhle jsem jen mlčky přikyvoval na
zprávy  o vyvraždění  většiny  území  Číny,  kde  omíorská  letadla  soustředěnými  údery
rozhoupala pevninskou kru a vyvolala tak nevídané, katastrofální zemětřesení. Hory se tam
převracely, lidé hynuli nejen pod troskami domů, ale také v hloubce pod zemí. V půdě se
rozevíraly veliké trhliny, do nichž lidé bezmocně klouzali a padali; načež se zemské kry
zase srážely zpátky a lidi v hloubce drtily. Bylo to hrozné, ale že ještě horší věci lidstvo
teprve čekají, tím už jsem si byl jist.

Přesto jsem se rozhodl počkat do zítřka. Byla to trochu hra va bank, ale Madgéš sám
mi dával tři až čtyři dny. Měl jsem teď snad právo i na odpočinek. Kromě toho jsem ho
chtěl  nechat  v domněnce,  že  si  nejsem  vědom  odposlouchávání.  Bavil  jsem  se  proto
s Džatašim o Omíorech, ale tak, abych dával najevo jen své obavy z jejich moci. Džataši žil
mezi nimi od narození a dobře věděl, jak o nich může či nemůže mluvit.

„Poslyš, Džataši, ty ses přece narodil ve hvězdoletu. Měl bys tu tedy mít svou matku,
ne?“ napadlo mě.

Džataši se na mě podíval a jeho výřečnost na chvíli kamsi odlétla.
„Nikdo  z nás,  kdo  jsme  se  tady  narodili,  nemáme  matku,“  prohlásil  po  chvilce.

„Jednou se to dozvíš, hned nebo potom. Omíorové nemají oddělená pohlaví – lépe řečeno,
měli je, ale dnes už je nemají. Jsou tu samí...  dalo by se říci, muži. Když se mezi nimi
objeví... říkejme tomu žena, Omíorové ji rozsekají na kusy a zachovají z ní jenom orgány
potřebné pro rozmnožování. Ty dají do stroje, pomocí nějakých preparátů je zvětší a v nich
vznikají noví Omíorové. Proto tu nikde neuvidíš žádnou ženu. Ty bývají obvykle slabší
a pro Omíory jsou nepotřebné. Nanejvýš z nich používají jenom tamtu část. Slyšel jsem, že
kdysi  dávno rodily děti  Omíorům i ženy,  ale  prý to  bylo velice nevýhodné.  Bylo nutné
dlouho čekat,  než taková žena vyroste,  a i potom mohla mít  každá sotva dvě až tři  děti
najednou. U otroků k tomu navíc přistupovala nechuť přivádět děti na svět. Otrokyně sice
mohli  oplodňovat  uměle  a také  to  dělali,  jenomže  ani  tím  se  nezaručoval  požadovaný
výsledek,  protože mnohé se potom raději  samy zabily,  než aby porodily děti  určené na

27



pekáč. Jejich vypreparované orgány ovšem produkují děti bez protestů. Tak to prý zprvu
Omíorové dělali jenom s otroky, ale pak usoudili, že bude lépe, když tak budou pěstovat
i sami sebe. Pěstování dětí ve strojích má prý mnohem větší výtěžnost, neboť z jednoho
orgánu se prý narodí vždy více než deset dětí najednou a navíc jsou mnohem kvalitnější.
Tak to u Omíorů chodí už tisíce let.“

„Myslíš, že nás, lidi Země, si chtějí... pěstovat také tak?“ zarazil jsem se. Dělalo se mi
přitom nanic, ale tady na to už zřejmě byli zvyklí všichni, kati i jejich oběti.

„Samozřejmě,“ přisvědčil.  „Rozsekali už několik desítek vašich žen a jejich orgány
dali do svých strojů na děti. Určitě měli úspěch, teď už v těch strojích vyrůstají zárodky
dalších vašich lidí. Kdyby to totiž nebylo možné, dávno by vás vyhubili. Tak zacházejí se
všemi a bytosti, které si oni nemohou rozmnožovat a pěstovat podle libosti, pro ně nemají
cenu,  a tudíž  nemají  právo  žít.  Prý  těsně  před  mým narozením  úplně  vyhubili  planetu
s rozumnými bytostmi,  rozmnožujícími  se  pomocí  vajec.  Ačkoliv  by  to  mělo  být  lehčí,
Omíorové je nedokázali chovat uměle – proto je vyvraždili.“

Mrazilo mě v zádech, ale ovládl jsem se, abych na to něco neřekl. Co jiného bych
ostatně  mohl  čekat  od  takových  bestií  než  něco  nelidského?  Zvlášť  když  se  stejným
způsobem chovají i ke své vlastní rase!

Otřásl jsem se sice při Džatašiho výkladu několikrát,  ale nakonec jsem neřekl nic.
Nemělo smyslu se rozčilovat. Nemohl jsem to ovlivnit ani změnit. Na druhou stranu – mohl
bych se s něčím tak zrůdným smířit? To také nepřipadalo v úvahu, neboť apatie by byla
nejspíš  to,  co  by  Omíorové  potřebovali.  Byl  jsem  příslušníkem  poražené,  zdeptané
civilizace, ale to neznamenalo stát se spolehlivým, věrným otrokem. Kdybych jim mohl
nějak škodit, chopím se každé příležitosti. Ne však tak primitivně, jako ti lidé, kteří Omíory
napadli bez nejmenší šance na úspěch. Možná budu muset přežít i delší dobu, než najdu
svou příležitost. Kéž bych ji poznal brzy!

 *****
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V srdci Babylónu
Madgéšovy problémy jsem měl  v podstatě  vyřešené.  Nepředal  jsem mu své řešení

ihned jen proto, abych mohl pracovat na nejdokonalejším počítači omíorské civilizace i pro
sebe. Ale i moje výzkumy byly třetího dne u cíle. Zbývalo vtělit je do hmatatelnější podoby.

S trochou smutku jsem si  uvědomil,  že se  naplnění mého problému opět  vzdaluje.
Teoretické řešení mi bylo jasné, ale k praktickému použití bych musel mít možnost používat
nejen počítač, ale i výrobní roboty. Ty jsem dosud ani koutkem oka nespatřil a nevypadalo
to, že je vůbec kdy uvidím, natož abych na nich něco vyráběl – a navíc tajně a pro sebe.

Pak  jsem přece  jen  předstoupil  před  Madgéše.  Předal  jsem mu  úplné  řešení  jeho
problému, dokonce i s návrhem na výrobu prototypu pomocného přístroje – ale přitom jsem
si neodpustil malou frajeřinku a předal jsem mu současně řešení dalšího problému. Zadal
jsem si  jej  sám a podle  mě  nebyl  bez  zajímavosti.  Jednalo  se  o vlivy  dvou  protiběžně
rotujících  gravipolí  a jejich  vzájemné  interference  na  rozkmitávání  krystalické  mřížky.
Dokonce jsem se nabídl, že bych na tom rád pracoval dál, protože se mi tento problém zdá
být velice zajímavý.

Madgéš se na mě chvíli zkoumavě díval všema svýma očima a pak pomalu prohlásil:
„Neřekl jsem ti, že máš pracovat současně na dvou od sebe tak vzdálených projektech.

Proč ses přesně nedržel mých příkazů? Měly být pro tebe zákonem!“
„Kdybych se soustředil na jeden projekt, nepostupoval bych o nic rychleji,“ odpověděl

jsem. „Musel jsem vykonat několik pokusů a při čekání na výsledky jsem mohl přemýšlet
i nad druhým problémem. Ten mě napadl skoro na začátku, byla by škoda tak zajímavý
nápad nevyužít.“

„Bylo by lépe,  kdybych trval  na přesném plnění rozkazů,“ prohlásil  Madgéš svým
písklavým hlasem. „Pravda, nemám tě tu k tomu, abys slepě plnil rozkazy, ale abys myslel.
To jediné hovoří ve tvůj prospěch – jinak bych tě musel potrestat, aby sis nemyslel, že si
můžeš sám určovat, co budeš dělat. Já už delší dobu vím, že pracuješ více než jsem ti určil,
zajímalo mě jen, jak mi tu činnost navíc vysvětlíš.“

Mlčel jsem. To znamenalo, že se potvrdila moje domněnka, že mě Madgéš sleduje,
nejspíš  prostřednictvím  počítače,  nebo  i nějakým  jiným  odposlouchávacím  zařízením.
Otrokáři si určitě své otroky hlídají, aby nemohli za jejich zády proti nim něco chystat.

„Proč jsi nezůstal u toho, co jsem ti přikázal?“ uhodil na mě Madgéš.
„Nemyslel jsem, že budu kárán za něco, co jsem udělal nad rámec příkazu,“ řekl jsem

opatrně.
„Vždyť  tě  nekárám,“  pohodil  Madgéš  rukou.  „Jenom  se  mi  to  nezdá.  Je  přece

podezřelé, aby otrok sám od sebe pracoval víc než kolik mu přikážeme, nemyslíš?“
Několik okamžiků jsem přemýšlel. Pak mě napadlo jednoduché vysvětlení, které bych

mohl Madgéšovi podstrčit. Snad bude vypadat věrohodně.
„Říkali jste, že se až podle výsledků mé práce ukáže, zda jsem použitelný nebo ne,“

řekl jsem. „Nechci skončit na rožni, proto se snažím.“
„K tomu, abys byl shledán užitečný, by ti stačilo přesně plnit mé rozkazy, tak jako to

dělají ostatní. Ty jsi jediný z otroků, který pracuje víc než musí. Proč?“
Opět  jsem chvíli  mlčel.  Tentokrát  jsem měl  odpověď  připravenou,  avšak  pro  její

věrohodnost jsem chtěl vzbudit dojem, že mě Madgéš svými argumenty tak trochu zahnal
do kouta.

„Džataši  mi  řekl,  že  každá  rasa  bude  mít  větší  naději  na  přežití,  když  budeme
použitelní jako otroci. Mohl bych vzbudit příznivější dojem i o svých krajanech.“

„To nezáleží na tobě,“ přerušil mě Madgéš. „Mnoho tvých krajanů se naopak chovalo
příliš  zarputile,  ačkoliv museli  vidět,  že  odpor k ničemu nepovede a že  tím ublíží  nejen
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sobě, ale i jiným. Ty jsi první, kdo je ochoten riskovat i mou nelibost, aby pro své krajany
vytvořil z naší strany lepší mínění. To se mi vůbec nelíbí.“

Mlčel jsem. Jestli jsem to přehnal a skončím na pekáči, pomyslel jsem si, bude to krutá
odplata za mou domýšlivost,  ale patří  mi to,  neměl jsem hned zkraje zkoušet,  co mi tu
projde a co ne.

„Ačkoli – ono to vlastně není tak hloupé, jak to na první pohled vypadá,“ pokračoval
Madgéš po chvíli ticha. „Jedinec má mnohem menší šanci na dlouhý život, nebude-li vedle
něho  existovat  větší  skupina  stejné  rasy.  Ale  uvědom  si,  tady  všechno  závisí  na  nás,
Omíorech. Pokud chceš na nás uplatnit nějaké chytračení, u většiny z nás se mine účinkem
a naopak tvou situaci ještě zhorší.“

Díval jsem se na tu zelenou bestii před sebou, ale nedal jsem najevo, co k ní cítím. Měl
jsem jenom jedinou utkvělou myšlenku. Mlčet – až do konce. Nebudu před takovou obludou
škemrat o milost, stejně by to nemělo cenu. Ale vybuchnout vzteky by znamenalo naprosto
jistě a přitom zbytečně zemřít a to se mi nechtělo. Aniž bych nad tím nějak uvažoval, zaujal
jsem prostě pozici mrtvého brouka.

„Ty možná už dopředu kalkuluješ s tím, že já tvé úsilí  rozpoznám správně ve tvůj
prospěch,“ uvažoval netvor ještě chvíli. „Budiž, tak by tomu mohlo být. Jestli počítáš s tím,
že jsem jiný než ostatní, možná to není špatná úvaha. My dva se musíme navzájem uznávat,
oba přece máme nadprůměrnou inteligenci a není rozumné podceňovat druhého. Jenže já
jsem Omíor a ty pouhý otrok, mezi námi musí zůstat nebetyčný odstup. No budiž. Napoprvé
tě trestat nebudu, ale propříště, chceš-li prospět své rase, jak říkáš, můžeš dělat i více než co
ti já sám určím – ale já v takovém případě musím dopředu vědět, na čem pracuješ!“

Takže – ono mi to snad prošlo? Chvilku jsem stál a nemohl jsem pochopit, zda je tomu
tak, nebo zdali se mnou ta bestie nehraje známou hru na kočku a myš. Možná mě přece jen
nechá žít, říkal jsem si v duchu. Proč by do mě investovali tolik námahy, kdyby mě měli při
první příležitosti zabít?

„Jen  tak  mimochodem  –  tušíš  aspoň,  k čemu  bude  dobré,  co  jsi  pro  mě  právě
vymyslel?“ vybafl na mě znenadání Madgéš.

„Podle mě jde o nový typ detektoru,“ odpověděl jsem skoro klidně. „Mělo by se jednat
o něco zvlášť citlivého, co se dá dostat do rezonance s vlastními kmity atomů. Podle mě by
se  tím dala  dobře  hledat  ložiska  prvků.  Ten  detektor  bude  zajímavý  pro  horníky  a tak
podobně. Najde to jistě i sloučeniny, třeba vodu...“

Napadlo mě, co by za takový přístroj dali všichni hledači pokladů starých civilizací,
dobrodruzi na Klondyku nebo potápěči, kteří se snažili vyzvednout ze dna moří tuny dávno
utopeného zlata. Tenhle přístroj by je bezpečně vedl k těm největším uskupením hledaného
prvku – zbývalo by jen začít hrabat v místě, kde detektor zjistí nejkratší směr k dávným
pohádkovým pokladům... A nemuselo by jít jen o poklady ze zlata, na poušti by stejným
pokladem mohl být třeba hlubinný pramen čisté vody.

„Samozřejmě, i ložiska nerostů to najde,“ pokýval zelenou hlavou Madgéš. „Prvky se
dají naladit přímo a naši hledači rud to jistě uvítají. I na jednoduché sloučeniny se dá přístroj
použít,  koincidencí  více  kmitů  bude  možné  snadno  odlišit,  zda  jde  o sloučeniny,  nebo
o směsi. Ale ten správný detektor, jaký potřebujeme, vznikne teprve ze spojení s dobrým
malým počítačem. Budeme moci vyhledávat i tak kombinované série kmitů, jaké vydává
třeba  právě  člověk  Země.  Pak  konečně  spolehlivě  najdeme  tvé  krajany,  ať  před  námi
zalezou do jakýchkoliv úkrytů. Bude to poslední přístroj, co nám ještě chybí. Rozumíš?“

V první chvíli  se ve mně div nezastavilo srdce.  Takže to vůbec nebude přístroj  na
vyhledávání pokladů, ale lidí! A já pomáhám těm bestiím vypátrat mé bližní a zahubit je!
To by ode mě byla zrada na všech lidech Země! To by snad bylo lepší vrhnout se na tu
zelenou bestii, ať si mě rovnou zabije!
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Rychle jsem se však uklidnil. Pravda pomáhal jsem našim nepřátelům, ale neměl jsem
jinou  možnost  a kromě  toho  jsem  neměl  ani  tušení,  oč  jim  doopravdy  jde.  A navíc  –
vynalezení detektoru zdaleka nezáviselo jen na mně. Ten problém měl přece Madgéš už
dávno rozpracovaný a brzy by jej asi vyřešil i beze mě.

„Je to jen otázka času,“ pokrčil jsem rameny, jako kdyby mi na tom nijak nezáleželo.
„Jakého času?“ zpozorněl Madgéš. Že by si všiml více, než bylo zdrávo?
„Země se vašim lodím nemůže postavit,“ pokračoval jsem co nejklidněji. „Takže je

otázkou času,  kdy budete mít  náš svět  v kapse.  Vzdorování jednotlivců nic nerozhodne.
Větší šanci na přežití mají jen ti, které můžete využít, to znamená, kdo se včas podrobí.“

Díval se na mě chvíli všema očima.
„Myslí ti to dobře,“ pokýval po chvíli hlavou. „Kdyby tak smýšleli všichni tví krajané,

byla by pro nás Země zajímavější. Jenže takových je tu příliš málo.“
„Lidé si zvyknou,“ řekl jsem tak klidným tónem, jakého jsem byl vůbec v té chvíli

schopen.
„Bylo  by  načase,“  souhlasil  Madgéš.  „Ale  teď  se  ti  dám  jiný  problém.  To  tvé

rozkmitání  atomů  může  být  docela  zajímavé.  Jenže  i naše  zbraně  jsou  založené  na
podobném principu, máme je dost dlouho a vyhovují nám. Navíc, dosah tvé zbraně by nebyl
velký a jeho zvyšování ekonomické, energetická náročnost by narůstala exponenciálně se
vzdáleností. Zdá se mi, že je to slepá ulička, jen se tím zdržuješ od pořádné práce!“

Madgéš tedy nejen sledoval, na čem pracuji, ale jak bylo vidět, sám už o tom také
začal přemýšlet.

„Nemyslel jsem použít to jako zbraně,“ namítl jsem. „Ani by to podle mě dost dobře
nešlo.“

„Tak proč ses s tím vůbec zdržoval?“ vyzvídal Madgéš.
„Protože se mi zdálo, že to bude zajímavé pro zpracování materiálů. Když rozkmitám

dva odlišné materiály a přiblížím je na dotyk, měly by jejich krystalové mřížky prolnout bez
přísunu velké energie.“

„Ty myslíš – něco jako sváření bez ohně?“
Přesně tak jsem o tom uvažoval i já. Madgéšovi to myslelo rychle.
„Něco takového,“ přikývl jsem. „Podle mě bude potřeba vyzkoušet optimální energii

kmitání, aby nedošlo k destrukci krystalů. Jako zbraně by to asi použitelné nebylo, zatímco
u svářecího aparátu nikdy nepůjde o žádné velké vzdálenosti...“

„No dobrá. Svářet sice umíme už odpradávna, ale tohle by mohlo být také zajímavé.
Potřebuješ postavit zkušební zařízení, že?“

„Myslím si, že je to ve stadiu, kdy se dá přistoupit k praktickým zkouškám,“ přikývl
jsem.

„Dejme  tomu,“  trochu  se  zamyslel.  „Detektor  dám  teď  našim  odborníkům  na
rezonanci, ať dokončí, co bude třeba. Já se ale nechci zabývat tím tvým kmitáním. Víš co?
Zařídím, aby ti dovolili stavět si potřebné přístroje s pomocí výrobních robotů. Nakonec to
bude  pro  mě,  proč  by  ne.  Jenom tě  znovu varuji,  aby ses  nepokoušel  tajně  si  sestrojit
nějakou zbraň – to by byl tvůj konec! Budou tě při tom stále kontrolovat. A nemysli si, že
budeš  mé benevolence zneužívat!  V první  řadě budeš  pracovat  na  tom, co ti  určím. Až
potom,  ve  svém volném čase,  se  smíš  zabývat  vlastními  výzkumy.  Kromě toho,  ať  už
vymyslíš cokoliv, nakonec to bude můj vynález, protože otrokovi by to k ničemu nebylo,
rozumíš?“

Odpověděl jsem v tom smyslu, že je mi všechno jasné. Pak jsem odešel – ale srdce mi
tlouklo snad až v krku. Jakmile ty bestie budou mít vhodný detektor lidí, bude s Bludištěm
konec. Pokud jsou tam vůbec ještě naživu.

*****
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K výrobním strojům jsem se chtěl vypravit až druhého dne. Musel jsem si na svém
počítači podrobně připravit, co chci vlastně vyrábět. Ukázalo se, že Madgéš všechno zařídil
tak, abych ke stroji chodit nemusel – a vlastně ani nemohl. Práce s nimi byly jediné, které tu
vykonávali Omíorové sami, bez otroků. Bylo tomu tak určitě proto, aby si na nich otroci
nemohli tajně vyrábět zbraně. Sám jsem ke stroji nesměl, ale můj počítač převedl mé zadání
do pamětí robota a po nějaké době, většinou do druhého dne, jsem měl na stole hotový
přístroj. Nosil mi je obvykle malý, zavalitý otrok z planety Kubur. Nevypadal jako člověk,
spíš jako vajíčko s tenkýma ohebnýma rukama a nohama. Kostru měl ovšem jako ostatní
obratlovci, měla lebku i kosti krku, jen jeho končetiny měly více kloubů než my lidé. Hlavu
měl však posazenou přímo na vrchu těla bez znatelného krku, takže jí ani nemohl otáčet do
stran. Místo toho otáčel očima, měl je umístěné na podobných stopkách jako Omíorové.
Když se takto uspořádané orgány vyvinuly nezávisle na sobě na dvou různých planetách,
byly zřejmě nějakým způsobem výhodné.

Kuburové zřejmě byli mlčenliví a z toho, který chodil ke mně, jsem nedostal ani slovo
navíc.  Přestal  jsem  to  zkoušet,  kdoví  jaké  měl  příkazy,  třeba  bych  mu  nakonec  svou
nemístnou zvědavostí ublížil.

Přístroj  jsem  dostal  v krabici  jako  stavebnici,  ačkoliv  jsem  naprogramoval  i jeho
sestavení. Někdo zřejmě do mého programu zasahoval; možná musely jeho součástky projít
kontrolou či schválením. Nic ale nechybělo a přístroj po sestavení pracoval, dokonce přesně
tak, jak pracovat měl. Dostal jsem jen další výstrahu.

Několik hodin jsem přístroj zkoušel a nemohl jsem se ho nabažit. Chovalo se to přesně
tak, jak jsem očekával. Když se jeho hlavice přiblížila k místu, kde se měly dva předměty
spojit, ozývalo se jen jemné pískání. Vzápětí předměty jako kdyby změkly, ale to byl jen
klam,  byly  stejně  tvrdé  jako  dřív,  to  se  poznalo  jakýmkoliv  nekovovým  předmětem,
dokonce i holou rukou – a přece jsem je mohl docela malou silou zatlačit do sebe. Zákon
o neprostupnosti hmoty tady dostával pořádně na frak – či spíš se opět ukázalo, že každá
hmota  je  vlastně  neuvěřitelně  prázdná.  V krystalické  mřížce  je  mezi  sousedícími  atomy
vždycky dost místa, asi jako mezi stromy v lese – do takové prostory by se klidně vešlo
dvacet dalších atomů. Za normálních okolností se tu projevují síly, které sem jiné atomy
nepustí. Vyřazením těchto sil se hmota stala prostupná – tedy přesněji řečeno, jednalo se
pouze o krystaly. Pod hlavu přístroje jsem mohl klidně dát ruku, neměl na ni vliv.

Spojená místa  už  stejnou cestou oddělit  nešla.  Jakmile  se vibrující  gravitační  pole
vzdálilo,  krystaly  ztuhly,  vznikla  nová  struktura  a ta  se  už  oddělit  nedala.  Spojení  bylo
ovšem  pevnější  než  původní  předměty  –  pochopitelně,  vždyť  hmota  tu  měla  téměř
dvojnásobnou hustotu, její nové krystalické vazby byly propletenější než původní a možná
přitom vzniklo cosi  nového,  nějaká nová kvalita.  Tou cestou by se zřejmě daly vyrábět
extrémně pevné součástky – stačilo vyrobit dvě stejné a prolnutím je sjednotit. Bylo možné
takto spojovat nejen kovy, ale z dostupných materiálů i křemen, sůl, cukr i jiné, muselo však
jít vždy o krystaly. Zkusil jsem spojit na zkoušku kov jídelní lžíce s kuchyňskou solí a byl
jsem sám překvapen – vzniklá hmota byla tvrdší než diamant.

Pochopitelně  jsem  Madgéšovi  přístroj  musel  předat,  jak  to  vyžadoval.  Shrábl  jej
kostnatou rukou, uložil do neviditelné skříně ve stěně a tím to pro něho zřejmě skončilo.
Neptal se mě na mé pokusy, jako kdyby ho nezajímaly. Předal mi další úkoly; a teprve když
jsem už byl na odchodu z jeho pracovny, zmínil se, že moje studené sváření možná přece
jenom najde uplatnění, nejspíš jako vhodný doplněk rezonančních taviček. To znamenalo,
že mé výzkumy sledoval a věděl dobře, oč jde. Pak mě ještě víc potěšil tím, že mi dovolil
zadat si výrobu dalšího kusu už čistě pro mou potřebu. Nebylo to jen pouhé velkorysé gesto.
Madgéš správně tušil,  že mi to nedá a budu na tomto problému bádat dál a kdoví,  snad
časem přijdu i na jiné podobné zajímavosti.
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Příkaz, podle něhož jsem měl možnost využívat výrobních robotů, platil  pak od té
doby trvale – ovšem včetně pečlivé kontroly nad tím, co to vlastně vyrábím.

Neznamenalo to, že by mi už Madgéš dával plnou volnost ve výzkumech. Naopak,
zadával mi další úkoly, protože i on měl své představy a chtěl je naplnit. Pokud jsem stíhal
plnit všechny jeho příkazy – a to jsem si nikdy nedovolil porušit – mhouřil všechny tři oči
nad tím, co si dávám dělat navíc. Dobře věděl, že všechno co dělám, mu bude tak jako tak
dříve nebo později patřit.

*****
Dny mezitím ubíhaly a řadily se v týdny.
Mnohokrát jsem si vzpomněl na Bludiště a jeho obyvatele. Co tam teď asi dělají? Jsou

vůbec ještě naživu? Neměl jsem pochopitelně žádnou možnost se to dozvědět. Jestlipak je
ještě někdy v životě uvidím? Tady na hvězdoletu to nebylo ani pravděpodobné, ani žádoucí.
Ale dal bych nevím co za to, kdybych věděl, že naživu jsou. Měl jsem jen jedno tušení,
bohužel téměř na úrovni jistoty. Obyvatelé vesnice neměli naději. Že by se letka Omíorů
spokojila se zajetím jediného člověka a ostatní by nechala být, tomu jsem nevěřil. Možná tu
někde  jsou  i ostatní  jako  otroci,  ale  pochopitelně  jsem  se  s nimi  nemohl  domluvit  –
hvězdolet byl přece veliký a já jsem směl pobývat jen ve střední zóně, zakázané pro většinu
ostatních. Nejistota, co se stalo, byla nejhorší. Bludiště mělo přece jen větší naději. Jeskyně
hluboko pod skálou se nemohla prozradit  ani  světlem ani teplem jako pozemské domy.
Pokud turbína pod mlýnem dodávala elektřinu, což bylo možné, nemuseli by se prozradit
ohněm  ani  kouřem.  Elektřina  by  je  sice  mohla  prozradit  také,  ale  jak  už  jsem  věděl,
Omíorové  se  elektromagnetickými  jevy,  mezi  něž  patří  i rádiové  vlny  a indukce,  příliš
nezabývali.  Snadno  by  mohli  přehlédnout  turbínu,  tiše  si  běžící  pod  ruinami  mlýna.
Detektor živých bytostí v té době ještě použít nemohli a než s ním projdou kolem dokola
celý  náš  svět,  bude  jim  to  jistě  dlouho  trvat.  Zbývalo  jediné,  co  mi  dělalo  starost  –
potraviny. Karel jich měl dost možná na rok, ale rozhodně ne na dva, tři, pět... Jednou budou
muset vyjít ze skály a pokusit se zasít obilí a zasázet brambory, aby měli z čeho žít. Teď jde
o to, aby je přitom lovci lidí nechytili.

Omíor, který u výrobního robota kontroloval všechny moje výtvory, musel být jistě
vzdělaný – nebo jich na tu práci bylo víc, nevím. Kdyby ale na jeho místě seděl Madgéš,
možná by mu bylo brzy něco podezřelé.  Například to,  že jsem dával vyrábět i přístroje,
které  očividně fungovat nemohly,  anebo byly tak triviální,  že jsem je ani  nepotřeboval.
Z takových jsem totiž vybíral jen určité součástky. Hromadily se v mé a Džatašiho komůrce
postupně jedna vedle druhé. Čas od času jsem vítězoslavně Madgéšovi donesl něco nového,
většinou to byly dobře využitelné věci. Madgéš moje výtvory přijímal s uznáním, ale bez
velkého nadšení. Poslední dobou se vůbec stával nějak nevrlým; musel jsem si dávat pozor,
abych pro nějakou maličkost neskončil předčasně na pekáči. Jednou přede mnou v návalu
zlosti udeřil pěstí do stolu, až masívní deska pukla a docela mě tím vyděsil.

Pak  jsem se  mezi  řečí  dozvěděl  příčinu  jeho  špatné  nálady  –  a nesmírně  jsem si
oddychl. Detektor lidí, který s mou pomocí postavil, skutečně velice spolehlivě zjišťoval lidi
ve všech možných úkrytech, přesně tak, jak si to Madgéš od začátku představoval. Jenomže
stejně dokonale detekoval i všechny pozemské savce, přičemž nedokázal rozlišit jejich druh.
Odborníci na rezonanci si zřejmě omylem vybrali kmity, společné pro většinu pozemských
obratlovců.  Na  hvězdoletu  detektor  fungoval  perfektně.  Neomylně  lidi  zaměřoval  i přes
několikery stěny, nezaměňoval pozemšťany ani s Omíory, ani s jinými rasami otroků. Na
Zemi však žalostně selhal.

Dalo se  říci,  že  poprvé v historii  bylo lidstvo za  tisíce  a možná i miliony lidských
životů  vděčno  –  krysám.  Potkani,  myši  a krysy  nám byli  i dříve  užiteční,  ale  jen  jako
pokusná  zvířata;  nanejvýš  lidem  sloužili  v dobách  hladu  coby  nouzová  potrava.  Tito
nevyhubitelní společníci lidí odedávna obývali stejná místa jako my lidé a v této kritické
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chvíli  nás  svými  malinkými  tělíčky  dokonale  zamaskovali.  Zkáza  civilizace  jim  příliš
neuškodila, brzy se velice rozmnožili a detektor lidí byl na Zemi Omíorům k ničemu. Jeho
signály sice Omíory vedly přesně, jenže na jednoho nalezeného člověka připadalo i více než
sto padesát perně vydolovaných myší, potkanů nebo krys. Samozřejmě by Omíorové ani
nemuseli  zjišťovat,  co se  vlastně  v úkrytu  nachází,  mohli  by  v takovém případě  rovnou
použít hloubkové smrtící zbraně, jenomže by to nemělo pro ně smysl. Stálo by je to spoustu
energie a jim přece nešlo jen o smrt lidí, nýbrž především o lidské maso. Myši pro ně byly
jako kořist naprosto bezvýznamné. Lovci lidí velmi rychle poznali neúčinnost těchto pokusů
a vrátili Madgéšovi jeho detektory jako naprosto nepoužitelné.

Když jsem se to dozvěděl,  udělalo mi to dobře.  To přece znamenalo,  že šance na
přežití obyvatel Bludiště opět dost podstatně stouply! Copak tam asi dělají?

Vina za fiasko detektoru naštěstí  nepadla na mě – to bylo také jen dobře. Madgéš
uznával, že jsem mu užitečný, takže se zřejmě rozhodl, že si mě ponechá. Budu se muset
přece jen více snažit, abych se mu zavděčil, jinak by ho mohlo snadno napadnout, že si
najde jiného asistenta.

*****
Dalo by se říci, že jsem si zvykl.
Stal jsem se otrokem, ale měl jsem naději přežít mnohem déle než na kterémkoliv

jiném místě ve hvězdoletu. Už to, že mě nikdo nenutil pojídat irrkeln, jídlo odporné chutí,
ale zejména účelem. Prozatím se mnou tedy nikdo nepočítal  jako s pečínkou.  Práce pro
Madgéše přitom nebyla nijak obtížná. Musel jsem si poctivě přiznat, že jsem zajetím i něco
málo získal.  Byly to  hlavně vědomosti,  zejména v oblasti  omíorské gravitační  techniky.
Takové bych doma na Zemi nezískal  nikdy v životě,  kdežto tady to  byla  jenom otázka
několika hodin strojového učení. Brzy jsem si na své nové znalosti zvykl, podobně jako na
řeč Omío, kterou jsem brzy hovořil plynně jako svým rodným jazykem. Odmítal jsem si
však zvyknout na hrozivou možnost, že bych zůstal otrokem až do smrti a pak bych ještě
posloužil těm bestiím jako pečeně. To bylo tak děsivé, že jsem se pevně rozhodl: musím se
pokusit vymyslet něco, co by jim vzalo vítr z plachet.

Navenek jsem ovšem působil dojmem, že jsem se už se vším smířil. Ochotně jsem
plnil Madgéšovy příkazy a přitom jsem navíc zkoumal některé okrajové jevy, jaké by jemu
samotnému ani nestály za námahu. Týdny ubíhaly a zdálo se,  že Madgéš ve mně získal
nejlepšího asistenta, jakého si už dávno přál, onoho „spolehlivého a věrného otroka“.

Madgéš mě také brzy uznával, byť jen po odborné stránce. Mělo to pro mě výhody.
Především  jsem  dostával  mnohem  lepší  stravu  než  ostatní  otroci.  S každou  předanou
maličkostí to bylo pro mě lepší – a také pro Džatašiho, jenž tyto výhody sdílel se mnou.
Madgéš však netušil, že od samého začátku řeším ne dva, ale tři problémy současně. Jeden
z nich mi on sám přidělil ke zkoumání; do druhého jsem se sice pustil sám o své vůli, ale
Madgéš  o něm  věděl,  kdežto  o třetím  nevěděl  nikdo,  jenom  já.  Ten  jsem  řešil  někde
v pozadí,  pod  rouškou  prvních  dvou  –  a po  pravdě  řečeno,  postupoval  jsem  na  něm
nejpomaleji. Stále jsem musel všechny výsledky v počítači maskovat, aby si Madgéš nebo
i některý jiný Omíor nevšimli něčeho podezřelého. Kdyby mě prohlédli, znamenalo by to
bezpochyby upečení zaživa při plném vědomí. Musel jsem si dávat zatraceně dobrý pozor.
Madgéše jsem nesměl v nejmenším podceňovat, byl to přece jen špičkový vědec. Měl jsem
sice připraveno několik výmluv, v případě částečného odhalení bych mu mohl předat i svůj
objev interakce gravitačních vln se spiny elektronů, který jsem si schovával na vhodnější
dobu, ale uvnitř ve mně stále hryzaly pochyby.

Největší strašidlo mě doprovázelo vždycky, když jsem se podíval na počítač. Když
omíorské počítače dokáží rozpoznat myšlenkové příkazy, co jim zabrání přečíst si i jiné,
mnohem  nebezpečnější  myšlenky?  Kdyby  proti  mně  jednou  Madgéš  použil  snímače
myšlenek  jako  detektoru  lži  a dozvěděl  by  se  pravdu,  byl  by  to  konec  jeho  představy
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o „věrném otroku“, jakou teď o mně nejspíš měl. Tato představa mě trápila jako noční můra
a musel jsem se jí chtě nechtě často zabývat.

Naštěstí jsem se objasnění této otázky dočkal brzy, dříve než by mě stálé obavy mohly
přivést k něčemu nepředloženému. A pomohl mi právě počítač, jehož jsem se tak obával.
Jednou  –  zdaleka  ne  poprvé  –  jsem současně  přemýšlel  nad  Madgéšovým i nad  svým
problémem. Přitom jsem zadával počítači příkazy vůlí, ale nebyl jsem pořádně soustředěn
a počítač se často zastavoval, protože můj příkaz nepochopil, nebo si tím aspoň nebyl jist.
Když se to opakovalo mnohokrát, počítač mě náhle přestal poslouchat a začal mi sám od
sebe vysvětlovat, že pro myšlenkové řízení musím být naprosto soustředěný, nesmím myslet
na nic jiného než na správné zadání příkazů, jinak že ani sebedokonalejší snímače nemohou
odlišit jedny myšlenky od druhých. To ovšem byla pro mě nejlepší zpráva – a až teď jsem si
připomněl, že kdyby čtení myšlenek bylo tak snadné, jistě by Omíorové tuto možnost už
dávno proti svým otrokům – a tedy i proti mně – používali.

Pak už mě nic tak netrápilo a vyřešení všech problémů se blížilo tak, že jsem mohl
zkusit  sestavit  nejpodivuhodnější  přístroj.  Nevznikl  pod  dohledem cenzorů  u výrobních
robotů, ale u mě na stole a jeho principy nebyly zaneseny v pamětech počítačů. Byl sice
postaven ze  součástek rovněž vyrobených robotem,  jenomže pro zcela  odlišné přístroje,
takže by je málokdo dokázal sestavit stejně jako já. Gravitonky obecně slouží k vytváření
gravitačních  vln  a je  jim jedno zda  nesou letadlo,  spojují  navzájem zdánlivě  nesourodé
krystaly, nebo zda detekují vzdálenou lidskou bytost. Podobně je tomu třeba s tranzistory.
I ty se dají použít na mnoho různých způsobů, ale jen odborník je dovede zapojit tak, aby
vzniklo přesně to, co si přeje on sám. Možná by mě neprozradilo, ani kdyby se mi Madgéš
díval  přes  rameno.  Prostě  jsem si  něco bastlil,  co  mu stejně  brzy  předám výměnou za
smetanový pudink nebo jinou podobnou hodnotu.

Poprvé jsem svůj nový přístroj nezapnul v naší komůrce, ale na chodbě, kde nikdo
kromě mě nebyl.  Zatajil  jsem dech,  protože se  i teď stalo přesně to,  co jsem očekával.
Kolem mě vyvstala modravá, lehce svítící aureola. Nijak jsem ji však nepociťoval, dokud
jsem se nepohnul z místa. Pak teprve jsem měl dojem pohybu v trochu hustším prostředí
a uslyšel jsem slabé hučení, jakoby silného větru. Přešel jsem se zapnutým přístrojem jen
několik metrů a zase jsem jej vypnul, nebylo by dobré předčasně někoho potkat. Bylo to
docela zajímavé. Když jsem natáhl ruku před sebe, viděl jsem každý svůj prst obklopený
zvláštní mihotavou září modrého, jakoby měsíčního světla. Nebyla to ale elektřina, s tou to
nemělo vůbec nic společného. I kdybych byl nabit sebevětším nábojem, takhle bych nesvítil.
Kromě toho by se mi statickou elektřinou asi rozježily vlasy, tady mě naopak všechno spíš
uhlazovalo.

Ale neměl jsem čas pozorovat jen tyto efekty, ačkoli byly také velice zajímavé. Musel
jsem  podniknout  jeden  nesmírně,  snad  dokonce  životně  důležitý  pokus.  Poručil  jsem
náramku otevřít  zavřené  dveře  do  našeho  pokojíčku,  tvořené  silovým polem.  Pak  jsem
zapnul přístroj a vkročil dovnitř. Modravá bublina dveřmi prolnula spolu se mnou polem,
které ani jako otevřené nebylo zcela vypnuté, bylo jen průchozí. Když se mi to podařilo,
oddechl jsem si. Interference přístroje s polem silových dveří mě totiž trochu strašila, tento
jev jsem ani teoreticky neměl ujasněný.  Kdybych se zapnutým přístrojem nemohl projít
dveřmi, znamenalo by to pro mě dost podstatnou nevýhodu. Každé dveře by mi pak byly
nebezpečné.

Pokusy ale dopadly dobře a navzdory Madgéšově nadprůměrné inteligenci jsem od
této chvíle nosil v kapse své kombinézy zbraň. Mohl bych Omíorům aspoň částečně zaplatit
za všechny ty krutosti, jakých se dopustili na miliardách lidí Země? Podle mých úvah ano,
můj přístroj mohl být účinnější zbraní i než pětice sebevražedných atomových torpéd, jimiž
Země  poprvé  a naposledy  zasadila  úder  hvězdoletu  z Omíoru  a tím  i jeho  sebejistým,
bezcitným vládcům.
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*****
O tom, že u sebe nosím zbraň, nesměl pochopitelně vědět nikdo na celém hvězdoletu.

Uvažoval jsem jedině o Džatašim, opičkovitém človíčku, který už pro mě vykonal mnoho
dobrého. Ten by byl při předčasném prozrazení spolu se mnou nejvíce ohrožen. Rozhodl
jsem se prozatím nic neprozradit ani jemu. Žil přece na hvězdoletu už od narození a kdoví,
jak  hluboce  v něm  byla  zakořeněna  poslušnost  vůči  pánům.  Remcat  proti  vrchnosti  je
snadné,  to  umí  kdekdo  i u nás,  ale  připravovat  se  na  vzpouru  s plným  vědomím,  že
v případě nezdaru nelze čekat slitování, to je něco docela jiného.

Musel jsem se ovšem připravit co nejdokonaleji, abych měl aspoň špetku naděje na
úspěch.  Věděl  jsem  velice  dobře,  že  se  chystám  na  válečné  tažení  proti  posádce
osmikilometrového  hvězdného  kolosu,  což  určitě  nebyla  maličkost.  Spíš  to  bylo  šílené
a několikrát jsem si říkal, zda by nebylo lépe zůstat „poslušným a věrným otrokem“. Pravda,
měl  jsem víc  než pouhé holé  ruce,  ale  můj  přístroj,  jakkoliv jsem počítal  s tím,  že  pro
Omíory bude pořádným překvapením, by jim sám o sobě moc neuškodil. Kdybych měl jen
ten, bylo by to asi pořád málo. Promýšlel jsem, co všechno ještě budu potřebovat; bylo toho
stále dost  a dost.  Seznam dalších potřebných maličkostí  jsem sice uchovával jen ve své
hlavě, ale strašil mě stejně, jako kdyby byl zapsán ohnivým písmem na každé volné stěně,
na každé chodbě...

Prohlížel  jsem  si  po  několikáté  plán  hvězdoletu.  Kupodivu  byl  dostupný
prostřednictvím  mého  počítače,  což  nejspíš  byla  další  z mých  výsad.  Kdykoli  jsem ho
vyvolal,  objevil  se hned přede mnou a téměř zaplnil  celou naši  komůrku.  Vypadal  jako
vznášející  se  skleněný  kotouč  o průměru  tří  metrů  a výšce  téměř  metr,  či  jako  veliká
plastická skleněná deska s mnoha průhlednými vrstvami, což byla jednotlivá patra. Podle
mého přání  mohlo být  zvýrazněno vždy to z nich,  o které  jsem měl  největší  zájem.  Až
teprve z tohoto plánu jsem získal názorný obraz hvězdného monstra Omíorů v celé jeho
velikosti.

Všechna patra neměla stejnou výšku. Obytná měla tři metry a bylo jich tu celkem sto
osmnáct. Pracovní a strojová patra byla větších, dvoj- i trojnásobných rozměrů a navíc tu
byly  ojedinělé  stroje,  přesahující  svými  rozměry  i několik  pater.  Vynikaly  především
energetické  a pohonné  stroje,  stroje  na  čištění  a úpravu  vzduchu  a vody,  recyklátory
a nádrže na vše možné, od paliva až po vodní tanky.

Plán  neobsahoval  jenom  vnitřní  zónu,  s jeho  pomocí  jsem  se  mohl  seznámit  i se
strukturou dalších zón, kam jsem sám vkročit nesměl a ani nemohl, leda na výslovný příkaz
Omíorů.  Ti  se  ovšem  předem  dobře  postarali,  aby  se  žádný  otrok,  tedy  ani  já,
prostřednictvím počítače nedověděl všechna tajemství tohoto kolosu. Některé úseky, kam
zřejmě otroci vůbec neměli přístup, byly v tomto plánu úmyslně zakreslené jako prázdné.
Ani Džataši mi o nich nemohl říci nic určitého. Znal zběžně jen jeden z nich, byl v něm
kdysi s Madgéšem. Byla to veliká prostora uvnitř centrální zóny nedaleko odtud. Džataši mi
říkal,  že  tam jsou výrobní  roboti.  V jiných takových úsecích určitě  byly  i zbraně,  jenže
z plánu jsem se o nich nic víc nedozvěděl. O zbraních Omíorů jsem však určité vědomosti
měl  –  v dávce  strojového  učení  jsem  pravděpodobně  dostal  školu,  pro  otroky  trochu
neobvyklou.

Pokračoval  jsem  zatím  pomalu,  ale  jistě  ve  shromažďování  dalších  prostředků.
Předpokládal jsem, že si zbraně udělám až těsně před akcí. Materiálu, především všelijakých
plechů, jsem měl dost. Obyčejné nůžky jsem kuchyňskou solí zpevnil tak, že jsem jimi mohl
snadno stříhat i plechy. Byly ostatně z měkkých kovů, ale zdvojením krystalické struktury
získaly  vlastnosti  stokrát  převyšující  vlastnosti  nejušlechtilejších  legovaných  ocelí.
Schraňoval  jsem  si  pečlivě  kdejaký  plíšek,  dokonce  i jemné  kovové  obaly  z některých
potravin, podobné staniolu. Tento staniol byl ostatně vynikající materiál. Ani šestinásobné
zhuštění  nemělo  podstatný  vliv  na  jeho  váhu  a tyto  vlasově  tenké,  lehounké  a přitom
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superpevné plechy se mohly změnit v nože, jimiž se daly snadno krájet všechny mně známé
materiály – ovšem s výjimkou jiných, stejným způsobem zhuštěných. Měl jsem ho však
dosud málo.

Pomohl mi opět Džataši. Když zpozoroval, jak si pečlivě schraňuji a rovnám každý
kousek staniolu, přinesl mi ho sám od sebe celou velkou, těžkou roli. Uvědomil jsem si, jak
je pro mě tento človíček užitečný. Jakmile se vzbouřím, bude jeho život spojen s mým. Buď
to  oba  přežijeme,  nebo  budeme  oba  upečeni.  Rozhodl  jsem  se,  že  ho  přece  jenom
přemluvím, aby šel do toho se mnou. Dokonce jsem pro něho vyrobil druhý urychlovač,
protože bez něj by nemohl proti Omíorům udělat nic, tak jako kdokoliv jiný z otroků.

Kromě útočných zbraní  jsem musel  myslet  i na  obranu.  Náhoda mi však tentokrát
pomohla dříve, než jsem sám čekal. Madgéšovo další zadání by bylo možné splnit jedině
s pomocí  několika  pokusů  konaných  v prostoru  zcela  bez  tíže.  Nebylo  by  myslitelné
vypnout kvůli nim umělou gravitaci hvězdoletu, mnohem jednodušší by bylo umístit mou
maličkost někam do kosmického prostoru a po skončení pokusů mě vyzvednout. Tak jsem
to  navrhl  Madgéšovi  a on  ihned  souhlasil.  Stačil  by  mi  přece  obyčejný  skafandr  bez
manévrovacího batohu. Letadlo by mě vysadilo do prostoru a pak by se pro mě vrátilo. Útěk
by  v žádném  případě  nepřipadal  v úvahu,  šlo  spíše  o to,  zdali  vydržím  pocit  osamění
v kosmu. Ten prý může být drtivý na psychiku a slabší povahy může v krátké době přivést
až na pokraj šílenství, ale pozemšťané byli naštěstí v tomto směru velice odolní. Vymínil
jsem si, že mě letadlo po vysazení nasměruje tak, abych viděl hvězdolet přímo před sebou.
Dojem nehybnosti by mě měl držet v klidu po celou dobu pokusů. Tak to ostatně souhlasilo
s poznatky Omíorů a Madgéš se přestal  strachovat,  že by o mě při  pokusech mohl přijít
právě tímto způsobem. Pak už mě mohly ohrozit jedině mikrometeority, ale to bylo nutné
riziko celé akce; Madgéš na ně přistoupil.

Přiznám se, že i ten krátký pobyt v kosmu mi dal pořádně zabrat. Pokusy se dařily
podle očekávání, vznášel jsem se v černém prostoru bez hranic jen několik hodin, ale nerad
bych takové pocity prožíval často. Pode mnou se velice pomalu otáčela Země, přede mnou
zdánlivě  nepohnutě  visel  kotouč  hvězdoletu.  Pozoroval  jsem blikání  světélek  na  okraji
hvězdné lodě, tam, kde byla vykousnutá pozemskými atomovými raketami. Bylo i na dálku
zřejmé,  že  poškození  je  znatelně  menší.  Opravy  postupovaly  pomalu,  ale  zato  jistě.
Pracovaly na nich stále tisíce pozemských otroků, aby napravily škody způsobené našimi
pěti kamikadze. Musel jsem na ně myslet a snad i to mi pomáhalo překonat slabé nutkání ke
zvracení, které jsem měl prakticky po celou dobu.

Pokusy byly mimořádně úspěšné a zbyl mi po nich skafandr. Madgéš neměl nic proti
tomu, abych si jej ponechal pro možné příští použití a dokonce sám nařídil Džatašimu, aby
zajistil doplnění zásob vzduchu. Důležitá byla možnost seřízení toho typu skafandru podle
postavy. Seřídil jsem si jej hned tak, aby byl co největší. Počítal jsem s tím, že v případě
nouze vezmu Džatašiho k sobě; nenašel jsem už dostatečnou záminku, abych mohl opatřit
skafandr i pro něho.

Skafandr  byl  tím,  co  mi  chybělo  v seznamu  prostředků  pro  úspěšnou  vzpouru  na
hvězdné lodi Omíorů jako poslední nutná položka. Musel jsem teď počkat jenom na to, až
budu mít  plně vybavený skafandr ve své komůrce.  Teprve pak mohl pro Omíory nastat
tanec, jaký určitě nebudou očekávat.

 *****
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Jemný závan hurikánu
Tak jako všechny moje ostatní požadavky byly splněny do druhého dne, stál i příští

ráno přede dveřmi nemluvný otrok bez krku, podobný vajíčku. Přinesl mi můj lehounký
kosmický skafandr, jehož nádržky byly naplněné na plný tlak, jak se dalo zjistit už podle
jejich váhy. Omíorský skafandr mohl zajistit bezpečný pobyt ve vzduchoprázdnu po dobu
čtrnácti dnů, což bylo pozemskými prostředky v tak malém objemu, jaký byl k dispozici,
nedosažitelné.  Vzduch  cirkuloval  neustále  dokola  a přitom  procházel  komplikovanými
filtry,  určenými  k odstraňování  jeho  nežádoucích  složek  a k doplňování  těch
spotřebovaných.

Převzal jsem skafandr od otroka a zálibně potěžkal jeho nevelkou váhu.
„Brr, ty děláš, jako kdyby ses nemohl dočkat, až to budeš mít zase na sobě,“ otřásl se

Džataši.
Neodpověděl  jsem mu,  jen  jsem ho mlčky vyzval,  aby mě následoval  na  chodbu.

Pochopil,  že mu chci jako už víckrát říci něco, co nebylo určeno pro Omíory, kteří  nás
nejspíš odposlouchávají.

Na chodbě jsem požádal Džatašiho, aby mě chvíli sledoval, ale aby pro nic na světě
nevykřikl,  ať  už  spatří  nebo  uslyší  cokoliv.  Pak  jsem zapnul  svůj  přístroj  a kolem mě
vyvstala modravě svítící  aureola.  Džataši ji  ale nevnímal,  stál celou tu dobu jako socha
a nepohnul  se  ani  o milimetr.  Pomalu  jsem  ho  obešel.  Zatímco  já  jsem  se  pohyboval
zdánlivě normálně, až na podivné zvuky neexistujícího větru, které jsem slyšel, stál můj
opičí kamarád nehybně. Bylo to však jen moje zdání,  ve skutečnosti tomu bylo naopak.
Nezpomalil  se  Džataši,  ale  zrychlil  jsem se  já.  Přístroj  totiž  mohl  nesmírně  urychlovat
všechny jevy probíhající v atomech a molekulách v jeho okolí. Ty pod jeho vlivem nejen
mnohem rychleji kmitaly, ale všechno probíhalo větším tempem než normálně. Zrychlily se
chemické pochody, elektřina ve vodičích a pokud jsem byl pod vlivem urychlení, mohl jsem
se pohybovat, vnímat a dokonce i myslet více než tisíckrát rychleji ve srovnání s ostatními
okolo mě. Napadlo mě změřit poměr tohoto zrychlení přesně. Sledoval jsem na Džatašiho
náramku, na jeho hodinkách, změnu údaje o čase. Poslední cifra se měnila zhruba dvakrát
během pozemské sekundy – Omíorové měli  zcela jiné  počítání  času,  i na to  už jsem si
zvykl.  Nežli  u Džatašiho naskočila  další  číslice,  časový údaj  na mém náramku poskočil
o čtyři tisíce devadesát. Při takové rychlosti mě samozřejmě žádné lidské oko nestačilo ani
zaregistrovat, takže jsem byl pro všechny bytosti neviditelný. Chvíli jsem se tímto jevem
opájel, ale pak jsem zase vypnul přístroj.

„Proč  to  chceš?“  slyšel  jsem  Džatašiho  zvědavou  otázku.  Teprve  teď  se  Džataši
pohnul, nejprve dořekl, co měl právě na jazyku – a až teď se jaksepatří zarazil, když mě
před sebou znenadání neviděl.

„Kde jsi, Honzo?“ promluvil až po chvilce tiše, zaraženě.
Zapnul jsem svůj přístroj. Džataši opět znehybněl a já se v modravé bublině přemístil

před něho. Tam jsem nějakou dobu zůstal stát, ale nepostřehl jsem, že by si mě ani teď
všiml. Místo toho jsem pocítil,  jak se vzduch kolem mě stává rychle vydýchaný. Dokud
jsem se pohyboval, bylo to dobré, vzduch se uvnitř bubliny přirozeně vyměňoval, ale sotva
jsem na chvíli znehybněl, pouhá difuze na výměnu vzduchu nestačila. Stačil alespoň pomalý
pohyb a opět jsem si mohl volně vydechnout. Naštěstí ani v době, kdy jsem se nepohyboval,
nepřestoupilo vydýchání vzduchu mez,  za níž by mohlo být nebezpečné,  bylo to jenom
nepříjemné. Vyvstalo mi v mysli, že také žraloci v pozemských mořích musí prý neustále
plout  vpřed,  jinak  by  se  udusili.  Byl  to  ovšem  další  úplně  nový  poznatek,  spojený
s urychlením času.

Vypnul jsem raději přístroj.
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„Tady jsem,“ oznámil jsem Džatašimu. „Slyšel jsi něco?“
„Neslyšel jsem vůbec nic. Co to máš?“ vyjekl.
Neodpověděl  jsem,  ale  požádal  jsem  ho,  aby  vyskočil  do  mé  náruče  a objal  mě.

Džataši  nechápal,  ale  poslechl  mě.  V téže  chvíli  jsem zapnul  svůj  přístroj  a začal  jsem
i s Džatašim přecházet po chodbě sem a tam, spolu jsme totiž spotřebovali mnohem více
vzduchu.  Kolem nás  se  objevila  modravá  svítící  aureola  a uslyšeli  jsme slabé,  vytrvalé
hučení podobné zvuku větru. Naštěstí ne tak silné, aby nám vadilo v rozhovoru.

„Konečně si můžeme popovídat naprosto v bezpečí,“ řekl jsem s úsměvem.
„Co se to děje?“ zeptal se vystrašeně Džataši.
„Jsme v jiném čase,“ vysvětloval jsem mu. „Pohybujeme se spolu tak rychle, že nás

žádné oko nemůže spatřit a nikdo nás také nemůže slyšet.“
„To je zajímavé,“ usoudil Džataši. „To jsou zase nějaké pokusy, viď? Madgéš je eso,

co všechno už nevymyslel, že?“
„To nejsou pokusy pro Madgéše, Džataši,“ řekl jsem vážně. „Ten vůbec neví, že je

dělám.“
„Neví?  To jsi  vymyslel  ty?  No,  možné to  je,  ty  jsi  možná  ještě  chytřejší  než on.

Dokonce  ti  dovoluje,  aby  sis  dělal,  co  tě  napadne,“  řekl  Džataši  s pochopením.  „Jsme
v jiném čase? To je zajímavé! K čemu to bude dobré?“

„Dnes zabiju Madgéše,“ prohlásil jsem vážně.
Džataši ztuhl jako kus dřeva. Chvíli jsme mlčeli oba, až po chvilce se Džataši trochu

vzpamatoval.
„Dobře uděláš, pokud se ti to ovšem povede,“ řekl smutným hláskem. „Nu což, bude

to lepší, než abys tu žil tak jako já dosud. Můj život stejně neměl žádný smysl...“
Jestli jsem něco nečekal, pak právě takovou reakci. Kdyby mě přemlouval, ať na něco

tak  šíleného  ihned  zapomenu,  kdyby  se  začal  chovat  třeba  i hystericky,  bylo  by  to
přirozenější a já už jsem na to byl víceméně připraven. Ale takový trpný souhlas mě trochu
vyvedl z konceptu. To nebylo tím, že by si můj přítel nedokázal představit oč půjde. Tak
jako  já  i on  moc  dobře  věděl,  že  vzpoura  znamená  upečení  zaživa  nejen  pro  všechny
účastníky, v tomto případě pro mě, ale i pro jejich spolubydlící. Když jsem se rozhodl, že se
vzbouřím, vynesl jsem tím ortel nejen sám nad sebou, ale i nad ním. Tohle on dobře věděl –
a přesto reagoval tak, jak reagoval. Já jsem najisto očekával, že se proti tomu aspoň ohradí,
že mě bude od toho nápadu zrazovat – ale že se mnou bude souhlasit  jako kdyby jemu
samotnému přitom nešlo o krk?

„Džataši, to není všechno,“ pokračoval jsem. „Já se totiž chystám dnes pobít všechny
Omíory na hvězdoletu a zmocnit se lodě se vším všudy, rozumíš?“

„Nesmysl,“ zavrtěl hlavičkou Džataši. „To se ti nemůže podařit. Pár jich možná můžeš
přepadnout, ale víš ty vůbec, kolik Omíorů v téhle lodi je? Jak jsi přišel na to, že bys mohl
sám zničit tak obrovské zástupy?“

„Přesto to zkusím,“ nedal jsem se zviklat. „A byl bych rád, kdyby ses ke mně přidal.“
„Ale vzbouřil by ses, i kdybych se teď rozhodl nepřidat se k tobě, viď?“ podíval se na

mě Džataši pozorně.
„Ano, příteli,“ řekl jsem. „Omíorové ničí náš svět více než rok a já se na to přece

nemohu dívat – zvláště když jim to mohu překazit.“
„Jestli jsi pevně rozhodnutý, ani já nemám na vybranou,“ řekl Džataši a zachvěl se.

„My dva  přece  bydlíme ve  stejné  místnosti  a tvůj  osud bude  i můj.  Já  bych se  něčeho
takového nikdy neodvážil, ale tobě bránit nebudu. Myslíš si, že bych ti mohl být v něčem
užitečný?“

„Ano, Džataši,“ přikývl jsem. „Ty se totiž vyznáš všude, kdežto já znám hvězdolet jen
z plánku – a ten navíc mnohde neodpovídá skutečnosti. Mohl bys mi být užitečný víc, než si
sám myslíš.“
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„Dobře, půjdu s tebou, stejně nemám jinou možnost,“ řekl vážně. „Alespoň budou mít
poslední chvíle mého života nějaký smysl. Máš pravdu, lépe umřít v boji než žít v otroctví.
Já už bych v tomhle hvězdném letadle stejně dlouho nežil, mnoho mých krajanů Omíorové
snědli i v mnohem mladším věku. My jim chutnáme jen dokud jsme mladí – proto se nikdo
z nás stáří ani nedožije. Možná si mě Madgéš drží déle než ostatní, ale jiného, mladšího
číšníka by si jistě našel snadno.“

Aha – tohle by mohlo aspoň trochu vysvětlit  jeho ochotu pustit  se do tak šíleného
podniku, uvažoval jsem. Kdo nemá lepší perspektivu než pekáč, může souhlasit i s řešením,
které by jinému připadalo jako jistá sebevražda.

„V tom případě bude jistě lepší, když se ke mně přidáš,“ řekl jsem. „Ale nemysli si, že
je  pro  nás  dva  všechno  předem  ztracené.  Pravda,  vždycky  se  může  stát  něco
nepředvídaného, ale já mám nesmírně silné prostředky, jaké tu nikdo nezná. Nechci se dát
do  boje  s Omíory  v jejich  vlastním hvězdoletu  jen  proto,  abych  zemřel  v boji.  Jestli  je
zabijeme všechny, pak zůstaneme naživu oba dva – a můžeme žít mnohem déle než podle
jejich plánů.“

„To nemyslíš vážně, viď?“
„Myslím to naprosto vážně, Džataši,“ řekl jsem.
„To by bylo tak nádherné,  až  je  to  neuvěřitelné.  Vždyť se  mi až  dosud zdálo,  že

Omíorové tu vaši Zem ničí velmi snadno a že proti nim nic pořádného nemáte. Na druhé
straně  –  jsi  příliš  chytrý,  snad  máš  opravdu  v rukou  něco  mocnějšího  než  Omíorové.
Jenomže – to se ukáže, až když pro nás dva nebude návratu, viď?“

„Ano,  to  se  teprve  ukáže,“  řekl  jsem.  „Máš  pravdu,  neměli  jsme  proti  Omíorům
srovnatelné zbraně a dodnes je nemáme. Já mám ale něco jiného, něco zcela odlišného.
Přišel jsem na to až tady a zdá se mi, že by to mohlo být velice účinné. Byl by ode mne
zločin, ani se nepokusit lidem dole pomoci, když mám možná příležitost ty bestie pobít.“

„Já s tebou půjdu,“ řekl Džataši,  „ale budeš mi asi muset vysvětlit,  co používáš za
strojky. Bude to nejspíš problém, já nejsem tak chytrý jako ty.“

„Co můj přístroj umí, pochopíš rychle,“ usmál jsem se na něho. „A k čemu to bude
dobré, brzy poznáš sám. Mám druhý takový strojek i pro tebe, ale nemám pro tebe skafandr,
takže budeš mít proti mě nevýhodu.“

„K čemu skafandr?“ podivil se.
„Omíorové nejsou hlupáci,“ řekl jsem. „Až zjistí, že jim v některém úseku lodě řádí

něco neznámého, co zabíjí Omíory, mohou se pokusit takové nebezpečí zlikvidovat. Pokud
proti nám pošlou ozbrojené muže, zničíme je dříve, než si cokoliv uvědomí. Omíorové však
mají i jiné možnosti. Mohou klidně z některého úseku lodě vypustit vzduch nebo proti nám
použít jedovaté plyny a tak nás zneškodnit. Myslel jsem i na to, jen proto jsem potřeboval
skafandr. Kdyby nás potkalo něco takového, budeš muset vlézt do mého skafandru, jinak
zemřeš. Ale myslím si, že se ke mně vejdeš.“

„K  tomu  nedojde,“  odtušil  smutně  Džataši.  „Omíorové  nás  hladce  vyřídí  v první
čtvrthodině.  Pokud  v té  době  stačíme  zabít  Madgéše  a třeba  deset  dalších,  bude  to
samozřejmě stát za to, víc ani chtít nemůžeme. No – asi máš pravdu, já jsem také pro tenhle
pokus.“

„Podle mých odhadů Omíorové v první čtvrthodině prohrají všechno, nebo alespoň
ztratí  rozhodující  pozice,“ řekl jsem sebejistě.  „Pojď se mnou,  ale  než na ně vyrazíme,
musíme si ještě vyrobit nějaké zbraně. Pomůžeš mi?“

„Ty nemáš všechno připravené?“ zděsil se. „Chceš už dnes začít, a nemáš ani zbraně?“
„Tuhle výrobu jsem si ponechával až na konec,“ souhlasil jsem. „Jakmile je uděláme,

nebudeme moci couvnout. Zbraně, které chci vyrábět, se totiž nedají zničit.“
„Myslíš ty tvoje pokusy s plíšky?“ zeptal se opatrně.
„Ano,“ přikývl jsem.
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„Já jsem viděl,  jak s takovým malým plíškem řežeš. Šlo ti  to dobře, říkal  jsem si,
kdybych tak měl tvou sílu...“

„To nebyla jen otázka síly,“ zavrtěl jsem hlavou. „Tyhle tenké plíšky řežou tak dobře
proto, že jsou nesmírně tenké. Když si z nich uděláme vhodné nože, můžeme jimi rozřezat,
cokoliv se nám postaví do cesty – především Omíory.“

„Nože  nám nepomohou,“  zavrtěl  hlavou Džataši.  „To už  tady  jednou bylo.  I moji
předkové měli proti  Omíorům jenom meče. Vypadaly prý proti  kosmickým zbraním tak
trapně, že se jim pak Omíorové smáli ještě desítky let. Jestli nemáš něco, čím se dá zabíjet
na  dálku,  první  Omíorové  nás  paralyzují  a bude  po  všem.  Potřebovali  bychom  nějaké
pořádné zbraně, aspoň tak dobré, jako mají oni. Radil bych počkat, až budeme mít něco
takového, jinak umřeme zbytečně a Omíorům ani neuškodíme.“

„Samozřejmě  by  nás  paralyzovali,  kdybychom se  pohybovali  normálně,“  souhlasil
jsem.  „Ve zrychleném čase  nám nebudou nebezpeční  a to  hned ze dvou důvodů.  Jejich
paralyzátory se nedokáží na naši rychlost zasynchronizovat; druhý důvod je, že si nás ani
nevšimnou. Myslím, že nám nože budou stačit. Dostaneme-li se ke každému Omíorovi na
dosah aniž by nás zpozoroval, nebudou mít proti nám šanci.  Možná se meče zdají proti
stenugům, zobhyrům a paralyzátorům trapné,  jenomže teprve  naše  urychlovače  udělají
z obyčejných mečů smrtící zbraně, proti kterým budou naopak trapné všechny kosmické
vražedné  stroje  Omíorů.  Meče  mají  pro  nás  jednu  obrovskou  výhodu.  Nebudeme  mít
problémy s doplňováním munice ani energie, obojí by nám nezadržitelně ubývalo. Tak co,
půjdeš do toho se mnou?“

„Už jsem přece  řekl,  že  ano!“  řekl  Džataši  svým dětským hláskem.  „Když  mi  to
vysvětluješ  tak  krásně,  skoro  tomu  sám  začínám  věřit.  Snad  Omíorům  natropíme  dost
neplechy –  jestli  vydržíme vzdorovat  déle  než čtvrt  hodiny a zabijeme dvacet  otrokářů,
nebude naše smrt marná. Pokud jich zabijeme více, tím líp. Máme-li si však teprve vyrábět
nějaké zbraně, měli bychom si pospíšit.“

„Vždyť spěcháme! Jak dlouho se teď spolu domlouváme, co myslíš, Džataši?“ zeptal
jsem se ho s úsměvem.

„Deset minut, možná čtvrt hodiny,“ odtušil.
„Omyl,“ usmál jsem se. „Bavíme se teprve druhou setinu sekundy. Jestli tu má někdo

dost času, tak jsme to my dva, rozumíš? Ale teď se zase zpomalíme a půjdeme domů do naší
komůrky – musíme si ukovat pořádné meče na náš boj.“

Vypnul jsem urychlovač času. Džataši seskočil, jakmile modravá aureola zhasla. Bylo
velice důležité, že jsme se tak hladce domluvili, ale mnohem důležitější byl pokus, který
jsme vyhodnotili předtím.

Obával jsem se totiž, že naším největším nepřítelem bude zvuk, neboť se budeme oba
pohybovat  rychlostí  nejrychlejších pozemských tryskových stíhaček.  Moje obavy nebyly
naštěstí opodstatněné. Pohybovali jsme se naopak potichu, dokonce bez sebemenšího šumu,
který by byl znát zvenčí. Dovedl jsem to snadno vysvětlit. Neproráželi jsme totiž vzduch
hrubou silou jako letadla na Zemi, místo toho se vzduch ve slabé vrstvě kolem nás rovněž
urychloval  a takto  nás  docela  v pohodě  obtékal.  Když  jsme  se  nehýbali,  nic  nás
neomezovalo. Teprve při pohybu jsme měli dojem, že jsme obklopeni hustším prostředím,
ale ne jako kdybychom byli ve vodě, jenom jako bychom kráčeli proti poněkud silnějšímu
větru. Zvuky větru jsme však slyšeli jen my, ne ti okolo. Mimo bublinu se od nás nemohly
dostat žádné jiné zvuky. Ty, co byly slyšitelné pro nás, by pro neurychleného představovaly
tak vysoký ultrazvuk, jaký se vůbec nemůže ve vzduchu šířit.

Došli jsme spolu klidně a beze spěchu do komůrky a dali jsme se do práce. Nebyla
nijak těžká. Pásky tenkého kovového plechu z obalů potravin jsme nastříhali do potřebného
tvaru a pak jsme je pod hlavicí slisovali. Zhotovil jsem si takto jednoduchý rovný meč ve
stylu  starých  Římanů,  kdežto  Džataši  si  staniol  vystřihl  do  tvaru  damascénské  šavle.
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Nastříhat pět stejných tvarů a slisovat je dohromady nebylo těžké. Pak jsme zbraně opatřili
rukověťmi  a pro  jistotu  jsme  si  hned  oba  vyrobili  i náhradní.  Džataši  odběhl  a přinesl
materiál na pochvy. Také s těmi jsme byli brzy hotovi.

V poledne  jsme  se  naobědvali  a navíc  jsme  si  připravili  několik  plochých  balíčků
s jídlem.  Museli  jsme přece počítat  i s tím,  že  ve  zrychleném čase  budou všechny naše
životní pochody probíhat rychleji. Připravili jsme si proto zásoby zhruba na čtrnáct dní –
tolik měla vydržet i zásoba vzduchu v nádržkách skafandru.

Když  jsem se  do  skafandru  oblékal,  ozval  se  náhle  zvuk bzučáku:  Madgéš  si  mě
přivolával. V rychlosti jsem připnul Džatašimu k opasku kombinézy druhý urychlovač času.

„Pojď se mnou – začneme,“ upozornil jsem ho.
Měli jsme všechno. Tak tedy – va bank! Naposledy jsme si podali ruce a normálním

krokem jsme se vydali  do Madgéšovy pracovny. Věděli  jsme,  že k němu můžeme přijít
jakoby nic. Teprve až se Madgéš podiví mému skafandru, začne tanec.

Madgéš seděl u stolu a už mě očekával. Džataši se přede dveřmi zastavil a poslouchal,
připraven zapnout urychlovač a vtrhnout dovnitř.

„Á, vidím, že máš dobrou předvídavost,“ vítal mě Madgéš už ve dveřích. „Jak víš, že
budou zrovna dnes potřeba další pokusy ve vesmíru?“

„Nemám na sobě skafandr kvůli pokusům,“ odvětil jsem.
„To já dobře vím,“ zasyčel Madgéš náhlou nenávistí. „Já jsem moc dobře viděl, co

s tím spratkem Džatašim vyrábíte. Ale i když je to docela dobrý nápad a prošli jste s ním
přes cenzory u robotů, vaše nože mě nemohou překvapit. Já přece dobře vím, co znamenají
tvrzené kovové krystaly! Máte prostě smůlu. Získali jsme možná nádherné kudly, ale ty by
vám byly dobré jenom na krátkou vzdálenost. Nikdy v životě je ovšem nepoužijete, k tomu
vám nedám příležitost. Překvapili jste mě, ale jen tím, že jste se opovážili zprotivit se mi –
a to navzdory tomu, že jste se měli nesrovnatelně lépe než jiní. Jen mě mrzí, že ti ani tvá
nesporná  inteligence  nezabránila  udělat  takovou  hloupost.  Což  sis  opravdu  myslel,  že
někoho z nás ohrozíš tak ubohou, primitivní zbraní? Kdyby na něco takového přišel Džataši,
nedivil bych se mu, je to pitomeček a na víc prostě nemá. Přiznávám, je mi tě až líto. Měl
jsem tě za chytřejšího. Vy pozemšťané jste přece používali proti našim vojákům mnohem
účinnější a smrtelnější zbraně. Tohle je tak ubohé, ani se mi nechce věřit, jak hluboko jsi
klesl.  Ale  co  se  dá  dělat,  varoval  jsem  tě  důrazně  a včas.  Přijdu  naráz  o asistenta
i o osobního sluhu – nevadí.  Z Džatašiho bude alespoň výborná večeře,  Xítiané mají  ze
všech otroků nejjemnější maso!“

„Udělal  jsi  jednu  obrovskou  chybu,  Madgéši,“  řekl  jsem.  „Sám  jsi  mi  tvrdil,  že
protivníka nesmíš podceňovat!“

Madgéš se na mě podíval překvapeně. Chvíli přemýšlel, ale pak sebou trhl a náhle ke
mně vztekle napřáhl ruku. Nejspíš mu přece jen došlo, že bych proti němu nešel s pouhým
mečem, kdybych neměl v záloze něco důležitějšího. Madgéš byl velice bystrý a inteligentní,
toho to napadnout mohlo. Bylo však už pozdě zkusit mě paralyzovat, byl jsem rychlejší.
Pravou ruku jsem totiž celou dobu držel na svém urychlovači, takže jsem zapnul spínač
dřív, než Madgéš ruku zvedl na poloviční cestu k mému směru.

Modravá  aureola  mě  oblila  a já  jsem  udělal  několik  kroků  stranou.  Madgéš  teď
vypadal jako nehybná socha. Došel jsem až k němu dříve, než si stačil uvědomit, že už na
svém místě nestojím. Cestou k němu jsem vytasil meč a rozmáchl jsem se jím přímo proti
jeho zelenému krku.

„Tady máš – za ta dětská játra každý týden,“ vykřikl jsem přitom. Jen jsem tím ulevil
svému vzteku, dobře jsem věděl, že mě neslyšel a ani slyšet nemohl. V rukověti jsem pocítil
jenom slabý náraz, když meč, tenčí a ostřejší než žiletka, prolétl jeho svaly i kostmi. Stalo se
to  během tak  krátkého  okamžiku,  že  za  ním  nezůstala  ani  krvavá  stopa.  Jenom  tenká
tmavozelená čára teď ukazovala místo, kudy můj meč prošel. Madgéš seděl dál ve svém
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křesle a natahoval ke mně kostnatou ruku – či spíše natahoval ji tím směrem, kde jsem stál
před chvílí. Nestačil ji však prozatím ani pozdvihnout správným směrem, nemohl by mě
tedy  dosud  ani  ohrozit.  Chvíli  jsem ho  pozoroval.  Na  okraji  rány,  která  neodvolatelně
oddělila jeho krk, se pomalu začínaly objevovat první kapičky jeho zelené krve. A to bylo –
všechno. Konec prvního lidožrouta,  kterého jsem vlastnoručně odpravil.  Nu což, nebude
jistě poslední.

Otočil jsem se ke dveřím a málem jsem se v nich srazil s Džatašim, který se už hrnul
dovnitř se svým jataganem. Uchopil jsem Džatašiho za ruku a přitáhl se k němu. Bylo to
nutné,  aby  se  naše  bubliny  zrychleného  času  spojily,  jinak  bychom  se  spolu  nemohli
domlouvat. Zvuk od našich úst k uším procházel jen slabou povrchovou vrstvou, slyšel jsem
ho jako za dveřmi, ale když jsme se nedotýkali, nemohl jsem slyšet vůbec nic, protože přes
vrstvu neurychleného vzduchu nemohl projít žádný zvuk.

„Je po něm, Džataši,“ prohlásil jsem. „Zamíříme do centra lodě, ano?“
„Vždyť jsi mu nic neudělal!“ vykřikl Džataši. „Proč ho nezabiješ? Vždyť on už ví, že

jsme si udělali meče...“
Ohlédl  jsem  se.  Madgéš  stále  seděl  v křesle  a tvářil  se  sveřepě.  Pomalu  k nám

pozvedal ruku s paralyzátorem a zřejmě si dosud ani neuvědomil, co se s ním stalo. Hlava
mu stále seděla na krku, neboť meč sice odsekl tkáně, ale působil tak krátce, že nestačil
hmotě hlavy udělit nějaké zrychlení. Jen pár kapek zelené krve začalo vystřikovat, ale na
zelené  kůži  skoro  nebyly  znát.  Proto  si  Džataši  myslel,  že  já  jsem  dosud  Madgéšovi
neublížil.  Cožpak  si  myslel,  že  ho  nechám  naživu,  když  Madgéš  byl  v podstatě  náš
nejnebezpečnější protivník?

„Vypneme urychlovače, ale jen na okamžik,“ navrhl jsem mu, aby sám viděl, co se už
stalo.

Oba  jsme  je  vypnuli  současně.  V téže  chvíli  Džataši  málem  vítězoslavně  vykřikl.
Madgéšova hlava se náhle odpoutala od trupu, skutálela se mu po hrudi do klína a krátce
poté s dutým bouchnutím dopadla na podlahu. Bezhlavé tělo se zhroutilo dozadu do křesla
a teprve teď vystříkla z jeho krku tmavozelená krev. Odseknutá hlava se vykutálela zpod
stolu skoro až k nám. Jen na nás chvíli mrkala všema očima, chvíli klapala čelistmi, ale
protože  neměla  vzduch,  nemohla  vydávat  hlas.  Bylo  vidět,  že  ani  necítí  velkou  bolest,
protože  ostrý  meč  působil  jenom neuvěřitelně  krátký  okamžik  a rána  byla  velice  čistá.
Občas  se  to  stává,  řízneme  se,  ale  bolest  cítíme  až  později.  Možná  byl  pro  Madgéše
bolestivější náraz, když jeho hlava dopadla na podlahu, než smrtelné zranění mečem.

Z Madgéšova obličeje čišel strašlivý vztek na nás dva. Opovážili jsme se vztáhnout
ruce na Nedotknutelného! Ale v záchvěvech jeho tří očí byla znát také bezmocná hrůza. Byl
stále  při  vědomí  a dobře  věděl,  že  jsme mu usekli  hlavu a že  v krátkosti  neodvolatelně
zemře. Ačkoliv jeho mozek pořád ještě vnímal, brzy se mu přestane dostávat kyslíku a další
už nikdy nedostane. Kdyby nás tak mohl zlikvidovat, třeba myšlenkovým pokynem! Ale já
jsem dobře věděl, že ani tuhle možnost už nemá. Myšlenkové snímače mohly vyplnit jeho
vůli, jen kdyby byl vzhledem k nim ve vhodném úhlu – na podlaze nám jeho hlava nemohla
uškodit ani myšlenkou. Věděl to i on, ale mohl na nás už jen nenávistně mrkat očima. Ty se
však po chvíli začaly kalit a pohybovaly se stále trhaněji. Jedno ze tří očí se na své stopce
začalo otáčet,  jakoby něco hledalo.  Rozum toho netvora sice ještě zoufale pracoval,  ale
záchranu pro sebe už najít nemohl. Pak se jeho oči zavřely zelenými blanitými víčky, obě
postranní  klesly  na  svých  stopkách  k zemi.  Bylo  to  sotva  dvanáct  sekund  od  popravy.
Možná bych mu přál i horší smrt nežli takhle rychlou.

„Půjdeme,“ připomenul jsem Džatašimu.
Oba jsme zapnuli  urychlovače,  ale byl jsem asi  o setinu sekundy rychlejší  a musel

jsem  pak  tuto  pro  mě  dlouhou  dobu  na  Džatašiho  počkat.  Džataši  si  totiž  ještě  před
odchodem neodpustil  ohlédnutí.  Náš  dosavadní  pán,  který mohl  mrknutím jediného oka
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odsoudit  kohokoliv  z nás  na  smrt,  byl  mrtev.  Omíorové  neměli  lékařské  vědy vyvinuté
k tomu, aby komukoliv – i sobě – prodlužovali život. Setnutí hlavy je dostatečně smrtící pro
každou  bytost,  nemá-li  vlastnosti  nezmarů.  Jak  už  jsme  dávno  věděli,  Omíorové  byli
smrtelní jako všichni.

Vyrazili  jsme z Madgéšovy laboratoře opačnou stranou na chodbu.  Nikdo tu nebyl
a Džataši  mě vedl neomylně do středu hvězdné lodě. Další dveře byly sice zavřené, ale
k jejich otevření stačil příkaz náramku otroků. Někdo z nás se ovšem musel přede dveřmi
zpomalit,  jinak by se náramek nedokázal synchronizovat.  Džataši  se nabídl  a dal  příkaz
k otevření dveří, já jsem hmatem zjistil, že silové pole dveří se zprůchodní během pěti setin
sekundy, což se dalo vydržet.

„Vrátím se pro Madgéšův náramek, otevře nám i jiné zóny,“ napadlo Džatašiho. Aniž
čekal  na  souhlas,  odběhl  a brzy  byl  zpátky  i s náramkem,  rozměrově  větším než  běžný
náramek pro otroky.

„Ještě sebou škubal... Ani nevíš, s jakou radostí jsem mu usekl aspoň ruku...“, řekl,
když se opět naše bubliny času spojily. Měl zřejmě s Madgéšem nějaké nevyřízené účty, ale
teď  nebyl  čas  se  ho  vyptávat  na  minulost.  Neměl  snad  nakonec  Madgéš  už  dopředu
zamluvena i Džatašiho játra? Pokud o něčem takovém Džataši věděl, což bylo docela dobře
možné, neměl bych se divit jeho radosti nad Madgéšovou smrtí.

V následující chodbě proti nám pomalu kráčeli tři vojáci, oblečení v černých oblecích.
Jen podle sklonu jejich těl bylo zřejmé, že kamsi jdou. Pro nás se nepohybovali, stáli na
místě  jako  nehybné  fotografie  nebo  sochy.  Prošli  jsme  klidně  kolem nich  a ani  si  nás
nevšimli.  Až když jsme čekali na otevření dalších dveří,  zpozorovali jsme, jak se jejich
usekané hlavy pomalu naklánějí do stran. Než dopadly na zem, byli jsme už v další chodbě
a i tam jsme sťali dalším dvěma Omíorům hlavy.

Na hvězdoletu dosud neuplynulo ani dvanáct a půl sekundy a měli jsme na svědomí už
šest Omíorů. Nebyli ještě mrtví, ale než doopravdy zemřou, uplyne jen několik okamžiků.
To už se k nim určitě připojí další, také o hlavu kratší otrokáři.

Džataši musel vyskakovat, aby mohla jeho šavle useknout hlavu vysokým Omíorům.
Proto si to zkusil ulehčit a zamýšlel přesekávat Omíory v pase. Naštěstí jsem si zlepšováku
hned napoprvé povšiml a protestoval jsem proti němu.

„Když mu odsekneš hlavu, Omíor už nevykřikne,“ varoval jsem ho. „Když ho však
přesekneš v půli, bude umírat mnohem déle a celou tu dobu bude řvát bolestí. Jednak ho
zbytečně trápíš, ale kromě toho čím méně hluku, tím lépe pro nás.“

„Uznávám jenom to,  že  my  dva  nepotřebujeme  kravál  hned  na  začátku,“  zavrčel
nespokojeně  Džataši.  „Pokud  jde  o mě,  já  bych  je  nejradši  krájel  na  nudličky  pomalu
a odspodu. Viděl jsi někdy, když někoho zabíjeli  pro výstrahu? Ti upalovaní přece taky
umírali  pomalu  a celé  hodiny  řvali  bolestí.  A my se  teď  máme ohlížet,  aby  to  Omíory
nebolelo? Jdi s tím...“

Nacházeli jsme se v úseku, kde byly všelijaké laboratoře. Postupně jsme vnikali do
každé z nich a kde jsme objevili nějakého Omíora, zlikvidovali jsme ho a pokračovali dál.
Já jsem čistil místnosti na pravé straně chodby, Džataši na levé. Naučili jsme se vést meč
tak, aby přesekával nejslabší kosti v krku, nebo aby šel mezi obratly. Tenounké ostří sice
snadno pronikalo i pevnými kostmi, ale při stovkách ran se ruka pomalu unaví. A my jsme
museli  zabít  celé  tisíce  Omíorů,  jejichž kostra  byla  mnohem robustnější  než kostra  lidí
Země, o Xítianech ani nemluvě.

V některých místnostech se nacházeli spolu s Omíory také otroci jiných ras. Těch jsme
si nevšímali, ale neměli jsme čas jim vysvětlovat, co se děje. Bylo nám jasné, že to pro ně
bude znamenat obrovský šok. Těžko dokáží pochopit náhlou smrt svých pánů a co horšího,
možná se budou i obávat, že odpovědnost padne na ně – byli přece v kritickou chvíli se
svým pánem sami. Doufal jsem jenom, že k vyšetřování tohoto druhu už nedojde.
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Tak jsme postoupili téměř dvě stě metrů směrem ke středu hvězdoletu. V další chodbě
jsme narazili na strážné. Stáli tu v hloučcích a pravděpodobně se spolu bavili. Od chvíle kdy
jsme opustili Madgéše uplynuly jen dvě a čtvrt sekundy, poplach dosud nemohl vzniknout
a strážní nebyli nijak ve střehu. Bylo by jim to ovšem málo platné, naše meče z nich udělaly
bezhlavé během setiny sekundy a my jsme se pokoušeli otevřít další dveře.

Byly to dveře mezi zónami. Nebyly tvořeny silovým polem, jako většina ostatních,
byly vyrobené z masívních kovových plátů, prokládaných všelijakým těsněním. Měly by
zajistit  hermetičnost  lodě  a každé  její  části  i tehdy,  kdyby  bylo  poškození  vážnější
a vysadily by energetické zdroje. Pak by se totiž obyčejné silové dveře rozplynuly, kdežto –
říkejte si, co chcete – kov je kov...

Samozřejmě bychom je jako otroci nikdy neotevřeli, nás by neposlechly. Použili jsme
proto rovnou Madgéšův náramek.

K našemu údivu se však tyto dveře – neotevřely.
 *****
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Čas – spojenec i nepřítel
„A tím jsme vyřízení,“ prohlásil Džataši kupodivu klidným tónem, jako by předem

s něčím podobným počítal. „Přes zónové dveře neprojdeme. Nedá se nic dělat, vybijeme
Omíory v téhle zóně, i to bude dost – a pak ať se děje cokoliv.“

Odvrátil se ode dveří, zdvihl s podlahy Madgéšův náramek a vykročil zpátky. Zachytil
jsem ho skoro na poslední chvíli a naše bubliny urychleného času se opět spojily.

„Počkej – vůbec nejsme vyřízení,“ zastavil jsem ho.
„Co chceš dělat?“ obrátil se Džataši na místě se svou až příslovečnou opičí mrštností.
„Dívej se!“ odvětil jsem.
Odvedl jsem pak svého přítele trochu stranou. V blízkosti zónových dveří byla určitě

stěna lodě mnohem masívnější, musely v ní být totiž ukryty všechny potřebné mechanismy.
Odhadoval jsem, kde už by mohla být jen stěna obvyklé tloušťky. Pak teprve jsem odtrhl
naše bubliny a přistoupil ke stěně. Prudkým rozmachem jsem do ní zabořil svůj meč a začal
jsem kov stěny řezat. Šlo to, dokonce lépe, než jsem očekával, skoro stejně, jako kdybych
řezal trochu tvrdší perník. S tímto efektem jsem už dopředu tak trochu počítal. Můj meč byl
mnohem ostřejší než žiletka a navíc se v reálném čase pohyboval odhadem třikrát až pětkrát
rychleji  než  náboj  v ústí  hlavně  dalekonosného  děla.  Snadno  pronikal  kovem  i dalšími
vrstvami stěny. Okraje přitom obvykle krátce zakmitávaly, než ztuhly, všelijak zohýbané
a rozervané. Tak nějak se kov chová i při průstřelu protipancéřovým nábojem. Prořízl jsem
nejprve dva svislé, potom i dva vodorovné řezy. Zejména jsem si dával pozor, aby se mi
meč v řezu nezkřížil.  Kdybych zastavil jeho pohyb, kdyby rozkmitané okraje řezné rány
jeho list skříply, už bych s ním ani nepohnul. Naštěstí to šlo jako po másle, netrvalo mi to
ani pět tisícin sekundy a celý okraj obdélníku byl odříznut. Potom teprve jsem si se zájmem
prohlédl, co to udělalo s mým mečem. Ovšem – i na něm byly znát stopy opotřebení po
takové práci.  Když jsme plechy gumovými válečky lisovali do sebe, nedokázali jsme je
spojit  naprosto přesně.  Na mnoha místech byl teď staniol  pomačkaný; kde se neprolnul
dostatečně přesně, zůstaly ho dvě oddělené vrstvy s původními vlastnostmi. Všechna taková
místa zmizela a odřela se, zůstal jenom zpevněný kov. Můj meč byl najednou posetý tisíci
nepravidelnými otvůrky, takže skrz něj bylo vidět jako závojem. Zbývající část zpevněného
ostří však dál držela pohromadě a jak se zdálo, ze své neobyčejné pevnosti nic neztratila.

Skoro současně jsem si však uvědomil, že Džatašiho šavle nebude pro tuto činnost
vhodná právě pro svůj zahnutý tvar.  Kdyby se i Džataši  potřeboval prorubat skrz stěnu,
musel by mít rovný meč jako já.

Opřel jsem se botou do vyříznutého obdélníku a chtěl jsem jej vykopnout na druhou
stranu, ale ani se nepohnul. Udiveně jsem se zarazil; Džataši strnul též. Že by i tady byla
stěna silnější než metr, což je délka mého meče? Pak bychom se ani s jeho pomocí nedostali
dál a to by byl náš konec! Jasně jsem přece v ruce cítil, jak na konci odpor materiálu trochu
povolil,  určitě  jsem  byl  na  druhé  straně!  Zoufale  jsem  do  kovového  kvádru  zatlačil
ramenem. Uslyšel  jsem slabé pískání urychlovače,  jako kdyby protestoval proti  zvýšené
zátěži.  To bych celkem pochopil, opravdu nebyl stavěný na urychlení tak velikého kusu
kovu, ke všemu opřeného o masu hvězdoletu. Na tu byl můj kapesní přístroj samozřejmě
krátký,  ale  odříznutý  kov  by  měl  být  podle  mě  urychlen  dřív  než  bublina  přejde  dál
a urychlovač  se  zahltí.  Naštěstí  jsem  se  mohl  s dostatečnou  přesností  orientovat  podle
sluchu. Jakmile jsem se dostal do dlouhého kontaktu s okolím, slyšel jsem, jak výška tónu
mého urychlovače poklesla. Pak jsem musel kontakt aspoň nakrátko přerušit a opřít se do
kvádru až za chvíli.

Náhle jsem zpozoroval,  jak se veliký kus stěny, do něhož jsem se usilovně opíral,
znatelně pohnul. Pomalu, ale přece jenom opustil své místo a nezastavil se, ani když jsem
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svůj tlak přerušil. Milimetr po milimetru teď sám klouzal dovnitř stěny. Teprve v této chvíli
jsem si  uvědomil,  že  to  není  nic  nepochopitelného,  jde  o zcela  normální  jev,  s nímž se
musíme naučit počítat. Pobývali jsme ve zrychleném čase jen krátce. Z našeho pohledu to
byly necelé tři hodiny, z pohledu Omíorů ještě méně – v reálném čase jsme nezačali ani třetí
sekundu. Čas se urychlil pro nás – a trochu pro okolní vzduch, pokud se nacházel v bublině.
Vyříznutý kus stěny se ale pohyboval v reálném čase a já jsem se jej  snažil  urychlit  do
rychlosti dělostřeleckého náboje. Setrvačnost tohoto velkého kusu kovu zůstala setrvačností
a nezbývalo mi než se opřít ramenem si uprostřed a vyříznutý kus stěny pomalu a trpělivě
uvádět  do  pohybu.  Jako  když  se  pokoušíte  roztlačit  železniční  vagón.  I kdyby  stál  na
naprosto vodorovných kolejích a všechna jeho ložiska byla dobře namazána, naráz s ním
nehnete.

Naštěstí se žádný okraj nikde nevzpříčil. Kovový kvádr se pohnul z místa a pomalu se
zasouval  do  sousední  místnosti.  Když  jsem na  něj  přestal  tlačit,  kov  pokračoval  sám.
Nemělo  smysl  udělovat  mu  větší  rychlost,  než  bylo  nezbytně  nutné.  Pro  nás  dva  se
pohyboval  příliš  pomalu,  jenže  v reálném  čase  měl  už  teď  rychlost  jako  kdyby  padal
z mrakodrapu. Živě jsem si představil, jakou paseku stačí natropit, až tam na druhé straně
dopadne.

Než se uvolnil  průchod, navrhl jsem Džatašimu posvačit.  Aniž jsme si toho dosud
všimli,  měli  jsme už oba velký hlad. Vytáhli jsme z batohů balíčky s jídlem a pustili  se
každý do svého. Ještě že jsme si prozíravě připravili zásoby předem. Při zrychleném pohybu
jsme  přece  jenom  vydávali  víc  energie,  než  kdybychom  se  pohybovali  normálně.  Při
prudkých pohybech jsme naráželi  na vzduch,  který nám ve zrychleném čase kladl větší
odpor, než chůze proti  větru. Naše životní  pochody se ale zrychlily také a stačily našim
svalům dodávat potřebnou energii. Museli jsme častěji jíst; naštěstí jsme měli zatím zásob
dost. Než jsme oba snědli každý svou porci, vyříznutý kvádr odplul mimo a pokračoval dál.
Pro nás dva se kuriózně vznášel a pomalu odplouval vzduchem.

Zbyl po něm otvor do zakázané zóny. Na víc jsme nečekali a protáhli jsme se dovnitř.
Džataši napřed, já hned za ním.

Byli jsme v jakési honosně vyzdobené hale. Na stěnách tu visely látkové závěsy, na
stolcích stály podivné průhledné nádoby – asi ze skla. Před námi byly další dveře. Džataši
před ně položil Madgéšův náramek a poodstoupil stranou. Chvíli jsme museli čekat, než se
dveře deaktivují a mezitím jsme pozorovali, jak stranou od nás milimetr po milimetru pluje
vzduchem těžký kus stěny, který jsme vyřízli.  Mířil  mezi skleněné nádoby, ale nemínili
jsme ztrácet čas a měnit jeho směr. Co se dá dělat, rachot nastane v každém případě, ledaže
bychom jej měkce položili na podlahu. Tím jsme se ale nemínili zdržovat.

Konečně dveře zajiskřily. Prošli jsme jimi a ocitli se ve velkém sále. Kolem obvodu
bylo rozmístěno několik desítek stolů, za nimi se na stěny promítaly obrazy z desítek kamer,
takže místnost zdánlivě měla kolem dokola okna. Za stoly zde seděli Omíorové. Tvářili se –
pokud se Omíorové umějí tvářit – netečně a bezstarostně. Žádný poplach, klid a pohoda.
Ani  jsme  se  nemuseli  dlouho  domlouvat.  To  co  následovalo,  nebyl  boj,  ale  hromadná
poprava, anebo ještě hůř – obyčejná jatka. Nebylo to z naší strany ani trochu rytířské, ale oni
se také rytířsky nechovali, když nás napadli, ani my jsme neměli šanci proti jejich zbraním.
Kromě toho – s vražděním začali oni, nedělal jsem si proto vůbec žádné výčitky. Na počty
mrtvých jsme nemohli dosáhnout vyrovnání ani když vyvraždíme posádku hvězdoletu do
posledního muže, což jsem měl ostatně v úmyslu od začátku, jakmile mě napadla možnost
změnit  pro  sebe čas.  Čas,  který se  dá  urychlit  i zpomalit,  ale  nikdy ne zastavit  –  nebo
dokonce vrátit...

Džataši postupoval po obvodu místnosti vlevo, já vpravo, až jsme se na protější straně
setkali.  Společně  jsme  pak  došli  doprostřed  sálu,  kde  se  čtyři  Omíorové  rozvalovali
v pohodlných křeslech  u velkého kruhového pultu.  Před  ně  se  na  nízkou,  šikmou stěnu
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promítaly  obrazy,  některé  dokonce  visely  jen  tak  ve  vzduchu  před  nimi.  Usekali  jsme
nejprve hlavy zbylým Omíorům a spojili jsme své bubliny urychleného času, abychom se
mohli domluvit.

„Honzo,  jsme nejspíš  v hlavním velínu,“ vydechl nadšeně Džataši.  „O tomto místě
jsem vždycky jenom slýchal všelijaké pověsti. Určitě jsme první otroci, kteří se sem kdy
dostali. Odsud se dá řídit celá loď – tím jsme ji vlastně ochromili! Co budeme dělat dál?“

„Trochu  se  tu  rozhlédneme,“  prohlásil  jsem.  „Uvidíme,  jak  na  nás  byli  vybavení
a jestli něco z toho nedokážeme naopak my využít proti nim.“

Dovedl  jsem zacházet  s omíorskými počítači,  ale  tohle  byl  i pro mě pekelný úkol.
Řízení hvězdoletu mě samozřejmě nikdo neučil, to by bylo od Omíorů absurdní. Musel jsem
se  proto  spolehnout  na  štěstí  a trochu  logických  úvah.  Naštěstí  ani  Omíorové  nebyli
neomylní  a měli  ve  svých  programech  skryté  nápovědy,  s jejichž  pomocí  se  jim  dalo
porozumět.  My jsme je  ovšem mohli  ovládat  jedině  tak,  že  jsme se  alespoň na  krátký
okamžik  zpomalili.  Nemůžete  stisknout  knoflík,  překlopit  páčku  či  zadat  myšlenkový
příkaz, pohybujete-li se tisíckrát rychleji, než nač jsou tyto ovládací prvky stavěné. Museli
jsme nejprve prosmýčit všechny okolní chodby a místnosti, zbavit je Omíorů a teprve pak
jsme mohli v klidu vypnout na pár okamžiků urychlovače a pokusit se ovládnout loď.

Jeden panel na řídícím pultě mě naštěstí brzy zaujal tak, že jsem nechal všeho okolo
a soustředil se na něj. Vlastně jsem o něj zavadil myšlenkou jenom náhodou, ale tím jsem
jej aktivoval a ukázalo se, že bude pro nás nejužitečnější ze všech zdejších systémů.

Přímo přede mnou se najednou ve vzduchu objevil obrovský plán hvězdoletu. Ten
jsem  už  prostřednictvím  svého  počítače  viděl  mnohokrát,  ale  tentokrát  byl  úplný,  bez
zamaskovaných úseků. Na tisících místech na něm ve většině pater jiskřily malé hvězdičky,
bílé, růžové, zelené, modré i žluté. Když jsem se na jednu z nich myšlenkově soustředil,
objevil  se přede mnou ve vzduchu nad plánem lodě obraz jakési  chodby.  Opět jsem se
zrychlil a chvíli jsem v klidu odhadoval, co to asi může být. Brzy mi to však došlo. Každá
z těch barevných jiskřiček zde zobrazovala jednoho nositele identifikačního náramku. Když
jsem  k ní  vyslal  myšlenkový  požadavek,  změnila  se  v miniaturní  kameru  a ukázala  mi
všechno, co bylo z místa náramku vidět. Byl to samozřejmě další z prostředků, jimiž nás
mohli Omíorové špehovat. Možná právě tak Madgéš zjistil, co s Džatašim děláme ve své
komůrce.  Identifikační  náramky  se  nedaly  vůbec  sejmout,  leda  tak,  jak  získal  Džataši
Madgéšův – useknutím ruky. Jak jsme byli bláhoví, když jsme se svými tajnostmi chodili na
chodbu! Madgéš nás tam mohl sledovat stejně jako v místnosti a možná se tím dobře bavil –
naštěstí  zprvu  o nic  nešlo  a když  jsem konečně  prohlásil,  že  se  vzbouřím,  bylo  to  pod
bublinou zrychleného času, takže to Madgéš nemohl ani postřehnout.

Celkem jednoduché bylo orientovat se v barevném značení. Zelená a modrá světélka
patřila Omíorům, žlutá a červená asi otrokům. Nebyl jsem si jist bílými, růžovými a dalšími,
ani mi nebylo jasné, co značí dvě odlišné barvy pro stejné druhy náramků. Stačilo mi však
chvíli si prohlížet plán a přišel jsem alespoň na to, co znamenají bílá světélka. Pomalu jich
totiž  přibývalo  v místnostech,  kudy  jsme  právě  před  nedávnem s Džatašim  prošli.  Bílá
světélka zřejmě značila umírající nebo už mrtvé Omíory.

Podle plánu jsme měli nedaleko odtud skupinku asi třiceti modrých Omíorů. Ukázal
jsem Džatašimu svůj  objev a řekl  jsem mu,  aby pro tentokrát  počkal  tady,  že  se půjdu
přesvědčit, zdali jsou moje předpoklady správné.

„Proč nechceš, abychom tam šli spolu?“ podivil se.
„Protože by někdo z nás měl zůstat tady a sledovat, co se děje. Hlavně musíš vyřídit

Omíory, kdyby sem přišli.“
Džataši přikývl, ale bylo vidět, že zůstává nerad.
Prošel jsem dveřmi a po krátké chodbě dalšími. Ty se také otevřely a já jsem vtrhl

dovnitř,  kde  měla  být  skupinka  těch  třiceti.  Skutečně  tu  byli  –  ale  leželi  na  vzorně
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vyrovnaných lůžkách a spali. Zakroužil jsem po této místnosti a vrátil se pak zpět do velínu
dříve, než se mohly zavřít dveře, jež jsem si otevřel cestou.

Chvíli  jsme  čekali  a zatím  jsme  zkoumali  své  možnosti.  Moc  jsme  toho  ovšem
o hlavním  velínu  nevěděli.  Pak  najednou  Džataši  zpozoroval,  že  oněch  třicet  modrých
světélek jedno po druhém mění barvu na bílou. Naše úvahy byly tedy správné a měli jsme
tím pádem dokonalý  přehled  o svých  nepřátelích.  Už  jsem si  také  domyslel,  že  modrá
světélka  označují  spící,  kdežto  zelená  bdící  Omíory.  Brzy  poté  jsem  zjistil  i význam
některých dalších barev; žlutá značila spící a červená bdící otroky. Některé barvy nám však
ani teď nebyly jasné, nezdálo se mi však, že by byly nějak podstatné. Růžových a fialových
bylo jenom málo a byly soustředěny v jednom místě. Až tam dorazíme, snadno poznáme, co
je to zač.

Z hlavního velínu jsem začal podnikat sérii spanilých jízd, nejprve po nejbližším okolí,
pak po celé vnitřní zóně, dál a dál do dalších zón. Nemohl jsem sice mezi jednotlivými patry
jezdit výtahy, ty byly pro nás příliš pomalé, ale byla tu přece schodiště, od malých točitých,
zřejmě nouzových, až po široká pohodlná a dokonce stále používaná. Vždycky jsem se po
nějaké době vracel do velínu zkontrolovat výsledky předchozího výpadu. Džataši mezitím
připravil  plán  dalšího,  abych při  každé  výpravě  obsáhl  co  největší  část  lodě  a pobil  co
nejvíce  Omíorů.  Systém  identifikačních  náramků,  původně  myšlený  jako  spolehlivá
kontrola nad otroky, nás teď naváděl přímo proti těm, kteří jej tak dlouho zneužívali.

Zatím naše plány vycházely dobře. Věděli jsme, že půjde o hrozné vraždění, ale že to
půjde tak hladce, to jsem sám nečekal. Tím méně Džataši. Ten byl neustále přesvědčen, že
zemřeme, ale těšil  se z toho,  kolik škody Omíorům mezitím způsobíme.  Já jsem počítal
zabité Omíory zprvu po desítkách, pak po stovkách, ale ve chvíli, kdy jejich ztráty přesáhly
první tisícovku, přestal jsem počítat zabité a raději jsem odhadoval, kolik jich ještě zůstává
naživu. Byla tu místa, kde byli Omíorové shromážděni v nepřehledných zástupech. Jídelny,
společenské  sály,  společné  ložnice,  různá  kontrolní  a řídící  stanoviště,  tam všude  jejich
hlavy padaly jedna za druhou v tak rychlém sledu, že jsem všechnu svou pozornost musel
soustředit  jen  na  to,  aby  v těchto  prostorách nezůstal  některý  Omíor  naživu.  V hustých
davech bych mohl některého snadno přehlédnout, a když jsem se pak někam musel vracet,
byla to jenom zbytečná ztráta času.

Při těchto cestách jsem si brzy uvědomil další, pro nás velice výhodnou skutečnost.
Pokud jsme se pohybovali ve zrychleném čase, pamatovali jsme si všechno snadno a přesně
do nejmenších podrobností.  Byl to jakýsi druh fotografické paměti. Když jsem na plánu
hvězdoletu navrhoval trasu, jíž půjdu, zapamatoval jsem si tento plán tak dobře, že jsem pak
nikdy nemohl zabloudit.  Stačilo mi,  abych si  plán připomenul a měl jsem ho hned před
očima. Rovněž jsem si zapamatoval i umístění všech Omíorů podél celé trasy, těžko jsem
pak některého přehlédl, i když byl zacloněn některými předměty a místnost byla při letmém
pohledu ode dveří prázdná.

Až mnohem, mnohem později jsem si uvědomil, že i tato výhoda se naopak může stát
krutou nevýhodou.

Pamatoval jsem si pak jasně a přesně všechno – i to, co bych nejraději zapomněl...
Některé výjevy, zapamatované do těch nejmenších podrobností, mě měly strašit ze snů po
celá léta... Nebyly to scény ze zabíjení Omíorů, tady jsem ničeho nelitoval. Mnohem horší
byly  okamžiky,  během nichž  umírali  moji  kamarádi  –  a já  jsem jejich  smrti  bezmocně
přihlížel, aniž bych pro ně mohl cokoliv udělat...

Dostal jsem se i do zvláštní místnosti, kde seděl jediný Omíor v rudém obleku. Tato
barva byla vyhrazena pro zvlášť důležité osoby, nosil ji i Madgéš. Rudá bestie seděla nad
jídlem, které jí  její  otrok, krajan Džatašího, zřejmě právě prostřel.  Na misce s jemnými,
filigránskými ozdobami bylo jakési voňavé maso. Otřásl jsem se – i kdyby to nebylo maso
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lidí  ze Země, jistě  původně patřilo nějaké rozumné bytosti,  pomyslel  jsem si.  Krk toho
významného lidožrouta jsem proto přeťal s obzvláštní chutí.

Kdo to vlastně byl?  Vědec jako Madgéš?  Anebo snad sám kapitán hvězdné lodě?
Vrátil jsem se k Džatašimu, ale ani on mi nedokázal odpovědět. Buď jak buď, dostali jsme
nejspíš nějaké vysoce postavené zvíře a Džataši si mnul ruce, jako kdyby toho hlavouna sťal
on sám.

To už do velínu začaly prosakovat první známky poplachu. Na mnoha panelech se
rozsvěcovala  poplašná  hlášení,  svítila  varovná  světla.  Nedivil  jsem se.  Mnoho  Omíorů
muselo být na hranicích sektorů a tím i našich výprav. Pro ně muselo být nesmírně šokující,
když vstoupili do sálů, kde všem ostatním najednou začaly padat hlavy a kde se rozlévaly
potoky zelené krve. Tito Omíorové jistě volali  do velínu o pomoc, možná se snažili  své
kamarády varovat. Nikdo však na ně nereagoval. Ve velínu jsme byli jenom my a neměli
jsme čas zdržovat se komunikací s našimi nepřáteli.

Pokoušeli jsme se odhadnout, kolik nepřátel jsme až dosud zlikvidovali a kolik jich
ještě zbývá, ale nepodařilo se mi dost rychle najít potřebný povel a nemínil jsem ztrácet čas
hledáním. Pouhý pohled na jednotlivá patra hvězdoletu však hovořil velice výmluvně. Střed
lodě byl už dávno bez jediné zelené či modré jiskřičky a záplava bílých se rychle šířila do
všech stran. Věděl jsem, že situace je pro nás mnohem výhodnější, než jak to vypadalo na
plánu.  Mnoho Omíorů dávno nemělo hlavy, ale byli  stále mezi zelenými,  protože jejich
náramkům nějakou dobu trvalo, než zjistily záhubu svých pánů a nositelů.

Občas jsem kontroloval hodinky. Ty, co byly součástí mého identifikačního náramku,
ukazovaly  zhruba  dvacet  šest  hodin  od  počátku  naší  vzpoury.  Druhé,  zamontované  do
urychlovače, ukazovaly něco přes dvacet sekund reálného času. Pouhá třetina minuty už
stála  Omíory  přes  osm  tisíc  mrtvých,  mezi  jinými  i osob  pro  chod  hvězdoletu
nepostradatelných. Několik dlouhých okamžiků z těch dvaceti sekund jsme přitom věnovali
řídícím prvkům tady ve velínu, kdy jsme se museli zpomalit.

Na  mnoha  místech  jsem  se  musel  prosekávat  stěnou,  neboť  mě  neposlechly
zablokované dveře. Šlo vždycky o hranice zón. Ty pro otroky nikdy průchozí nebyly, ale jak
vidět,  pouhý  náramek  rodilého  Omíora  k jejich  otevření  nestačil.  Asi  bylo  třeba  použít
nějakého speciálního postupu nebo skrytě zadat heslo. Zatím mi to nevadilo, probourat si
otvor mečem nebylo těžké, meč se dále neobrušoval a zdálo se, že náhradní ani nebudu
potřebovat.  Ten  budu  muset  přece  vyměnit  s Džatašim,  aby  se  i on  mohl  prosekávat
stěnami.

Napadlo  mě  také,  co  by  se  mohlo  stát,  kdybych  se  takhle  proboural  do  sekce
s poškozenou hermetičností,  například v rozbitých částech hvězdoletu.  Příliš  jsem se tím
však nezatěžoval. Doposud jsem postupoval vždy tak, abych se jen přibližoval k Omíorům –
ti přece nebudou v poškozeném úseku, leda snad pár hlídačů... Až dosud jsme šli jenom po
větších skupinkách a ojedinělé zelené jiskřičky jsme si  nechávali  na pozdější  dobu.  Ale
i kdyby se to stalo a zjistil bych, že z úseku začíná unikat vzduch, nezaskočilo by mě to.
Skafandr jsem měl pořád na sobě. Kromě toho jsem u sebe neustále nosil roličku staniolu
a vytvrzovací hlavici, jistě bych otvor dokázal přeplátovat a utěsnit.

Postupně  jsem se  blížil  k okrajovým oblastem hvězdoletu,  kde  bylo  mnohem více
otroků než Omíorů. Nebyli tady lidé ze Země, ale všehochuť jiných ras, ponejvíce vysokých
bytostí z Raxenu. Jejich svalnaté kočkovité tělo bylo celé pokryté žlutohnědě skvrnitou srstí,
měli dvě oči v jamkách jako my, ale čenich jako kočky, obličeje však měli holé, vrásčité
a navíc  fialové  barvy.  Neměl  jsem  však  čas  podrobně  si  je  prohlížet,  okrajové  oblasti
hvězdné lodě byly mnohem rozsáhlejší než zóny poblíž středu, a na každou další výpravu
proto připadalo méně a méně zabitých nepřátel.

Pociťoval jsem už přitom stále rostoucí únavu a ospalost. Nebylo divu. Být tak dlouho
bez spánku, ke všemu s velikým výdejem energie a ve stálém napětí, to mohlo znamenat jen
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veliké vyčerpání. Uvažoval jsem o tom, jak se budeme střídat ve spánku. Každý z nás bude
potřebovat  odhadem  pět  sekund  reálného  času.  Vzhledem  k tomu,  že  vnitřní  zóna  je
dokonale vyčištěná od Omíorů, mohli bychom spát oba současně bez obav z překvapení.
Přesto bude jistě lépe, když se budeme ve spaní střídat.

Navrhl jsem Džatašimu, aby si lehl jako první. Samozřejmě nechtěl, navrhoval, abych
si nejprve odpočinul já, ale nedal jsem se přesvědčit – a dobře jsem udělal. Odešli jsme
spolu do nedaleké ložnice, kde leželi už jenom umírající Omíorové s usekanými hlavami.
Od jejich popravy uplynulo zatím málo reálného času, takže uťaté hlavy dosud žily a jejich
oči  na stopkách se zděšeně rozhlížely kolem. Nás však ani teď vidět  nemohly.  Některý
z umírajících by si mohl všimnout spícího Džatašiho, až bude dlouho ležet na jednom místě.
Uškodit mu však žádný bezhlavý nemohl, proto jsme mohli jejich přítomnost ignorovat.
Chtělo  to  sice  jistou  dávku otrlosti,  spát  přímo vedle  svých  obětí,  ale  tady  bych  mohl
Džatašiho  mnohem lépe  hlídat  a chránit  než  v našem pokojíčku –  a my jsme se  museli
chovat účelově, jak to jen šlo. Byli jsme v bitvě, nemohli jsme se ohlížet na city. Sekání
hlav bylo také tak odporné, a přece jsme v tom nepřestávali. Větší část lůžek byla volná,
Džataši se tedy na jedno pohodlně natáhl a já jsem se chystal vrátit do velínu.

Naštěstí jsem se přede dveřmi ohlédl.
Džataši ležel na lůžku klidně, dokonce se ještě za mnou díval. Jeho pohled byl však

nepřirozeně nehybný jako pohled zabitých Omíorů. V té chvíli  jsem také zpozoroval,  že
kolem něho chybí  modravá  aureola  zrychleného času.  Vrátil  jsem se  proto  a sklonil  se
k němu. Vypínač urychlovače měl v poloze Zapnuto, ale urychlovač zřejmě nefungoval.

A v té chvíli mi blesklo hlavou vysvětlení.
Urychlovač  dokázal  převést  do  zrychleného  času  nejen  nás,  ale  i slabou  vrstvu

okolního  vzduchu.  Časové  vlny  se  šířily  hmotou,  ale  už  ne  tak  dobře  plyny,  kde  je
vzdálenost  mezi  molekulami příliš  velká.  Zatím jsme se stále pohybovali  tak rychle,  že
časová bublina nestačila přestoupit podrážkami našich bot do podlahy. Také naše dosavadní
kontakty  se  všemi  pevnými  předměty  měly  charakter  mikrosekundových  interakcí.
Vzpomněl jsem si však na pískání přetíženého urychlovače, které jsem slyšel, když jsem se
poněkud delší dobu opíral do vyříznuté stěny. Jakmile se Džataši pohodlně uložil, bublina
zrychleného času se začala šířit – nejprve do matrace, pak i do obrovské hmoty hvězdoletu.
Takovou zátěž můj urychlovač pochopitelně nemohl utáhnout – a vysadil. Bylo to poprvé,
co se to stalo, kdykoliv jsme se až dosud zastavili,  vydýchaný vzduch nás brzy donutil
pohybovat se, a to mnohem dříve, než by se mohlo přetížení projevit, ale teď se to přece jen
stalo a měli bychom s tím počítat.

Sklonil  jsem  se  k Džatašimu,  vypnul  jsem  svůj  urychlovač  a hned  potom  i jeho.
Džataši okamžitě vyskočil. Všechny oči popravených Omíorů se k nám okamžitě otočily
a divoce sebou koulely. Poprvé a naposledy nás tito Omíorové spatřili...

„Co je, co se děje?“ vykřikl tlumeně Džataši.
„Zapni urychlovač,“ řekl jsem, a když jsem viděl, jak on tiskne vypínač, stiskl jsem

i svůj. Opět jsem však byl ve zrychleném čase o nějakou dobu dříve a tentokrát se mi zdálo
čekání obzvlášť dlouhé. Už jsem se začal obávat, že nenadálé přetížení urychlovač zničilo,
ale nebylo tomu tak; i Džataši se zrychlil a naše bubliny se opět spojily.

„Co se stalo, Honzo, povídej!“ vyhrkl ihned.
„V mých plánech je chyba,“ přiznal jsem mu. „Nemůžeme se na delší dobu dotýkat

velkých předmětů, jinak urychlovač vysadí a přestane fungovat.“
„Co to znamená?“ vyjekl Džataši.
„Jenom to, že nemůžeme spát. Leda bez urychlení, což by znamenalo několik hodin

reálného, nezrychleného času.“
„No to je malér,“ zachmuřil se Džataši. „Kolik můžeme bez spánku vydržet? Přiznám

se ti, jsem tak unavený, že každou chvíli usínám – snad i v chůzi.“
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„To znamená, že musíme nejprve vybít Omíory do posledního muže, jinak oni zabijí
nás,“ rozhodl jsem.

„To nevydržíme,“ namítl Džataši. „Ovládli jsme sice střed lodě ve všech patrech, ale
okrajové části jsou tím větší, čím jsou od tohoto středu dál. Na počet jsme už pobili více než
polovinu  všech  Omíorů,  ale  přitom  jsme  prošli  nanejvýš  šestinu  z celkového  objemu
hvězdoletu.“

„Nebudeme se zdržovat ve velínu a půjdeme na výpady oba, každý jinam. Sejdeme se
nejraději opět tady – řekněme až za pět hodin našeho času, ano?“

„Měli jsme to tak provozovat od začátku,“ svěsil hlavu Džataši. „Teď už je pozdě,
nestihneme to.“

„Kdybys to nevydržel, jdi do naší komůrky, lehni si tam a vyspi se,“ navrhl jsem mu.
„Ale než usneš, vypni urychlovač, ať neshoří přetížením. My lidé ze Země vydržíme více.
Já už to nějak dokončím.“

„Když budeš sám, nic nezvládneš,“ zavrtěl hlavou smutně Džataši. „Já vím, chystal ses
na ně původně sám, přiznávám i to, že nám tvůj urychlovač dává dostatečnou převahu nad
všemi zbraněmi našich pánů,  ale  pustil  ses do vzpoury proti  desetitisícům a na jednoho
člověka je toho moc. Kdybys měl celý týden, snad bys to mohl zvládnout, ale za pouhé tři
dny se to stihnout nedá.“

Nevěděl  jsem,  co  na  to  říci.  Byla  to  pravda.  Mohli  bychom zkusit  zalézt  do  naší
komůrky,  vypnout  urychlovače  a vyspat  se  tam  v reálném  čase,  ale  tím  bychom  dali
Omíorům osm hodin a kdoví, zda by nám nebyly osudné. Pokud Omíorové nepřijdou na to,
že jsme příčinou zkázy právě my dva, mohli bychom pak pokračovat. Když nás ve spánku
přepadnou, bude s námi konec.

Přesto se mi nechtělo předem se vzdávat. Vysvětlil jsem své úvahy Džatašimu a on
souhlasil, že bude nejlépe pobít co nejvíc Omíorů, dokud jsme schopni udržet se na nohou.
Spánek v naší komůrce by byl podle něho problematický už proto, že jsou díky poplachu
všichni vzhůru. Dva spáči budou podezřelí už tím, že jsou jiní než ostatní.

Vyměnili jsme si meče, aby se i Džataši mohl probourávat skrz stěny. Pak jsme opět
vyrazili, každý na opačnou stranu. Za pět hodin se sejdeme tady ve velínu, ale do té doby
musíme  zneškodnit  co  nejvíc  nepřátel.  Zabitý  Omíor  nám už  nemůže  škodit  –  je  tedy
zapotřebí, aby takových, co ještě škodit mohou, zůstalo co nejméně...

*****
Vypravil jsem se směrem, kde se na plánu hvězdné lodě nacházela dosud neznámá

světélka – růžová a fialová. Bylo to dost daleko, skoro tři kilometry od středu lodě, ale ne
úplně na okraji, nýbrž zhruba uprostřed tloušťky lodě, skoro kilometr od povrchu. Všechna
tato světélka byla soustředěna na poměrně malém prostoru a navíc to byla místa pro otroky
nepřístupná a tedy neznámá. Postupoval jsem zprvu s rutinní rychlostí,  později pomaleji,
neboť  jsem  během  svého  putování  pobíjel  Omíory.  Mnoho  jich  tu  nebylo,  jen  osm,
výjimečně se mi to hodilo. Pamatoval jsem si je perfektně všechny. Teprve v sousedství
neznámých světélek bylo i několik zelených, tedy bdících Omíorů, ale byl jsem čtyřtisíckrát
rychlejší než oni, neměli nejmenší šanci.

Prorazil jsem poslední otvor do stěny, která mě dělila od záhadného prostoru. Jako
obvykle  jsem musel  počkat,  než  se  vyříznutý  kvádr  materiálu  dostane  trochu dál.  Jako
obvykle jsem přitom zmenšil zásoby o další balíček jídla. Ubývalo ho rychleji,  než jsme
počítali, ale tím jsem se neznepokojoval. Zřejmě to odpovídalo našemu zvýšenému výdeji
energie. Když jsem se před několika měsíci začal zabývat urychlováním času, nemohl jsem
ovšem znát  všechny  souvislosti  toho jevu.  Nejzávažnějším problémem byl  teď  pro  nás
spánek – mohl by se stát i příčinou naší zkázy a proto jsem teď nad tím pilně uvažoval, ale
zatím mě nic nenapadalo.
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Pak jsem se protáhl otvorem do první místnosti – a užasl jsem. Něco takového jsem
nečekal  – přesněji,  překvapilo mě to,  ačkoliv jsem věděl,  že někde ve hvězdoletu něco
takového existuje a že na to dříve nebo později narazíme.

Dvě  protilehlé  stěny  této  poměrně  rozsáhlé  místnosti  byly  téměř  úplně  zastavěné
velikými skleněnými nádržemi, po okraj naplněnými modrozelenou tekutinou. Neustále ji
probublávaly  milióny  bublinek,  vháněných  odspodu.  Místnost  osvětlovalo  jen  slabé
modravé světlo, podobné měsíčnímu. Uprostřed stáli – pro mě zcela nehybně – u velikého
stolu  čtyři  Omíorové.  Čímsi  se  zabývali,  ale  zpočátku  jsem  jim  nevěnoval  pozornost
a zvědavě jsem se rozhlížel kolem.

Ve  skleněných  nádržích  se  volně  vznášely  jakési  obrovské  předměty,  podobné
velikým žokům živé hmoty. Každý měl kolem tří metrů v průměru a podobaly se neznámým
mořským netvorům. Došlo mi, co to je – a přejel mi mráz po zádech. Byly to stroje na
rozmnožování, zda Omíorů či jiných bytostí, těžko říci při letmém pohledu. Zvědavě jsem si
prohlížel jejich provedení. Ke vznášejícím se orgánům vedly různé ohebné trubice, zřejmě
přivádějící živiny. Orgány samy se mi zdály nehybné, ale to bylo dáno mým zrychlením.
Představoval jsem si, že se ve skutečném čase možná všelijak chvějí, že se uvnitř nich něco
mele.  Opět  jsem se  zachvěl,  když  jsem si  v duchu  připomněl,  že  každý  z těchto  strojů
představuje předčasnou smrt jedné ženy – lhostejno zda pozemšťanky, nebo Omíorky.

Teprve po chvíli jsem se začal zajímat o to, co tu dělají zdánlivě nehybní Omíorové.
Stůl, u něhož stáli, nebyl nijak obyčejný, uprostřed měl zapuštěné veliké akvárium. Uvnitř
se  ve  vodě  vznášel  podobný  žok,  jako  ve  skleněných  stěnách,  byl  však  už  částečně
rozříznutý a okraje řezu byly rozevřené přídržnými pásy, zachycenými na okrajích. Otvorem
vyčnívala hlavička novorozeného Omíora a dva dospělí pomáhali dítěti na svět. Zbývající
dva  ukládali  novorozence  do  košíků  na  vozíku,  jaké  se  používají  k převážení  kojenců
i v pozemských nemocnicích. Měli už osm mimin a zřejmě jich očekávali více, na vozíčku
bylo totiž připraveno dvacet pět košíků. Moje tušení tedy bylo správné. Tato místnost byla
něco  jako  porodnice,  ovšem  ne  pro  matky,  jenom  pro  strašné,  nestvůrně  veliké
vypreparované orgány. Udělalo se mi z toho nevolno, byl to přece jen pohled pro otrlejší
nátury. Dnes jsem se vypracoval na masového vraha, sekání hlav už mi nepřipadalo tak
strašné, šlo přece o lidožrouty, kteří nás pozemšťany napadli, aby nás zčásti rovnou zničili,
zčásti zotročili; jenomže tady byla právě narozená miminka a ošetřovatelé, kteří se starali
o dosud nevinné životy. Tihle tvorečkové přece nejsou vojáci, nemají ruce od krve našich
lidí...

Otočil jsem se s pevným úmyslem dát se jinam. Tady přece nemám co dělat. Ale v té
chvíli jsem spatřil něco jiného. Kus vyříznuté stěny se dosud pohyboval vzduchem; zdánlivě
pomalu,  ale  dobře  jsem věděl,  že  ve  skutečnosti  sviští  jako kámen z praku  proti  jedné
z těchto skleněných nádob. Pokud nezasáhnu, rozbije ji a zabije ještě nenarozené děti, které
tam jsou uzavřeny!

Když jsem mohl kus stěny uvést do pohybu, dokážu ji snad též zastavit, řekl jsem si
a opřel se do letící hmoty. Byl však pořádně těžký a skoro čtvrt metru mě přetlačoval, než
jsem jeho pohyb zastavil úplně. Párkrát jsem přitom málem zahltil urychlovač, což by bylo
nebezpečné, protože by mě pak mohl tento balvan kovu rozdrtit o nejbližší stěnu a navíc by
předtím zničil i akvárium s dětmi. Když jsem urychlovač navrhoval, nenapadlo mě, že by
měl utáhnout větší hmotu než asi dvě stě kilogramů a na tuto hmotu jsem jej také spočítal.
Na  předělávání  však  bylo  v této  chvíli  pozdě.  Naštěstí  jsem nebezpečný kus  hmoty  ve
vzduchu zastavil. Za chvíli dopadne na zem s velkým rachotem, ale to už mi nebude vadit.
Tak – a jdeme!

Vyběhl jsem kvapně z oddělení a zamířil raději do jedné z obvodových chodeb. Tady
bylo několik desítek Omíorů a ty jsem zabíjel jednoho po druhém bez slitování. Ano, tohle
už byli  vojáci,  ty  bylo nutné zničit,  nemají-li  oni  zničit  nás.  Vnikal  jsem i do okolních
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místností  a abych  nemusel  čekat,  než  se  otevřou  jejich  dveře,  pokládal  jsem  před  ně
náramky, sebrané Omíorům. Rozepnout jsem je nemohl, takže jsem musel Omíorům kromě
hlav sekat i ruce, abych z nich náramky mohl stáhnout. Obešel jsem vždy dveře po jedné
straně chodby, pak dveře po druhé straně. Mezitím byly první již deaktivované, a tak jsem
mohl vstoupit bez čekání. Takto, s plnou hrstí náramků, jsem se nemusel zdržovat každými
dveřmi jednotlivě a o to rychleji jsem mohl kroužit po místnostech hvězdoletu. Nezůstala po
mně naživu ani jedna z těch bestií  – až na celé  osazenstvo porodnice,  kde jsem zabíjet
nedokázal.

Sledoval  jsem  občas  hodinky  a včas  jsem  se  obrátil  zpět  do  centra,  do  velínu.
Pochopitelně jsem se nevracel stejnou cestou, ale prorazil jsem si jiný průchod a pokračoval
jsem ve vyvražďování další zóny. Tady bylo mnohem více otroků než Omíorů. Musel jsem
se jim vyhýbat a musel jsem rovněž dávat pozor,  abych mezi ně nekatapultoval velikou
rychlostí kusy stěn na hranicích zón, jež jsem prořezával. Přesto i tady padaly hlavy Omíorů
– představil  jsem si  jenom, jakou paniku to způsobí  mezi otroky,  kteří  tu byli  v celých
houfech.

Nakonec  jsem prořezal  i poslední  stěnu  do  vnitřní  zóny  a chvíli  poté  jsem byl  ve
velínu, kde na mě čekal Džataši.

„Mám  nápad,“  uvítal  mě  optimistickým  úsměvem,  sotva  se  naše  časové  bubliny
spojily a mohli jsme opět jeden druhého slyšet. „Dokázal bys vypnout umělou gravitaci?
Stačilo by na krátkou dobu – jen co se vyspíme...“

„Ty kluku zlatá!“ vykřikl jsem radostí. „Tys na to přišel – vždyť je to docela prosté!“
Samozřejmě – v beztížném stavu se můžeme zavěsit někam do vzduchu a viset tam

třeba i deset hodin, aniž by hrozilo, že vysadí urychlovač. Rovněž s vydýchaným vzduchem
už to nějak vydržíme.  Řešení našeho nejtíživějšího problému se najednou zdálo být tak
jednoduché!

Jenže  nebylo  proveditelné.  Jak  se  brzy  ukázalo,  umělou  gravitaci  jsme  vypnout
nemohli, alespoň ne ovládacími prvky ve velínu. Strávil jsem na pokusech několik minut;
Džataši nevydržel tak dlouho čekat, urychlil se a podnikl raději dvě úspěšné pětihodinové
výpravy do vzdálených zón hvězdoletu. Vyčerpal se tím však natolik, že už nemohl dál.

„Tak  málo  nám  schází!“  bědoval.  „Co  budeme  dělat?  Teď  už  je  jasné,  že  to
nezvládneme!“

„Mohli  bychom  se  vyspat  ve  skafandru,“  napadlo  mě.  „Když  vyjdeme  ven
z hvězdoletu,  můžeme  se  docela  pohodlně  vyspat  v kosmickém  prostoru,  v beztížném
stavu.“

„To  mě  už  také  napadlo,“  řekl  Džataši  utrápeně.  „Jenomže  dveře  do  kosmického
prostoru nás nepustí ven, jsou stejné jako u zón. A když si prořízneme otvor, uteče tudy
z lodě vzduch. To by nás mohlo odfouknout tak daleko od hvězdoletu, že bychom se sami
nemohli vrátit.“

Měl pravdu – antigravitační batohy jsme neměli a shánět je, na to nebyl čas. Ani pak
bychom s nimi neuměli zacházet! A čekat, až nás někdo vyloví? To by to dopadlo!

„Pak máme ještě jednu možnost,“ napadlo mě. „Půjdeme se vyspat do naší komůrky –
ale zablokujeme její dveře a raději hned celou stěnu.“

„Jak, prosím tě?“ vyjekl Džataši. „Omíorové přece dokážou otevřít  jakékoliv dveře
zablokované otrokem.“

„Pojď se mnou!“ vybídl jsem ho.
Do naší komůrky jsme dorazili v pořádku. Tam jsem ukázal na balíček staniolu, který

předtím  Džataši  sehnal  –  to  ještě  netušil  k čemu.  Vypnuli  jsme  pak  své  urychlovače
a pomocí těchto plíšků jsme zpevnili celou stěnu, v níž se nacházely dveře. Silové pole dveří
jsme zpevnit nemohli, přeplátovali jsme je však dvěma vrstvami zevnitř. Teď by Omíorové
dveře otevřít mohli, ale nebylo by jim to nic platné, za nimi by ihned narazili na hradbu
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z dvojitého staniolu – jen zkuste prorazit něco tak pevného, páni otrokáři, nepostačíte se
divit!

Džatašimu jsem tvrdil, že meče jsou pro nás ta nejlepší zbraň – a měl jsem pravdu.
Teď  jsme  nepotřebovali  doplňovat  ani  munici,  ani  energii,  což  by  pro  nás  dávno
představovalo nebetyčné potíže. I tak jsem zamýšlel při první příležitosti ukořistit Omíorům
nějakou jinou zbraň. Meče měly nevýhodu, i Madgéš na ni správně poukazoval – byly dobré
pouze pro boj zblízka. Zatím jsme ji nepocítili, dosud jsme se k našim nepřátelům vždycky
dostali  na  dosah.  Byli  bychom  však  určitě  bezmocní,  kdyby  Omíorové  zaútočili  na
hvězdnou loď letadly z dálky. Do této chvíle to snad nepřicházelo v úvahu, ale až Omíorové
z výsadkových  letadel  poznají,  že  ve  hvězdoletu  jsou  pouze  vzbouření  otroci,  může  se
všechno změnit.

Pak jsme mohli vypnout urychlovače a slastně se natáhnout na kavalce. Ještě jsem
zkontroloval  zdroje  –  omíorské  články  byly  neporovnatelně  lepší  než  nejlepší
z pozemských,  takže  jsme  měli  dost  energie  nejméně  na  další  stejně  dlouhý  pobyt
v urychleném čase. Než jsme usnuli, zeptal se mě Džataši, jak se dostaneme skrz zpevněnou
stěnu ven.

„Nedostaneme se,“ usmál jsem se ospale. „Nevím o ničem, co by dokázalo zpevněné
krystaly poškodit. Ale nic nám přece nebude bránit, abychom si prořízli jiný východ... Stěny
jsou tu čtyři a to nemluvím o podlaze a stropu...“

 *****
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Za okem hurikánu
Probudili jsme se po necelých pěti hodinách spánku, což byl skoro div, když vezmu

v úvahu, jak jsme byli unavení. Ačkoliv – spát uprostřed bitvy byl div jen o málo menší.
Vstal jsem jako první a hned jsem se zajímal, zda nejsou za naší barikádou Omíorové.

Měl jsem ovšem pravdu v tom, že bude problém zrušit tvrzenou přehradu, byť byla jen ze
staniolu. Meč jsem měl náhradní a kromě toho by tady nebyl problém udělat další, neboť
materiálu bylo pořád dost, ale když jsem zkusil tvrzeným mečem probodnout vytvrzenou
stěnu, nestalo se nic. Švihl jsem jím pořádně, ne jen tak aby se neřeklo, náraz mi ho málem
vyrazil z ruky, ale neuvěřitelně tenká staniolová čepel se ani neprohnula. Meč náraz vydržel,
stěna ovšem též. Na to pozor, abychom se neuzavřeli kolem dokola! Přitom jsem si rovněž
uvědomil, že ani všechny stěny nebudou vhodné pro probourání dalších otvorů. Ve stěně
proti  dveřím  vedly  podle  všeho  nějaké  instalace,  voda  a odpadové  potrubí,  byly  v ní
i Džatašiho schránky. Přeseknout vodovod, vyplavili bychom si svoje ležení a už bychom je
nevysušili! Ovšem – to bychom vydrželi, ve válce se obvykle na nějaký ten vodovod také
nekouká..

Opět jsem se zpomalil a jemně jsem vzbudil Džatašiho. My dva jsme museli jednat
společně. Kdoví, co nás venku čeká, když jsme dali Omíorům čas vzpamatovat se. Nemohli
jsme ani tušit, jaké zbraně proti nám mezitím nachystali.

Chodby do centra byly prázdné, ale u dveří velínu stálo hned osm strážných. Drželi
v rukou  nějaké  zbraně,  nejspíš  mnohem  účinnější  než  pouhé  paralyzátory.  Nám  však
nemohli nijak uškodit; mnohem dříve, než by nás vůbec mohli spatřit, byli o hlavu kratší.
Pro jistotu jsme jim usekali i ruce či aspoň prsty, které drželi na spouštích. Stisknout spouště
by totiž mohli i předsmrtnou křečí. Kdoví, co by jejich zbraně mohly natropit.

Otvor,  který  jsme prve  prorazili,  byl  čerstvě  zavařený provizorním plátem plechu.
Směšná  překážka  pro  naše  tvrzená  ostří!  Nový průchod  byl  proražen rychleji  než  prve
a vzápětí jsme opět vstupovali do ústředního velínu.

Tady byla shromážděná další kompletní obsluha; u všech pultů se nacházeli příslušní
Omíorové.  Navíc  tu  byli  i jiní,  kteří  se  zřejmě  zabývali  uklízením.  Mrtvoly  už  byly
odneseny a Omíoři čistili podlahu a křesla od tmavozelené krve svých předchůdců. Zelená
krev se srážela do vláken a ta se dala celkem snadno odstranit, nezanechávala takové stopy
jako krev pozemšťanů. Uklízeči byli skoro hotoví – ale v jediném okamžiku se jejich práce
ukázala zcela zbytečná a na podlahu i křesla se snesla další sprška zelené krve. Obešli jsme
velín podruhé a naše meče přitom nezahálely.

Přivolal jsem si opět plán hvězdoletu. Modrá světélka na něm tentokrát nebyla žádná.
Jen  zelená,  označující  zbývající  Omíory;  všichni  byli  vzhůru,  běhali  po  hvězdoletu
a zděšeně  zjišťovali,  co  se  to  vlastně  děje.  Pro  nás  bylo  zajímavé,  že  většina  z nich
směřovala zřejmě do centrální zóny, asi sem byla povolána. To by pro nás bylo výhodné,
nemuseli bychom za nimi tak daleko. Sami nám kráčeli vstříc – a tím ovšem i vstříc své
vlastní zkáze.

Rozdělili jsme si sektory a opět jsme vyrazili do boje proti otrokářům. Prodíral jsem se
nehybným vzduchem chodeb stejně jako předtím. Stále častěji jsem ale potkával Omíory,
kteří nesli hrozivé zbraně připravené k výstřelu. Rubal jsem je jako dřív, těmhle jsem kromě
hlav pro jistotu odsekával také prsty na spouštích. Další zónové dveře byly otevřené, právě
jimi  procházel  jakýsi  ozbrojenec,  ale  vedle  něho  bylo  dost  místa,  kudy  jsem  mohl
proklouznout tam i zpět, i když se bezhlavý voják zhroutí. Ušetřilo mi to prořezávání, ale
věděl jsem, že mě ta práce na zpáteční cestě stejně nemine. Ale možná, že se budu vracet
jinudy.

Za dveřmi jsem však objevil něco, z čeho mi vstaly vlasy hrůzou.
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Chodba byla plná otroků, jenomže všichni byli sežehnutí nějakým ohněm. Nemusel
jsem ani moc dlouho zjišťovat příčinu jejich smrti.  Nedaleko odtud dva Omíorové dštili
oranžové blesky ze svých zbraní na jednoho z posledních otroků. Byl to Rhora-moant, tvor
podobný veliké ještěrce bez ocasu, měl po celém těle včetně obličeje jemné modré kovově
lesklé  šupiny,  které  se  žárem ohně  kroutily  a všelijak  krabatily.  Celé  tělo  mu olizovaly
růžové  plameny,  stále  přiživované  blesky  z obou  omíorských  zbraní.  Neslyšel  jsem
pochopitelně  žádné zvuky,  zdálo  se  mi,  že  všichni  tři  ztuhli  jako kamenné sousoší,  ale
z obličeje a polohy těla otroka bylo patrné, že sice ještě žije, ale svíjí se a k tomu z plných
plic  řve  hrůzou a nesnesitelnou bolestí.  Chodbou se  táhla  vůně  jako u nás  na  Zemi  při
venkovské zabíjačce – jenomže tady přece nešlo o vepřové, nýbrž o lidské maso!

Oba Omíory jsem sice rozsekal na kusy, ale bylo jasné, že tím jen prodlužuji utrpení
hořícího otroka. Krátce jsem se rozmýšlel – a pak jsem odsekl i jeho hlavu. Mohl jsem mu
posloužit jen tímto způsobem – zbavit ho nelidského trápení.

Podle  plánu  se  mělo  několik  Omíorů  nacházet  v blízkých  okolních  místnostech.
Otvíral  jsem dveře  omíorskými  náramky. Pokládal  jsem je  popořadě podél  celé  chodby
a pak druhou stranou zpět, takže mě dveře nijak nezdržovaly. A skutečně! Také tady byli
porůznu poschovávaní  otroci,  Omíorové  by  je  však  snadno objevili  a pak  spálili  svými
oranžovými blesky. Naštěstí Omíorové všude teprve začínali opékat otroky, kteří byli nejvíc
na  ráně  a nestačili  se  vůbec  ukrýt.  Těm  už  také  nebylo  pomoci,  ale  ostatním  s mým
příchodem svitla naděje. Několika ranami mečem jsem Omíory zlikvidoval, ale dál jsem se
nezdržoval a běžel jsem do dalších místností.

Náš pětihodinový spánek Omíorům nedal příležitost, aby nás dopadli, ale poskytl jim
dost času, aby vnesli zkázu mezi ostatní otroky. Ti byli sice nevinní jako lilie, vždyť si ani
nedokázali vysvětlit, proč zničeho nic začaly padat hlavy tyranů, Omíorové je však začali
masakrovat  zřejmě  pro  jistotu.  Když  jsem  se  po  domluveném  čase  sešel  ve  velínu
s Džatašim,  potvrdil  mi,  že  i on  viděl  všude  stejný  obraz  jako  já.  Podotkl  jsem  cosi
o kopající kobyle, čemuž Džataši pochopitelně nerozuměl. Naopak se mi přiznal, že on už
dávno Omíorům nestíná hlavy.

„Strašně mě unavuje, pořád na ně vyskakovat. Sekám je teď tak, jak mi to nejlépe
vyhovuje. Nejčastěji je půlím v pase. Jen ať si klidně řvou!“

Jenom jsem na to pokrčil rameny. Bolesti a smrti byl teď plný hvězdolet, záleželo jen
na tom, aby to co nejdříve skončilo. Proto jsme se oba dva dlouho nezdržovali a opět se
vydali na další výpravu.

Teď už  jsme samozřejmě nesledovali  jenom světélka  Omíorů,  ale  všímali  jsme si
především míst,  kde byli  Omíorové spolu s otroky nějak podezřele  pohromadě.  Tam se
nejspíš v těchto okamžicích odehrávaly tragédie, jimž bychom měli zabránit,  pokud není
pozdě. Ukázalo se, že pro mnoho otroků skutečně pozdě bylo, ale jinde jsme chystaným
popravám na poslední chvíli zabránili, někde až v kritické setině sekundy.

Opět jsem musel prorážet stěnu u dalších zónových dveří. Když jsem se však dostal
otvorem  na  druhou  stranu,  spatřil  jsem,  jak  vyříznutý  kus  stěny  začal  drtit  jednoho
podivného tvora. Nebyl to Omíor, byl to tedy nejspíš otrok, ale něco tak bizarního jsem
dosud neviděl.  Byl  to  vysoký tvor,  mohl  mít  dobré  tři  metry,  měl  velkou hmyzí  hlavu
s obrovskými kusadly a velké oči. Kus stěny mu již téměř rozdrtil spodní část těla, takže
bylo dobře vidět, že má pod hmyzím krunýřem namodralé maso a světlounkou modravou
krev. Zamrzelo mě to, ale nemohl jsem mu pomoci.  Stál na nevhodném místě a nemohl
jsem vědět, že ho zabiji.

Polohlasem jsem se mu omluvil, ačkoliv to nemohl slyšet. Pak jsem mu mečem rovněž
usekl hlavu. Byla to přece jenom rychlejší a milosrdnější smrt než ta, jakou by mu způsobilo
rozdrcení kovovým kusem stěny.
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Teprve  uvnitř  jsem viděl,  že  vyříznutý  kus  kovu směřuje  navíc  přímo do hloučku
Omíorů. Okamžik jsem uvažoval, zdali je mám vůbec zabíjet, když je tenhle kus stěny tak
jako tak vyřídí i beze mě, ale nakonec jsem jim sťal hlavy jako všem ostatním. Jednak bych
si nebyl jistý, zdali některý nedokáže uhnout a zachránit si život. Nechtělo se mi čekat, až
jak to dopadne. Navíc jsem nesouhlasil s Džatašim. Nepřátele pobít musíme, ano, ale to není
důvod trápit je víc než je nutné.

Omíorů však stále ubývalo a brzy jsme mohli jejich zelená světélka na plánu hvězdné
lodě lehce spočítat. Když jejich počet klesl pod stovku, bylo nám jasné, že jsme zvítězili
a hvězdolet  máme  pod  kontrolou.  Museli  jsme  však  zneškodnit  i poslední  protivníky,
protože neustále zabíjeli otroky, kdekoliv na ně narazili. Obě naše akce byly pro chápání
Omíorů bleskové, což mělo i jednu nevýhodu: nikoho z nich totiž ani nenapadlo, aby se
vzdal.

V blízkosti  dětského  oddělení  jsme  museli  pobít  i několik  desítek  velice  mladých
Omíorů, mohli jsme je směle považovat za malé děti. Ale i ti nejmladší měli v rukou zbraně
a velmi zručně jimi vraždili. Nezbývalo nám než je rozsekat stejně jako ostatní.

V první  minutě  vzpoury  zahynulo  skoro  osmdesát  procent  Omíorů,  aniž  by  si  nás
většina z nich vůbec všimla. Pak se pět hodin nic nedělo a zbývající se jen pořádně rozzuřili.
Teď přišla naše druhá akce – a v ní během půlminuty padly hlavy všech zbývajících.

Úplně  nakonec  jsem  se  s Džatašim  chtěl  domluvit,  co  uděláme  s ošetřovateli  dětí
v oddělení  porodnic,  ale  ukázalo  se,  že  není  o čem  jednat.  Ošetřovatelé  ponechali
novorozence jejich osudu, chopili se zbraní a vyběhli masakrovat otroky. Asi jsme je přitom
zlikvidovali, protože ani v porodnicích, ani v dalších souvisejících místnostech školek jsme
nenašli jediného dospělého Omíora.

Hvězdolet byl náš – opanovali jsme nejenom velín, ale teď už i celou loď. Byli jsme
však opět příliš utahaní. Naše druhá akce sice trvala kratší dobu, ale museli jsme proběhat
delší trasy, takže jsme opět museli zalehnout na matrace. Na rozdíl od Džatašiho jsem trval
na tom, že se musíme opět uzavřít,  a přeplátoval jsem otvor do naší  komůrky dvojitým
staniolem. Pak jsme oba usnuli.

*****
Probudili jsme se tentokrát dusivým kašlem. Otevřel jsem oči jako první a zjistil jsem,

že ze stěny, v níž byly dveře, šlehají plameny, doprovázené kotouči dýmu. Vzbudil jsem
Džatašiho a oba jsme si ihned zapnuli urychlovače.

Prořízli jsme další otvor do boční stěny a protáhli se jím na chodbu. Odtud jsme mohli
také vejít do Madgéšovy pracovny, jenomže z opačné strany. K našemu velkému údivu jsme
na této chodbě spatřili dva Omíory, kteří opatrně vezli na vozíčku jakýsi předmět, zabalený
do plastického obalu. Naložili jsme s nimi jako obvykle, ale předmětu ani vozíčku jsme si
nevšímali, kdo ví, co to bylo. Raději jsme vstoupili do Madgéšovy rezidence.

U stěny  naší  komůrky  stáli  tři  Omíorové  a pokoušeli  se  propálit  dovnitř  pomocí
vizguru,  omíorské  obdoby  pozemského  autogenu,  jenomže  založeného  na  gravitoncích.
Stěna už byla na mnoha místech vibracemi celá rozervaná, do červeného žáru rozpálený kov
svítil,  všude  stoupal  dým,  jak  izolační  vrstvy  mezi  kovovými  deskami  stěny  hořely
a nepříjemně  čadily,  ale  do  místnosti  se  Omíorové  nedostali.  Pokaždé  brzy  narazili  na
ztužený  staniol,  který  se  jim sice  podařilo  rozpálit  doběla,  ale  ztužené  krystaly  zřejmě
podstatně zvýšily jeho bod tání a staniol držel jako helvétská víra. Stejně jako u mého meče
ani zde nebyly plíšky slisovány zcela přesně a nezpevněná místa měla původní vlastnosti
obyčejného staniolu. Ten se žárem vypařil a naše přehrada byla pro plameny a dým děravá
jako řešeto. Zbývající mřížka však Omíory nepustila dál, odvrátila jejich pokus o útok a dala
nám dost času vymyslet a podniknout protiakci. To by bylo dobré, horší bylo, jak Omíorové
poznali,  kam  mají  zaměřit  své  snažení.  A vůbec,  kde  se  tu  vzali,  když  jsme  je  podle
identifikačních náramků před osmi hodinami pobili do posledního?
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Přidržel jsem se Džatašiho, který mezitím nejbližšího Omíora čistě přesekl v pase.
„Jednoho musíme nechat naživu,“ řekl jsem mu. „Musíme se dozvědět, odkud se tu

vzali. A sekej jim hlavy, ať tady neřvou, jinak se nedomluvíme.“
Džataši tento důvod uznal.  Pak jsme spolu srazili  hlavy všem až na jediného.  Stál

trochu stranou a zdánlivě jen netečně přihlížel.
„Neměl bych mu raději useknout ruku s náramkem?“ obával se Džataši.
„Nech  ho,“  uklidňoval  jsem  ho.  „Když  ho  poraníš,  nebude  s námi  vůbec  mluvit.

Postav se támhle do kouta s rukou na urychlovači. Kdyby mě chtěl zabít, zvládnu to nejspíš
sám, ale dva se můžeme navzájem lépe chránit.“

Kývli  jsme  a oba  současně  vypnuli  urychlovače.  Do  tohoto  okamžiku  nehybní
Omíorové se nám přímo před očima rozhýbali, ovšem drtivá většina padla k zemi a jejich
hlavy se kutálely do stran. Jediný živý Omíor ztuhl překvapením a hrůzou.

„Kde jste se tu vzali?“ vybafl jsem na něho.
Musel být určitě šokován tím, co se tu najednou ve zlomku sekundy odehrálo. Všichni

kamarádi znenadání přišli o hlavy, jejich těla se křečovitě zmítala na zemi a oči se zděšeně
komíhaly sem a tam, až se většinou zastavily buďto na mně, nebo na Džatašim. Omíor si
ovšem všiml především mě – objevil  jsem se naráz tři  kroky před ním, což ho muselo
šokovat přinejmenším stejně jako rozlévající se zelená krev jeho kamarádů.

„Otroci?!“ vykřikl s odporem.
„Ovšem, otroci,“ opakoval jsem po něm. „Proč ne?“
„Jak jste se tu tak najednou objevili?“ vyštěkl. „Co se to tu vlastně děje? Přiletěli jsme

domů před půlhodinou, nikdo nás však nepřivítal a všichni jsou bez hlav.“
„Přiletěli jste ze Země?“
„Do toho otrokům nic není,“ odsekl vztekle.
No ovšem – zapomněli jsme na piloty omíorských letadel, kteří se měli čas od času

vracet z náletů proti Zemi!
„Vysvětlení je přitom tak prosté,“ pokrčil  jsem rameny.  „Na lodi vypukla vzpoura

otroků. Konečně vám můžeme splatit všechno zlo, které jste napáchali na Zemi i jinde...“
Omíor  neodpověděl,  ale  při  první  zmínce  o vzpouře  ke  mně  natáhl  ruku.  Já  jsem

ovšem  tento  pohyb  očekával  s prstem  na  vypínači  časového  urychlovače,  takže  neměl
nejmenší  šanci.  Než  jsem  však  stiskl  páčku,  Omíorova  hlava  sebou  trhla  na  stranu
a skutálela se přes jeho levé rameno. Pak upadla dolů, doprovázena vodotryskem zelené
krve.  Urychlovač  jsem zapnul,  dříve  než  dopadla  na  podlahu.  Hlava  ve  vzduchu  opět
znehybněla a až teď jsem zpozoroval Džatašiho. Stál klidně na dosah ruky ode mě a čekal.

„Chtěl tě paralyzovat, víš?“ vysvětloval mi, hned jak se naše bubliny času spojily.
„Já  vím,“  přikývl  jsem.  „Stihl  bych  to  také,  podívej  se,  nemá  dosud  ruku  ani

v přibližném úhlu ke mně.“
„To nevadí,“ oddechl si Džataši. „Museli jsme ho zabít. Jenomže tentokrát jsem byl

rychlejší já.“
„Zapomněli jsme na letce,“ řekl jsem.
„Já vím, slyšel jsem to také,“ souhlasil  Džataši.  „Měli bychom zjistit,  kolik jich je

a kde jsou.“
Spěchali jsme proto do velínu. Také zde byli Omíorové. Nejprve jsme je pobili a hned

potom jsme se sháněli po plánu lodě, zobrazujícího polohy identifikačních náramků.
Tentokrát Omíorů nebylo ve hvězdoletu tolik,  snad něco kolem stovky. Navíc byli

soustředěni na jedné křivolaké čáře od okraje hvězdoletu ke středu. Vypravili jsme se za
nimi podle plánku a brzy byl hvězdolet i od nich vyčištěn.

Zastavili  jsme  se  na  samém spodním okraji  lodě.  Byla  tu  veliká  místnost,  trochu
podobná velínu v centru. Když jsme zabili  Omíory, kteří se tu nacházeli,  mohli jsme se
zajímat také o jejich činnost v těchto místech.
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Celá jedna stěna místnosti se podobala obrovskému oknu, podobného tomu, jaké měl
Džataši ve své komůrce. Tímto oknem jsme viděli do veliké haly, kam nalétávaly diskovité
letouny omíorských invazních leteckých sil. Ze čtyř stran byly stěny této haly rozdělené na
šestiúhelníkové  boxy  a podobaly  se  plástvím  včelího  úlu  nebo  vnitřku  vosího  hnízda.
Většina boxů byla uzavřená irisovými dveřmi, ale několik jich bylo otevřených a právě sem
teď mířily i dva vznášející se diskoplány.

Tato  místnost  byla  zřejmě  velínem  přístavu  výsadkových  letadel,  a tedy  dalším
z klíčových míst omíorského hvězdného letadla. Neměli bychom ji ponechávat bez dozoru,
vždyť právě sem budou přilétat piloti vracející se ze Země. Nevěděli jsme, nakolik jsou tito
piloti informovaní o zdejší situaci, mohli jsme však předpokládat, že něco už vědět budou.
Zbytek posádky na hvězdoletu, který přežil první vlnu vraždění, měl v době našeho spánku
spoustu času na to,  aby své kamarády z výsadkové flotily uvědomil, že se tu stalo něco
strašného. Omíorové asi nevěděli nic víc, ale i neurčité varování mohlo výsadkové piloty
uvést do pohotovosti.

Na protilehlé stěně jsme v přístavním velínu objevili další nesmírně důležitý plánek.
Byla tu rozvinutá obrovská, nádherná, plastická barevná mapa celého zemského povrchu.
Byl to jenom obraz, vytvářený omíorskými počítači, ale nebyl hrubě zrnitý, jak jsme na to
zvyklí  u pozemských  satelitních  televizních  kamer.  Byla  tu  dokonale  odfiltrovaná
i oblačnost a povrch Země obsahoval mnohé podrobnosti. Mohli jsme na něm pozorovat
zbytky pozemských měst, hroznou spoušť způsobenou protrženými přehradami, černaly se
tady obrovské plochy po lesních požárech, které nikdo nehasil. Pro nás však v této chvíli
byla nejzajímavější malá, zeleně svítící světélka. Byla rozmístěna po celé Zemi a zřetelně
označovala  omíorské  výsadkové  diskoplány.  Podobné,  jenomže  větší  žluté  světélko
ukazovalo i na současnou polohu hvězdoletu. Podle toho jsme právě přelétávali nad Rudým
mořem  a od  severovýchodu  mířili  nad  africký  kontinent,  což  by  skutečně  odpovídalo
pohledu  na  vnější  obrazovky.  Dvě  malá  zelená  světélka  výsadkových  letadel  nás
doprovázela – nejspíš se tu jednalo o oba právě přistávající stroje.

Nemohli  jsme  získat  lepší  přehled  o svých  nepřátelích!  Hned  se  z této  mapy  dalo
spočítat, že na Zemi operuje jenom třicet osm výsadkových letounů, ostatní byly nejspíš na
hvězdoletu. Podle počtu buněk v přístavu mohlo být omíorských letadel celkem něco kolem
stovky, ovšem nevěděli jsme, zda se takových přístavů na hvězdoletu nenachází víc.

Nejdůležitější však v této chvíli byly oba přistávající letouny. Kdybychom na ně čekali
v zrychleném čase, nedočkali bychom se. Mnohem dříve bychom museli spát a Omíorové
by zas řádili. Museli jsme se zpomalit a počkat, až oba letouny přistanou. Měli jsme však
výhodu, na rozdíl od Omíorů jsme se mohli lépe připravit a třeba jim jít naproti.

Dohodli jsme se, že vyrazíme opět společně. Požádal jsem jenom Džatašiho, aby se
sekáním hlav trochu počkal. Omíorové nám neutečou, a i kdyby na nás znenadání zaútočili,
stihneme  se  urychlit  dříve,  než  na  nás  mohou  cokoliv  zamířit.  Můžeme  se  pak  třeba
přemístit někam stranou a nechat je i vystřelit první ránu do prázdna.

Vyšli  jsme  z velínu  a zamířili  po  okružní  chodbě  kolem  přistávacích  buněk.
Pohybovali jsme se stále ve zrychleném čase a až nedaleko od přechodových komor jsme na
sebe kývli a vypnuli jsme urychlovače.

Chvíli se nic nedělo. Pak jsme pocítili slabé zachvění a brzy nato druhé. To přistávající
letadla zřejmě dosedla do držáků v přístavních buňkách. Opět bylo chvíli ticho, pak se však
znenadání  ze  stěny chodby vynořili  čtyři  Omíorové.  Když  nás  spatřili,  vztekle  zasyčeli
a napřáhli proti nám ruce, taktak jsme stihli  zapnout urychlovače. Nejprve jsme oba dva
obešli a za jejich zády vstoupili do těch dveří, jimiž oni právě vyšli. Museli jsme se ujistit,
zda se tam neskrývají další. Zjistili jsme, že za dveřmi je jen nevelká přechodová komora,
na  jejímž opačném konci  se  černá  otevřený otvor  do  výsadkového letadla.  Žádný další
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Omíor se tu nevyskytoval. Beze spěchu jsme se přemístili tak, abychom se zjevili přímo za
zády omíorských pilotů.

„Viděli jste to?“ uslyšeli jsme pisklavý výkřik jednoho z nich. „Co to bylo?“
„Ano, viděl jsem na okamžik jakési otroky,“ přisvědčil mu udiveně další. „Co to má

znamenat?“
„Přeludy!“ zapištěl třetí. „Pouhé zobrazování. Nikdo tu přece není.“
„Nějak se mi to nezdá,“ kvikl opět ten první.
Vykročili dál, směrem k přístavnímu velínu.
„A co kdybychom si trochu pohovořili?“ zastavil jsem je. Všichni čtyři ihned obrátili

své oči na stopkách dozadu. Na krátký okamžik strnuli, pak ale všichni natáhli ruce dozadu
– taktak jsme zapnuli urychlovače a odklidili se stranou, dříve než nás mohli paralyzovat.
Ochotu k jednání nejevili, ani co by se za nehet vešlo.

„No tak, nechte toho – copak nevidíte, že nám nemůžete nijak ublížit?“ pokračoval
jsem z jiného směru.

Odvrátili  jsme i další pokus o paralyzování; přemístili jsme se za Omíory, dřív než
k nám stačili natáhnout ruce.

„Bude snad i pro vás lepší...“
Tentokrát jsem uhnul na poslední chvíli. Omíorové nás zřejmě mínili paralyzovat stůj

co stůj a dosud jim nedošlo, že proti nám nemají šanci. Jenže takhle se s nimi vyjednávat
nedalo, museli jsme jejich snažení nějak ukončit.

„Džataši, nemohl bys sehnat nějaký provaz?“ obrátil jsem se na kamaráda, když jsme
společně ve zrychleném čase opět obíhali Omíory. Džataši kývl a odběhl chodbou. Chtěl
jsem chvíli Omíory provokovat, ale sotva jsem zpomalil, abych na ně promluvil, byl Džataši
opět  tu.  Přinesl  kotouč  lepicí  pásky,  jaké  se  používají  k izolování  některých  součástek
v přístrojích.

Využil  jsem  okamžiku,  kdy  se  ruka
jednoho  Omíora  stáčela  k nám,  ale  protože
předtím  mířil  rukou  za  sebe  a teď  nás  na
okamžik  viděl  vpředu,  jeho  ruka  musela
proletět těsně podél jeho těla. V okamžiku, kdy
měl  ruku  k tělu  nejblíž,  jsme  mu  ji  v necelé
setině sekundy k tělu pevně přivázali. Vzápětí
se totéž stalo i ostatním.

„Tak  budete  s námi  jednat,  nebo  ne?“
spustil  jsem na ně bandurskou,  když jsme se
opět zpomalili. Tentokrát jsme drze stáli přímo
před  nimi,  neboť  paralyzátory  náramků proti
nám nemohli použít; aspoň ne hned. Ale pořád
s nimi nebyla řeč.

„Vyjednávat  s otroky?“  zapištěl  jeden
z nich  a ostatní  mu  přizvukovali.  „Omíorové
s otroky nevyjednávají! Poroučíme vám, abyste
přestali vzdorovat!“

Pokynul jsem Džatašimu, ten se zrychlil a bleskurychle srazil hlavu jednomu z nich.
„Buďto  s námi  budete  jednat,  nebo  skončíte  stejně,“  řekl  jsem  ledovým  tónem

zbývajícím.
„Vztáhli jste ruku na život Omíora!“ vykřikl nejbližší ze všech. „To vás však přijde

draho! Celý týden se za to budete pomalu smažit v ohni!“
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„Nebyl první a nebude ani poslední, zabili jsme už několik tisíc vašich,“ odvětil jsem.
V té chvíli jsem však pocítil nesnesitelnou slabost a jen z posledních sil jsem stiskl spínač
urychlovače.

Omíor, který byl od nás nejvíce vzadu a byl tak skryt za těly svých kamarádů, vytáhl
volnou  rukou  další  příruční  paralyzátor,  bez  ohledu  na  své  kamarády  jej  otočil  k nám
a spustil.  Vrhl  jsem  se  stranou,  ale  vtom  jsem opět  pocítil  slabost.  Změnil  jsem směr
k Omíorům. Slabost ihned ustala, ale po chvíli, snad jsem udělal dva kroky, se opět objevila,
málem se mi zatmělo před očima. Zastavilo mě to – a slabost stejně náhle zmizela, ale za
chvilinku se objevila zase. Vystartoval jsem opět dopředu; to už jsem si uvědomoval, co se
vlastně  děje.  Přístroj  se  zřejmě  pokoušel  na  mě  naladit  a navzdory  mému  opačnému
předpokladu by se mu to podařilo, ačkoliv jsme byli více než čtyřtisíckrát rychlejší. Reakce
živých bytostí byla proti nám samozřejmě pomalá, avšak i při našem urychlení představoval
zapnutý paralyzátor více než důstojného protivníka – díky své elektronice. Naštěstí jak jsem
neustále měnil rychlost a směr svého pohybu, se mu přesné naladění ztrácelo, asi tak jako se
mění  výška  tónu,  vydávaného  přibližujícím  a vzdalujícím  se  závodním  autem  nebo
motocyklem.  Zlatý  Dopplerův  efekt  –  ovšem  tyto  účinky  mohl  mít  jen  při  velkých
rychlostech, jakých jsme dosahovali v urychlení. Kdybych nestihl zapnout urychlovač, byli
bychom už zaručeně oba dva paralyzovaní a bezmocní!

Ještě  dvakrát  jsem  musel  prudce  změnit  směr  a rychlost,  vždy  když  mě  začala
přemáhat slabost.  Mezitím jsem konečně opustil  kužel účinnosti  paralyzátoru a byl jsem
mimo nebezpečí. Velkým obloukem jsem doběhl k Omíorovi; obezřetně jsem se teď držel
stranou. Především jsem rozsekal zapnutý paralyzátor, pro jistotu i s rukou která ho držela.
Omíorovi jsem usekl podle zaběhaného a osvědčeného stereotypu hlavu, vrátil  se zpátky
před zbývající a vypnul urychlovač. Džataši sice mezitím rovněž trochu poklesl v kolenou,
ale hned se zase vzchopil, ani na zem nedopadl. Paralyzátor naštěstí ani na něho nestačil
působit  dost  dlouho a navíc  se asi  snažil  zasynchronizovat  se na  mě,  což mu zabránilo
vyřadit  ostatní.  Když honíš dva zajíce najednou,  nechytíš  žádného...  Také oba zbývající
Omíorové byli krátce zasaženi paralyzátorem svého druha, i oni se otřásli, ale hned se zase
vzpamatovali a oba dva zajeli volnýma rukama k opaskům, kde měli zbraně. Než však jejich
ruce urazily polovinu potřebné dráhy, jejich hlavy se skutálely na zem a bezvládná těla se
zhroutila hned poté. S dalším vyjednáváním byl tím pádem konec.

„Aspoň  jednoho  jsi  měl  ponechat  naživu,“  vyčítal  jsem  Džatašimu,  který  byl
původcem i této smrti.

„Jak  vidíš,  nestačí  znehybnit  jim ruku  s náramkem,“  řekl  na  to  Džataši  udýchaně.
„Málem nás dostali, to by byl konec, to ti přece také musí být jasné? Kromě toho, přistála
přece dvě letadla,  za chvíli  tu máme druhou čtveřici.  Musíme jednoho z nich svázat tak
pevně, aby nemohl pohnout ani prstem. Ten nám bude stačit, ne? Jednoho snad uhlídáme!“

Přikývl  jsem.  Raději  jsme se  připravili,  abychom nebyli  překvapeni,  až  Omíorové
vstoupí; nevěděli jsme totiž, odkud se přesně vynoří. Tady v přístavišti byly jedny dveře
vedle druhých a žádné nebyly dostatečně patrné. Vyčkávali jsme na konci chodby, abychom
přehlédli celou stěnu se dveřmi.

Skoro současně se vynořili poslední čtyři Omíorové. Hned jsme se přesunuli k nim
a během  okamžiku  jsme  zkontrolovali,  zda  za  nimi  v přechodové  komoře  není  další.
Vypadalo to, že omíorští piloti mají ve zvyku chodit pohromadě, což by bylo výhodné –
ovšem pro nás.

Piloti se na chodbě úžasem zastavili. Nejprve spatřili mrtvoly svých kolegů, bezhlavě
zde ležících v kalužích své zelené krve. Zastavili se u nich a začali se poplašeně rozhlížet.
Nás samozřejmě spatřit nemohli, ačkoliv my jsme v té chvíli už byli u nich. Zatímco já jsem
nejbližšího letce omotával lepicí páskou, Džataši zbylým sekal hlavy.
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Pak jsme vypnuli urychlovače a já jsem musel svou plnou silou zachytit posledního
Omíora, aby si pádem na podlahu neublížil, než ho budeme moci vyslechnout.

Vyjekl překvapením a hned začal hromovat a rozkazovat.
„Tak dost!“ přerušil jsem ho. „Nám už poroučet nebudete. Tady teď dáváme rozkazy

my!“
„Otroci – a poroučet Omíorovi?“ vykřikl pohrdavě.
„Na této lodi už nejsou žádní otroci,“ opravil jsem ho. „Všichni jsou svobodní. Až na

tebe – ty jsi náš zajatec!“
„To není možné!“ zapištěl Omíor. „Kde jsou ostatní?“
„V této chvíli  je nad planetou ještě třicet šest vašich letadel.  Pokud jsou v každém

posádkou čtyři muži, je v této oblasti vesmíru naživu posledních sto čtyřicet pět dospělých
Omíorů, počítám v to i tebe.“

„Ale co je s ostatními muži z posádky?“ vybuchl Omíor. „Nás jsou přece desetitisíce,
kde jsou všichni?“

„Jsou všichni mrtví, tak jako tihle,“ ukázal jsem mu na mrtvoly jeho kamarádů. „Zabili
jsme je všechny.“

„Čubčí  synové!“  vykřikl  Omíor.  (Použil  sice  poněkud jiné  omíorské  nadávky,  ale
nejbližší překlad by zněl asi takto).

„Kosa  narazila  na  kámen,“  odpověděl  jsem  mu  klidně.  (Ani  já  jsem  nepoužil
pozemské přísloví, ale významově nejbližší omíorské).

„Co chcete se mnou udělat?“ zasyčel Omíor. „Proč jste mě takhle znehybnili, proč mě
rovnou nezabijete?“

„Pochopitelně  vás  musíme  zneškodnit,“  souhlasil  jsem.  „Nemůžeme  vás  nechat
naživu, to byste zabili vy nás, chápeš? Mohli bychom vás samozřejmě zabít všechny, ale
snažíme se aspoň několik z vás nechat naživu. Nepočítejte ovšem s tím, že vám vrátíme
zbraně  a vládu  nad  hvězdoletem.  Potřebujeme  jen,  aby  se  někdo  postaral  o vaše  děti.
Většinou jsou příliš malé, nemohou se obsluhovat samy. Část se jich má dokonce teprve
narodit. Někdo by jim měl pomoci na svět.“

„To ať se raději zadusí!“ vykřikl Omíor. „Bude to lepší, než aby z nich byli otroci!“
„Nechceme z nich udělat otroky,“ řekl jsem klidně. „To jste dělali vy z nás, my máme

více úcty ke svobodě druhých. Vaše děti budou žít dál, nebudou jenom nikomu poroučet.
Všechny bytosti budou stejně svobodné. To snad není špatné ani pro vás, Omíory, ne?“

„Kdyby tomu bylo tak, jak říkáš, sám bych je raději na místě utopil nebo spálil na
prach,“ zasyčel Omíor. „Žít beze cti, to je horší než smrt!“

„Máš divné názory,“ zavrtěl jsem hlavou. „Každý tvor ve vesmíru se stará, aby jeho
děti přežily. My ti tady nabízíme život ne proto, aby ses staral o svou čest, ale o své děti.
Kromě toho si nemyslím, že by čest spočívala v neomezené moci nad životem a smrtí jiných
rozumných lidí.“

„To otrok nikdy nepochopí!  Zabijte  mě raději!  A ty mladé zabijte  také,  stejně vás
jednou upečou, jak je u nás zvykem. Já je nelituji,  život který jim nabízíte, je horší než
čestná smrt. Ostatně – nejsou to moje děti!“ vyštěkl.

Při tomto rozhovoru sebou neustále prudce škubal, až se mu podařilo částečně potrhat
lepicí pásku. Náhle si mocným trhnutím uvolnil ruku s náramkem – ale v téže chvíli se jeho
hlava oddělila od krku a odkutálela se stranou. Džataši ani příliš nesledoval můj rozhovor se
zajatcem, o to víc se však staral,  aby nám Omíor nemohl ublížit.  Ve chvíli,  kdy hrozilo
nebezpečí od jeho paralyzátoru, stiskl Džataši vypínač svého urychlovače a Omíora zabil.

„Nemá to cenu,“ prohlásil, když se opět zpomalil na mou úroveň. „Není s nimi řeč. Já
se divím, proč se s nimi vůbec zdržuješ. Na nic je nepotřebujeme, mohli by nám jen škodit.
Buď my zabijeme je, nebo oni nás, to přece pochopí každý.“

„Dobrá, obejdeme se i bez nich,“ řekl jsem odevzdaně.
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„A o co ještě jde?“ zeptal se Džataši. „Hvězdolet je náš a těch pár letadel nás už snad
nezaskočí!“

„Říkáš,  že je  náš?  Možná – ale  neumíme s ním zacházet,  kdoví,  jak dlouho si  jej
udržíme...  Dobrá,  půjdeme se teď domluvit  s ostatními otroky.  Musíme jim oznámit,  že
konečně nastal čas jejich svobody!“

„Domluvit... Ovšemže ano,“ souhlasil Džataši zamyšleně. „Jenom nevím, jestli to bude
lehké. Jak znám všechny rasy otroků, ujišťuji tě, že nejméně se dvěma budou problémy...“

„Problémy?“ podíval jsem se na něho tázavě.
„Jsi hrozně chytrý, Honzo, ale jsi tu jen krátce,“ řekl Džataši. „Já jsem tu od narození

a znám všechny, věř mi... Asi by bylo lepší, kdybys teď nechal trochu víc jednat mě, já mám
docela dobrou představu, co bychom dělat měli.“

„No dobrá, nechám se poučit,“ řekl jsem. „Nechám jednání na tobě, ale nerad bych
zůstal úplně mimo.“

„Budeme přece pořád spolu. Prozatím všem oznámíme, že vláda Omíorů skončila,“
řekl Džataši. „Pak se uvidí.“

 *****
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Hvězdolet Omíorů
Shromáždění otroků jsme svolali do velikého sálu v druhé zóně od středu lodě. Byla to

nepoužívaná jídelna; původně snad přichystaná pro Omíory, kteří se zde však, co paměť
i těch nejstarších otroků sahala, nikdy nescházeli. Každý Omíor se vždy nechal obsluhovat
otroky, někteří i několika, pokud se ovšem nenacházel v místech, kam otroci nesměli.

Jídelna byla v pořádku a dokonce byla funkční, takže se všichni mohli i najíst. Mnozí
tak mohli dostat první pořádné jídlo za celou dobu svého pobytu ve hvězdoletu, ale nikdo na
jídlo neměl  ani  pomyšlení.  Kromě nás  dvou bouřlivé  události  posledního dne prakticky
nikdo  nechápal.  Všude  po  hvězdoletu  se  válely  tisíce  mrtvol  Omíorů  i otroků.  Mnozí
z otroků před nedávnem zažili okamžiky hrůzy a smrti svých přátel, mnozí už také sami
očekávali jistou smrt ze zbraní Omíorů; potom, pro většinu z nich stejně nepochopitelně
a záhadně nastala zkáza otrokářů a vysvobození.  Teď všichni taktéž neočekávaně dostali
pozvání na sněm. Bylo rozšiřováno od jednoho otroka k druhému, nemohli jsme je obcházet
jednotlivě. Komunikační systém jsme dosud nezvládli, ačkoliv tu jistě někde byl. Při ústním
podání se sice šířily i všelijaké fámy, ale všichni byli zvyklí okamžitě poslechnout, takže
jsme se shromáždili poměrně brzy. Otroci se domlouvali jenom polohlasně, jako by se pořád
báli.  Přesto obrovská jídelna vřela tisíci  hlasy. Odběhl jsem s Džatašim do velínu podle
plánku hvězdoletu zkontrolovat, jsme-li všichni. Bylo tomu tak, na svém místě zůstaly jen
děti všech ras v oddělení školek a porodnic; ty z toho ovšem ještě neměly rozum.

Když jsme se v našem zrychleném čase vrátili do jídelny a uprostřed ní se zpomalili,
objevili jsme se tak náhle všem očím. Někteří si nás hned nevšimli, takže hluk utichal jenom
postupně, ale nakonec přece jen nastalo ticho. Podle dohody zahájil jednání Džataši. Aby na
něho bylo vidět, vyskočil si na jeden stůl a začal k otrokům mluvit.

„Prosím vás všechny, abyste poslouchali, co vám řeknu,“ začal, ačkoliv v sále bylo
ticho a všichni se pozorně dívali jenom na něho.

„Nemohli jste zajisté přehlédnout, že nás dnes naši páni začali zabíjet, zdánlivě bez
zřejmého důvodu. Jejich běsnění jste si asi nedovedli vysvětlit,  ale určitě jste si všichni
všimli, že právě tak nenadále vždy skončilo jejich záhadnou smrtí. Určitě se teď ptáte, co se
na lodi stalo. Nebudu vás napínat. Část otroků se dneska proti našim pánům vzbouřila. Moje
bezvýznamná maličkost k této skupině patří a proto jsem tu, abych vám vysvětlil, jak ke
vzpouře došlo.“

Dlouze,  zeširoka  a podle  mě  celkem  zbytečně  rozebíral,  jak  bylo  nutné  tuto  akci
pečlivě tajit, aby se snad Omíorům předčasně neprozradila, což bylo příčinou toho, že nikdo
z ostatních otroků nevěděl, co se vlastně děje.

„Ačkoliv  se  mi  to  původně  zdálo  neuskutečnitelné,  zabili  jsme  všechny  Omíory
nacházející se na hvězdoletu a zmocnili jsme se celé této lodě. Teď jsme všichni svobodní
a musíme se spolu dohodnout, co budeme dělat dál,“ skončil.

V sále byl chvíli šum.
„Měli bychom rozbít to prokleté hnízdo Omíorů!“ křikl kdosi na opačném konci sálu.
„Rozbít? Proč?“ podivil se Džataši.
„Aby už nikdy nemohlo zotročovat lidi...“
„Zničit hvězdnou loď? Proč? Copak ta za něco může?“ opáčil Džataši. „Kdybychom ji

rozbili,  všichni zemřeme, vždyť kolem ní není vzduch,  který všichni nutně potřebujeme
k dýchání.  To  snad  ví  každý.  Když  nejsou  naživu  Omíorové,  nikdo  už  nebude  nikoho
zotročovat – má to snad někdo z vás v úmyslu? My ne!“

„A kdo vlastně je ta malá část otroků, která se dala do boje s Omíory?“ přihlásil se
jeden bývalý otrok z planety Kubur. Vypadal jako vajíčko s tenkýma rukama a nohama, oči
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měl na stopkách a očividně se bál, protože se těma očima pořád nervózně rozhlížel kolem
sebe.

„Cožpak na tom záleží?“ opáčil Džataši.
„Chtěli bychom znát zabijáky, kteří přemohli Omíory. Rád bych věděl,  co je to za

bestie!“
„Mě přece dávno znáš, Gjuware!“ usmál se Džataši.
„Ty že bys někdy v životě zabil nějakého Omíora? Tomu se přece nedá věřit!“
„Do dneška jsem nezabil ani jednoho,“ přikývl Džataši. „Teď jich mám na svědomí

něco přes deset tisíc.“
„Cože? Ty – a sám? Deset – tisíc?“ zamrkal svýma očima na stopkách malý Gjuwar.

Džataši mu jen přikývl.
Podle  statistik,  jenž  jsme  se  ve  velínu  dozvěděli,  měla  posádka  hvězdoletu  téměř

čtyřiadvacet  tisíc  dospělých mužů,  otroky nepočítaje.  Myslím,  že  jsme se  o ně  rozdělili
zhruba napůl, takže opravdu měl každý z nás na kontě přes jedenáct tisíc nepřátel. To byl
výkon, jaký se jen tak nevidí, zvlášť když jsme neměli žádné zbraně hromadného ničení, ale
pouhé meče – a ovšem čas, který – ať se to vezme jak chce, pracoval převážně pro nás...

„Při vaší pitomé vzpouře zbytečně zařvala spousta lidí,“ zabručel muž z planety Um-
lusít. Obývali ji netvorové, kteří mi připomínali Ferdu mravence; na svém třímetrovém těle
měli tvrdý, modrozeleně lesklý krunýř jako má náš hmyz, jenomže uvnitř měli normální
kosti z vápníku jako lidé ze Země nebo z ostatních světů. Toho jsem si nedávno povšiml,
když jsem jednoho z nich nechtíc rozdrtil kusem stěny. Měli úžasnou sílu a každý z nich
dokázal naráz zvednout rukama do výšky více než půl druhé tuny, ale kdyby se dostali mezi
rozjetý železniční vagon a betonovou stěnu, také by je rozdrtil.

„Omíorů není škoda, ale nás z Um-lusít zbylo ani ne půl druhé stovky, ostatní byli
zabiti!“

Na  to  nebylo  možné  nijak  odpovědět.  Pochopitelně,  masakr  na  lodi  byl  jistě
oboustranně krutý, ale rozhodující snad byl výsledek a ten hovořil pro nás.

„Také  mnoho  mých  kamarádů  Omíorové  upálili,“  přidal  se  k němu  úlisně  žlutě
a modrofialově  strakatý  kočkovitý  muž  z Ghoaverin.  „Já  jsem,  přiznám  se,  před  jejich
hněvem zalezl mezi odpadky, ale tam jsem viděl, jak všechny ostatní lidi v místnosti upekli
zaživa.“

„Tím snad chcete říci, že jsme proti Omíorům neměli nic podnikat?“ vybuchl Džataši.
„To doufám nemyslíte vážně! Vždyť každému z nás hrozila smrt v kterémkoliv okamžiku!“

„Každému  ne,“  opáčil  Ferda  mravenec.  „My jsme  jim  příliš  nechutnali,  nás  měli
hlavně na práci. A vůbec – kdo poctivě pracoval, nemusel se ničeho bát.“

„Jenže to platilo jen u vás, Um-lusítů,“ vykřikl na něho kdosi na druhém konci sálu.
„My z Xítió jsme pro Omíory byli jen obzvlášť chutná lahůdka. Měli nás tu jako číšníky, ale
mohli bychom se třeba přetrhnout, stejně každý z nás brzy skončil na pekáči. Všichni jsme
tady mladší,  než kolik je třetina obvyklého věku na Xítió.  Nenechávali nás ani dožít  se
většího věku, jen aby si nezkazili pochoutku. Podle tebe jsme se neměli čeho bát? Vždyť já
už jsem pomalu počítal dny do nějaké slavnosti, které se zúčastním jako hlavní chod!“

„Vzpoura se opravdu nedala odkládat,“ ujal se opět slova Džataši. „Uvažte, že naše
loď obíhá kolem nešťastné planety, kde každým dnem hynou statisíce místních obyvatel.
Kdybychom nechali Omíory na pokoji, byli by brzy zničili další svět.“

„Takových už bylo více! Um-lusít zničili, že tam nezůstal ani kámen na kameni! Proč
pomáháte zrovna těm dole? Nám také nikdo nepomohl!“

„A to měla být zničena další planeta jako Um-lusít?“
„Proč jste nepomohli nám, když nám bylo nejhůř?“ vyprskl muž z Um-lusít. „To od

vás vůbec není spravedlivé!“
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„Tady nejde o spravedlnost, ale o možnosti,“ řekl na to dotčeně Džataši. „Pokud vím,
Omíorové rozvrátili váš svět už před mnoha sty lety, kdy u nás na Xítió neměl nikdo tušení,
že  nějací  Omíorové  existují.  Nám  pak  také  nikdo  nepomohl  –  jak  víš,  Xítió  dopadla
podobně.“

„No  právě!  Proč  vy,  lidé  z rovněž  zničených  světů,  tak  obětavě  pomáháte  úplně
neznámým bytostem?“

„Protože jsme se až dosud před Omíory třásli stejně jako všichni!“ vybuchl Džataši.
„My jsme na Omíory nestačili, nás dobyli velice snadno. Vy Um-lusíté jste se prý bránili
déle a houževnatěji, ale s jakým výsledkem? Omíorové nakonec váš svět přeorali kyfojem,
že tam nezůstal kámen na kameni a jen hrstku si vás ponechali – ne na jídlo, ani jako otroky,
spíš jako kuriozitu. Co já vím, přímo na hvězdolet zaútočili jako první a jediní lidé Země.
Jedno malé letadlo sem doneslo pár střel, ale ty málem zničily a rozmetaly celou loď.“

„No právě! Co přitom zahynulo otroků!“
„Ale i Omíorů!“ nedal se vytrhnout Džataši. „Skoro dva tisíce jich přitom zemřely,

někteří ihned, jiní na nějakou podivnou nemoc! Otroci sice umírali také, ale lidé Země přece
nevěděli, že tu nějací otroci jsou.“

„A vaše skupinka se nad tím tak dojala, že hned vyvolala vzpouru, při níž více než
polovina z nás přišla o krk! Pěkně děkuju!“

„Omíorové na téhle lodi přišli o krk všichni,“ odsekl na to Džataši. „Prostě to nešlo
udělat líp. Bylo nás málo, jsme rádi, že to skončilo aspoň takhle. Taky se musím přiznat, že
já sám jsem zpočátku dlouho nevěřil v takový úspěch. Počítal jsem, že zabijeme pět až šest
Omíorů. Když jsme je začali kosit po desítkách, byl jsem rád, že jim způsobíme pořádnou
škodu, ale teprve když jich zbývalo jenom něco kolem stovky, došlo mi, že možná přece
vyhrajeme my – a ne oni. Byl to tak krásný pocit, mít konečně naději na svobodný život!“

„No ovšem! Doufám, že vás teď lidé Země ocení a budou vám dlouho vděční!“
„Nebýt pozemšťanů, nikdy bychom Omíory neporazili,  ty chytráku! Tuhle vzpouru

jsme nevymysleli  my,  neměli  bychom ani  zbraně,  které  by  vyvážily  omíorskou přesilu.
Jedině lidé Země měli naději, že vzpouru nejen vyvolají, ale dotáhnou ji až do vítězného
konce!“

„To  je  pravda,  jenom  oni  se  několikrát  Omíorům  postavili,  dokonce  i tady  na
hvězdoletu!“ ozval se kdosi ze sálu.

„Tak vidíte! Nejenže nám lidé Země nemusí být vděčni, ale my naopak budeme vděčni
jim!“

„A kolik je vůbec v té vaší skupince pozemšťanů? Pokud vím, většinu jich Omíorové
povraždili, dokonce byli jako první na řadě, když začalo zabíjení otroků!“

Rozhlédl jsem se poplašeně kolem. Opravdu, mnoho krajanů jsem tu neviděl, ačkoliv
byli původně mezi otroky na předním místě co do počtu – Země byla přece tak blízko, že
Omíorové námi nemuseli nijak šetřit.

„Původně jich byla polovina,“ řekl Džataši, ani nemrkl. „Jak víte, i oni oplakávají své
mrtvé. Tak na ně přestaňte nadávat, vždyť právě jejich zásluhou přišli všichni Omíorové
o hlavy! Lidé Země ostatně měli plné právo zničit tuto loď celou i bez ohledu na nás, co
jsme uvnitř. Já myslím, že nás i tak přežilo dost. Rozhodně víc, než pozemšťanů.“

„Ti mají pořád ještě celou planetu...“
„Ano,  jenomže tu stále  ještě  ničí  letadla  Omíorů,  kteří  tam v této  chvíli  podnikají

lovecké nálety.“
„Omíorové nejsou ještě všichni mrtví?“ zděsil se kdosi. Ostatní strnuli. Přece jen by se

sem mohli někteří otrokáři vrátit – a bylo by zle!
„Proto si na ně musíme počkat a až se vrátí, zlikvidujeme je,“ sliboval Džataši.
„A co my? Co máme dělat my?“
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„Na  tom  se  teď  budeme  muset  shodnout,“  prohlásil  Džataši  naléhavým  tónem.
„Nemůžeme už dál jednat každý na svou pěst, to by nás mohlo přijít draho! Pustili jsme ze
zřetele piloty výsadkových letadel a ti, když se vrátili, nám tady udělali pořádnou čáru přes
rozpočet. To by se už nemělo opakovat.“

„No jo, vy už víte jak proti Omíorům. Ale co my ostatní? Naučíte nás také zabíjet
Omíory?“

„Nikoho  už  to  nenaučíme,“  zavrtěl  hlavou  Džataši.  „Je  to  sice  jednoduché,  ale
nemáme dost zbraní pro všechny. Budeme muset Omíory pobít sami, ale přece jen bude
možné, aby nám někteří z vás pomáhali.“

„Jak vám máme pomáhat – beze zbraní?“
„Budeme potřebovat dobrovolníky, aby drželi hlídky na všech klíčových místech lodě.

Sami nemůžeme uhlídat všechno. Když jsme se zabývali jednou skupinkou Omíorů, druhá
zatím někde na opačném konci lodě vraždila. Teď to nebude o mnoho lepší, je nás pořád
málo. Potřebujeme proto, aby nám někdo včas podal zprávu, až se budou Omíorové vracet.“

„Ale co budou dělat ostatní?“
„Ostatní? Podle mě teď bude zapotřebí udržet v chodu loď, aby zůstala obyvatelná,

jinak bychom mohli zahynout všichni. Snad bychom měli pokračovat i v opravách rozbitých
úseků.  O Zemi  toho  víme  tolik,  že  odtud  nemůžeme  spoléhat  na  žádnou  pomoc.
Kdybychom přišli o loď, pak kdekoliv jinde ve vesmíru bychom mohli hledat záchranu na
planetě – máme tu přece spoustu výsadkových letadel. Jenomže nezapomeňte, že lidé Země
nevědí, že na lodi Omíorů už zvítězili bývalí otroci – oni přece nevědí o nás otrocích vůbec
nic. Copak se stane, když přistaneme někde na Zemi s omíorským letadlem? Lidé Země nás
samozřejmě budou považovat za své nepřátele, za krvežíznivé netvory – a nejspíš s námi
rychle  zatočí,  ani  bych  se  jim  moc  nedivil.  Budeme  s nimi  muset  co  nejdříve  navázat
kontakt a přesvědčit je, že už tu nemají nepřátele.“

„Proč? Co nám je do lidí Země?“
„Když je nepřesvědčíme o našich dobrých úmyslech, budou nás stále považovat za

nepřátele.  Vzpomeňte si,  jak strašné střely lidé Země mají!  Už jednou se do téhle lodě
strefili – a příště to budou mít snazší, my přece pořád nevíme, jaké zbraně můžeme na svou
obranu použít. Pro nás bude mnohem lepší s lidmi Země se spřátelit, než se jich bát. Kromě
toho nezapomeňte, že bez nich by nám pořád panovali Omíorové.“

Debata se šťastně přehoupla přes kritický bod, nebezpečné nálady opadly. Pocit, že se
někde blízko skrývá nebezpečí, dokáže stmelit dohromady nejen pozemšťany, ale i bytosti
zcela odlišných typů. Brzy bylo každému jasné, že prvním vítězstvím jsme dosud nedosáhli
všech cílů. Sehnat dost dobrovolníků na hlídky bylo pak ovšem hračkou.

Rozmístili jsme je podle pokynů Džatašiho a plánu lodě na všechna potřebná místa.
Nejbojovnější dobrovolníky dával k přístavům výsadkových letadel. Ve velínu, kde jsme
měli hlavní stan, jsme snadno zjistili, že přístavů bylo původně dvanáct, ale tři byly zničené
atomovým úderem ze Země.

Nejmírnější bytosti, mimo jiné i všechny své krajany, umístil Džataši na mou prosbu
do oddělení malých dětí. Měli se tu starat o kojence (krmené ovšem z lahví), o menší děti,
měli dávat pozor také na děti dosud nenarozené. Byl jsem se tam podívat, zajímalo mě, co
se  stalo s miminky Omíorů,  narozenými v době vzpoury.  Ukázalo se,  že je  ošetřovatelé
nechali bez pomoci, tři děti mezitím zemřely, s ostatními to bylo vážné. Jeden náš člověk,
pozemšťan,  vysoký světlovlasý Švéd Sengö Patterson,  byl  naštěstí  lékař  a považoval  za
svou samozřejmou povinnost postarat se o malé děti. Když jsem ho o to žádal a vysvětloval
jsem mu, co už jsem o Omíorech a jejích „strojích na děti“ věděl, ukázalo se, že o nich ví
mnohem více než já. Lidí ze Země, s nimiž bych se tak hladce domluvil, ale bylo zoufale
málo.  Masakry  zaměřené  především  proti  nám  přežilo  všehovšudy  sto  čtyřicet  devět
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pozemšťanů. Můj první známý, Jošikava z ostrova Hokkaido, mezi nimi byl, ale nenašel
jsem tu krajana Ludvíka – neměl zřejmě štěstí.

Mezi dětmi byla i malá batolata Omíorů, dokonce i trochu větší děti, dejme tomu asi
do  deseti  let,  pokud  bych  je  měl  nějak  porovnat  s pozemskými  dětmi.  Kolik  jim  bylo
skutečně, to jsme nevěděli,  protože nikdo z otroků neměl ponětí,  jak dlouho mohou být
Omíorové naživu. Všechny Omíorské děti se však na nás dívaly bez bázně, neměly pro nás
vysloveně nepřátelské, ba ani nedůvěřivé pohledy. Byly sice zvědavé, ale to bývá u dětí
celkem přirozené. S Pattersonem jsme se shodli na názoru, že malé děti nemohou za své...
no, rodiče přece jen ne – řekněme za své krajany.

Vrátil jsem se pak do velínu, kde jsem se opět pokoušel vniknout do tajů počítačových
systémů  omíorského  hvězdoletu.  Bylo  to  teď  podle  mě  ze  všeho  nejdůležitější.  Když
nebudeme umět s lodí manipulovat, přijdeme o ni. Tragédie by byla, kdyby se to stalo dřív,
než se vrátí  poslední  Omíorové a než je  zlikvidujeme. Také bychom mohli  havarovat –
a kdo si umí představit spoušť, jaká by asi vznikla pádem osmikilometrové lodě s velkým
množstvím hvězdného paliva v nádržích, tomu by mělo být jasné, že jsme se museli snažit
za  každou  cenu.  Teď  už  jsem  věděl,  proč  sestřelená  omíorská  letadla  hořela,  ale
nevybuchovala, kde v nich byly motory, palivo i zbraně. Když zapálíte nitroglycerín, shoří
poměrně klidně a nikdo by si  ho nemusel všímat.  Stačí však slabý náraz – a trhá skály.
Podobně tomu bylo s omíorskými energetickými stroji.  Zásahem rakety nebo granátu do
letadla se uvolnilo klidné hoření, shořelo ovšem nejen palivo, ale i motory a zbraně. Proto
pak nemohli  naši experti  v troskách letadel nic objevit.  Výbuch paliva by byl podstatně
horší a ani si nedovedu představit pád hvězdné lodě na povrch Země. I kdyby tady také
došlo  jen  k hoření,  takové  množství  paliva  by  nejspíš  shořelo  s účinky  srovnatelnými
s výbuchem legendární sopky Krakatau. Takový výbuch by mohl vážně poškodit zemskou
kůru, smést polovinu světa ihned a i zbytek by potom byl jen těžko obyvatelný. Civilizace
Omíorů zacházela se silnějšími energetickými zdroji, uměla pro svou potřebu využívat větší
síly,  než  jaké  se  skrývají  v jádrech  atomů.  Málo  platné,  největší  silou  ve  vesmíru  je
gravitace, má přece na svědomí i takové jevy jako neutronové hvězdy a černé díry.

Nikdo z bývalých otroků mě při mých výzkumech nerušil. Když se rozneslo, že patřím
ke skupince vzbouřenců,  měli pak přede mnou respekt dokonce i moji krajané. Džataši
nikomu na lodi neprozradil, že naše skupinka měla od začátku jenom dva členy, ale podařilo
se mu vzbudit dojem, že zbytek zůstává nepoznán mezi ostatními. Svůj postoj mi objasňoval
tím, že jen takhle udržíme respekt těch, kteří by nám jinak mohli dělat problémy. Trochu
jsem s ním  nesouhlasil,  nemínil  jsem však  tyto  poněkud  zkreslené  informace  vyvracet.
Přímé lži se ostatně Džataši ani nedopustil. Byla nás skutečně jen malá skupinka, polovinu
tvořili  pozemšťané a urychlovače jsme opravdu neměli  pro nikoho dalšího.  Abychom si
vyrobili  další,  museli  bychom nejprve sami ovládnout omíorské výrobní roboty,  s nimiž
jsme dosud neuměli zacházet. Ale ani potom bych nerad dával kdekomu do rukou zbraně,
jež smetly Omíory i s jejich technologickou převahou...

Během několika hodin jsem se v hlavním velínu dozvěděl víc než za celou předchozí
dobu. Dalo by se namítnout, že jsme tu až dosud byli jen několik sekund, ale to by nebyla
celá pravda. Několik sekund pro Omíory – ale pro nás desítky hodin vyplněných nervovým
napětím  a neustále  se  zvyšující  únavou.  Především  jsme  tenkrát  zjišťovali,  kde  jsou
Omíorové a jak se k nim nejlépe dostaneme, a až na druhém místě, co by se tu dalo dělat
jiného. Teď jsem měl na své výzkumy klid – a nejlepší počítače v širokém vesmírném okolí.
Ve velínu mi počítače nic nezatajovaly, ačkoliv jsem neměl náramek pro Omíory, ale stále
jen svůj.  Vědomosti,  které se mi dostaly jako Madgéšovu asistentovi,  byly mezi otroky
unikátní. Nikdo jiný neměl větší předpoklady zvládnout bitevní mezihvězdnou loď jako já.
Ale  ačkoli  to  tak  možná  navenek  vypadalo,  nebyl  jsem  klidný,  dokud  jsem se  trochu
nenaučil obsluhovat aspoň některé zbraňové systémy.
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Nepotřeboval jsem ani nalít tyto vědomosti do hlavy. Jakmile jsem se naučil vstupovat
do počítačových nápovědných systémů, mohl jsem o hvězdné lodi zjistit prakticky všechno
i bez nebezpečného zásahu do mozku, jakým by omíorské učení bezesporu bylo. Trvalo to
sice mnohem déle, avšak na konci prvního týdne jsem si byl jist, že hvězdolet zvládnu.

Mezitím se  však  přihodilo  několik  událostí,  které  rovněž  do  našeho života  citelně
zasáhly.

Nejprve to byl spor, dalo by se říci čistě etický. Když se jednalo o odklízení mrtvol
Omíorů, měl jsem o tom jakési  představy v podobě využití  drtičů na recyklaci odpadků.
Bylo jich tu několik, takhle velký kolos pochopitelně nemůže žít jen ze zásob. Dalo by se
říci, že všichni jedli recyklované potraviny, kromě Omíorů, kteří si potrpěli na čerstvé maso.
Z drtičů a homogenizátorů se odpadky přečerpávaly do varných nádob, kde se rozvařily na
neidentifikovatelnou  masu.  Ta  byla  přemisťována  do  prvních  kvasných  tanků,  pak  se
odpařila část vody a zahuštěný odpad se vedl do biogenerátorů. V nich rostly a množily se
kvasinkám podobné mikroorganismy ruzevy. Ty všechnu biohmotu spotřebovaly pro svůj
růst  a poté  byly  přečerpávány  dále  a tepelně  zpracovávány  horkou  parou,  čímž  vznikla
základní živná hmota. Tu už bylo možné i bez dalších úprav jíst, byla ovšem nevalné chuti,
musela  být  dochucována  a obohacována  dalšími  přísadami.  Tak  vznikal  nejen  hnusný
irrkeln, který měl předem „vylepšovat“ maso lidí, určených pro jatečné použití, ale také
lahůdky, jež jsem několikrát s Džatašim vychutnával, když jsem předal Madgéšovi některé
obzvlášť zajímavé vynálezy.

Recyklační úseky lodě pochopitelně zpracovávaly i všechny mrtvoly, které Omíorové
nezkonzumovali.  Ačkoliv byli všichni lidožrouty, své vlastní mrtvé nepojídali – a kromě
toho měli zálibu v dobrém jídle, nejedli ani maso otroků, zemřelých na nějakou podezřelou
nemoc. Za letu se žádné nemoci na lodi nevyskytovaly; ovšem při pobytu u planet se občas
stávalo, že lovecké letouny přivezly na loď nemocné jedince. Nemoci Omíorové likvidovali
vždy velice jednoduše – nakažené, nebo jen podezřelé z nákazy prostě vhazovali zaživa do
drtičů, pro jistotu se všemi, kdo s nimi sdíleli ložnici. Považovali za jisté, že zárodky nemocí
nemohou projít varnými kotli živé. Nemocné tedy využívali jen jako biohmotu.

Když  se  nad tím zamyslíte,  pak  i naše  pohřbívání  mrtvých do hrobů  má podobné
konce  –  náš  cyklus  je  však  časově  trochu delší.  Pohřbívání  mrtvých do  recyklátorů  se
mnohým bude zdát jako cynické, ale v kosmické lodi je to jediné možné řešení. Kdyby se
mrtvým prokazovala alespoň minimální úcta, nikdo by proti takovým pohřbům neměl mít
výhrady. Tak měli podle mě skončit i všichni zabití v poslední bitvě.

Jiný názor na to však měly bytosti z Um-lusítu spolu s ještěrkovitými lidmi ze Rhora-
moantu.  Podle  nich  byla  škoda  nechat  znehodnotit  takové  množství  kvalitního  masa.
Bezhlavá  těla  Omíorů  raději  ukládali  do  obrovských  mrazicích  komor  k ostatním
potravinám, některé mrtvoly si dokonce na místě upekli a pustili se do hostiny. Nikdo jim
nebránil, každý v skrytu duše Omíorům přál, že se jim konečně dostalo stejného osudu, jaký
sami připravovali jiným.

Když se zjistilo, že do skladu potravin nepřenášejí jen Omíory, ale všechny mrtvé bez
rozdílu ras, nastal spor, který přerostl až v regulérní hromadnou rvačku. Krajané se obvykle
za své mrtvé postavili. Většinou byli ochotní dát všechny jiné mrtvoly ke zkonzumování, ale
své příbuzné si bránili. Nejhůře na tom byli slabí Xítiané, kteří nemohli své mrtvé ubránit
před fyzicky silnějšími Um-lusíty; navíc se o nich dobře vědělo, že mají nejchutnější maso.
Xítiany však napadlo poslat pro svého krajana Džatašiho a do sporu jsme se pak vložili my.
Nemohl jsem v tom Džatašiho nechat a kromě toho jsem se obával, že by bez našeho zásahu
mohla  taková rvačka skončit  strašlivým krveprolitím.  Chybělo jen,  aby někoho napadlo
kromě  masa  mrtvol  stejným  způsobem  využít  i maso  živých,  nejspíš  slabších  jedinců.
Následovala by opravdová katastrofa – a tu bylo nutné včas předejít.

70



Při našem urychlení jsme byli na místě půl sekundy poté, co nás požádali o pomoc.
Objevili jsme se v pravý čas: vzduchem se už blýskaly kuchyňské nože a tekla krev, zatím
naštěstí jen z lehčích poranění. Samozřejmě jsme všem ihned předvedli, že by si měli najít
lepší zábavu. Nože jsme jim zlikvidovali jako první. Bylo pro nás hračkou nasekat jejich
vytasené čepele na drobné kousíčky. I ty první z nich ještě visely ve vzduchu, když jsme
zničili poslední. Po nich přišly na řadu i všechny ostatní zbraně – různé tyče, kyje, všelijaké
nářadí,  ba i kosti,  na nichž bylo ještě zelené, krvavé maso Omíorů. Teprve pak jsme se
zpomalili,  aby si nás všimli. To jaksepatří všechny zarazilo, nejvíc ty horkokrevné, kteří
náhle  zcela  nepochopitelně  přišli  o své  zbraně.  Neznámé  nebezpečí  budí  vždycky  větší
obavy.

To už jsem se neudržel ani já. Vyčetl jsem všem, že by měli držet spolu a ne se rvát
mezi sebou, když na nás mohou každou hodinu vtrhnout Omíorové z výsadkových letadel.
Také  tento  argument  pomáhal  zchladit  horké  hlavy.  Spor  nakonec  skončil  tak  rychle
a hladce, jak jsme ani nečekali. Dvacet tisíc mrtvých Omíorů se stejně nevešlo do lednic,
nebylo tedy možné dávat sem ostatní. Rozhodl jsem, že každá rasa může se svými mrtvými
naložit, jak uzná za vhodné. Nakonec lidé z Um-lusítu a z Rhora-moantu souhlasili, že jim
budou stačit Omíorové, ačkoli na nich bylo vidět, že se svých choutek nevzdávají zrovna
ochotně, zejména pokud jde o mrtvé z Xítió, na které se už nepokrytě těšili. Byl to první
případ sporu mezi bývalými otroky – bohužel nebyl ani zdaleka poslední.

V té době nastaly další problémy s vracejícími se posádkami výsadkových letadel.
Dvaatřicet strojů z šestatřiceti se na hvězdolet vrátilo v pořádku. Přilétávaly vždy ve

dvojicích, každá spořádaně do svého hangáru a o chvíli později jejich piloti vyšli do okružní
chodby, kde je čekala jistá smrt. Naše meče s nimi udělaly pokaždé krátký proces a my jsme
se ihned vraceli  do velínu v centru lodě.  O jednání  jsme se  už  ani  nepokoušeli.  Hlídky
v přístavech  nám  vždycky  ohlásily  jejich  přílet  a další  dobrovolníci  se  pak  postarali
o mrtvoly. Jak došlo k jejich záhubě, zůstávalo pro všechny i nadále záhadou, protože nás
dvou si  na  místě  činu  nevšiml  nikdo,  navíc  ti,  co  byli  s námi  ve  velínu,  všem později
přísahali,  že  jsme  se  z velínu  nehnuli  ani  na  sekundu.  V tom  měli  dokonce  pravdu  –
i s cestou jsme to teď často stihli  v kratším čase. Měli jsme vlastně moc nad všemi, ale
nikdo nám nemohl vyčítat, že bychom ji někdy zneužili. Uvědomoval jsem si však, co by
tento  přístroj  znamenal  pro  gangstery  a podobné  ptáčky  na  Zemi.  Nic  takového se  tam
nesmí dostat dokud lidé nezmoudří, i kdyby to mělo být až za deset tisíc let! Podobně se
nám  lidem  trochu  předčasně  dostala  do  rukou  jaderná  energie  –  velice  málo  chybělo
a zlikvidovali bychom se sami i bez Omíorů!

Čtyři poslední letouny se však na hvězdnou loď nevrátily a dva z nich navíc zůstaly
někde na Zemi.  Udělali  jsme totiž  stejnou chybu jako Omíorové;  podcenili  jsme svého
nepřítele. S většinou výsadků jsme problémy neměli a nechali jsme se tím trochu ukolébat.
Bylo vlastně s podivem, jak se až dosud všichni Omíorové spořádaně vraceli na mateřskou
loď, odkud nebyl od začátku vzpoury vypraven k Zemi žádný další letoun. Což si dosud nic
neuvědomili?  Zřejmě  ne,  možná  jim  nepřišlo  na  mysl,  že  by  hvězdná  loď  mohla  být
poražena – zevnitř.

Pak však najednou přilétly hned dvě dvojice. První jsme zlikvidovali stejně hladce
jako všechny dosavadní. Dvě další letadla však zůstala nehybně viset v prostoru nedaleko
od hvězdné lodě a zřejmě na cosi čekala. Posádky první a druhé dvojice letadel měly možná
domluvenou nějakou zprávu, tu však první posádka nikomu předat nemohla, neboť mrtvá
těla  pilotů  mezitím  dávno  zmizela  z chodeb.  Druhá  dvojice  Omíorů  se  dlouho  neměla
k přistávání  a po  nějaké  době  se  oba  jejich  diskoplány  daly  na  útěk.  Jejich  neochota
k přistání naštěstí byla už hodnou chvíli podezřelá i nám a když se oba stroje obrátily na
útěk  k Zemi,  už  jsem  na  nic  nečekal,  zapnul  jsem  urychlovač,  sedl  si  k předběžně
zamířenému emitoru a spustil po nich palbu.
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Nebyly  to  ovšem emitory kyfoje.  S touto  zbraní  bych oba  letouny zničil  naprosto
určitě, ale co by to udělalo dole na Zemi, to jsem si nechtěl ani představit. Omíorové počítali
zřejmě s tím, že kyfoje nepoužiji a proti ostatním zbraním začali kličkovat, co motory jejich
letadel dovolovaly.

S čím však nepočítali, byl fakt, že já mohu reagovat tak rychle. Z mého pohledu se
zaměřovací  ležatý křížek pohyboval  pomalu,  jenže rychleji  než  letadla.  Problém by byl
reagovat včas na všechny změny směru, další by byl přesně vystihnout okamžik stisknutí
spouště.  Ne  však  pro  člověka  čtyřtisíckrát  urychleného.  Zaměřovací  kříž  se  mi  kryl  se
středem letadla příliš dlouho, než abych se mohl minout. Trvalo to méně než čtvrt sekundy
od okamžiku, kdy jsem se urychlil. Emitory bez sebemenšího zvukového nebo světelného
efektu vyplivly do prostoru krátké impulsy tisícinásobné gravitace. Nic nebylo znát – ale na
obrazovkách nám obě letadla náhle vzplála jako malá, oslnivá sluníčka, která stejně rychle
zhasla a změnila se v oblak rozplývajícího se jiskřícího dýmu...

Omíorové  však  zřejmě  byli  mnohem lépe  domluvení,  nežli  jsme  čekali.  Na  Zemi
zbývala  už  poslední  dvě  letadla.  Jejich  piloti  zřejmě očekávali  co  se  bude  dít  a možná
dostali od svých kolegů varování ve chvíli,  kdy se dávali na ústup od hvězdoletu. Podle
plánku  museli  být  přímo  na  dohled,  takže  si  povšimli  i záblesků  vybuchujících  strojů.
Poslední dvě posádky výsadkových letadel si konečně mohly připustit i tu nepochopitelnou
možnost, že na jejich veliké a mocné hvězdné lodi už nevládnou jejich krajané...

Poslední  Omíorové  se  k mateřské  hvězdné  lodi  nevrátili.  A nejen  to.  Piloti  obou
posledních  letounů  skoro  současně  se  zábleskem,  oznamujícím  neslavný  konec  jejich
kolegů, vypnuli identifikační světélka a tím se nám docela ztratili z mapy. Věděli jsme, že
v kritické chvíli byly oba jejich stroje kdesi nad pralesy na severním okraji Brazílie. Od
tohoto okamžiku mohly přeletět, kam je napadlo – a my jsme o nich nevěděli...

 *****
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Návrat domů
Hvězdolet jsme v provozu bez jeho původních pánů udrželi a za několik týdnů už jsme

se v něm vyznali alespoň natolik, že jsme se nemuseli bát nějaké havárie. Naučil jsem se
tento obrovský kolos řídit a přitom jsem s ním pro jistotu přešel na vzdálenější stacionární
oběžnou dráhu. Teď jsme zdánlivě nehybně viseli nad rovníkovou Afrikou a cítili se trochu
bezpečnější před možnými útoky, ať pozemských raketoplánů, nebo Omíorů. Kromě toho
jsme měli přímo na očích Evropu, kam bych se nejraději ihned podíval. To však v současné
době nebylo možné, protože jsem nemínil hvězdolet opustit, dokud hrozilo nebezpečí, že
zaútočí poslední omíorská letadla.

Džataši byl neustále ve velínu se mnou, ale ať jsem se snažil sebevíc, nemohl jsem ho
naučit ovládat hvězdolet tak, jak jsem to už uměl sám. Bylo to marné, chyběly mu základní
znalosti z fyziky. Pořád nechápal, co je to vlastně oběžná dráha a proč nespadneme na Zemi.
Pojem stacionární dráha mu neříkal vůbec nic,  ačkoliv v omíorštině to slovo znal.  Moje
dosavadní  manévry  s lodí  mu  byly  naprosto  nepochopitelné.  Myslel  si,  že  jsem  nějak
odstrčil Zemi a zastavil pak její otáčení, což jediné bylo jasně patrné z obrazovek. Proč jsem
zadával  příkazy  a jaký  byl  jejich  smysl,  zůstalo  pro  něho  tajemstvím.  Hodně  tu
spolupůsobila skutečnost, že se uvnitř lodě ani při nejprudších manévrech neprojevovalo
přetížení.  Omíorské  gravitační  vyrovnávače  uvnitř  přesně  a spolehlivě  udržovaly  stálou
přitažlivost, bez trajektografů a vnějších obrazovek nebylo ani k poznání, že se loď vůbec
pohybuje.  Snažil  jsem se  svému příteli  co  nejjednodušším  způsobem vše  vysvětlit,  ale
marně. Nakonec na mě vybuchl, abych ho pro všechno na světě nechal být, on že stejně nic
nepochopí, protože na to nestačí. Zarazil jsem se, ale pak jsem se mu omluvil.

„Dobře, nestačíš na to, nebudeš umět řídit hvězdolet. Ale pochop, není možné, abych
tu byl jediný, kdo umí tuhle loď řídit. Co kdyby se se mnou něco stalo? Kdo mě nahradí?“

„Já ti budu pomáhat, co mé schopnosti stačí,“ rezignoval Džataši, „ale nechtěj po mně
něco, co dokážeš jen ty, s pěti tisíci body v testech. Předem tě upozorňuji, že lidí jako ty na
hvězdoletu moc nenajdeš. Zkus to s některým ze svých krajanů,  ti  se k tomu třeba hodí
lépe.“

Měl pravdu, nemělo by smysl dál ho unavovat něčím, co by stejně nepochopil. Mohl
jsem se na něho spolehnout ve všech jiných záležitostech a to také nebylo málo. Džataši mi
spolu se svými krajany pomáhal, jak mohl. Xítiané dobře věděli, že jsem se přidal na jejich
stranu ve sporu s Um-lusíty, takže by mi snesli modré z nebe. Netrvalo dlouho a oběhali
všechny bývalé otroky, aby se přihlásili všichni, kdo si troufnou vyučit se na piloty.

Bohužel  se  ukázalo,  že  většina  z nich nebude  použitelná.  Otroci,  kteří  žili  na  lodi
odmalička, měli chabé všeobecné znalosti, bez nichž jsem si řízení hvězdné lodi nedovedl
ani  představit.  Snad  by  se  mohli  všemu  doučit,  kdyby  byli  dost  učenliví  a chápaví.
Uspořádal jsem pro ně tedy testy podobné testům IQ. Nejlépe by se hodily otázky Omíorů,
ale ty jsem nemohl tak narychlo najít. Sestavil jsem aspoň pár desítek dotazů a v nich, podle
mého i Džatašiho očekávání, nejlépe prošli čtyři z mých krajanů. Kromě nich jsem vybral
i dva kočkovité muže z Ghoaverinu a dva zavalité lidi z Kuburu. Zatím by to mohlo stačit.
Pozemšťané se učili nejrychleji, ale ani kočkovití Ghoaveriňané neměli špatné výsledky. Jen
Kuburové  brzy  odpadli;  chápali  mnohem pomaleji  než  ostatní  a všechny zdržovali.  Ale
doufal jsem, že se časem naučí obsluhovat aspoň některé méně důležité části hvězdné lodi.
Tady bude jistě zapotřebí každé ruky.

Spolu se mnou teď bylo celkem sedm lidí schopných řídit hvězdnou loď. Přibližně dvě
stě lidí bylo třeba k udržování všech potřebných agregátů a k hlídkové službě v přístavech
výsadkových letadel.  Zbývalo něco přes  deset  tisíc  lidí,  kteří  najednou neměli  co dělat.
Donedávna sloužili Omíorům, teď získali svobodu – ale nevěděli, co si s ní počít.
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Na lodi se množily hádky a rvačky. Největší podíl na nich měli samozřejmě ti, kdo se
nehodili k ničemu. Museli jsme si ale kvůli nim zvolit sněm, kde byli zástupci všech ras, co
jich  po  celém  hvězdoletu  bylo.  Museli  jsme  rovněž  ustavit  pořádkovou  službu,  která
dohlížela  na  pořádek  ve  hvězdoletu.  Brzy  se  v ní  nejlépe  ze  všech  osvědčili  vychrtlí,
tyčkovití  muži rodu Murkwair,  kteří  měli  velmi dobře vyvinutý smysl pro spravedlnost,
nikdy nikomu vědomě neublížili;  přitom dokázali  hladce zkrotit  i siláky z Um-lusítu.  Ti
zase dělali největší problémy. Začalo to už tahanicí o mrtvoly, potom se pokoušeli šikanovat
Xítiany a dělat si z nich své osobní sluhy, což ovšem vzbudilo nelibost všech a ozývaly se
hlasy, že jsme přece neunikli Omíorům, abychom se dali zotročit od Um-lusítů. Do krve se
také  poprali  s muži  z Ghoaverinu  pro  maličkost,  na  kterou  si  nakonec  při  vyšetřování
nedokázali  ani  vzpomenout.  Každá taková šarvátka  musela  být  ovšem řádně  objasněna,
neboť právě těm, kdo měli nejvíce másla na hlavě, nesmělo být ukřivděno nespravedlivým
rozsudkem.  Brzy bylo  nutné zavést  profesi  soudců –  zde  se  opět  nejlépe osvědčili  lidé
z rodu Murkwair.

Naše sedma pilotů měla na sněmu největší váhu a právě my jsme také prosadili, že
musíme opravit škody, způsobené pozemskými atomovými střelami. Předtím tu pracovali
výhradně pozemšťané, kterých tu před vzpourou bývalo nejvíc, ale po krutém masakru nás
zůstalo na lodi sotva sto. Z nich venku v kosmu pracovalo dříve jenom devět a ti teď museli
ostatní  naučit  pohybovat  se  v beztížném  stavu,  přepravovat  a svářet  těžké  nosníky,
sestavovat složité vrstvy pláště a montovat přepážky. Ani mým krajanům se do takové práce
moc nechtělo, nejraději by se ihned vrátili na Zem, ale když jsme svolali valnou hromadu
pozemšťanů, podařilo se mi je přesvědčit,  že nemá cenu spěchat.  Upozornil  jsem je,  že
jejich návrat na Zemi v současné době nebude žádná sláva. Budou rádi, když přežijí, protože
civilizace Země je v rozkladu a nikdo je nebude vítat s otevřenou náručí. Pokud se nám však
podaří zkonsolidovat hvězdolet, mohl by se každý z nás vrátit aspoň s nějakým vkladem do
dalšího  života  na  Zemi.  Poukazoval  jsem  přitom  na  pozoruhodné  výrobní  kapacity
omíorských robotů, kteří pro mě pracovali už před vzpourou. Teď se ukázalo, že je neuměl
ovládat nikdo; přesto jsem byl optimista a věřil jsem, že je co možná nejlépe využijeme ve
prospěch Země.

Podobné valné hromady jsme uspořádali  se  všemi ostatními rasami na hvězdoletu.
Nejvíc lidí zbylo z Raxenu, ale s těmi se dalo vyjít po dobrém, zbytečně se nehádali. Když
jsem na ně vysypal své argumenty, pokývali hlavami a pak se dohodli, že všechno přijímají.

Šlo  zejména  o to,  co s jednotlivými skupinami lidí  bude dál.  Návrat  na  domovské
planety  se  mi  nezdál  reálný.  Některé  už  ani  neexistovaly,  dávno  byly  totálně  zničené
Omíory. Ostatní byly odtud podle všeho příliš daleko, jenom pár nejstarších Raxenů si ještě
pamatovalo,  jak  byli  odvezeni  ze  svého  světa.  Zatím jsem neobjevil,  kudy  ve  vesmíru
hvězdná loď Omíorů putovala, kde se tedy nacházejí domovy všech odvlečených. Zdálo se
mi přijatelnější, aby si našli nový domov na Zemi, což na druhé straně předpokládalo, že
budou lidmi Země přijati.

Doktor  Sengö Patterson  se  zatím v dětském oddělení  lodě  rovněž  činil,  jak  mohl.
Pomáhali mu tam dva dobrovolníci ze Země, dvacet z Xítió a dva kočkovití Ghoaveriňané.
Postupně  spolu  přivedli  na  svět  kolem  stovky  novorozenců  všech  ras,  včetně  dalších
dvanácti malých Omíorů. Mezi těmito dětmi byla větší část děvčátek. Ty by za Omíorů
čekala jistá smrt;  teprve teď by mohla dát základ novým pokolením. Shodli  jsme se na
názoru,  že  nemá  cenu  dál  uměle  udržovat  při  životě  děsivým  způsobem  deformované
rozmnožovací orgány ve strojích na děti. Okamžitě jsme je zničit nemohli, zabili bychom
tím i děti v nich vyrůstající, ale Patterson se rozhodl, že hned po jejich narození tyto hrůzné
stroje vypne. Nedalo se tu mluvit o smrti, tím méně o vraždě, šlo přece o pouhé zbytky lidí
bez vědomí, bez citu. Mohli bychom je naopak využívat až do jejich úplného opotřebení
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a přirozeného zániku,  ovšem uvažovat by se o tom dalo jen u těch ras,  kterým by jinak
hrozilo vyhynutí.

V dětském oddělení jsme také museli řešit jednu velice nepříjemnou záležitost. Když
se totiž  někteří  bývalí  otroci  dozvěděli,  že tam žijí  i děti  Omíorů,  vydali  se v početném
průvodu, vedeném muži z Um-lusít, „zlikvidovat ty bestie“. Dlouho nechtěli přijmout naše
tvrzení, že tyto děti nebudou nebezpečné, neboť budou vychovány jinak než všichni ostatní
Omíorové, ani argument, že není nijak hrdinské či záslužné vyvraždit mimina. Když jsem
však navrhl,  aby ti  nejžhavější z nich nastoupili  jako hlídkující  dobrovolníci  do přístavů
výsadkových  letadel,  kde  by  mohli  pomoci  proti  bezpochyby  nebezpečnějším  elitním
pilotům,  vypařili  se  demonstranti  mnohem  rychleji,  než  se  sešli.  Mělo  to  však  další
důsledek. Abychom vyloučili možnost, že někdo proti dětskému úseku spáchá teroristický
útok, jak tím někteří docela otevřeně vyhrožovali, museli jsme vchod do tohoto úseku pro
všechny lidi kromě těch, kdo u dětí sloužili, opět uzavřít.

Bylo zajímavé rozluštit, proč se nám neotevíraly dveře, jež byly otrokům zakázané, ani
použitím  originálních  náramků  rodilých  Omíorů.  Vysvětlení  bylo  ukryto  někde
v programech centrálního počítače, ale na tento problém jsem se zaměřil brzy po ovládnutí
lodě a přišel jsem tomu na kloub.

Mezi náramky Omíorů a otroků byl jediný podstatný rozdíl v tom, že otroci neměli
vestavěný paralyzátor. Jinak byly všechny náramky stejné a stejně se i chovaly. Všechny
měly své identifikační číslo, zanesené v počítači. U každého tam byly další podrobné údaje
jako jméno, původ, datum narození, předpokládaný věk a zejména oprávnění, kam kdo smí
a kdo ne, co smí vědět a co ne. Naplněním této tabulky oprávněním jako pro Omíory bych
mohl  všechny  blokády  snadno  zrušit.  Program  dovoloval  otevírání  většiny  dveří  všem
náramkům bez  rozdílu,  dveře  úseků však vyžadovaly  kontrolu  –  a zde  počítač  zkoumal
nejen oprávnění, ale i stav náramku. Ty, které signalizovaly smrt svých nositelů, kontrolou
neprošly. Pak už pro mě bylo zcela prosté zrušit blokádu všech úseků a naopak zavést pro
některé anarchisty zákaz vstupu do dětské zóny. Bylo tu více možností, jak toho dosáhnout.
Zvolil jsem metodu, která dveře této zóny vázala na určitá čísla náramků, tedy jen pro určité
vybrané lidi.

Zajímavý byl  také  fakt,  že  u žádného z rodilých Omíorů  nebyla  vyplněna  položka
„předpokládaný věk“. Ani tady jsme se nedozvěděli, jakého věku se Omíorové dožívají. Ale
když jsem srovnával tyto údaje, byly mi čím dále podezřelejší. Proč jsem měl právě já svůj
předpokládaný věk celkem vysoký, kdežto ostatní lidé Země mnohem nižší? Došlo mi to,
když  jsem  se  podíval  na  jiné  bytosti  a narazil  jsem  mimo  jiné  na  předpokládaný  věk
Džatašiho. Ten by se měl podle toho dožít už jenom dvou let, což vůbec neodpovídalo jeho
vitalitě. Ale v té chvíli mi to došlo. Předpokládaný věk – to byl termín, kdy měl být každý
z nás zabit a upečen, aby byl co nejlépe využit nejen po pracovní stránce, ale i po stránce
chuťové, na níž si Omíorové dávali tak záležet! Já jsem tu byl veden jako odborník, proto
by mě možná nechali žít do šedesátky, kdežto ostatní pozemšťané měli podle tohoto rozpisu
skončit své životy už kolem čtyřicítky!

Když jsem tyto údaje ukazoval Džatašimu, byl sice trochu překvapen, ale nezdálo se
že příliš.

„Tohle nikdo z nás nevěděl,“ řekl celkem klidně. „Ale my už jsme tušili, že nás dlouhý
život nečeká. Nepředpokládali jsme jen, že by to měly ty bestie tak dopředu naplánované.“

Ačkoliv přitom vypadal klidně, bylo vidět, že s ním moje odhalení jeho osudu přece
jen  trochu otřáslo.  Jistě  přitom měl  pocity  odsouzence  k smrti,  který  se  náhodou dozví
přesné datum své popravy, ale naštěstí už ví, že rozsudek nebude nikdy vykonán. Džatašimu
tedy hrozila  smrt  do dvou let  –  měl  tím potvrzeno,  že  udělal  dobře,  když se  přidal  ke
vzpouře.

75



Poté,  co  jsme  se  naučili  manévrovat  s celým hvězdoletem,  museli  jsme  se  naučit
pilotovat  výsadkové  letouny.  To byl  opět  úkol  především pro  mě,  nikdo jiný  tu  neměl
potřebné vědomosti.  Můžete  bravurně řídit  automobil,  aniž  byste  měli  sebemenší  ponětí
o konstrukci motoru. Potřebujete k tomu jen učitele,  který vás převede přes různá úskalí
a zabrání vám nabourat se do první zdi. Budete-li se učit řídit  auto sami, možná to také
dokážete,  ale  nejspíš  bude  mít  potom vaše  auto  o nějaký  ten  šrám víc.  Nechtějte  však
metodou  pokus-omyl  zvládnout  tryskový  bombardér  naložený  atomovou  pumou,  která
může srovnat se zemí velkoměsto!

Seznamoval jsem se proto nejprve důkladně s principy, plánky, návody a příručkami,
jež byly dostupné za pomoci počítačů v hlavním velínu. Teprve pak jsem začal obezřetně
zkoumat skutečná letadla. Brzy jsem věděl, že v nich nejsou nijak oddělené funkce pilotů od
střelců,  letoun  může  řídit  jediný  pilot  a zároveň s ním i bojovat.  Čtyřčlenná  posádka  je
uvnitř z toho důvodu, aby se piloti vzájemně doplňovali a střídali.

Vnitřek  řídicí  kabiny  letadel  byl  čistě  bílý,  bez  oken  a dveří.  Na  všechny  stěny,
dokonce i na strop a na podlahu se tu promítacími obrazovkami stále zobrazoval okolní svět.
Za  letu  obvykle  dva  piloti  stáli  uprostřed  kabiny,  dva  další  odpočívali  v pohotovostní
kabince pod podlahou. V pilotní kabině měl každý pilot svůj neveliký řídicí panel, odkud
ovládal  motory  i zbraně.  V klidném  letu  by  bylo  možné  stroje  řídit  i myšlenkami,  ale
protože by v nějaké vážnější situaci bylo těžké vydávat myšlenkové příkazy jasně a zřetelně,
bylo zde i dobře promyšlené uspořádání ovládacích prvků, páček a tlačítek. Po dobu letu
vládla v letadle stálá, mírná tíže, nebylo tedy nutné, aby piloti seděli. Pohodlná sedadla by
piloty  zbytečně omezovala.  Když okolní prostor  poctivě střežili  oba letci,  bylo opravdu
nemožné je překvapit.

Teprve  po  týdnu  jsem  se  pokusil  udělat  si  první  výlet  do  kosmického  prostoru.
Postupoval jsem pomalu, obezřetně. Pro jistotu jsem měl všechny zbraně zajištěné a zkoušel
jsem si jen pomalé, plynulé manévry. Pak jsem se osmělil a za pár dní už jsem s letadlem
dokázal opisovat všelijaké obraty.

Na zbraně došlo až  na  závěr.  Byly  to  však téměř stejné  emitory  jako na povrchu
hvězdoletu a ovládaly se podobným způsobem. Brzy jsem si byl jist, že se mohu ubránit
napadení jiným podobným letounem.

Než  jsem  se  však  odhodlal  vypravit  na  Zem,  zaplul  jsem  s jedním  letadlem  do
technického doku a tam jsem s vydatnou pomocí  přítele  Džatašiho  vylepšil  celý  povrch
letounu svým tak oblíbeným staniolem. Zaválečkovali jsme ho tam několik vrstev, takže
plášť  letadla  mohl  teď vydržet  i tisícinásobek namáhání,  na  jaké  byl  původně  spočítán.
Pochopitelně kromě kamer, umístěných v nepatrných prohlubních na povrchu.

Na výlet  k Zemi  se  mi  přihlásilo  několik  desítek  zájemců  z několika  různých  ras.
Bohužel jsem musel odmítnout svého nejlepšího přítele Džatašiho. On sám však, byť nerad,
uznal, že někdo z nás dvou musí zůstat na hvězdoletu, nejenom aby případně odvrátil útok
omíorských letadel, ale také aby krotil vášně mezi jednotlivými rasami.

Místo Džatašiho se do naší výpravy dostal jeho krajan, mladičký Culkanaši. Dalším
pasažérem byl  Ghoaveriňan  Sílxis,  kterého  vybrali  jeho  krajané,  ale  podpořili  je  v tom
rovněž Kuburové a Murkwairové. Posledním byl jeden z naší sedmice pilotů, pozemšťan
Warga  Moria,  černoch  odněkud  z Keni.  Byl  to  inženýr  elektrotechnik  a s letadlem  mi
pomáhal nejvíc ze všech, dalo se tedy očekávat, že bude dobrý i jako pilot.

Vyzkoušeli jsme si také komunikaci. Omíorové nepoužívali pomalé a snadno rušené
rádiové vlny,  ale  impulsní  gravitační  vysílačky,  mohli  se snadno dorozumívat  se svými
letadly i za velkými překážkami, například za planetou. Gravitace nejsou fotony, jako je
tomu u rádiových vln, není tudíž omezována relativitou, a šíří se proto mnohem rychleji.
Samozřejmě se pak stalo, že Omíorové nepochopili naše pokusy o dorozumění na rádiových
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vlnách – nereagovali by však už z toho důvodu, že by jakékoliv vyjednávání s budoucími
otroky považovali za újmu na své důstojnosti...

Důležité pro nás bylo, že jsme se mohli téměř libovolně domlouvat mezi výsadkovým
letounem a hlavním velínem hvězdné lodě, kde nás budou sledovat. Nepatrný problém by
byl v tom, že stejné vysílání mohou poslouchat i Omíorové z výsadkových letadel, ale to
jsme zamýšleli  eliminovat velice elegantním způsobem. Podle mě stačilo zprávy, jejichž
obsah chceme před Omíory utajit,  vysílat  některou pozemskou řečí.  Omíorové se  nikdy
nenaučili  ani  slovo  z jazyků  svých  poražených  nepřátel  a nemohli  nám  tedy  rozumět.
Dohodli jsme se na angličtině, kterou ovládalo nejvíce pozemšťanů.

Od hvězdné lodě jsme odrazili, aniž bychom řekli v éteru jediné slovo loučení. Také
jsme  se  dohodli,  že  nezapneme  své  vysílačky  dříve,  než  to  bude  opravdu  nezbytné.
Nemusíme své nepřátele předem varovat a dávat jim krásnou příležitost, aby nám přichystali
nějaké nepříjemné překvapení. Rozloučili jsme se na okružní chodbě v přístavu a pak už se
náš letoun odpoutal od svého závěsu ve hvězdné lodi. Irisové dveře se opět zavřely a my
jsme  zamířili  tím  směrem,  který  vypočítal  palubní  počítač  jako  nejvhodnější  na  cestu
k Zemi...

*****
Let k Zemi proběhl klidně. Sestup řídil počítač, teprve v závěrečné fázi jsem převzal

řízení.  Byli  jsme nad Evropou,  podle  reliéfní  mapy jsme brzdili  někde nad Německem.
Letěli jsme nízko, jenom asi tři tisíce metrů
nad  krajinou  zavátou  sněhem.  Dole  pod
námi  se  naskýtal  smutný  pohled.  Nikde
tam nebyla vidět žádná silnice, žádná cesta.
Určitě tu byly, ale zaváté sněhem splývaly
s krajinou.  Nespatřili  jsme  jediné  auto,
jedinou známku, že dole pod námi žijí lidé.
Přelétali jsme nad troskami měst a vesnic,
míjeli  jsme  i osamělé  domy,  ale  málo
z nich vypadalo natolik zachovale,  aby se
v nich  dalo  bydlet.  Většina  domů  byla
v troskách  a ty,  co  dosud  stály,  vypadaly
opuštěně. Ačkoliv venku mrzlo, nikde jsme
neviděli ani náznak kouře z komína.

Více  než  pohled  z letadla  nám
pomáhala plastická mapa, kde sice nebyla
zakreslená  sídla,  ale  velmi  podrobně
všechny terénní tvary. S její  pomocí jsme
brzy  doletěli  až  nad  známé  skály,  pod
nimiž  byla  vesnice,  odkud  mě  Omíorové
téměř před dvěma roky odvezli.

Skoro se ve mně zastavilo srdce, když
jsem  na  místě  naší  vesnice  spatřil  jen
spáleniště,  zřícené  stěny  a ubohé  trosky  kostela.  Omíorové  nebo  možná  jiní  nájezdníci
vesnici nejspíš vypálili. Pomalu jsem doletěl ke skalám za zříceninami Náhlovského mlýna.
Ten jediný se nezměnil – byl v zuboženém stavu už tenkrát. Ale okolní domy lehly popelem
včetně domku bratránka Karla. Bylo tu pusto a prázdno.

„To byl tvůj domov, viď?“ obrátil se ke mně Warga. Jenom jsem němě přikývl.
„To je mi líto,“ řekl na to Warga tiše.
„Půjdu se podívat ještě do Bludiště,“ řekl jsem a navedl jsem diskoplán na přistání.

Dosedli jsme kolmo na dvůr přímo před vrata stodoly – kdyby totiž ve vyhořelé stodole
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nějaká  vrata  ještě  byla.  Uvnitř  jsem uviděl  jenom ohořelé  zrezivělé  zbytky svého auta.
Domluvil jsem s Wargou, aby na mě všichni počkali a nechodili zbytečně za mnou, dokud
se  nevrátím.  Pak  jsem  otevřel  dolní  irisový  poklop  a vystoupil  ven.  Letoun  stál  na
vysunutých teleskopických podpěrách pouze metr a půl nad zemí; musel jsem se trochu
shýbnout, ale v pořádku jsem zamířil do stavení.

Budova  byla  rozvrácená  a vyhořelá,  ale  padací  poklop  do  sklípku  byl  volný
a oplechované dveře vypadaly nepoškozené. Nadzvedl jsem je a vstoupil dovnitř. Byla tu
tma, vypínač za dveřmi nefungoval. Rozsvítil jsem lampičku vestavěnou do svého náramku
a posvítil jsem si s ní dál do sklípku.

Bylo  tu  čisto,  ale  nikde  nic.  Police  tu  stály  jako  dřív,  avšak  převržené,  prázdné.
Přistoupil jsem k tajným dveřím. Ty se odsunuly na stranu kupodivu lehce, ale za nimi...

„Ruce vzhůru!“ vykřikl na mne drsný hlas, který mi vůbec nebyl povědomý. Současně
se ozvalo křísnutí kovu o kov, jaké jsem i po dlouhé době dobře poznal. Zvuk natahovaného
závěru samopalu nebo pistole, zakončený jasným klapnutím.

Strohý požadavek jsem nesplnil, místo toho jsem mžikem zapnul urychlovač a odsunul
se pro jistotu stranou. Koutkem oka jsem zpozoroval jakýsi záblesk a v krátké době jsem
také zahlédl,  jak ze dveří  cosi  pluje  vzduchem.  Dosud jsem neměl  ve  zrychleném čase
mnoho  příležitostí  pozorovat,  aby  se  tam kromě  mě  nebo  Džatašiho  něco  pohybovalo,
a pokud ano, třeba ty kusy stěn, které jsme vyřízli  a uvedli do pohybu, pak ten předmět
svištěl  pořádným tempem a navíc  vždy  nějak  souvisel  s námi.  Tahle  věcička  mě  proto
zajímala a posvítil jsem si na ni svítícím náramkem.

Byla to lesklá, horká a nepříjemně špičatá střela.
Někdo na mě spustil vražednou palbu ze samopalu. Nemohl jsem se mýlit. Pistolové

náboje bývají menší a zaoblenější. Kdybych ještě stál ve dveřích, proletěla by mi nejspíš
levým ramenem. Takhle bych ji možná mohl jemně zabrzdit, ale že bych toužil vzít si ji na
památku, to se říct nedalo.

Pěkného uvítání se mi dostalo, pomyslel jsem si.  Čekal jsem, kdy přiletí  další,  ale
minuty ubíhaly a nic se nedělo. Až po chvíli mi došlo, že i když se jedná o střelbu dávkou,
bude  mezi  dvěma  střelami  pořádná  pauza  a kromě  toho  se  každé  takové  kulce  snadno
vyhnu. Proběhl jsem proto tajnými dveřmi a zastavil se stranou.

U polic se žlutými sýrovými bochánky jsem ke svému údivu spatřil  nějakého mně
úplně  neznámého  chlapa.  Měl  obrovskou  hřívu  hustých,  divoce  rozcuchaných  vlasů
a plnovous. Na sobě měl starou odřenou tmavohnědou koženou vestu, strakatý šedý svetr
s velkými dírami na loktech,  zelené vojenské maskovací kalhoty a pevné vojenské boty.
Samopal měl stejného typu, jako byl ten, s nímž jsem hlídkoval onu poslední osudovou noc
na  kostelní  věži.  Měl  jej  ovšem  odborně  opřený  pod  bradou,  jedno  oko  přimhouřené,
ukazováček stiskl spoušť až na doraz. Tak pozor, tohle nebyla střelba nazdařbůh směrem
k nepříteli, ale přesně zamířená palba – však by se také strefil hned první ranou. Málem se
mi zastavilo srdce, neboť mě napadlo, že Bludiště nějakým záludným způsobem obsadili
bandité. Co udělali s Karlem, jeho rodinou – a s Jituškou? Udělalo se mi krvavo před očima
a užuž jsem chtěl vytáhnout osvědčený meč, který jsem měl stále při sobě – ale pak jsem si
to ještě rozmyslel. Nejprve se musím přesvědčit, co se stalo s obyvateli Bludiště. Tenhle
člověk tu může být zrovna tak dobře s Karlovým souhlasem. Je určitě pořádně vystrašený
příletem  našeho  letadla.  Nesmím  ho  zabít  bez  důvodu  –  i když  vražedný  útok  by  asi
takovým důvodem byl. To se však teprve uvidí, řekl jsem si. Rozhodnu se až podle toho, co
najdu v horní jeskyni. Není-li tam Karel a ostatní, pak je tento chlap bandita a mému meči
neuteče. Protáhl jsem se raději kolem něho a vyběhl jsem úzkou chodbou vzhůru. Chlap
nestihl vypálit ani druhou ránu a já už stál před posledními dveřmi.

Tady jsem se zpomalil, abych mohl otevřít normálně klikou a nemusel dveře vyrážet
nebo vysekávat. Otevřel jsem levou rukou, pravou ruku jsem pro jistotu nespustil z vypínače
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urychlovače. Tak jsem vstoupil do poslední místnosti – kde jsem ovšem jaksepatří zkoprněl.
A nejen já.

Místnost byla zalita jasným elektrickým světlem, jaké jsem už dlouho neviděl (uvnitř
hvězdoletu panovalo přítmí, Omíorové byli spíše noční tvorové). Hned jsem viděl, že tu
jsou  všichni,  kteří  by  tu  měli  být  –  Bludiště  tedy  nebylo  dobyto  a obsazeno  bandity.
V prvním okamžiku jsem si pořádně oddychl, bylo tu zřejmě všechno v pořádku.

Přímo proti mně údivem ztuhl bratránek Karel. I on měl plnovous, ale poznal jsem ho
na první pohled. V rukou držel krátký samopal stejného typu jako chlap dole v jeskyni. Tyto
zbraně jsem si dobře pamatoval, zbyly tu od nájezdu banditů na sousední vesnici. Karel měl
zřejmě právě namířeno do dolní sluje, odkud ještě doznívala dávka ze samopalu. Kromě
něho tu byly i obě jeho děti – Kája a Márinka; ta mezitím trochu povyrostla, ale ani to by
mě nevyvedlo z míry.

Vedle Karlovy Jany však stála u kuchyňské linky i moje choť Jituška – a pohled na ni,
přesněji řečeno na její obrovské kulaté bříško, mě doslova omráčil.

*****
„Ježiši  – Honzo,  co ty tady?“ vyjekl Karel.  Také on mne poznal na první pohled,

ačkoliv i já jsem měl plnovous a na sobě stříbřitý omíorský skafandr bez přilby.
Nestačil jsem mu odpovědět. Jakmile mě Jituška spatřila, poklesla v kolenou a složila

se bez hlesu na zem. Jana ji stačila duchapřítomně zachytit, aby si neublížila. Karel odhodil
samopal a v okamžiku byl u nich. Jitušku nadzvedl a spolu s Janou ji uložili na pohovku. Já
jsem celou tu dobu stál ve dveřích jako tvrdé Y a nestačil jsem se vzpamatovat. Snad bych
se o Jitku měl postarat především já, ale na druhé straně mi bylo jasné, že ona – čeká dítě
s jiným.

„Vždyť by z tebe mohla mít smrt!“ přivítala mě nepříliš přívětivým tónem Jana.
„Člověče, kde jsi byl?“ přisadil si také Karel. „My jsme si už mysleli, že jsi dávno

nebožtík!“
„Jak vidíte, jsem pořád naživu,“ vybuchl jsem konečně.
„Dva roky jsi byl pryč...“
„Jsem živý a vrátil jsem se domů,“ opakoval jsem umíněně a také trochu nakvašeně.

„Přežil jsem všechno, ale že tady najdu tohle...“
„Ufoni přece tenkrát vyvraždili celou vesnici,“ uklidnil se zase trochu Karel. „Zůstali

jsme jen my v Bludišti, nikdo jiný. Mysleli jsme, že jsi také po smrti.“
„A jak vidím, našli jste si brzy náhradu,“ řekl jsem.
„Rudolf  za  nic  nemůže,“  řekl  Karel  trochu  tišším  hlasem.  „Přišel  k nám  minulý

podzim, byl raněný, nemohli jsme ho jen tak vyhodit. Vzali jsme ho k nám do Bludiště a už
tu zůstal. Jituška byla vdova, tak se nakonec vzali...“

„Vdova? A co já?“ řekl jsem načepýřeně. „Já jsem podle tebe duch, nebo co?“
„No, to je malér,“ přiznal kajícně Karel.
„Proč jsi o sobě nedal vědět?“ vyjela na mě Jana. „Kdo to mohl tušit?“
„Jak  jsem o sobě  mohl  dát  vědět,  když  jsem byl  zajatý  na  omíorském hvězdném

letadle?“ vybuchl jsem. „Copak tam byla nějaká pošta? Nebo telefon?“
„A jak ses mohl proboha vrátit?“ divil se Karel.
„To by bylo dlouhé povídání,“ mávl jsem rukou. Pak jsem se otočil a posadil se ke

stolu. Nechal jsem Karla s Janou, aby se starali o Jitku, která o sobě pořád nevěděla. Já jsem
se také z toho musel nějak vzpamatovat. Na jednu stranu jsem cítil jako křivdu, že na mě tak
rychle zapomněli, ale i když jsem se cítil poškozený, bylo mi současně jasné, že na tom
nikdo z nich  nenese  žádnou  vinu.  Byl  jsem přece  pro  ně  dávno mrtvý,  Jitka  si  možná
poplakala, avšak život šel dál. Jediní viníci, Omíorové, byli už potrestáni. Ale co dál?

„Strejdo,  máš  hlad,  viď?“  přivítala  mě  Márinka  a podávala  mi  velkou  placku
z chlebového těsta.
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„Vidíš, konečně mě tu někdo přivítal jak se sluší a patří – chlebem a solí,“ pokusil
jsem se zažertovat.

„Karle, je zle!“ ozvalo se v té chvíli zdola. „Jsou tady ufoni! Na dvorku stojí jejich
létající talíř, jednoho nebo dva jsem zastřelil, ale ostatní... Objevili už náš vchod!“

„Pojď nahoru, Rudolfe!“ vykřikl jsem směrem ke dveřím.
Ozval  se  dupot  a do  dveří  vletěl  chlap,  který na  mě prve  střílel.  V ruce měl  ještě

kouřící samopal, ten však zručně hodil na záda a rychle za sebou zavíral dveře na závoru ze
silného trámu. Ta závora tu, pokud vím, také dříve nebyla. Pak teprve si všiml, že Karel
s Janou ošetřují bezvládnou Jitku – a když se lépe rozhlédl, spatřil konečně za stolem i mě.
Přehlédnout mě nemohl, měl jsem na sobě stříbřitý skafandr,  blýskající se v elektrickém
světle mnoha tisíci záblesky.

„Proboha – kdo je tohle?“ ukázal na mě udiveně.
„Mě  si  nevšímej,“  řekl  jsem  skoro  klidným  hlasem.  „Já  jsem  totiž  mrtvola,  víš?

Dokonce dvojitá. Nejprve mě zabily zelené bestie Omíorové – a teď ty! Ještě štěstí, že jen
slovy.“

„Víš, Rudo, to je... To byl...“ začal vysvětlovat Karel, ale Jana byla, co se týče řeči,
rychlejší.

„To je totiž Jituščin první muž,“ řekla rychle. „Ten, co ho loni ufoni zabili – oni ho
vlastně nezabili, jen odnesli, ale teď se vrátil, víš?“

Poslední větu dořekla mnohem tišeji.
„Jo ták...“ zůstal Rudolf stát, jako kdyby vedle něho uhodil hrom. „No to je trapas...“
Chvilku bylo ticho, nikdo najednou nevěděl, co říci.
„A co to máš, strejdo, na sobě?“ osmělila se Márinka.
„To jsou takové zvláštní šaty,“ usmál jsem se na ni. „To teď nosí spousta lidí, víš?“
„My takové nádherné šaty nemáme,“ řekla trochu zklamaně Márinka. Bylo jí  něco

kolem pěti let a byla moc roztomilá. Vždycky se mi líbilo, jak malé děti krásně zpěvavě
mluví:  „Nemá-áme...“  Jinak  ovšem  měla  pravdu,  všichni  tady  byli  oblečeni  do  všeho
možného.  Většina  na  sobě  měla  ošumělé  a záplatované  kusy  oděvu,  děti  měly  oblečení
zřejmě přešité  z oděvů po dospělých. Márinka se brzy osmělila,  přihrnula se mi na klín
a začala si hrát s hadicemi přívodů vzduchu, které u omíorského skafandru ústily ze strany
pod kovový límec, kam se na bajonetový uzávěr připíná přilba. Tu jsem nechal v letadle –
neměl bych ji tu přece potřebovat.

„Probůh – že ty jsi přiletěl tím lítacím talířem?“ došlo až teď Rudolfovi.
„Jak  jinak?“ opáčil  jsem.  „Víte  snad o něčem,  čím by se  dalo létat  k omíorskému

hvězdoletu?“
„Tak ty ses dal k těm bestiím?“ změřil si mě nepřátelsky Rudolf. Udělal přitom pohyb,

jako by si chtěl přehodit zpět do ruky samopal, ale pak se zarazil. Uvědomil si asi, že by
musel  být čarostřelec,  aby mě zastřelil  a neublížil  přitom dítěti.  Karel  i Jana se na sebe
udiveně podívali a také oni na mě najednou hleděli cize.

„K Omíorům?“ vykřikl jsem. „To snad nemyslíš vážně! Člověče nešťastná, jak jsi na
něco takového mohl přijít?“

„Tak proč by tě sem najednou vozili, proč?“ útočil dále Rudolf. „S nikým se přece
nikdy nebavili!“

„Jo  ták,“  řekl  jsem a zase  jsem se  začal  trochu ovládat,  ačkoliv  to  ve  mně vřelo.
„Nikdo mě sem nevozil.  Umím s tím lítat  sám,  ale  to  snad neznamená,  že  bych se  dal
k zeleným bestiím!  Vy  totiž  nevíte,  že  na  jejich  hvězdoletu  nedávno  vypukla  vzpoura.
Omíory jsme zabili a jsme opět svobodní.“

„Co to říkáš?“ vyhrkl Karel. „Jaká vzpoura?“
„To vy ani netušíte,“ mávl jsem rukou. „Vy jste neměli ani ponětí, co se na hvězdné

lodi dělo. Ostatně na tom tolik nesejde. Důležité je jen to, že bestie, které rozvrátily náš svět,
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jsou  už  mrtvé.  Zůstalo  jich  už  jenom osm,  skrývají  se  někde  na  Zemi.  Ale  my  už  je
najdeme.“

V té chvíli se Jituška probrala z mdloby. Podívala se po místnosti a zastavila se očima
na mně.

„Honzo... Ty žiješ? Jak to?“ řekla vyděšeně.
„Jak vidíš, žiju,“ trochu jsem se na ni zaškaredil.
„Tak koho jsme to vlastně pohřbili?“ vyjekla.
Vysvětlili  mi,  že u kostela se našly dvě mrtvoly,  obě zohavené k nepoznání.  Držel

jsem hlídku se sousedem Josefem, takže si – celkem logicky – všichni pomysleli, že jsme to
my dva. Vesnice byla vyvražděná, tu hroznou noc nepřežil nikdo kromě Karla a ostatních
v Bludišti. Mnoho lidí zmizelo beze stopy a nikdo nikdy se už nedozví, kdo byl pohřben
místo mě.

Ani jsem jim neobjasňoval, co se asi stalo s těmi, kdo zmizeli beze stopy. Pokud se
dostali  až  na  hvězdolet,  pak nejspíš  jako součást  lidožroutské hostiny  Omíorů.  Také se
mohli stát otroky jako já, ale po našem vítězství se ke mně nikdo nehlásil  – snad bych
bývalé sousedy poznal a oni mě také. Nebyli tam, nezůstali naživu, to jediné bylo jisté.

Na oplátku jsem všem objasňoval situaci na hvězdné lodi. S překvapením se dozvěděli
o velikém množství  bytostí,  které  donedávna  byly  pouhými  otroky,  jejichž  život  neměl
žádnou cenu a nikdo o nich vlastně ani nevěděl. Teď je to naštěstí jiné, Omíorové – příčina
všeho zla – jsou mrtví a nikomu už nebudou škodit.

Jitka se zatím trochu vzpamatovala, ale jen se posadila na pohovce a začala brečet: „A
já už jsem tě oplakala...“ vzlykala. „Já jsem si vážně myslela, že jsi zabitý. A pak k nám
přišel Ruda... Já jsem ho zpočátku nechtěla, opravdu, ale když ty jsi byl na hřbitově a  já
jsem zůstala sama... Co jsem měla dělat?“

„Ale co teď?“ vyhrkla Jana nešťastně. „Vždyť ani nemůžeš být Rudolfova žena, když
je Honza naživu...“

„Kdybych to věděl...“ obrátil se ke mně Rudolf. „Já mám dost přísné zásady, ale tohle
jsem nemohl vědět...“ Koktal a neustále opakoval totéž.

„Nu což,“ povzdychl jsem si. „Jak vidím, budete mít spolu dítě, to znamená, že patříte
k sobě. Já už tu zřejmě nemám co dělat. Asi bych udělal nejlépe, kdybych se vrátil zpátky
na hvězdnou loď...“

„Můžeš tu snad zůstat, vždyť k nám pořád patříš,“ řekla Jana smířlivě. „Nikdo tě přece
odtud nevyhazuje!“

„To bych vám ani neradil,“ usmál jsem se trochu trpce. „Kdybych nechtěl odejít sám,
nedostali byste mě odsud. Víte, kolik jsem vlastnoručně zabil Omíorů?“

„Ty ses té vzpoury taky účastnil?“ vytřeštil oči Karel.
„Nejenže jsem se jí účastnil, já jsem ji dokonce vedl,“ ušklíbl jsem se. „Dnes patřím do

prozatímní nejvyšší rady hvězdoletu.“
„Ty?“ vyjevila se Jituška. „To není možné!“
„To je nejen možné, to je fakt.“
„To bych do tebe nikdy neřekl,“ povzdychl si Karel. „Byl jsi přece vždycky takový –

nezlob se na mě – posera. Jako odborníka jsem tě uznával, ale jinak... Mohl s tebou orat,
komu se zachtělo. Jitka si z tebe udělala onuci, až mi bylo trapně i za tebe, vždycky sis od ní
nechal všechno líbit. Ty že bys někoho zabil?“

Tahle slova mě trochu nadzvedla, avšak rychle jsem se uklidnil a nedal jsem na sobě
znát, jak se mě dotkla. Možná proto, že měl částečně pravdu. Byl jsem vždycky příliš velký
dobrák, ale vzal jsem za něho přece i tu osudovou hlídku, nemusel by mě teď obviňovat ze
zbabělosti. Spíš bych já mohl tvrdit, že on se tenkrát bál a nechal mě jít místo sebe!

To jsem si ovšem jen pomyslel, nahlas jsem neřekl nic. Nemělo cenu přebírat, co by se
mohlo stát, kdyby... Co už se stalo, stalo se...
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„Možná je dobře, že si tohle o mně myslely i ty bestie,“ řekl jsem jen trochu příkřeji.
„Také jsem pro ně byl jenom odborník a nestál jsem jim za to, aby si na mě dávaly větší
pozor. Ten dojem je pak všechny stál krk. Ani teď nevypadám na zabijáka, že? Přitom jsem
nejspíš  největší  masový vrah v dějinách Země.  Hitler,  Stalin,  piloti  z Hirošimy a možná
i další měli snad na svědomí lidí víc, ale oni jim neřezali krky osobně a vlastnoručně jako já.
Přece jenom je rozdíl zvednout telefon, pokynout prstem nebo stisknout páčku, to se to
zabíjí  snadněji,  než když má člověk vzít do ruky šavli a jít useknout nepříteli hlavu. To
druhé dá mnohem víc práce a ruce jsou přitom od krve doslova, ne jenom obrazně.“

„Proboha, Honzo!“ vykřikla potichu Jitka. „Ty jsi někomu sekal hlavu?“
„To nemyslíš vážně!“ dodala Jana, celá pobledlá.
„Myslím to  vážně!“  pokračoval  jsem poněkud  rozčileněji.  „Naprosto  vážně!  Jinak

bych se od nich nikdy nevrátil, na to můžete vzít jed! Podle palubních počítačů hvězdného
letadla stálo proti nám zpočátku třiadvacet tisíc zelených bestií. Nejméně polovinu jsem jich
sám vlastnoručně podřezal! Musel jsem, jinak by oni zabili nás. Kdybych vám vyprávěl,
jaké to  tam bylo,  ani  byste  mi to  nevěřili.  Tak nějak si  lidé  dříve  představovali  peklo,
s ďábly a dokonce i s pekelným ohněm, ve kterém ostatně skončila většina těch, kdo se tam
dostali – přede mnou i po mně.“

„Oni vás tam – pálili?“ zbledla Jana. Jituška byla bílá od samého začátku, ta už víc
zblednout nemohla.

„Pekli si nás k obědu. Co byste čekali od lidožroutů? Měli nás tam i na práci, ale kdo
nemohl pracovat, skončil na pekáči. Lidé pro ně byli jen o málo více než prasata! Krmili nás
kořením, abychom jim lépe chutnali! Své oběti si pekli zaživa před ostatními. Viděl jsem
tam stovky upečených lidí – nejen od nás ze Země, ale i z mnoha dalších světů. Na to se
nedá zapomenout!“

„Ale jak jsi to přečkal?“ zašeptala Jitka.
„Jak říkám, vzbouřili  jsme se,“ řekl jsem už zase  klidným tónem.  „Byl to strašný

masakr a nás pozemšťanů zbylo jenom něco kolem stovky. Měl jsem tam z pekla štěstí, jiní
takové štěstí neměli. Omíorové nás zabíjeli po tisících – ale ani my jsme si nebrali žádné
servítky, rozsekali jsme je do posledního. Nedovedete si ani představit taková jatka – ale
zvítězili  jsme.  Deset tisíc jich mám na svědomí, deset tisíc  usekaných hlav,  umíte si to
vůbec představit?“

Koukali se na mě všichni, jako kdyby viděli strašidlo.
„Na tu vzpouru jsi přece nebyl sám!“ řekl Karel zaraženě.
„Ne, nebyl,“ přikývl jsem. „Ale byli jsme na to jen dva, takže já mám na jejich smrti

nejméně poloviční podíl. Spíš o něco větší, protože jsem tu vzpouru vymyslel; beze mě by
nikdy nezačala.“

Hodnou chvíli bylo ticho.
„Ale proč se tam chceš vracet? Co chceš ještě dělat na té prokleté hvězdné lodi?“

vyhrkl Karel.
„Budeme s tím mít ještě spoustu starostí,“ pokrčil jsem rameny. „V nejbližší době chci

navázat kontakty se Zemí, aby se vědělo, že vláda Omíorů skončila. Musíme také pobít
zbývající Omíory – někde na Zemi jsou poslední dvě letadla a v nich po čtyřech mužích, i ty
budeme muset zlikvidovat. A potom budeme muset vyřešit co s bývalými otroky. Mohli by
zůstat ve hvězdoletu, ale oni by přece jenom raději měli pevnou půdu pod nohama. Problém
je v tom, že to nejsou lidé, jak si možná představujete, nýbrž bytosti všelijaké. Některé jsou
chlupaté či šupinaté, jiné mají krunýř jako hmyz... Asi bude problém, zda se s nimi budeme
snášet. Naštěstí jsem se tam naučil i jiné věci než zabíjet. Něco snad vymyslíme.“

„Tam jsou ještě nějaké potvory? To musí být hrozné. A ty se tam chceš vážně vrátit?“
zeptal se mě tiše Karel.

„Myslel jsem, že vás tam vezmu také.“
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„Tam? Mezi nějaké příšery? To nemyslíš vážně?“ vytřeštila oči Jana.
„Tady to přece také nemáte lehké,“ řekl jsem. „Tam byste aspoň neměli nouzi. Teď to

bude  obzvlášť  zajímavé,  začneme  navazovat  přátelské  styky  mezi  lidmi  Země  a všemi
bytostmi, které se na hvězdoletu vyskytují.“

„Jenže to bude těžké,“ zachmuřil  se Rudolf.  „Jak chcete navazovat přátelské styky
s lidmi Země, když k nim přiletíte ve stejném létajícím talíři jako ty zelené bestie?“

„Právě proto bychom potřebovali do začátku nejméně jednu rádiovou vysílačku,“ řekl
jsem naléhavě. „No, snad to nebude takový problém, však my si nějakou opatříme...“

„Proč nevysíláte vysílačkami těch bestií?“
„Oni mají něco lepšího než rádio, ale pozemské přijímače to vůbec nechytají. Proto

potřebuji zdejší vysílačku.“
„Jestli se neurazíte, mohl bych vám v tom možná pomoci,“ zabručel Rudolf. „Já totiž

vím, kde by se takové věci daly opatřit...“
Podíval jsem se na něho tázavě.
„Ty si vážně myslíš, že ti budu důvěřovat?“ zeptal jsem se ho pobaveně. „Že budu

věřit někomu, kdo mi přebral ženu a pak na mě ke všemu střílel?“
„Já jsem přece nestřílel na tebe,“ urazil se Rudolf. „Já jsem střílel jen po těch bestiích

z lítacího talíře...“
Nedokázal si pořád spojit onu postavu ve sklepě se mnou.
„A na koho tedy?“ pokrčil jsem rameny. „Člověče, měl by sis dát příště pozor na to,

po kom střílíš! Kdybych za sebou neměl pobyt na hvězdoletu a vzpouru proti Omíorům, byl
bych teď ležel dole ve sklepě bradou vzhůru! Ty ses nenamáhal počkat, jestli dám ruce nad
hlavu. Začal jsi hned střílet jako pominutý.“

Oči se mu rozšířily údivem.
„Vzpomeň si!“ pokračoval jsem nemilosrdně. „Otevřel jsem tajné dveře, když vtom jsi

na mě vykřikl, abych dal ruce nahoru. I kdybych to udělal, byl bys mě zastřelil. Já jsem se
ovšem nemínil nechat zabít, proto jsem uhnul stranou a pak jsem kolem tebe proklouzl až
sem. Ani sis mě nevšiml, zato já jsem tě viděl moc dobře. Co říkáš, bylo to tak?“

„To bys musel být neviditelný!“ vykřikl nešťastně.
„Budeš se možná divit, já to umím. Jak myslíš, že jsme přemohli Omíory? Ani oni nás

nespatřili, dokud jsme jim...“ a naznačil jsem rukou významné gesto pod krkem.
„No, hlavně že jsem tě netrefil,“ trochu pookřál. „Když tě tak vidím, vlastně se ani...“
„...nic  nestalo.  To chceš  tvrdit?  Člověče,  poděkuj  rychle  pánubohu,  že  jsem pořád

stejný dobrák jako dřív! Kdybych byl také tak hrr jako ty, už bys ležel dole studený. Vždyť
jsem si v první chvíli myslil, že patříš k nějaké tlupě, která Karla a jeho rodinu povraždila
a sama se tu usídlila! Ještě že mě napadlo podívat se nejdřív nahoru! Já jsem teď zvyklý
zabíjet nepřátele ne po jednom, ale rovnou po stovkách, po tisících. A mám u sebe zbraně,
kterými jsme pobili Omíory, s těmi se mohu vysmát samopalům a podobným nesmyslům.“

Chvíli  jsme všichni mlčeli.  Myslím si, že jim nebylo právě nejlépe, ale neměli mě
provokovat.

„A co budeš dělat teď?“ začal po dlouhém tichu Karel. „My ti pomůžeme, jak budeme
moci. Tady to také nebyl žádný med. Víš přece, jak to vypadalo v době, kdy tě odsud... Teď
je to ještě mnohem horší, věř mi. Tady platí, že přežije ten, kdo vystřelí první. Nechci se
hádat, jestli na tebe Ruda vystřelil,  nebo ne, ale měl bys ho pochopit. Viděli jsme tu už
mnoho lidí umírat jen proto, že neměli zbraň, nebo že ji váhali použít...“

„Vždyť si to ještě pamatuju,“ řekl jsem smířlivěji. „Jen nesouhlasím s tím, že je lépe
vystřelit první a nedat nikomu šanci domluvit se po dobrém. Takhle můžeš zabít i vlastního
kamaráda a bude mu houby platné, že ho pak budeš litovat.“

V té chvíli jsem si připomněl, že i my jsme povraždili všechny Omíory na hvězdoletu
– také bez vyjednávání. Jenže tam to bylo jasné předem – buď my, nebo oni. Vyjednávání
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nepřicházelo v úvahu, o tom jsme se přesvědčili. Také my jsme se chovali tak, abychom
nepřátele zneškodnili dříve než oni nás, a až když jsme viděli, že vyhrajeme, pokoušeli jsme
se jednat. To už také bylo pozdě...

„A co tedy budeš dělat?“ starala se Jana. „Zůstaneš tu?“
„Myslel jsem, že vás vezmu s sebou na hvězdolet. Moje nabídka pořád platí. Mohli

byste tam bydlet všichni, já vám překážet nebudu, místa je tam dost.“
„Tam? Mezi nějakými příšerami? To nemyslíš vážně! Máme přece děti, to ty ovšem

nemůžeš pochopit!“ Jana se otřásla.
„Byly by s ostatními dětmi, je jich tam celé oddělení, ze všech možných ras,“ zkusil

jsem pokračovat.
„Proboha – tam byly i děti? V těch jatkách?“
To je dorazilo. Cítil jsem, jak ve všech narůstá odpor. Nejen k mé nabídce, ale snad už

i ke mně. Chvíli jsem se na ně díval, ale pak jsem rezignoval.
„No dobrá, když se vám to zdá lepší tady, nikoho nutit nebudu. Myslel jsem na vaše

dobro...“
„Ty se tam chceš doopravdy vrátit?“ zeptal  se Karel.  „Mohl bys tu bydlet  s námi,

nikdo tě vyhazovat nebude, v tom má Jana pravdu...“
„Mám snad žít mezi vámi a dívat se, jak bude Jituška chovat dítě, které mělo být moje,

ale už nikdy nebude? Ba ne, Kájo. Tady nikdo mou maličkost potřebovat nebude, jenom
bych vám překážel,“ pokrčil jsem rameny. „Co bych tu ostatně dělal? Nemám tady co na
práci, kdežto na hvězdoletu budu užitečný. Vrátím se, ale nejdřív musím zařídit spojení se
Zemí a na to potřebuju vysílačku. Musíme lidem Země konečně sdělit, co se stalo, jinak se
nás budou bát.“

„Já se obávám, že rádiem nikomu nic nesdělíš,“ řekla Jana tiše. „Tady nikdo rádio
neposlouchá. Žijeme tu jako ve středověku. My v Bludišti si díky elektřině pořád udržujeme
jakoustakous úroveň, ale nikde jinde už neuvidíš elektrické světlo a venku můžeš potkat jen
lidi, kteří klesli až na úroveň zvířat. V létě nám takové stádo lidí spáslo celé pole obilí. Ani
Karel,  ani  Ruda  neměli  srdce  do  nich  střílet;  ani  domlouvat  se  s nimi  nedalo,  už  ani
nechápali lidskou řeč. Jenomže co ta horda nešťastníků nesnědla, to rozválela nebo zadupala
do země.  Chovali  se  vážně jako stádo opic.  Kdybychom neměli  nahoře  na skále  u lesa
nasázené brambory, kterých si naštěstí nikdo nevšiml, byli bychom dnes o hladu. Kdyby se
to stalo dnes, už by se naši chlapi na city neohlíželi. Maso jsme neviděli přes rok. Karel před
dvěma lety chytil  venku zdivočelou kozu, tu jsme ale museli zabít,  protože jsme pro ni
neměli  krmení.  Tady  to  rozhodně  není  žádný med,  to  má Karel  pravdu,  jenomže jsme
doma. Nikdo z nás mezi tvoje bestie nepůjde, s tím nepočítej.“

Trochu jsem se zamyslel.
„Nevím,  možná  bych vám mohl  pomoci,“  řekl  jsem po chvíli.  „Zmocnili  jsme se

hvězdné lodě Omíorů a máme teď k dispozici jejich vyspělou techniku, to něco znamená.
Na hvězdné lodi hlad nemáme. Máme dostatek zásob na desítky let pro ty, kdo přežili. Mě
tam znají všichni a kdybych vás vzal k sobě, nedostatkem byste netrpěli ani vy. Ovšem,
bude tam i spousta potíží. Žije tam velké množství bytostí, mnohé z nich jsou nám lidem
podobné jen vzdáleně. Některé jsou i trochu lidožravé, s těmi jsou největší problémy. Na
loď se dostaly před pradávnými lety a kdovíodkud pocházejí. Teď získaly svobodu – ale
vládne tam hrozná anarchie.“

„Jako kluk jsem moc toužil setkat se s bytostmi z jiných světů,“ řekl Karel zasněně.
„Jenomže tyhle zelené bestie mě z toho dokonale vyléčily. Ani nemám chuť vidět nějaké
další netvory.“

„Kdyby šlo jen o to, nějaké vidět, nebyl by to problém,“ usmál jsem se. „Pár jich totiž
na mě čeká venku v letadle. Že by Rudolf někoho z nich zastřelil, toho se nebojím. Mohl
vidět jenom mě, ostatní rozhodně nevystoupili ven.“
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„Ty se jich nebojíš?“
„Po tom všem? Kromě toho jsem si na cestu vybíral jen své dobré přátele,“ ujistil jsem

všechny.
„Ty se přátelíš – s obludami?“ zděsila se Jituška.
„Naučil jsem se tam žít pohromadě s různými bytostmi, ať se nám podobají, nebo ne.

Můj  nejlepší  kamarád je  například  metr  vysoký  a podobá  se  opičce.  Spolu  jsme  začali
vzpouru,  a to  znamenalo  buď  –  anebo.  Věděli  jsme,  že  buď  zabijeme  Omíory,  nebo
zemřeme. Jakmile jsme s tím začali, třetí cesta neexistovala. Ten ovšem zůstal na lodi.“

„No, užil sis svoje,“ řekl na to Rudolf. „Já bych se tam raději nehrnul, doma je doma.
Divím se jenom, že bys mi tak lacino přenechal Jitušku; stejně bych ti ji po dobrém nikdy
nevrátil,  ale takhle to jistě bude lepší. Jituška je opravdu víc moje než tvoje. Na druhou
stranu je mi jasné, že ze mě asi nemáš strach. Měl bych to rytířské gesto ocenit. Proto bych
ti teď rád pomohl s vysílačkou. Myslím si totiž, že vím, kde by se dala sehnat.“

Podíval jsem se na něho tázavě.
„Dejme tomu, že ti budu věřit,“ řekl jsem. „Máš totiž pravdu hned ve dvou bodech.

Předně – i když proti mě vypadáš jako pořádná vazba, neradil bych ti, aby ses zkoušel se
mnou prát.  Ani  samopalem mě neohrozíš.  Jenže za  druhé,  i kdybych tě  zabil,  Jitku tím
zpátky  nezískám.  Bez  ohledu  na  to,  že  bývala  mou  ženou,  máte  vy  dva  spolu  více
společného, než jsme měli my. Nemyslím si, že bychom se měli kvůli ní prát, to opravdu
nemá smysl. Ale řekni mi, proč mi chceš pomáhat? Myslíš to vážně? Jedno je přece jisté –
jsme sokové a rozhodně bych nečekal, že mi právě ty vyjdeš vstříc.“

„Však  bych  ti  nepomáhal  jen  tak,  nemysli  si!“  pokrčil  rameny.  „Rozhodně  ne
z nějakého pocitu vděčnosti nad tím, že jsi mi jednou v životě ustoupil.  Ale jestli  chceš
opravdu skoncovat se zdejším chaosem a máš k tomu možnosti, musím s tebou souhlasit ať
chci, nebo nechci. Vždyť už je na čase, aby se naše civilizace začala opět vyvíjet k  lepšímu.
To je můj zájem stejně jako tvůj.“

Chvíli jsem si ho prohlížel a nakonec jsem se rozhodl, že jeho nabídku přijmu. Bylo to
trochu paradoxní. Člověk, který mi nejprve vzal ženu, pak po mně střílel a málem mě zabil,
mi chce pomáhat?  V jednom měl  ovšem pravdu: byl  už nejvyšší  čas začít  s pozemskou
civilizací něco dělat. Lidé se musí spojit bez ohledu na to, co je rozděluje. Jinak by se po
celé planetě brzy začali prohánět jen medvědi, vlci a kdoví, třeba i mamuti.

 *****
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Hovoří Země
Vznesli jsme se kolmo do výšky necelých dvou tisíc metrů a zamířili jsme k troskám

hlavního města.  Rudolf  stál  vedle  mě a mlčel.  Na řídicí  pult  jsem nesáhl.  Příkazy jsem
zadával myšlenkami, byl klid a šlo to jako po másle. Rudolfa to však vyvádělo z míry víc,
než byl ochoten si přiznat.

„Kdo tady vlastně řídí?“ vybuchl asi po pěti minutách letu. Moji nepozemští společníci
byli v dolejší  odpočinkové místnosti  a Warga se k řízení neměl.  Místo toho jen sledoval
terén před námi. Poklekl u čelních promítacích obrazovek a trochu nám zacláněl.

„Řídím já, vždyť jsem ti slíbil, že tě povezu osobně. Také jsem ti slíbil, že poletíme
přesně podle tvých přání. Letíme snad jinam?“

„No dobře,  ale na nic  jsi  nesáhl a ono to letí  samo.  Je to  normální?“ Natáhl  ruku
k řídicímu pultu, ale já jsem mu tam dlaní zahradil přístup.

„Na tohle radši nesahej,“ upozornil jsem ho. „Tohle jsou zbraňové systémy. Chceme
přátele navštívit, nebo tam letíme všechno srovnat se zemí?“

„Ach, promiň,“ ucukl rukou zpátky.
„Nic se nestalo, zatím,“ pokrčil jsem rameny. „Jenom si prosím tě uvědom, že tohle

není pozemská technika. Trvalo mi dlouho, než jsem se ji naučil pilotovat, a přitom už mám
za sebou omíorské školy, takže vím, na jakých principech jejich letadla létají.“

Letoun letěl pomalu, sotva rychlostí zvuku. I tak jsme byli na místě brzy. Nalétl jsem
strmou zatáčku a prudce jsem zpomalil, abych si mohl město pořádně prohlédnout. Byl jsem
přece jen zvědav, jaké to tam bude. Ruda mi říkal, že celé město nevzalo za své, ale já jsem
mu příliš nevěřil. Kam se vychrlí energie omíorských emitorů, sedm let tráva neroste.

Byla tu ovšem obrovská spoušť.  Sídliště kolem města byla v podstatě  srovnaná se
zemí, nezůstalo tady nic. Centrum města však opravdu vypadalo skoro nedotčené. Stály tu
mosty přes řeku,  velké budovy se zdály nepoškozené.  Teprve zblízka bylo vidět,  že  na
mnoha místech chybějí okna, sem tam i kus střechy. Dole po ulicích se válely hromady
špíny, kterou asi dlouho nikdo neuklízel. Jenže – to byl pouhý zub času, lidé město zřejmě
řádně  neudržovali,  ale  zatím  šlo  o škody  snadno  napravitelné.  Naše  hlavní  město  už
přečkalo  více  období,  kdy se  nikdo o nic  nestaral.  Letadla  Omíorů  však  za  to  očividně
nemohla,  ta  nepůsobí  nepatrné  škody,  nýbrž  totální  zkázu.  V ulicích  však  chyběla  auta
a jakýkoliv pouliční ruch. Nikde nebylo vidět ani človíčka. Pochopitelně – kdokoli vzhlédl
vzhůru k obloze a spatřil naše letadlo, okamžitě zapadl do nejbližšího úkrytu, i kdyby měl
vlézt pod mříž kanalizace.

Zamířili jsme naproti přes řeku nad starodávný hrad. Ale najednou se dole mezi domy
začalo blýskat a skoro současně se celé letadlo roztřáslo výbuchy.

Nejprve  jsem  reflexívně  stiskl  vypínač  urychlovače.  Měl  jsem  už  na  hvězdoletu
vypěstovaný návyk při jakémkoliv fofru se ihned urychlit, zastavit si okolní čas, a pak teprv
začít v klidu přemýšlet. Přiznám se, že to z mé strany bylo velice pohodlné. Nikdy jsem
nebyl žádný střelec – pistolník, který své nepřátele převýší vlastní bleskovou reakcí. Musel
jsem se urychlit, abych mohl jednat v klidu a s rozmyslem. Pak ale neměli šanci oni.

Jakmile jsem se zrychlil, rachot, který mě na okamžik ohlušil, okamžitě ustal. Bylo to
jen  urychlením,  zvuky  teď  byly  pro  mě  příliš  pomalé.  Horečně  jsem  na  obrazovkách
zjišťoval, co se děje. Čelní, na níž jsem zpozoroval první záblesky, však náhle zhasla a na
dvou dalších, ukazujících pohled před letadlem, šlehaly jen jakési oslnivé bílé plameny.
Připravil  jsem si  ruku na příslušné ovládací prvky – a teprve pak jsem zrušil  urychlení,
abych jimi mohl manipulovat.  Myšlenkové řízení jsem nemínil  použít,  mohlo by špatně
rozpoznat příkaz, což by nemuselo dopadnout dobře.
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Letadlo  se  prudce  sklopilo  do  strany  a ostrou  křivkou  zamířilo  k zemi.  Rachot
okamžitě  ustal.  Vzhledem  k tomu,  že  jsem  byl  předem  připraven,  kam  se  budu  dívat,
okamžitě jsem rozpoznal příčinu. Mezi domy na kraji parku stál těžký šedý protiletadlový
kanón na tankovém podvozku...

Sklouzli  jsme ovšem stranou tak prudce,  že  jsme zmizeli  mířičům z očí.  Na plášti
našeho letadla vybuchlo osm, možná deset protiletadlových granátů – neznámí střelci měli
dobrou  mušku.  Myšlenkou  jsem vyvolal  panel  vnitřních  čidel:  vyvstal  přede  mnou  ve
vzduchu, ale nikde nebylo sebemenší poškození. Až na čelní kameru byl letoun v pořádku,
tvrzené povrchové vrstvy pláště v této zatěžkávací zkoušce obstály.

„Dostali  jsme  právě  srdečný  pozdrav  na  uvítanou,“  ukázal  jsem  Rudolfovi  na
protiletadlový tank. Ruda trochu zbledl, pak polkl naprázdno, ale nic neřekl. Také Warga se
tvářil, jako by ho to ani nezajímalo, ale viděl jsem, jak sebevědomě zdvihl hlavu. On přece
na rozdíl od Rudolfa věděl o našich ztužených krystalických pancířích; vždyť je pomáhal
dělat.

To  už  letoun  zakličkoval  mezi  stromy  v parku.  Na  jednom místě  byla  mezi  nimi
mezera menší, než odpovídalo rozměrům našeho letounu. Na zadních obrazovkách ihned
zavířilo mračno ulámaných větví a sprška sněhu, který na nich původně ležel. Prudce jsem
zabrzdil  až  těsně  vedle  tanku.  Ruda  přitom  málem  upadl.  Ne  že  by  uvnitř  při  těchto
manévrech vznikalo nějaké přetížení,  Ruda je však podvědomě očekával  a napřel  se  do
protisměru,  aby  vyrovnal  rovnováhu.  Teď  už  na  nás  tamti  ostrostřelci  střílet  nemohli,
nemohli se k nám ani otočit. Náš letoun se totiž opřel ze strany přímo do kanónové věže
a zablokoval ji. Tank se zakymácel – no, trošku jsme do něj drcli. Doufejme, že posádka
neutrpěla víc než pár boulí.

„Počkej  tady,“  řekl  jsem Rudovi.  Pak  jsem otevřel  dveře  a sledován  starostlivými
pohledy Wargy i Rudolfa jsem jim – oběma naráz – zmizel z očí.

Dopadl jsem v modravé aureole na pevnou půdu a hned jsem vyskočil na tank. Opřel
jsem se o něj trochu déle a uslyšel jsem slabé zasténání urychlovače, který málem vysadil,
ale to už jsem zase přerušil kontakt s pancířem a vyskočil jsem až nahoru k vojákům, kteří
tu seděli u kanónu. Opět jsem se zpomalil, ale ruku jsem z vypínače nespouštěl. Vojáci si tu
chvatně rozdělovali ruční granáty, zřejmě je chtěli naházet na naše letadlo. Poté, co nám
neublížily mnohem razantnější střely z kanónu, to bylo skoro směšné.

„Co blázníte,  vždyť  jsou  tam lidi!“  neodpustil  jsem si  vůči  vojákům parafrázi  ze
Švejka.

Dokonale je to vyvedlo z konceptu.
„Člověče, co tu chcete? Zmizte, tady nemáte co dělat!“ křikl na mě mladý kluk, podle

ošuntělé uniformy podporučík.
„Zanechte odporu, hoši,  tahle obluda by vás mohla jedinou ranou rozmáznout jako

mouchy, neumíte si ani představit její palebnou sílu! Kromě toho – nemáte už ani důvod ke
střelbě. Tenhle létající talíř dávno nepatří zeleným bestiím ale nám, lidem. Koukejte nám ho
nerozflákat!“

„Jak to můžeš tvrdit?“ vyjel si na mě oficírek.
„Vždyť  ho  pilotuju.  Ale  k věci.  Jestli  téhle  bandě  velíš,  nařiď  svým  ovečkám

a beránkům složit zbraně.“
„Ty jsi ďábel!“ vykřikl podporučík. „Kdo vlastně jsi? Kde ses tu vzal? Co jsi vůbec

zač, že tak mluvíš?“
„Jdu rovnou z pekla, hoši,“ usmál jsem se trochu. „Ale vážně! Nejprve ze všeho vám

musím s velkým potěšením sdělit, že zelené bestie válku s pozemšťany prohrály a většinou
už  nejsou  naživu.  Přemohli  jsme  je  a pobili.  Je  na  čase  uzavřít  mír.  Jsem tady,  abych
všechno dojednal.“
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Dlouho mi to nemohli uvěřit. Měl jsem sice pořád na sobě svůj stříbřitý skafandr, ale
co jsem jim říkal, ani ve snu neočekávali. Nakonec jim však nezbylo než uvěřit mi. Konečně
jim to také došlo a chvíli křičeli a jásali radostí.

„Vidíš – a málem jsme vás sundali!“ volal rozjařeně jeden z vojáků.
„No jo – budu se na to muset jít podívat,“ přestal jsem jásat. „Kdo chce, může se

mnou!“
Skočil  jsem z tanku a otočil  se k místům, kde na plášti  letadla vybuchovaly trhavé

protiletadlové střely. Ano, byla tu rozbitá kamera, ale plášť z tvrzených kovových krystalů,
ačkoliv  místy  opálený  a zčernalý,  neměl  jediný  vážnější  šrám,  dokonce  ani  jedinou
prohlubeň. Tvrzené krystaly byly přece jen o několik řádů pevnější než klasický kov.

„Vaše kanonáda byla velice přesná, hoši,“ obrátil jsem se na vojáky s úsměvem. „Ale
rozbili jste nám jenom jedinou televizní kameru, to je všechno.“

„Teda – to je materiál!“ hvízdl obdivně podporučík, když si rukou přejel po opáleném
pancíři. „To jsem blázen, jak je potom možné, že už jsme jeden takový talíř sundali?“

„Už jste jeden sestřelili?“ podivil jsem se.
„Ano, hned na začátku,“ ujišťoval mě. „Jinak by tu přece nezůstal kámen na kameni.

Když začali ufoni ničit sídliště, byli mimo dostřel, ale potom se přesunuli nad nás a dostali
takovou pumelici do kožichu, že jejich letadlo vybuchlo. Na ten den nezapomenu, co budu
živ!“

Nedivil  jsem se  mu.  Ani  já  jsem nemohl  zapomenout  na  ten  příšerný den.  Na  tu
hroznou záři  za mým autem. Někde tu tedy tenkrát  seděli  tito chlapci a v pravou chvíli
stiskli spoušť svého kanónu. Kolik lidí tím zachránili? Kdoví...

„Omíorové neměli takové materiály, jako máme my,“ ujistil jsem ho. „Tenhle tvrzený
kov jsem vynalezl já a to se stalo jednou z příčin porážky těch bestií.“

Byla to pravda, i když v poněkud jiném smyslu, než jak to vyznělo. Podporučík však
tuto  informaci  přijal  a ochotně  se  nabídl,  že  mi  pomůže.  Velel  jen  jedinému
protiletadlovému tanku, takže jeho pravomoc byla, dalo by se říci, nepatrná. Mohl mě však
osobně doprovodit na velitelství, kde už bych mohl jednat se skutečnými generály. Šel se
mnou, abych prý nezabloudil, ovšem podle mého názoru byl sám zvědav, co se bude dít.
Velitelství bylo umístěno v nedalekém podzemním bunkru a chvíli jim trvalo, než nás vůbec
vpustili dovnitř. Jednání pak ovšem nabralo přímý směr.

Můj požadavek na vysílačku o dostatečném výkonu, pomocí které bych mohl udržovat
spojení  s armádou a popřípadě i s ostatním obyvatelstvem, přijali  vojáci  bez připomínek.
Hned nato jsem k jejich překvapení odmítl podřídit se velení naší armády. Řekl jsem jim, že
na hvězdoletu jsou pozemšťané v menšině a já teď vlastně vystupuji jako mezinárodní, ba
přímo mezihvězdný vyjednavač. Neodmítl jsem však zvláštního pozorovatele, který by se
dalších akcí zúčastnil přímo na palubě našeho letadla. Vojáci slíbili, že se pokusí navázat
spojení s lidmi po celém světě, kolik jich přežilo. Říkali, že ve světě žije dost radioamatérů,
kteří  mezi  sebou  stále  navazují  spojení  a navzájem  se  informují  o situaci.  Jejich
prostřednictvím se teď svět dozví, že je s Omíory konec.

Štábní  bunkr  byl  pro  případ  války  dobře  vybaven.  Vojáci  měli  i po  dvou  letech
k dispozici vysílačky i dieselagregáty s dostatečnými zásobami paliva. Já jsem je naopak
informoval o posledních dvou nepřátelských letadlech, která by mohla škodit lidem. Nejspíš
budou  někde  v pralesích  u Amazonky.  Vojáci  ochotně  slíbili  navázat  rádiové  spojení
s někým z Jižní Ameriky, koho by mohli varovat a případně ho požádat o zprávu, kdyby se
tam zelené bestie objevily.

Chvíli  jsme pak  ještě  hovořili  o budoucnosti  armády  jako  takové.  Tvrdil  jsem,  že
v nově uspořádaném světě by měly být armády zrušené, vojáci mě zase přesvědčovali, že
budou nepostradatelní i pak, až se podaří svět zkonsolidovat.
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„Vidíte,  jak  je  dobré,  že  se  nám  podařilo  udržet  alespoň  malou  část  armády,“
argumentoval jeden major (jmenoval se tuším Novotný). „Co byste teď dělali, kdybychom
tu nebyli?“

„Je dobré, že tu je organizovaná síla bez teroristických choutek, ale podle mě by to
měla být spíš policie.“

„Policie nestačí proti bandám lupičů a vrahů,“ prohlásil podplukovník Vachek, který
nejhůře nesl, že jsem se odmítl podřídit. „Nebýt armády, vládla by tu strašná anarchie.“

„To  je  jen  otázka  názoru,“  podotkl  jsem.  „Já  si  myslím,  že  armáda  má  své
opodstatnění tam, kde jde o obranu nějakého území před nepřítelem, který chce proniknout
zvenčí,  dobýt  je  a ovládnout,  kdežto  policie  má  udržovat  pořádek  uvnitř.  Policie  bude
potřebná stále,  kdežto armády zmizí,  jakmile nebude existovat vnější nepřítel.  Možná se
brzy Evropa a pak i celý svět sjednotí v jedno společenství.“

„Zatím to vypadá spíše naopak,“ podotkl major Novotný. „Až vejde ve známost, že
zelené  bestie  už  nikomu  nehrozí,  obávám  se,  že  lidé  vylezou  z úkrytů  a bude  snadné
shromáždit  stovku  dobrodruhů,  kteří  potáhnou  krajem  a budou  drancovat.  Ty  policie
nezastaví, to může jen pravidelná armáda.“

„Až  potáhne  krajem i tisícovka  takových  desperátů,  stačí  vzít  vysílačku  a požádat
o pomoc. Během minuty je odzbrojíme a bude po lupičích.“

„Když tohle dokážete, smeknu před vámi,“ ušklíbl se poněkud kysele major Novotný.
„Platí,“ souhlasil jsem. „Tisíc ozbrojenců neznamená pro mě vůbec nic. Zneškodnil

jsem jich už mnohem víc.“
„Koho že jste zneškodnil?“ rozesmál se generál.
„Omíory,“ podotkl jsem. „Jedenáct tisíc zelených bestií. Snad si nemyslíte, že pro mě

bude pár tisíc dobrodruhů těžší oříšek? Nezapomeňte, máme lepší zbraně než Omíorové!“
Generálovi  i ostatním  úsměv  poněkud  ztuhl.  Nedal  jsem  se  tím  vyvést  z míry

a pokračoval jsem:
„Nicméně si myslím, že schopné lidi a dobrou organizaci bude potřebovat i policie.

Snad by se do ní mohla větší část armády jen převelet.“
„To se teprve uvidí,“ řekl major Novotný.
Vojáci  ovšem připustili,  že by policie měla fungovat co nejdřív,  hned jak to bude

možné.  Především  bude  zapotřebí  zlikvidovat  ozbrojené  bandy  a uvést  do  pořádku
zemědělství, aby lidé netrpěli hladem. Teď už bude možné vyjít z úkrytů, neboť nejhorší
nebezpečí lidem venku nehrozí.

Pak jsme naložili do letadla osm přenosných vojenských vysílaček středního výkonu.
Problém byl zprvu s energií, ale brzy jsem zjistil, že vysílačka může nějakou dobu pracovat
na akumulátory a ty se dají pomalu, ale přece jen nabíjet z palubní sítě letadla, ačkoliv měla
na naše pozemské poměry nestandardní napětí.

Jako vojenský pozorovatel k nám do letadla přistoupil mladý poručík Veselovský. Byl
hubený a měl brýle, jinak jsou si ovšem všichni vojáci dost podobní – to dělá uniforma. Byl
prý  od  Liberce.  Společně  jsme  vzlétli  a zamířili  nejprve  ke  Karlovu  Bludišti  vysadit
Rudolfa.

„Možná se sem zase vrátíme,“ loučil jsem se s ním i se všemi ostatními. Nechali jsme
jim dvě bedny jídla, převážně konzerv ze zásob letadla. My jsme měli zatím na hvězdoletu
jídla dost. Upozornil jsem je jenom, aby se nedali odradit, když bude mít obsah podivnou
barvu. Omíorské konzervy mohou obsahovat všelicos, ale jíst se dají, i kdyby byly uvnitř
sytě modré. Lidské maso v nich rozhodně není – Omíorové vždy dávali přednost čerstvému.

„Kam teď?“ zeptal se mě poručík Veselovský.
„Vracíme se k hvězdné lodi,“ řekl jsem. „Budeme tam za pár hodin. Můžete si klidně

odpočinout.“
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Veselovský to odmítl se slovy, že ještě nikdy neletěl do vesmíru, na což jsem mu
s úsměvem  přikývl.  Nastavil  jsem  na  automatu  samočinné  přiblížení  k hvězdné  lodi
a prudce jsme vzlétli vzhůru.

*****
Když jsme dorazili do přístavu, zacvakli jsme letoun do držáků a vyšli na chodbu. Tam

nás už čekal Džataši. Objevil se náhle jako duch a okamžitě mi vyskočil do náruče. Jen já
jsem věděl, že se před námi musel zpomalit. Představil jsem mu pana Veselovského, ale
moc si  spolu nepohovořili.  Jednak proto,  že náš nový host  neuměl  řeč Omío,  navíc ho
nenadálé objevení mého přítele poněkud vyvedlo z míry.

Rychle jsme spěchali do hlavního velínu. Ten byl téměř ve středu lodě, takže jsme
nejprve museli projít několik kilometrů klikatých chodeb. Cestou jsme se zastavili v jedné
z kuchyňských  částí  a já  jsem návštěvníkovi  v mrazicím boxu  ukázal  haldy  bezhlavých
Omíorů.

„Proč je tu skladujete?“ zeptal se mě na odchodu.
„Na  jídlo,“  odtušil  jsem.  Když  jsem  ale  spatřil,  jak  se  zarazil,  dodal  jsem:

„Pochopitelně ne pro nás, my bychom je nejedli, ale máme tu různé bytosti, z nichž některé
považují maso Omíorů za pochoutku.“

„No nazdar,“ podotkl suše Veselovský a začal si čistit brýle, které se mu po opuštění
lednice zarosily. Nevypadal, že by mu po mém vysvětlení ubylo vrásek na tváři, ale tím to
pro něho ještě neskončilo.

Ve velínu byla svolána porada menší skupiny; znamenalo to po dvou členech z každé
rasy.  „Velká  sedma“  tu  ovšem  byla  také,  takže  lidé  Země  zde  měli  velice  početné
zastoupení.

Veselovský se několikrát zachvěl, když spatřil některé z bytostí: mravencovité muže
z Um-lusít, vajíčkům podobné Kubury, šupinaté ještěrkovité Mingrchaje a spoustu dalších.
Ještě že jsme měli už ve výsadkovém letadle kočkovité muže z Ghoaverinu a opičkovité
z Xítió,  takže už měl  možnost  se  aspoň s některými nepozemšťany seznámit.  Stáli  jsme
úmyslně u jednoho vchodu, abych mohl našemu hostu ukázat pokud možno všechny. Než
začala porada, přiznal, že už se mu z nich točí hlava a že pro jedny zapomíná, jak vypadají
druzí.

Porada pak začala, ale nebyla bouřlivá. Oznámil jsem, že let k Zemi proběhl bez potíží
a že jsme navázali přátelské vztahy s obyvateli Země. Že se to neobešlo bez střelby, tím
jsem se příliš nechlubil. Důležité podle mě bylo, že jsme se teď mohli na lidi Země obrátit
s prosbou, aby nám pomohli vypátrat zbývající Omíory.

Rozhodli jsme se tentokrát poslat k Zemi více letadel. Znamenalo to vyškolit narychlo
několik dalších pilotů.  Vzali  jsme do pilotní  školy celkem dvacet pozemšťanů a čtyřicet
zástupců ostatních ras, tak jak se přihlásili. Naštěstí mezi nimi nebyli žádní z Um-lusítu,
škola pilotáže proběhla bez konfliktů a brzy jsme mohli použít patnáct dalších letadel. Ty
však bylo nutné nejprve vybavit ztuženým pancířem, ale my jsme měli jenom tři přístroje na
prostupování krystalů, tak to šlo jen pomalu. Poručíka Veselovského jsem mezitím svěřil do
péče našim krajanům ze Země. Uměl naštěstí  aspoň trochu anglicky, brzy se s několika
z nich domluvil.

Opancéřovali jsme pečlivě další dvě letadla a měli jsme rozdělané třetí, když za námi
do dílen přiběhl jeden Xítian. Měl za úkol s přáteli střežit jednu z pozemských vysílaček,
umístěnou  na  povrchu  lodě  a neustále  otočenou  k Zemi.  Xítian  Monkarnaši  mi  přinesl
malou přenosnou paměť počítače, který jsem k vysílačce připojil, takže mohl zaznamenávat
všechno, co se objeví na rádiových vlnách.

„Hovoří Země!“ ozvalo se ze záznamu. „Voláme přátele na hvězdoletu. Omíorové se
zdržují  v Brazílii,  tisíc  kilometrů  proti  proudu  Amazonky.  Máme  spojení  s tamními
dobrovolníky a ti vám podle potřeby poradí.“

90



Tato zpráva se pak několikrát opakovala. Byla to pro nás jasná výzva k akci a já jsem
se rozhodl, že ji podnikneme, i když poletíme jen se třemi letadly. Ostatní tu bude zatím
Džataši pokrývat ztužujícími vrstvami; každé hotové letadlo může přece přiletět samostatně.
Bez dodatečných pancířů však neměl nikdo letět k Zemi, bylo by to zbytečné hazardování.

Nastoupili  jsme  do  letadel.  Všechna  tři  letadla  byla  už  vybavena  pozemskými
vysílačkami,  abychom  se  mohli  domlouvat  s přáteli.  Spojení  s hvězdoletem  zajišťovaly
naopak omíorské gravitační vysílače. Pozemšťany jsem rozdělil tak, aby na každou posádku
připadli alespoň dva – pro možnost dorozumění jazyky, které by Omíorové nerozluštili.

Letka tří  letadel ihned zamířila k Zemi a během několika hodin se snesla uprostřed
Evropy. Byli jsme už očekáváni; přivítaly nás davy lidí, mezi nimiž nebyli už jenom vojáci,
ale i civilisté. Dověděli jsme se několik dobrých zpráv. Podařilo se uvést do chodu vodní
přehrady nedaleko od města, a i když jejich výkon zdaleka velkoměstu nestačil, alespoň dvě
hodiny  denně  mohly  být  využity  –  zejména  pro  potřeby  vodáren  a jiných  důležitých
podniků. Ostatní elektrárny však byly zničené tak důkladně, že odborníci nevěřili, že se je
někdy podaří opravit.

Napadlo mě ale využít k tomuto účelu omíorské energetické zdroje. Produkovaly přece
také elektřinu, stačilo by ji jen trochu přizpůsobit. Dal jsem rozhlásit, že se chci domluvit
s někým od energetiků, a pak jsem se odebral spolu s našimi pozemskými piloty na poradu
do bunkru k vojákům.

Dostali  jsme  podrobné  instrukce.  Zelené  bestie  zpozorovali  tisíc  kilometrů  proti
proudu  Amazonky  poblíž  zbytků  města  Tefé.  Zpráva  hovořila  o radioamatéru  Yonu
Alvárezovi, který se skrývá v pralese. Ten nám může podat bližší vysvětlení. Mohli jsme se
s ním domlouvat anglicky nebo španělsky. Vojáci se hned začali starat o překladatele, ale
dva  z nás  jsme uměli  anglicky  a jeden  španělsky,  dohodli  jsme  se  tedy,  že  tlumočníka
vlastně nepotřebujeme.

Rozhodl jsem, že tam poletíme okamžitě. Před odletem mi přivedli jednoho inženýra
energetika. Chvíli jsem s ním debatoval a dohodli jsme se, že je schopen s využitím všeho
co  má  k dispozici  postavit  dostatečně  silný  měnič  na  přeměnu  proudu  z omíorských
energetických  zdrojů  na  běžně  používané  pozemské  napětí  a kmitočet.  Umožnilo  by  to
trvale  zásobovat  elektřinou  aspoň  důležité  provozy  a zbavit  tak  lidi  největší  nouze.
S hvězdoletem jsem dohodl, že nejbližší letoun vezme na palubu záložní letadlovou centrálu
včetně zásob hvězdného paliva, což mi Džataši ihned přislíbil.

„Tak – a teď nám držte palce,“ řekl jsem, než jsem zmizel v irisových dveřích letadla.
„Doufám, že tahle bitva už bude konečně tou poslední.“

Řekl jsem to sice vesele, ale začal jsem trochu pociťovat strach. Půjde zde o první
střetnutí, kdy nebudeme mít výhodu urychlovačů, ale stejné zbraně, s nimiž navíc Omíorové
umějí perfektně zacházet. Jedná se vlastně o to, kdo získá výhodu překvapení. Jakkoliv to
vypadalo paradoxně, měli by Omíorové proti nám navíc výhodu znalosti prostředí. Nikdo
z nás lidí nepocházel z toho koutu světa, kdežto oni se tam již stačili zabydlet.

Určitou naději jsme spatřovali v lepší odolnosti pancířů, jaké měly naše stroje na rozdíl
od originálních omíorských. Obával jsem se jen, že pancíře jsou ochranou proti pozemským
kanónům a raketám, nikoli proti zbraním omíorských letadel. Můj oblíbený autor Forester
napsal  kdysi  o bitevních  lodích  z druhé  světové  války:  „Jsou  to  vaječné  skořápky,
vyzbrojené  těžkými  kladivy“.  Podobně  tomu bylo  s našimi  letadly.  Věřil  jsem,  že  proti
Omíorům ani tentokrát nezůstaneme bez šancí. Prý se skrývají v pralese, ale místní lidé je
tam objevili a mohli by nás nasměrovat přímo na jejich doupě. Bude třeba využít momentu
překvapení. Omíorové jistě budou hlídkovat, ale my si můžeme zvolit čas i směr, odkud se
na ně vrhneme. Uvidíme. Vždyť jsme si ve dvou troufli napadnout hvězdolet lidožroutů,
proti nimž jsme měli jako zbraně jen dva meče!
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Davy lidí nám nadšeně zamávaly, když se všechny tři naše letouny lehce odlepily od
země,  zatáhly  teleskopické  vzpěry  a s jemným  sršením  prudce  vyrazily  jihozápadním
směrem, do Jižní Ameriky...

 *****
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Amazonka
Naše  tři  stříbřitá  diskovitá  letadla  letěla  necelých  pět  metrů  nad  posledními

modrošedými  vlnami  Atlantiku.  Nechtěli  jsme  být  viditelní  na  dálku  proti  horizontu.
Jakmile  jsme  se  dostali  nad  písečné  pláže  rozeklaného  pobřeží,  zamířili  jsme
severozápadním směrem.  Orientovali  jsme se  jen podle  palubní  mapy –  nacházeli  jsme
u nejvýchodnějšího cípu Jižní Ameriky. Odtud jsme zamířili přímo k ústí Amazonky.

Palubní  identifikační  světélka  jsme  pro  jistotu  vypnuli  už  na  hvězdoletu.  Mělo  to
některé nevýhody, ale jednu velice důležitou výhodu. Ztratili jsme tak sice kontrolu nad
svou přesnou pozicí, museli jsme se mnohem více orientovat podle terénu pod sebou, ale
podrobná  mapa  světa,  stále  automaticky  vysílaná  z hvězdoletu  a aktualizovaná  obrázky
z miniaturních  sond  kroužících  kolem Země,  by  naši  polohu  raději  zobrazovat  neměla.
Právě tak, jako by sloužila nám, pomáhala by i našim nepřátelům Omíorům, kteří vysílání
z lodě pochopitelně mohli zachycovat taktéž.

Podle mapy jsme letěli nad Brazílií a pokračovali jsme právě tak nízkým letem nad
pralesy. Konečně jsme se mohli zorientovat podle řeky – a měla to být právě Amazonka.
Jejím širokým korytem se pomalu valily líné, kalné vody a unášely s sebou kusy větví i celé
stromy.  Naše  trojice  letadel  podél  ní  zamířila  k západu,  všechna  na  dohled  jedno  od
druhého. Blížili jsme se nad území našich nepřátel, bylo třeba zvýšit opatrnost. Měli jsme
před  sebou  ještě  asi  tisíc  kilometrů  cesty,  ale  nikdo  nemohl  vyloučit  setkání  už  tady.
Omíorové rozhodně nebyli hlupáci, kteří trpně čekají, až je přiletíme zničit.

Až  u cíle  jsme  měli  navázat  spojení  s rodinou  Alváreze,  onoho  brazilského
radioamatéra. Zkusil jsem vysílat. V éteru bylo skoro ticho, ale několik radioamatérských
vysílaček  přece  jenom pracovalo.  Jakmile  jsme  jim pověděli  co  jsme  zač  a zdvořile  je
požádali  o klid  v éteru,  všichni  hned  ukázněně  umlkli  a někteří  připojili  přání  úspěchu.
Jenom Yon Alvárez, jenž nás zajímal nejvíce, zatím mlčel. Bylo to pochopitelné; skrýval se
v pralese  v bezprostřední  blízkosti  Omíorů  a měl  určitě  jiné  starosti  než  sedět  u své
vysílačky se sluchátky na uších.

Proletěli  jsme  určenou  trasu  až  k městu  Tefé.  Bylo  zcela  v rozvalinách,  tak  jako
většina  měst.  Odtud jsme museli  být  jaksepatří  opatrní.  V každém letadle  jsme už  byli
pohotově a všichni čtyři piloti sledovali terén pod námi i obzor do všech stran.

Zpomalili jsme a znovu jsme zavolali Alváreze. Všechny vysílačky okamžitě umlkly.
Pak se konečně odněkud zblízka ozvalo vysílání. Bylo čisté a zřetelné, vysílačka musela být
někde  blízko.  Nebyl  to  však  mužský  hlas  Yona  Alváreze,  ale  jakýsi  měkký  dívčí  hlas
s podivným, neanglickým přízvukem.

„Hovoří  Monika Alvárezová.  Jsem těsně pod vrcholkem hory  Santa  Clara.  Vítejte
u nás! Dobře vidím všechna čtyři vaše letadla, letíte však trochu stranou. Zabočte přímo
k jihu, pak poletíte ke mně.“

Čtyři letadla? Podívali jsme se s Veselovským na sebe, ale já jsem to pochopil dřív
a okamžitě jsem stiskl vypínač urychlovače, abych se rychle rozhlédl do všech stran. Zaklel
jsem,  když  jsem  spatřil  druhého  pilota,  kočkovitého  Sílxise.  Místo  obhlížení  okolí  za
letounem, jak bylo jeho povinností, byl otočen směrem k nám a jako u vytržení pozoroval,
jak já a Veselovský manipulujeme s vysílačkou. Xítian Culkanaši se sice nedal strhnout jako
Sílxis  a ostražitě  pohlížel  dopředu i do  stran,  neměl  však oči  vzadu.  A tam jsem spatřil
čtvrtý  letoun.  Letěl  stejně  nízko  jako  my,  ale  přitom  těsně  nad  námi,  pro  nás  v tak
nevýhodném úhlu, že jsme po něm nemohli vystřelit. Polilo mě horko, došlo mi totiž, že oni
už mají zamířeno a chystají se v nejbližší chvíli nás rozstřílet. Většina emitorů omíorských
letadel je totiž obrácena dolů, a když je třeba střílet nahoru, počítá se zřejmě s tím, že se do
správného směru převrátí celé letadlo, třeba i vzhůru břichem.
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Na takové obraty však už bylo pozdě. Letoun napravo ode mě se náhle jasně rozsvítil,
jako kdyby uvnitř pracovala elektrická svářečka. Za okamžik poté se roztrhl a oslnivý oblak
ohně se vyvalil do všech stran. Úder omíorských emitorů byl většího kalibru než největší
a nejúčinnější  pozemské protiletecké granáty  a řízené i neřízené rakety.  Ztužené krystaly
poprvé nevydržely; po pravdě řečeno, oheň vybuchujících zdrojů byl pro ně příliš silný. Po
zásahu z emitorů totiž nedošlo k pouhému hoření, při němž se snad dá z letadla vyskočit
a na antigravitačním batohu se snést k zemi, ale nastal výbuch, který všechny bytosti uvnitř
během tisíciny sekundy rozdrtil a spálil na jemný prach. Antigravitační batohy jsme ostatně
na sobě ani neměli, byli jsme v první letecké bitvě nezkušení nováčci.

Otočil jsem se k řídicímu pultu a přikázal jsem letounu obrátit se ve vzduchu břichem
vzhůru. Jen tak se mohly aspoň zadní emitory dostat do směru nepřátelského letadla, jen tak
bylo možné vystřelit včas. Jen na okamžik jsem se zpomalil, abych mohl vydat povel, hned
poté jsem se zase urychlil.

V témže okamžiku strašná  koncentrovaná energie  omíorských gravitačních  emitorů
naplno  zasáhla  i další  náš  letoun.  Ten  dosud  letěl  rovně,  ani  se  nepokusil  manévrovat.
Buďto jeho piloti  také pořádně nesledovali  okolí,  nebo je  zaujala  zkáza  prvního stroje;
mohlo se však také stát, že prostě nestačili zareagovat. Jediný urychlovač jsem měl u sebe já
a jenom já jsem měl reálnou šanci vystřelit včas.

Mohl jsem však urychlit jen sebe, nikoliv letoun. Ten se sice začal poslušně naklánět
požadovaným směrem, ale trvalo mu to strašně dlouho. Mezitím jsem s hrůzou sledoval, jak
se i náš druhý letoun naplno rozzářil vnitřním žárem a krátce nato i on vybuchl, rozerván
strašlivou silou.

To  už  jsem  nedočkavě  pozoroval  nevelký  ležatý  zaměřovací  kříž,  který  se  blížil
k obrysu omíorského letadla. Ještě kousek, ještě dva stupně, jeden...

Těsně  předtím,  než  jsem se  mohl  zpomalit  a odpálit  svoji  ničivou  dávku  energie,
všechny obrazovky v jediném okamžiku zhasly, podlaha pod našima nohama se vyboulila,
popraskala a rozšklebila se velikou jámou.

Podrazilo mi to nohy, smekl jsem se a spadl přímo do nově vzniklé trhliny. Letoun
sebou  škubl,  neboť  naše  vyrovnávače  přetížení,  které  vždy  dokázaly  spolknout  i ty
nejzběsilejší  obraty,  náhle  nestačily.  Jako  ve  velmi  zpomaleném  filmu  jsem pozoroval
poručíka Veselovského; aniž by stačil změnit výraz obličeje, upadl stejně jako já, jenže na
ostrou  hranu  plechu  zborcené  podlahy,  která  jeho  tělo  odshora  dolů  rozsekla  na  dvě
poloviny. Jedna padala spolu se mnou do dolní místnosti, druhá se deformovala drtivým
nárazem o kovovou část řídícího pultu. Proběhlo to tak rychle, že z obou částí těla nestihla
vytéci ani kapka krve. Koutkem oka jsem viděl, jak dopadl na podlahu Culkanaši. Kosti
jeho lebky se přitom prohnuly jako kdyby byly z gumy, ale nenarovnaly se už a místo toho
začaly  trhat  srst  a kůži  jeho  malého  opičího  obličeje.  Byl  to  děsný  pohled  –  oba  moji
kamarádi zahynuli v tomtéž okamžiku. Já jsem sice dopadl na podlahu stejně tvrdě jako oni,
ale moje trvající urychlení mě chránilo. Sklouzl jsem po šikmé ploše roztržené podlahy
a v mžiku jsem byl pod ní.

Neměl jsem čas sledovat osud dalších členů posádky. Byli v okamžiku zkázy za mými
zády,  ale  ani  při  svém  urychlení  jsem  se  nedokázal  ohlédnout.  Padal  jsem  dolů.
V odpočívací  místnosti  jsem  se  však  neměl  čeho  zachytit  –  také  tady  se  už  podlaha
nezadržitelně bortila. Klouzal jsem nezadržitelně po této další šikmé ploše dolů, kde se na
mě  šklebily  zkroucené  irisové  segmenty  spodního  východu.  Vypadaly  jako  obrovské
zahnuté nože – a padal jsem přímo na ně. Rozevírala se mezi nimi sice škvíra, ale byla by
úzká i pro štíhlejšího člověka než jsem já, protože plechy se teprve začínaly rozpadat. Než
jsem k nim dorazil, otvor se naštěstí zvětšil, hrozivé ostré nože mě obešly a nerozsekaly mě
na kusy, jak jsem s jistotou očekával. Nevím jak se to přesně semlelo; těsně předtím jsem
hrůzou zavřel oči...
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Najednou jsem se ocitl mimo letadlo, které se už začalo zevnitř rozežhavovat do bílého
žáru. Krátce poté prošlehl mnoha trhlinami v pancíři oslnivý oheň a letoun se necelých deset
metrů ode mne roztrhal na drobné úlomky s takovou prudkostí, že jsem nestačil ani zamrkat.
Koutkem oka jsem spatřil další dvě oslnivě zářící koule, k nimž se přidala třetí: z našeho
velitelského  stroje.  Během  okamžiku  zahynulo  dvanáct  mužů.  Poručík  Veselovský  byl
v našem letadle pátým, ale já jsem dosud žil. I když...

Plamenům jsem sice právě unikl, zato jsem padal z výšky aspoň osmi set metrů mezi
vrcholky stromů pralesa.

Zahlédl jsem, jak se od letadla šíří podivná stěna, plná ohně. Byla to nejspíš tlaková
vlna výbuchu, letěla rychleji  než zvuk, její čelo se tím tlakem rozežhavilo, takže svítilo
žárem. Ačkoli jsem byl urychlen, letěla neuvěřitelně rychle,  dostihla mě skoro okamžitě
a udeřila mě naplno svým horkem, ale zřejmě nějak sklouzla po bublině času aniž by mi
vážněji ublížila. Tlakové vlny ostatních výbuchů už byly dál. Jejich čela brzy narazila do
pralesa, kde začala rvát listy, ohýbat větve stromů a lámat je.

Padal jsem dolů a otáčel jsem se v mnohonásobném saltu mortale. Přitom jsem spatřil
čtvrtý letoun, letoun našich nepřátel. Prudce měnil směr, aby nevlétl do ohnivých oblaků
z našich strojů.  Nad širokými  vodami Amazonky před  okamžikem letěla  čtyři  diskovitá
letadla. Teď se tu vznášelo jen jedno a z ostatních zůstala jen ohnivá oblaka a hustý černý
dým.

Podařilo se mi reflexními pohyby zastavit otáčení svého těla a zkusil jsem se „položit“
na vzduch. Při volném pádu prý odpor vzduchu člověku nedovolí dosáhnout rychlosti více
než dvou set kilometrů za hodinu. Samozřejmě to úplně stačí na zabití, ale my jsme se přece
v našem urychlení pohybovali mnohem větší rychlostí a před tisícinou sekundy jsem přežil
i pád,  který ostatním rozdrtil  kosti.  Že mě to vyhodilo ven, bylo docela obyčejné štěstí,
uvnitř bych rozhodně neměl ani tu nejmenší šanci na přežití.

Bohužel jsem si hned uvědomil, že s odporem vzduchu vůbec nemohu počítat. Obtékal
mě i uvnitř bubliny a nekladl mi tak potřebný odpor. V urychleném volném pádu bych mohl
dosáhnout i mnohem větší rychlosti, než jakou má kulka v ústí hlavně samopalu. Tohle je
konec, pomyslel jsem si. Takže se to těm bestiím zeleným přece jen podařilo...

Bylo podivné, jak jsem i v těchto okamžicích stihl ještě uvažovat. Pravda, podle mě
jsem padal pomalu, rozhodně ne tak, jak by odpovídalo, kdybych nebyl urychlen. Měl jsem
čas  i na  předsmrtné  zkoumání  vlastního  života,  jak  se  můžeme  čas  od  času  dočíst  ve
spiritistických knihách. Mě nic takového nenapadalo, uvažoval jsem jen, že budu padat ještě
asi deset minut mého času, než se pomalu nabodnu na kmeny stromů, nebo možná proletím
mezi  větvemi jako puma a rozplesknu se až  o půdu pod nimi.  Urychlovač by mě mohl
zachránit jen tehdy, pokud bych se pohyboval jakžtakž přijatelnou rychlostí, ale všechno má
své meze a já jsem si byl najednou jist, co se se mnou stane. Dopadnu a zabořím se hluboko
do země – jenomže už ne vcelku.  To bude definitivní konec. Byl to ale příšerný pocit.
Uvědomoval jsem si, že zrychlený čas je v této chvíli poprvé nevýhodou, neboť pád potrvá
tak dlouho, že se mezitím stačím i zbláznit, protože nemohu vůbec nic dělat. Přepadlo mě
nutkání  zkrátit  to  nelidské  čekání  na  smrt.  Podlehl  jsem  mu  –  a vypnul  jsem  spínač
urychlovače.

Do prsou mě v té chvíli udeřil děsivý náraz vzduchu. Měl jsem jistě mnohem větší
rychlost než vzpomínaných dvě stě kilometrů za hodinu a udeřilo mě to jako kyjem. Na
okamžik  jsem  se  div  nezalkl  stlačeným  vzduchem,  který  se  přede  mnou  nestačil
rozestupovat, nemohl jsem popadnout dech a dostal jsem i takovou ránu mezi oči, že jsem
mimoděk pevně stiskl víčka. Byl to takový šok, že jsem nechtěně, snad jen reflexívním
škubnutím opět urychlovač zapnul.

Vrcholky stromů, dosud ohnuté nárazem tlakové vlny, plné vířícího servaného listí
a větví, jsem měl pouhých pár metrů pod sebou!
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Jenomže jsem se k nim najednou snášel pomalu, volně, jen nepatrnou rychlostí, která
až teď začala opět narůstat. Náraz vzduchu mě sice málem omráčil, ale také mě přibrzdil až
na běžnou pádovou rychlost lidského těla, na těch pouhých dvě stě kilometrů v hodině – a to
už nebylo nic moc.

První větev kolem mě proletěla pomalu, že bych se mohl snad i zachytit, kdyby nebyla
mimo můj dosah. Další však proplouvala tak blízko a tak lákavě pomalu, že jsem neodolal
a chytil  se  jí  rukou,  tak jako se  tonoucí  zachytí  čehokoliv,  včetně příslovečného stébla.
Větev se prohnula, všechny její podlouhlé listy, které odolaly tlakové vlně, se tímto náhlým
nárazem ohnuly a jeden po druhém se začaly lámat. Nepustil jsem se a pozoroval s údivem,
jak po větvi pomalu postupuje modravá aureola zrychleného času. Dříve než se dostala až
k silnějším  částem,  větev  praskla  a ulomila  se.  Pustil  jsem ji,  modravá  aureola  z jejího
povrchu okamžitě zmizela, jenže to už vedle mě proplouvala další větev a já se jí zachytil
namísto první. Pocítil jsem, že tahle je silnější. Kladla mé ruce větší odpor, ale praskla dříve
než první.  Nevadilo mi to,  chytil  jsem se další;  stromy byly vysoké a větve neměly jen
nahoře, nýbrž po celém kmeni odshora až dolů. Každá se pod mýma rukama ulomila, ale
každá též citelně zpomalila můj pád. Chytal jsem jednu po druhé, zlomené jsem pouštěl
a hned jsem oběma rukama lovil další. Mohl jsem brzdit i nohama, pokud pode mnou byly
silnější větve. Padal jsem dostatečně pomalu a ještě jsem pád zpomaloval, takže mi nedělalo
potíže  došlapovat  na  křehké  větve  i nohama  a potom  chytat  ty,  které  jsem  nerozdrtil.
Poslední haluz visela svisle dolů; chytil  jsem se jí  oběma rukama a držel se jako klíště,
jenomže byla vlhká a ať jsem ji svíral jak chtěl, pomalu mi klouzala mezi prsty jako úhoř.
Nakonec jsem ji držel za tenký konec, ale v té chvíli  čtvrt  metru od mé ruky praskla –
a vyšvihla se velkou rychlostí vzhůru, s jasně slyšitelným zasvištěním.

Těsně  předtím  jsem  pocítil  náraz  do  podrážek  bot.  Zabořil  jsem  se  do  něčeho
měkkého, co se pode mnou celkem ochotně rozestupovalo. Svět se pode mnou zachvěl,
najednou jsem stál na nohou a slyšel skřek nějakého ptáka, přervaný zaburácením hromu
z čisté  oblohy.  Modravá  aureola  zrychleného  času  kolem mě  zhasla,  neboť  urychlovač
poprvé neutáhl přetížení. Stál jsem po kolena zabořený v měkké hlíně nasáklé vodou, kterou
moje nohy prorazily jako máslo, čímž jsem překonal poslední zbytky smrtící setrvačnosti.

Přežil jsem nejen explozi zasaženého letadla, ale též pád bez padáku z výšky téměř
kilometru a stál  jsem oběma nohama na pevné zemi – jenomže jsem tomu sám nemohl
uvěřit...

Pomalu jsem vylezl z hlíny. Urychlovač naskočil a kolem mě se opět objevila modravá
záře.

Byl nejvyšší čas.
Okolo začaly padat kusy roztrhaného vytvrzeného pancíře našeho letadla. Pozor na ně,

budou jistě ostré jako žiletka a asi i rozžhavené! Začal jsem se zoufale prodírat křovinami
pryč  odtud,  jenomže  už  jsem byl  zase  pod urychlovačem,  takže  jsem keře  pod stromy
snadno prorážel. Padající kusy pancířů mě míjely těsně, ale vyhýbal jsem se jim bez potíží.
Teď šlo o to,  zdali  si  Omíorové všimli  mého pádu.  Pořád by mě mohli  snadno rozdrtit
dalším úderem emitorů – proti letadlu jsem neměl nejmenší šanci. Padal jsem dost dlouho,
aby  mě viděli;  možná  mě  ale  mezi  padajícími  troskami  mohli  přehlédnout  nebo je  ani
nenapadlo,  že  bych  takový  pád  mohl  přežít.  Teď  už  mě  vidět  nemohli,  byl  jsem  pod
korunami stromů a navíc jsem byl pro jejich oči příliš rychlý, ale nemohl jsem se na to nijak
spoléhat, protože i naslepo vypálený úder široce rozostřeným paprskem do místa kam jsem
dopadl by měl pro ně tak žádoucí výsledek. Raději jsem z těchto míst utíkal jako šílený.

Vyběhl jsem skoro bez dechu až na vrcholek kopce, který se přede mnou zdvihal.
Teprve nahoře jsem se zastavil  a zase jsem urychlovač vypnul.  Byl tu klid,  žádné kusy
roztrhaného letadla sem nedopadaly,  jen všude vířily  kotouče prachu,  jak tudy proletěla
tlaková vlna výbuchů. Viděl jsem, jak letadlo Omíorů odlétá nalevo a mizí za nejbližším
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kopcem. Tentokrát jste zvítězili, pomyslel jsem si, ale napadlo vás vůbec, že to někdo mohl
přežít? Určitě ne, vždyť jsem tomu ani já sám dosud nemohl uvěřit.

Najednou jsem však opět uslyšel tři dunivé exploze. Trhl jsem sebou, ale hned jsem si
uvědomil, že to jsou pořád ony tři původní rány. Předhonil jsem zvuk a ten až teď doletěl
sem nahoru, za mnou. Vyděsil mě ovšem perfektně, měl jsem už nervy nadranc.

Tlaková  vlna  značně  pocuchala  i prales,  kde  pořád  vířily  vzduchem utržené  větve
a listí. Pohybovala se mnohem větší rychlostí než zvuk, takže už dávno dorazila sem, pod
vrchol hory. U pětimetrové strmé skály, pod silnou, dost oškubanou tmavozelenou rohoží
zavěšenou mezi stromy, zřejmě před malým okamžikem srazila ze stejně zbarvené skládací
zahradní židle dívku, která se tu právě pomalu sbírala ze země.

Byla to Indiánka – nebo požná míšenka. Byla menší postavy než já, štíhlá a velice
hezká. Měla černé vlasy dlouhé až na záda, právě tak černé oči, bronzovou pleť a velmi
jemné tahy v obličeji, které nerušil ani trošku větší nos a velké, plné rty. Na sobě měla oděv,
který se k ní ale nehodil a celkový dojem malinko kazil, totiž strakatou vojenskou uniformu
se  širokým  hnědým  opaskem,  dokonce  i s pouzdrem  na  pistoli.  Na  nohou  měla  pevné
kožené boty. Její  dívčí  půvab se v uniformě maličko ztrácel,  zvláště když byla očividně
ušitá na chlapa nejméně o dvě hlavy většího. Jistě i proto měla dívka rukávy vyhrnuté nad
lokty; i na nohavicích kalhot měla několikeré záložky. V první chvíli na mě nepůsobila jako
dospělá žena, spíš jako malá holčička v tatínkově uniformě.

Prudký náraz vzduchu ji zřejmě shodil ze židle, čepice jí odlétla a ležela stranou na
zemi.

Naštěstí  se  nezdálo,  že  by  byla  zraněná.  Byla  jen pořádně překvapená  a vyvedená
z míry.  Stranou stál  podobný skládací  stoleček,  podle  všeho nedávno natřený ohyzdnou
khaki  barvou.  Předmět  na  stolečku  mě  ale  rázem vzpružil  a dovolil  mi  ihned  všechno
pochopit. V té chvíli jsem už věděl všechno, dokonce i jméno té dívky.

Na stolečku totiž stála – přenosná armádní vysílačka.
*****

„Hello,“ pozdravil jsem dívku.
Oddychoval jsem jako po maratónu, ale hlavně že jsem byl naživu a už jsem se stačil

i trochu vzpamatovat.
„Jsem velice rád, že vás tu vidím,“ spustil jsem na ni tu obvyklou otřepanou anglickou

frázi.
Údivem se málem opět posadila na zem, ale hned vyskočila.
„Pro  Krista,  viděl  jste  to  také?“  Rychle  přitom  ukazovala  na  oblaka  dýmu,  která

zůstala po našich letadlech. Hovořila anglicky, protože jsem na ni tou řečí promluvil. Měla
téměř stejný přízvuk jako dívka, s níž jsem ještě před okamžikem mluvil rádiem.

„Jste Monika Alvárezová, že?“ optal jsem se jí už jen pro jistotu. Oči se jí  přitom
rozšířily údivem.

„Ano, jsem,“ přisvědčila. „Odkud mě znáte, pane? Nikdy v životě jsem vás neviděla.
Jak znáte mé jméno?“

„Musíte být Monika Alvárezová – nikdo jiný tu přece nemá tohle,“ ukázal jsem na
vysílačku. „Před chvilkou jste nás varovala, děkuji vám.“

„Jak – varovala?“ nechápala.
„Řekla jste, že vidíte všechna čtyři naše letadla, díky vám za to,“ připomněl jsem jí.

„Bohužel, naše byla jen tři, čtvrté patřilo zeleným bestiím, Omíorům.“
„Takže oni potom...“
Němě ukázala na oblohu.
„Je mi líto – sestřelili nás,“ řekl jsem.
„Kdo jste? Jak jste se sem dostal?“ vyjekla.
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„Letadlo se pode mnou rozlomilo, ale vypadl jsem dřív, než vybuchlo,“ vysvětloval
jsem jí.

„To není možné!“ vykřikla.
Pak sáhla dozadu k pasu – a vzápětí jsem se díval do ústí pistole v její ruce.
„Odejděte!“ vykřikla. „Nevěřím vám! Jděte pryč, nebo...“
Strnul jsem. No ovšem, měla pravdu. Jak bych mohl z toho letadla vypadnout, když

jsem  stál  tady,  zatímco  zvuk  výbuchu  dorazil  až  okamžik  po  mně?  Musím  ji  nějak
přesvědčit, jinak mě bude považovat za podvodníka nebo za blázna. Stiskl jsem vypínač
urychlovače,  oběhl  stolek  a krátkým pohybem jsem z pistole  odsekl  natažený kohoutek,
čímž se  zbraň změnila v neškodný kus  kovu.  Můj památeční meč zůstal  v explodujícím
letadle, měl jsem u sebe jen menší nůž, naštěstí byl také ze ztuženého staniolu. Teprve pak
jsem se vrátil na své původní místo a opět se zpomalil.

„...budu střílet!“ dokončila až teď dívka svou výhrůžku.
„Nebudete,“  namítl  jsem  klidně.  „Právě  jsem  vám  poškodil  zbraň.  Chybí  vám

kohoutek.“
Mrknutím oka se přesvědčila, že mluvím pravdu. Přesto pro jistotu namířila hlaveň

stranou do země a stiskla spoušť. Ozvalo se klapnutí pružiny, zbraň však vystřelit nemohla.
„Pro Krista – vy jste démon!“ zbledla.
„To nejsem, i když jsem dlouhou dobu pobýval v pekle, kde jsem se ledacos naučil,“

řekl jsem unaveně. „Ale teď vážně. Jsem skutečně ten, koho očekáváte, domlouvali jsme se
s vámi prve rádiem. Přiletěli jsme zabíjet Omíory. Nevyšlo nám to, jak jsme si plánovali.
Kde je Yon Alvárez?“

„Táta... Tátu včera ty zelené bestie zabily... Já jsem jeho dcera... A kdo jste vy? Prý
sem měli  přiletět  i jiní  tvorové než lidé – že vy nakonec ani nejste člověk?“ opakovala
otázku, jenže trochu jinak, s děsem v očích.

„Nebojte se,  já jsem člověk,“ řekl jsem klidným tónem. „Pocházím ze staré dobré
Evropy. Ale mám u sebe něco, co mi umožnilo přežít vzpouru ve hvězdné lodi Omíorů
a teď i zkázu našich letadel a smrt mých kamarádů. Musíte mi věřit Moniko, opravdu jsem
ten, koho čekáte.“

„Ale co budete dělat, když vám zničili letadla?“
„Pokud mi to umožníte, zavolám si pro posily. Omíorové mají dva poslední letouny

a my je musíme za každou cenu zničit, jinak nás budou dál zabíjet. Vědět, kde jsou, šel bych
tam třeba pěšky.“

„Já to vím,“ vskočila mi do řeči. „Táta mi říkal, kdyby se po nich někdo ptal, mám mu
to ukázat – ale jen z dálky, ty bestie jsou hrozně nebezpečné. Ostatně, včera se táta nevrátil.
Byl obhlížet pasti, ale potom jsem viděla nad pralesem kroužit jejich létající talíř...“

„A ukážete mi jejich doupě?“ zeptal jsem se jí.
„Udělám všechno co budu moci, abych tátu pomstila,“ řekla procítěně. „Od nás to není

tak daleko.“
„Well,“ přikývl jsem. „Nejprve bych vás poprosil, abyste ostatním oznámila, jak jsme

dopadli. Pak se půjdeme podívat na Omíory. Stačí, když mi je ukážete z dálky, já už se na
ně zblízka podívám sám a zařídím, aby to setkání nikdo z nich nepřežil.“

Pomalu,  opatrně se posadila k vysílačce.  Nepotřebnou,  už nadobro zničenou pistoli
položila vedle sebe na stůl, jako kdyby se spoléhala, že mě s ní v případě potřeby zastraší.
Zapnula spínač, ale tázavě se na mne podívala.

„Co jim mám říci?“
„Pravdu. Řekněte, že jsme se utkali s Omíory, ale ti nás sestřelili.  A pak mi půjčte

mikrofon.“
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Monika poslechla a trochu chvějícím se hlasem navázala spojení s nejbližším kolegou
radioamatérem.  Oznámila  mu,  že  k ní  doletěly  očekávané  letouny,  ale  že  byly  všechny
zničeny.

„Jeden muž se zachránil. Okamžik – předám mu mikrofon,“ skončila.
„Prosím, vyřiďte mým kamarádům, aby sem nelétali, opakuji, varujte je, ať zůstanou

na hvězdoletu nebo v Evropě. Řekněte jim, že proti omíorským zbraním ztužené krystalické
pancíře  nechrání,  to  je  velice  důležitá  zpráva.  Jsem  naživu  a půjdu  si  doupě  Omíorů
prohlédnout osobně. Zavolám – řekněme do tří dnů. Kdybych se neozval, mohou potom
vyletět další letadla, ale bezpodmínečně musí být opatrnější než my. Vyřídíte jim to tak, jak
říkám?“

Vysypal  jsem  všechno,  co  jsem  měl  na  srdci,  šlo  zejména  o varování  kolegů.
Radioamatér  protější  stanice  mě  ujistil,  že  si  rozhovor  natáčí,  takže  všechno  vyřídí  do
posledního písmene. Pak jsem vrátil mikrofon dívce a ta rutinně zrušila spojení.

„Jenže – k těm zeleným bestiím je to nejméně dva dny cesty,“ obrátila se ke mně
ustaraně. „Když jsem vám říkala, že to je nedaleko, myslela jsem vzdušnou čarou – ale když
nemáte  letadlo,  bude to  samozřejmě delší.  Poplujeme dva dny na člunu a pak ještě  pár
kilometrů  pěšky  pralesem.  Cestování  tady  není  tak  rychlé,  jak  si  vy  lidé  z Evropy
představujete, zejména teď, když tu nejsou silnice ani mosty. Neměla bych vaši informaci
opravit  v tom smyslu,  že  se  ozvete  řekněme do týdne?  A to  nemluvím o zbraních proti
dravým zvířatům. Já jsem měla pistoli, ale tu jste mi zničil. Co máte vy?“

Ukázal  jsem  jí  svůj  staniolový nůž,  tenký  a ostrý  jako  žiletka,  uschovávaný
v nevelikém pouzdře, protože jinak bych se o jeho ostří nejspíš pořezal. Monika ale nijak
nesdílela mou pýchu nad tímto malým zázrakem. Když spatřila ten tenký plíšek s rukojetí,
chvíli nevěděla, co na to říci, jen vyprskla smutným smíchem.

„S tímhle chcete jít do pralesa? Vy Evropané jste ale naivní, to se mi snad jen zdá!
Tím byste se chtěl ubránit jaguárovi? A co budete dělat, když se vám u vody postaví do
cesty pořádný kajman? Vždyť tím neuseknete ani liánu, kdyby se vám v houští  omotala
kolem nohy! Do pralesa potřebujete přinejmenším pušku nebo pistoli,  v nouzi  pořádnou
mačetu.“

„Já si vystačím s tímhle nožem,“ trval jsem na svém. „Je lepší než si myslíte. Řeže
výborně všechno, i ocel.“

„A navíc  jste  zřejmě spolkl  všechnu moudrost,“  povzdychla  si.  „Takové lidi  mám
nejradši...“

Pomalu jsem uchopil pistoli, kterou měla vedle sebe na stolku a staniolovým nožem
jsem ji stejně tak pomalu překrojil vedví. Jen to cinklo, jak hladce odříznutá hlaveň dopadla
na kamenitou půdu. Podal jsem jí zbytek pistole. Řez byl hladký, lesklý. Dívka rozšířila oči
údivem, potom jen naprázdno polkla a neřekla už nic.

„Možná  to  pořád  ještě  netušíte,  Moniko,  ale  mám  zvláštní  schopnosti,  které  vám
budou  připadat  neuvěřitelné.  Říkáte,  že  půjdeme  k Omíorům  dva  dny?  Podle  mě  tam
dojdeme už dnes. Doufám, že se mnou půjdete alespoň tak daleko, abych nemohl zabloudit.
Já  se  v pralese  opravdu nevyznám a spoléhám se  na  vás,  že  mi  poradíte.  A co  se  týče
výzbroje,  tenhle  nůž  je  dostatečnou  zbraní  nejen  proti  dravé  zvěři,  ale  i proti  zeleným
bestiím, ačkoliv ty jsou nebezpečnější, než nějaký jaguár nebo kajman. Nemusíte se jich ale
bát. Až je uvidím, třeba i z velké dálky, nebudu vás nutit, abyste šla blíž. Dojdu si pro ně
sám.“

„Říkáte, že jste člověk. Pozemšťan...“ řekla zaraženě.
„To jsem,“ usmál jsem se na ni. „Jenže jsem z Evropy a na rozdíl od vás se ve zdejším

kraji nevyznám. Přišel jsem tady o všechno kromě toho, co mám u sebe a na sobě. Doufám
tedy, že mě do pralesa doprovodíte, ale asi budeme potřebovat něco k jídlu. Bude tu někde
možné sehnat jídlo na ty dva dny?“
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„Samozřejmě. Proč ale na dva dny? Říkáte, že ještě dnes tam budeme... To nechápu.“
„Budeme tam ještě dnes a přitom za dva dny,“ trval jsem na svém. „Vidím na vás, že

mi nerozumíte, ale nečekám, že to pochopíte. Snad později – až vyrazíme.“
Mlčela. Zkušenými pohyby přetáhla přes vysílačku nepromokavý kryt, pak ji uchopila

oběma rukama a otočila se dozadu. Až teď jsem si všiml, že za ní ve skále je jeskyně, černý
otvor zakrytý šedozeleným kobercem, který jsem v první chvíli považoval za mech. Dívka
nohou odhrnula koberec a pak sama vstoupila dovnitř. Hned se však vrátila. Přinesla malý
batoh a položila ho přede mě na stolek.  Kromě toho přivlekla dva samopaly s brašnami
nábojů.

„Tady jsou všechny moje zásoby,“ řekla tiše. „Na měsíc pro mě – nebo na týden pro
dva. Jsem připravena. Kromě toho mám i další zbraně. Našla jsem je ve městě, dvě bandy se
tam nedávno navzájem vystřílely. Nepotáhneme je nadarmo. Nezlobte se, ale tomu nožíku
nevěřím.“

„Dobrá,“  přikývl  jsem.  „Vezměte  si,  prosím,  batoh  i obě  pušky  na  záda.  Budete
potřebovat obě ruce volné.“

„A co vy?“ podívala se na mě divně. „Neponesete nic? Měla jsem jinou představu
o Evropanech, že jsou to džentlmeni, ne jako většina zdejších...“

Přes své zklamání si rychle přehodila batoh i obě zbraně křížem na záda. Byla tím
ověšená – a já jsem opravdu neměl nic ani v ruce, ani na sobě. Připnul jsem si k opasku jen
dvě neveliké tašky s náboji.

„Ponesu  víc  než  vy,“  usmál  jsem  se  na  ni.  „Musím  vás  teď  požádat,  abyste  mi
vyskočila na záda. Já budu ten soumar, co ponese všechno – i vás s tím batohem navrchu.“

„To snad ne!“ urazila se. „Za co mě máte? Já přece nosit nepotřebuji, nejsem žádná
křehotinka a vydržím víc, než si o mě myslíte, možná i víc než vy!“

„Tady  nejde  o to,  co  vydržíte,“  usadil  jsem  ji.  „Chci  využít  svých  zvláštních
schopností  a musím  vás  mít  proto  na  zádech.  Budete  se  mě  držet  jako  klíště.
A neodmlouvejte!“

Vytřeštila oči, ale neřekla ani ň. Otočil jsem se k ní zády, vyskočila mi na ně poslušně
a objala mě rukama kolem krku, nohama kolem boků, přesně tak, jak bylo třeba.

V té chvíli jsem zapnul urychlovač a oba dva nás objala modravá bublina zrychleného
času...

*****
Zpěv ptáků, který se ozval brzy poté, co dozněly ozvěny výbuchů, rázem utichl, stejně

jako všechny hlasy pralesa, které k nám dosud zdola doléhaly. Slyšeli jsme jen slabé hučení,
podobné hučení větru. Udělal jsem krok, druhý. Zpočátku to nebylo obtížné, dokonce v tom
bylo cosi vzrušujícího, nést na zádech hezké mladé děvče; dobře jsem si však uvědomoval,
že k cíli máme spoustu kilometrů. Monika naštěstí nevážila mnoho, byla drobnější postavy
a zaplaťbůh štíhlá, ale měla všechno, co má pořádná žena mít, takže jsem přece jen cítil, že
ji nesu. Nešlo to jinak, neměl jsem pro ni další urychlovač.

„Kterým směrem půjdeme?“ otázal jsem se jí přes rameno.
„Co je to za modravé světlo?“ zeptala se, místo aby mi odpověděla na otázku.
„Nejprve mi řekněte, kterým směrem mám jít,“ požádal jsem ji zdvořile, ale rozhodně.

„Bavit se budeme při chůzi. Nemám čas stát a dohadovat se.“
„Dobře, tak tedy cestičkou doleva,“ souhlasila.
Poslechl jsem a začal jsem se svým nezvyklým nákladem sestupovat úzkou stezkou

dolů s vrcholku kopce.
„Pohybujeme se teď spolu v jiném čase než naše okolí,“ začal jsem dívce vysvětlovat.

„Jsme více než čtyřtisíckrát rychlejší. Právě tohle nám umožnilo vyhrát nad Omíory.“
„Ach tak, tohle jsou ty vaše zvláštní schopnosti? To je úžasné, odjakživa mě tajemné

síly přitahovaly.“
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„Ano?“ usmál jsem se. „Je to celkem jednoduché. Mám totiž u sebe přístroj,  který
urychluje mě a všechno co mám u sebe a na sobě. Teď třeba i vás.“

„Přístroj?“  opáčila  zklamaně.  „Já  už  jsem vážně  doufala,  že  máte  opravdu  nějaké
záhadné schopnosti, jaké nemá nikdo jiný na světě.“

„Jednu takovou vlastnost přece jenom mám,“ usmál jsem se tomuto obvinění. „Nikdo
jiný než já nedokáže takový přístroj zhotovit. Já jsem jej totiž vynalezl.“

„No – to vypadá lépe,“ připustila a tón jejího hlasu nezněl tak zklamaně jako okamžik
předtím. „Není to chlubení se cizím peřím. A teď doleva, prosím...“

Stezka tu vyústila do jiné, mnohem širší cesty. Zabočili jsme vlevo a kráčeli po ní dál.
Nová stezka byla asfaltová, snad to kdysi bývala silnice, ale její okraje zatím pohltil prales,
který se s ní zajisté chystal brzy skoncovat. Asfalt se však nevzdával rychle a my jsme po
něm mohli kráčet jako na procházce.

Ušel jsem s dívkou na zádech necelé dva
kilometry  –  a měl  jsem toho  upřímně  řečeno
dost. Zpočátku jsem si s ní povídal, bavil jsem
ji  vyprávěním  o hvězdném  letounu  z velmi
vzdáleného světa, který přiletěl Zemi dobýt, ale
byl  dobyt,  přičemž  jeho  obyvatelé  byli  do
jednoho  pobiti.  To  bylo  pro  Moniku  nové
a pozorně  mě  poslouchala,  ani  se  mě
neodvážila přerušit.  Postupně jsem ale začínal
ve  vlhkém  tropickém  horku  ztrácet  dech.
Monika  to  jistě  vycítila  a když  jsem  se  na
okamžik  zastavil,  nabídla  se,  že  seskočí  dolů
a půjdeme zase chvíli normálně.

„Normálně bychom tam nedošli ani zítra,“
prohlásil  jsem. „Musím to vydržet.  Čím déle,
tím lépe.“

„Už jste celý zpocený,“ litovala mě. Měla
pravdu,  neměl  jsem  skafandr,  jen  pracovní
kombinézu vhodnou jen do stálých podmínek
hvězdoletu;  rozhodně  nebyla  stavěná  na
tropické podmínky.

„Však jdeme v takovém horku...“ podotkl jsem.
„No právě. Neměli bychom počkat na večer? To už jistě nebude takové parno.“
„Večer budou mít Omíorové další výhody na své straně,“ odmítl jsem. „Jsou to noční

tvorové, mají rádi přítmí, šero jim vyhovuje více než nám. Kromě toho, jejich prostřední
oko nevidí v obyčejném světle, ale v infračerveném. To znamená, že jim každý teplokrevný
živočich v noci a v šeru přímo září  do očí.  Večer by nás viděli lépe než ve dne, kdy je
rozpálené všechno a oni vidí stejně jako my. Nechci jim dát ani tu nejmenší výhodu.“

„Tak proto asi tátu zabili,“ řekla Monika potichu. „Šel ven navečer – a už se nevrátil.“
Kombinéza se mi lepila k tělu, což rozhodně nebylo nic příjemného. Nejspíš to nebylo

příjemné ani Monice, ale s tím se nedalo nic dělat. Byli jsme teď v akci a nesměli jsme se
ohlížet na drobné nepříjemnosti.

„Vy ty zelené bestie znáte,  viďte? Já jsem je viděla na vlastní oči jenom z dálky,“
nadhodila dívka po chvíli.

„Znám je jen málo, ačkoliv jsem mezi nimi žil skoro dva roky. Kdo by chtěl tvrdit, že
je zná, je u mně lhář. Jsou to jiné bytosti – především to nejsou lidé. Mají naprosto jinou
mentalitu, jejich výchova je jiná než naše. Nikdo z nás lidí je proto nemůže ani pochopit,
tím méně znát.“
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„Nejsou to lidé...“ opakovala zamyšleně. „Nemůžeme je pochopit, proto je musíme
zabít...“

„Tak tomu není, Moniko,“ otočil jsem k ní hlavu. „Já je nechci a nebudu zabíjet jenom
proto, že to nejsou lidé, ale protože jsou nám nebezpeční. Vždyť my se pouze bráníme. To
oni  nás  napadli  a byli  by  nás  zničili,  jako  už  to  udělali  s několika  jinými  civilizacemi.
Kdyby bylo možné se s nimi dohodnout po dobrém, určitě by to bylo lepší. Jenže oni sami
sebe považují za vyvolené, kterým je vůči ostatním dovoleno všechno. Několik jsme jich
zajali, ale oni se zatím vždycky nějak osvobodili a nám nezbývalo než je zabít, jinak by oni
zabili nás. Jsou strašně silní a dovedou využít všeho, co je jim dostupné – ale především, oni
se s námi dohodnout vůbec nechtějí.“

„Já vím,“ souhlasila. „Jsou to naši nepřátelé a my máme právo je zabít, s tím by jistě
souhlasil  i náš  farář...  Ale  museli  jste  je  skutečně  pobít  všechny?  Kdybyste  se  nedotkli
alespoň jejich žen a dětí...“

„V tom máte pravdu a trochu vás možná potěším,“ přikývl jsem. „Jejich děti  jsme
naživu  nechali.  Ale  jenom  ty,  které  byly  tak  malé,  že  nedokázaly  vzít  do  ruky  zbraň
a zabíjet. To byla jen nejmenší mimina a batolata; ještě z toho neměla rozum. Trochu větší
omíorské děti už ozbrojené byly. Jejich usmrkaní kluci vraždili bezbranné otroky, dokud
nebyli sami mrtví. Neměli jsme jiné východisko.“

„A jejich ženy?“ dotázala se tiše. „Já vím, určitě byly ozbrojené také, že?“
Chvíli jsem neodpovídal. Pak jsem si řekl, že nemám co ztratit, a vysvětlil jí, co a jak

bylo na palubě omíorského hvězdoletu se ženami. Pocítil jsem, jak se při mém povídání
několikrát  otřásla  odporem,  ačkoli  jsem se  snažil  o stručný,  věcný  výklad  bez  velkých
emocí.

„Bestie,“ ulevila si, když jsem skončil. „Takové zrůdy zabít je snad málo...“
„Nejhorší je, že se nám nepodařilo přesvědčit je, aby se k nám chovali jako k sobě

rovným,“ pokračoval jsem. „Dokud nás považují jenom za dobytek, který jim přináší užitek
svou prací a hlavně masem, není možné s nimi žít v míru. Budou nás zabíjet, dokud bude
poslední z nich naživu. Nemyslete si – tak tomu bylo i na Zemi, dokud tady žili lidé, kteří si
o sobě mysleli, že jsou více než ti druzí. Necítili se pak vázáni smlouvami uzavřenými se
svými méněcennými protivníky a velice snadno je porušovali. Jindy zase svým partnerům
tak dlouho a okázale dávali najevo, jak hluboce jimi pohrdají, až vzbudili jejich nenávist,
takže příměří porušovali naopak oni, neboť se cítili ukřivdění.“

„Já vím,“ řekla potichu. „Dodnes je to znát, když třeba mluvím s některými bílými –
jasně cítím, že mě neberou jako sobě rovného člověka, ale něco míň. Nevztahujte to na sebe,
vás k nim nepočítám...“

Krátce potom jsme museli sejít ze silnice a ponořit se do pralesa. Prodíral jsem se svou
živou  zátěží  úzkou,  téměř  neznatelnou  pralesní  stezkou.  Hradbu  rostlin  jsem  prorážel
poměrně snadno. Monika se krčila, aby příliš nepřečnívala, až mi přitom dýchala rovnou na
krk. I tak jsem se s ní musel často shýbat, abychom proklouzli pod nižšími větvemi. Každý
pohyb byl v tom vražedném horkém dusnu vyčerpávající, ovšem jinak to nešlo.

„Pozor – had!“ vykřikla najednou potichu.
Had visel z větve před námi, hlavu měl zhruba v úrovni mých očí; dobře jsem ho viděl.

Nechtěl jsem ho ani zabíjet, vedle zbývalo ještě dost místa. Jen jsem trochu uhnul hlavou
napravo, proklouzl jsem vedle něho a pokračoval po stezce, jako kdyby se nic nestalo.

„Pro  Kristovo  spasení,  jak  můžete  být  tak  neopatrný!“  vykřikla  tlumeným hlasem
Monika. „Kdyby nás uštkl – a divím se, že to neudělal – do tří minut jsou z nás mrtvoly!
Tenhle by to dokázal, je mrštný a je to ten nejjedovatější druh, co tady znám.“

„Ten si nás ani nevšiml,“ řekl jsem klidně. „Uvědomte si, Moniko, žádný živý tvor nás
nevidí, protože jsme moc rychlí, než aby nás vůbec zaregistroval. Jak si myslíte, že spolu
jdeme dlouho?“
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„Asi dvě hodiny,“ řekla nejistě.
„Trochu se mýlíte. Podle našeho času jdeme o půl hodiny déle, ale ve skutečnosti to

dělá jen dvě a čtvrt sekundy. Ten had by si nás všiml, až kdybychom před ním nehybně stáli
alespoň dvacet minut našeho času. Ani pak by nám nebyl nijak nebezpečný. Všechno živé
se ve srovnání s námi pohybuje pomalu a dokud jsme v jiném čase, nemusíme se ničeho
bát.“

Kráčel jsem přitom dál, pořád stejně pravidelným krokem, ale cítil  jsem už únavu.
A to mě začínalo znepokojovat. Jsme teprve na pokraji cesty, uvědomoval jsem si. Pokud
má tato pouť trvat dva dny, můžeme ji možná zvládnout za pár minut, ale pro nás to pořád
zůstanou dva dny. Jít tak dlouho v tom horku, v jakém jsme šli, navíc se zátěží na zádech,
by byla pořádná fuška pro trénovaného výsadkáře, ale ne pro mě.

Byli jsme zřejmě blízko u vody, protože jsme procházeli celým hejnem komárů, či co
to bylo za havěť, ale myslím si, že jsme byli pohroma my pro ně a ne oni pro nás. Všichni se
o nás  rozpleskli  jako o rychle  jedoucí  automobil,  jenom jsme si  museli  držet  ruce  před
obličejem. Vrstvička urychleného vzduchu, kterou prolétli těsně před dopadem, je nestačila
urychlit natolik, aby přežili náraz.

„Tady doprava,“ oznamovala mi Monika. „Už budeme u řeky, dál poplujeme člunem.
Tady tím šedivým, vidíte?“

Ukazovala mi nevelkou lodičku, jejíž příď sotva vyčnívala z houští, které ji dostatečně
ukrývalo.

„Kterým směrem?“ zeptal jsem se jen jako mimochodem.
„Doleva,  proti  proudu,“ řekla věcně.  Pak však překvapeně vykřikla:  „Jé,  co to má

znamenat?“
Místo k lodičce jsem zamířil přímo do vody. Vkročil jsem i se svou živou zátěží na

hladinu,  zčeřenou tisíci  vlnkami.  Z našeho pohledu vypadaly  nehybné,  jako kdyby řeka
uprostřed parna naráz zamrzla. Vodní hladina se pod mýma nohama trochu prohnula, ale
nepovolila.  Kráčel  jsem po  vodní  pláni,  jako  kdyby  na  ní  ležela  silná  gumová  deska.
Prohýbala se, ale jen pomalu. Dalo se po ní jít celkem v pohodě.

„My jdeme po vodě!?!“ vykřikla Monika zděšeně.
„To  není  nic  nepochopitelného,“  odpověděl  jsem  jí  klidně  a pokračoval  v chůzi.

„Slyšela jste už o vodním lyžování?“
„Ano, ale my nemáme lyže, ani motorový člun,“ namítla.
„Motorový člun je nutný jen k tomu, aby člověka táhl po vlnách dostatečnou rychlostí.

Když se lyžař pohybuje dosti rychle, nepotřebuje ani lyže, hladina ho udrží jen na ploše jeho
chodidel. Také my dva se pohybujeme tak rychle, že se pod námi voda nestačí rozestoupit.
Nesmíme se ovšem ani na okamžik zastavit, hned bychom šli ke dnu.“

„To by bylo hrozné,“ otřásla se. „Tady bych nevkročila do vody ani za milión dolarů.
V tomhle úseku řeky je spousta piraň, rozmnožily se tu až v poslední době, bestie. Spadnout
mezi ně, byl by s námi jistě konec. A támhle – vidíte je? To jsou zase kajmani. Těm bychom
také chutnali!“

„Nebudou mít možnost nás ochutnat,“ zavrčel jsem. Trochu jsem chtěl změnit směr,
ale nebylo to jednoduché, voda přece jen uhýbala. Měl bych si dát větší pozor, uvědomil
jsem si a trochu mě zamrazilo. Pod hladinou vody byly vidět siluety nevelkých ryb, byly
jich tisíce. Kdybych tu se svým břemenem uklouzl a upadl, urychlovač by nestačil takové
množství okolní vody urychlit, vysadil by – a rázem bychom se ocitli mezi vodními dravci,
kteří by nás okamžitě roztrhali. Musel jsem se odrážet od vlnek jako od bariéry, ale nakonec
jsem směr změnil.

Pokračovali jsme dál středem řeky. Kráčel jsem mnohem opatrněji a našlapoval jsem
pro jistotu do malých prohlubní, vytvořených ve vodě větrem. Ty totiž na rozdíl od vrcholků
vlnek tak neklouzaly. Naštěstí zde bylo relativně chladněji a šlapalo se mi v pohodě jako na
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trampském výletě.  Když jsem se krátce ohlédl,  spatřil  jsem, že se za námi zvedá jemná
vodní tříšť,  jako tomu za vodními lyžemi bývá. Vodní kapičky stoupaly vzhůru pomalu
a právě  tak  pomalu  budou  klesat.  Tvar  vodní  tříště  však  vodnímu  lyžování  nijak
neodpovídal. Místo velikých vln se za námi zvedala jenom tenká čára. Jako když švihnete
bičem do vody.

„Poslyšte, Moniko, já teď půjdu chvíli mlčky, mám opravdu potíže s dechem,“ přiznal
jsem se. „Jste sice velice štíhlá, všechna čest, ale já nejsem žádný superman. Teď bude řada
na vás. Nemohla byste povídat chvilku vy mně? Víte toho o mně už hodně, ale já o vás nic.
Řekněte mi něco o sobě! Jak jste vlastně přežila invazi?“

„Já nejsem vůbec ničím zajímavá,“ řekla skromně. „Ale teď se řeka dělí na dvě menší
a my musíme vpravo, ano?“

Změnil jsem směr a kráčel tak, abychom pokračovali podle jejího příkazu.
*****

„Můj otec býval až do invaze zelených bestií bankovním úředníkem v National Bank,“
začala  Monika.  „Měl  dobré místo a naší  rodině se dařilo  dobře.  Bydleli  jsme v pěkném
domku, na zahradě nám rostly palmy a dva velké banánovníky. To jsem ještě měla matku,
dva menší bratříčky a sestřičku, bylo jí teprve pět let...

V ten strašný den mě vzal otec s sebou na noční rybolov. Bylo mi právě sedmnáct let
a táta usoudil, že už jsem dost velká a mohu s ním být celou noc venku. Vzali jsme si tamten
šedivý člun – byl na něm tenkrát ještě připevněn přívěsný motor – s sebou piknikový koš
s jídlem a vyrazili jsme. Lovili jsme v malé laguně asi osm kilometrů od města, bylo to asi
bývalé rameno řeky, ale ta mezitím změnila koryto a tekla jinudy, neměla s lagunou už ani
žádné spojení. Přes úzkou písečnou šíji jsme museli člun tlačit, ale byl velice lehký a motor
se dal sklopit, takže vůbec nepřekážel...

Lovili jsme po celou noc. K ránu zalila východní obzor podivná růžová záře a z dálky
jsme uslyšeli hluboké hučení. Nevěnovali jsme mu však přílišnou pozornost, měli jsme v té
chvíli  plno starostí s rybami. Začaly totiž náhle plavat sem tam, až se nám zdálo, že se
hladina vaří. Mnoho jich tenkrát vplulo do našich sítí, sotva jsme je stačili vytahovat. Táta
se činil podběrákem a já jsem vesele pokřikovala, jaké máme rybářské štěstí.

Pak jsme zase přetlačili  člun do hlavního říčního koryta a nastoupili  jsme zpáteční
cestu. Zapotili jsme se při tom mnohem více, člun byl plný ryb a táta nahlas uvažoval, že si
jich na jídlo necháme jen pár a ostatní prodáme. Budeš mít za ně moc krásné šaty, sliboval
mi.

Bylo k ránu, když jsme vpluli do města Tefé. A teprve teď jsme poznali, co to bylo za
strašlivou noční záři.

Město  bylo  celé  v troskách.  Na březích řeky leželi  mrtví  lidé,  někteří  sem zřejmě
doběhli  s hroznými  ranami  už  jenom umřít.  Byla  tu  spousta  kajmanů,  ale  ti  se  neživili
mrtvými, protože sami měli břicha rozervaná tak jako lidé. Domy stály v troskách, některé
dohořívaly, ale nikdo je nehasil.

Nezdržovali jsme se vplutím do přístavu, ani uvazováním lodě. Najeli jsme s ní plnou
rychlostí na břeh, nechali ryby rybami a utíkali k domovu.

Bylo to příšerné. Náš dům byl rozbořený, jako všechny ostatní. Táta okamžitě začal
odhazovat kusy střechy, krovů a stěn. Náš domek byl lehké dřevěné konstrukce jako většina
v naší čtvrti, takže jsme brzy odházeli všechno co zakrývalo naše drahé.

Bylo však už po všem.  Všichni  byli  mrtví.  Cosi  hrozného jim roztrhalo vnitřnosti
v těle a pak se na ně ještě zřítily zbytky našeho domu. Tak tomu bylo všude kolem, všude
stejná spoušť, klid a ticho. Nikdo kromě nás dvou tu nebyl naživu, nikdo neplakal, tak jako
můj táta a já. Dokonce ani zvířata zkázu nepřežila. Kočky a psi leželi ztuhle na dvorcích, ani
hmyz se nikde nevznášel. Bylo to strašné.
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Táta chtěl naše drahé pohřbít na hřbitově, ale tam byla hrůza ještě větší. Kostel byl
v sutinách,  většina  hrobů  byla  otevřená  jako  obrovským  pluhem.  Všude  se  povalovaly
lebky, kosti, dokonce celé rozkládající se mrtvoly, zvláště nedávno pohřbené. Proto jsme se
raději vrátili domů. Táta celý den kopal jeden veliký hrob a uložili jsme do něj mámu i mé
tři  sourozence.  Bez  rakví,  jenom  tak.  Pak  táta  rozhodl,  že  spolu  odejdeme  do  našeho
bungalovu. Měli jsme na hoře Santa Clara letní chatu, tam co jste mě dnes našel. Byl to dřív
nádherný lehký domek a pod ním byl ve skále sklep, upravený už dávno z nevelké jeskyně.

Dorazili jsme tam večer, ale chata tam už nestála, jenom hromada prken z ní zbyla.
Sklep byl ale celý a tam jsme se usadili. Naštěstí tam měl táta nepoškozenou vysílačku. Z ní
jsme se ale dozvídali jenom samé hrozné zprávy. Co se stalo u nás, dělo se po celém světě.
Bylo to příšerné. Táta se rozhodl odklidit zbytky chaty, aby nic nepřipomínalo, že tu kdy
stálo nějaké obydlí. Naházeli jsme všechno do řeky. To bylo dobře, protože později město
navštívili  rabovači.  Mezi  sebou se  stříleli  a vraždili  na  potkání.  Kdyby bylo znát,  že  tu
nedávno stál dům, snad by nás i zamordovali.

Táta se tu se mnou zařídil velice dobře. Poslední jeho pýchou byla vysílačka. Tu měl
odjakživa ve sklepě,  kam nebyl slyšet žádný ruch zvenčí.  Anténu jsme měli  vyvedenou
nahoru a pověšenou na stromě, nebyla proto nijak patrná. Ale zprávy přicházely čím dál
horší. Přesto táta skoro každý den seděl u rádia a poslouchal.

Jinak se mnou ovšem často chodil k řece lovit ryby nebo do pralesa za zvěří. Táta
vyráběl důmyslné pasti, říkal, že náboji musíme šetřit. V bungalovu jsme měli jednu pušku,
tu mi ovšem táta nikdy nesvěřil; zato mi věnoval pistoli, abych nebyla bezbranná, kdybych
potkala  divoké  zvíře  –  nebo  třebas  zlého  člověka.  Později  jsme  ve  městě  sebrali  dva
samopaly. Puška pak zmizela s tátou a pistoli jste mi zničil vy...“

Monika skončila  své vypravování  tichou výčitkou,  na  niž  jsem však neodpověděl.
Zničení Omíorů byl důležitější úkol, dnes mu padlo za oběť dalších dvanáct lidí. Pokud to
dopadne dobře, jistě pro dívku obstarám novou pistoli, aby nemusela s sebou nosit těžké
pušky... Jestli zahynu, nejspíš mě ani ona nepřežije. Připadalo mi cynické, že mě nedojímají
lidské tragédie, ale viděl jsem toho už dost na to, abych se stal strašlivě necitelným.

„Váš  otec  byl  Indián?“  zeptal  jsem  se  jí  po  chvilce.  „Máte  přitom  takové  hezké
jméno.“

„Ne, táta byl napůl Indián, napůl Španěl. Zato moje máma byla pravá Indiánka. Ale
oba  byli  vychováni  jako křesťané.  Proto  mám takové  jméno.  Jsem tak  něco napůl.  Vy
Evropané prý býváte na svůj původ pyšní, je to tak?“

„Kdysi dávno snad ano,“ řekl jsem. „Ale dnes ne. Pýchu na rasový původ z nás vyhnal
už Adolf Hitler, pro toho jsme ani my nebyli lidé. No a Omíorové tomu nasadili korunu. Já
jsem se na rasy nikdy moc neohlížel a mým největším přítelem je teď opičák.“

„Taky jsem měla cvičeného opičáčka,“ řekla Monika.  „Ale toho jsem ani nenašla.
Když jsem viděla, že jsou mrtví naši nejbližší, na Jukího jsem ani nepomyslela.“

„Vidím,  že  mi  opět  nerozumíte,“  usmál  jsem  se.  „Můj  opičí  přítel  Džataší  není
obyčejná opička, byť cvičená. Je to rozumná bytost z nesmírně vzdáleného světa. I když se
opičce podobá, je to člověk jako my, aspoň pokud se psychiky týče. Spolu jsme žili  ve
hvězdném letadle, spolu jsme domlouvali vzpouru a potom i sekali hlavy zeleným bestiím.
Tomu se říká přátelství na život a smrt!“

„Vy jste toho musel zažít...“ povzdychla si Monika.
„Tak jako vy tady,“ usmál jsem se. „Před dvěma roky jsem i já byl obyčejný člověk,

jako tisíce jiných. Ani teď nejsem nic mimořádného. Od ostatních lidí se odlišuji jenom tím,
že mám urychlovač času a úkol zlikvidovat poslední Omíory. Ale podívejte se, Moniko,
tady se řeka opět dělí. Kudy dál?“

„Nalevo,“ odtušila. „Ale teď přijde nejhorší část cesty. Půl kilometru odtud začínají
peřeje. Tam bychom ani s člunem neprojeli, museli bychom jej táhnout ze břehu na laně a to

105



je hrozná práce, i když je náš člun lehký. S motorem to šlo, dokud jsme měli benzín, ale už
dávno žádný nemáme.“

„Dobrá, uvidíme. Abych se snad trochu rozběhl, co?“
„Nevím, zkuste to. Také bychom mohli jít po břehu. Bylo by to bez rizika...“
Nepotřeboval  jsem  naštěstí  přecházet  na  břeh,  kde  rostlo  husté,  neproniknutelné

houští. Peřeje sice byly divoké, ale voda tu vytvářela téměř nehybné vlny, mezi nimiž se
vždycky našly cestičky, kudy se dalo jít a dokonce i vystupovat jako po schodech. Nebylo to
úplně bez rizika, voda mi přece jenom pod nohama klouzala, ale proběhli jsme spolu přes
nebezpečná místa tak rychle, že si za nimi Monika s úžasem povzdychla.

„Jak vidím, měl jste pravdu. Odtud to jsou necelé čtyři kilometry. Jeden po vodě a tři
po souši. Pokud půjdeme tak rychle jako dosud, jsme tam za hodinku. Nemohla jsem přece
tušit, že poletíme rychle jako helikoptérou.“

„Jsme tu mnohem rychleji, Moniko,“ opravil jsem ji. „My se nepohybujeme rychlostí
helikoptéry,  nám by jistě  záviděly i nadzvukové stíhačky.  Dokonce i střely ze  samopalu
bychom nechali kdesi daleko vzadu...“

Až při této cestě jsem pochopil, proč čert tolik usiloval zbavit se Káči. Naštěstí byla
Monika  příjemná  mladá  a štíhlá  dívka.  Zmínka  o posledním  kilometru  mě  také  dost
povzbudila. Opět jsem zrychlil chůzi a poslední úsek naší cesty po vodě jsem kráčel bujaře,
skoro jako v prvním kilometru. Brzy jsem s Monikou sešel z poddajné vody zpátky na tvrdší
břeh. Tady to zas bude horší, uvědomil jsem si. Nad vodou se vznášel chládek, kdežto mezi
tropickou vegetací bylo hrozné vlhko a dusno. Vidina blízkého cíle však konala divy.

„Mohl byste teď se mnou na chvilku zastavit?“ poprosila mě najednou. „Mám strašlivě
přeseděné nohy. Vy přece musíte být také unavený, ne?“

„Teď už to vydržím,“ holedbal jsem se.
„Ale já ne,“ zašeptala. „Taky už se mi strašně chce... Jsem přece taky jenom člověk...“
„Aha,“ pochopil jsem. „Dobrá, zastavíme se tu, ale jen na okamžik. Nejprve prohlédnu

nejbližší okolí. Mohl by tu být had, ale také některý z Omíorů. A ještě něco vám teď musím
říct. Budu nedaleko, nebudete mě vidět ani slyšet. Kdybych se však znenadání objevil přímo
před vámi, vyskočíte mi hned na záda bez ohledu na situaci, bez ptaní a reptání, rozumíte
mi? To by znamenalo,  že nám hrozí bezprostřední nebezpečí.  Pak by ovšem muselo jít
všechno stranou. Nenastane-li takové ohrožení, dávám vám slovo, že budu respektovat vaše
soukromí a přijdu sem – řekněme za dvě minuty. Platí?“

Souhlasila. Prošel jsem s ní křížem krážem pár desítek metrů kolem dokola. Pak jsem
se zastavil uprostřed a vypnul jsem urychlovač. Monika seskočila na zem a já jsem se ihned
zrychlil. Podle svého slibu jsem začal Moniku obcházet stále se zvětšující spirálou. Nikde
jsem naštěstí neobjevil stopy po nějakém nebezpečí, ať by to byl jedovatý had, dravé zvíře
nebo naši největší nepřátelé Omíorové.

Procházel jsem se tak skoro půl hodiny a několikrát jsem obešel velký kruh. To bych
dlouho nevydržel. Pro Moniku to bylo sotva půl sekundy. Musel jsem si najít nějaké místo,
kde bych se mohl aspoň na krátko zpomalit. Dvě minuty, to je skoro pět dní, to bych těžko
vydržel vzhůru bez zastavení.

Nedaleko mezi silnými vysokými stromy jsem objevil vhodný kout. Ujistil jsem se, že
tu je opravdu bezpečno, zpomalil jsem se, odpočítal dvacet sekund a opět se zrychlil. Za tak
krátkou dobu se nic nemohlo změnit, přesto jsem opět obešel celý okruh kolem nás dvou.
To jsem pak opakoval, až uběhly smluvené dvě minuty. Za tuto dobu jsem se sice ani na
chvíli  neposadil,  ale  aspoň jsem se  protáhl.  Když  jsem opět  přišel  k Monice,  byl  jsem
o trošku víc svěží než předtím.

Beze slova se uvelebila na mých zádech, a teprve když nás pohltila modravá zářící
bublina,  vyčetla  mi,  že  na  mě  musela  ještě  čekat,  ale  že  nechtěla  volat,  aby  na  sebe
neupozornila někoho nežádoucího.
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„Dobře to dopadlo,“ oddychl jsem si. „Můžeme pokračovat.“
„Vlastně to byla jen chvilka,“ připustila.
„Na  hvězdoletu  zahynuly  tisíce  lidí  jenom  proto,  že  jsme  my  dva,  já  a Džataši,

nevydrželi a museli se zpomalit,“ řekl jsem tiše. „Podle našeho měřítka jsme už byli vzhůru
několik dní a pořád jsme byli na nohou. Museli jsme si jít lehnout a aspoň pár hodin se
vyspat.  Po  dobu  našeho  spánku  jsme  však  nemohli  být  urychlení  a Omíorové  mezitím
vraždili.  Tady  je  to  v něčem  podobné.  Musíme  Omíory  zlikvidovat  dříve  než  si  nás
všimnou. Jinak odletí jinam a my jsme sem šli zbytečně. Což by snad nebylo tak zlé, ale
kdoví kolik lidí by to stálo život. Proto musíme spěchat.“

„To jsem si neuvědomila,“ řekla s lítostí Monika.
„Myslím si, že o nás ještě nemají ani tušení,“ uklidňoval jsem ji,  aby si z toho nic

nedělala.
Postupovali  jsme dál,  tentokrát  mlčky,  vzhůru do

svahu. Bylo to čím dál tím horší. Stoupal jsem se zátěží
do  kopce  a stále  jakoby  proti  větru.  Musel  jsem  se
zachytávat  stromů  a kráčet  velmi  opatrně,  aby  mi
neuklouzla noha a neskutáleli  jsme se dolů.  Několikrát
jsme přitom procházeli těsně kolem odpočívajících hadů
–  žádný  si  nás  však  nevšiml.  Kromě  nich  se  tu
nevyskytovala jiná nebezpečná zvířata. Jen jednou jsem
musel překračovat tlustého pásovce, který se proti nám
šinul prostředkem cestičky, ale ten by nám nic neudělal.
Výhodné  na  naší  rychlosti  bylo,  že  nás  neobtěžoval
hmyz.  U řeky  sice  byli  komáři  a tady  občas  nějaká  ta
moucha, ale nevadili nám. Nevyhýbali jsme se jim a měli
jsme jich na sobě, zejména na obličejích, rozplesknutých
stovky a tisíce, asi jako bývají na autě po dlouhé jízdě, ale nemohli nás bodat.

„A jsme na místě,“ zašeptala mi Monika do ucha,  ačkoliv se zvuky od nás nikam
nešířily. „Z téhle plošinky je dobře vidět na jejich základnu.“

Stáli  jsme nad nevelkým údolím. Přímo pod námi byla malá planinka bez stromů.
Uprostřed ní se v paprscích odpoledního slunce stříbřitě leskly – tři letouny Omíorů. Dvě
postavy  se  zelenými  holými  hlavami,  oblečené  do  lesklých modrozelených oděvů stály
opodál  a zřejmě  hlídaly,  ostatní  Omíory  nebylo  vidět.  Mohli  být  kdekoliv,  nejspíš
odpočívali v letadlech. Bylo odpoledne a oni budou čilejší až večer a v noci.

„Počkáte tu na mě, Moniko,“ řekl jsem sice polohlasem, ale dostatečně důrazně, aby ji
nenapadlo protestovat. „Tady se vám doufám nic nestane. Dívejte se na Omíory, ale moc se
jim neukazujte. Mohli by po vás vystřelit, ale snad už se k tomu nedostanou. Za okamžik
bude po všem.“

„Nemohla bych jít...“
„Nemohla,“ uťal jsem její námitku, dříve než ji vznesla. „Budu tam potřebovat hbitost.

Nechce se mi říci, že byste mi překážela – ale jinak se to říci nedá.“
„Dobře, máte pravdu,“ uznala. „Bůh s vámi...“
Vypnul  jsem urychlovač,  Monika  pomalu  sklouzla  z mých  zad  na  měkkou  hlínu.

Alespoň  krátké  vypnutí  přístroje  bylo  velmi  důležité.  Kdyby  Monika  seskočila  ještě
v urychlení, mohla by mít při opuštění bubliny docela slušnou reálnou rychlost, se kterou by
vletěla do nejbližšího houští. Pokud by to odnesla jenom nějakou zlomeninou, mohla by
hovořit o štěstí.

Dívka se ihned přikrčila a připravila si samopal. Já jsem několik okamžiků stál a díval
jsem se dolů do údolí.

„Počkejte tady,“ přikázal jsem jí. „Jdu si pro ně.“

107



Pak jsem stiskl vypínač urychlovače. Monika rázem ztuhla v sochu a já jsem začal co
nejrychleji sestupovat po svahu dolů směrem k Omíorům. Šlo to snadno, za několik minut
jsem byl dole. Omíorové se během té doby ani nepohnuli, jak by také mohli! Došel jsem
k nim tak rychle,  jak mi to  neochotný vzduch dovoloval.  Neměl jsem svůj  meč,  jenom
krátký nůž, ale ten stačil vykonat stejné dílo zkázy. Oba Omíorové-hlídači pořád stáli na
svých místech, ale jejich hlavy už držely na krku jen setrvačností. Já jsem se zatím obrátil
k letadlům.

Letadla  nehybně  stála  na  výsuvných teleskopických nohách a jejich  spodní  irisové
dveře  byly  otevřené.  Byla  tam  malá  přechodová  místnost,  která  za  letu  sloužila  jako
odpočívací. Proti mému předpokladu, že tu najdeme jen dva stroje, byla letadla tři – nevadí.
U nejbližšího  letadla  nikdo  nehlídal,  ale  zblízka  jsem oběma  otevřenými  dveřmi  spatřil
v řídicí  kabině  stát  čtyři  Omíory.  Pravděpodobně  právě  přistáli,  teď  nejspíš  vypínali
agregáty a chystali se kamarádům zvěstovat, jak snadno naše letadla rozstříleli. K tomu se
už nedostali  – zůstali  ležet bez hlav v pilotní  kabině. Ačkoliv jsem byl utahaný jako po
celodenním pochodu, což byla ostatně pravda, pro Omíory neuplynula od letecké bitvy snad
ani čtvrthodina. Příliš krátce se radovali ze svého vítězství.

Pak jsem vyskočil ven a zamířil  k druhému stroji.  Také zde byly dokořán otevřené
spodní  dveře  přechodové místnosti.  Napadlo mě,  zda je  i Omíorům ve zdejším podnebí
horko? Ale to bych musel vědět o jejich pocitech – a k takovým výzkumům jsem se dosud
nedostal.  Snad se  na  to  někdy  zeptám malých  Omíorů  v dětském oddělení.  Jistě  mi  to
řeknou, mají mě přece rádi – zatím jim nikdo neřekl pravdu o hvězdoletu.

Uvnitř druhého stroje také nebylo prázdno. Také tady byli uvnitř čtyři piloti, všichni
však  odpočívali  na  lůžkách  dole  v přechodové  komoře.  Čtyři  švihnutí  nožem  –  a bylo
vykonáno. Dlouho jsem se tam nezdržoval – v letadle se dvěma kabinami by se opravdu
nedalo  nikam  schovat.  Ulehčeně  jsem se  obrátil  ke  třetímu  stroji  a brzy  jsem nahlížel
otevřenými spodními dveřmi do nevelké přechodové místnůstky.

Dveře do pilotní kabiny byly zavřené, ale nebylo ani zapotřebí, abych tam vstupoval.
Poslední dvě zelené bestie se rozvalovaly na sklopených lehátkách po straně místnosti. Byly
tu jen dvě – ale dva hlídače jsem zabil hned na pokraji mýtiny, takže tito dva museli být
poslední.

Omíorové leželi, ale nespali. Měli všechny oči otevřené, ale nevnímali mě – a já už
jsem jim k tomu ani nedal čas. Poslední dvě zelené hlavy se kutálely dolů do trávy – a bylo
hotovo. Narovnal jsem se a zhluboka si oddychl.

V té chvíli mi však došlo, že teprve teď je definitivní konec invaze Omíorů. Přejel
jsem si  rukou  přes  obličej,  jako  kdybych  se  tím  mohl  zbavit  tíživého  snu.  Zabil  jsem
poslední Omíory, jako tisíce ostatních před nimi, ale po těchhle už se neobjeví další, protože
jsou všichni mrtví! Mohu si dojít pro Moniku... Něco spolu sníme – měl jsem už hlad jako
vlk, při urychlení člověku rychle vytráví, slabostí se pode mnou podlamovala kolena. Dáme
si pauzu, teď už není žádný spěch – odpočineme si a pak se vrátíme...

Kam ale? Domů?
Já jsem přece svůj domov na Zemi už ztratil,  svou bývalou choť jsem dobrovolně

přenechal cizímu člověku a nemám právo se vracet... A co Monika? Kam se bude vracet
ona? Což může za svůj domov považovat malou, vlhkou jeskyni pod vrcholkem hory Santa
Clara, kde je jako jediné vybavení stará vojenská vysílačka?

Ale co, snad se oba máme kam vrátit, uvědomil jsem si. Mám ještě spoustu zařizování
ve  hvězdném letadle,  kde  se  na  mě lidé  spoléhají.  Monika  může  zůstat  někde  u svých
zdejších přátel, u radioamatérů, ti se o ni jistě rádi postarají. Je to přece dcera jejich přítele
a navíc – pomáhala mi zbavit kraj zelených bestií, jistě si jí budou vážit.

Zpomalil jsem se a pomocí náramku zamyšleně otevřel dveře do pilotní kabiny nad
sebou.
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Jakmile se dveře začaly pohybovat, opět jsem se zrychlil, abych mohl co nejrychleji
skočit dovnitř. Ihned jsem se také vyšvihl nahoru – a málem jsem zkoprněl úžasem.

Uvnitř  pilotní  kabiny stáli  dva živí  Omíorové.  Mezi  nimi ležel  člověk,  pozemšťan
a podle vzhledu Evropan.  Byl svázaný a snad ještě živý,  ale nezdálo se mi,  že bude žít
dlouho. Ti lidožrouti si ho už totiž začali pomalu zaživa opékat pomocí  zobhyru. Pravou
nohu od kolena dolů už neměl; levou měl pod kolenem staženou fialovým provazem; bestie
se právě chystaly odříznout mu ji,  nejspíš byla podle jejich gusta od chodidla po koleno
správně propečená. Chudák neměl ani sílu křičet, úplně ztratil hlas, jen sípal a kroutil se
bolestí, ale byl při vědomí a zřejmě nesmírně trpěl.

Ani na hvězdoletu jsem nikdy neviděl, jak si Omíorové pro své labužnické potěšení
pečou člověka. Viděl jsem je zabíjet otroky během vzpoury, po našem prvním spánku, ale to
byla rychlá smrt, žádné sadistické mučení. Mnohokrát jsem slyšel o postupném pojídání lidí
vyprávět. Teď jsem konečně viděl, že je to skutečně tak odporné, jak všichni tvrdili.

Samozřejmě jsem neztrácel ani okamžik. Dvě holé zelené hlavy, tentokrát už snad
opravdu poslední, se velice pomalu oddělily od svých těl a začaly se kutálet po rozložitých
ramenou dolů.  Usekl  jsem i ruku,  dlouhou kostnatou pařátu,  držící  silný elektrický nůž,
kterým se Omíor právě chystal uříznout nešťastníkovu nohu.

Teprve  teď  se  mi  málem leknutím  zastavilo  srdce.  Co  by  se  stalo,  kdybych  sem
nevtrhl? Vrátil bych se k Monice, vypnul urychlovač a spolu s ní sestoupil dolů k letadlu.
Pak bychom mohli oba padnout přímo do spárů posledních dvou lidožroutů. Pokud by si
všimli, co jsem udělal s jejich kamarády, byli by navíc pekelně rozzuření. A to by těžko
mohli přehlédnout, vždyť měli nádherný rozhled kolem dokola, řídicí kabina byla vyložená
obrazovkami. Teď právě jsem na nich viděl, jak se venku hroutili oba hlídkující Omíorové
a jak i jejich hlavy dopadly do měkké trávy. Jak by s námi poslední lidožrouti naložili, to
bylo vidět na jejich poslední oběti.

Tak – a já tu přemýšlím, zatímco bych měl něco pro toho chudáka udělat! Neměl jsem
však nic, čím bych mu mohl pomoci od bolesti. Snad jedině Monika by mohla poradit.

Vyskočil  jsem  z letadla  a horempádem  jsem  vyšplhal  vzhůru  po  svahu,  ke  skalní
plošince, kde jsem ji zanechal. Dosud tam klečela, celá přikrčená. Pochopitelně, vždyť od
okamžiku našeho rozloučení  uplynuly  sotva  dvě  sekundy a větší  část  navíc  připadla  na
chvíle, kdy jsem nebyl urychlený. Zastavil jsem až před dívkou a otočil se k ní zády. Pak
jsem vypnul urychlovač a poručil jí, aby si opět naskočila.

Splnila to okamžitě, ani se nedivila. Nejspíš už viděla, jak hlavy hlídkujících Omíorů
padly a věděla, že naše mise skončila. Nebyl však čas na odpočinek, ani na svačinku.

„Pomůžeš mi, Moniko, s jedním zraněným?“ zeptal jsem se jí, když jsem sestupoval
v modravé aureole dolů po svahu.

„Kdo je to?“ chtěla vědět.
„Nevím. Někdo místní.“
„Dobře, udělám, co budu moci,“ souhlasila. „Už jsem se lekla, že bych měla ošetřovat

ty bestie.“
„To těžko,“ řekl jsem kysele. „Těm už nikdo nepomůže, já zabíjím důkladně.“
V trávě před prvním letounem ležela bezhlavá těla dvou Omíorů. Monika se po nich

zvědavě ohlížela, ale prošel jsem kolem nich bez zastavení a donesl dívku k poslednímu
letadlu se zmučeným nešťastníkem.

„Nelekej se, uvnitř to vypadá příšerně,“ upozorňoval jsem ji předem. „Je tam spousta
zelené krve Omíorů. Vždycky jim sekám hlavy a tyhle bestie jsem musel rozsekat trochu
víc.“

„Já se jen tak něčeho nepolekám,“ řekla Monika tišším hlasem než obvykle. „A už
vůbec  mě  nemůže  dojmout  smrt  těch  zelených  bestií.  Zabily  mi  mámu,  tátu,  bratry
i sestřičku, já si teď s radostí strčím prst do jejich krve!“
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Když  jsem  se  však  chtěl  vyhoupnout  spodním  výstupem  do  přechodové  komory,
uklouzla mi noha, málem jsem i s Monikou upadl. Po kovových plátech stékala zelená krev,
byly kluzké a lepkavé. Musel jsem vypnout urychlovač a požádat Moniku, aby se nahoru
vyšplhala sama. Varoval jsem ji, že bude muset projít krvavou louží a ukázal jsem jí, kde se
může přidržet.

„Tohle zelené je jejich krev?“ podivila se.
Ujistil  jsem ji,  že  je  tomu  tak.  Natáhla  ruku  a opravdu  si  v ní  namočila  prst,  jak

slibovala před chvílí.
„Promiňte – tohle jsem musela,“ řekla mi trochu sevřeným hlasem. „Ale kde je ten

raněný?“
„Nahoře,“ odpověděl jsem lakonicky.
V té  chvíli  jsem  pocítil  nesmírnou  slabost,  jakou  jsem  už  dobře  znal.  Omíorský

paralyzátor!
Z posledních  sil  jsem stačil  zapnout  spínač urychlovače.  Slabost  sice  zmizela  jako

mávnutím proutku, ale jakmile jsem se poplašeně rozhlédl, spatřil jsem stranou v houštinách
tři povědomé holé zelené lebky s očima na stopkách.

Byli to Omíorové – a mířili na nás paralyzující zbraní, vmontovanou do náramků...
Nespoléhal jsem už, že se jejich přístroj na mě nedokáže naladit, když jsem urychlený.

Mohli  mě  paralyzovat  navzdory  urychlení  a také  to  udělají,  budou-li  mít  k tomu  čas.
Nemohl jsem se už starat ani o Moniku. Odskočil jsem od vstupního otvoru letadla a nabral
jsem směr šikmo stranou, jenom ven z kužele účinků přístroje. Tentokrát ale mezi mnou
a Omíory nebyla žádná živá překážka jako při posledním útoku. Tehdy na hvězdoletu šlo
o jediný přístroj na pět živých objektů, teď to bylo dva proti dvěma, ne-li hůř.

Neuběhl jsem ani dva metry a opět jsem pocítil onu známou slabost – opět se na mě
naladili! Stačil jsem ještě změnit směr pohybu a získat s pomocí Dopplerova efektu další
metr, ale paralyzační přístroj byl elektronický a nejspíš se sám učil. Náhle se na mě přeladil
tak rychle, že jsem nestačil zareagovat.

Poklesl  jsem  v kolenou  a padal  bezvládně  k zemi.  Jakmile  jsem  dopadl,  bublina
urychleného času kolem mě zhasla.

Překulil jsem se stranou a sotva jsem lapal po dechu. To je konec, uvědomoval jsem si.
Zpomalením jsem se sice opět na okamžik dostal ze smrtící rezonance, ale definitivně jsem
ztratil možnost úniku. Až se probudím, už si mě možná budou opékat pomalým pekelným
ohněm...

Slabost však kupodivu nepřicházela. Dokončil jsem v trávě kotoul, z něhož jsem se
dostal opět na kolena, takže jsem na okamžik vyhlédl z trávy. Spatřil jsem, jak Omíorové
radostně vyskočili a obrátili se k Monice, která byla bez sebe a také klesala k zemi. Tu teď
chytí jako první, uvědomoval jsem si v bezmocném vzteku. A já jim v tom nemohu...

Moment!  Vždyť  na  mě těmi  svými  kostnatými  pařáty  vůbec  neukazují!  Ženou  se
k Monice a na mě asi zapomněli, možná si mě ani nevšimli,  když jsem se jim pokoušel
uniknout stranou, uvědomil jsem si. V té chvíli jsem byl pro jejich oči příliš rychlý a tudíž
neviditelný.  Nárazem  na  zem  jsem  se  zpomalil,  jenže  mě  ukryla  vysoká  hustá  tráva.
Nedokázal jsem se dostat mimo kužel účinnosti jejich paralyzačních zbraní, ale oni je sami
zamířili jinam, na Moniku. Byla pro ně snadnou kořistí, obrátili se k ní, jenže tím udělali
svou největší a nejspíš i poslední životní chybu.

Vyskočil jsem na nohy. Bublina času opět zasvítila a byl jsem volný. Tak tedy jsou
Omíorové ještě tři a kdoví kolik dalších jich je kolem! Vystartoval jsem stranou, abych se
ani  náhodou  opět  nedostal  do  kužele  paprsků.  Potřebný  oblouk  jsem  urazil  největším
sprintem svého života.  Ještě pár metrů a byl jsem od nich na vzdálenost,  jakou japonští
samurajové  nazývají  „krok  pro  sek  mečem“.  Pohled  na  padající  Moniku  mě  pořádně
rozzlobil. Hroutila se k zemi s křečovitě sevřenýma očima a s bolestivým výrazem ve tváři.
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Dodalo  mi  to  vzteku a čilosti.  Nepříliš  silné  krky nepřátel  i krátký  nůž odřízl  jako nic.
Dalšími  pohyby  jsem jim odsekal  ruce  a rychle  jsem z nich  stahoval  zapnuté  náramky,
abych je odhodil co nejdál.

Poprvé jsem přitom pozoroval, co se stane, když nějaký předmět náhle opustí bublinu
zrychleného času.

Kovové náramky pokračovaly v letu stejnou rychlostí jakou jsem je odhodil.  Jeden
z nich v letu narazil  na kmen stromu, ale nezastavil  se a pokračoval dál.  Prorazil  kmen,
třísky  se  rozlétly  na  všechny  strany.  Vzpomněl  jsem  si,  jak  nám  jednou  v zimě  vlétl
hokejový puk oknem do pokoje a zasáhl sváteční dort. Tohle se tomu podobalo. Náramky
odlétly  jako  oranžové  čáry  a zmizely  ve  výšce.  Vypadalo  to,  že  se  třením  o vzduch
rozžhavily, což se opravdu mohlo stát, vždyť jejich rychlost byla jistě mnohem větší než
rychlost družic.

Pak jsem doběhl k dívce. Vypnul jsem urychlovač a stihl ji zachytit dříve než dopadla
do  kaluže  zelené  krve.  Zvedl  jsem ji  a chvíli  jsem ji  bezradně  držel  v náručí,  zatímco
stranou  od  nás  pomalu  se  zlověstným  praskotem  padal  strom,  jehož  kmenem  prolétl
odhozený náramek Omíorů.

Monika měla křečovitě zavřené oči bolestný výraz obličeje a sotva dýchala, ačkoliv na
ni paralyzační náramky přestaly působit. Hrozně dlouho trvalo, než pomalu otevřela oči.
Když se konečně probrala a spatřila mě, jen tiše zašeptala:

„Probůh, co se to se mnou děje?“
„Už je to v pořádku,“ uklidňoval jsem ji.
„Nikdy jsem přece pro nic za nic neomdlela!“ vyděsila se.  „To není možné, přece

nejsem nemocná!“
„To  nebyla  nemoc,“  uklidňoval  jsem  ji.  „Právě  jsi  spolu  se  mnou  přežila  útok

posledních zelených bestií.“
Monika chvíli zhluboka oddechovala. Pomohl jsem jí pevně se postavit na nohy. Po

chvíli spatřila v trávě dva kroky od sebe další bezhlavé Omíory a zejména jejich hlavy, které
se dokutálely až k našim nohám. Když zpozorovala, jak na ni oči Omíorů na kroutících se
stopkách ještě mrkají, byl to pro ni další šok. Vyjekla, prudce mě objala kolem krku, začala
se třást a vzlykat nezadržitelným pláčem.

„Už je po všem, neplač,“ chlácholil jsem ji. „Tihle nám už neublíží – ale právě jsme se
oba podruhé narodili.“

„Co  když  jsou  tu  ještě  další?“  pustila  mě  a odskočila,  aby  se  mohla  pořádně
rozhlédnout.

Byla to opatrnost vskutku namístě. Zastyděl jsem se, že jsem zase zapomněl, že by tu
mohly být další bestie – a ty by nás už jistě dostaly! Vsugeroval jsem si, že tu je právě
čtveřice  pilotů  na  každé  letadlo.  Když  jsem  zabil  piloty,  začal  jsem  být  trestuhodně
bezstarostný. Jenže tu mohl být navíc i pozemní personál téhle základny, kdoví kolik mužů
to znamená. Já jsem snad opravdu cvok! Vždyť mě mělo varovat už to, že tu nebyla letadla
dvě, ale tři!

Naposledy  jsem  se  urychlil  a v co  možná  nejrychlejším  tempu  jsem  začal  kolem
Moniky opisovat křivky. Zprvu to byly kruhy, ale když jsem dorazil ke svahům, dráha mého
běhu se kruhům přestala podobat a začala víc sledovat tvar údolí.

Nedaleko od letadel  jsem za hustým křovím objevil  spoustu rozházených lidských
kostí – zřejmě pozůstatky příšerných hostin. U šedivé skály uzavírající údolí jsem objevil
kovový domek s nějakými přístroji a s vysílačkou. Na podlaze stály i dva stolní zobhyry na
pečení masa.  V koutě byla mrazicí  skříň,  jejímiž průhlednými dveřmi byly uvnitř  dobře
vidět jakési lidské pozůstatky. Nebyla tam žádná hlava, ale přímo o dvířka se zevnitř opírala
– odseknutá lidská ruka. Tady měli sídlo, to bylo zřejmé. V domku nikdo nebyl. Zato vzadu
za domkem jsem objevil další hromadu lidských kostí a lebek. Neměl jsem chuť ani čas
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pobývat tu déle než bylo třeba, ale pro jistotu jsem pečlivě pročesal celé údolí, abych si
mohl být konečně jist, že se tu nikde žádný Omíor neskrývá. Pokud byli mimo údolí, což se
po našich posledních zkušenostech nedalo vyloučit, nemohli by se vrátit dosti rychle, aby
nám  mohli  dělat  potíže.  Nejnebezpečnější  byla  jejich  letadla.  Ta  jsme  teď  měli  pod
kontrolou.

Vrátil  jsem  se  k Monice.  Vytřeštěně  se  na  mě  dívala,  když  jsem  se  zpomalil.
Prohledávání  údolí  mi  trvalo  necelé  dvě  hodiny,  zmizel  jsem jí  tedy  znenadání  na  dvě
sekundy z očí a právě tak náhle jsem se objevil.

„Nikdo tady není,“ ujistil jsem ji zadýchaně. „Tihle tři byli poslední.“
„Chvála Bohu,“ oddechla si.
Připomněl jsem jí nešťastníka, který na nás čekal uvnitř pilotní kabiny letadla. Monika

se okamžitě vzpamatovala. Vyšvihla se nahoru sice trochu zdřevěnělým pohybem, ale bez
zastávky prošla odpočívací místností, kde se štítivě vyhnula mrtvolám dvou bestií. Jejich
zelená krev kapala po schůdkách dolů na trávu a pomalu začínala rosolovatět.  Dívka se
rychle vyšplhala do dalších otevřených dveří a já jsem ji v patách následoval.

„María Dolorosa!“ vykřikla najednou, vyskočila a zmizela mi z očí. Následoval jsem
ji, jak jen to bylo možné. Monika tam klečela u muže na zemi, objímala jeho hlavu a když
na mě pohlédla, uviděl jsem její velké černé oči plné slz.

„To je přece – můj otec, Yon Alvárez!“ vykřikla tlumeným hlasem.
 *****
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Hvězda vzkříšení
Podle palubní mapy jsme právě letěli nad prvními výběžky Španělska. Přímý pohled

na obrazovky ukazoval mraky, mraky a zase mraky. Uvnitř letounu vládlo ticho, ačkoli jsme
se pohybovali trojnásobně rychleji než zvuk.

V Praze jsme už byli očekáváni. Pro pacienta připravili malý polní operační sál a tým
lékařů s chirurgem v čele. Monika dávala svému otci na hlavu mokrý šátek, ale roztřásla ho
horečka tak, že téměř nevnímal.

„Pane...“ zachroptěl Yon Alvárez.
„Vydržte, za malou chvilku jsme v Evropě,“ povzbuzoval jsem ho. „Už nás tam čekají

lékaři.“
„Je  mi  hrozně,“  zachrčel  Alvárez.  „Nechce  se  mi  umřít,  zrovna  když  je  konec  té

prokleté invazi... ale... půjdu asi za svou ženou... a za dětmi...“
„Nejspíš přijdete o nohy, to ano,“ řekl jsem mu vážně. „Budete si muset zvyknout, ale

i bez  nohou  se  dá  žít.  Budete  chodit  jenom na  protézách.  Na  hvězdném letadle  máme
nádherné antigravitační batohy, až se s nimi naučíte létat, nebudete potřebovat nohy vůbec.
Dnes zahynulo dvanáct mých kamarádů, ale nejdůležitější je, že jsme nakonec přece jen
zvítězili. Definitivně – rozumíte?“

„Kdybych zemřel, postarejte se o Moniku,“ vydechl Yon ztěžka. „Bude tady na světě
sama.“

„Tati, ty přece nezemřeš,“ polykala dívka slzy.
„Za čtyři minuty jsme na místě,“ ujišťoval jsem oba.
„Rychleji  to  nejde,  že?“  zeptala  se  Monika,  ale  zřejmě  ani  neočekávala  kladnou

odpověď. Bylo jí jasné, že letíme maximální možnou rychlostí. Nezpevněný plášť letounu
byl  podle  teploměrů  třením  o vzduch  rozpálený  doruda,  ačkoliv  jsme  byli  osmnáct
kilometrů vysoko, kde vzduchu už moc není. Letěli jsme v optimální letové hladině, výš to
také nemělo cenu; byly by o to větší potíže při přistávání.

Zabručel jsem jenom, že kouzla nejsou můj obor.
Koincidence našeho světélka s ostatními se blížila. Od té doby, co jsem se přihlásil

z letounu Omíorů, jsme všichni opět zapnuli identifikační světélka. Už nebyl důvod tajit
naši polohu.

Mapa  na malé  obrazovce  přede mnou opět  změnila  měřítko.  Obraz  se  stal  o něco
podrobnější, ale hlavně – byli jsme tak blízko cíle, že jsme se vešli do jediné obrazovky při
takto podrobném zobrazení.

Budeme muset přistávat pod mraky, uvědomil jsem si. Bude to určitě zajímavé, ještě
nikdy jsem nepřistával naslepo.

„Táta usnul,“ vstala Monika a postavila se vedle mě. „Muselo ho to strašně bolet, ale
teď si konečně na chvilku může odpočinout.“

„Za chvíli ho budou mít v rukou nejlepší lékaři, jaké se podařilo u nás doma sehnat,“
ujišťoval jsem ji. „Kdybych tu měl nějaké léky, dal bych mu aspoň morfium, ale nemáme tu
vůbec nic...“

Letoun prorazil mraky a začal prudce snižovat dosavadní obrovskou rychlost. Město,
náš cíl, leželo už pod námi, teď jsme se přibližovali podle identifikace dvou letadel dole
mezi domy. Převzal jsem řízení a ostrou zatáčkou jsem nalétl na jediný volný prostor, kam
se dalo přistát. Venku už stáli připraveni muži v bílých pláštích, opření o vozík s nosítky.
Jakmile se náš letoun postavil na vysunuté teleskopické nohy a otevřely se spodní dveře,
zdravotníci ihned vystartovali jako na přeborech. Všichni však náhle zděšeně vykřikli, když
se nejprve objevila těla dvou zelených bestií.
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Odstartovali jsme příliš nakvap, nenapadlo mě nic jiného než dovézt zraněného k nám
do Evropy. Neměli jsme už ani čas zbavit se čtyř mrtvol uvnitř letadla. Dvě v pilotní kabině
jsem jen  odtáhl  stranou,  aby  mi  nepřekážely  v řízení,  další  dvě  jsem teprve  teď  shodil
z přechodové  místnosti  na  dlažbu,  abych uvolnil  cestu  našim zdravotníkům.  Ti  se  však
leknutím zastavili a málem upadli i s nosítky. Zavolal jsem na ně, ať se nebojí, mrtví přece
nekoušou. Teprve teď si všimli, že zelené bestie nemají hlavy. Pak už to šlo rychle. V mžiku
byli uvnitř letounu, pacienta odborně uložili na nosítka a připoutali, aby ho mohli odnést.

„Co je to tu za svinstvo?“ zahromoval jeden z nich, když sklouzl po rosolovité zelené
krvi Omíorů. Málem zezelenal také, když se to dověděl, ale aspoň přestal nadávat.

Monika samozřejmě následovala saniťáky. Já jsem vypnul agregáty letounu a pomalu
jsem se šoural za nimi. Moniku jsem našel před vchodem do podzemního bunkru. Tam už
totiž čekali další muži v bílých pláštích a několik sestřiček, Moniku rozhodně odstrčili od
nosítek, protesty jí nijak nepomohly, zejména když jí ani nerozuměli. Lékaři jsou na celém
světě nesmírně důležití, když jde o čas.

Zabouchli nám před nosem i dveře do podzemí. Sami vezli pacienta dál, rovnou na
operační sál. Ujal se nás mladý muž s reportážním magnetofonem a hned chtěl vědět, zda
bychom  mu  mohli  něco  sdělit  pro  posluchače  zbrusu  nové,  právě  založené  rozhlasové
stanice Evropa 1.

„Jenom stručně,“ řekl jsem do mikrofonu unaveně. „Naši nepřátelé Omíorové, známí
jako zelené bestie, nebudou už nikoho na celém našem světě zabíjet. Je konec jejich invaze.
Válka, kterou nám přinesli, dnes skončila!“

„Vyletěli jste na třech letounech a vracíte se sám, kde zůstali ostatní? Proslýchá se, že
prý Omíorové někoho z vás sestřelili.“

„Ano, zaskočili nás a zničili všechna naše letadla,“ přikývl jsem. „Všichni kromě mě
zahynuli. Letoun, jímž jsme právě před chvílí přiletěli, jsme ukořistili Omíorům poté, co
jsem je zabil.“

„Zabil – a sám?“
„Hlavy jsem jim srazil sám, ale hodně mi pomohla Monika Alvárezová, doprovázela

mě až k jejich doupěti. Bez ní by rozhodně všechno tak hladce neskončilo.“
„Kolik jich tam vůbec bylo?“
„Byly tam posádky tří letadel a pět mužů navíc – ti nás málem dostali.“
Od vchodu do podzemí jsme viděli, jak mrtvá těla Omíorů okukuje spousta zvědavců.

Nahrnuli se kolem nich do houfu a vzrušeně spolu debatovali.
„Říkal  jste,  že tam byla  tři  letadla?“ nenechal  se odbýt  reportér.  „Ostatní  jste  tam

nechali? Bylo by možné je ještě použít?“
„Nenechali,“ zavrtěl jsem hlavou. „Hned po startu jsem ty poslední stroje rozstřílel

přímým zásahem. V pralese po nich zbyl jenom pořádný kráter. Škoda letadel, ale nemohl
jsem je tam nechat. Co kdyby se tam někde skrýval třeba jeden jediný Omíor? My jsme je
tam přece nemohli hlídat, pospíchali jsme domů s raněným.“

V té chvíli vyšel ze vchodu do podzemí jeden z lékařů.
„Patří někdo k tomu raněnému muži, kterého nám před malou chvílí přivezli?“ otázal

se nepříliš nahlas.
„Tady – jeho dcera,“ ukázal jsem mu na Moniku.
„Nedalo  se  nic  dělat,“  řekl  lékař.  „Dovezli  jste  nám ho  jako  nebožtíka.  Srdce  to

nevydrželo. Možná za to může tuková embolie, víte, měl strašně zřízené nohy... To ukáže
pitva.“

Monika zbledla, ačkoliv nerozuměla ani slovu. Když jsem jí to vzápětí přeložil, naplno
se rozplakala. Lékař se ihned omluvil a odešel.

„Co to bylo za člověka?“ zeptal se mě reportér.
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„Jmenoval  se  Yon  Alvárez,“  řekl  jsem.  „Pokaždé,  když  toto  jméno  uslyšíte,
vzpomeňte si, že to byl hrdina, který velkou měrou přispěl k záhubě Omíorů. On – a jeho
dcera Monika.“

„Pojď se mnou, Moniko,“ obrátil jsem se pak polohlasem anglicky k dívce. Vzal jsem
ji za ruku a vedl od vchodu do podzemí zpátky k letounu. Reportér se neodvážil následovat
nás, tušil, že následující rozhovor už slyšet nemusí.

„Na světě zemřelo několik miliard lidí,“ říkal jsem tiše a zamyšleně jsem jí ukázal na
čtyři letadla Omíorů, která tu stála vyrovnaná v řadě. Byly to čerstvě opancéřované stroje,
Džataši  a jeho  přátelé  na  hvězdoletu  se  činili,  ale  do  bojů  už  tato  letadla  nezasáhnou.
Nevadí, tím lépe.

„Tyhle letouny vraždily lidi po milionech. Teď už nikoho zabíjet nebudou. Na tom má
zásluhu tvůj  otec  i ty,  Moniko.  V téhle  válce  zemřely  miliony  lidí,  ale  tvůj  otec  a moji
kamarádi, kteří zahynuli v letadlech přímo před tvýma očima, aspoň nezemřeli zbytečně.
Jejich zásluhou se teď může do opuštěných měst vrátit život a celá naše civilizace se zase
vzpamatuje.“

„Já vím, ale já už jsem měla jenom tátu...“ vzlykala.
„Kdyby  s tebou  po  objevení  základny  Omíorů  utekl  někam  daleko,  mohl  by  být

dodnes naživu, ale Omíorové by neustále zabíjeli jiné lidi. Jenže on riskoval více než jiní,
zůstal v nebezpečném sousedství, ale přispěl ke zneškodnění toho zla. Zemřel, ovšem bez
hrdinů jako byl on bychom asi všichni skončili nejprve jako otroci, pak i jako pečínka na
stolech zelených bestií. Dobře že jsou na světě takoví lidé!“

„A co vy?“ obrátila se na mě.
„Já?“ usmál jsem se na ni trochu smutně. „Já nejsem ani z polovičky tak statečný jako

tvůj otec, Moniko. Omíorové mě zajali a udělali mě odborným asistentem jednoho velkého
vědce – bohužel to byl Omíor a já ho musel zabít prvního ze všech. Podařily se mi dva
velice důležité vynálezy a dokázal jsem je použít proti těm otrokářům, to je vše. Kdybych to
neudělal, kdybych jim věrně sloužil, skončil bych nakonec na pekáči, co jiného bych mohl
očekávat  od  lidožroutů?  Jakmile  jsem  měl  účinné  zbraně,  bylo tak  logické,  tak
nevyhnutelné  vzbouřit se a pustit se do nich. Jiná možnost neexistovala. A jak jsi viděla,
moje vynálezy přetrumfly jejich obrovskou technickou převahu. To ale neznamená, že bych
byl hrdina. Tvůj otec měl možnost utéci,  ale neutekl a to bylo hrdinské. Já jsem takový
výběr nebo jiné východisko neměl. Ani jako člověk nejsem ničím mimořádný, sama přece
víš,  že  ty  moje  zvláštní  schopnosti  jsou  dány  jenom  urychlovačem.  Když  jsme  se  na
hvězdoletu s přítelem Džatašim pustili do té bitvy, nemohli jsme couvnout, nebylo kam.
A přitom jsme nevydrželi dovést ji až do úplného konce na jeden zátah – což několik tisíc
jiných lidí stálo život.“

„Přesto jste to byl vy, kdo zabil většinu Omíorů!“
„Ano, já a Džataši jsme pobili všechny, ale to bylo dáno tím, že jsme měli pouze dva

urychlovače času. Bez nich neměl proti Omíorům šanci nikdo. Před námi se na hvězdoletu
mnoho  lidí  pokoušelo  Omíory  zabít,  ale  nikdo  neměl  úspěch  a každý  potom  skončil
strašlivou smrtí. Sama jsi přece na vlastní oči viděla, co znamená takový urychlovač. Musím
tě  teď  aspoň  dodatečně  požádat,  abys  tohle  tajemství  za  žádných  okolností  nikomu
neprozradila. Dovedeš si představit, co by znamenala taková zbraň ve špatných rukou?“

„Dovedu. Ten urychlovač je přece vaše dílo, ne? Kdo jiný by směl rozhodovat, co
s ním bude dál?“

„Ano, už jsem se rozhodl, že tenhle vynález lidem Země nedám. Byl by nebezpečnější
než atomová bomba.“

„Já s vámi souhlasím,“ řekla potichu. „Vím, váš vynález byl v dobrých rukou jenom
u vás...“
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„Nesměj  se  tomu,  Moniko.  Vynálezy  bývají  vymýšleny,  aby  pomáhaly  lidem,  ale
kolik se jich už stalo prokletím?“

„Já to vím – a mluvím vážně. Právě tak vážně si myslím, že jste byl vyvolený, abyste
zachránil lidi před zkázou... Víte, co mě napadlo, když jste se mnou na zádech kráčel po
vodě? Napadlo mě, že jsem už o takovém případu slyšela. Bylo přece psáno, že i Kristus
chodil po vodě suchou nohou...“

„Jenomže to byl zázrak, to sem nepleť. Přirovnání, jaké jsi použila, se sem ani trochu
nehodí. My jsme se pohybovali naprosto přirozeně, jako vodní lyžaři nebo jako malá dětská
žabka, kamínek, poskakující na hladině,“ řekl jsem. „Když ti půjčím urychlovač, můžeš i ty
chodit po vodě, ale nesmíš se zastavit, nebo se vykoupeš. Co jsem dokázal já, to by na mém
místě dokázal každý, nemysli si.“

„Každý by to dokázat nemohl,“ trvala na svém. „Vy musíte mít v sobě něco navíc,
třeba vědomosti jako nikdo jiný, už to vám dává nějaké předurčení...“

„Možná,“ přikývl jsem vážně. „Jenže moje úloha dnešním dnem skončila. Ode dneška
jsem zase obyčejný člověk.“

Posadil jsem se na lavičku, na níž předtím seděli lékaři, když čekali na přílet našeho
letounu. Usedla vedle mě.

„Co budete dělat?“ zeptala se vážně.
„Teď se najím a půjdu si odpočinout,“ řekl jsem unaveně. „Radím ti to samé. Věřím,

že vydržíš více než já, ale teď už přece o nic nejde.“
„Tak jsem to nemyslela. Co budete dělat zítra, pozítří?“
„Vrátím se na hvězdolet,“ řekl jsem. „Mám tam další úkol, právě tak důležitý jako

bylo zabití posledních Omíorů. Neboj se, tebe tu nejprve zabezpečím, abys neměla nouzi.“
„Vy tu  nezůstanete?“ podívala  se  na  mě zklamaně.  Až  teď  shodila  ze  zad  batoh,

otevřela jej a vyňala balíček. Byly v něm suché placky, pečené v popelu. Nabídla mi – už
dlouho jsem nic nejedl s takovou chutí. Dívka jedla také, ale právě tak jako já asi nevnímala,
co vlastně jí.

„Podívej se, Moniko, Omíorové způsobili v naší pozemské civilizaci ohromný chaos.
Zničili většinu měst, rozvrátili zemědělství, obchod, prostě všechno. Bude velice obtížné ten
zhroucený systém opět uvést do chodu. Když se zamyslíš, co nám na Zemi nejvíc chybí,
brzy zjistíš, že to jsou elektřina a doprava. Elektrárny jsou rozbité, proto není světlo, ale ani
plyn a benzín. Bez energie není myslitelná doprava, ani prakticky jakákoliv výroba.“

„To říkal táta taky,“ otřela si slzy. „Prohlašoval, že se lidé budou muset vrátit o jedno
nebo dvě století zpět. Dají dohromady primitivní zemědělství, aby nezahynuli hladem, pak
postupně postaví, co stavěli už naši předkové. Začnou od jednoduchých parních strojů, po
nich přijde na řadu všechno ostatní.  Táta byl optimista,  věřil,  že nám to půjde mnohem
rychleji než našim dědečkům. Nebudeme přece muset všechno vynalézat znovu.“

„Souhlasil  bych  s ním,  kdybych  nevěděl  co  vím,“  řekl  jsem  už  zase  s úsměvem.
„Kdybychom se vraceli o těch dvě stě let dozadu, pak i při dvojnásobném tempu by nám
cesta zpátky na naši nedávnou úroveň trvala nejméně dalších sto let.  Ale ani pak by to
nebylo tak jednoduché. Většina přírodních zdrojů na Zemi je už vyčerpaná. Za časů našich
pradědečků na mnoha místech světa vyvěrala ropa až na povrch, stačilo nalévat ji do sudů
a cisteren. Před agresí Omíorů ji naftaři pumpovali ze dna moří nebo z velkých hloubek.
Povrchová  naleziště  jsou  dnes  úplně  vyčerpaná  a nedá  se  na  ně  spoléhat.  Bez  vyspělé
techniky se v dnešní  době ropa těžit  nedá a bez ropy se  naše  civilizace neobejde.  Je to
začarovaný kruh, rozumíš?“

„To jsem nevěděla,“ pobledla.
„Já jsem ovšem mnohem větší  optimista,  než byl tvůj  otec.  Myslím si,  že obnovu

civilizace můžeme podstatně urychlit. Řekněme na třicet, možná i na dvacet let. A toho se
můžeme dožít i my.“
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„Proboha – jak to chcete urychlit?“ zajímala se.
„Právě  s využitím  toho,  co  nám  zbylo  po  Omíorech,“  řekl  jsem.  „Podívej  se  –

elektrárny jsou všude zničené, ale přece v tomhle podzemním bunkru svítí elektrické světlo.
Jak je to možné? Ano, měli tu malý dieselagregát,  jenomže palivo jim ubývalo, ačkoliv
svítili jenom v nejnutnějších případech. Až by vyčerpali poslední sud, byl by konec. Teď tu
všude svítí světla naplno. Proč nikdo nešetří? Povím ti to – protože se odborníkům podařilo
přizpůsobit našim podmínkám energetický zdroj z letadla Omíorů. Vidíš? Tyhle elektrárny
způsobí proti předpokladům tvého otce skok vpřed přinejmenším o sto let. S elektřinou se
určitě podaří obnovit továrny rychleji, než kdybychom se vraceli k parním strojům. To není
všechno. Podívej se na tenhle nůž.“

Podal jsem jí nůž, kterým jsem zabil poslední Omíory.
„Myslím, že jsem ho už viděla,“ řekla udiveně. „Já vím, krájí lehce i ocel.“
„Ale nevšimla sis pořádně, co je to zač. Jenom se na něj podívej zblízka! Obyčejný

nůž,  řekneš si.  Jenže tenhle je tenčí než žiletka,  lehounký je jako pírko,  ale zkus si  ho
prohnout! Nejde to, což? Tímhle nožem můžeš řezat ocel, jako kdyby to byl perník. Až je to
trochu nebezpečné. Přitom je to docela obyčejný staniol. Totiž – ne zcela obyčejný, jenom
trochu vylepšený. Ale když se z tohoto materiálu něco vyrobí tak dobře, aby všechny hrany
byly  pečlivě  zaoblené,  získá  se  téměř  nezničitelný  výrobek.  Nerezaví,  v ohni  neměkne,
odolá kyselinám a navíc je úžasně lehký. Z toho se bude vyrábět!“

„Ale když je nezničitelný, co s ním, až doslouží?“
„Naše letadla měla z toho materiálu pancíře,“ řekl jsem tišším hlasem. „Získala tím

obrovskou odolnost. Když se nás pokusili sestřelit kanónem, tyhle pancíře ani nepoškrábali.
Ale  Omíorové  nás  i navzdory  tomu  sestřelili.  To  znamená,  že  ani  tento  materiál  není
nezničitelný. Když použijeme dosti mohutné síly, také jej sešrotujeme. Ale sám o sobě... ne,
on  skutečně  vydrží  věky.  Však  také  z tohohle  materiálu  nikdo  nesmí  dělat  nevratné
plechovky na coca-colu, které by se potom všude válely a byly by nezničitelné... Brrr.“

„A jak se s tím pracuje?“ zajímala se.
„Budeš se divit, ale je to jednodušší než se železem. Továrny, které budou pracovat

s tímhle materiálem, nebudou tak hřmotné jako dosavadní.“
„No, vidím, máte to velmi dobře promyšlené,“ přikývla trochu zamyšleně.
„Tady  jste!“  vyběhl  ze  vchodu  do  podzemí  mladý  chlapec  v uniformě.  „Pojďte

dovnitř! Všichni vás chtějí vidět!“
„Proč?“ opáčil  jsem klidně. „Teď už přece není žádný spěch. Najdou se u vás dvě

pořádné postele?“
„Vždyť ještě není večer!“
„Nespal jsem – šestatřicet hodin...“ podíval jsem se na svůj náramek, jehož hodinky

ukazovaly prodloužený čas.
„Dobře – však oni počkají,“ mrkl na nás vojáček. „To víte – mám vás přivést do štábu,

ale předtím mám pro vás udělat všechno, co si budete přát! Dáte si něco k snědku? Chcete
se něčeho napít? Pojďte se mnou do kuchyně, já zatím opatřím dvě parádní postele někde,
kde vás nikdo nenajde!“

Kuchaři  nás zvědavě okukovali,  ale byli  potěšeni,  že  nás mají  dřív než generalita.
Dostali jsme každý misku guláše a pustili se hladově do něj, jako kdybychom před chvílí
nesnědli  placky od Moniky.  Museli  jsme především doplnit  energii,  kterou jsme museli
vydat ve zrychleném čase.

„Mám ještě další námět, dopravu,“ pokračoval jsem plnými ústy v našem rozhovoru,
započatém venku.  „Nač  stavět  nebo znovu obnovovat  železnice,  silnice  a přístavy,  proč
vyrábět lodě, lokomotivy a auta, když můžeme všechny tyto vynálezy našich pradědečků
přeskočit a začít hned stavět letadla?“

„Myslíte taková, jako měli Omíorové?“ řekla překvapeně.
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„Taková  –  ale  spíš  lepší,“  prohlásil  jsem.  „Nebudou  mít  zbraně  schopné  zničit
velkoměsto, ale prostorné kabinky pro cestující nebo kontejnery pro zboží. Letadla nahradí
vlaky, lodě, automobily i traktory. Letadla budou jednou orat půdu, sklízet obilí i ovoce –
dovedeš si představit, jaké to bude na Zemi krásné, Moniko?“

„Nikdo z lidí nic takového neumí! Jak chcete stavět svá letadla, když na celém světě
nenajdete dost odborníků?“

„Nikdo?“ usmál jsem se. „Já přece konstrukci těch letadel rozumím, že bych je mohl
začít stavět už dnes. A co jsem se naučil já, to se může naučit dvacet, padesát, sto i tisíc
takových,  dnes  možná  docela  obyčejných  lidí.  Nejsem  přece  nijak  zvláštní  člověk
a schopných inženýrů se jistě najde dost a dost.“

„Tady mají všichni největší starost o to, jak přežít,“ namítala. „Někde, třeba v tomto
městě, zůstaly zásoby na dlouhou dobu, proto tady jsou i lidé, schopní něco vynalézt. Až
zásoby dojdou, uvidíte, jak to i tady půjde z kopce.“

„Proto bych chtěl shromáždit všechny schopné lidi tam, kde nebudou trpět nouzí a kde
je  dostatek  všech  možných  prostředků,  aby  mohli  hned  začít  vymýšlet  a vyrábět.
Energetické zdroje, i ta letadla. Když na Zemi opět zavedeme elektřinu a dopravu, celá naše
civilizace už se obnoví. Bude to sice asi chvíli trvat, ale nevidím to tak černě.“

„Obávám se, že takové místo už na Zemi nenajdete,“ řekla tiše. „Svět je příliš zničený.
Táta se domlouval se všemi svými přáteli radioamatéry po celém světě, pokud to přežili –
všude je jenom zkáza, bída a chaos.“

„A opět mám proti tvému otci výhodu, jakou on neměl. Vím o místě, které splňuje
i tyto  zdánlivě  nemožné  podmínky.  Mám na  mysli  hvězdnou loď Omíorů.  Právě  odtud
začneme obnovovat naši civilizaci. Omíorská věda Zemi zničila, tatáž věda ji zase postaví
na  nohy  a navíc  mnohem  lepší,  než  jak  jsme  měli  dosud.  Uvidíš,  že  to  bude  docela
zajímavé. Bude nám v tom pomáhat i spousta dobrých přátel, i když někteří z nich se nám
lidem vůbec nepodobají.“

Chvíli mlčela, soustředěně jedla a přemýšlela.
„Jenže hvězdolet Omíorů je dnes pro většinu lidí symbolem zla. Jak chcete dosáhnout,

aby do těch prokletých míst někdo na delší dobu odešel? Vy tam určitě půjdete, tím jsem si
už jistá, ale sám nic nesvedete. Potřeboval byste tisíce lidí, nejen odborníky, ale i jiné. Kde
je vezmete?“

„Však se najde dost dobrovolníků, kteří chtějí  pomoci světu, i když to znamená na
nějakou dobu jej opustit. Hodně lidí půjde, když se dovědí, že to je jediná schůdná cesta,
aby se naše Země dostala z dnešní bídy. Někteří půjdou čistě z přesvědčení, jiní si spočítají
výhody, které mohou získat, když budou při tom. Budeme potřebovat inženýry i chemiky,
elektroniky i obchodníky. Právě teď tam potřebujeme lékaře a zdravotní sestry, vždyť máme
na celý hvězdolet jen jednoho lékaře, který se navíc musí starat o celou mateřskou školu.
Máme práci pro tisíce lidí a až to rozjedeme, budeme stavět továrny na Zemi. Já to vidím
přijatelně.“

„Kolik dobrovolníků už máte?“ zeptala se mě s lišáckým úsměvem.
„Zatím jenom jednoho,“ usmál jsem se také. „Sebe.“
„Omyl – dva,“ a s úsměvem ukázala prstem na sebe...

 *****

 Konec I.části §§
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 II.část §

Puč §§
„Tak  vidíš  –  létat  do  vesmíru  je  docela  snadné,“  usmíval  jsem  se  na  svou

spolucestující. „Za chvíli přistaneme.“
Letěli jsme v letadle sami dva. Let vesmírem nebyl pro mě novinkou, zato pro Moniku

představoval její první cestu do vesmíru – něco, o čem se jí dosud mohlo jen zdát. Očividně
celou cestu napjatě očekávala nějakou zvláštní událost, ale ta se nedostavila. Cestou jsme
potkali  další  létající  talíř  s kamarády,  ale  míjeli  jsme  se  ve  vzdálenosti  asi  osmi  set
kilometrů,  spatřili  jsme je jen na obrazovce elektronického dalekohledu.  Let byl klidný,
žádné nebezpečí už nehrozilo. Poslední Omíory jsme zneškodnili, invaze skončila. Monika
se mnou teď letěla jako první dobrovolník z planety Země.

Když jsem vyhlásil, že na hvězdoletu bude potřeba několik desítek pomocníků, aby
urychlili  obnovu  pozemské  civilizace,  přihlásilo  se  jich  hodně,  ale  všichni  ostatní  si
potřebovali ještě mnoho věcí na Zemi zařídit. Jediná Monika neváhala ani na okamžik. Měla
k vyřízení jedinou záležitost: vojenským rádiem se spojila s přáteli svého otce a věnovala
jim jeho vysílačku, tak důležitou během našeho posledního pozemského střetnutí s Omíory.

Spal  jsem dvanáct hodin,  nikdo se mě neodvážil  probudit.  Včerejšek byl  zaručeně
nejnapěchovanější a nejnebezpečnější den mého života, také Monika by mohla vyprávět...

Ráno  mě  přece  jen  vzbudili,  abych  nezmeškal  pohřeb  Yona  Alváreze.  Obřad  byl
krátký,  ale  poctu  mu  vzdalo  tolik  lidí,  kolik  jich  někdy  nemívají  ani  králové.
Prostřednictvím jeho přátel radioamatérů celého světa si na něho vzpomněly tisíce lidí po
celé Zemi. Pohřben byl daleko od své rodné Jižní Ameriky, v malé zemičce, kterou znal jen
ze známých malých lístků QSL, jejichž prostřednictvím si všichni radioamatéři odedávna
zdvořile  děkovali  za  své  hovory  a na  nichž  si  vždy  potvrzovali,  že  spolu  skutečně
rozmlouvali...

Monika  byla  samozřejmě  smutná,  ale  neplakala.  Nad  hrobem  otce  prohlásila,  že
zemřel, aby ostatní mohli žít a všichni s ní souhlasili.

Pak jsme opustili své nové přátele... Odstartovali jsme pozdě večer a brzy jsme v řídící
kabině nepozemského letadla mohli pozorovat blížící se velký kotouč hvězdné lodi Omíorů.
Ostatní piloti z hvězdné lodi zůstali na Zemi zařizovat co bude potřeba, letěli jsme sami.
Mladá krásná indiánská dívka Monika s trochou španělské krve po otci, s dlouhými, leskle
černými vlasy a s uhrančivýma očima, dcera jihoamerického tropického pralesa od povodí
Amazonky, stále ještě oblečená do vojenského maskovacího oděvu. Trochu smutná, neboť
přišla o otce, ale už opět plná energie. Vedle ní za pultem řízení odpudivě zarostlý bledý
pobuda původem ze studené Evropy, v lehké kombinéze, jaké nosili na hvězdoletu otroci.
Byly na ní nevyčištěné zelené skvrny od trávy, červenohnědé od hlíny a navíc zelená vlákna
– zaschlá krev Omíorů. Jenom obličej a ruce jsem si včera před spaním trochu omyl.

V řídící kabině omíorských letadel nebyla žádná sedadla. Posádka za letu stála, aby
měla dokonalý a nerušený výhled do všech stran. Neunavovalo nás to,  v letadle byla po
celou dobu letu  udržovaná  stálá  umělá  gravitace  zhruba třetinové  úrovně  proti  povrchu
Země. K odpočinku sloužila Omíorům jen druhá, menší kabinka umístěná pod podlahou, ale
tam jsme se nezdržovali; já jsem řídil a Monika chtěla být po celou dobu letu se mnou.
Kromě toho byla odpočívací kabina potřísněná zelenou krví posledních Omíorů.

Ze základny v amazonském pralese zůstal veliký doutnající kráter. Před odletem jsem
tam všecko pro jistotu rozstřílel palubním emitorem, aby se zbraně ani náhodou nedostaly
do nepovolaných rukou.
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Stáli jsme vedle sebe a prostřednictvím obrazovek jsme pozorovali obrovský, téměř
osmikilometrový  stříbrný  kotouč:  hvězdolet  civilizace  Omíorů.  Nebyly  na  něm  znát
podrobnosti, byli jsme ještě několik desítek kilometrů vzdálení. Brzy jsme se však přiblížili
na dosah a zblízka bylo vidět, jak majestátní kolos to ve skutečnosti je.

Monika  se  mě  zlehka,  spíš  jen  symbolicky,  přidržovala  za  ruku.  Nebylo  to  kvůli
rovnováze.  Ani  při  těch nejdivočejších obratech uvnitř  nebyly znát  žádné změny co do
velikosti ani směru působení tíže. Byl jsem ale pro ni jediný pevný bod v tomto neznámém
světě a ačkoliv mi plně důvěřovala, přece jen se podvědomě potřebovala neustále ujišťovat,
že jsem jí nablízku.

„Tak – a jsme tady,“ usmál jsem se na ni. Odpověděla mi rovněž úsměvem. Naletěl
jsem do Druhého přístavu,  poněkud vzdáleného od centra  lodi;  zato nejblíž  k dětskému
oddělení, kde nás už netrpělivě očekávali. Monika už na Zemi projevila přání starat se o děti
všech hvězdných ras. Z mého vyprávění věděla, že se všechny na hvězdné lodi narodily –
a některé konečně po mnoha stovkách let jako svobodné. Byla tu však i malinká pozemská
novorozeňata  a dokonce  i malí  Omíorkové.  Jedině  nejmenší  děti  otrokářů  přežily  na
hvězdné lodi svých otců vzpouru otroků. Nechali jsme je naživu pevně rozhodnuti vychovat
je tak, aby žily se všemi – s dětmi i s dospělými – jako rovný s rovným.

Toto oddělení měl na starosti Sengö Patterson, náš hlavní – a vlastně jediný – lékař.
Zatím  měl  k ruce  osm  kočkovitých  Ghoaveriňanů  a kolem  třiceti  Xítianů,  malých
opičkovitých mužíčků, krajanů mého největšího přítele Džatašiho, ale bylo to pořád málo.
Další  dobrovolníky  jsme  zatím  neměli.  Naopak,  museli  jsme  proti  nezvaným  osobám
zablokovat mohutná zónová vrata,  oddělující  tuto sekci od ostatních,  jinak by nám sem
pronikli  někteří  z bývalých otroků a povraždili  by  bezbranné  děti  svých bývalých pánů.
Jejich nenávisti jsem se nedivil, ale trval jsem na tom, že děti za nic nemohou a mají právo
žít. Velice málo bývalých otroků však se mnou souhlasilo. Patterson, několik rozumnějších
Ghoaveriňanů a pozemšťanů – a bez výjimky všichni Xítiané.

Pro ty jsem se stal téměř modlou. Nebylo divu, Xítiany si Omíorové chválili jen pro
jejich  chutné  maso,  kdežto  já  jsem s nimi  jednal  jako  rovný  s rovnými.  Všichni  dobře
věděli, že patřím do skupiny přemožitelů Omíorů a to znamenalo, že jsem také z Xítianů
pomohl sejmout nelákavou vidinu omíorských řeznických nožů, pekáčů a zobhyrů. Džataši
byl na výsluní svých krajanů a poslouchali ho na slovo, ale všichni věděli, že on sám by
vzpouru nikdy nezačal.

Zacvakli  jsme  letadlo  do  držáků.  Současně  se  výstupní  komora  letounu  spojila
s přechodovou komorou přístavu. Takto jsme mohli přestoupit na palubu hvězdoletu, aniž
bychom  si  museli  oblékat  skafandry.  Ty  jsme  ostatně  ani  neměli,  letoun  přece  neměl
přistávat na neznámé planetě.

Hned za  nevelkou přechodovou kabinkou jsem musel  Moniku upozornit  na  zdejší
zvláštnost. Na Zemi nic podobného není, ale na lodi se s ní bude ode dneška setkávat málem
na  každém  kroku.  Jednalo  se  o docela  obyčejné  „silové“  dveře  –  pro  nás  byly
samozřejmostí, ale pro návštěvníky představovaly stále cosi tajemného. Propusti se obvykle
otvíraly náramkem – ten však Monika dosud neměla a musel jsem se jí nejprve o nějaký
postarat. Horší bylo, že se otevřené silové dveře opticky nelišily od zavřených – a vlastně
ani ne od okolní stěny. Kdysi mi to také dělalo problémy, ale jako každý člověk jsem musel
překonat psychickou bariéru, než jsem prvně vkročil přímo do zdánlivě neporušené stěny.
Monika se také odhodlala poprvé dveřmi projít jen když jsem ji vedl za ruku – a i pak to
dokázala jenom se zavřenýma očima. Ujišťoval jsem ji, že si určitě zvykne, jako všichni
ostatní.  Ani jsem jí nechtěl  vysvětlovat,  co se tu dělo s lidmi, kteří  psychickou zábranu
překonat nedokázali. Ti totiž pro Omíory neměli cenu a ještě téhož dne skončili jako pečeně
na stole těch bestií.
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Přivítal jsem se s doktorem Pattersonem a představil mu Moniku. Doktor už o ní věděl
a pronesl  jí  několik  vřelých  komplimentů  –  bohužel  jim  nerozuměla.  Doktor  Sengö
Patterson byl asi jediný neustále hladce oholený člověk na hvězdoletu. Nebylo mi jasné, jak
to  dělal;  nikdo  z chlapů  tu  přece  neměl  elektrický  holicí  strojek  ani  žiletky,  nebyly  tu
dokonce ani obyčejné břitvy. Doktor také nenosil obvyklou kombinézu jako my ostatní;
opatřil si bílý plášť a kalhoty, takže vypadal, jak se na lékaře sluší a patří. Kde to všechno
sehnal, bylo záhadou, tušil jsem, že by o tom nejspíš mohli více vědět Xítiané; ti měli ze
všech bytostí hvězdnou loď nejdokonaleji prošmejděnou a nejlépe věděli, co se kde nachází.

Doktora jsme našli v jeho pracovně či ordinaci uprostřed dětské zóny. On tuto místnost
používal i jako svou ložnici, aby bydlel přímo mezi dětmi a byl jim vždy po ruce.

Bohužel hned zpočátku nastaly malé problémy s komunikací. Doktor neuměl ani slovo
anglicky ani španělsky, Monika zase neovládala doktorovu švédštinu ani němčinu, tím méně
řeč Omío. Zpočátku jsem jim dělal tlumočníka, ale natrvalo by to nepřicházelo v úvahu,
nemohl bych pak dělat nic jiného.

„Poslyš, Hansi...“ obrátil se ke mně Patterson (říkal mi tak, protože kromě švédštiny
ovládal  ze  všech pozemských jazyků pouze němčinu).  „Co kdybychom ji  naučili  Omío
stejnou metodou, jako ji naučili nás?“

„Blázníš?“ vyskočil jsem na něho. „Ty to snad umíš?“
„Něco jsem se už o tom dozvěděl,“ řekl Patterson skromně.
„Nebudeš přece dělat pokusy na lidech!“ zaútočil jsem.
„Tak mi sežeň pokusné krysy, které umí mluvit,“ odsekl doktor. „Problém je v tom, že

to budeš muset zkoušet na lidech prostě proto, že to jinak nepůjde.“
„Na to si vezmi dobrovolníky, nebudeš to přece zkoušet na nic netušících obětech!“

nesouhlasil jsem.
V té chvíli vskočil do místnosti Džataši.
„To je mi pěkný kamarád!“ zahlaholil svým dětským hláskem na celé kolo. „Když už

nejsi zvědavý na moji bezvýznamnou maličkost,  jak to,  že se nejdeš nejprve podívat do
velínu?“

Vyskočil mi do náruče a chvíli mě radostně objímal. Bylo to tak nenadálé, že sebou
Monika  trhla  a trochu se  odtáhla  leknutím.  Džataši  se  totiž  podobal  sotva  metr  vysoké
opičce, dokonce měl i dlouhý, huňatý ocásek, jímž mohl v případě potřeby uchopit různé
předměty. Byl to ovšem člověk, mužíček z planety Xítió a můj nejlepší kamarád na hvězdné
lodi.

„Musím vás seznámit,“ usmál jsem se na oba. „Tohle je můj největší kamarád Džataši,
s nímž jsem celkem nedávno začínal historickou vzpouru proti Omíorům. A tady Monika
Alvárezová, se kterou jsem na Zemi boj s Omíory dokončil.“

Musel jsem to pochopitelně říci dvakrát. Jednou anglicky pro Moniku a podruhé v řeči
Omío pro všechny ostatní.

„Takže... tohle je tedy – žena?“ vykulil oči Džataši.
„Ano,“ přikývl jsem.
„Ale vždyť vypadá jako lidé ze Země!“
„Ona přece je ze Země,“ pokrčil jsem rameny s úsměvem.
„No jo, ale ona vypadá úplně stejně,“ vrtěl  hlavou. „Tak mi řekni,  čím se liší  od

Sengöho!“
Samozřejmě, kromě doktora tu všichni pozemšťané nosili plnovous, jedině doktor měl

tváře holé jako Monika.
Když jsem jí náš rozhovor přeložil, rozesmála se.
„To  není  k smíchu,  Moniko,“  zvážněl  jsem  trochu.  „Nikdy  v životě  žádnou  ženu

neviděl, má nárok trochu se divit.“
„Já vím,“ zvážněla. „Nejsem tady nakonec první žena mezi samými muži?“
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„Ovšemže jsi,  pokud nepočítáme novorozeňata,“  přisvědčil  jsem jí.  „Ale  časem si
všichni na tebe zvyknou, už si i tak museli zvyknout na mnohé...“

Tohle  už  Monika  věděla  a dál  se  nevyptávala.  Zanechal  jsem  ji  v péči  doktora
Pattersona a družiny jeho asistentů. Byli tu brzy nejen další zvědaví Xítiané, ale i kočkovití
Ghoaveriňané, kteří si ji ovšem museli také prohlédnout. Monika si s nimi brzy rozuměla
i beze slov. Kladl jsem jí jen na srdce, aby se probůh ke Xítianům ani ke Ghoaveriňanům
nechovala jako ke zvířatům v ZOO, protože jsou to myslící bytosti a mají tak jako my nárok
na  označení  lidé.  Teprve  pak  jsem  se  s ní  nakrátko  rozloučil  a odešel  s Džatašim  do
hlavního velínu,  centra  hvězdné lodi,  abych se seznámil se všemi novinkami,  jež se  na
hvězdoletu během mé několikadenní nepřítomnosti přihodily.

*****
„Měli jsme tu zase potíže,“ hlásil mi Džataši už cestou, v chodbách.
„Snad ne lidé z Um-lusít?“ odhadoval jsem.
„Kdo  jiný?“  zaškaredil  se  Džataši.  „Zas  měli  pitomé  řeči  o právech  silnějšího

a podobné. Prohlašovali, že už je nejvyšší čas svrhnout nadvládu lidí ze Země a že je k tomu
právě teď vhodná chvíle, když jste mimo hvězdolet. Mysleli členy Velké Sedmy, tři jste byli
na  Zemi  a zbývající  čtyři  přepadli  v ložnici.  Mikise  Thanakise  zabili  a byli  by  zabili
i ostatní, kdybych tam na poslední chvíli nevlítl. Rozsekal jsem tři. Mikisova vraha a dva
další, chystali se totiž zabít nejbližší pozemšťany.“

„A co bylo dál?“ chtěl jsem hned vědět.
„Možná jsem měl rozsekat všechny kdo u toho byli, ale já jsem chtěl vědět, co budou

dělat potom. Když se všichni dali na útěk, už jsem je nezabíjel.“
„Tos' udělal dobře,“ souhlasil jsem.
„To  jsem  neudělal  dobře,  protože  teď  si  před  nimi  nejsou  jisti  životem  žádní

pozemšťané.  Ka-nasu-ínax,  duchovní  vůdce  Um-lusítů,  takový malý,  pokřivený zmetek,
vyhlásil,  že  pozemšťané nahradili  Omíory  v útlaku ostatních a je  třeba je pozabíjet.  My
Xítiané jsme prý vaši pomahači a musíme zemřít spolu s vámi. Já se ho sice nebojím, ale co
s ním? On sám se přitom nikdy žádné rvačky neúčastní, aby proti němu nemohl nikdo nic
mít.“

Džataši  hovořil  o vůdci  Um-lusítů  jako  o malém  zmetkovi,  což  ale  bylo  velice
přehnané.  Planetu  Um-lusít  totiž  kdysi  dávno  obývaly  bytosti,  vzdáleně  podobné
pozemským  mravencům,  jenže  nestvůrné  velikosti  a síly.  V podstatě  to  byli  lidé,  měli
rozum  a bylo  možné  se  s nimi  domluvit.  Ačkoli  ve  stavbě  kostry  měli  víc  než  dost
odlišností, byli to obratlovci, měli jen povrch těla pokrytý tvrdým, kovově modrým lesklý
pancířem,  podobajícím  se  trochu  krunýři  hmyzu,  trochu  plátovému  brnění  prastarých
pozemských rytířů. Neměl nic společného s obvyklým chitinem pozemského hmyzu, nebyl
ani rohovitý jako pancíř krokodýlů nebo želv, byl však velmi pevný a pružný, takže Um-
lusítům nevadilo, když se skutáleli po schodech. Všichni Um-lusíté měří přes metr hned při
narození  a dorůstají  výšky  více  než  tří  metrů;  takže  ten  malý  zmetek měl  určitě  výšku
dvakrát větší než Džataši. Pokud se jednalo o fyzickou sílu, nikdo z ostatních bytostí se jim
v zápase nemohl  postavit.  Mnoho jsem o nich nevěděl,  jen že  jejich svět  před staletími
Omíorové  zničili,  takže  těch  pár,  žijících  po  celý  svůj  život  jako otroci  na  hvězdoletu,
představovalo poslední  potomky kdysi  zajímavé a rozvinuté civilizace.  Částečně mi jich
bylo líto; nemohli jsme je ale nechat terorizovat své bližní. Při vzpouře jich dost zahynulo,
zbyla jich pouhá hrstka. Ta se ale chovala, jako by celý hvězdolet patřil jen jí. Bylo s  nimi
těžké pořízení. Měli obrovská kusadla a zřejmě si nevšimli, že všechna práva nemají na své
straně jen ti, kdo jsou fyzicky ze všech bytostí nejsilnější.

„No, uvidíme,“ povzdychl jsem si. „Něco dalšího?“
„Jinak  nic,“  podotkl  Džataši.  „Opancéřovali  jsme  všechna  letadla,  takže  jsme

s úpravami skončili.“
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„Ještě budete mít na práci jedno,“ podotkl jsem. „Stojí v boxu padesát osm ve Druhém
přístavu. Patřilo Omíorům, těm jsme ho ukořistili, ale není upravené.“

„Ale – má to cenu?“ namítal Džataši. „Teď už k tomu ani nejsou důvody...“
„Naše opancéřování není zbytečné,“ řekl jsem. „Proti emitorům vlastně nemá význam,

ale může zvýšit maximální rychlost letu v atmosféře.“
„Dobře, to snadno zařídím,“ přikývl Džataši.
„No – a my se začneme poohlížet po další práci,“ odtušil jsem spokojeně.
„Co chceš dělat?“ zajímal se Džataši.
„Potřebujeme uvést do chodu roboty,“ řekl jsem. „Nejlépe bude, když se tam půjdeme

podívat hned. Chceš?“
Džataši byl pro. Vypravili jsme se tedy do úseku robotů. Strávili jsme tam celý den,

ale úspěch stál za to. Na konci prvního dne jsme už uměli ovládat roboty oba dva.
„Tohle by mě bavilo,“ hořel nadšením Džataši.
Obsluha robotů byla tak jednoduchá, že ji zvládl hned po několika hodinách zácviku.

Samozřejmě  jen  pokud  měl  řídit  předem  naprogramovanou  a připravenou  výrobu.  Pro
začátek by to však mohlo stačit – a možná dost dlouho, než se naučíme připravovat jiný
druh výroby.

„Budeme  muset  vyřešit  ještě  moc  problémů,“  krotil  jsem  Džatašiho  nadšení.
„Například přísun surovin, protože jich je tu sice dost i na rok, ale ne o mnoho déle. Balení,
doprava na Zem, to všechno bude představovat spoustu práce.“

„Hlásili se mi už Ghoaveriňané,“ opáčil Džataši. „Ti by také měli zájem dělat něco
užitečného.  Je  mezi  nimi  spousta  velmi  chytrých  a schopných.  Dáme-li  jim takovouhle
zajímavou práci a oni uvidí, že to má výsledky, budou nadšení.“

„Přiletí sem brzy dobrovolníci ze Země,“ připomněl jsem.
„Proč? Tady je lidí dost, než všechny zaměstnáme, uteče spousta času.“
„Uvidíme,“ pokrčil jsem rameny.
Na jednu stranu to byla pravda, tady bylo prozatím lidí dost, jenže nebyli ze Země –

a jako pozemšťanu by mi nebylo příjemné,  aby nám civilizaci  zachraňovali  cizinci,  byť
spřátelení.

*****
Ten den jsme se oba zašli podívat do dětské zóny, jak si tam vede Monika. Dětská

zóna byla část hvězdoletu, kam ani po skončení vzpoury neměli přístup všichni. Někteří
bývalí otroci nemohli přenést přes srdce, že děti otrokářů zůstaly naživu – kdyby sem vtrhli,
asi by vzpouru dokončili zabitím batolat a nemluvňat.

My dva jsme ale měli do všech míst hvězdoletu přístup bez omezení. Přinesli jsme
Monice  dárek  –  krásný  nový  náramek,  aby  mohla  vstupovat  do  zdejších  dveří.  Oproti
ostatním náramkům měl odlišnost: dal se totiž sundávat. Měl jsem v úmyslu naprogramovat
tu změnu do výrobních robotů už před svým odletem k Zemi, aby nebyly náramky pevně
spojeny s lidmi, jako tomu bylo dříve za Omíorů.

Moniku jsme však neobjevili ani u Sengö Pattersona, ani u dětí. Ležela na lůžku až
vzadu u batolat, ale ať jsem s ní třásl jak chtěl, ani se nepohnula.

„Nech ji, tu teď stejně nevzbudíš!“ ozval se najednou za mnou hlas doktora Pattersona.
„Co je s ní?“ vyhrkl jsem zaraženě.
„Přijď zítra ráno, to už bude jako rybička,“ ujišťoval mě Sengö.
„Ty lumpe, že jsi na ní dělal ty svoje pokusy?“ zaútočil jsem na něho.
Mnoho nechybělo, byl bych ho popadl pod krkem.
„Tak dost!“ ohradil se Sengö. „Toho lumpa okamžitě vezmeš zpátky, nebo se neznám!

Pokud  vím,  dohodli  jsme  se,  že  proti  pokusům  s dobrovolníky  nebudeš  nic  namítat.
Přihlásila se k tomu sama, takže není žádná nebohá, nevědomá oběť, ale dobrovolnice –
a tímto odmítám jakákoliv další nařčení.“
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„Jak ses s ní domluvil?“ vyjel jsem na něho.
„Pochopitelně  přes  tlumočníka,“  prohlásil  jen  tak  na  půl  úst.  „Pedro  Gonzáles  je

Španěl, měl jsi slyšet, jak se spolu bavili. Pedro umí řeč Omío perfektně tak jako každý na
lodi a všechno nám ochotně zprostředkoval.“

„Pokud vím, žádný Pedro Gonzáles nemá oprávnění, aby mohl vstoupit do dětské zóny
kdykoliv se mu zachce,“ namítal jsem rozzlobeně.

„Pedra sem přivedl Gurikanuši a ten oprávnění má,“ řekl nevinně Sengö.
„Já si to s nimi vyřídím, s oběma,“ zavrčel jsem.
„S kým si chceš vyřizovat a co? Gurikanuši jen udělal oč jsem ho požádal. A s Pedrem

si budeš moci popovídat tak jako tak až zítra, až se probere. Leží ve vedlejší místnosti a je to
můj druhý dobrovolník. Když slyšel, co Monice nabízím, hned chtěl to samé. Vzal jsem je
oba naráz.“

„A co jsi jim vůbec nalil do hlavy?“
„Pedrovi  všechny  kompletní  znalosti  o lékařské  vědě,  jak  ji  tu  měli  Omíorové

v programech.  Trochu  jsem  je  jen  doplnil  podle  toho,  co  si  sám  pamatuji  ze  Země.
Omíorové měli hrozné mezery ve vzdělání. Například neměli ve svých programech žádné
vědomosti z gynekologie, ale to se dalo čekat. Dal jsem si práci a něco jsem tam doplnil.
Neboj se, byl to na Zemi můj obor, něco snad o tom vím. Monika dostala tentýž kurs a navíc
úplnou řeč Omío, aby nepotřebovala tlumočníka.“

„Vždyť jsi ji mohl zabít!“ vykřikl jsem.
„Copak jsem vrah?“ odpálil mě Sengö. „Poslyš, Hansi, ty jsi dostal největší dávku

vědomostí, jakou Omíorové zkusili dát najednou jednomu člověku – a přežil jsi to. Monika
i Pedro dostali sotva polovinu toho – a kromě toho Monika dostala svou první dávku, to jí
ublížit ani nemohlo. Neboj se o ně, já vím, co dělám.“

„Co ty o tom víš?“ zaútočil jsem na něho.
„A co ty víš o mně?“ odpověděl protiútokem. „Dobrá, tak ti povím něco, co by tě

mohlo uklidnit. Nejsi tu jediný, kdo spolkl všechnu moudrost. Byl jsi asistent Madgéše, což
byla absolutní špička Omíorů v oboru gravitační techniky, zbraních a přes hmotu vůbec. Já
tě  uznávám a navíc  dobře  vím,  že  jsi  byl  nejspíš  duchovním vůdcem vzpoury,  takže  ti
všichni vděčíme za svobodu a mnozí i za životy. Já jsem byl zase asistentem Wigarrny,
šéfbiologa výpravy. Byla to hrozná bestie, svými pokusy zabil skoro deset tisíc lidí. Zato se
ale dozvěděl o lidech Země víc, než jsme věděli sami o sobě. Nijak ho nelituji, ale snad stojí
za zmínku, že jsem od něho dostal úplnou školu Omíorské biologie. A myslím si, že bys mi
mohl aspoň trochu věřit.“

To ale bylo něco jiného. Vychladl jsem a dokonce jsem se Sengömu omluvil. Člověk
má právo chybovat, ale k tomu patří i povinnost uznat své chyby.

„Do smrti dobrý,“ přijal omluvu Sengö. „Víš, bude to tak lepší jak pro ni, tak pro
ostatní. Ona tu v podstatě získala vzdělání, na jaké by na Zemi musela studovat kdovíkolik
let, kdyby tam vůbec byly nějaké vysoké školy. Je mladá, není hloupá, podle omíorských
testů  je  dokonce  trochu  nadprůměrná  vzhledem k lidem Země,  bude  z ní  docela  dobrá
lékařka.  Jestli  jsi  s ní  měl jiné  plány,  tak promiň,  ale  já  si  myslím, že ona bude takhle
spokojenější. U strojového učení už jsem mnohokrát asistoval, jenže dávku pokaždé vybírali
Wigarrnovi asistenti, nebo dokonce, jako třeba právě ve tvém případě, Wigarrna osobně. No
a že jsem na někom musel začít, to je také jasné, ne?“

Staral jsem se ještě o to, aby Monika dostala nápoj, aby ji nebolela hlava.
„Hlava ji bolet nebude, to nech na mně,“ ujistil mě. „Já vím, Omíorové se s lidmi tak

nepárali, ale já nejsem bestie, abych nechal pacienta trpět. Dobře vím, co je třeba udělat
předem i co potom.“

Pak mě i Džatašiho pozval na společnou večeři a při ní jsme se definitivně udobřili.
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„Budu v dětské zóně potřebovat záskok,“ svěřil se mi Sengö. „Do dneška jsem tady
musel být osobně, spoustě těch maličkých by se bez pomoci mohlo něco nemilého přihodit,
ale také se chci co nejdřív podívat domů. Na Zemi mám někde rodinu, skrývá se ve skalách
na pobřeží, ani nevím, jestli jsou všichni naživu...“

Ujistil jsem ho, že ho v případě potřeby dopravím, kam si bude přát.
„To ani nechci,“ zavrtěl hlavou. „Snad je tu více pilotů než jen ty sám. Ty se koukej

věnovat tomu, co děláš. Každý by měl dělat to nejdůležitější.“
„Když umíš nalévat vědomosti do hlavy jak se ti zlíbí, tak to snad nebude problém,“

nadhodil jsem. „Můžeš vyškolit celé stovky odborníků, jako jsem já. Nikdo z nás přece není
nenahraditelný.“

„To máš sice pravdu, ale ne tak docela,“ odpověděl na to zamyšleně Sengö. „Poslyš,
Hansi, co ty víš o omíorském učení s pomocí strojů xonthí?“

Odpověděl jsem mu, že vím asi to, co mi dokázal vyložit Džataši. „Mám jen dojem, že
s tím učením asi nebude všechno v pořádku. Slyšel jsem, že se spousta lidí zbláznila, když
je předávkovali,“ skončil jsem.

„Víš,  už jsem se také ptal Xítianů, co vědí otroci o strojovém učení Omíorů,“ řekl
Sengö. „Jenže právě Xítiané věří takovým báchorkám, že mi z toho šla hlava kolem. Jestli
o xonthí víš jenom co ti řekl Džataši, nevíš skoro nic... Nejběžnější pohádkou je, že nikdo
z lidí neumí určit, kolik vědomostí se člověku do hlavy vejde. Já to například umím zjistit,
kdykoliv bude třeba.“

„Ale když se překročí určitá dávka...“ začal jsem, ale Sengö mě nenechal domluvit.
„...tak se člověk zblázní, to souhlasí. Jenže já dobře vím, jak rozsáhlou dávku smím

použít pro každého, kdo se mi svěří. Každý člověk snese jiné množství – to souvisí nepřímo
s jeho přirozenou inteligencí. Omíorové měli termín mozková kapacita. Na její zjištění se
dá použít libovolný test, mají jich tu celé mraky. Taky umím určit, nakolik už je využita.
O tvém životě před invazí přece neznám skoro nic – ale vím, že jsi musel mít docela slušné
vzdělání. Že je tomu tak?“

Přikývl jsem.
„To se dalo poznat. Musel jsi mít nejmíň vysokou školu. Samozřejmě nevím, v jakém

oboru jsi studoval, to se zjistit nedá, ale na tom už nesejde. Nejzajímavější na tobě je, že ti
dali dávku učení, jakou by si netroufali dát průměrnému Omíorovi. Řeknu ti, kdyby ji dali
každému jinému člověku ze Země, polovinu by to zabilo hned a polovina by se zbláznila do
tří dnů. Ty jsi to vydržel a snesl bys ještě víc – jenže jsi výjimka, jaká se nenajde na každém
rohu.“

„A co ty?“ vyhrkl jsem na něho.
„Já jsem dostal polovinu tvé dávky a nepoložilo mě to. I tak toho vím dost a dost.

A oba máme ještě nějakou rezervu.“
„A Monika?“ chtěl jsem hned vědět.
„Neboj se, ani jí nic nehrozí. Ta je na tom možná o něco lépe než já. To děvče mělo

dokončenou zhruba střední školu, teď má v sobě celou zdejší univerzitu,  ale rezervy má
větší, než mám já sám. Říká se, že jsi ji našel někde v pralese, ale tam by jí opravdu byla
škoda. Dal jsem jí zatím to samé, co jsem dostal sám – a pak se ukáže. Zítra uvidíš, jaká z ní
bude perfektní lékařka.“

Nešli jsme potom ani spát do naší ubikace, ale zůstali jsme v dětském oddělení na
noc...

*****
Probudili jsme se slabým, vzdáleným otřesem. Pak se nic nedělo, ale cosi neznámého,

nepřirozeného viselo ve vzduchu. Vyskočili jsme a rychle se oblékli. Všichni tři, já, Džataši
i Sengö jsme spěchali do kabiny, kde ležela Monika.
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Už byla vzhůru, ale ještě nebyla úplně při smyslech. To mělo být normální, Sengö
tvrdil, že ještě aspoň dvě hodiny po probuzení bude trochu obluzená, ale pak se to spraví.

„Honzo, jsem ráda, že tě vidím...“ obrátila se ke mně anglicky a usmála se.
„Moniko, ty blázínku,“ řekl jsem měkce, „ty ses svěřila našemu šílenému doktorovi?“
Neřekl jsem to však anglicky, ale v řeči Omío.
„Ano, to jsem musela udělat...“ odpověděla mi. Sice na mě pořád mluvila anglicky, ale

bylo zřejmé, že omíorštině už dobře rozumí.
„Nechceš se něčeho napít? Nebo najíst? Nebolí tě něco?“ zasypal jsem ji otázkami.
„Je mi, jako kdybych měla zase omdlít,“ přiznala. Až teď, možná aniž si to uvědomila,

přešla i ona na omíorštinu.
„Napij se tohohle,“ podal jí Sengö pohotově veliký pohár s nápojem mléčně fialové

barvy. „To je ďugur, udělá ti to dobře.“
„Ne, mě opravdu nic nebolí,“ odmítala zprvu Monika, ale pak nabízený pohár přijala

a dlouze se napila.
„Vždyť je to docela dobré,“ usmála se. „Myslela jsem, že léky jsou všechny hořké...“
„Ďugur se dá pít i jako nápoj,“ usmíval se Sengö.
„Já vím...“ řekla a pokusila se posadit.
V té chvíli se za námi ozval hluk a dveřmi do místnosti vskočil jeden z opičkovitých

Xítianů.
„Džataši, pomoz, Um-lusíté nás vraždí!“ vykřikl zoufale.
„Kde?“ vyskočil Džataši – a já s ním.
„Zabíjejí lidi ze Země a nás!“ křičel Xítian. „Volali,  že zabili Honzu a teď že si to

vyřídí se všemi ostatními!“
„Ale kde, řekni konečně!“ zatřásl s ním Džataši.
„Všude!“ hlesl Xítian.
„Nemá to cenu, půjdeme se na to raději podívat osobně,“ řekl jsem rychle. „Džataši,

máš u sebe..?“
„Samozřejmě!“ opáčil.
Oba jsme bez dalších slov měli na mysli naše urychlovače času. Stiskli jsme vypínače

skoro současně a zamířili ke dveřím. Tam jsem se zpomalil, přikázal jsem odblokovat dveře
a pak jsem se  opět  zrychlil.  Džataši  tu  už  nebyl,  stál  před dalšími dveřmi  a otevíral  je.
Proběhl  jsem  jimi  a běžel  k dalším.  Takto  jsme  na  střídačku  jeden  druhému  otevírali
a postupovali jsme nejkratší cestou k velínu.

Proběhli jsme dvě zóny, aniž bychom narazili na cokoliv podezřelého. Ale v poslední
zóně před centrem jsme objevili skupinu tří Um-lusítů. Všichni drželi ve svých lesklých,
modravě pancéřovaných rukách dlouhá kopí, podomácku udělaná z tyčí, na jejichž konce
přivázali dlouhé kuchyňské nože. Ty nože ale byly od krve – a dvěma mužům se u opasku
kombinéz houpaly odříznuté hlavy. Jeden měl hlavu Xítiana, druhý zase hlavu nějakého
nešťastného pozemšťana. Nebylo ani zapotřebí zdlouhavě zjišťovat, kdo se provinil a čím,
důkazy tentokrát byly jasné. Ale tady nešlo o vyšetřování ojedinělé vraždy. Podle toho, co
jsme věděli, šlo o rozsáhlejší pokus o převrat. Neměli jsme proto čas zajišťovat vrahy, měli
jsme především povinnost zabránit jim v dalším vraždění.

Ani já, ani Džataši jsme neměli své tvrzené meče, ale to nám nezabránilo, abychom
vrahy na místě neztrestali. Vytáhl jsem jednomu z nich nůž od opasku a hned jsem mu uřízl
hlavu – šlo to sice hůř než tvrzeným mečem, ale ani teď mi to dlouho netrvalo. Džataši
zatím zabil oba dva zbývající Um-lusíty. Po mém vzoru sebral jednomu z nich nůž, ale už se
nezdržoval  s odřezáváním  hlav,  oběma  jenom  proťal  hrdlo  v místě,  kde  měli  kroužky
pancířů nejslabší. Museli jsme je zabít, abychom před nimi zachránili ostatní. Bylo mi jich
trochu líto, stále se přibližovala chvíle, kdy tyto bytosti vyhynou úplně. To ale neznamenalo,
že bych je nechal vraždit jiné, také rozumné tvory.
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Podali  jsme  si  s Džatašim  ruce,  abychom  spojili  modré  bubliny  času  a mohli  se
dohovořit.

„Tenhle  byl  u toho,  když  zavraždili  Mikise  Thanakise,“  ukazoval  mi  Džataši  na
jednoho z těch, které zabil on. Um-lusíta s proseknutým hrdlem stál dosud na nohou, ale ze
široké rány mu začala pomalu prosakovat modrá krev.  Um-lusíté neměli  přenos kyslíku
v krvi na bázi železa, ale na bázi mědi. Než si tento muž uvědomí bolest a než padne k zemi,
budeme my dva už dávno někde jinde...

„Měl jsem ho zabít už tenkrát – chudák Malapariši by mohl žít! Proč jsem to tenkrát
neudělal?“ hořekoval Džataši.

Xítiané se znali  všichni a Džataši byl zdrcený, když poznal useknutou hlavu svého
přítele. Já jsem zabitého pozemšťana podle jména neznal, ale i když to nebyl můj blízký
přítel,  musel  jsem  potrestat  vraha.  Na  nás  dvou  bylo,  zda  zabráníme  dalším  takovým
vraždám.

„Jdeme dál,“ rozhodl jsem.
Proběhli jsme dvěma chodbami a potkali jsme utíkajícího Xítiana. Zpomalili jsme se

těsně před ním, ale v dostatečné vzdálenosti, aby se stačil zastavit.
„Kde?“  vybafl  Džataši,  ani  se  jeho  krajan  nestačil  vzpamatovat  z nesmírného

překvapení. Objevili jsme se příliš náhle ve zcela prázdné chodbě. Aniž pochopil, kde jsme
se tu tak najednou vzali, ukázal nám za sebe.

„Tam – v pravé boční chodbě!“ vykřikl udýchaně.
Běželi  jsme  dál  podle  jeho  návodu.  Na  nejbližším  křížení  chodeb  jsme  zabočili

doprava a za dalšími dveřmi jsme viděli všechno jako na dlani.
Um-lusíté se valili chodbou jako povodňová vlna. Stěny za nimi byly od krve, i na

podlaze se rozlévaly kaluže krve. Krev pocházela, jak jsem postřehl, už z pěti zabitých lidí.
Před  Um-lusíty  ve  zmatku  utíkalo  několik  lidí  ze  Země,  asi  dvacet  Xítianů  a kolem
padesátky bývalých otroků dalších ras.  Nikdo nebyl ozbrojený, nikdo z nich nečekal,  že
dojde k této řeži. Dva pozemšťané odráželi dotírající muže mravenčí rasy židlemi, ale proti
ostrým čepelům kopí to byla slabá obrana. Oba napadení už krváceli z několika ran.

„Nedá se dělat nic jiného – Džataši,“ přikývl jsem svému příteli na jeho němý dotaz.
Pak nastalo něco, co v setině sekundy změnilo řež v ještě horší jatky, jenomže obětmi

byli  dosavadní  vrahové.  Stěží  jsem zadržel  Džatašiho,  aby  ponechal  naživu  posledního
muže z Um-lusít.

„Jeden ponese zprávu,“ řekl jsem kategoricky.
„Ale proč má žít právě ten zmetek Ka-nasu-ínax? Vždyť je to přece duchovní vůdce

tohohle vraždění!“
„Někdo bude muset přijít před soud,“ řekl jsem. „A tento nemá vůbec zbraň, nikoho

nezabíjel.“
„Jenomže všechny ponoukal,“ vrčel  nesouhlasně Džataši,  ale nechal Ka-nasu-ínaxe

naživu.
Nezpomalili jsme se, ale pokračovali jsme hned do velínu obhlédnout situaci odtud.

Dal jsem zobrazit velký plán hvězdoletu a na něm zvýraznit všechny muže z civilizace Um-
lusít. Zobrazily se nám tři skupiny. Dvě byly nedaleko odtud, jedna z nich měla tři, druhá
čtyři  muže.  Všichni  ostatní  muži  Um-lusít,  nepočítaje  Ka-nasu-ínaxe,  se  nacházeli
pohromadě v místech, kde měli ložnice a pracoviště.  Tihle možná neměli s vraždami nic
společného, přesto jsme se rozhodli, že je pro jistotu navštívíme.

První  trojice  pronásledovala  nedaleko  od  velínu  dvanáct  prchajících  Xítianů.
Džatašiho  krajané  byli  mrštnější  než  jejich  těžkopádnější  pronásledovatelé,  jenže  každé
dveře  museli  otevírat  a to  je  trochu  zdrželo.  Silové  pole  se  po  otevření  samo  zavíralo
vždycky až po nějaké době, takže pronásledovatelé vždy doběhli k dosud otevřeným dveřím
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a zřejmě se k vyhlédnutým obětem stále přibližovali. Xítiané prchali s děsem v očích, vidina
smrtících nožů byla příliš zřejmá.

Ani  tady  jsme  se  nikomu  nezjevili.  Rozjařeným  lovcům  maličkých  lidí  jsme  jen
prosekli okrunýřované krky, byla to velmi rychlá poprava. Hned jsme se však otočili zpátky,
čekala nás další skupinka. Také tu jsme brzy dohonili a také zde jsme zabili útočníky. Ti
tentokrát  zahnali  své oběti  do místnosti,  odkud by nebylo úniku.  Zachránili  jsme mimo
pozemšťanů i Ghoaveriňany, dva muže z Murkwairu, čtyři ze Rhora-moantu a dva Kubury.
Právě těm hrozilo bezprostřední nebezpečí; byli nejpomalejší ze všech a neměli by vůbec
žádnou naději, protože dlouhé nože byly už na dosah od nich. Místo smrtící rány však už
budou oba Kuburové jenom pokropeni modrou krví těch, kteří tak bažili po jejich červené...

Zamířili jsme spolu směrem k ubikacím Um-lusítů. Měli je od centra dost vzdálené,
ale my jsme se pohybovali pod vlivem urychlovače, takže jsme tam byli dřív než za pouhou
sekundu reálného času. Vtrhli  jsme k nim, aniž si kdokoliv všiml otevírajících se dveří.
Nejen  proto,  že  se  otevíraly  neznatelně,  ale  zejména  proto,  že  jsme  byli  uvnitř  během
pětisetiny sekundy, což jim nedávalo čas nás zaregistrovat.

V první místnosti jsme objevili několik mužů, kteří právě vyráběli zbraně. Na stole
měli hromádku kuchyňských nožů, k nimž přivazovali dlouhé plastikové násady. Nebylo
vidět, že by pracovali pod nátlakem, patřili tedy ke vzbouřencům. To se jim vzápětí stalo
osudným – všichni přišli o hlavy.

Také v další  místnosti byla situace jednoduchá. Skupinku neozbrojených Um-lusítů
střežili tři ozbrojenci. Nejspíš se odmítli přidat ke vzpouře, ale mohlo to také být z jiného
důvodu, to už jsme nezjišťovali. Ozbrojenci přišli o hlavy, ostatní jsme zatím nechali na
pokoji. Však to už Murkwairové vyšetří, ale teď bylo třeba chránit ohrožené – i  za cenu
smrti útočníků.

Další  místností  byl velký sál  jídelny.  Tady byli  všichni zbývající  muži  z Um-lusít.
Podle všech známek tu bouřlivě diskutovali. Jen několik mužů mělo zbraně, ale spolu jeden
přes  druhého  křičeli  a gestikulovali.  Zdálo  se,  že  ozbrojenci  nemají  většinu,  že  teprve
přemlouvají své nerozhodné krajany, aby se k nim připojili.

Domluvili jsme se s Džatašim na dalším postupu. Džataši se měl zpomalit v odlehlém
koutě sálu, měl bedlivě sledovat všechny muže a jen v případě potřeby zasáhnout. Já jsem
šel blíž, skoro k nejbližším diskutujícím. Pak jsme se oba naráz zpomalili...

„Během půlhodiny je hvězdolet náš! Čeho se máme bát?“
„A jste si jisti, že ti dva jsou opravdu zabiti?“
„Samozřejmě. Za čtvrt hodiny přinesou jejich hlavy. Pak už nám uvěříte?“
„Vždyť ani nevíte, co budeme dělat potom!“
„No a co? Nejdříve musíme dobýt loď! To je nejdůležitější ze všeho, pak už se nějak

uvidí...“
„...a myslíte, že se Rhora-moantové přidají?“
„...to se ví, jim Xítiané také chutnají... nebo aspoň některým – a kdo nechce, jíst je

nemusí, alespoň jich zbude dost pro nás...“
„...a co budeme dělat s Ghoaveriňany?“
„...už  jsem je  ochutnal.  Docela  ujdou,  ovšem nejprve  se  musí  jejich  maso  trochu

okyselit a povařit...“
Další jsem nemínil poslouchat.
„Vyzývám vás všechny – odhoďte zbraně!“ vykřikl jsem na celou jídelnu. „Počítám do

tří. Kdo potom bude držet zbraň, bez milosti zemře. Jedna!“
„Pozemšťan Honza!“ ozval se bojácný výkřik. Pak nastalo naprosté ticho. Všichni se

otočili ke mně a na okamžik tak ztuhli překvapením.
„Dvě!“ pokračoval jsem po nepatrné odmlce. Nemohl jsem počítat příliš rychle, aby

měli čas odhodit zbraně, ale ani příliš pomalu, aby věděli,  že to myslím vážně. Několik
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mužů se vskutku vzpamatovalo a dva či tři oštěpy dopadly na zem, jak je jejich nositelé
spěšně odhodili.

„Vždyť je sám, zabte ho!“ vykřikl jeden z ozbrojenců.
Dva, tři, pak pět mužů se pohnulo směrem ke mně. Viděl jsem, jak se jeden a pak další

napřahují, jak po mně chtěli hodit své oštěpy.
„Tři!“  dokončil  jsem – a stiskl  vypínač.  Až v té  chvíli  jsem spatřil  Džatašiho.  Stál

vedle mě v modravé aureole.
„Zase jsi shovívavější, než bych byl já,“ vyčetl mi. „Já se na sebe občas zlobím, že

jsem mírný, ale ty jsi jim dal ještě víc času na rozmyšlenou, než bych jim dal já.“
„Nevadí, aspoň si nemusíme vyčítat, že bychom zahubili někoho nevinného,“ opáčil

jsem. „A pamatuj – kdo nedrží svou zbraň v ruce, ale má ji u nohou, zůstane naživu, jasné?“
„Rozumím...“ zavrčel Džataši.
Prošli jsme sálem během okamžiku. Kdo ani po mé výzvě zbraň neodhodil, odsoudil

se k smrti, ale ostatních jsme se ani teď nedotkli. Pak jsme se vrátili na svá místa a zpomalili
se.  Navenek  jsme se  ani  nepohnuli  –  a přece  náhle  několika  Um-lusítům upadly  hlavy
a bezhlavá těla se zhroutila na podlahu. Někteří z nich na nás okamžik před svou popravou
stačili hodit své oštěpy, ale těm jsme se klidně uhnuli i bez urychlení.

Ozvalo se několik výkřiků hrůzy, když si někteří všimli náhlé smrti svých sousedů.
Pak zase všechno utichlo.

„Vy jste je zabili!“ vykřikl jeden z mužů, jako by tomu dosud nemohl uvěřit. „Proč?
Co vám provedli zlého?“

„Vy  nic  nevíte?“  ušklíbl  jsem se.  „Cožpak  jste  se  právě  nedohadovali  o tom,  jak
zabíjet lidi ze Země? Vám ani nestačí, že po nás někteří hodili své oštěpy?“

„Vždyť to přece bylo jenom takové nevinné strašení! Pouhé řeči!“ odporoval Um-
lusíta.

„To už nebyly jen řeči,“ zavrtěl jsem hlavou. „Vždyť mě tu před okamžikem chtěli
zabít.  Ale to  není všechno.  Několik vašich krajanů před malou chvílí  začalo doopravdy
zabíjet  jiné  lidi.  Nevykládejte  mi,  že  to  jsou  pouhé  řečičky,  tady jde  o skutečné  násilí,
vraždění a teror!“

„To se bude muset nejprve vyšetřit!“ vykřikl muž.
„Co  ještě  chcete  vyšetřovat?“  zavrtěl  jsem  hlavou.  „Vaši  krajané  zabíjeli,  to  se

prokázalo  nad veškerou pochybnost.  Někteří  dokonce  u sebe  měli  uříznuté  hlavy svých
obětí;  snad by se  tím ještě  chlubili!  Mnoho lidí  zavraždili,  ale  dost  přímých svědků je
naživu.  To  už  nebylo  ani  ojedinělé  šílenství,  ale  předem  chladnokrevně  domluvené
vraždění. Kdo se ho účastnil, je též zločincem, i kdyby sám osobně nikomu neublížil. Ale
všimněte si,  my jsme ani teď nezabili  všechny. Dali  jsme vám poslední varování a  kdo
odhodil svou zbraň, zůstal naživu – i když vím, že jste se spolu domlouvali na smrti nejen
lidí ze Země, ale i ostatních.“

„Budeme požadovat soud!“ vykřikl kdosi vzadu.
„Dobrá, poslužte si!“ přikývl jsem.
Pak jsme se s Džatašim opět urychlili a tak jako jsme se nečekaně objevili, tak jsme

také zmizeli. Došli jsme ještě do oddělení obývanému lidmi z Murkwairu. Ti byli všemi pro
svou nestrannost uznáváni jako soudci. Proto se jejich rozhodnutí až dosud všichni ochotně
podřizovali. Předstoupili jsme před ně, přednesli stížnost na chování Um-lusítů a požádali
jsme je, aby vyšetřili tuto záležitost podle svého nejlepšího svědomí, neboť bylo mnoho lidí
zabito.

Pak jsme opustili jejich oddělení a vrátili se do středu lodi.
A teprve teď jsme zjistili, co dodalo Um-lusítům odvahy, aby se postavili proti všem

ostatním.
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Moje a Džatašiho komůrka byla vyhozena do povětří velikou náloží trhavin, kterou
neznámí teroristé položili do místnosti o patro níž. Výbuch roztrhal stropy nejen této, ale
i dvou  dalších  místností.  Kdybychom tu  přenocovali,  moc  by  toho  z nás  asi  nezůstalo.
Naštěstí jsme strávili tuto noc u Sengö Pattersona v dětském oddělení, což nám docela určitě
zachránilo  život.  Dodatečně  jsme  zjistili,  že  při  výbuchu  náhodou  zahynul  v sousední
postranní chodbě jeden pozemšťan, jakýsi Patrice Valquez. V tomto oddělení vůbec neměl
být, asi si vyšel na procházku do míst, kam dříve jakožto otrok nesměl – a stálo ho to život.
Hrome, kdo opatřil těm syčákům trhavinu, ta se přece nikde na hvězdoletu nevyskytovala?
Museli mít mezi sebou nějakého schopného chemika, jinak se to nedalo vysvětlit. Ale však
to Murkwairové zjistí!

Vrátili jsme se proto k Sengö Pattersonovi. Když se nás napjatě zeptal, co se to vlastně
stalo, vylíčili jsme mu vše tak, jak jsme to sami viděli.

„Není to tu ještě v pořádku, že?“ povzdychla si Monika. „Není tu bezpečno...  a asi
ještě dlouho nebude...“

Musel  jsem  jí  to  potvrdit,  ale  hned  jsem  ji  ujistil,  že  tady  v dětské  zóně  bude
bezpečnější,  než  ve  kterékoliv  jiné  části  hvězdného letadla.  Monika  to  naštěstí  neříkala
proto, že by se bála a chtěla by se snad vrátit na Zem.

„Jestli budou mít po tomhle Um-lusíté drzost, aby vás žalovali, to nevím. Ale aby jim
dali Murkwairové za pravdu, tomu bych se moc divil...“ prohlásil Sengö.

 *****
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Monika Alvárezová
Po potlačení vzpoury Um-lusítů jsme se s Džatašim přestěhovali do dětského oddělení

natrvalo. Ovšem po pravdě řečeno, nebylo mnoho co stěhovat. Um-lusíté nám dosavadní
pokojík ve střední zóně výbušninou dokonale zničili, takže se tam nezachovalo nic co by
stálo za stěhování.  Prostě jsme v dětské zóně zabrali  volný pokoj,  opatřili  jsme si  nové
matrace, pracovní stůl, menší stolek a několik židlí. Ve zdi tu už byly prostorné skříně, které
se brzy zaplnily přístroji. Litoval jsem jenom svého počítače; samozřejmě jsem si hned vzal
ze skladu jiný, ale takových počítačů na hvězdoletu mnoho nebylo a další bychom zatím
nedokázali vyrobit ani s pomocí robotů.

Práci jsme si rozdělili podle své chuti.
Já jsem se dal na konstruktéra. Vymýšlel jsem, co bude potřeba vyrábět, abychom co

nejúčinněji pomohli lidem Země. Pravda, výrobní roboty toho i tak uměly dost, ale jen málo
z předem připravených výrobků bylo tak užitečných, aby stálo za to vyrábět je ve velkém.

Pro sebe a Džatašiho jsem nejprve ze všeho vyrobil nové náramky. Byly jako náramek
pro Moniku odepínací, ale na myšlenkový zámek, ne na pouhou přezku. Kromě toho byla
změněna  logika  přenosů  dat.  Nové  náramky  nebyly  určeny  jen  ke  sledování  osob,  ale
k dokonalejší  komunikaci.  Na  hvězdné  lodi  byly  propojeny  s centrálními  počítači,  jako
dosud jimi bylo možné dávat příkazy, ovšem už ne jen pro otevírání dveří. Mohly přenášet
i obrazy, a nejen z náramků do centra, ale i obráceně. Ze sledovacích náramků se tak staly
užitečné komunikátory, s jejichž pomocí jsme měli mnohem blíž k řízení hvězdné lodi než
doposud. Kromě toho nám teď sloužily i jako dokonalé video-radio-telefony.

Do náramků pro mne a Džatašiho jsem kromě toho vmontoval i urychlovače času. Od
této chvíle jsme nepotřebovali další kapesní přístroje. Náramek nosil každý a nikomu proto
nebyl  nápadný.  Zamýšleli  jsme  náramky  postupně  vyměnit  všem,  aby  všichni  mohli
používat jejich nové možnosti komunikace; ovšem bez urychlovačů času – ty jsem přece jen
nemínil dávat do rukou kdekomu.

Výrobu a výměnu nových náramků nadšeně  organizoval  Džataši.  Postupně  je  měli
dostat  všichni  obyvatelé  hvězdné  lodi.  Jakmile  se  rozkřiklo,  kolik  nových  možností
poskytují, hrnuli se za Džatašim lidé po stovkách. Vyrábět náramky bylo jednoduché, horší
bylo sundávat staré typy. Ty jsme museli opatrně rozkrojit a pak silou rozlomit. Neobešlo se
to  bez  použití  násilí  a musel  jsem  proto  vymyslet  malý  strojek  s kotoučovou  pilkou
a chránítky, znemožňujícími i náhodné poranění ruky.

Pro  nové  náramky  si  však  nepřišli  všichni.  Některým  bylo  jedno  co  nosí,  jiní,
například  všichni  Um-lusíté,  nepřišli  úmyslně,  ze  vzdoru.  Rozhlásili  jsme sice,  že  nový
náramek dostane každý, kdo o něj požádá, ale ani Um-lusíté, ani Rhora-moantové se prostě
nedostavili. Jejich škoda...

Ačkoliv  Um-lusíté  vyhrožovali  soudem,  nakonec  si  to  rozmysleli  a k soudu  se
neobrátili.  Murkwairové však tento případ přece jen posuzovali.  Nebylo by dobré přejít
úplně  bez  povšimnutí  události,  které  znamenaly  smrt  tolika  lidí  ze  všech  ras.  Soudci
vyšetřovali pečlivě, ale nakonec dospěli k závěru, že sice k trestuhodným činům došlo, ale
největší  viníci  zaplatili  vzpouru  životy.  S rozhodnutím  Murkwairů  jsem  sice  plně
nesouhlasil, podle mě měli značnou vinu i někteří podněcovatelé, kteří se pak sami drželi
stranou, ale pak jsem nad tím také mávnul rukou.

Brzy jsem měl příležitost toho litovat...
Po soudu jsem konečně mohl zasednout k tomu, na co jsem se tak dlouho těšil. Byla to

velice zajímavá práce, až jsem se od ní nemohl odtrhnout ani na jídlo. Džataši mi vybrané
lahůdky nosil až pod nos, ale já jsem nevnímal,  co vlastně jím. Možná se to nezdá, ale
konstruktérská práce není lehká ani s využitím dokonalých počítačů, jaké jsem měl. Často
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jsem v té době usínal během výpočtů únavou. Věděl jsem, že moje výtvory nesmějí mít
chybu, neboť by je později bylo velice obtížné předělávat. Jakmile se vytvořily superpevné
krystalické  struktury  ve  zpevněných  součástkách,  bylo  téměř  nemožné  je  zrušit,  leda
s použitím nesmírné síly. Nakonec jsem však zadal svůj první výtvor do výroby a šestka
robot brzy ohlásil konec. Spolu se mnou i všichni ostatní teď mohli obdivovat výsledek.

V hale před robotem se blýskal stříbřitý letoun. Nebyl diskovitého tvaru, jako všechny
dosavadní omíorské bitevní  stroje,  ale měl tvar krátkého doutníku.  Šířku měl tři  metry,
výšku také tři  a délku šest  metrů.  Dalším rozdílem byla  řada oken na bočních stranách
a vpředu.  Na první pohled autobus bez kol,  ale nebyla to  podoba čistě náhodná.  Byl to
skutečně autobus, ovšem postavený pro novou éru pozemské civilizace. Obměnou karoserie
by se z autobusu stalo nákladní auto a na to se daly montovat různé nástavby. Základní
karoserie  byla  hermetická,  stroj  mohl  v případě  potřeby  plout  na  hladině  nebo  letět  ve
vysokých vrstvách atmosféry. Jenom na kosmické lety nebyl vhodný, jeho skla nebylo totiž
možné vytvrdit. Sklo se sice dalo také zpevnit jako ostatní materiály, jenže tím procesem
vždycky ztratilo svou nejdůležitější vlastnost – průhlednost.

Jako další jsem zkonstruoval menší letadlo. Bylo veliké zhruba jako dřívější osobní
automobily, jenomže s kabinou odpředu až dozadu, bez kufru a bez motoru. Bylo vyšší než
bývaly  osobní  automobily,  takže  uvnitř  bylo  více  místa.  Také  zde  bylo  možné  měnit
karoserii za jinou: dodávku, sanitku a podobné.

„Tohle má nahradit auta?“ ujišťoval se Sengö Patterson nedůvěřivě.
„Nejen auta, ale i letadla, lodě a lokomotivy,“ přisvědčil jsem mu. „Můžeš spojit dva,

tři, deset, ale i sto takových letadel do jakéhosi vlaku, řízeného jediným pilotem, anebo lépe
dvojicí  pilotů.  Toto  letadlo  může nahradit  i traktory  a všechny další  pojízdné  stroje.  Na
Zemi nastane věk létání, jako byl dříve věk koní, potom páry a automobilů.“

„Ty  si  vážně  myslíš,  že  tady  na  hvězdoletu  stačíš  vyrobit  miliony  letadel,  aby
nahradily produkci stovek automobilek a podobných podniků po celém světě?“ podíval se
na mě dosti skepticky.

„To si nemyslím,“ odvětil jsem mu. „To ani nebude zapotřebí.“
„Ach tak – počítáš s tím, že na Zemi je teď mnohem méně lidí než před invazí, že?“
Za poměrně krátkou dobu invaze Omíorů počty obyvatelstva Země znatelně poklesly.

Jen v Číně zahynula miliarda lidí – Čína, Indie, Madagaskar a některé jiné krajiny prakticky
přestaly existovat a změnily se v pouště zcela bez života. Napadlo mě, že by možná bylo
lépe omezit počty obyvatelstva, než Zemi opět naplnit tolika miliardami lidí, z nichž bude
většina živořit. Ale to by byla spíš otázka pro lékaře a ne pro techniky. Já jsem měl na mysli
něco jiného.

„Já  ani  nepočítám  s tím,  že  by  bylo  nutné  vyrábět  tolik  letadel,  kolik  bývalo
automobilů,“ objasňoval jsem doktorovi svou vizi. „Počítám s tím, že moje stroje budou mít
mnohem delší životnost. Dříve ti průměrné auto vydrželo sotva pět let a pak sis kupoval
nové. Když ses o ně staral pečlivěji, vydrželo ti i deset, patnáct let, ale to už byl jen životu
nebezpečný vrak. Letadla podle mého návrhu vydrží padesát, možná i sto let. Konstrukce je
kompaktnější, povrch nerezaví, jediné pohyblivé součásti jsou dveře. Když vydrží každé
i několik desítek let, nebude nutné neustále vyrábět další a další.“

„A co havárie? Při nich se na Zemi ročně zničí statisíce aut – často i s lidmi uvnitř...“
„Tak  předně  –  letadla  nebudou  omezována  na  úzké  silnice,  ulice  a všelijaké

serpentiny, budou mít mnohem více prostoru k manévrování. Nejdůležitější bude, že je lidé
nebudou  řídit  sami.  Významnou  úlohu  sehraje  navigační  systém,  řízený  z hvězdoletu
a z družic.  Dlouho jsem o tom přemýšlel.  Nemáme dost počítačů,  abychom mohli každé
letadlo vybavit nějakým dokonalým robotem. Podle mě to však ani nebude nutné. Stačí mít
v letadle  vhodný  vysílač  a přijímač.  Palubní  počítače  našeho  hvězdoletu  stačí  i odsud
dirigovat až několik miliónů takovýchto pohybujících se objektů, procesorová kapacita na to
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postačí. A to je víc než dost, když vezmeš v úvahu, kolik letadel bude současně ve vzduchu.
I dříve stála auta větší část dne nečinně na parkovištích a v garážích.“

„Jak  tak  koukám,  dopravu  máš  promyšlenou  dokonale,“  řekl  uznale  Sengö.  „Pak
bychom opravdu  mohli  Zemi  postavit  na  nohy,  alespoň  co  se  dopravy  týče.  Jenom se
obávám, že tím naše možnosti končí...“

„I  kdyby tomu tak bylo,  stačilo by to na vzkříšení celé  civilizace,“ prohlásil  jsem
sebejistě. „Doprava je klíčem ke všemu. Bez dopravy nemůže být žádná výroba, protože
nebudou suroviny, nikdo nerozveze hotové výrobky a nakonec nebudou na svém místě ani
lidé.  To však ještě není všechno.  Dáme-li  lidem tajemství mých superpevných krystalů,
změní se výroba ve všech odvětvích. Bude konec výrobkům s nízkou životností,  nebude
nutné  vyrábět  pořád  nové  a nové,  jako  dříve.  Lidé  se  budou  více  věnovat  zemědělství,
konečně snad bude dostatek potravin a nebude na Zemi hlad. Kromě toho mám v kapse ještě
jeden trumf. Omíorové nám zanechali  kromě jiného i tajemství svého způsobu získávání
energie.  Nebudeme  vůbec  stavět  velké  parní  elektrárny,  zamořující  okolí,  nebudeme
potřebovat ani benzín nebo naftu. Budeme využívat přímo hvězdnou energii, jako to dovedli
Omíorové.“

„Pokud  to  všechno  dopadne  tak  jak  říkáš,  chtěl  bych  být  přitom,  až  se  to  bude
realizovat,“ řekl Sengö nadšeně. „Jen škoda, že nejsem technik!“

„Už jsi přece tady,“ pokrčil jsem rameny. „A kdož ví, jestli pro vás, lékaře, nebude
omíorská věda také takovým přínosem? Nejsou i v jejich biologických znalostech ukryté
podobné poklady?“

„Omíorové lidem až dosud život spíš zkracovali,“ pokrčil rameny Sengö.
„Ale hlupáci rozhodně nebyli.  Vždyť přece jejich technika také sloužila především

k zabíjení, ale stačilo vzít si z ní to dobré. Což nevíš o ničem dobrém, co by se dalo použít?
Co například to jejich podivné učení? Víš, jaký je to sen všech žáků a studentů? A kolik
géniů bylo pro lidstvo ztraceno jen proto, že neměli možnost studovat? A vy tady během
jediného dne a noci nalijete člověku do hlavy celou univerzitu.  To je přece něco, co by
i samo o sobě stálo za pokus, ne? Když teď vezmeš postupně všechny děti světa a naučíš je
společnou řeč a k tomu celou univerzitu, pak Země získá tisíce odborníků naráz. To bude
stejný skok jako ztužené kovy, ne-li větší!“

„No, možná by se tam našlo i něco dalšího,“ rozjasnil se Sengö. „Společná řeč také
nebude k zahození, i když nevím, jak lidé přijmou zrovna řeč svých nepřátel.“

„Dobrá věc se prosadí, nemysli si,“ ujistil jsem ho.
„Jenomže my můžeme vyučit jen pár desítek lidí denně, budeme plně vytíženi a přece

nezvládneme naučit celý svět.“
„Člověče, uvědomuješ si vůbec, co říkáš? Pár desítek lidí denně – to je několik tisíc

ročně! Kolik bylo před invazí na Zemi univerzit s takovou kapacitou? Tak vidíš! Já myslím,
že to v první době bude stačit – a pak určitě na něco přijdete! Možná dokážeme časem tyto
stroje vyrábět a pak je převezeme dolů na Zem a postavíme i tam university nového typu.
Dříve to ale musíte pořádně prozkoumat.“

„Nám to ale asi bude trvat déle než tobě,“ povzdychl si Sengö. „Já bych to tu teď
nejraději přerušil a přivezl si na hvězdolet rodinu. Ani nevím, jestli jsou všichni naživu...“

„Jak ti říkám, to nebude problém,“ ujistil jsem ho.
Pověřil jsem pak Džatašiho, aby Sengömu obstaral pilota pro cestu do Švédska a zpět,

čehož se Džataši chopil se svou nevyčerpatelnou energií a elánem. Beztak si poslední dobou
začínal stěžovat, že nemá co na práci. Ujistil jsem ho, že ho čeká pořádná fuška; jakmile se
začnou provozovat lety na Zem, nebude ani vědět, kde mu hlava stojí.

Sengö  odletěl  ještě  toho  večera.  Prohlásil,  že  Monika  spolu  s Pedrem  na  dětské
oddělení stačí a on ostatně na Zemi nezůstane dlouho. Džataši pak na můj podnět svolal
i ostatní pozemšťany, aby se rozhodli, zda si budou chtít přivézt na hvězdolet rodiny či jiné
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příbuzné, nebo zda se raději vrátí na Zem. Slíbil jsem, že každému, kdo se rozhodne vrátit
se domů, věnujeme letadlo, aby měl na Zemi něco pro začátek.

Jak se dalo očekávat, tato nabídka vyvolala bouřlivou diskuzi všech pozemšťanů. Asi
třetina  se  rozhodla  okamžitě  vrátit  domů a starala  se,  jak  to  bude  se  slíbenými  letadly.
Druhá, menší část, sem chtěla přivézt své příbuzné a třetí, největší část, se pořád nemohla
rozhodnout.

Zadal  jsem výrobu  obou  typů  letadel.  Roboty  obsluhovali  částečně  lidé  ze  Země,
částečně  z jiných  světů.  Ve  skladech  a ve  volných  prostorách  se  začaly  hromadit  první
desítky aut a autobusů.

V té době jsme dostali zprávu, že je na Zemi připravena první skupina lidí, ochotných
zapojit se do práce na obnově civilizace. Poslali jsme pro ně hned letadla se všemi našimi
piloty. Na hvězdoletu jsem zůstal jako jediný pilot, ale měl jsem tu na starosti mnohem
důležitější věci.

*****
Krátce předtím, než si Sengö odletěl pro rodinu, jsem se rozešel s Džatašim.
Samozřejmě ne ve zlém, zůstal pro mě i nadále nejlepším přítelem a spolupracovali

jsme v nejlepší pohodě dál. Jenom jsem opustil náš společný příbytek, takže jsme přestali
být spolu ve dne v noci.

K takovému rozhodnutí tu byl v podstatě jediný rozumný důvod. Tímto důvodem byla
– Monika.

Džataši samozřejmě věděl, že nová osoba, kterou jsem si přivezl ze Země, je mi velice
sympatická. Já jsem na jeho zvědavé dotazy ohledně žen odpovídal jen napůl, protože jsem
v té době měl plno jiných starostí. Možná jsem udělal chybu, že jsem se příteli nevěnoval
víc, ale ten se sám postaral, aby se tato chyba napravila.

Když  nemohl  ze  mne  vytáhnout,  co  ho  zajímalo,  obrátil  se  přímo  –  na  Moniku.
Bezelstně ji požádal, aby mu alespoň ona konečně vysvětlila, jak to na Zemi chodí mezi
muži a ženami.  Monika musela  být takovým dotazem nesmírně překvapena,  ale protože
dobře věděla, jak to bylo se ženami na hvězdoletu, pokusila se všechno Džatašimu vysvětlit.
Nebylo to však pro ni nijak obtížné, jak později přiznala. Ačkoliv byl Džataši starší než ona,
viděla v něm stále jakési malé dítě. Mohla s ním proto rozmlouvat nenuceně, jako kdyby
byla jeho starší sestra a on její mladší bratříček.

V této  době  už  se  v dětském  úseku  nacházelo  i několik  desítek  děvčátek  z rodu
Xítianů.  Zatím  to  byla  pouhá  malá  batolata,  ale  narodilo  se  jich  tu  mnohem více  než
chlapečků. Zárodků Xítianů bylo ve strojích na děti ze všech ras nejvíc – možná to bylo
právě z tohoto důvodu.  Omíorové nikdy nenechávali  novorozená děvčátka naživu,  maso
Xítianů bylo navíc podle nich nejchutnější, takže pro ty bestie určitě představovala dívčí
miminka obzvláštní delikatesu. Až když jsme se zbavili Omíorů, mohla tato děvčátka zůstat
naživu.  Postupně  však  ve  strojích  dorůstaly  i ty  nejmenší  zárodky  a jakmile  se  narodí
poslední  děti,  nestvůrné  stroje  jsme  se  chystali  vypnout.  Představovaly  další  nelidské
metody těchto lidožravých nestvůr – ale nemohli jsme se jich zbavit, dokud se nenarodí
všechny děti, nacházející se uvnitř. Rozhodli jsme, že další přírůstky budou přicházet na
svět už jedině přirozenou cestou.

Monika Džatašimu vysvětlila, jak přicházejí děti na svět bez těchto strašlivých strojů.
Džataši si přitom vzpomínal na prastaré báje, neustále vyprávěné otroky z Xítió. V nich také
figurovaly ženy, ale tyto pověsti byly tak dávné, že už skoro splynuly s báchorkami. Když
se Džataši dozvěděl, že za pár let batolata vyrostou a stanou se z nich Xítijské ženy, hned si
vybral jednu holčičku jako svou budoucí nevěstu.

Monika se tomu zprvu zasmála, ale rychle zvážněla. Tady šlo totiž o víc než o legraci.
Všichni bývalí otroci si brzy budou muset vytvořit vztah k ženám svého rodu. Tyto vztahy
buď zcela zapomněli, nebo se s věky všelijak pokřivily, nebo je neměli zcela v pořádku už
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před  porobením  Omíory.  Měli  by  se  teď  všichni  naučit  chovat  se  k ženám  jako  ve
vyspělejších civilizacích, kde žena není zbožím ani podřadným sluhou. Tak se to Monika
pokoušela  vysvětlit  Džatašimu  –  a brzy  i všem  ostatním  Xítianům.  Nějak  se  doslechli,
o čem si ti dva vykládají; nejspíš se Džataši někde pochlubil, takže se brzy přihlásili další,
že by se i oni chtěli dozvědět pokud možno všechno o ženách.

Monika se ani tím nedala vyvést z míry. Bezelstně všem svým opičkovitým přátelům
vykládala o sexu, ale též o životě v rodinách, o výchově dětí i o vztazích mezi jednotlivými
členy rodin i mezi příbuznými. Poslouchali ji všichni velmi pozorně, jenomže sotva s těmito
přednáškami skončila, byli tu další zájemci, dokonce už i z dalších ras, vyskytujících se na
hvězdoletu. Musela slíbit, že podobné přednášky brzy uspořádá i pro ostatní.

„A ty – jsi  už skutečná žena?“ zeptal  se nakonec Džataši  své učitelky. „Proč tedy
nežiješ s mužem?“

„Já zatím žádného nemám,“ usmála se na něho Monika.
„Tady je mužů! Můžeš si vybírat podle libosti.  Proč si některého nevezmeš? Třeba

Honzu!“
„Protože mě ještě nepožádal o ruku,“ opáčila klidně.
„A ty jsi ho už požádala?“ zeptal se jí Džataši.
Tato otázka Moniku pochopitelně vyvedla z míry. Nebývá na Zemi zvykem aby dívka

žádala o ruku muže, obvykle tomu přece bývá naopak...
Monika  Džatašimu  sice  neodpověděla,  ale  začala  o tomto  problému  trochu  více

přemýšlet. Neuplynuly ani celé dva dny a právě když jsem oslavil svůj první úspěch, totiž
postavení prototypu létajícího autobusu, využila této oslavy pro sebe.

Oba jsme seděli proti sobě ve velké ordinaci. Na stolku před námi byla ještě spousta
dobrot, ale nikdo je už nejedl, všichni jsme byli najedení dosyta. Zůstali jsme sami. Sengö
s Džatašim odešli pro pilota, který měl odletět pro zbytek Sengöho rodiny, zatímco Xítiané
se rozprchli do okolních místností dopřát si po dobrém jídle siestu. My jsme popíjeli mléčně
fialový nápoj ďugur, sladce nakyslý, příjemné chuti. Na rozdíl od obvyklých pozemských
alkoholických nápojů měl navíc léčivé účinky. Tady jsme alkohol sice neměli, což asi bylo
dobře, ovšem rituál společného pití nám zůstal – bude asi věčný.

„Pamatuješ se, Honzo, na ten den, kdy jsi mě našel pod vrcholkem hory Santa Clara?“
zeptala se mě zamyšleně.

„Na ten den nezapomenu,“ zavrtěl jsem hlavou. „Cožpak by někdo mohl zapomenout
na den, kdy se odehrálo tolik věcí?“

„Já vím,“ mávla rukou Monika. „Ty jsi toho zažil mnohem víc než já. Já jsem jen
s hrůzou pozorovala, jak vaše tři  letadla Omíorové sestřelili,  kdežto ty jsi byl v té chvíli
uvnitř  jednoho  z nich,  což  muselo  být  mnohem horší  než  to  jenom pozorovat  z dálky.
Mimochodem, dodnes jsem nepochopila a už asi ani nepochopím, jak ses dostal ven, když
podle mě všechna letadla vybuchla současně. Najednou z nich byly tři  ohnivé koule, ale
ještě ani nedozněl rachot výbuchů a ty už jsi byl u mne.“

„To bylo možné jedině díky urychlovači času,“ přikývl jsem. „Ale jak jsem se dostal
ven, to nedovedu vysvětlit ani sám sobě. Já jsem totiž nejspíš mrkl očima – a najednou jsem
byl venku a padal jsem do pralesa.“

Ovšem pamatoval jsem si to velmi dobře, dokonce s mnoha podrobnostmi, ale moc se
mi nechtělo stále si  to připomínat.  Často mě děsivé výjevy z vnitřku zasaženého letadla
strašily i ve spaní. Znovu a znovu jsem viděl udivený výraz poručíka Veselovského, jehož
ostrý  plech  roztržené  podlahy  překrojil  naráz  vedví,  nebo  bortící  se  opičí  hlavičku
Culkanašiho. Stále mě děsil pohled na ostré okraje trhajících se plechů výstupní komory, na
něž jsem od té doby mnohokrát ve svých snech bezmocně padal – tenkrát se zázračně trochu
pootevřely až těsně přede mnou. A potom pád bezmála z kilometrové výšky bez padáku...
Přežil  jsem  jej  jedině  díky  paradoxu  střídání  časů.  Toho  efektu  jsem  využil  vlastně
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nevědomky a vysvětlil jsem si jej až později, když jsem zpětně uvažoval, jak je možné, že
jsem ještě naživu...

„Já si více pamatuji, co se dělo potom,“ řekla Monika zamyšleně. „I když to všechno
trvalo tak krátce...“

„Náhodou to vím skoro přesně,“ usmál jsem se. „Trvalo to jen dvě minuty a čtyřicet
šest sekund od chvíle, kdy jsme spolu vyrazili na cestu k základně – a tam potom padly
hlavy všech posledních Omíorů.“

„Mně jde spíš o to, co bylo ještě později,“ zavrtěla hlavou. „Už se nepamatuješ, jak
jsme objevili mého otce?“

„Pamatuji,“ řekl jsem vážně.
„Slíbil jsi mu přece těsně před jeho smrtí, že se o mě postaráš,“ podívala se na mě

trochu ze strany.
„To jsem snad splnil,“  zarazil  jsem se.  „Pravda,  tady na hvězdoletu není  všechno

ideální, ale na Zemi by ti nejspíš bylo mnohem hůř. Nám se tady tak zle nevede... Nemohl
bych se o tebe starat na Zemi, tady mě přece potřebují víc.“

„Já vím, ale už přece nejsem malá holčička, nemusíš se už o mě starat jen jako hodný
strýček,“ odvětila klidným tónem a opět se usmála. „To už je za tebou – dal jsi mi nový
domov a dopomohl jsi mi i ke vzdělání, o jakém by se mi dříve ani nesnilo – vždyť já jsem
tady docela vážená doktorka, což sis toho ani nevšiml?“

„O tom vím – a jsem docela rád,“ oddychl jsem si.
„Jenomže to pořád nestačí,“ pokračovala Monika. „Já mám teď mnohem větší nároky,

než si možná myslíš.“
Podíval jsem se na ni překvapeně.
„No dobrá – řekni, co ještě potřebuješ? Bude-li to jenom trochu v mých silách, máš mé

slovo, že se vynasnažím opatřit ti všechno, abys byla spokojená. Ovšem – pokud nebudeš
chtít něco zcela nemožného.“

„Nikdy bych po tobě nechtěla nic, co by bylo nad tvoje síly,“ usmála se. „Ale dnes
chci opravdu mnoho. Nic menšího, nežli – tebe za muže.“

Zůstal jsem, jako kdyby vedle mě uhodil hrom.
„Moniko!?“ vyhrkl jsem po chvíli. „To myslíš vážně?“
„Naprosto!“ přikývla a dál se na mě pátravě dívala.
„Víš přece, že jsem ženatý!“ pokračoval jsem.
„To už nejsi,“ odporovala. „Tvoje žena má za muže jiného a tys jí k tomu dal souhlas,

nebo ne? Takže jsi rozvedený, formálně možná ne, ale prakticky ano.“
„No, máš pravdu... ale vždyť jsem i mnohem starší než ty a kromě toho – jen se na mě

podívej, snad by sis zasloužila někoho lepšího, než takového...“
„Lepšího?“ udělala  na mě udivený pohled.  „Vousatí  chlapi  se mi líbili  odmalička,

ostatně – na vzhledu přece nesejde. Líbíš se mi takový, jaký jsi – už jsem tě dost poznala,
jen si nemysli. Ostatně – není dobré milovat hezkou tvář, ta se může časem ztratit. Já tě chci
pro tvoje srdce.“

„Nechtěl bych, aby ses ve mně někdy zklamala,“ řekl jsem potichu.
„To už nech na mně,“ usmála se. „Já nikdy nezapomenu, co jsi pro mě a pro všechny

lidi Země udělal. Uvidíš sám, brzy bude i tady na hvězdné lodi spousta krásných žen a já si
tě musím zamluvit včas, dokud tu nemám konkurenci. Ale myslím si, že ani ty se mnou
neproděláš. Dobře vím, že jsem hezká, a vynasnažím se, abys nemusel nikdy litovat, že sis
vzal nějakou saň – anebo hloupou husu.“

„Moniko!“
„Honzo!“
Měl  jsem  před  ní  jinou,  ale  Jitka  se  s touto  indiánskou  dívkou  vůbec  nemohla

srovnávat a asi proto jsem se zachvěl jako student, když jsem Moniku poprvé objal a políbil.
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Jituš byla velice atraktivní žena, ale Monika nebyla o nic méně hezká a mně přece rovněž
nešlo jen o krásu. Mnohem více se mi na ní líbilo, co nebylo na první pohled zřejmé. U Jitky
jsem pořád nevěděl, zdali nemám za ženu kalkulačku. Monika všechno brala přirozeněji –
a hlavně pořád nepočítala, aby snad omylem nedala víc, než kolik dostává.

Už v pralese poblíž  Amazonky bylo vidět,  že  Monika nebude tuctové děvče,  když
zručně  a bez  mrknutí  oka  ovládala  otcovu  vysílačku.  Na  Zemi  prožila  nezanedbatelnou
životní zkušenost včetně zničení rodného města, pohledu na tisícinásobnou smrt sousedů
i většiny  svých  blízkých.  Tady  na  hvězdoletu  dostala  navíc  vzdělání,  jaké  jí  po  právu
náleželo. Tady už to nebyla jen lecjaká devatenáctiletá dívenka odněkud z pralesa. Podle
pozemských měřítek byla doktorkou mediciny; že byla k tomu všemu hezká,  to tu bylo
jenom – jaksi – navíc.

Také já jsem měl tady na hvězdoletu příležitost poznat ji trochu blíž. Když pečlivě
v postýlkách ošetřovala malé děti všech možných ras, od drobounkých opiček Xítianů po
metrová „miminka“ Um-lusítů.  Všechny starší  děti  na  ní  jenom visely očima,  když jim
vyprávěla  pohádky  –  nejen  báje  svých  dávných  indiánských  prapředků,  ale  ona  si
pamatovala skoro doslova i Andersena; ani nevím kde k němu přišla.

Viděl  jsem ji  ošetřovat  i děti  Omíorů.  Ty byly na hvězdné lodi  předmětem příkré,
vražedné nenávisti tří čtvrtin všech bývalých otroků. Jejich příbuzní jí zle ublížili, zabili jí
otce, matku i všechny sourozence, ale ona nedělala rozdíl mezi malými Omíorky a ostatními
dětmi. Do dětského oddělení neměl přístup kdokoliv; ti  co tu sloužili,  se k dětem svých
bývalých pánů chovali  velice  korektně,  ale snad jenom Monika všechny děti  ošetřovala
s pravou péčí a láskou. A zdálo se, že ji ty malé „zelené bestie“ mají nejradši ze všech lidí,
s nimiž se tu setkávaly.

Spousta žen by dnes Monice nesahala ani po kotníky.
Chvíli  jsem uvažoval,  proč  si  naopak  ona  vybrala  mě.  Já  jsem měl  proti  ní  dost

nevýhod. Že bych byl krasavec, to se určitě nedalo tvrdit a tady na hvězdoletu, kde nebylo
čím se oholit, jsem byl zarostlý jako bandita. Byl jsem také mnohem starší než ona a k tomu
jsem byl ženatý. To všechno věděla – a přece měla o mě zájem. Nezdálo se mi ani, že by se
do  mě  zahleděla  jen  jako  do  vítěze  nad  Omíory.  Na  hrdiny  z pohádek  jsem rozhodně
nevypadal a když jsme se společně prodírali na Zemi pralesem ke skryté základně Omíorů,
určitě  poznala,  že  nejsem  žádný  sportovec  a tím  méně  nějaký  superman.  Pokud  jde
o vzdělání, v současné době jsme si byli tak nějak rovni. Jediné, co by ji mohlo ke mně
přitahovat, bylo – nevím jak to říci, snad jakési spříznění duší, co člověk potká opravdu
málokdy za život.

Dobrá – dejme tomu, že ona to myslí vážně, pomyslel jsem si. Nevěřil jsem nikdy na
nevyhnutelný osud a nesouhlasil bych, kdyby mi někdo tvrdil, že Monika vyrůstala právě
pro mě a já pro ni. Ale cítil jsem – ne, určitě jsem věděl, že opravdu nemohu prodělat, když
přikývnu. Neměl jsem nejmenší důvod ji odmítnout. Věděl jsem, že i já ji opravdu mohu mít
rád jako žádnou jinou na celém světě. Asi bych se neodvážil nabídnout jí ruku, ale ona si mě
vybrala sama. Proto jsem se nezdráhal a přikývl jsem na její nabídku, abychom se vzali.

Když se pak po chvilce do ordinace vrátili doktor Sengö spolu s Džatašim a s pilotem
Patrikem Leroyem, oznámili jsme jim svůj úmysl vzít se.

„Aha – a máme tu úkol, s nímž jsme ani nepočítali,“ řekl Sengö s porozuměním. „Jen
nevím, jestli dnes na Zemi najdeme faráře, ochotného letět za vámi až do nebe.“

Džataši neřekl nic, ale předvedl nám celou sérii strašně složitých akrobatických skoků
a přemetů. Dokonce mu vůbec nevadilo, když jsem se od něho stěhoval. Prohlásil jenom, že
se od nás dvou bude učit, jak spolu mají vycházet opravdový muž a žena.

Monika mu na to slíbila, že ho určitě nezklameme...
 *****
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Pomocníci
Eskadra letadel s dalšími dobrovolníky ze Země dorazila na hvězdolet podle místního

času pozdě večer.
Nasměrovali jsme letadla do Třetího přístavu, nejbližšího k ubikacím. Tam už bylo

všechno přichystáno,  aby se všichni hned od začátku cítili  co nejlépe. Dávno byly pryč
doby, kdy všichni otroci  nocovali  jen v holých místnostech, kdy se na jedné matraci  ve
spánku střídali dva lidé a kromě matrací v místnostech nic nebylo. Pravda, Omíorové sami
spávali také v takových neútulných ložnicích, jenomže měli na hvězdoletu i spoustu dalších
prostor,  kde  mohli  trávit  čas,  pokud  právě  neměli  službu.  Měli  individuální  pracovny,
tělocvičny  i sály  pro  společné  využití.  Omíorové  měli  i své  sporty.  Na  lodi  si  stále
procvičovali  sílu  svalů  a postřeh.  Měli  k tomu  účelu  místnosti  plné  všelijak  blikajícího
světla, kde museli v co nejkratším čase reagovat na různé podněty – jednou to byly zvuky,
jindy zákmity odlišných barev, někdy šlo jen o malé, nevýrazné změny, které se v neustále
blikajícím prostředí  docela  ztrácely.  Tyto sporty  byly  jistě  prospěšné,  cvičil  se při  nich
především postřeh,  takže Omíorové později  při  všech střetech hladce vítězili  nad svými
protivníky. I u nás na Zemi spousta lidí prožila svůj život jen ve sportu – jenže Omíorové už
nic jiného neznali,  byli  se svou jednostranností  až ubozí.  Neznali  žádné umění,  obrazy,
literaturu ani hudbu. Nevěnovali se ani sexu – této možnosti se sami vzdali velice krutým
způsobem.

Brzy  po  osvobození  uspořádali  Xítiané  přemístění  všech  bývalých  otroků  do
důstojnějších prostor. Kromě Xítianů se do této akce zapojily tisíce dalších, nejnadšenější
byli lidé z Ghoaverinu a Kuburové. Nejprve musely být upraveny vhodné prostory. Byly
vybrány  menší  místnosti,  vybaveny  stolky,  židlemi,  pohodlnými  lůžky  a nějakými
skříňkami. Počítalo se, že v každé místnosti budou spolu ubytováni nejvýš dva bývalí otroci.
Po  vyvraždění  Omíorů  a právě  tak  drastickém  snížení  počtu  otroků  bylo  najednou  ve
hvězdoletu místa dost. Některé prostory byly předem přichystány i pro další lidi ze Země.

V první skupině, která na hvězdolet dorazila, byli jenom samí muži. Mnozí sem sice
chtěli později vzít i své rodiny, ale opatrnicky přišli nejprve sami, aby prozkoumali, jaké to
tu doopravdy je.

Shromáždili jsme je všechny do veliké jídelny, kde ovšem vznikl správný zmatek, než
se všichni usadili. Pak nastal čas dotazů a odpovědí. Nově příchozí zajímalo všechno. Jak se
tu žilo pod vládou Omíorů, jak jsme je svrhli a co se tu děje teď. Co tady všude pobíhá za
příšerky? (Tazatel byl přitom jemně ujištěn, že všechny bytosti v hvězdoletu jsou myslící
a všichni tu uplatňují nárok na oslovení lidé, stejně jako my pozemšťané). Další dotazy se
týkaly ubytování, co bude k jídlu, zdali pořád platí, že si sem kdokoliv může pozvat celou
rodinu, jak jsme předem na Zemi vyhlásili.

Byl to správný Babylón, neboť sotva desetina lidí uměla anglicky a sotva pětina česky.
Odpovídal jsem vždy nejprve stejnou řečí, jakou byl vznesen dotaz, pokud to ovšem byla
jedna z těch dvou. Několik ochotných překladatelů moje slova tlumočilo těm, kdo tyto dvě
řeči neovládali. Bylo však nad slunce jasnější, že se všichni budou muset naučit společnou
řeč,  jinak  se  spolu  nedomluvíme.  Vzhledem  ke  stavu  učících  programů  to  mohla  být
samozřejmě pouze řeč Omío; jen tato řeč byla na hvězdné lodi zavedená.

Poté  jsme  příchozí  jednotlivě  zapsali  do  seznamů  v palubních  počítačích  a každý
obdržel svůj vlastní identifikační náramek. Musel jsem při tom odpovědět na jeden všetečný
dotaz,  proč  musí  mít  každý  svůj  a zdali  nesouvisí  identifikační  náramky  s bývalým
otrokářským systémem na lodi – ovšemže tomu tak bylo, ale náramek tu každý potřeboval
už proto, aby si mohl otevřít  dveře. Další funkce náramků jsem všem slíbil  objasnit,  až
budou všichni umět řeč Omío a bude jednodušší domlouvání.
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Pak následovalo rozmísťování po jednotlivých pokojích, ale toho už se s gustem ujali
Xítiané. Předem bylo dohodnuto jen to, že si dnes všichni uloží své věci a pak se shromáždí
v této jídelně na večeři. Přidělování práce nastane až zítra po snídani.

„Budeme muset počkat na Sengöho,“ řekl jsem, když jsme opouštěli jídelnu.
„Proč myslíš?“ podívala se na mě Monika.
„Tihle  všichni  se  budou  muset  nejprve  naučit  řeč  Omío,  jinak  ten  Babylón

nezvládneme,“ povzdychl jsem si.
„Tak  jich  rovnou  dvacet  vezmeme  s sebou,  já  přece  také  umím  obsluhovat  učící

stroje,“ obrátila se ke mně Monika.
Vrátili  jsme se proto ještě ve dveřích. Oznámil jsem, už jenom česky, že potřebuji

dvacet dobrovolníků, kteří začnou hned teď, dříve než ostatní. Chvatně se nám přihlásilo
nejen dvacet mých krajanů, ale také asi stovka dalších, kteří sice nerozuměli co říkám, ale
viděli, že se někdo hlásí. Vybrali jsme si požadovaných dvacet Čechů a odvedli je k učícím
strojům do dětské zóny.

Teprve  v ordinacích  nastalo  trochu  klidnější  dohadování.  Nejprve  jsem  se  všech
pozeptal na jejich dřívější povolání. Samozřejmě ne proto, že bychom některá potřebovali.
Už těch dvacet byla pestrá směsice. Bývalý důstojník armády, trochu starší pán, tu seděl
vedle  bývalého  horníka,  dřívější  řezník  vedle  docela  mladého  učitele.  Bylo  tu  několik
zemědělců, dva řidiči, dokonce jeden strojvedoucí a dva popeláři.

Zatímco jsem se vyptával, připravila si Monika několik testů. Během nich bylo ticho,
pak Monika odešla vyhodnotit výsledky. Odpovídat na otázky prý nestačí, důležitější bylo
přesné měření mozkových vln, které při řešení otázek testovaný produkuje – a já jsem se
zatím bavil dál.

„To byla také nějaká kráska z vesmíru?“ zeptal se mě na Moniku bývalý učitel.
„Ne, ta pochází ze Země, od Amazonky,“ ujistil jsem ho.
„Docela pěkná kočka,“ ohodnotil ji jeden řidič. „Určitě by stála za hřích...“
„Na to pozor, hoši, ta není volná,“ usmál jsem se. „Ale jestli chcete dobrou radu, řeknu

vám,  kde seženete  také takovou.  V Jižní  Americe  je  indiánských děvčat  dost  –  když si
takovou dívčinu přivezete a naučíte ji  všemu potřebnému, pak se jí  nevyrovnají  děvčata
z celého světa.“

Za malou chvíli Monika přišla zpět a chvíli se se mnou domlouvala řečí Omío, čemuž
ostatní nerozuměli a museli jen poslouchat zvuky, dosud pro ně zcela neznámé.

„Čtyři z nich mají nadprůměrnou mozkovou kapacitu,“ zněl posudek Moniky. „Dva
jsou naopak silně pod průměrem. Z těch dvou géniové rozhodně nikdy nebudou.“

„Řeč Omío zvládnou všichni?“ zeptal jsem se.
„Samozřejmě, to je to nejmenší“ usmála se. „Ale já bych některým z nich už ráda dala

i nějaké vědomosti navíc.“
Dohodli jsme se, že všichni dostanou kurs řeči Omío, nad to můj rychlokurs ovládání

letadel, připravený pod dohledem doktora Pattersona. Důstojník, oba řidiči a oba popeláři na
tom  dnes  skončí,  neboť  pilotů  letadel  bude  potřeba  nejvíce  a nemá  cenu  zatěžovat  je
znalostmi, jež by ani nemohli dost dobře využít.

Horník Kamil Čermák byl ale velice inteligentní a bylo by ho možná škoda, kdyby měl
dělat  jen  pilota.  Zeptal  jsem se  ho,  zda by  se  nechtěl  stát  geologem.  Ne v pozemském
smyslu,  ale podle posledního stavu vědy Omíorů.  Musel by se naučit  zacházet s mnoha
přístroji,  ale lidí, kteří se vyznají co se kde nachází pod zemí, bude zapotřebí jako soli.
Kamil Čermák byl s tím svolný a Monika si ho hned vzala stranou, aby tam s pomocí Pedra
Gonzálese započala s vyučováním.

Učitel,  mladý František Bambas, by se podle Moniky mohl snadno naučit  totéž co
uměla ona sama, mohl by se tedy stát biologem nebo lékařem. Když jsem se s ním začal
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domlouvat, přiznal se však, že by ho víc zajímala technika. Byl jsem rád, že budu mít nějaké
spolupracovníky a tím víc, když se k němu přidal i bývalý strojvůdce.

„Mohla bys jim oběma dát moji školu?“ ptal jsem se, když Monika přišla pro další
adepty.

Podívala se na mě zadumaně.
„Honzo, tady jen těžko získáš někoho, kdo se naučí přesně to co ty. Kdybych jim dala

tvoji dávku, zabije je to, jako že jedna a jedna jsou dvě,“ řekla starostlivě. „On ti Sengö ještě
neřekl, jaká jsi výjimka?“

„Něco mi už říkal,“ zavrčel jsem nespokojeně.
„Možná nám projdou rukama tisíce  lidí,  než  zase  narazíme na  takového.  To snad

nevadí, nemusí být přece každý génius,“ povzdychla si Monika. „Já na tebe koukám čím dál
s větším obdivem, ale nemyslím si, že bych tu byla zbytečná. Pro mě je také trochu hřejivý
pocit  když  vím,  že  i já  jsem  vysoko  nad  průměrem.  Jenže  někdy  může  být  mnohem
užitečnější člověk, může být i trochu mentálně pozadu, když je na tom správném místě.
Vezmi  si  například  svého  kamaráda  Džatašiho.  Nedáš  na  něho  dopustit  a dobře  děláš.
Inteligencí  sice  nevyniká,  to  z Xítianů nikdo,  ale  všichni  jsou hrozně milí,  snaží  se  seč
mohou a pomáhají nejlépe ze všech. Inteligencí vynikali naopak Omíorové. Stačí?“

Dohodli  jsme se, že učitele a strojvůdce prozatím naučíme jen to samé,  co ostatní.
Další kurs dostanou, až pro ně bude něco připravené na míru.

„Víš, strojové učení Omíorů má jednu velkou nevýhodu,“ vysvětlovala mi Monika.
„Využívá  kapacitu  mozku  jen  z menší  části.  Představ  si  svůj  mozek  třeba  jako
mnohavrstevný  prázdný  včelí  plát.  Nalitím  strojem xonthí může  být  naplněn  jen
v nejvrchnější  vrstvě.  Když ta vrstva přeteče,  nastane katastrofa a člověk se zblázní,  ale
i když  je  naplněna,  může  člověk  pro  později  získané  vědomosti  využít  dalších  vrstev.
Kapacita lidského mozku je mnohem vyšší, než se zdá. Omíorské strojové učení je jako
prvotní zdroj vědění velice nádherná věc, člověk může vlastně v jediném dni získat tolik
vědomostí jako při dlouhém studiu na universitě, ale tím to nekončí. I potom se může, kdo
chce, naučit mnoho, aniž by přeplnil všechny vrstvy připravené v jeho mozku.“

„Dobře, ale proč se může člověk zbláznit, když dostane víc vědomostí než snese ta
vrchní vrstva?“

„Nevím,  Honzo,“  povzdychla  si  Monika.  „Obávám  se,  že  to  nevěděl  ani  nikdo
z Omíorů. Z jejich pokusů se zdá, že mozek nemá rád úplné naplnění některé vrstvy. Pak se
asi snaží přemísťovat přebytečné znalosti sem-tam, ale nikde už není místo. Přenášení mezi
vrstvami chce čas, který najednou chybí. Kdyby byl lidský mozek počítač, dalo by se říci, že
se zacyklí. Bohužel, člověk nikde na sobě nemá známé červené tlačítko RESET.“

„To  ale  nemají  ani  počítače  Omíorů,“  řekl  jsem zaraženě.  „Odkud  víš  o takovém
tlačítku?“

„Táta měl taky, dávno před invazí,  počítač,“ řekla Monika smutně. „Já si to pořád
dobře pamatuji...“

Také jednomu z bývalých zemědělců Monika navrhla, aby se dal vyučit na biologa. Po
chvíli váhavě přikývl, a s tím jsme v této skupince skončili. Pro Josefa Nováka, bývalého
agronoma, Monika vybrala obvyklý kurs biologie se zaměřením na recyklátory. Všechny
pak opatrně uspala slabými vlnami a jednoho po druhém je uložila pod veliké zvonovité
příklopy učebních strojů.

Jak probíhá učení, to jsem se nedozvěděl. Monika mi pak o tomto procesu něco řekla,
ale bylo to příliš odborné. Však se právě této části biologických věd nemohl naučit jen tak
ledaskdo,  vyžadovala  totiž  poměrně  velkou  mozkovou  kapacitu.  I pozemská  věda  je
nesmírně složitá a žádný člověk na světě se nemůže chlubit, že zná všechno. O vědě Omíorů
to  samo  sebou  platilo  dvojnásob.  Začal  jsem si  mnohem více  vážit  lidí,  kteří  ovládali
tajemství biologie. A byl jsem moc rád, že je mezi nimi i Monika.
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„Zítra vezmeme další,“ prohlásila. „Jsem docela zvědavá na Kamila Čermáka, byl ze
všech nejlepší – i když na tebe nikdo z nich nemá.“

Požádal jsem ji, aby se novým příchozím pečlivě věnovala a kdyby snad mezi nimi
objevila  někoho s mozkovou kapacitou  jako mám já,  ať  mi dá  vědět,  protože takového
člověka nutně potřebujeme k technice. S úsměvem mi to slíbila, ale nikdy v životě mi pak
nikoho takového nepřivedla...

Tuto  noc  jsme  toho  moc  nenaspali.  Všichni  tři  jsme  si  jen  trochu  zdřímli  přímo
v ordinaci. Monika i Pedro hlídali probíhající procesy a já jsem tu byl s nimi jen do počtu.
A také  proto,  že  tu  byla  Monika  a tohle  byla  vlastně  její  tovaryšská  či  snad  dokonce
mistrovská zkouška.

*****
Rukama našich doktorů postupně prošli  všichni pozemšťané a tak jsme se konečně

mohli domluvit. Ačkoliv zpočátku byli na tento úkol Monika a Pedro sami, brzy se učením
zabývali i další biologové.

Předně  to  byl  Sengö  Patterson.  Nazítří  ráno  se  urychleně  vrátil  z krátké  návštěvy
Země. V jeho letadle byla pořádná tlačenice.  Naložil  skoro celou rodinu – až na malou
dcerku  Solveigu.  Ta  v době  jeho  nepřítomnosti  zemřela,  nevydržela  útrapy  a zejména
dlouhodobé hladovění. Bylo to smutné, ale Patterson byl i tak rád, že se setkal alespoň se
svou  ženou  a se  dvěma  zbývajícími  dětmi,  osmiletým  chlapcem  a pětiletou  dceruškou.
K nim přibral i oba své staré rodiče, sestru se švakrem a jejich dvě děti a navíc svého bratra.
Vytáhl  je prý z jedné jeskyně v pobřežních skalách,  ale tato jeskyně nebyla zdaleka tak
komfortní, jako bratránkovo Bludiště. Když je našel, byli všichni překvapeni – dávno ho už
totiž považovali za mrtvého, stejně jako moji příbuzní odepsali mě. Sengöho žena Solveiga
mu však zůstala  věrná  i dva  roky po jeho náhlém zmizení  a když všem navrhl,  aby se
společně přestěhovali na hvězdolet, nebyl nikdo z nich proti.

Klan Pattersonů se musel pochopitelně stěhovat do nových prostor, protože v dětské
zóně  nebylo  možné  ubytovat  tolik  lidí.  Skoro  půl  hodiny  jsme  nad  plánem hvězdoletu
uvažovali, kam bychom je co nejlépe umístili. Nakonec jsme se rozhodli adaptovat pro ně
a pro další lidi málo používanou skladovou zónu v těsném sousedství s dětskou, jenom blíž
k samotnému okraji hvězdoletu. Museli jsme rozvažovat i možnost ohrožení meteority. Tato
část  hvězdoletu  byla  však  trvale  obrácená  k Zemi  a po  chvilce  uvažování  jsem  přímé
ohrožení vyloučil. Bylo ovšem třeba nejprve vyklidit sklady a prostory upravit, aby byly pro
lidi vhodné. Požádali jsme o tuto pomoc bývalé otroky na hvězdoletu a nabídlo se jich více
než bylo třeba. Úkolu se zhostili především Ghoaveriňané a byli s ním hotovi do dvou dnů.

Změnil jsem zaheslování všech sousedících zónových dveří, aby do této zóny ztratili
přístup teroristicky smýšlející, stále stejně nesmiřitelní otroci, především Um-lusíté.

Přitom jsem se trochu zamyslel a pak jsem udělal  několik změn v programech.  Až
dosud bylo možné, aby se společně s lidmi, jejichž náramky umožňovaly přístup do dětské
zóny, dovnitř vetřel i kdokoliv jiný. Počítače teď kontrolovaly i toto nebezpečí a vyhlásily
by poplach, kdyby se kdokoliv pokusil vniknout sem silou nebo lstí.

Pattersonova Solveiga byla před invazí Omíorů lékařka, stejně jako její muž. Sengö ji
osobně otestoval a pak jí dal stejnou dávku učení, jakou dostal od Omíorů sám. Přiznal se
mi až po dlouhé době, že měl přitom o svou ženu strach. Ne snad že by kurs lékaře byl nad
její možnosti, ale všichni členové rodiny Pattersonů byli na pokraji svých sil, protože život
v místech kde se skrývali byl obzvlášť krušný.

Solveiga Pattersonová však i tuto zátěž přečkala a sotva se probrala, začala se zajímat
o všechno, co tu pro ni bylo nové. Jak se dalo čekat, brzy se v dětském oddělení vyznala
stejně jako sám Sengö, Monika, Pedro – a brzy i další lékaři vyškolení z řad nových: Vlasta
Mareš, Antonín Jordán a jeden ze „staré gardy otroků“ Francesco Mirandelli.

Odborníků bylo brzy více, než jsme mohli využít.
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Většina příchozích však na hvězdoletu dlouho nezůstala.  Místo původních čtyřiceti
pilotů  všech  hvězdných  ras  brzy  zajišťovalo  spojení  se  Zemí  na  sto  padesát  nových
pozemských letců. Na několika místech světa jsme založili své pobočky, nejprve v Evropě
a později  i v dalších světadílech.  Měly se starat o optimální využití  hospodářské pomoci.
Podle  jejich  dobrozdání  bylo  potom dopravováno  na  místo  veškeré  zboží,  vyrobené  na
hvězdoletu a tolik potřebné dole.

Sengö při své návštěvě na Zemi nezapomněl na to, co nám slíbil, měl to však velice
jednoduché.  Knězem  byl  totiž  jeho  vlastní  bratr  –  na  hvězdolet  by  odletěl  i kvůli
Pattersonům,  natož  když  se  dozvěděl,  že  bude  vlastně  misionářem a dostane  příležitost
obrátit na pozemskou víru tisíce pohanů z hvězd.

Nejvíce byla z jeho příletu nadšená Monika. Nejspíš by se mnou žila i bez všech těch
slavnostních  obřadů,  jenomže  jako  většina  dívek  Jižní  Ameriky  byla  vychována
v křesťanské víře a měla by asi pořád pocit, že není všechno v pořádku.

Komplikace pochopitelně na sebe nedaly dlouho čekat. Kněz Jarrin musel respektovat
podmínky  svého  úřadu.  Mé  předchozí  manželství  bylo  samozřejmě  vážnou  překážkou
svatby. Naštěstí se ukázalo, že jsme s Jitkou uzavřeli pouze občanský sňatek, který novému
církevnímu nebránil, zejména když jsem zaletěl na Zem a přinesl odtud rozhodnutí o svém
oficiálním rozvodu. Vše proběhlo před obnovenými úřady v tichosti a ve vzájemné shodě
mé, Jitky i Rudolfa. Ani jsem jim nevykládal, proč tak trvám na rozvodu, ale zřejmě jsem
jim rovněž udělal radost. Pak jsem ještě jednou navštívil bratránka a vrátil se na hvězdolet.

Horší bylo, že kněz Jarrin vyžadoval před svatbou i moji a Moničinu zpověď. Nevím
jak to probíhalo u Moniky; nejspíš všechno přestála hladce. Zato se mnou to měl Jarrin
těžké.

„Pověz mi své hříchy, synu,“ vybídl mě hned na počátku.
„Zabil jsem, otče,“ přiznal jsem se bez skrývání. „Zabil jsem – a dokonce víckrát.“
„To je velice těžký hřích, synu,“ podíval se na mě Jarrin udiveně a zaraženě – a snad

se i trochu zhrozil.
„Neměl jsem jiného východiska,“ pokrčil jsem rameny.
„Tím chceš říci, že toho činu ani nelituješ?“ pokusil se mě napravit Jarrin.
„Nelituji,“ přikývl jsem. „Kdybych se dnes nebo zítra ocitl  ve stejné situaci, musel

bych jednat stejně.“
„Kolik  lidí  jsi  zabil?  Můžeš  popsat,  za  jakých  okolností  k tomuto  činu...  k těmto

činům... došlo?“
„Kdybych měl popisovat všechny mé vraždy, potřeboval bych na to aspoň měsíc,“

namítl  jsem.  „Nemohu  vám,  otče,  říci  ani  přesný  počet  zabitých  –  bylo  jich  více  než
jedenáct tisíc.“

„Ach tak – myslíš tím Omíory?“ trochu se rozjasnil. „Ale to přece nebyli lidé!“
„Nebyli to pozemšťané, ale lidé – lidé to byli, otče,“ opravil jsem ho. „Možná s těmito

bytostmi Bible nepočítala, ale já i Omíory považuji za lidi a doporučuji vám, abyste je tak
chápal  i vy.  Máme  tu  spoustu  všelijakých  vesmírných  ras,  malé  Omíory  nevyjímaje.
Kdybychom  za  lidi  považovali  pouze  pozemšťany,  bylo  by  to  ke  všem  ostatním
nespravedlivé.“

Po  tomhle  úvodu  Jarrin  čestně  přiznal,  že  není  schopen  pokračovat  ve  zpovídání
a požádal mě o čas na rozmyšlenou. Odešel velice zasmušilý a teprve druhého dne za mnou
opět přišel, aby spolu se mnou zpověď dokončil.

„Přesvědčil jsi mě, že i tyhle bytosti jsou lidmi,“ řekl mi hned na počátku. „Ale pokud
jde  o jejich  zabíjení,  bylo  to  sice  hrozné,  ale  docela  pochopitelné.  Každý  z nich  byl
mnohonásobným vrahem a měli na svědomí nejenom desítky již zabitých lidí, ale k mnoha
dalším  vraždám  se  chystali.  Byli  to  nepřátelé  a v tomto  směru  nezbývá,  než  uznat
oprávněnost  tvého boje.  Tvé vítězství  možná zachránilo zbytek lidské rasy  před úplnou
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zkázou. Bible rovněž praví, že i Izraelité vedli války – a byly spravedlivé. Pověz mi tedy,
zabil  jsi  někoho  –  ať  už  Omíora,  nebo  jiného  z lidí  –  nad  rámec  boje  proti  těm
uchvatitelům?“

Musel jsem přiznat svou účast na pobití několika desítek pučistů. Ale Jarrin se mezitím
stačil informovat od jiných a moje přiznání ho tentokrát nezaskočilo, jako to včerejší.

„Také  to  je  třeba  chápat  jako  spravedlivou  obranu,“  řekl  přesvědčivě.  „Pokud  jsi
nikoho nezabil zbytečně – a už jsem slyšel, že tomu tak nebylo – pak snad i tyto případy
mohou být plně odpuštěny.“

Nakonec jsem si vzpomněl na hořícího otroka a na jednoho z Um-lusítů, kterého jsem
zabil  zcela  nechtěně,  protože  jsem nemohl  vědět,  že  se  nachází  za  proráženou  stěnou.
Oběma jsem během naší bitvy usekl hlavu, aby se netrápili, když už jsem jim nemohl nijak
pomoci.

„Takže euthanasie, smrt z milosti,“ pokýval hlavou Jarrin starostlivě. „A skutečně se
domníváš, že jim nebylo pomoci?“

Vysvětlil jsem mu, že první už byl ze všech stran opečen zobhyrem a byl by zemřel
během několika desítek minut, jenže za strašných bolestí. Druhý muž byl drcen stěnou a ani
jemu bych rozhodně nemohl pomoci.

„Zabít člověka – i když nepochází ze Země – je zlé,“ řekl po chvilce Jarrin. „Žádný
člověk nemá právo vztáhnout ruku na život svého bližního. Jak jsem už řekl, tvůj boj byl
plně  oprávněný  a věřím,  že  i všechno  zlé,  co  jsi  přitom  vykonal,  bylo  mnohonásobně
vynahraženo tím, že jsi mnohem většímu zlu zabránil. Ale dobře se teď nad sebou zamysli,
ať nepropadneš falešné představě, že ti bude odpuštěno všechno jen pro tvé – připouštím že
nemalé – zásluhy.“

Ujistil jsem ho, že jsem si dobře vědom toho, že bych se mohl snadno stát diktátorem
a tyranem a že i v budoucnu budu přemýšlet a jednat tak, abych nikomu nečinil příkoří.

Probrali jsme pak ještě další, podle mě podružnější body. Nakonec se Jarrin dlouze
zamyslel, než vyřkl svůj soud.

„Měl bych ti uložit nějaké pokání,“ řekl smířlivě. „Ale já vlastně se všemi tvými činy
souhlasím – dokonce i s tou euthanasií. S tou bych souhlasit neměl, vím. Takže to pokání
teď uložím především sám sobě. Budu se modlit, aby nám oběma bylo odpuštěno. Tobě –
jsi velice inteligentní člověk – ani neukládám modlit  se. Modlitba neuškodí nikomu, ale
nemá cenu ukládat ji jako pokání. Tobě ukládám přemýšlet.“

Jarrin  Patterson nám pak vyšel  vstříc  jak  to  šlo  a brzy  se  konala  malá,  ale  velice
zajímavá slavnost. První svatba ve staleté historii hvězdného letounu civilizace Omíorů.

*****
Tvářnost naší Země se oproti stavu před invazí od základů změnila, ale lidé žili dál.

Poměrně rychle se na předinvazní úroveň pozvedla Evropa – možná proto,  že jsme zde
začali uplatňovat moji koncepci vzdušné dopravy a stavět továrny, možná také proto, že zde
bylo nejvíce zachovalých ostrůvků civilizace. V Číně nebo v Indii to bylo podstatně horší.

Čína byla srovnaná se zemí téměř úplně. Nepoznávali ji ani rodilí Číňané, pokud byli
v době invaze jinde ve světě a přežili. Změnil se i reliéf krajiny, uprostřed Mandžuska se
zvedalo zcela nové, čtyřtisícimetrové pohoří. Úplně zato zmizely pověstné řeky Chuang-ho
a Jang`c`tiang. Místo nich se časem vytvořily řeky úplně nové. Většina památek prastaré
čínské kultury nenávratně zmizela,  dokonce i včetně obrovské Čínské zdi.  Z tohoto divu
světa se zachovaly jen nepatrné fragmenty a nebylo už vůbec patrné, o jaký monument šlo.

Podobně, vlastně téměř stejně, dopadla další oblast jiné pradávné kultury, Indie. Řeka
Ganga sice existovala dál, ale tekla jiným korytem. Zmizely pověstné indické pralesy, celý
poloostrov Indie byl pokryt spálenou pouští,  kde dnes rostly jenom odolné druhy trávy.
Nezůstal jediný strom, nezachovalo se jediné obydlí. Zmizela města, která mívala v době
svého  rozkvětu  milióny  lidí.  Madrás,  Kalkata,  Bombaj  teď  byly  jen  pojmy  z knih,
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zachovaných v méně zničených oblastech světa. Vyhynuly prý i zvířecí druhy, včetně slonů
a pověstných bengálských tygrů. Podobně dopadl i ostrov Lanká, který byl teď úplně holý,
bez lidí. Jenom pomalu na něm začínaly opět narůstat pralesy. Uvažovalo se o něm jako
o jednom z možných území, vhodných pro kolonizaci nepozemšťany z hvězdoletu. Totéž
platilo  o Austrálii,  kde  byla  zničena  všechna  města  a přežilo  jenom  několik  set  rodin,
roztroušených po celé pevnině bez vzájemného spojení.

Také  v Evropě  byla  většina  měst  zničena,  naštěstí  ne  tak  dokonale,  jako  v Číně
a v Indii. Tam se nezachovaly dokonce ani terénní útvary, podle nichž by bylo možné města
zpětně lokalizovat. V Evropě přežilo poměrně dost lidí, i když ne zcela rovnoměrně. Čechů
zůstaly skoro dva miliony, což by se mohlo jevit jako tragédie, kdyby tu nebylo srovnání
s Němci  a Poláky,  kteří  měli  po  skončení  invaze  Omíorů  pouze  stejný  počet  obyvatel.
Mnohem lépe na tom byli Francouzi, Angličané a Španělé. Těch zůstalo v každé této zemi
něco okolo deseti milionů. Mnohem hůř naopak dopadli Holanďané – potopili se s celým
Holandskem.  Veliké  zničení  bylo  v severských  zemích,  ale  přírodní  podmínky,  zvláště
množství různých úkrytů, daly i tam přežít poměrně velkému počtu lidí.

Kromě Evropy se dobře zachovalo i Japonsko, kde zahynuly dvě třetiny obyvatel, zato
zbývající třetina představovala jedno z nejzachovalejších civilizačních center světa.

Afrika a Jižní Amerika byly invazí také dost poznamenané. Severní Amerika přišla
o oblast Velkých jezer. Rozsáhlý kus pevniny se tam zcela propadl a byla zaplaven mořem,
včetně pověstných Niagarských vodopádů a bohužel i s městy ve svém nejbližším okolí.
Zcela zmizela Florida – také se potopila do moře se vším všudy. Přitom zmizely i blízké
ostrovy,  od  Kuby  po  Bermudy.  Uprostřed  Atlantiku  se  zato  z moře  vynořilo  nové
bezejmenné souostroví; zatím jsme mu říkali Atlantis. Bylo však tvořeno holými skalami,
v jejichž trhlinách bylo jen mořské bahno. Kanada a Spojené státy se však po invazi rychle
vzpamatovávaly navzdory obrovským ztrátám, zejména ve velkých městech.

Některé kraje byly jen málo změněné, ale všude po celém světě si Omíorové vybrali
obrovskou, nelidskou daň v podobě milionů mrtvých. Bylo jen málo nepoškozených měst,
na celém světě by se dala spočítat na prstech. Tři v Japonsku, dvě na Sibiři, osm porůznu
v Americe. Částečně poškozená města byla mnohem častějším zjevem. Taková se zachovala
i v Evropě, za všechny větší bylo možné jmenovat Prahu, Darmstadt, Zurich, Paříž, Madrid,
Göteborg, Rigu, Kraków, Řím, Palermo, Neapol a Athény, z menších měst u nás například
Karlovy Vary.

Bohužel, proti mému předpokladu na Zemi nevznikl jediný společný stát, jak jsem si
to  přál.  Zůstaly  zachovány  zhruba  dosavadní  hranice  a lidé  se  pomalu  vraceli  do
předinvazních zvyklostí. Se všemi vládami světa jsme měli brzy velmi dobré vztahy – jak
by také ne, když byl na naší pomoci svět dlouho závislý. Bylo tomu přesně tak, jak jsem
předpokládal.  Brzy se vzpamatovaly nepřetechnizované oblasti  světa,  ovšem opět jen na
úrovni jako před dvěma sty lety. Technické státy byly samozřejmě zdevastovány mnohem
více  a samy  by  se  také  mnohem pomaleji  vzpamatovávaly.  Do  neutěšeného  stavu  naší
pozemské  civilizace  však  přiletěla  naše  letadla  a přinesla  s sebou  spoustu  vymožeností,
o jakých se nikomu ani nesnilo.

Postupně jsme vybavili všechny země moderními dopravními prostředky a postavili
jsme tisíce malých elektráren. I bez neustálého doplňování hvězdného paliva a bez dozoru
vydržely  nepřetržitě  pracovat  několik  let.  Rychle  jsme  se  dohodli  se  všemi,  kdo  chtěli
obnovovat  staré  továrny  či  zakládat  nové.  Nepodporovali  jsme  všechny.  Průmyslová
odvětví, zaměřená na zpracování energie, zejména ropy, uhlí, plynu a elektřiny, byla našimi
letadly a novými elektrárnami beztak odsouzena k zániku; nemohla jim nijak konkurovat.
Bylo nutné kompletně přestavět bývalé továrny na automobily, letadla, lokomotivy a lodě,
prostě všechno, co nějak souviselo s dopravou, aby vyráběly zcela jiné druhy výrobků. Naše
nová  letadla  byla  mnohem  lepší,  palivo  musela  doplňovat  nanejvýš  jednou  ročně
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a především  –  nepotřebovala  nesmírně  drahé  pozemní  stavby,  jako  byly  dříve  silnice,
dálnice, železnice, lodní přístavy a letiště, které nemilosrdně zabíraly zvláště ve vyspělých
zemích tolik zemědělské půdy.

Hned v prvním roce jsem se zúčastnil několika seminářů, zaměřených na budoucnost
lidstva. První jsme pro lidi Země uspořádali u nás na hvězdoletu, další už organizovali lidé
na různých místech Země sami. Sešly se pokaždé tisíce lidí, jejichž znalosti a schopnosti
byly  nejvíce  potřebné k obnově civilizace.  Na prvním setkání  jsem měl  dokonce hlavní
slovo. Před všemi zástupci lidí jsem přednesl svůj plán na obnovu světa. Zpočátku nebyl
přijat  s nadšením,  dokonce  se  proti  němu zdvihla  celá  vlna  protestů,  nejvíce  z řad  lidí,
jejichž zájmy s ním byly v rozporu. Mezi mými oponenty byli zástupci loďařů, automobilek
a ostatních  továren,  dříve  vyrábějících  dopravní  prostředky.  Obrovský  pokřik  spustili
zástupci  zemí,  vyvážejících  ropu.  Postavil  jsem si  však  hlavu a prosazoval  jsem,  že  se
pozemská  civilizace  bude muset  zbavit  všech těch  nepotřebných přežitků  staré,  zničené
Země.  Protesty  mě  nijak  neodradily,  hrozba  bojkotu  nezapůsobila.  Prohlásil  jsem,  že
hvězdolet sám stačí vyrobit dostatek nových letadel – žádná starší auta, lodě ani letadla jim
nemohou konkurovat. Všem postiženým jsem doporučil, aby změnili sortiment, jinak brzy
zkrachují. Aby však mé plány nebyly pro ně jen katastrofou, slíbil jsem zájemcům vyškolit
odborníky pro novou výrobu i dodávky strojů pro „netepelné zpracování kovů“, čímž jsem
mínil jak rezonanční tavičky Omíorů, tak především ztužovače krystalů, které jsem přece
sám nedávno vynalezl. Naftařům jsem zase doporučil, aby se přeorientovali z nepotřebných
paliv na plastické hmoty. Ty by pro ně znamenaly záchranu, protože i plastů bude na nové
Zemi jistě hodně zapotřebí.

Ve velmi krátké době si lidé na Zemi zvykli uznávat náš hvězdný letoun jako nezávislé
území  s vlastní  vládou,  zákony  a svrchovaností.  Naše  váha  byla  taková,  že  jsme  mohli
snadno u všech států prosadit cokoliv jsme potřebovali. Jako první ze všeobecně platných
norem jsme prosadili náš návrh zákona o vzdušné dopravě, který umožňoval volný pohyb
letadel přes území všech států. S tímto zákonem souviselo zrušení celních předpisů a bariér.
Při takto rozšířené letecké dopravě by to ostatně nikdo neuhlídal. Vzhledem k tomu, že se
moje  letadla  osvědčila  jako  velmi  spolehlivá,  díky  kosmické  navigaci  také  v podstatě
neexistovaly dopravní nehody ani neštěstí, uznali všichni náš monopol na jejich výrobu.

Letadla jsme dodávali  celé Zemi,  zpočátku podle potřeby na úvěr nebo i zadarmo,
později  za  takové  ceny,  aby  byla  dostupná  prakticky  pro  všechny.  Netrpěl  jsem  však
vandalství  a úmyslné  ničení  letadel.  Kde  jsme  takové  případy  zjistili  –  a dá  se  říci,  že
pomocí  navigačního  systému,  na  nějž  byla  letadla  napojena,  jsme  zjistili  všechny  –
následovala  naše  opatření.  Kdo  přišel  o letadlo  ne  vlastní  vinou,  tomu  jsme  jakožto
poškozenému dodali  ihned a zdarma nové,  kdo však si  letadlo rozbil  úmyslně,  nedostal
obvykle příležitost  koupit  si  další,  leda za tisícinásobnou cenu.  Za těchto podmínek ani
nemělo smyslu letadla pojišťovat. V případech, kdy někdo letadlo úmyslně rozbil někomu
jinému, jsme na viníkovi tyto tisícinásobné sumy soudně vymáhali, což mnohdy i bohaté
lidi zruinovalo.

Při  prvních  procesech  tohoto  druhu  se  soudcům  zdály  naše  požadavky  nemístně
přehnané a chtěli dosáhnout kompromisu, spočívajícího v zaplacení podstatně nižší sumy.

„V rámci pomoci Zemi dodáváme letadla za méně než tisíc dolarů, ačkoliv mají cenu
přes milión. Komu se zdá, že si je může dovolit rozbíjet, ať je rozbíjí, ale za plnou cenu,“
vysvětloval jsem udiveným soudcům. „Kromě toho si uvědomte, že jich je na světě pořád
nedostatek. Pokud se vám zdá, že už máte letadel nadbytek, můžeme je začít přednostně
dodávat jinam, kde si jich lidé víc váží.“

Po prvních procesech však už další nenastaly. Každý si něco takového rozmyslel –
a lidé si konečně začali zvykat, že některé věci se prostě rozbíjet nebudou. Byl to podle mě
první krok k přeměně klasické staré spotřební společnosti, kde je hlavním cílem neustále
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kupovat a „spotřebovávat“, ke společnosti nové, kde věci jsou od toho, aby sloužily – a ne
aby byly neustále ničeny.

Kosmická  navigace  měla  ještě  jednu  výhodu.  Její  moduly  byly  ukryté
u antigravitačních motorů,  v nichž se  nikdo na Zemi nevyznal.  Vzhledem k jejich velké
spolehlivosti nebylo třeba udržovat obvyklou síť servisů, vybavovat je speciálním nářadím
a přístroji a školit pro ně opraváře. Nikdo neměl tušení, kde se v letounu kosmická navigace
nachází, nemohl ji tedy ani vyřadit, což by bylo životu nebezpečné nejen pro něho, ale i  pro
ostatní lidi kolem. Počítače na hvězdoletu měly dokonalý přehled o kdejakém letounu, bylo
také velice snadné zjistit jakýkoliv pohřešovaný stroj. Zloději aut měli u letadel své řemeslo
mnohem těžší. Jakmile byla objevena krádež některého letadla, následoval zpravidla dotaz
policie  na  hvězdolet  a odtud  byla  policejní  letadla  ihned  navedena  na  stopu  pachatele.
Krádeže letadel přestaly hned na počátku nové éry – nemohly se totiž nikomu vyplatit.

Aniž  bych  o to  nějak  usiloval,  stal  jsem  se  od  začátku  uznávanou  hlavou  velice
různorodého  společenství,  jaké  se  na  hvězdoletu  vytvořilo.  Do  běžných  věcí  jsem  se
nemíchal, ale kdykoli jsem přece jen o něčem rozhodl, mělo mé slovo velkou váhu a nikdo
neměl protesty ani námitky. Někteří lidé se mě možná i trochu báli, zejména ti, kteří věděli,
že  patřím  ke  skupině  přemožitelů Omíorů.  Časem  o nás  vznikly  i dlouhé,  květnaté
legendy. Dosud však nikoho ani nenapadlo, že tato skupina měla pouze dva členy – mě
a Džatašiho.

Na  hvězdoletu  zpočátku  nebyly  zavedeny  peníze.  Každý  tu  dostal  co  potřeboval,
pokud to samozřejmě bylo v možnostech našeho nevelikého společenství. Trochu jsme se
tak shodovali  s prastarými utopickými komunistickými ideály,  či  spíše jsme se podobali
starým židovským kibucům, ale v těch přece jen o důležitých věcech rozhodoval všeobecný
sněm, kdežto tady vždy ten, kdo danému problému nejlépe rozuměl. Záležitosti související
s biologií řešili lékaři,  technické problémy zase technici.  Všechny organizační věci si na
starost vzali Xítiané, kteří měli za svého nepsaného, ale všemi uznávaného vůdce přítele
Džatašiho.  Spravedlnost  se  postupně  dostala  pod  správu  lidí  rasy  Murkwairů,  jejichž
rozsudky  od  začátku  uznávali  všichni  včetně  Um-lusítů,  pověstných  zejména  tím,  že
nepracovali a neustále vyvolávali drobné potyčky.

Tato „spravedlivá společnost“ by snad byla ideální, jenže nám bohužel – či bohudík –
příliš dlouho nevydržela. Časem jsme zjistili, že vliv a síla pouhých ideálů se dříve nebo
později  vyčerpá,  ačkoliv mohou být i velmi silnou motivací.  Bylo to sice docela krásné
období, ale utopický systém se nám neosvědčil – nebylo to ostatně poprvé.

Z hvězdoletu do roka odešla většina pozemských otroků. Jako odškodné za období
hrůzy pod vládou Omíorů dostávali na cestu, co kdo chtěl. Většinou se rozhodli zařídit se na
Zemi jako piloti s vlastními letadly, ale mnozí si odnášeli podle svého výběru i vzdělání,
které mělo hodnotu mnohem větší.  Po nějaké době, když se na Zemi opět stabilizovalo
hospodářství  a my  jsme  měli  dost  pozemských  peněz,  dostával  každý  určitý  podíl
z přebytku.  Tento podíl  dosahoval stále větší  výše,  jak odpovídalo postavení  hvězdoletu
v hospodářství Země.

K mé  spokojenosti  se  hned  na  počátku  naší  spolupráce  se  Zemí  vyřešil  i problém
bývalých otroků jiných ras.  V jejich věci jsem jednal s obnovenou Organizací spojených
národů,  kde  jsme  měli  jako  nezávislý  stát  své  pevné  místo.  Bylo  to  velmi  dlouhé
a nepříjemné jednání. Ukázalo se, že se lidé cizích bytostí bojí. V žádné zemi je nechtěli
přijmout mezi sebe, všude se proti nim postavili.

Nakonec jsem dohodl kompromis. Mimozemšťané měli podle dohody dostat nějakou
neobývanou oblast na Zemi. Takových bylo bohužel hodně. Omíorové na mnoha místech
světa vyhubili během invaze všechny obyvatele do jednoho. Jako nejvhodnější byl vybrán
Madagaskar,  Srí  Lanká,  nová Atlantis  a několik menších ostrovů v Pacifiku.  Tato území
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měla  být  lidmi  Země  věnována  mimozemšťanům,  kteří  vlastní  domovy  dávno  ztratili
a neměli kam se obrátit. Sami si je však měli zvelebit, aby byly schopné kolonizace.

Souhlasil  jsem jen  s podmínkou,  že  mimozemšťané  budou mít  volnost  pohybu  po
celém  světě  a pokud  v některých  státech  nebudou  souhlasit  s jejich  trvalým  usídlením,
nebudou nikomu bránit v běžném pohybu za turistikou, obchodem nebo z jiných podobných
důvodů. Totéž se samozřejmě mělo týkat i obyvatel hvězdoletu, pokud by chtěli zavítat na
Zem.

Této  těžce  prosazené  nabídky  však  kupodivu  využila  pouze  část  kočkovitých
Ghoaveriňanů. Ostatní bývalí otroci zůstali raději na hvězdné lodi, kde už všechno dobře
znali. Někteří se sice do míst, kam se měli přestěhovat, podívali i osobně, ale většinou se
pak zase vraceli. Ostrovy bez lidí v krátké době zpustly a rozmnožila se na nich divoká zvěř;
vzrůstem menší a slabší rasy Kuburů či Xítianů se jí oprávněně bály. Silnější bytosti, jako
Um-lusíté,  kteří  by  se  pozemských  dravců  rozhodně  nijak  bát  nemuseli,  zase  příliš
zpohodlněli. Na lodi nemuseli vůbec pracovat a měli se dobře – proč by tedy měli obsazovat
nějaké území, kde jim nikdo nepřinese jídlo až do jídelny?

Problémem  těchto  kolonistů  byly  navíc  ženy.  Holčiček  bylo  na  hvězdoletu  málo
a navíc  to  byla  teprv  batolata.  Bylo  by  neodpovědné  brát  je  s sebou  do  necivilizované
divočiny.

Z tohoto  hlediska  musím chápat  velkou  odvahu  těch  lidí,  kteří  se  navzdory  těmto
a dalším potížím vydali kolonizovat svěřená území na planetě, která pro ně byla přece jen
dost neznámou veličinou.

Samozřejmě jsme kolonisty podporovali neméně než ostatní státy světa. Ale co se nám
už nepodařilo, byla snaha obnovit jejich osobité civilizace. Ty byly zaváté prachem staletí,
kdy si  tito  bývalí  otroci  nezachovali  víc než pár prastarých legend.  Nedalo se dělat  nic
jiného, museli přijmout stejný styl, jaký jsme začali prosazovat i pro obnovovanou, vlastně
téměř nově vytvářenou pozemskou civilizaci. Jak se zdálo, jim samotným se náš pozemský
styl života zalíbil – pořád si mohli vybírat z mnoha odlišných národních specifik. Xítiané se
zhlédli v evropské civilizaci, Kuburům se více zalíbilo Japonsko a zejména jeho poklidnější
filozofie – to však až poněkud později, až když je lidé z těchto oblastí přece jen přijali mezi
sebe.  Kočkovití  Ghoaveriňané,  jakmile  se  trochu  porozhlédli  po  světě,  začali  kopírovat
nejvíce Jižní Ameriku s její tradicí pokřtěných Indiánů, Španělů a míšenců.

Možná byla škoda, že se vesmírné rasy nemohly navzájem mísit ani s lidmi Země, ani
mezi  sebou.  Genetické  bariéry  se  ukázaly  jako nepřekročitelné  –  což  naštěstí  odlišným
rasám nebránilo žít vedle sebe jako dobří sousedé. Občas se sice všude vyskytli jedinci,
považující  se  za  výjimečné  (obvykle  „lepší“),  ale  takové  jejich  vlastní  krajané  brzy
napravili, aby jim nedělali – mezihvězdnou ostudu.

 *****
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16. červenec
Od konce invaze Omíorů uplynulo pouhých pět  let,  ale  už  jsme mohli  být  docela

spokojeni s tím, co se dosud vykonalo. Pozemská civilizace sice pořád ještě nedosahovala
úrovně  před  invazí,  ale  zdálo  se,  že  nejhorší  už  máme  za  sebou.  Většinu  zničených
energetických zdrojů se podařilo nahradit našimi minielektrárnami, nové stroje stabilizovaly
průmysl a od základů jsme znovu vytvořili dopravu. Ostatní si už lidé dávali do pořádku
mnohem snadněji.

Civilizace Omíorů nám dávala další a další dary. Pravda, nebylo to po dobrém. Šlo
o válečnou  kořist  a vše  co  jsme  si  z civilizace  Omíorů  přivlastnili  se  dalo  chápat  jako
náhrada škod, způsobených jejich invazí. Určitě by bylo lépe, kdyby se jednalo o vztahy
čistě  partnerské  a o přátelskou  pomoc  vyspělejší  civilizace  zaostalejší.  My  jsme  ale
s vražděním nezačínali a také jsme necítili vinu, že se válka otočila proti agresorům. Právě
tak jsme nepociťovali,  že bychom se měli  stydět za využívání kořisti  pro naše potřeby.
Ostatně to tak uznali i všichni bývalí otroci, ačkoliv někteří občas reptali, že lidé ze Země
mají z hvězdné lodi větší užitek než oni, kteří na ní přece trpěli mnohem déle.

Na ojedinělé remcaly jsme se však neohlíželi. Vždyť naše postavení zde schvalovali
i Murkwairové, kteří prosluli svým smyslem pro spravedlnost.

Horší bylo, že i některým lidem na Zemi se zdálo, že si na hvězdoletu žijeme nad
poměry,  prý  na  úkor  zbytku  lidstva.  Máme  všeho  dost  –  jak  k tomu  přijdou  milióny
hladovějících lidí, roztroušených po celém světě?

Několikrát  se  takové  narážky objevily  i v Organizaci  spojených národů.  Tam jsem
však vystoupil jednoznačně s tím, že na hvězdoletu je vytvořen rovnovážný stav, který je
nutné  zachovat,  aby  nebyla  porušena  soběstačnost  tohoto  nesmírně  komplikovaného
ekosystému. Připustil  jsem, že není dosud plně využit,  ale navrhl jsem, že na hvězdolet
přijmeme ještě několik tisíc lidí až do plné kapacity generátorů potravin. To ovšem bylo
z hlediska potřeb Země zanedbatelné a nakonec všichni uznali, že osazenstvo hvězdoletu má
jakýsi morální nárok na trochu luxusu navíc oproti ostatním lidem.

Diplomaté se přesvědčit dali, to však neznamenalo, že naše relativní hojnost dala spát
ostatním lidem Země.

Jedna taková skupina nespokojenců přiletěla na hvězdolet vyjednávat počátkem léta
šestého roku po vzpouře s celým houfem letadel typu „autobus“. Hned ze začátku však bylo
vidět, že nemáme čest s diplomaty, dokonce ani s lidmi, uznávajícími zdravý selský rozum.
Přišli  s vlastními  stroze  vznesenými  požadavky,  podle  nichž  bychom  měli  spravedlivě
rozdělit výrobní kapacity hvězdoletu mezi všechny národy světa, nepatrný zbytek ponechat
otrokům ostatních vesmírných ras a vrátit se do svých bývalých pozemských domovů. Podle
jejich argumentace jsme vytvořili „žhavé ohnisko sociálního napětí“ tím, že jsme si nechali
veškerou kořist. To by bylo třeba rozpustit, dříve než mezi námi a Zemí vznikne skutečný
konflikt.  Měli  ještě  další  argumenty,  většinou též podepřené šroubovanými právnickými
slovy a kličkami, ale čišela z nich touha po nějakém podílu, pokud možno co největším...

Jednali  nejprve s ubytovací samosprávou, ta  však s nimi brzy jednání na toto téma
odmítla.  Přednosta  Franz  Müller  vyjednavačům ze  Země  oznámil,  že  může  komukoliv
poskytnout  ubytování,  čímž  jeho  pravomoci  končí.  Ti  se  však  nenechali  tak  snadno
odmítnout a nakonec se po nějakých tahanicích dostali až ke mně. Přesněji řečeno, přišel
jsem za nimi sám, jakmile jsem se dozvěděl o počínajícím konfliktu.

„Dobrá,  budeme  vyjednávat,“  souhlasil  jsem.  Zavedl  jsem je  do  nejbližší  jídelny,
nabídl jim nějaké občerstvení a pak jsem chtěl slyšet jejich požadavky. Přednesli mi je; měli
je už sepsané, seřazené a očíslované; celkem dvacet osm bodů. Prohlížel jsem je pozorně,
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ale jejich tón se mi nelíbil. Splnit je všechny by znamenalo zlikvidovat hvězdolet bez ohledu
na ostatní obyvatele, pocházející z jiných světů.

„Máte  to  hoši  promyšlené  dobře,  bohužel  jenom ze  svého  pozemského  hlediska,“
prohlásil jsem, když jsem s analýzou jejich požadavků skončil.

„Ale  jen  takto  může  být  spravedlivě  rozdělena  kořist  po  Omíorech,“  tvrdil
sebevědomý Julio Padretti, hlavní mluvčí pozemské delegace.

„Dobrá, vezmeme to bod po bodu,“ souhlasil jsem. „Škoda, že hned v tom prvním je
malá nepřesnost. Tvrdíte, že... Země se vymanila z nadvlády Omíorů za velikého utrpení
obyvatel celého světa, ale veškerou kořist jsme usurpovali pro sebe jenom my, co žijeme na
hvězdoletu...“

„To  je  přece  čistá  pravda,“  obrátil  se  Padretti  ke  svým  společníkům,  kteří  mu
souhlasně přizvukovali.

„To  není  pravda,“  opáčil  jsem  klidně.  „Souhlasím  s vámi,  že  invaze  Omíorů
představovala nesmírné utrpení všech lidí, na Zemi stejně jako na hvězdné lodi. Jenže z vaší
formulace  vyplývá,  že  se  lidé  z moci  Omíorů  dostali  nějakým vlastním osvobozovacím
bojem – a to přece není pravda. Většina lidí na Zemi nemá na zničení Omíorů zásluhy buď
vůbec žádné, nebo zcela zanedbatelné. Porážka agresorů byla dílem malého počtu lidí. Tak
malého, jako tomu nebylo nikdy v historii lidstva. Ostatní by jim měli být do konce svého
života vděčni a ne na ně vznášet požadavky, jako by Omíory porazili oni sami. Když chcete
jednat o spravedlivém dělení kořisti,  co jste udělali  pro svrženi Omíorů – například vy?
Pokud vím – vůbec nic. Jakým právem se teď sápete po kořisti po Omíorech?“

„Nejednáme za sebe, ale za celé lidstvo,“ utrousil jeden z delegace. „Celé lidstvo stojí
za našimi požadavky!“

„Tady píšete, že by se mělo všechno rozdělit ve stejném poměru, jako je poměr počtů
obyvatel...“ pokračoval jsem. „Váš požadavek spravedlivého urovnání je bohužel nesprávně
založen  na  předpokladu  zhruba  stejných  zásluh  lidí  Země  a hvězdoletu.  Počet  obyvatel
hvězdné lodi je zanedbatelný proti počtu lidí Země a nám by nezbylo téměř nic... Jenomže
asi  nevíte,  že  hvězdolet  nikdy  nebyl  dobyt  zvenku.  Omíorové  zahynuli  tady  a našima
rukama. Válku jsme rozhodli my, když jsme se vzbouřili uvnitř lodi. Navíc zcela pomíjíte
zásluhy otroků z jiných ras než pozemské – a to by také mělo každé spravedlivé dělení
respektovat. Ani nevíte, že jen polovina účastníků vzpoury byla ze Země, druhá polovina
byli  totiž  právě  mimozemšťané.  Spravedlivé  dělení  by  snad  mělo  i tuto  skutečnost
respektovat a přiznat mimozemšťanům odpovídající podíl na kořisti. V současnosti všechny
stroje  na  hvězdoletu  naplno  pracují  právě  pro  obnovu  Země,  což  sice  také  není  moc
spravedlivé, ale sami mimozemšťané ochotně uznali, že Země potřebuje pomoc více než
oni. Jak se tak ale dívám, vy byste mimozemské obyvatele nejraději obrali o všechno.“

„Nejen na hvězdoletu, ale i na Zemi byla zabita spousta těch zelených bestií,“ namítal
Julio Padretti.  „Ani lidé na Zemi nebyli  tak nečinní,  když šlo o záhubu našich nepřátel.
Nikdo přece nepochybuje, že největší škody způsobil Omíorům raketoplán Odveta!“

„Omíorové si  vedli  poměrně  přesnou evidenci  o ztrátách  od počátku invaze až  do
vzpoury. Během invaze bylo zničeno jen sedmnáct omíorských letadel, z toho jedenáct nad
Spojenými  státy,  čtyři  nad  Evropou,  jedno  nad  Japonskem  a jedno  nad  Indií,  jenomže
většinou se jednalo o náhodné úspěchy. Útok raketoplánu byl účinnější, pravda, ale zato
znamenal  mnohem  více  obětí  v řadách  otroků  než  jejich  pánů.  Budeme-li  tedy  počítat
zásluhy podle počtu zabitých Omíorů, pak je tento poměr přibližně třiadvacet tisíc proti
tisíci  osmi  stům,  tedy  dvanáct  ku  jedné  v náš  prospěch.  Navíc  opět  nemůžete  počítat
všechny  obyvatele  Země,  když  nejvíce  Omíorů  má  na  svědomí  pouhá  pětice  letců
raketoplánu Odveta.“

„Dobře, ale těchto pět přece zastavilo invazi!“ trval na svém zástupce Země.
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„Těch pět málem Zemi zlikvidovalo,“ odpověděl jsem suše. „Málem donutili Omíory
k použití jejich nejsilnější zbraně. Ta by ze Země udělala mrtvou planetu. Zachránila nás
jenom hamižnost Omíorů, protože naštěstí chtěli nejprve získat co nejvíc kořisti a otroků
a až potom Zemi zničit.“

„To  jsou  jen  nepodložené  dohady!“  odsekl  Julio  Padretti.  „Žádná  taková  zbraň
neexistuje!“

„To nejsou jenom dohady,“ vzkypěl jsem. „Pánové, vy mi tu připomínáte Japonce,
když je Američané varovali  krátce  před Hirošimou.  Ti  také nechtěli  pochopit,  že  může
existovat něco silnějšího než klasické trhaviny.“

„Omíorové  by  byli  dalším  raketoplánem  zničeni,“  tvrdil  Padretti,  ale  už  ne  tak
sebejistě.

„To by musela Země nějaký další mít,“ opáčil jsem. „Jak jistě víte, kosmodrom na
Floridě byl poté zcela srovnán se zemí a potopen do moře.“

„Další by poslali Rusové!“
„Jenomže ten by nedoletěl,“ ujistil jsem je. „Nikdy jsme proti Omíorům stejný trik

neuplatnili  dvakrát po sobě; jako se nedařilo sestřelovat Omíory vojenskými stíhačkami.
Měly úspěch jen zpočátku, než si jich Omíorové všimli a začali se proti nim chránit. Naši
nepřátelé nebyli pitomci, dovedli se z vlastních chyb rychle poučit! Možná naši civilizaci
trochu podcenili  a hvězdolet si  dostatečně nechránili,  ale po našem útoku zavedli kolem
hvězdoletu hlídky, na vlastní oči jsem je viděl. Žádný raketoplán by jim už neunikl.“

„Jenomže to jsou jen vaše domněnky,“ vyhrkl další.
„Domněnky, podložené záznamy Omíorů,“ nedal jsem se.
„To  znamená,  že  jste  uvěřili  jejich  propagandě!  Vždyť  oni  určitě  všechna  fakta

zkreslovali!“
„Omíorové neměli žádnou propagandu,“ podotkl jsem. „Proč by ji používali? S otroky

o svých vítězstvích ani o prohrách nikdy nediskutovali. A sami sobě nelhali, neměli k tomu
důvod. Pravda byla pro ně vždycky mnohem výhodnější.“

„Ale i kdybychom dělili jen podle počtu zabitých Omíorů, ani pak není spravedlivé, že
jste si nechali všechno,“ nedal se zastavit Julio Padretti.

„Dobrá, připusťme i dělení v poměru jedna ku dvanácti,“ řekl jsem. „Co by tím Země
získala? Jenom to,  že by se v této nejhorší  době zpomalila  obnova civilizace.  Co komu
pomůže, když Spojené státy dostanou jednu dvanáctinu našich výrobních strojů? Máme jich
tu osm, dostali by tři čtvrtiny z jednoho stroje, což by jim ovšem nikdy nemohlo fungovat.
Dejme tomu, že bychom se rozhodli věnovat jim stroj celý. Pominu zatím, že nikdo neví,
jak bychom jej dopravili dolů, váží totiž šest set tun a to mnohonásobně přesahuje nosnost
všech našich letadel. Dalším problémem, podle mě bohužel neřešitelným, je skutečnost, že
tyto stroje mohou bezchybně pracovat jen v beztížném stavu. Tady nám to potíže nečiní, ale
dole na Zemi by to znamenalo vážný problém a nikdo teď neví, zda by se takový stroj vůbec
dal  do  práce.  Umístění  strojů  na  hvězdoletu  má  i pro  nás  mnoho  nevýhod,  zejména
s dopravou surovin a nazpět hotových výrobků, ale jinak to zatím neumíme. Až dokážeme
tyto stroje vyrobit a přizpůsobit provozu na Zemi, samozřejmě je budeme stavět především
tam, ale v časovém horizontu do dvaceti let to nevidím reálné. Do té doby musí stroje zůstat
tady. Budou tu pracovat na plné obrátky a - vážení přátelé, ať už se vám to už líbí nebo ne,
dělení  strojů  je  čirý  nesmysl.  Cožpak  vám  nestačí  pomoc,  kterou  Zemi  denně
poskytujeme?“

„Po Omíorech tu však muselo zbýt mnohem víc, než několik velkých strojů.“
„Jistě,“ přikývl jsem. „Ale většina zařízení je tak nebo tak spojena s hvězdoletem.“
„Například tu musí být letadla!“
„A co myslíte, že tu vyrábíme?“ podíval jsem se na ně udiveně. „Většina výrobních

strojů přece produkuje letadla. Dodáváme je Zemi za cenu sotva symbolickou!“

150



„Ale  to  nejsou  původní  letadla  Omíorů.  A kromě  nich  tu  musela  zbýt  i spousta
zbraní!“

Aha, došlo mi. Takže pánům jde o zbraně. Ale v tomhle se přepočítali mnohem více
než s dělením strojů. Protože jestli jsem se rozhodl zabránit novému vyzbrojování Země,
pak tento úmysl byl naprosto pevný. Nebyl to ostatně jenom můj názor, na hvězdoletu se
mnou v tomto bodě souhlasili všichni, nejen pozemšťané, ale i lidé ostatních ras.

„Zbraně se v žádném případě dělit nebudou,“ řekl jsem s určitostí. „Ano, v tom máte
pravdu, na Zem dodáváme jenom neozbrojená letadla. Také je pravda, že Omíorové měli
zbraně podstatně účinnější  než naše  pozemská civilizace,  ale  právě proto by  asi  nebylo
dobré  dát  tyto  nástroje  zkázy  do  rukou  lidem.  Dětem  přece  zápalky  do  rukou  nepatří
a emitory Omíorů nejsou žádné hračky!“

„To je ovšem nesmysl,“ odvětil Padretti. „Cožpak nás tu všechny považujete za děti?
Vůbec není spravedlivé, že vy je budete mít a my ne!“

„Lidstvo  Země  nedorostlo  ani  k objevení  atomové  energie.  Ani  tu  nedokázalo
zpočátku využít jinak než k ničení,“ řekl jsem tiše. „Právě tak by tomu bylo se zbraněmi
Omíorů.  Ale  ani  my  je  nebudeme  používat.  Budou  tu  jenom dobře  uschované,  aby  se
nedostaly do nepovolaných rukou.“

„Na to nemáte právo! Lidstvo nestrpí, abyste poroučeli pořád jenom vy! Když nám je
nedáte po dobrém, vezmeme si je sami... A třeba po zlém!“

„Tak dost!“ vybuchl jsem. „Když mluvíte o právu – jakým právem zde chcete mluvit
za celé lidstvo? Je vás tu nevelká skupinka, navíc jste jen z Evropy a Ameriky. Kdo vás
pověřil mluvit za celé lidstvo? Máte k tomu nějaký mandát? Víte co? Seberte se a vraťte se
na Zem, projednáme to pořádně na půdě Spojených národů!“

„My jsme delegace Země – a vyhazovat nás nikdo nebude!“ vyštěkl Julio Padretti. „A
vy – jménem celého lidstva – jste zatčen a půjdete před soud!“

No tohle! Že by mě chtěli rozesmát? Pouhá delegace ze Země, a oni by chtěli někoho
zatýkat, navíc přímo na palubě hvězdoletu, na našem výsostném území!

„Smím se zeptat, podle jakého zákona?“ ušklíbl jsem se.
„Pro urážku lidstva!“
„Takový  zákon  neplatí  v žádném  pozemském  státě,  tím  méně  tady,“  opáčil  jsem.

„Tady  ani  nemáte  žádnou  pravomoc,  jste  na  půdě  suverénního  státu.  Můžeme  vaše
podmínky vyslechnout, ale nejsme povinni je přijmout. Rozhodně neuspějete po zlém, to
raději ani nezkoušejte!“

„To se ukáže! Chyťte ho – a prohledejte ho, jestli nemá u sebe zbraň!“ nařídil Julio
Padretti dvěma svým nejbližším společníkům. Současně vytáhl z podpaží pistoli a namířil ji
na mě. Další dvě – tři pistole se temně zaleskly v rukou dalších vyslanců Země. Okamžitě
jsem zvážněl, protože tady opravdu přestávala každá legrace.

„Ovšemže mám u sebe zbraň!“ přisvědčil jsem. Pak jsem na ně vytasil svůj zbrusu
nový staniolový meč, právě takový, jakým jsem sťal hlavy jedenácti tisícům Omíorů.

„Klade odpor!“ vykřikl Julio – a k mému zděšení stiskl spoušť pistole.
V tichu  se  ozvalo  jen  slabě  slyšitelné  klapnutí.  To  se  vzápětí  opakovalo  ještě

několikrát, neboť postupně stisklo spoušť i několik dalších vyslanců.
Víc se však nestalo a všichni ztuhli překvapením. Určitě si nikdo ani nevšiml, že jsem

sebou krátce předtím nepatrně trhl. Trvalo to necelou desetinu sekundy, ovšem jen pro tyto
výtečníky. Já jsem byl pod vlivem zapnutého urychlovače času a desetina sekundy se pro
mě roztáhla na více než minutu. Během této doby jsem všechny obešel a všem jsem jejich
zbraň poškodil  k nepotřebě – většinou stačilo odseknout  pohyblivou část  kohoutku.  Pak
jsem se opět klidně vrátil na své místo.

Nemohli mi ublížit ani v nejmenším, ale jejich chování mě pořádně dopálilo. Nikdo
z nich ani nepomyslel na varovný výstřel do vzduchu, všichni mířili přímo na mě a někteří
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z nich dokonce stiskli spoušť. Kdybych jim nevyřadil zbraně, prostříleli by mě jako řešeto.
Takhle vražednicky se přece nemohou chovat vyslanci, tohle by si neměli dovolovat ani
policisté při zatýkání obzvlášť nebezpečných zločinců. Bylo mi jasné, že tihle nebudou ani
jedni, ani druzí. Mám nejspíš před sebou – bandu obyčejných gangsterů a vrahů.

„Ale,  ale  –  chcete  vystupovat  nepřátelsky? Prosím,  to  je  jiná  řeč,“  usmál  jsem se
trochu  smutným  úsměvem.  „Pak  vás  ovšem  vyzývám,  abyste  se  vzdali.  Předně  –  jste
odzbrojení, vaše zbraně jsou v této chvíli zničené. Za druhé, nedržím v ruce žádnou dětskou
hračku,  ale  zázračný meč,  jakým padly  hlavy Omíorů  tady na  hvězdoletu.  Moc by  mě
mrzelo, kdyby jej měl obrátit proti svým krajanům, ale pokud si přejete boj, přijdete o hlavy
i vy!“

Očekával jsem, že tím vyjednávání skončilo. Tuto bandu budeme muset vyhodit, co se
dá dělat! Naložíme je do letadel a pošleme zpátky na Zem. Uvažoval jsem, zdali bychom je
na Zemi neměli předat soudu – pak bychom jim asi měli odebrat zbraně jakožto doličné
předměty.

Tito lidé však vůbec neuvažovali tak, jak jsem čekal.
„Na něj!“ vyštěkl Julio Padretti  – a vyrazil proti mě botou. Stál nejblíž a jeho úder

karate by byl asi strašlivý. Jenomže i já jsem jednal jinak, než očekával on. Místo abych se
snažil pozdě a proto marně krýt jeho útok, můj myšlenkový povel okamžitě zapnul spínač
urychlovače času. Julio ztuhl a všichni z jeho skupinky také. Bylo načase – kdyby mě jeho
bota zasáhla, už bych nebyl schopen ničeho dalšího. Takhle jsem se jenom přesunul metr od
něho – a opět jsem urychlovač vypnul. Strašlivý úder karate se rozplynul do prázdna, Julio
se zapotácel a málem upadl. Byl to však zřejmě velmi dobře vycvičený bojovník, poskočil
ke mně a ihned zase zaútočil.

Ustoupil jsem až ke stěně a opět se zpomalil.  Julio opět poskočil a potřetí proti mě
vykopl nohou. Kdybych se neuhnul ze směru jeho útoku, úder karate by mě musel zabít.
Ostatní  se  rovněž  chystali  zaútočit,  někteří  vytahovali  nože,  jiní  pistole.  Opět  jsem se
urychlil, v letu jsem jim zneškodnil všechny zbraně, nože jsem nasekal na drobné kousky
a nakonec jsem se zastavil trochu stranou.

Juliova bota mezitím naplno dopadla – jenomže ne na mne,  ale na kovovou stěnu
kabiny.  Náraz byl  strašlivý.  Padretti  vykřikl  bolestí  a ztěžka dopadl  na  zem.  Ihned sice
vyskočil, ale jeho noha, která prve narazila do kovové stěny, ho už neunesla. S bolestivým
zaúpěním se složil na podlahu.

„Jak může někdo doufat,  že tak primitivními prostředky uspěje proti  někomu, kdo
zabíjel Omíory?“ řekl jsem pomalu a vrtěl jsem hlavou, jako kdybych tomu nemohl uvěřit.

„Na něj,  chlapi,  dokud je  sám!“ vykřikl  Padretti  hlasem,  z něhož  byla  znát  bolest
z rozdrcené nohy.

„Tobě to pořád ještě nestačilo?“ vykřikl jsem. „Pak tedy – dolů s tvou hlavou!“
Namířil jsem na něho svůj meč, pak jsem se však urychlil v čase, došel až k němu

a jediným švihnutím jsem sám vykonal svůj příkaz. Vrátil jsem se potom na své původní
místo, opět jsem zaujal téměř stejnou pozici a zpomalil se.

Z pohledu nehybného pozorovatele  to  muselo  vypadat  velmi  záhadně.  Já  jsem jen
vyřkl rozsudek – a aniž bych se pohnul, hlava odsouzeného se najednou kutálela po zemi
a můj meč se přitom ani nezbarvil krví. Tak by se přece projevoval jenom zázračný meč
krále  Bruncvíka  anebo  kouzelné  meče  z pohádek  tisíce  a jedné  noci.  Proto  se  ostatní
jaksepatří zarazili. Hlava Julia Padrettiho na mě z podlahy chvíli mrkala očima, jeho ústa se
pohybovala, otevřela se k poslednímu zoufalému výkřiku, ale bez vzduchu z plic nevydala
ani hlásku. Pak se zavřela ústa i oči a hlava gangstera pomalu zemřela, zatímco jeho tělo se
ještě chvíli škubavě pohybovalo, čím dál tím pomaleji, až také znehybnělo.
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„Odhoďte všechny zbraně,  nebo dopadnete  stejně!“  poručil  jsem otřesené skupině.
Namířil jsem na ně výhružně svůj meč a zatvářil jsem se hrozivě. Několik pistolí, několik
boxerů, vystřelovacích nožů a další zbraně dopadly na zem.

„Jděte k přístavu, nasedněte do svých letadel a vraťte se na Zem,“ rozhodl jsem už
klidně. „To je poslední šance, co vám nabízím. Pokud vás někdo poslal, abyste nám tady
dělali potíže, vyřiďte mu, ať se už nesnaží. Máme tu zbraně, jimiž jsme zabili Omíory –
uvědomte si laskavě, že proti  nim není na celém světě obrana. Nikdy je ovšem nedáme
gaunerům jako jste vy nebo vám podobní.“

Zapnul jsem urychlovač a odešel jsem, takže jsem jejich udiveným zrakům zmizel tak
náhle, že si to do smrti nikdo z nich nedokázal vysvětlit.

Tím pro mě tato událost skončila – či spíš měla skončit. Protože se vzápětí ukázalo, že
jsem tyto protivníky podcenil a to bývá v mnohých případech osudné.

*****
Opustil  jsem bandu gangsterů pod urychlovačem, ale za nejbližším rohem jsem se

zpomalil  a dál  už  jsem pokračoval  bez  urychlení.  Monika  totiž  nedávno  na  pokusných
krysách dokázala,  že pobyt ve zrychleném čase je přece jen škodlivý. Krysy, pěstované
v uzavřeném a urychleném boxu, se ani po odpovídajícím přepočtu času nedožily poloviny
obvyklého věku svých vrstevnic, chovaných ve zcela stejném boxu, jenže bez urychlení.
Monika tvrdila,  že jakýkoli  pobyt v urychlení je nebezpečný a účinky se s časem sčítají;
přitom jsem měl za sebou už několik dní takového režimu. Co už se stalo, stalo se – nebylo
však rozumné urychlovat se zbytečně, jen tak pro zábavu.

Došel jsem do velínu, abych dal pozor, jak budou podivní hosté opouštět loď. Než
jsem tam dorazil,  vylétly  z přístavu první letouny a začaly se rozestavovat v kosmickém
prostoru nedaleko našeho hvězdoletu do letové formace.

Nebyly to  však stejné  letouny,  jimiž přilétli  ze Země, nýbrž – těžké bojové stroje
Omíorů.

Brzy  jsem  věděl,  co  se  vlastně  stalo.  Gangsteři  se  hned  od  začátku  rozdělili  na
skupinky a i když jsem jednu z nich odzbrojil,  ostatní měli  u sebe další  zbraně. Zatímco
jsem se zabýval vyjednavači, další parta přepadla v přístavu hlídky, obsadila bojové letouny
a vylétla s nimi z lodi. Omíorské letouny se řídily stejně jako létající autobusy vyráběné pro
celý  svět,  jen  zbraňové  systémy  v nich  byly  navíc.  Napadlo  mě  s hrůzou,  že  gangsteři
mohou  mít  mezi  sebou  někoho,  kdo  těmto  letadlům  rozumí.  První  piloti  přece  uměli
zacházet se zbraněmi – a mohli to zatím naučit kohokoliv dalšího.

Vzápětí se moje obavy potvrdily tím nejhorším způsobem. Z letadel se brzy ozvalo
první vysílání, vlastně ultimatum. Gangsteři požadovali, aby pozemšťané opustili hvězdolet
na neozbrojených letadlech, jinak jej oni rozstřílejí.

Co tím sledovali, bylo naprosto jasné. Chtěli se zmocnit hvězdoletu, jeho výrobních
kapacit, ale zejména zbraní. Pak by mohli hospodářsky ovládnout celý svět a držet všechny
lidi v šachu, kdyby se jim kdokoliv protivil.

Jejich návrh však byl naprosto absurdní. Cožpak se mohli spoléhat na to, že jim bez
odporu  vyklidíme  hvězdný  letoun  a vydáme  se  jim  plně  do  rukou  na  neozbrojených
letadlech?  Každý  uvažující  člověk  musel  vědět,  že  nás  kapitulace  nemůže  zachránit.
Kdybychom jejich  požadavek splnili,  měli  by  nás  jako  na  talíři  a nejspíš  by  nás  ihned
povraždili.  Nám  zbýval  jen  boj  –  ačkoliv  se  dalo  čekat,  že  bude  krutý;  dvaapadesát
bojových letadel představovalo děsivou palebnou sílu. Letět proti nim ve stejných letounech
by bylo sebevraždou; snadno by nás rozstříleli hned v ústí přístavů, odkud bychom museli
vylétávat  jen  jeden  po  druhém.  Účinněji  bychom  se  asi  mohli  bránit  pomocí  emitorů
namontovaných na hvězdoletu a dálkově řízených z velína. Pak by naopak oni neměli šanci
proti nám, jenomže než bychom je rozstříleli, jejich emitory by mohly poškodit hvězdolet
mnohem hůř, než jak to dokázala pětice atomových kamikadze, vyslaná během invaze na
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hvězdolet Američany. Kolik by přitom zahynulo lidí i jiných bytostí, netroufal bych si ani
odhadnout.

Gangsteři však pravděpodobně vůbec nevěděli, jaké zbraně proti nim můžeme použít.
Nikoho nenapadlo obklíčit hvězdolet ze všech stran, drželi se stále na straně přístavů. Bylo
by to pro ně výhodnější, kdybychom i my proti nim chtěli použít letadla. Neuvědomili si, že
přístavy  letadel  jsou  všechny  na  stejné  straně  hvězdoletu,  kam  je  obrácena  většina
zbraňových systémů. Zřejmě ani netušili, že se celá jejich skupinka nachází přímo před pěti
ze sedmi emitorů nejmocnější zbraně Omíorů – kyfoje. Připadalo mi, jako kdyby mladíček
s kudličkou v ruce vyhrožoval chlapovi, který na něho míří ostře nabitým revolverem.

Zkontroloval jsem rychle ovládání této zbraně. Ze sedmi emitorů byly dva poškozené
atomovým útokem Američanů, ale k účinné palbě stačily i tři. Od chvíle, kdy jsem se naučil
řídit  hvězdolet  a zadávat  automatické  udržování  režimu  letu,  byl  v programech  řídících
počítačů trvalý příkaz, zakazující let v takovém směru, kdy by emitory kyfoje mířily proti
Zemi a bylo by možné její byť nechtěné poškození, ovšem na jiné kosmické objekty než na
Zemi  se  zákaz  nevztahoval.  Ani  teď  proti  ní  nebyla  namířená  osa  strašlivých  emitorů;
v kuželu ohrožovaném kyfojem však byla všechna letadla gangsterů a až mnohem dál okraj
Měsíce. Jakmile jsem si byl jist, že Zemi ani nechtíc neublížím, spustil jsem krátký výboj
v trvání sotva tisíciny sekundy.

Záblesk,  který  následoval,  nebyl  nijak  silný.  Gravitační  emitory  vysílají  zničující
energii  bez  efektních  světelných  nebo  zvukových  projevů.  Hvězdolet  se  trochu  otřásl,
podlaha a stěny zadrnčely a krátce se ozvalo hluboké hučení. Nebylo to nic moc, ale kdo
něco čekal, jistě si toho všiml. Pohlédl jsem na měřič emitované energie. Naskočila na něm
cifra,  po  níž  mě  trochu  zamrazilo,  jak  byla  obludná.  V první  chvíli  jsem  si  nedovedl
představit, co by to udělalo, kdyby taková příšerná energie dopadla na planetu, brzy jsem
však jakousi představu tohoto druhu získal.

Ne na místě,  kde  v prostoru  visela  letadla  gangsterů.  Tam se  jen krátce  zablýsklo
a letadla naráz zmizela. Obludný úder je rozdrtil na prášek a i ten smetl daleko od hvězdné
lodi rychlostí, srovnatelnou snad jedině s rychlostí světla.

To však nebylo všechno.  Kyfoj  nemířil  proti  Zemi,  jenže kužel  jeho účinků svým
okrajem zasáhl velmi vzdálený povrch Měsíce. Co se tam stalo, bylo ohromující. Měsíc se
okamžitě zamlžil obrovským oblakem prachu, který se vznesl z povrchu a rozletěl se do
všech stran. Chvíli se zdálo, že na pokraji měsíčního kotouče pomalinku vyrůstá nestvůrný
šedivý puchýř o průměru skoro pětiset  kilometrů.  Chvíli  jsem jej  sledoval,  ale pořád se
zvětšoval  a nemínil  se  zastavit.  Přikázal  jsem počítačům,  aby  byly  tyto  změny  Měsíce
zachyceny pro pozdější rozbor – i jako varování.

„Honzo, u Druhého přístavu se děje něco strašného, co máme dělat?“ ozval se v té
chvíli můj komunikátor.

„Co se děje?“ odpověděl jsem otázkou.
„Um-lusíté – zase začali řádit, ale tentokrát....“
Komunikátor umlkl v půli věty. Nedověděl jsem se už, kdo mě to volal, ale věděl jsem

alespoň  přibližně,  odkud  volání  přišlo.  Druhý  přístav  –  odkud  před  pouhými  několika
minutami vylétli na bojových letounech gangsteři! Ale co s tím měli společného Um-lusíté?
Hlas volajícího byl dětský,  zřejmě šlo o jednoho z opičkovitých Xítianů.  Cítil  jsem jeho
naléhavost a trochu i hrůzu, ale hlavně – hovor skončil příliš náhle, takže to asi bylo vážné.
Okamžitě jsem si zapnul urychlovač a vydal se k Druhému přístavu.

Um-lusíté tam ovšem byli. Tentokrát neměli jen své dlouhé nože nasazené na tyčích,
jako při minulém pokusu o puč. Dnes byli vyzbrojeni mnohem dokonaleji – pozemskými
automatickými  pistolemi  a krátkými  samopaly.  Nemusel  jsem  ani  zjišťovat,  odkud  je
získali.  Společně  s nimi  totiž  chodbou  postupovali  pozemšťané,  vyzbrojení  stejnými
zbraněmi – gangsteři. Byla to další skupina a zřejmě měla někoho, kdo se dokázal rychle
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domluvit s Um-lusíty. Bylo až k podivení, jak rychle se tito zapřísáhlí odpůrci pozemšťanů
spojili s gangstery, ale vrána vráně zřejmě oči nevyklove, jak tomu bylo i v tomto případě.
Um-lusíté se asi nenechali dlouho přemlouvat. Dostali nové, účinnější pozemské zbraně –
a zaútočili.

Jejich tažení hvězdoletem trvalo zatím krátce – a přesto byla cesta,  kudy už prošli,
lemována mrtvými. Viděl jsem dva lidi z Ghoaverinu, tři Xítiany a jednoho pozemšťana,
všechny zblízka zastřelené několika ranami. To už přesáhlo všechny meze! Mnoho lidí mě
považovalo a dosud považuje za dobráka, jenomže teď jsem vzplál – a opět jsem vytáhl
meč.

Nejprve jsem musel zlikvidovat střelce. Kdybych se však zastavil a vyjednával s nimi,
mohla by zatím na jiném místě hvězdoletu další taková parta vraždit. Musel jsem pučisty
zneškodnit důkladněji a ihned. Nechtěl jsem je zabít hned na místě, proto jsem každému
gangsterovi v ruce přesekl pistoli nebo samopal, podle toho co kdo držel – jenže s prsty
rukou, aby nemohli použít ani další ukryté zbraně. Um-lusíté se už minule mohli poučit, že
násilím nic nezískají – těm jsem teď sekal rovnou hlavy. Pořád jsem je litoval, ale jednou
jsem jim už život daroval a po druhé by to byla příliš nebezpečná hloupost. Nemohl jsem
přece litovat vrahy a dovolovat jim znovu a znovu vraždit! Jak by k tomu přišli ostatní?

Celou tuto skupinku jsem zneškodnil v okamžiku. Přitom jsem zpozoroval i několik
vypálených střel,  které se velikou rychlostí přibližovaly k prchajícím lidem. Určitě by je
brzy zasáhly a nejspíš i zabily, kdybych kulkám za letu nezměnil směr, takže cíl minuly.
Stačilo jen prstem lehce ze strany zatlačit na letící střelu, až se její směr viditelně změnil.

S lidmi  z této  skupiny  jsem  nevyjednával.  Nechal  jsem  je  být  a obrátil  se  jinam.
Naštěstí byli gangsteři soustředěni na nevelkém prostoru v blízkosti Druhého přístavu, kde
jsem objevil  čtyři  skupinky.  Během jediné  sekundy byli  všichni  buď pobiti,  nebo beze
zbraní – a bez rukou. Teprve když bylo tohle hotovo, zpomalil jsem se a chtěl jsem přivolat
hlídky, aby přišly ošetřit raněné. Chtěl jsem také zavolat soudce Murkwairy, aby zajistili
všechny usvědčující materiály a Džatašiho, abych mu pověděl, co se dnes vlastně stalo.

Nikdo se mi však neozval. To bylo podivné. Otočil jsem se a okamžitě jsem se vracel
k hlavnímu velínu, abych všechny vyhledal pomocí náramků. Opět jsem se urychlil, zdálo
se mi podezřelé,  že ani Džataši nereaguje na mou výzvu. Běžel jsem k velínu v hustém
vzduchu, který se přede mnou jen neochotně rozestupoval, když jsem najednou narazil na
překážku, jakou jsem v žádném případě nečekal.

Byly to pancéřové dveře, hermeticky uzavírající centrální zónu; poslední před hlavním
velínem  hvězdoletu.  Program  pro  zónové  bezpečnostní  dveře  jsem  nedávno  sám
přepracoval,  aby  byly  neustále  otevřené.  Teď  už  přece  nemusely  být  pro  otroky
neprůchodné. Kdyby přece jen došlo k rozsáhlému poškození lodi a bylo by nutné oddělit
některý úsek s únikem vzduchu, samočinně by se uzavřely. Stihly by to i kdyby vypadla
celá  energetická  síť  hvězdné  lodi,  měly  na  to  své  vlastní  nouzové  zdroje  a nezávislou
logiku.

Teď  však  byly  tyto  dveře  uzavřené  a když  jsem  se  před  ně  postavil  se  svým
náramkem, zpomalil se a poručil jim, aby se ihned otevřely, dveře mě – neposlechly...

*****
Nejprve  jsem čekal  skoro  celou  minutu,  než  mi  došlo,  že  se  asi  nejedná  o pouhé

zpoždění.  Zónové  dveře  byly  uzavřeny  úmyslně.  Ten,  kdo  k tomu  dal  příkaz,  je  navíc
zablokoval.  Proč  však  nereagovaly  ani  na  můj  náramek?  Měl  přece  ze  všech  náramků
největší váhu a bylo mu dovoleno všechno?

Nad touto  novou záhadou bych možná  strávil  několik  minut  marného přemýšlení.
Pokusil jsem se o spojení s centrálními počítači hvězdoletu, ale ani tentokrát jsem nebyl
úspěšný. Místo aby se přede mnou objevil pomocný nouzový panel, jímž bych mohl přímo
řídit počítače, objevila se vedle mě postava v kombinéze pozemšťanů. Nebyl to skutečný
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člověk,  jenom  jeho  holografický  obraz,  vytvářený  počítačem.  Poznal  jsem  ho,  byl  to
Peppino Mazolatti, jeden z prvních pozemských otroků, Ital. Na hvězdoletu žil skoro celý
rok před naší vzpourou.

„Co se děje, Peppino?“ zeptal jsem se jeho obrazu.
„Tady jsi!“ oddychl si ulehčeně. „Ani nevíš, jak jsem tě dlouho sháněl. Máš podle

všeho poškozený náramek, ale už tě zase vidím na obraze i na plánu.“
„Dobrá, ale co se děje?“ opakoval jsem otázku.
„Převzal jsem řízení lodi,“ prohlásil Peppino. „Všechny její systémy teď poslouchají

jenom mě.“
„Ale proč?“ zarazil jsem se.
„Protože  teď  budu  vládcem  hvězdné  lodi  já,“  oznámil  mi  Peppino  sebejistě.

„Zablokoval jsem všechny náramky, ať už patří pozemšťanům, nebo jiným otrokům. Bez
mého dovolení teď nikdo neotevře jediné dveře, nedostane najíst ani napít. Teď jste všichni
závislí jen na mé vůli, všichni mě budete muset pokorně poslouchat, rozumíš?“

„A co chceš abychom dělali, prosím tě?“ zarazil jsem se nad jeho troufalostí.
„To už není tvoje starost,“ odsekl Peppino. „Ty jsi svou hru na této lodi dohrál. Máš už

jen jedinou možnost, jak si zachovat život – vzdej se!“
„Myslíš, že mi nic jiného nezbývá?“ pokusil jsem se ho zviklat v jeho pýše.
„Speciálně tvůj náramek je teď zablokovaný tak, že mi od této chvíle jenom prozrazuje

tvoji polohu, nic víc,“ usmíval se Peppino. „Když ti já sám otevřu dveře, můžeš jimi projít.
Když ale poručím, žádné se před tebou neotevřou.“

„Aha. Tak ty chceš vládnout hvězdoletu...“
Začalo mi to docházet, pozdě ale přece. V jednom měl asi pravdu, můj náramek mě

přestal poslouchat, či lépe řečeno, náramek jistě fungoval dál, jenže centrální programy už
od něho žádný příkaz neakceptovaly. Stal jsem se vlastně znovu bezprávným otrokem jako
za  dob  vlády  Omíorů,  kdežto  Peppino  měl  být  od  nynějška  neomezeným  vládcem
hvězdoletu...  Dovedl jsem si živě představit, jak by tahle vláda vypadala, ale já už jsem
opravdu počítačům poroučet nemohl.

„Připravoval  jsem se na to už dlouho,“ chlubil  se mi dál  Peppino.  „Věnoval  jsem
spoustu času a námahy než jsem zvládl zdejší počítače – zato teď jim rozumím lépe než kdo
jiný. Ty mi nesaháš ani po kolena, i když vím, že jsi kdysi pozabíjel všechny Omíory jenom
se  svým přítelíčkem Džatašim.  Vás  dva  jsem musel  vyřídit  jako první  –  ostatní  mi  už
nebudou klást vážnější odpor. Nejprve jsem vás chtěl vyhodit do povětří ve vašem doupěti,
jenomže to  mi  nevyšlo,  nevadí!  Teď jsem však konečně přišel  na  to,  jak  vás  vyřídím!
Počítače vám už nijak nepomohou, ty teď pro vás neexistují.“

„Ty jsi zabil Džatašiho?“ vyhrkl jsem v obavách.
„Ne, jen jsem ho zavřel v jeho komůrce,“ ujistil mě pyšně Peppino. „Ale jestli se mi

budeš protivit, nepovede se dobře ani jemu, to si pamatuj.“
„A kam mám podle tebe jít?“ vyhrkl jsem. Trochu jsem si oddechl, Džataši byl zřejmě

naživu a nejspíš i všichni lidé v Dětské zóně. Potřeboval jsem se vzpamatovat, proto jsem
odpovídal tak, jako kdybych se už vzdával. Ne že bych chtěl Peppina poslechnout, to by mi
vztek  nedovolil.  Necítil  jsem  se  pořád  poražený,  protože  počítače  nebyly  tím
nejdůležitějším, co by na hvězdoletu mohlo rozhodovat. Peppino si to zřejmě myslel – zatím
jsem ho při tom chtěl nechat a dozvědět se, co má vlastně za lubem.

„Jdi rovnou ke Druhému přístavu! Až tam budeš mít cestu otevřenou, ale kdyby ses
uhnul z přímého směru, nikam už se nedostaneš. Programy jsou předělány tak, že každého,
kdo se mi bude protivit, zavřou do některé vhodné místnosti jako do vězení. Buď si jistý, že
by to pak bylo horší! Vzdáš se mému kamarádovi, jmenuje se Julio Padretti. Přiletěl právě
na loď s partou správných hochů ze Země, aby mi pomohl. Nemusíš se bát, nic se ti nestane,
jen tě pošleme na Zem. Uznávám, byl jsi důstojným protivníkem, máš ostatně zásluhy i na
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porážce Omíorů, ale kdo se mi dnes vzepře, toho se nebudu rozpakovat zabít – i  kdyby to
byl můj vlastní bratr.“

„Tak Julio  Padretti  je  tvůj  kamarád?“ opáčil  jsem trochu naštvaně.  Bodejť  by  ne!
Peppina jsem až dosud považoval za mlčenlivého, ale dobrého chlapa. A on to byl zatím
gangster a právě teď se spojil se svými kumpány, aby společně ovládli hvězdolet a potom
zřejmě i celý svět.

„Julio je můj švakr!“ vysvětlil mi Peppino. „Musím tě na něco ovšem upozornit. Julio
je velice ostrý hoch, toho budeš muset poslouchat na mrknutí oka, jinak se s tebou nebude
mazlit a zlikviduje tě. Ale to už nechám na něm.“

Aha! Tak je to! Švakr – kmotr, či jak se tomu v Itálii říká! A byl jsem doma – jenomže
tím už jsem věděl dost, hra na poraženého mohla skončit.

„Julio  mi  poroučet  nebude,“  opáčil  jsem  rozzlobeně.  „Ani  mě  nenapadne  ho
poslouchat.“

„To není od tebe moudré,“ vrtěl hlavou Peppino. „Kdo se nám postaví, tomu se dobře
nepovede. Rozmysli si to, dokud mám náladu přijmout tvou omluvu.“

„Jenomže já se nemohu Juliovi vzdát, ani kdybych chtěl,“ řekl jsem pevně. „Julio je
totiž mrtev.“

„Co povídáš?“ zmizel náhle Peppinovi z tváře blahovolný, povýšený úsměv. „Julio že
je mrtev? Kdo by se mohl opovážit pozvednout na něho zbraň? To přece není možné, Julio
má svou partu ostrých hochů, ti by ho nenechali zabít nějakou zdejší nulou! To je nesmysl!“

„Celá  Juliova  parta  je  v této  chvíli  po  smrti,“  oznámil  jsem  Peppinovi  sveřepě.
„Vyletěli s našimi bojovými letadly z hvězdoletu a vyhrožovali, že nás rozstřílejí, když se
jim nevzdáme. Smetl  jsem je,  nezůstal po nich ani prášek.  Jen si  vzpomeň, jak to před
malou chvílí lodí zahučelo a jak se loď zachvěla! Právě v té chvíli jsem použil proti tvým
povedeným přítelíčkům kyfoj, nejmocnější zbraň Omíorů. Během tisíciny sekundy byla celá
jejich eskadra rozprášena na atomy. Tvého švakříčka Julia jsem však zabil už chvíli předtím
a s tebou si to vyřídím také – připrav se na smrt, teď hned!“

„Ty parchante!“ vyštěkl Peppino. „Jestli je to pravda, zlikviduju tě! Ale ona to pravda
není! Ty že bys měl odvahu zabít Julia? Ty? To bych se v tobě musel moc šeredně zmýlit –
to se mi ještě nestalo! Ale já si pro tebe dojdu, těš se, zastřelím tě jako vzteklého psa!“

„Zdání  klame,“  odpověděl  jsem mu klidně.  „O tobě  jsem si  myslel,  že  jsi  slušný
člověk.  Také  jsem se  v tobě  nepříjemně  zmýlil.  Jenomže  ty  už  se  ke  mně  nedostaneš.
Neposlechnou  tě  zónové  dveře  –  jsou  přece  pro  otroky  neprůchodné,  jak  si  snad  ještě
pamatuješ!“

„Můj náramek je teď jediný, který může všechno!“
„Byl, Peppino, až do této chvíle. Kwuíguaházeres!“
V tom okamžiku zhasl holografický obraz Peppina a už se neobjevil. Nedalo mi to,

musel jsem se ušklíbnout. Peppino tedy dokázal předělat hlavní řídící programy hvězdné
lodi,  nebo přinejmenším tabulky  oprávněnosti  pro  všechny náramky.  Znemožnil  mi  tím
zadávat příkazy počítačům a zničil všechno, co jsem dosud pracně vytvořil. Jenže i když
předělal některá data a možná i programy, jedno udělat nemohl – nejspíš o tom ani nevěděl.
Vždyť  i já  jsem  tuto  pojistku  poznal  až  po  dlouhém  zkoumání  počítačových  systémů
hvězdoletu a víceméně náhodou, když už mě všechny programy uznávaly za svého pána
a jediného vládce.

Pojistkou  bylo  slovo.  Jediné  slovo,  zato  velice  dlouhé  a složité.  Neshodovalo  se
v žádné své části s běžnými slovy jazyka Omío. Nikdo je tedy nemohl vyslovit náhodou –
ovšem já jsem si je zapamatoval a udělal jsem dobře. Protože když jsem teď toto slovo
vyslovil,  prošlo  komunikačními  vrstvami  programů  až  do  jádra  systému  a všechny
programy  se  okamžitě  obnovily  do  svého  původního  stavu,  v jakém se  nacházely  před
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staletími, v pradávné době, kdy byla tato hvězdná loď Omíorů postavena a poprvé uvedena
do chodu...

Generální  RESET všech počítačů samozřejmě znamenal,  že od této chvíle nemohl
nikdo,  já  ani  Peppino,  vydat  programům jediný příkaz.  Všechny zónové  dveře  na  lodi,
pokud už nebyly zavřené, se okamžitě uzavřely a už tak zůstaly. Nevím, jak dlouho Peppino
předělával programy, aby mě od nich odřízl, já jsem k témuž účinku potřeboval kratší dobu
– pouhý okamžik a jediné klíčové slovo.

Kdybych teď zůstal  nečinně  stát  před zavřenými  zónovými dveřmi,  mohl  by  snad
Peppino  opět  programy  ovládnout,  i když  nejspíš  až  po  dlouhém zkoumání.  Jen  on  se
nacházel v hlavním velínu, kde by ho poslechly alespoň programy pro počáteční nastavení
konfigurace. Nemínil jsem však čekat, až tenhle darebák loď ovládne, a zapnul jsem svůj
urychlovač. Byl sice součástí mého náramku, nebyl však vůbec závislý na vnějším prostředí
a proto i teď fungoval. Vytasil jsem pak svůj meč a stranou ode dveří jsem jej prudce zabořil
do kovové stěny.

Jestli si Peppino myslel, že mě zavřené dveře zastaví, pak si asi neuvědomoval, že nás
žádné dveře nezastavily ani v době naší vzpoury proti Omíorům. Jako jediný ze všech lidí
pochopil, kdo vlastně stál za celou vzpourou proti Omíorům. Dokonce se mě i Džatašiho
pokusil zbavit náloží trhaviny pod naším pokojíčkem – ale byl chytrý, že současně s touto
akcí podnítil  vzpouru Um-lusítů.  Když jsme ji potlačili,  zůstal  v pozadí,  nepoznán a bez
trestu.  Jenže  ani  on  o nás  nevěděl  všechno.  My  jsme  se  nikdy  nikomu  nesvěřovali
s podrobnostmi vzpoury a zejména jsme neprozrazovali prostředky, které nám nad Omíory
pomohly  zvítězit.  Peppino  nevěděl,  že  naše  meče  ze  ztužených  krystalů,  čtyřtisíckrát
urychlené,  prorážejí  stěny  z obyčejných  kovů stejně  lehce,  jako protipancéřové  granáty.
Proříznout  dostatečně  velký otvor  do kovové  stěny bylo velmi rychlé  – v reálném čase
neuplynula ani setina sekundy a já jsem byl na druhé straně. Teď už mě od Peppina dělily
jen  dvojité  dveře  ze  silového  pole,  ty  však  nebyly  nikdy  blokované,  pokud  je  někdo
nezajistil  příkazem. Ukázalo se,  že ani  tato možnost Peppina nenapadla.  Oběma dveřmi
jsem prošel bez problémů a vynořil jsem se přímo za zády svého protivníka. Vypnul jsem
urychlovač.

Peppino stál nehybně – zřejmě pořád nemohl uvěřit, co se tu stalo. Pravděpodobně se
pokusil zadat nějaký příkaz, ale programy ho neposlechly a oddělily ho od řízení. Ve chvíli,
kdy jsem zadal RESET,  všechny řídící  panely ve velínu náhle zhasly – a nikdo je ještě
nerozsvítil. Pak ovšem nebyl náš mafián tak dokonalý v počítačích, jak tvrdil. Na jeho místě
by mě už počítače nejspíš poslouchaly.

„Tady jsem, Peppino!“ křikl jsem. „Snad sis nemyslel, že už jsem vyřízený?“
Peppino se prudce otočil. Okamžik se na mě díval asi tak, jako se dívá králíček na

krajtu. Pak sebou opět škubl, zajel rukou bleskurychle do zadní kapsy kombinézy a když ji
vytrhl zpátky, blýskla se v jeho ruce – černá lesklá pistole.

Samozřejmě to bylo příliš pomalé. Myšlenkový příkaz byl mnohem rychlejší a já jsem
se v modravé aureole urychleného času přemístil stranou a opět se zpomalil.

Pistole v Peppinově ruce štěkla, ale kulka jen neškodně prolétla silovým polem dosud
otevřených dveří, jimiž jsem před chvilkou vstoupil. Také druhá rána mířila tím směrem,
teprve pak se Peppino zarazil a poplašeně se rozhlédl kolem sebe. Spatřil mě, jak se na něho
šklebím, otočil se ke mně, jenomže to už jsem byl opět někde za jeho zády, pohodlně opřený
o opačnou stěnu místnosti.

„Nabídnu ti něco podobného, jako ty mně,“ řekl jsem. „Je to tvá poslední možnost.
Vzdej se – jinak zemřeš, jako prve zemřeli Omíorové a dnes i všichni tvoji kamarádi.“

Další dva projektily se odrazily od stěny, ale to už se Peppino opět zděšeně rozhlížel
do všech stran, aby mě našel pohledem.

„Kde jseš, ty bestie?“ vykřikl nenávistivě. „Jak jsi se sem mohl dostat?“
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„Musím tě vyvést z hrozného omylu, Peppino,“ ušklíbl jsem se na něho. „My jsme nad
Omíory nezvítězili pomocí počítačů – máme mnohem lepší zbraně a proti nim nemáš ani tu
nejmenší naději. Radím ti dobře – odhoď zbraň!“

„Nikdy!“ vykřikl a vypálil další dvě rány směrem, kde už jsem zase nestál. Byla to hra
na  kočku a myš,  ačkoliv  nebohá  myška  Peppino  měl  v ruce  hrozivě  vypadající  devítku
pistoli a já jenom svůj krátký meč ze ztuženého staniolu. Pistole mě ale nemohla ohrozit
a byla jen otázka času, kdy mu dojdou náboje. Neměl jsem v úmyslu zabíjet ho, chtěl jsem
ho jenom zneškodnit jako ostatní mafiány – a co s ním bude dál, to už bude věc soudců.
Organizátor teroristické akce před soudem – no to bude panečku bonbónek!

„Tak  už  to  konečně  pochop,  člověče!  Tak  jsme  přece  zabili  i Omíory,  vzdej  to!
Pistolkou chceš uspět tam, kde Omíorům nepomohly paralyzátory a zobhyry?“

Pátá rána a šestá. Nemohl jsem vědět, kolik nábojů může mít jeho pistole, ale zřejmě
ještě nebyla prázdná. Některé zbraně tohoto druhu po vystřelení posledního náboje zůstanou
rozevřené,  aby  se  dal  rychleji  vyměnit  zásobník.  Tahle  zbraň  však  vypadala  pořád
nebezpečně.

„Nevidíš, že si z tebe vůbec nic nedělám? Jsi už poslední z celé vaší bandy – a jsi mi
jenom pro smích!“

„Mě ale nedostaneš!“ vykřikl Peppino vztekle. Zapnul jsem urychlovač a přesunul se
opět jinam, ale v té chvíli už jsem viděl, že Peppino nehodlá otočit ruku směrem kde jsem
před malou chvílí stál. Místo toho si přiložil pistoli ke spánku – a naposledy ve svém životě
stiskl spoušť.

Mohl bych mu v té chvíli ještě poškodit zbraň, mohl bych mu například odseknout
natažený kohoutek, ale já jsem se ani nepohnul. Nemělo cenu zachraňovat mu život, navíc
proti jeho vůli. Peppino byl gangster, jeho vinou už zahynulo několik desítek lidí. Pokud se
rozhodl sám sebe zabít, nemínil jsem mu v tom nijak bránit. Došel jsem až k němu, ale on
mě už ani nespatřil.

Pistole  v jeho  ruce  vybuchla  posedmé.  Nejprve  z hlavně  vylétl  proužek  dýmu
a plamenů,  opřel  se  o Peppinovy  vlasy  a rozčísl  je  do  všech  stran.  Pak  začala  hlaveň
zpětným rázem klouzat dozadu a pomalu z ní vylétla měděně lesklá kulka. Kdybych ještě
v této chvíli  mezi  ni  a Peppinovu hlavu vložil  svůj  meč,  asi  bych ji  mohl zastavit  nebo
odrazit jinam, ale já jsem to neudělal. Kulka narazila do jeho spánkové kosti, prolomila ji
a za malou chvilku se celá zabořila dovnitř. Teď už jsem nemohl dělat vůbec nic ani já.
Bylo rozhodnuto.

Odstoupil jsem k pomocnému řídícímu pultu a vypnul jsem urychlovač. Velínem ještě
hřměl  poslední  výstřel  a sebevrah  se  zvolna  hroutil  na  podlahu.  Střela  z pistole  devítky
udělá ohromnou paseku, když někomu zblízka vletí do hlavy – krev ještě chvíli stříkala na
všechny  strany,  ale  Peppino  mě  už  nezajímal.  Musel  jsem  teď  co  nejrychleji  obnovit
programy, poničené nejprve Peppinem a po něm i mnohem důkladněji  mnou samotným.
Věděl jsem, že mě čeká pořádná práce, než mě bude hvězdolet poslouchat tak jako dřív.
Věděl jsem však také, že všechny moje změny se naštěstí zapisovaly někam do pomocných
pamětí, odkud je snad budu moci vytáhnout a provést mnohem snadněji, než kdybych je měl
vytvářet znovu od začátku.

Musel  jsem  však  spěchat.  Především  šlo  o nový  kosmický  navigační  systém  pro
pozemská letadla. Ten byl vyřazen spolu se všemi modifikovanými programy. Autopiloty
našich  letadel  byly  sice  zařízené  tak,  aby  nedošlo  ke  katastrofě  ani  při  ztrátě  spojení,
jenomže všechna letící letadla pak klesla až k zemi, do výšky jen dvou set metrů; navíc
prudce zpomalila až na pouhých padesát kilometrů v hodině. Při tomto nouzovém režimu
bylo  možné  doletět  do  cíle,  ale  bylo  by  to  nesmírně  pomalé  a nastaly  by  velké
nepříjemnosti...
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Zabral jsem se do této práce s chutí a když za mnou do velínu doběhli všichni známí,
doktor Sengö Patterson, Monika a další přátelé,  byly zónové dveře po celém hvězdoletu
opět naplno otevřené. Delegace zástupců Země, či spíše delegace gangsterů a mafiánů, byla
definitivně zneškodněna. Doktoři obětavě poskytli zraněným lékařskou pomoc, zmrzačení
rukou však už nešlo napravit. Nevadí, uvažoval jsem. Bude to tak lepší pro nás i pro poučení
dalších podobných ptáčků...

*****
Peppinův zásah bohužel vymazal i sledování Měsíce.
Když  jsem  na  to  přišel,  zase  jsem  záznam  zapojil,  ale  počáteční  fáze  už  byla

nenávratně  ztracena.  Katastrofa  tam  však  pořád  pokračovala,  takže  i neúplný  záznam
vypovídal o strašlivém zničení – které naštěstí postihlo jenom pustiny bez jediného živého
tvora.

Skoro  patnáct  minut  se  zvětšoval  oblak  prachu,  až  dosáhl  průměru  dvou  tisíc
kilometrů. Jeho rozměry byly srovnatelné s průměrem Měsíce a byly pouhým okem jasně
patrné i ze Země. Pak teprve se růst onoho nestvůrného puchýře pomalu zastavil a ten se
začal opět zmenšovat.

Na Měsíci není žádný vzduch, proto zde i jemný prach padá volným pádem a nedrží se
ve výši, jako by tomu bylo na Zemi. Oblak se proto během dalších patnácti minut usadil
a Měsíc byl opět bez nejmenší známky pohybu.

Při pozornějším pohledu však bylo vidět, že v tom místě vznikla na tváři Měsíce nová
skvrna. A když jsem si poručil pomocí elektronického dalekohledu obraz přiblížit, hvízdl
jsem úžasem. Na okraji měsíčního kotouče se černal obrovský nový kráter...

Měsíc  je  svými  krátery  pověstný.  Průměr  těch  největších  dosahuje  až  stovek
kilometrů, ale všechny dosavadní krátery byly ploché, kdežto tento, nejmladší ze všech, byl
téměř stejně hluboký, jako byl jeho poloměr – což znamenalo skoro dvě stě kilometrů.

Měsíc  pravděpodobně  vyhasl  dávno  před  Zemí,  takže  z této  jámy  nevyvřela
rozežhavená láva, jak by tomu nejspíš bylo na Zemi. Zemská kůra však není nijak silná.
Nejvyšší hory měří necelých devět kilometrů, největší propasti na dně moří jsou sotva deset
kilometrů  hluboké  a nejhlubší  vrty,  jaké  se  kdy  před  invazí  v době  největšího  rozkvětu
Země lidem podařily,  dosahovaly  jenom srovnatelné  hloubky.  Kdysi  vědci  spočítali,  že
oblast žhavé lávy se pod kůrou Země nachází v hloubce asi třiceti až padesáti kilometrů.
Kráter, hluboký přes dvě stě kilometrů by tedy zasahoval velice hluboko do útrob Země. Co
by to znamenalo? Jedině to,  že výbuch Krakatau by proti  této  katastrofě  byl asi  jenom
neškodnou jiskřičkou. To obrovské množství vymrštěného materiálu by se rázem dostalo do
výšky, mnohonásobně přesahující nejvyšší vrstvy stratosféry. Možná by tam i několik let
putovalo v podobě jemného prachu kolem Země. Pod ním by byla tma a smrt.  Sluneční
paprsky by neměly možnost proniknout až dolů na povrch, ozařovaný jenom ohněm miliónů
sopek,  náhle  probuzených  k obnovené  činnosti  i nově  vytvořených.  Omíorové  nijak
nepřeháněli,  když  kyfoj  nazývali  „zbraň  posledního  soudu“  –  jeho  použití  znamenalo
zničení planety. Kolik planet už takto přeorali, spočítá to někdo? Věděl jsem z vyprávění
otroků, že takto byly zničeny Xítió, Um-lusít i některé další světy. Okamžik, kdy náš úder
zasáhl  Měsíc,  jsem  promýšlel  několik  desítek  minut,  ale  čím  dál  víc  jsem  se  otřásal
chladem. Kdyby se tak obludné síly dostaly do rukou gangsterům, byla by to katastrofa.
Vždyť proti nim byla neškodnou hračičkou i pověstná prskavka nad Hirošimou! Ne, tohle se
nesmí  dostat  do  rukou  nezodpovědným  lidem  Země  –  ani  jiným  otrokům  tady  na
hvězdoletu. Na takové síly lidé ještě nikde nedorostli a je tragédie, že je mohou používat
právě bezcitní Omíorové, kteří jimi ničí celé světy.

Kdo se však může takové ničící civilizaci postavit? Země může být ráda, že přežila
tuto invazi, sice s mnoha šrámy, ale lidé jako druh zůstali zachováni. Kolik světů však už
Omíorové zničili – kdo to někdy spočítá?
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Soud
Pirátský útok pozemských mafiánů,  podporovaný i dalšími zločinci  přímo u nás na

lodi – proč je tak nenazývat, vždyť žádné jiné označení nebylo tak jasné a výstižné – měl za
následek  obrovské  škody  nejen  na  hvězdoletu,  ale  i na  Zemi.  Tam  několik  dní  řádně
nefungovala  doprava,  na  níž  byla  závislá  většina  odvětví  lidské  činnosti.  Značně  se
zpomalila  výstavba  a obnova  měst,  vypukly  veliké  zmatky.  Letadla  sice  mohla  létat
v nouzovém režimu i bez kosmické navigace, ale začala si navzájem ve vzduchu překážet.
Piloti  nepřehlednou  situaci  zvládli  jen  za  cenu  drastického  zpomalení  letecké  dopravy.
Došlo k několika vzdušným srážkám, naštěstí beze ztrát na lidských životech. Během ztráty
kosmické  navigace  řídící  počítače  –  autopiloty  dovolily  jen  rychlost  pouhých  padesáti
kilometrů v hodině. Tvrzené skořepiny karosérií takové nárazy snadno snesly, bezpečnostní
pásy a odpérované sedačky je pak pohltily a nedovolily lidem rozbít si hlavy o stěny letadel.
Vysypalo  se  jen  několik  okének,  bylo  nutné  ošetřit  několik  zlomenin  a větší  množství
drobných oděrek. To bylo naštěstí všechno, nepočítáme-li citelná zpoždění v dopravě osob
i nákladu.

Na  hvězdoletu  byly  škody  vážnější.  Ne  materiální,  i když  bylo  dokonale  zničeno
dvaapadesát  bojových letadel.  Těch by snad ani  nebyla  taková škoda.  Mnohem víc  mě
mrzelo zničení programů, pracně dávaných dohromady celou dobu od vzpoury. Naštěstí
jsem brzy  zjistil,  kam  počítačový  systém všechny  změny  ukládá  a pak  už  pokračovala
obnova  programů rychleji,  bez  zdržování.  Trvalo  mi však  skoro týden,  než  se  podařilo
obnovit všechny programové změny, uvedené tvrdým resetem v nic.  Teprve pak jsem si
mohl opět oddychnout.

Nejhorší  byly  ztráty  na  lidských  životech,  protože  ty  se  nedaly  nijak  odčinit.
Z obyvatel hvězdné lodi bylo při přepadení usmrceno osmdesát šest lidí, z toho třicet devět
pozemšťanů,  devět  Xítianů,  osm  Ghoaveriňanů  a po  jednom  od  Murkwairů  a Raxenů.
Osmadvacet mrtvých měli i Um-lusíté. Ty však nikdo neoplakával; všichni dobře věděli,
kdo zahynul na straně agresorů.

Nikdy jsme se nedozvěděli, kolik mafiánů se účastnilo této akce. Mohli jsme to jen
odhadovat.  Výpovědi  zajatců  si  navzájem  odporovaly  a skutečnost  zůstala  zahalena
tajemstvím. Z celé skupiny „vyslanců Země“ přežilo pouze osmnáct lidí. Většina z nich už
nebude  schopna  vzít  do  ruky  zbraň  –  chyběly  jim  totiž  prsty  na  rukou.  Přežili,  ale
zmrzačeni.  Ostatní  skončili  mnohem  hůř,  přišli  o hlavu  nebo  byli  rozprášeni  po  celé
Sluneční soustavě.

Murkwairové  hned  po  skončení  incidentu  začali  vyšetřovat  všechny  okolnosti.
Zpočátku jsem netušil, jak důkladně se na tento úkol zaměřili. Brzy bylo zřejmé, že se ho
zhostili  s veškerou vážností.  Murkwairové měli odedávna respekt pro svou spravedlnost;
teď jenom potvrdili  svou pověst.  Důkladně  vyslechli  všechny  lidi  na  hvězdoletu,  nejen
přímé účastníky událostí, ale ty, kdo se ničeho nezúčastnili a o incidentu se dozvěděli, až
když bylo dávno po všem.

Vyšly přitom najevo i některé znepokojující skutečnosti. V ubikacích Um-lusítů bylo
objeveno  několik  desítek  ručních  zbraní  pozemské  výroby,  zejména  pistolí  a samopalů.
Majitele těchto zbraní Murkwairové brzy usvědčili, přidali na seznam obviněných a zavřeli
do oddělených místností, kde měli čekat na rozsudek. Konečně též došlo na Ka-nasu-ínaxe,
dosavadního duchovního vůdce Um-lusítů.  Ten udělal  osudovou chybu,  že si  s hlavními
gangstery vyhotovil podrobné smlouvy o budoucím postavení Um-lusítů na hvězdoletu po
jeho ovládnutí.  Písemné dokumenty  byly  jeho vášní  –  i zkázou.  Nejen  jeho samotného,
nýbrž i několika pozemšťanů, o nichž jsme dosud neměli ani tušení, že patří k Peppinovi
a k bandě jeho kumpánů. K mému nesmírnému překvapení přišli Murkwairové do našeho
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dětského oddělení a odvedli si pro spoluúčast na mafiánském přepadení hvězdoletu jednoho
z lékařů, Francesca Mirandelliho.

Vyšetřování  jsme  se  samozřejmě  nevyhnuli  ani  já,  Džataši,  Patterson  i Monika.
Vyšetřující soudci si totiž stále marně lámali hlavy nad záhadou, jakým způsobem vlastně
k porážce mafiánů došlo. Mohl bych jim snadno vysvětlit nepochopitelný úspěch v tomto
střetnutí, musel bych jim však prozradit své tajemství urychlovačů. I kdyby Murkwairové
přísahali, že nic neprozradí nikomu dalšímu, nebylo by asi dobré, aby se tak nebezpečné
informace  uvedly  všeobecně  ve  známost.  Uvědomoval  jsem si,  jaké  následky by mělo,
kdyby se urychlovače dostaly do rukou mafiánům jako byli ti, co nás přepadli. Proto jsem
odpovídal jenom tak, jako kdybych nikdy urychlovač neměl.

Murkwairové, kteří vyšetřovali tento případ, však nebyli jen spravedliví, ale i velice
inteligentní. Jejich největším odborníkem byl vysoký, štíhlý, šlachovitý Šantaj. Ten si mě
nakonec vzal stranou a mezi čtyřma očima mi začal vykládat své domněnky.

„Poslyš, Honzo, já nic nikomu neřeknu, ale vyslechni mě, co si o tom všem myslím,“
začal opatrně.

Neodpověděl jsem – on se vlastně ani na nic neptal.
„Já vím zatím jen to,  co se dalo poskládat ze všech těch pomalu sbíraných střípků

vědomostí,“ pokračoval po chvíli.  „Nemáme samozřejmě žádné jiné prostředky než naši
velikou trpělivost, ale přece jenom už víme dost, abychom si mohli utvořit aspoň přibližný
obraz událostí posledních dnů.“

Ani teď jsem nepromluvil.
„Na jednu stranu vím, že máš opravdu pádný důvod klamat nejenom nás, ale všechny

lidi na této hvězdné lodi,“ řekl už přímo Šantaj. „Na druhou stranu se domnívám, že jsi nás
snad dostatečně poznal a mohl bys nám více důvěřovat. Je dobré, že nás alespoň nezavádíš
na falešné stopy, ale rozhodně jsi nám nepověděl všechno, co o tom případu víš.“

„Co víte o mých důvodech?“ zeptal jsem se Šantaje.
„Podle mě jsou skutečně dobré,“ řekl souhlasně. „Já bych je chápal – a pokud bych byl

na tvém místě, nejspíš bych též mlčel jako hrob.“
„Dobrá – proč tedy chcete vědět víc?“
„To vyplývá přímo z podstaty věci,“ přikývl Šantaj. „Jak jsem už řekl, já bych také

mlčel. Nebudu teď chtít, abys mi vykládal všechno co se sběhlo. Já o tom mám svou teorii,
je však pořádně ztřeštěná. Přesto mi s jejím použitím všechno pěkně do sebe zapadá...“

Prohlížel jsem si Šantaje pozorněji. Byl neuvěřitelně štíhlý, kostnatý, působil skoro
dojmem tyčky, navlečené do kombinézy. Hlavičku měl jako Xítiané, ale sídlil v ní zřejmě
intelekt – a ne malý.

„Dobrá,  k věci,“  pokračoval  po  chvilce  Šantaj.  „Musím  se  přiznat,  hrozně  rád
srovnávám časové údaje. A právě tady mi mnohé od začátku nehrálo. Vlastně ještě mnohem
dřív,  už  když  jsme  hlídkovali  v přístavech,  kam se  postupně  vraceli  naši  bývalí  vládci
Omíorové z náletů a záhadně hynuli. Kdykoliv přistál jejich další letoun, zavolali jsme to do
velína, pak jsme se podle vašeho doporučení skryli a jen jsme pozorovali co se bude dít.
Neukazovali jsme se jim a nikdy jsme proti nim nehnuli prstem, ale pokaždé jim najednou
samy od sebe odlétly hlavy, všem v témže okamžiku – a přitom u nich nikdo cizí nebyl,
nikdo z nás tam nikoho ani neviděl. Ověřil jsem si, že ty a Džataši jste se nehnuli z velínu.
Jenomže – naše hlášení jste přijímali vy dva, nikomu jste nedávali příkazy – a přece kdesi
u nás, skoro na okraji hvězdné lodi, pokaždé NĚCO neznámé Omíory zahubilo. To něco
zabíjelo Omíory,  ale  neublížilo  to  jedinému otroku.  Všechny případy zabití  otroků měli
prokazatelně na svědomí Omíorové. To byla také záhada, která nám dlouho nedala spát.“

Chvíli jsme si prohlíželi jeden druhého. Pak Šantaj opět pokračoval.
„Nejprve jsem se domníval, že máte na své straně opravdu mocná kouzla. Odhadoval

jsem, že budou dvě – neviditelnost a telepatie. Nějakou dobu to vypadalo pravděpodobně.
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Vy dva, co jste všem na očích, přijmete hlášení a vydáte neslyšný povel svým neviditelným
kamarádům, kteří je ihned promění ve smrt našich nepřátel. Ano, tak by se to také dalo
vysvětlit – alespoň zpočátku, dokud jsme nevěděli téměř nic.“

Trochu jsem se usmál.
„Jenomže to nebylo to pravé,“ pokračoval rychle Šantaj. „Kdybyste měli své přátele na

tolika  místech hvězdoletu,  pak by oni  jistě  nečekali  na  příkazy,  jednali  by  samostatněji
a nenechali  by nejprve povraždit  stovky otroků, aby pak na pokyn shora snadno a naráz
zlikvidovali všechny Omíory. Ne, tak to nemohlo být, bylo by to příliš nelogické.“

Upřímně řečeno, byl zatím dost daleko od pravdy, ale jeho vyprávění mělo logiku.
„Pak jsem chvíli uvažoval o teleportaci. Kdybyste mohli naráz překonávat libovolnou

vzdálenost, mohli byste se přece náhle přemístit do zad Omíorům a než by se vzpamatovali,
vy už byste byli zpátky, zatímco hlavy Omíorů by se teprve teď skutálely na podlahu. Také
to  by  asi  bylo  docela  přijatelné  vysvětlení,  ale  ani  to  nemohlo  být  pravdou.  Kdybyste
opravdu měli možnost teleportace, proč byste potom pracně proráželi masívní kovové stěny
poblíž zónových vrat? Mimochodem jsem byl sám svědkem jednoho takového proražení –
nedaleko před  Čtvrtým přístavem.  Ozvala  se  hromová  rána  a veliký  čtverec,  vyseknutý
naráz ze stěny jakousi naprosto nepochopitelnou silou, proletěl chodbou jako vystřelený;
uprostřed se však sám zastavil ve vzduchu přímo před skupinkou otroků a spadl kolmo dolů,
až to zadunělo. Kdo měl oči,  viděl to samé co já – ale já jsem se pak nedočkal,  že by
vzniklým otvorem někdo proběhl. Prostě – rána, ve stěně otvor jako dveře – a nikde nikdo.
Tenkrát  to  pro  mě bylo  nepochopitelné  a neuvěřitelné.  Na  vlastní  oči  jsem viděl  naráz
zemřít tři Omíory – a přece jsem dlouho nemohl pochopit, jak to bylo možné. Teď už ale
vím, že to možné je a ani se nedivím.“

Měl  pravdu,  tohle  viděly  desítky  bývalých  otroků,  jenže  nikdo  si  tyto  záhady
nedokázal  vysvětlit.  Vyříznuté  kusy  stěn  jsme většinou nechávali  narazit  až  do  protější
stěny.  Udělit  velkému kvádru kovu poměrně slušnou rychlost  by ještě šlo,  ačkoliv naše
urychlovače nebyly spočítané na tak velkou hmotu.  Kdyby však během brzdění  vysadil
urychlovač, mohl by nás kovový balvan o protější stěnu rozdrtit. Proto jsme tyto kusy stěn
nikdy nebrzdili – pokud nemířily mezi lidi. Kdyby však měly někomu ublížit, museli jsme
se snažit víc.

„Nakonec jsem se dostal až ke své poslední hypotéze,“ řekl Murkwaír Šantaj. „Vypadá
tak potřeštěně, že jsem se až dosud neodvážil nikomu nic tak potrhlého naznačit, ačkoliv mi
všechno souhlasilo tak dokonale, že jsem se přitom chvěl po celém těle. Když jsem však
srovnával výpovědi pozemšťanů, Xítianů a ostatních lidí, nikdo z nich nic nevěděl o tom,
jak zahynula celá posádka Omíorů. Postupně jsem vylučovací metodou došel k závěru, že
jen šest lidí na celém hvězdoletu má jakési tušení, kdo vlastně tvoří onu pověstnou skupinku
vzbouřenců, která při vzpouře pozabíjela Omíory. Věděl jsem jistě, že ty a Džataši do této
skupinky patříte, byli jste ostatně jejími mluvčími. Až v poslední době jsem si uvědomil
pravdu o přemožitelích našich trýznitelů. Jste to vy dva, Džataši a ty, nikdo jiný!“

Trochu tím ze mě vyrazil  dech.  Ale když jsem dech popadl a zamyslel  se,  nebylo
nemožné pravdu vysledovat,  ačkoliv mu to asi dalo pěknou fušku. Ale nebyl sám – ani
první, kdo už na to přišel. Peppino přece také věděl, že vzpouru máme na svědomí jenom já
a Džataši – a pokusil se nás zabít, abychom mu nepřekáželi v ovládnutí hvězdoletu. Džataši
měl tenkrát pravdu, že dva lidé, byť dokázali pobít dvacet tisíc svých nepřátel, mohou být
snadno zabiti zákeřně. Podařilo se mu vyvolat dojem, že my dva jsme jen mluvčími větší
skupinky, jejíž příslušnící zůstali nepoznáni mezi ostatními. Pak si na nás nikdo netroufal,
každý se bál odplaty. Kdyby pravda o nás vešla ve známost, ani dnes bychom si nemohli být
jisti životem. Mezi otroky bylo mnoho takových, kteří by nám rádi zakroutili krkem, aby se
zmocnili vlády nad hvězdoletem.
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„Když jsem vyloučil všechny pozemšťany, zbyl jsi mi jenom ty,“ pokračoval Šantaj.
„Možná už něco ví i doktor Patterson a pozemšťanka, ale ti se k vám museli přidat mnohem
později, prakticky až když už bylo po všem. Pozemšťanka byla v době vzpoury kdesi na
Zemi,  zatímco Sengö Patterson  byl  jistě  sám rád,  že  vyvázl  životem při  masakru  před
Čtvrtým přístavem, kde jsem byl v té době také a viděl jsem všechno na vlastní oči – včetně
náhlé smrti tří Omíorů. Zachránila mě – a jeho také. Vrátím se však k těm, kdo mohli něco
vědět. U Xítianů to bylo jednoduché, ti mě zcela jasně přesvědčili, že jedině Džataši může
vědět něco podstatného. Jenže právě vy dva jste se ani na chvíli nehnuli z velínu, kde vás
viděly desítky lidí. Je něco takového možné?“

Opět jsem se usmál. Měl pravdu. Všichni nás viděli skoro nepřetržitě – až na nepatrné
výjimky...

„Takže to shrnu,“ nadechl se Šantaj. „Vy dva jste měli proti Omíorům jedno nesmírně
účinné kouzlo. Možná to ani nemuselo být kouzlo, ale to není podstatné. Slyšel jsem, že
právě ty jsi ze všech pozemšťanů nejchytřejší a věřím tomu, že právě ty jsi mohl vymyslet
něco tak neskutečného. Ačkoliv se to zdá jen velice málo pravděpodobné, domnívám se, že
vy dva, ty a Džataši se dokážete pohybovat v jiném čase než všichni ostatní lidé.“

Kdybych měl na hlavě klobouk, smekl bych jej. Murkwaír Šantaj sám vydedukoval,
jak to vlastně bylo s celou vzpourou proti našim pánům. A jen on přišel na jádro našeho
velkého  tajemství.  Toto  tajemství  ve  své  úplnosti  znali  dosud  jenom tři  lidé  na  celém
hvězdoletu –  já,  Džataši  a Monika.  Doktor  Patterson možná věděl,  že  jsme to my,  kdo
přemohl Omíory, ale neznal tajemství urychlovačů a ani po něm nepátral, řekl přece jasně,
že  s technikou  nechce  mít  nic  společného.  Proto  jenom  Monika  zkoumala,  jak  bude
urychlení působit na krysy a dala mi potom první varování.

„Jestliže se umíte dostat do jiného času,“ pokračoval ve své hypotéze Šantaj, „pak se
vše vysvětluje. Co se pohybuje příliš rychle, může úplně zmizet lidskému zraku podobně
jako zdánlivě mizí rychle kmitající křidélka hmyzu. Dokážete-li během krátkého okamžiku
opustit  velín,  doběhnout  k přístavu  kam  přilétlo  letadlo  Omíorů,  usekat  pilotům  hlavy
a vrátit se nazpátky, budou pak všichni přísahat, že jste nikdy velín neopustili. Takhle se pak
dají vysvětlovat i náhle proražené otvory ve stěnách – nevím jak jste je dokázali prorazit, ale
že vás přitom nikdo nemohl spatřit, to už je mi jasné. Věřím i tomu, že s takovou výhodou si
dva osamělí otroci dokázali troufnout úspěšně napadnout zkušené válečníky, jakými byli
Omíorové, navíc v jejich lodi a způsobem, jakým se to stalo. Jenom pár nesrovnalostí – ne
v čase, ale v celkové logice mi dosud není jasných. Zajímalo by mě, proč celá vaše vzpoura
probíhala tak podivně. Nejprve blesk z čistého nebe – naráz byly zabity tisíce Omíorů. Pak
se však Omíorové vzpamatovali a začali zabíjet otroky, aniž by se jim cokoliv postavilo do
cesty. Několik hodin beztrestně vraždili – a pak právě tak naráz zahynuli všichni zbývající.
Ta nepochopitelná pauza mi nedává spát dodnes.“

Přemýšlel jsem po celou dobu jeho dlouhé řeči. Šantaj se tedy pravdy dopídil sám.
Mohl bych mu možná namluvit nějaké jiné vysvětlení, ale příčilo by se mi otevřeně mu lhát,
když  se  mi  zdálo,  že  on  nebude  mít  zájem  využít  těchto  znalostí  s nějakým  nekalým
úmyslem.

„Posledního  střetnutí  s pozemskými  i našimi  zločinci  se  neúčastnil  Džataši,  doktor
Patterson, ani pozemšťanka. Byl jsi tam jen ty. Nejprve ses setkal s první skupinou. Nikdo
neví, co se tam dělo, ale tato skupinka se kvapem obrátila na útěk, jenomže bez jednoho
svého člena, jehož hlava byla oddělena od krku. Zdá se mi téměř jisté, že jsi to udělal ty, ale
nechal jsi je pak na pokoji – a to nebylo dobré. Tato skupinka pak obsadila válečná letadla
Omíorů,  vylétla  s nimi  ven,  ale  byla  zničena  –  nesmírně  silnou  zbraní,  což  možná  ani
nemělo  žádnou souvislost  s časem.  Ty  jsi  ostatně  tvrdil,  že  umíš  zacházet  se  zbraněmi
hvězdoletu a navíc jsi zničení pozemšťanů otevřeně přiznal. Budiž. Pak tu však byly další
skupinky zločinců,  dokonce  vedených Um-lusíty.  A ty  náhle  zastavilo  cosi,  co  nápadně

165



připomínalo porážku Omíorů. Také tak náhle, také tak nevysvětlitelně. A kromě toho se tu
objevily nové dveře, proražené do stěny v centrální zóně. Náhoda, což? A uprostřed velína
mrtvola  Peppina a vedle  ní  ty.  Není  mi sice  jasné proč jsi  ho zabil,  ale  asi  k tomu byl
dostatečně pádný důvod.“

„Peppino se pokusil ovládnout hvězdolet,“ odpověděl jsem pravdivě. „Zatímco jsem se
věnoval jeho krajanům, převedl na sebe ovládání lodi a zablokoval je pro všechny ostatní.“

„I pro tebe?“
„I  pro  mne.  Neuvědomil  si  však,  že  mě  žádné  zavřené  dveře  nezastaví,  jako  nás

nezastavily ani během vzpoury. Počítače nám tenkrát také nijak nepomáhaly, takže jejich
vyřazením nemohl získat neomezenou moc nad lodí, jak si představoval. Když jsem se pak
objevil těsně vedle něho, vystřílel na mě bez úspěchu skoro všechnu munici – až na poslední
náboj. Ten si nechal pro sebe a zabil se sám, když poznal, že mě nemůže ohrozit. Jeho jsem
nezabil, alespoň ne přímo.“

„Zbraně, jimiž jste porazili Omíory, máš neustále u sebe, že je tomu tak?“
„Mám,“ přiznal jsem. „A abys klidněji spal, prozradím ti, proč jsme porazili Omíory

nadvakrát s půldenní přestávkou. Vysvětlení je jednoduché – může za to spánek. Říkáš, že
rád  sleduješ  časové  souvislosti.  Pak  si  uvědom,  že  ten  zdánlivě  krátký  první  okamžik
vzpoury pro nás dva trval čtyři dny. Ve druhém čase se nedá spát – lépe řečeno tenkrát
jsme to ještě neuměli. Jistě pochopíš, že to na pouhé dva lidi bylo příliš namáhavé – museli
jsme se tedy zabarikádovat v naší komůrce a trochu se vyspat. To jsme ovšem netušili, že
v této době budou Omíorové vraždit.“

„Děkuji  za  vysvětlení,“  přikývl  vážně  Šantaj.  „Jsem  rád,  že  se  potvrdily  moje
domněnky – i že jsi mi vysvětlil záhadu pro niž jsem několik nocí nemohl spát. Já tajemství
vašeho úspěchu nikomu neprozradím, nemusíš mít obavy. Jsem rád, že něco tak příšerného
ovládá někdo, kdo je pro nás zárukou, že ničeho nezneužije. Ale obávám se, že všechno zná
ještě někdo jiný. Případ zdemolované části vedle velína tomu nasvědčuje. Nebyla náhodou
cílem toho útoku vaše kabina – či přesněji ty a Džataši? Budeš na sebe muset dávat víc
pozor, pozemšťane, mám důvodné obavy, že tvůj život není v bezpečí.“

„V tom tě asi uklidním,“ řekl jsem klidně. „Než Peppino zemřel, chlubil se mi, že onen
atentát  provedl  on  sám.  Byl  si  zpočátku  tak  jistý  svou  převahou,  že  na  sebe  prozradil
všechno, i to, co by jinak rozhodně nepřiznal.“

„Dobrá,“ přikývl Šantaj. „Mohl bych si možná oddychnout, ale pro jistotu, buď přece
jen opatrnější. Společník Peppina ve tvé blízkosti mě plní obavou. Zdá se mi, že jsi až příliš
důvěřivý – a to není dobré.“

„Děkuji za přání i za varování,“ usmál jsem se. „Ale teď bych se rád zeptal já tebe,
smím?“

„Beze všeho,“ souhlasil.
„Co ti dává takovou jistotu, že právě já nezneužiji své prostředky proti ostatním?“
Šantaj se zamyslel, ale ne nadlouho.
„Ty máš přece všechna ta kouzla dlouho, přinejmenším od vzpoury proti Omíorům,“

uvažoval.  „Kdybys  chtěl  využít  svého  postavení  jen  pro  svůj  prospěch,  měl  jsi  tisíc
příležitostí,  jak  to  provést.  Ty  se  místo  toho snažíš,  aby  bylo  dobře  bez  rozdílů  všem.
Dokonce jsi nezneužil ani hrubých chyb svých protivníků. Um-lusíté se už dvakrát postavili
proti tvému dílu, vždycky ti byli brzy vydáni na milost a nemilost, ale ty jsi zabíjel jen vrahy
a ty, kdo se k vraždění očividně chystali. O úmyslech lidí nemůžeme vědět nic, dokud je
sami nezačnou provádět.  Nikdo nemohl  předem vědět,  jak nebezpečné pletichy zamýšlí
Peppino Mazolatti. Je pravda, že málem bylo pozdě, ale to není naše chyba. Za každého
mluví teprve jeho činy. Tvoje činy mi dovolují věřit ti i propříště.“

*****
Soudní řízení bylo zahájeno.
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V jedné  z mnoha  společenských  místností  na  hvězdné  lodi  bylo  předem  ohraženo
místo pro soudce, žalobce i obžalované. Ačkoliv bylo zajištěno, že každý si může sledovat
přelíčení pomocí komunikátorů, schopných proměnit celé stěny v okna a zajistit mnohem
lepší výhled než osobní přítomnost v sále, byl veliký sál plný.

Obžalovaní  byli  přiváděni  jednotlivě.  Nebylo  jich  tolik,  kolik  by  odpovídalo
závažnosti incidentu, ale to bylo tím, že většina v této akci zahynula a před soud se dostaly
jenom menší ryby. I tak bylo nutné obžalované střežit. Ne proto, aby nemohli uprchnout, to
na hvězdoletu nepřicházelo vůbec v úvahu,  ostatně  by  neměli  čím utéci,  neboť všechna
letadla byla zablokována. Bylo však nutné neustále je chránit, aby nebyli zaživa roztrháni
davem.

Murkwaír Šantaj v roli předsedy soudu zahájil líčení. Na pořad přišli nejprve pozemští
gangsteři, ale jednání s nimi bylo velice krátké. Šlo o jasný ozbrojený vpád do výsostného
území našeho kosmického ministátu s úmyslem zmocnit se naší lodi. Nešlo o akci některé
pozemské vlády,  nejednalo se  tedy o válku,  ale  o teroristický útok,  vedený soukromými
osobami, ovšem s těžkými následky a škodami, včetně desítek mrtvých. Vzhledem k tomu
by měli být viníci potrestáni nejpřísnějšími tresty. Nešlo však o obyvatele hvězdoletu, ale
o příslušníky  pozemských  států,  takže  soud  nakonec  rozhodl,  že  je  všechny  předá
k potrestání soudům jejich rodných zemí. Murkwairové však trvali na tom, že všichni musí
být viditelně označeni, aby jim byl do konce života znemožněn vstup na hvězdolet.

Většina obyvatel hvězdoletu se domáhala hrdelních trestů pro všechny teroristy bez
rozdílu. Ke všeobecnému překvapení jsem se proti tomu veřejně postavil. Až na nejbližší
známé to nikdo nechápal. Vždyť já jsem přece vlastnoručně zabil všechny padlé teroristy,
mnoho jsem jich nadosmrti zmrzačil a nerozpakoval jsem se proti nim použít ani nejtěžší
zbraň lodi – a teď trvám na tom, že by měli zůstat naživu?

Nezbylo mi než přímo u soudu toto své stanovisko obhájit.
„Připouštím, že jsem zabíjel,“ začal jsem do naprostého ticha. „Zabíjel jsem Omíory,

Um-lusíty, dokonce i krajany pozemšťany. Ale ne proto, že bych měl z toho nějakou radost.
Zabíjel jsem jen když to bylo nevyhnutelné.  Džataši je mým svědkem, kolikrát  jsem se
pokoušel vyjednávat – dokonce jsem chtěl ponechat naživu i několik posledních Omíorů.
Někdy  se  však  vyjednávat  nedá.  Zneškodnit  vraždícího  nepřítele  je  samozřejmě  nutné.
Nemám-li možnost zachránit životy jiných lidí jinak, nepovažuji ani zabití za zločin hodný
odsouzení. Dokud proti nám stáli ozbrojenci chystající se vraždit či dokonce vraždící, použil
jsem jakékoliv dostupné prostředky k jejich zneškodnění. Neměl jsem ani jinou možnost,
nepřátel bylo mnoho a nemohl jsem je uhlídat. Tady však už nikomu nebezpečí nehrozí.
Proč zabíjet někoho, kdo už je neškodný?“

„Proto,  aby  nemohl  svůj  zločin  opakovat!“  vykřikl  kdosi  ze  sálu  –  a většina
přítomných souhlasně zamručela.

„To snad je možné zajistit i bez vraždění, ne?“
„Je  třeba  pomstít  mrtvé.  Mrtví  neodpouštějí!“  prohlásil  vážně  jeden z kočkovitých

Ghoaveriňanů.
„Zabil jsem mnohem více útočníků než kolik bylo jejich obětí,“ prohlásil jsem. „Na

každého našeho mrtvého připadají dva mrtví nepřátelé. Kdo touží po další krvi?“
„To je málo! Musí zemřít všichni!“ křičel kdosi.
„Není dobrá společnost, kde se zabíjí jen ze msty,“ řekl jsem. „Pokud budete trvat na

smrti všech, nezůstanu zde na hvězdoletu ani o hodinu déle než bude nezbytně třeba.“
„Tak si jdi!“ ozývalo se ze sálu.
„Lidé,  neblázněte!“  vyskočil  uprostřed  sálu  Džataši.  „Jestli  půjde  pryč  Pozemšťan

Honza,  půjdeme s ním všichni,  kdo k němu patříme.  Zůstanete  tu  sami  a kdyby  někteří
z Omíorů přece jenom zůstali naživu na nějaké zapomenuté základně na Zemi, mohli by se
potom vrátit zpátky na loď – a nikdo z vás přece neví, jak se Omíorové zabíjejí!“
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Dalo se říci, že celý hvězdolet ztuhl. Ano, bylo to od nás trochu vydírání, jenomže
tady šlo o desítky ohrožených životů. Jejich smrt by nikomu nepomohla, byla by naprosto
zbytečná. Myslím si, že člověk, který osobně usekal hlavy desetitisícům svých nepřátel, má
právo několika z nich vymoci milost – zvlášť když se tím nikomu neublíží.

Soud nakonec s využitím prastarých zvyklostí Murkwairů rozhodl vytetovat všem na
čelo  řadu  velkých  modrých  lebek,  symbolu  vrahů  podle  prastarých  tradic  Murkwairů.
V jejich světě prý lebky na čele znamenaly prokletí do konce života a tento trest byl ukládán
zcela výjimečně. U Murkwairů kromě toho platilo, že dopadení takto označeného vraha při
dalším násilném činu bylo trestáno přísněji – a přísnější mohla být jedině smrt. Na Zemi
takový zvyk zaveden nebyl, snad kdysi ve středověku se v mnoha zemích užívaly tresty
zmrzačení,  třebas  usekání  rukou zlodějům,  ale  to  bylo dávno.  Tetování  zločinů na čelo
neodpovídalo  současným  pozemským  zvykům,  ale  nikdo  z pozemšťanů  už  proti  tomu
neprotestoval,  ani  Monika  a ženy  z rodu  Pattersonů.  Já  jsem  o tomto  trestu  po  soudu
diskutoval s několika lidmi z Murkwairů. Poukazoval jsem na to, že všichni pozemšťané,
kteří přežili, jsou i tak dost potrestaní, všichni přece přišli o prsty na rukou a to je jistě dost
vysoký trest.

„Jak  chcete  odlišit  toho,  kdo  přijde  o prsty  v takovéto  bestiální  akci,  při
mnohonásobných vraždách, od nešťastníků, kteří prsty ztratili pro pouhou neopatrnost při
práci? Takto zmrzačené obvykle ostatní lidé litují a snaží se jim pomoci, proč by však měli
litovat  vrahy?“  řekl  mi  Šantaj  –  a vrtěl  nechápavě  hlavou.  Pravda,  zmrzačení  mohlo
vzniknout  úrazem,  kdežto  tetování  představovalo  zcela  přesné  a jasné  označení  bez
možnosti  jiného  výkladu.  Murkwairové  byli  všemi  na  lodi  uznáváni  právě  pro  svou
spravedlnost – a když se to tak vezme, zachovali se vlastně i k vrahům dost milosrdně.

Pak přišli  na řadu spojenci banditů z řad příslušníků hvězdoletu. Tady byla situace
složitější. Někteří se přidali k mafiánům přímo, dostali od nich zbraně a pak vraždili; většina
přitom padla, ale někteří přece jen unikli. Jiní asi měli původně úmysl zabíjet, ale pak se
toho  zalekli.  Jednalo  se  většinou  o Um-lusíty,  ale  Murkwairové  usvědčili  i několik
pozemšťanů.

Také tuto druhou skupinu Murkwairové nakonec odsoudili poměrně mírně. Kdo byl
usvědčen z vraždy, dostal  též na čelo velké modré lebky, kdo nezabíjel,  označen nebyl,
i když měl u sebe zbraň. Všichni gangsteři i jejich pomahači však byli vyhoštěni z hvězdné
lodi  na  Zem.  Um-lusíté  měli  být  vysazeni  jenom  s nejnutnější  výbavou  na  některý
neobydlený ostrov, pozemšťané měli být předáni soudům své rodné země. Nakonec se však
u lehčích  případů  soud  shodl  na  pouhém vyhoštění  na  Zem.  Zasadil  jsem se  o to  já  –
a Murkwairové uznali, že můj úmysl může přinést dobré ovoce.

Po skončení soudu byli  vrahové předáni pozemským soudům i se všemi materiály,
dokazujícími jejich vinu. Kopie jsme předali rovněž zástupcům všech nedávno obnovených
světových  televizních  společností,  aby  je  odvysílaly  včetně  portrétů  živých  i mrtvých
mafiánů.  Vlády Země jsme oficiálně požádali  o přísné potrestání hlavních viníků,  neboť
takováto brutální akce podle našeho mínění nesměla zůstat bez trestu. Vzhledem k tomu, že
bylo  podezření  i na  spojení  mafiánů  s některými  oficiálními  místy,  oznámili  jsme,  že
pardonování zločinců by vedlo z naší strany k hospodářské blokádě příslušného státu. Byli
jsme však ujištěni, že i vlády pozemských států mají zájem na tom, aby se podobný incident
už nikdy neopakoval.

Na Zemi kolem tohoto případu vznikla pravá bouře. Škody společností i jednotlivců
dosahovaly v celosvětovém měřítku astronomické výše a viníci byli najednou představeni
celému světu ve vší parádě. V Organizaci spojených národů nám však na tiskové konferenci
několik reportérů vyčetlo, že jsme tím pošlapali desítky lidských práv, zejména presumpci
neviny,  neboť jsme dovolili  zveřejnit  plná jména a tváře viníků před jejich odsouzením.
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Zástupce  některých  evropských  států  se  též  dali  slyšet,  že  tetování  čela  lebkami  je
nehumánní. Jak prý jsem mohl něco takového dopustit?

Na to jsem odpověděl, že gangsteři, chycení se zbraní v ruce přímo při vraždě, nemají
nárok na presumpci neviny. Kromě toho – jeden soud už je shledal vinnými, takže mohou
být představeni světu jako právoplatně odsouzení. Naopak, teď je nutné zabránit tomu, aby
byli  vrahové  zkorumpovanými  soudy  na  Zemi  omilostněni,  neboť  beztrestnost  by  jim
dodala chuť do dalších zločinů. Komu se zdají málo humánní modré lebky na čelech vrahů,
ať si uvědomí, že jde o lidi, kteří vraždili a navíc se chystali podmanit si celý svět. Kdyby
měli úspěch, získali by zbraně, jejichž účinky si může každý na vlastní oči prohlédnout –
stačí zamířit obyčejný triedr na Měsíc a prohlédnout si nový kráter. Kdo nemá čas, může si
tu prohlédnout fotografie k tomuto účelu přivezené.

Kráter, do něhož by se vešlo deset Himalájí, obhájcům  ubohých gangsterů vzal vítr
z plachet.  Když se pak přidalo vysvětlení zmatků v pozemské dopravě a otázka náhrady
škod (navrhl jsem, aby škody zaplatily rodné země banditů), umlkli kritikové úplně. Pak
jsme se už v klidu rozloučili a vrátili se na hvězdolet.

*****
Shovívavější  rozsudek  se  mi  podařilo  na  spravedlivých  Murkwairech  vymoci

především pro jednoho obviněného. Jednalo se o lékaře Francesca Mirandelliho. Na jedné
straně byl majitelem pistole, propašované ze Země, což dokazovalo jeho spojení s Mafií,
nebo přinejmenším s Peppinem, což ostatně ani nepopíral. Na druhé straně jsem ho znal
jako člověka, jehož měly rády děti. Nezdálo se mi, že by byl tak špatný, aby spolupracoval
s mafiány na ovládnutí  světa.  Když mě pak ještě před soudem požádal o rozhovor mezi
čtyřma  očima,  neodepřel  jsem  mu  jej.  Přiznal  se  mi  ke  všemu  –  ale  nebyl  to  veselý
rozhovor.

„Udělal jsem hroznou chybu,“ řekl když jsme seděli spolu o samotě. „Kdo se nikdy
nesetkal s Mafií, nepochopí, co je to za příšernou organizaci. A já – já jsem Ital. My jsme do
téhle  špíny  zamotáni  všichni,  někdo  méně,  jiný  více,  ale  bez  viny  nebude  nikdo.  Kdo
nespolupracuje  přímo,  alespoň  drží  omertu,  mlčení.  Odmítnout  spolupráci  znamená  asi
totéž, jako sám nad sebou podepsat rozsudek. Oznámit pachatele policii je mnohem větší
hrdinství, než vyskočit jako první ze zákopu a zahájit bodákový útok proti kulometům.“

„Takže stačil jediný mafián, aby se všichni Italové této hvězdné lodi přidali k pokusu
o její ovládnutí i k ovládnutí světa...“ povzdychl jsem si trpce. „Není to trochu přehnané? Co
by se vám mohlo stát, kdybyste se vzchopili a odhalili Peppina, dokud to mělo smysl?“

„To nikdy nemělo smysl,“ pokrčil rameny Francesco.
„Myslíš,  že  by  se  ti  mohl  pomstít,  kdybychom ho odeslali  nejbližším letadlem na

Zem?“
„Samozřejmě! Vy jste přece naivní,  až to bolí!“ vykřikl  Francesco.  „Protože vy si

nedovedete představit, co znamená pomsta Mafie! Mě samotného by možná neohrožovali,
stačilo by jim, kdyby mi čas od času poslali jedovaté oznámení, kterému z mých příbuzných
se přihodila jaká nehoda! Já mám někde na Zemi zbytek rodiny – ženu mi Omíorové zabili,
tu jsem viděl umírat na vlastní oči, ale někde u příbuzných jsou ještě mé tři děti! Nevím
u koho jsou, ani jestli jsou vůbec naživu. Já jsem se pro ně chystal už dlouho – a pak za
mnou jednoho dne přišel Peppino. Že ví, kde mám syny a dcerku, ale že mu musím pomoci,
jinak je nikdy neuvidím. No – co byste dělal, kdybyste dostal takovou nabídku? Já jsem
přikývl,  ale  byl  jsem pevně rozhodnut  vrátit  se  při  nejbližší  příležitosti  na  Zem,  sebrat
rodinu a uprchnout s ní někam, kam by za mnou ti kmotrové nemohli.“

„Ano – jenže bys těm kmotrům nejprve umožnil ovládnout celý svět. Rád bych věděl,
kde  by  pak  na  Zemi  zbylo  místo,  kam  by  se  oni  nedostali.  Francesco,  já  věřím,  že
organizace jako Mafie je strašná. Ale nejhorší je na ní právě to, jak ji všichni slušní lidé
pomáhají  ukrývat  a tím  jenom pomáhají  zvětšovat  její  sílu.  Na  Zemi  se  stala  strašlivá
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katastrofa. Převrátila svět vzhůru nohama, civilizaci bylo třeba dávat znovu dohromady od
samého začátku.  Byly zpřetrhané všechny příbuzenské  vztahy,  zmizely  matriky,  všichni
včetně vás Italů měli možnost začít nový život. Jak to, že se Mafie zkonsolidovala dřív než
vy? Já ti to povím. Byla to ta vaše přísná omerta, mlčenlivé podporování zločinců, kteří si
vás zase ovládli a dělají si z vás sluhy. A vy je pořád stejně podporujete. Jako ovce.“

„Tobě se to mluví,“ povzdychl si. „Ty rodinu nemáš, nebo ji budeš mít aspoň tady, na
očích. A navíc máš zbraně, jaké zatím nikdo nezná a neumí proti nim najít protitah. Potom
se ti to směje, ale my jsme vydáni kmotrům na milost a nemilost – a to je něco jiného!“

A v té chvíli jsem dostal nápad.
„Tak ty si  myslíš,  že  je to dáno jenom zbraněmi,“ řekl jsem pomalu.  „Já se však

obávám, že nemáš pravdu. Mít zbraň samo o sobě nestačí. Nestačí ani odvaha, je-li slepá.
Člověk musí mít i svědomí. Itálie se honosí svým křesťanstvím, ale nejzbožnějšími jsou asi
vrahové z Mafie. Jak je to možné?“

„To já nevím, zeptej se jich na to sám...“
„A ty sám – jsi křesťan?“
„Považuji se za křesťana,“ přikývl.
„A tvoje svědomí by ti dovolilo vztáhnout ruku na život některého ze tvých sousedů?“
„Myslím, že ne,“ zavrtěl hlavou. „Já jsem byl odhodlán zbraň nepoužít ani tady, na

lodi.“
„Tak vidíš,“ pokrčil jsem rameny. „To bude ono. Tobě asi svědomí nedovolí tvého

souseda zabít, ty mu nemůžeš ublížit, ani kdyby ti postupně zabíjel děti. A on to bude dělat,
když pro něho nebudeš zabíjet jiné. Takže ty budeš raději zabíjet jiné – třeba i děti...“

„Ba ne, tak to není!“ vyskočil Francesco. „Kdybych věděl o někom, kdo ohrožuje mou
rodinu, Madonna mia...“

„Aha!  Takže  –  kdyby  tobě  někdo  vraždil  děti,  zabiješ  ho  na  místě  jako  psa,
samozřejmě budeš-li mít čím. Když však bude někdo před tvým domem vraždit jiné, cizí
děti, zalezeš jako spráskaný pes do boudy.“

„Já – nevím,“ přiznal Francesco.
„Co bys dělal, kdybych ti nabídl něco, co u vás v Itálii nikdo nezná a co by ti dalo

větší moc než má Mafie?“ vypálil jsem na něho znenadání.
„Jak to myslíš?“
„Uděláme spolu takovou dohodu, chceš? Daruji ti něco, co nám pomohlo zvítězit nad

Omíory. Je to ovšem strašlivá zbraň a hodně záleží na tom, komu se dostane do rukou, kdo
ji bude ovládat. Když ti ji dám, můžeš s ní zabít kohokoliv, kdo se ti dostane na dosah.“

„A ty bys mi ji chtěl svěřit?“ vytřeštil oči Francesco. „Co kdybych ji začal zneužívat?
Vždyť přece jsem...“

„Já to risknu,“ přikývl jsem klidně. „Ty bys byl přece docela normální člověk, kdyby
ses tak nebál kmotrů. Dám ti tedy něco, co tě může zbavit strachu. S takovou zbraní se
můžeš ubránit třeba celému pluku vojáků. Můžeš si zajistit bezpečnost svých dětí. Můžeš se
s ní postavit i proti Mafii, nikdo si nebude před tebou jistý. Ale opakuji, bude záležet jen na
tvém svědomí, zda ji vůbec použiješ – a proti komu. Já chci věřit, že právě ty takovou moc
nezneužiješ.“

Francesco hodnou chvíli vypadal, jako kdyby vedle něho uhodil hrom. Pak se však
přece jen trochu vzpamatoval.  Když jsem po chvilce  opakoval  svou nabídku,  jen němě
přikývl.

U soudců jsem pak vymohl zmírnění pro Francesca – a aby to nebylo nápadné, i pro
některé další mafiány. Murkwairové byli zprvu kategoricky proti, ale když jsem prozradil
svůj plán Šantajovi, on své kolegy přesvědčil. Zmírnění trestu se vztahovalo jen na ty, kdo
se drželi víc v pozadí a nepoužili své zbraně. Nebylo jich mnoho, celkem pět, ale mezi nimi
byl Francesco zdánlivě bez jakéhokoliv privilegia.
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Až na jednu maličkost.
Večer  před  odletem  letadel  s eskortou  jsem  rozmlouval  mezi  čtyřma  očima

s Francescem a ostatními čtyřmi lehčími případy.  Těm čtyřem jsem se snažil  jen trochu
promluvit  do duše,  výsledkem jsem si  ale nemohl být jist.  Gangsteři  sice vypadali jako
kajícníci, ale co si skutečně mysleli, zůstalo pro mě záhadou.

Francescovi jsem potom předal zbrusu nový náramek, jako vejce vejci podobný všem
ostatním, ovšem uvnitř měl několik podstatných odlišností.

Předně  v něm  byl  zamontován  urychlovač  času,  ovládaný  pouhým  myšlenkovým
příkazem. To byla slíbená Francescova zbraň; ostatní odlišnosti byly naopak pojistkou proti
jejímu zneužití, což jsem mu však už neřekl. Dozvěděl se jen to, že tento náramek se nedá
sundat a že bude jako všechny náramky na hvězdoletu neustále ukazovat jeho polohu, ať se
přemístí kamkoli po světě. V nejvyšší nouzi by si mohl vestavěnou miniaturní vysílačkou
zavolat o pomoc, ale kladl jsem mu na srdce, aby tuto možnost použil jen v případě krajní
nouze.

To bylo – všechno.
Dozvěděl se ode mne ještě několik užitečných detailů, ale na většinu by jistě časem

přišel sám. Nepotřeboval ani naše ztužené meče, mohl použít jakýkoliv ostrý předmět. Jako
nesmírně účinná zbraň by pro něho mohly být obyčejné drobné kamínky, sebrané u cesty –
mohl  je  totiž  vymrštit  z bubliny  urychleného  času.  Dobře  jsem si  pamatoval,  jak  jsem
tenkrát v pralese u Amazonky odhodil zapnuté náramky Omíorů, jimiž se bestie pokoušely
paralyzovat Moniku – a jak jeden z nich proletěl kmenem stromu a roztrhl jej vedví.

„Můžeš v urychleném čase chodit i po vodě,“ dával jsem mu poslední rady. „Jen se
nesmíš zastavit, jinak urychlovač vysadí a nechá tě ve štychu.“

„Já  ti  slibuji...“  řekl  Francesco,  když  jsem  odcházel.  Neřekl  co,  ale  doufal  jsem
v jediný výklad jeho slibu...

 *****
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Mimozemské děti
Snadnost,  s jakou  mě  v kritickém  okamžiku  vyřadil  jediný  člověk,  otřásla  mým

sebevědomím. A mohlo to být ještě horší,  kdyby Peppino přišel  o chvíli  dřív.  Pak bych
nemohl zasáhnout proti vyděračům v bojových letounech, ohrožujících hvězdolet zvenčí.

Přestal jsem se proto zajímat o obnovu Země a na nějakou dobu jsem se místo vyvíjení
dalších  strojů  věnoval  pronikání  do  tajů  Omíorských  robotů  a počítačů.  Zemi  jsem
nenechával úplně stranou, starali se o ni přece jiní. Výrobu letadel a jejich distribuci vedli
Ghoaveriňané s Xítiany a na Zemi jim v tom pomáhaly tisíce pozemšťanů.

Brzy jsem poznal, že to není jednoduchý oříšek. Ukázalo se, že v hlubinách pamětí je
o počítačích připraven dokonalý kurs pro učící stroje, ale Sengö se velice dlouho rozmýšlel
vyhovět mému naléhání,  aby mi tento kurs dal. Měl by být podle jeho odhadu na samé
hranici únosnosti, vzhledem k tomu, co už jsem měl. Také Monika mě opatrně přemlouvala,
abych si chuť na další univerzitu nechal zajít, jenomže sama byla o něco optimističtější než
Sengö a nakonec svého kolegu přemluvila, aby to se mnou zkusil.

„Víš co tím riskujeme?“ obořil se na ni Sengö. „Chtěla bys mít za muže idiota?“
„Honza má přece pořád rezervy a ty počítače nejsou zase tak složité, aby je nezvládl,“

namítala Monika.
„Jestli  se zblázní,  nechoď za mnou brečet!“ vrčel Sengö, ale pak se dal přemluvit.

Možná ho to samotného zajímalo.
Tohle  mi  ovšem neřekli  –  rozhodně  ne  předem.  A tak  jsem si  ještě  jednou prožil

proceduru nalévání vědomostí, jako už dvakrát předtím – a rozhodně naposledy v životě, jak
tvrdil Sengö s mlčenlivým přitakáním Moniky. I nadále bych prý mohl shromažďovat další
vědomosti, jenom ne tak snadno a rychle. I tak jsem prý využil strojového učení xinthú ze
všech lidí nejvíce; na další jsem už neměl rezervy.

Počítače Omíorské civilizace pak opravdu nebyly složité, jak se mi zpočátku zdály.
S našimi  pozemskými  toho  neměly  mnoho  společného,  snad  jenom základní  myšlenky.
Architekturu měly postavenou docela jinak a to mi asi zpočátku, když jsem se pokoušel
vyzrát na ně vlastním výzkumem, dělalo ony velké potíže. Jakmile jsem dostal vědomosti
podle školy Omíorů, prohlédl jsem je – a pak už mi to šlo skoro samo.

Základní  odlišností  mezi  pozemskými počítači  a počítači  Omíorů byly ve struktuře
zpracování.  Naše  počítače,  jaké  se  vyráběly  na  Zemi  před  invazí,  měly  obvykle  jediný
procesor, pomocí sběrnice připojený k pamětem, diskům, zobrazovacím kartám a ke všem
ostatním periferním zařízením. Počítače Omíorů to tak oddělené neměly. Měly rovněž jakési
sběrnice, k těm se však připojovaly celé „mozkové jednotky“. To byly vlastně procesory,
jenomže  každý  z nich  měl  svou  obrovskou  paměť  čistě  pro  sebe.  Každý  byl  schopen
samostatné  práce,  ale  každý  z nich  si  udržoval  pomocí  sběrnice  koordinaci  se  všemi
okolními procesory. I v malém, přenosném počítači bylo takových procesorů několik stovek
a každý měl přitom větší část své paměti zaplněnou údaji z různých oborů.

Proniknout  do takové džungle bylo samozřejmě velmi těžké a vyžadovalo to nejen
znalosti, ale i čas. Naproti tomu byly všechny procesory shodné co do provedení, rovněž
programy byly podobné, takže pochopením základů by mohl každý člověk snadno pochopit
celou tu navzájem prorostlou strukturu.

Byl jsem prvním člověkem Země, komu se dostalo vědomostí o počítačích Omíorské
civilizace, a vůbec jediným, kdo snesl všechny informace o gravitační a hmotové technice.
Měl bych teď těchto znalostí  nějak využít.  Měl jsem ovšem neustále na paměti  nutnost
pomoci  pozemské  civilizaci  a počítače  by  byly  další  pole,  kde  bychom mohli  očekávat
podstatný přínos. Teď byly pozemské počítače na dlouho, možná na celé desítky let mimo
hru.  Zachovaly  se  jich  sice  po  celém  světě  statisíce,  ale  jejich  výroba  byla  zničena,
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odborníci nebyli naživu nebo se nemohli najít; nevypadalo reálné očekávat v dohledné době
pokračování ve vývoji pozemské počítačové techniky. Na druhé straně bylo zřejmé, že na
tuto výrobu asi hvězdolet nebude stačit svými výrobními kapacitami. Možná bychom mohli
ke vzkříšení počítačů dát impuls, vyškolit odborníky, ale bylo mi jasné, že tato výroba musí
začít  na  Zemi.  A také  jsem už  věděl,  že  se  toho  obrovského  podniku  těžko  zúčastním
osobně, ačkoliv jsem byl v současné době jediný odborník na Omíorské počítače v širokém
kosmickém okolí.

Měl jsem však teď dost  vědomostí  na to,  abych se  konečně mohl  pustit  do úprav
programů  na  hvězdoletu.  Nemohl  jsem  sám  změnit  pojistku  anulující  veškeré  změny
programů, ale tato pojistka sama o sobě byla docela užitečná. Ostatně i všechny změny byly
pokaždé zapisovány a bylo možné dát zase všechno do původního stavu. Zajistil jsem, aby
byly  změny  ukládány  nejen  do  centrálních  počítačů  hvězdoletu,  ale  i do  menších,
přenosných počítačů. Ty nemohly být vynulovány jedním heslem a s jejich pomocí by bylo
možné obnovit programy centrálních počítačů v rekordně krátké době – během několika
sekund.  Konečně  jsme se  nemuseli  obávat,  že  nějaký terorista  nebo mafián  tak  snadno
ohrozí hvězdolet a jeho prostřednictvím i mladou pozemskou civilizaci.

Když jsem skončil tuto úpravu, cítil jsem, že bych si měl odpočinout. Byly pro to hned
dva důvody.

První byl ten, že jsem od posledního strojového učení pociťoval stálé napětí a bylo
záhodno se poněkud uvolnit. Trochu se mi občas třásly ruce. Monika si toho samozřejmě
všimla ihned a byla z toho pořádně smutná; i když to ani mrknutím oka nedala najevo.

Druhým důvodem bylo, že jsem nemínil žít  jen jako suchý vědátor,  který nic neví
o tom, co se děje kolem něho. Však jsem si byl jist, že mě brzy něco zajímavého napadne
a já tomu pak věnuji všechno.

*****
Trochu  jsem  se  začal  zajímat  i o to,  co  dělala  Monika  a doktoři  všeobecně.

Neobsluhovali nestvůrné stroje Omíorů, ale starali se o narozené děti. Bylo to určitě také
velice  zajímavé.  Děti  všech ras  žily  v dětské zóně pohromadě,  hrály  si  spolu,  občas  se
trochu kočkovaly, ale odmalička se učily ovládat se aby si navzájem neublížily. To bylo
nutné, vždyť děti Omíorů nebo Um-lusítů byly fyzicky mnohem silnější než děti z ostatních
ras;  naopak  Kuburové  a Xítiané  byli  mnohem  menší  a slabší.  Monika  svou  vlídností
dosáhla, že si spolu v pohodě hráli Omíorové s Xítiany a Kuburové s Um-lusíty, ačkoli staří
Omíorové  kdysi  na  Xítianech viděli  jen  jejich  jemné maso  a Um-lusíté  dodnes  několik
kilometrů od dětské zóny představovali stálé nebezpečí pro klid na hvězdné lodi.

Zpočátku jsme diskutovali  o tom,  zda by se  raději  neměli  na  výchově dětí  podílet
příslušníci všech ras; každá by měla na starosti jenom své soukmenovce. Možná jsme jim
brali  část  jejich  originality  a hrozilo  úplné  přetrhání  posledních  pout  s jejich původními
civilizacemi, neboť jsme děti vychovávali podle zvyklostí Země. Zato jsme jim do vínku
dávali  laskavou  snášenlivost  a pracovitost,  což  také  nebylo  málo.  Jak  by  asi  byly  děti
vychovány násilníky a povaleči Um-lusíty, kteří na hvězdoletu neustále vyvolávali spory?
Několik návštěvníků ze Země nám vyčetlo, že jsme odebrali děti jejich rodičům, což podle
nich bylo nelidské. Museli jsme jim na to připomenout,  že tyto děti  žádné pravé rodiče
nemají, narodily se přece ze strojů. Omíorové tady žádné dospělé soukmenovce neměli – ti
by je určitě nevychovávali ke vzájemnému porozumění s dětmi bývalých otroků.

Oddělení dětské zóny od zbytku hvězdoletu bylo zpočátku naprosto nezbytné, aby se
děti,  především  Omíorské,  nestaly  obětí  rasové  nenávisti.  Jenom  někteří  příslušníci
mírnějších  ras,  jako  Xítiané,  Ghoaveriňané,  Murkwairové  a pozemšťané  našli  v sobě
dostatek mravní síly starat se poctivě i o děti svých nedávných vrahů. Shodli jsme se na
tom, že ohrožování dětí nestabilitami ve společnosti na hvězdoletu nemůžeme dopustit. To
však neznamenalo, že by se do dětské zóny nikdo cizí nesměl podívat. Pokud měl někdo
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z obyvatel  hvězdoletu  zájem  vidět  děti  vlastní  rasy  nebo  i jiných  ras,  mohl  by  je  –
samozřejmě  pod  dohledem  –  kdykoliv  navštívit.  Ale  bývalí  otroci  nebyli  zvyklí  děti
vychovávat  a většinou  ani  o dětské  oddělení  nejevili  zájem.  Ani  ti  kdo  zde  pracovali
nedokázali své krajany přemluvit, aby se sem občas podívali. Tady bylo nejvíc vidět, jak
mezi otroky chybí ženský prvek.

Mnohem častěji se o děti na hvězdoletu zajímali lidé ze Země. Tady jsme museli být
opatrnější, skoro jako v případě Um-lusítů, aby tento zájem nebyl diktován skrytou touhou
po odvetě,  ale  většinou šlo  o pouhý zájem vidět  na  vlastní  oči  exotické  bytosti.  Drtivá
většina lidí, kteří invazi Omíorů přežili, neviděla žádného Omíora zblízka na vlastní oči.
Kdo toto pochybné štěstí měl, obvykle setkání nepřežil a proto jsme se ani nedivili, že se tak
mnoho pozemšťanů až několik let po invazi chtělo dozvědět, jak vlastně vypadaly zelené
bestie, které naši civilizaci rozvrátily. Ani tyto zájemce jsme do dětské zóny nepouštěli rádi,
připadalo nám nevhodné ukazovat jim děti jako nějaká zvířata v zoologické zahradě. Pro
návštěvníky  jsme  měli  připravené  dokonalé  videozáznamy,  na  nichž  byli  nejen  malí
Omíorové,  ale  i děti  ostatních  ras.  Tyto  videozáznamy  jsme  natáčeli  i na  pozemské
videokazety  a prodávali  jsme  je  zprvu  návštěvám,  později  i na  Zemi,  kde  byly  dlouho
bestsellerem.

Stávalo se však, že se někteří návštěvníci nedali odbýt pouhou nahrávkou dětských
her. Jedním z nich byl i malíř Leo Dundir. Přiletěl na hvězdolet s prosbou, zda by si nemohl
nějaké mimozemšťany namalovat. Videozáznamy s díky odmítl, prohlásil, že je už viděl, ale
že na žádném nenašel to, co doufal najít osobně – náladu, jaká mezi těmito dětmi panuje.
Zajímalo  ho  mimo jiné  i to,  jak  by  mimozemšťané  vnímali  pro  změnu  naše  pozemské
umění. S Dundirem jsem jednal nejprve já sám, pak se k nám přidala Monika a skončilo to
tím, že malíř  dostal  dvě místnosti  v dětské zóně – jednu k bydlení,  druhou jako ateliér.
Přicestoval  se  dvěma kufry,  ale  neměl  v nich  ani  náhradní  ponožky,  jen samé malířské
potřeby. Nejvíc jsem ho potěšil, když jsem mu podle jeho návrhu udělal opravdový malířský
stojan, protože vlastní se mu do letadla nevešel.

Leo se nejprve objevil  mezi dětmi jako každý jiný člověk.  Pomáhal nám roznášet
obědy a večeře, dokonce krmil nejmenší, poslední děti narozené ze strojů. Pak si přinesl
náčrtník, sedl si do koutka v největší herně a začal si kreslit studie jejich obličejů.

Většinu těchto obrázků hned na místě dětem rozdal. Děti brzy objevily, že umí něco
nového,  zajímavého,  s čím se  až  dosud  nesetkaly.  Dundir  jim ochotně  vysvětloval,  jak
maluje. Pravda, malování nebylo pro děti tak nové, samy přece často pod dohledem Moniky
malovaly, ale tady se setkaly s někým, kdo tento obor ovládal opravdu dokonale.

Ochotně pak s malířem chodily i do jeho ateliéru, kde se začala shromažďovat sbírka
náčrtů a kde začaly vznikat už i větší obrazy, provedené dokonaleji než jen pouhé náčrty.
A právě v té době jsem skončil zabezpečovací práce programů hvězdoletu a rozhodl jsem se
odpočinout si od dosavadních starostí a práce. Právě včas, abych se mohl věnovat kontaktu
umělce s dětmi.

Jako každý obyvatel hvězdné lodi, i Leo dostal základní dávku omíorské řeči – jinak
by  se  nedomluvil  a potřeboval  by  stále  tlumočníka.  To  on  ostatně  nechtěl  a ochotně
souhlasil se strojovým učením, jedinou cestou, jak to zvládnout. Brzy se však ukázalo, že
omíorština  nemá  dostatek  slov,  jimiž  by  vyjádřila  malířovy  potřeby.  Bylo  vidět,  že
Omíorové neznali a nepěstovali umění. Leo si musel pomáhat pozemskými slovy a když
jsme  to  prodebatovali  spolu  s doktory,  rozhodli  jsme  se  včlenit  příslušná  slova  do
omíorštiny, aby je následující žáci dostávali spolu s původními. Neměli jsme odborníky na
lingvistiku, bylo ostatně sporné, zda se na Zemi vůbec někde zachovali, ale bylo nám jasné,
že  i řeč  se  vyvíjí  a pokud vznikne potřeba nových slov pro nové prvky,  je  nutné nějak
vhodně je doplnit.
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Leo Dundir  připravil  podklady nejen pro zařazení  nových slov,  ale  učil  tato  slova
i děti. Ty o jeho práci projevily veliký zájem. Jak se dalo očekávat, zpočátku se na našeho
malíře  vrhly  všechny  s nadšením,  to  však  postupně  začalo  opadávat,  jak  jim  malíř
zevšedněl. Několik desítek dětí však malíři  zůstalo věrných i potom, když už ho většina
ostatních brala jen jako dalšího dospělého v jejich dětském světě.

„Potřeboval bych něco vysvětlit,“  přišel  za mnou Leo po několika týdnech pobytu
mezi dětmi.

V té době s námi kromě něho byla i jeho žena a syn. Jako každý, kdo tu měl žít delší
dobu, si je přivezl ze Země.

„Ať  maluji,  jak  maluji,  pořád  mě  kritizují,“  stěžoval  si  trochu  dotčeně.  „Zejména
Omíorové. Když maluji něco tužkou nebo uhlem a dám si záležet, jsem pro ně jednička.
Jakmile se ale dám do barev, nic jim není recht. Prosím tě, nemají nějaké jiné vidění než
my?“

„Probůh, ty to dosud nevíš?“ vytřeštil jsem na něho oči. „Vnímají přece jiné spektrum
barev než my! Zaručeně vidí víc infračervené a kdovíco ještě!“

Rozhodli jsme se vyzkoušet, jaký barevný rozsah Omíorové vidí a změřit to trochu
pečlivěji. Požádal jsem jednoho, aby zašel se mnou do laboratoří a tam jsme spolu proměřili
každý kousek spektra zvlášť. Nebylo to obtížné, ale výsledky byly zajímavé. Podle nich
Omíorové vidí mnohem více barev než my lidé, a to nejenom na infračervenou stranu, ale
také směrem k ultrafialové složce spektra.

„Proto se nediv, že se na tebe dívají trochu kriticky,“ shrnul jsem svá měření Leo
Dundirovi.  „Ty by ses také díval s podezřením na barvoslepého malíře,  jehož oči vůbec
nevidí  –  dejme  tomu  červenou  barvu.  Také  by  mohl  být  dobrý,  dokud  by  kreslil
jednobarevně, ale kdyby namaloval západ slunce bez červené, to by asi nešlo!“

„To je pěkná patálie...“ podotkl Leo zaraženě.
„Co se dá dělat – maluj pro ně černobíle, nebo je nauč malovat s barvami a oni si

budou malovat podle svého vidění. Problém asi bude, kde pro ně seženeme infrabarvy...“
Ukázalo  se,  že  s barvami  velký  problém nebude.  Když  jsem navrhl  Omíorům,  že

uděláme průzkum barev, jeden z nich, pravděpodobně největší ctitel Leových obrazů, byl
ihned pro a spolu se mnou začal zkoušet všechny možné kombinace barevných materiálů.
Omíorský  chlapec  se  jmenoval  Fernando,  neboť  Monika  dala  všem  novorozeným
Omíorkům na památku jména svých dávných spolužáků, zabitých při invazi.

Leo potlačil uraženou ješitnost a věnoval se novému žáku s veškerou péčí. Ukázalo se,
že mladičký Fernando má pro malířské umění obzvláštní cit. Leo ho učil malovat ve spektru
barev,  jaké  vidí  lidé  Země.  Fernando si  k tomu sám přidal  barvy,  syntetizované  s mou
pomocí. Byly to podivné barvy, některé tmavočervené, obsahovaly nejspíš cosi z viditelné
části spektra. Jiné byly šedé a některé dokonce černé, protože lidské smysly je nevnímaly
vůbec. Fernando je začal používat ve svých malbách – byly zpočátku neumělé, ale Leo
svému žáku trpělivě objasňoval chyby, jichž se dopouštěl, každý další obraz byl zajímavější
a - dalo by se říci, tak nějak pravdivější.

Jednoho dne za mnou přiběhl Leo celý rozrušený.
„Já toho kluka přetrhnu!“ začal už ve dveřích. „Honzo, pojď se podívat, co mi udělal!“
V Leově  ateliéru  byl  na  plátně  napnutý  dosud nezaschlý  obraz.  Byla  na  něm část

dětské  herny,  kde  si  hrály  mladší  děti.  Obraz  byl  vyveden  velice  realisticky,  zejména
obličeje dětí byly velice zdařilé, ale totéž dokáže zachytit i fotografie. Z tohoto obrazu však
přímo zářil klid a pohoda – ačkoliv si s pozemskými batolaty společně hráli i malí Um-lusíté
s Omíory, což by pro neznalé lidi vypadalo velice nezvykle a možná i hrozivě.

„Vidíš, co mi s tím udělal?“ zakvílel Leo.
„Co má být?“ pokrčil jsem rameny.
„No jo, ale ty jsi neviděl, jak to vypadalo předtím, než se do toho Fernando pustil!“
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„Vždyť je to docela hezké!“
„No právě!“ vykřikl  Leo.  „Ten rošťák mi sem přidal  svoje infrabarvy! Když jsem

přišel, byli tu snad všichni Omíorové a byli úžasem bez sebe, ale jakmile mě spatřili, utekli
jako školáčci, nachytaní na hruškách!“

„Asi se jim to líbilo, ale já se nedivím, je to docela věrně zachyceno. A co se týče
Fernandových infrabarev, těch si nemusíš všímat, my je přece nevnímáme.“

„Myslíš?“ otočil se ke mně. „Tak já ti něco povím. Fernandovy infrabarvy do obrazu
vdechly život, jaký tam předtím nebyl – anebo tam byl jen náznakově.“

„Ale – my je přece nevidíme...“ podivil jsem se.
„Jsi si tím jistý?“ vybuchl Leo. „Poslyš, není to nakonec podobné jako s hudbou?“
„S jakou hudbou?“ zarazil jsem se.
„Tam se také tvrdilo, že člověk neslyší vysoké tóny, že mu ultrazvuky nic neříkají. Pak

se prokázalo, že pokud zvuk projde levnější aparaturou, která nepřenáší kmitočty alespoň
dvaceti kilohertz, jsou všechny tóny zastřené a zkreslené. Člověk sice ultrazvuk neslyší, ale
hudba se mu bez něj  jeví plochá a nevýrazná. Právě on tvoří  jedinečnou barvu každého
nástroje! Člověče, jestli je tomu tak i s barvami, nemohli bychom my lidé malovat – protože
nevnímáme infrabarvy!“

To bylo odvážné tvrzení, ale mohlo mít v sobě víc pravdy, než jsme si byli ochotni
zpočátku přiznat.

„No dobrá,“ nadhodil jsem nesměle. „Kdyby tomu bylo jako s hudbou, co to znamená?
Lidé ultrazvuky neslyší, budiž, ale s barvou zvuku nástrojů hudebníci pracují docela dobře.
Co když zvládneš i Fernandovy barvy – on by ti s nimi snad mohl pomoci, ne?“

„Kuře bude učit slepici hrabat!?“
„Na  světě  bylo  mnoho  barvoslepých  lidí,“  povzdychl  jsem  si.  „Mnozí  vůbec

nerozeznávali červenou barvu od zelené, pro ně museli být na semaforech pro pěší místo
barev zobrazeni stojící nebo chodící panáčkové. Ale i takoví lidé se chtěli dívat na obrazy
starých mistrů. Dívali se, ačkoliv na nich neviděli všechno. To jsme ostatně neviděli ani my,
protože většina starých obrazů věkem zčernala k nepoznání. Komu to však vadilo? Pokud
budeš malovat pro lidi a ne pro Omíory, infrabarvy potřebovat nebudeš. Možná se stane, že
Fernandovy  obrazy  budou  věrnější  a pravdivější  než  tvoje.  Říkalo  se  –  mezi  slepými
jednooký králem. Proč by nemohl být králem trojoký, když toho vidí mnohem víc než my?“

„No, máš možná pravdu,“ uklidňoval se Leo. „Ten kluk mi do obrazu přidal něco, co
jsem  tam  já  sám  neviděl  –  a obraz  tím  získal  takovou  náladu,  na  jakou  bych  se  sám
nezmohl. Ten kluk má ostatně ohromný talent. Já se podívám na jeho barvy – a možná si je
nechám trochu vysvětlit...“

„Mohl bych ti  trochu pomoci,“ nadhodil  jsem. „Co kdybych ti  udělal  elektronický
převodník? Převede ti  infračervené světlo na viditelné;  mohl by ses takovým přístrojem
podívat  nejprve  na skutečnost,  pak na  své obrazy a poznal  bys,  jaké infrabarvy ti  ještě
chybí.“

„No – mohu to zkusit,“ zavrčel Leo. „Jenže mám takový pocit, že Omíorové budou
jako malíři  mnohem lepší. Vždyť oni vidí vlastníma očima to, na co já bych potřeboval
přístroje. Copak se potom s nimi můžeme srovnávat?“

„Cožpak i barvoslepý nemůže namalovat pěkný obraz? Netvrdilo se o mnoha známých
malířích, že nemají správný pohled na svět a proto malují tak zvláštním stylem? Poslyš Leo,
já mám dojem, že malířina – a vůbec umění je jen z menší části  záležitost dobrých očí,
mnohem víc k tomu bude třeba dobré srdce. Nezdá se ti to také tak?“

„No – možná máš pravdu,“ rozjasnil se Leo. „Jenomže jak to, že to dokáže i takový
Omíor Fernando?“
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„A ty si myslíš, že Fernando nemá srdce?“ usmál jsem se. „Podívej se, jak se občas
stará o jiné děti. To není žádná zelená bestie! Omíorský kluk – trochu rošťák, pravda, ale
vždyť on má city skoro stejné jako my pozemšťané.“

„Každopádně jsem hrozně rád, že jsem na tohle narazil už teď...“ zabručel na to Leo.
Ale bylo vidět, že se už na Fernanda nezlobí. On ho snad měl rád – určitě ho uznával aspoň
jako malířské embryo, z něhož však jednou může vyrůst opravdový velikán...

*****
Mě ovšem hned po této epizodě napadla další  myšlenka.  Což takhle seznámit děti

všech ras s jinými druhy pozemského umění? Prostřednictvím našich poboček jsem podal
na  Zemi  pár  inzerátů,  kde  jsem  zval  na  hvězdnou  loď  pozemské  kapely,  aby  zahrály
nepozemšťanům. Takhle otevřeně jsem to sice nestylizoval, ale nabízel jsem dobrý výdělek
za čtvrt roku trvající pobyt kapelám s různým hudebním zaměřením. Zpočátku se zdálo, že
hudebníci  na  světě  vyhynuli,  ale  pak  se  zájemců přihlásilo  dost  a mohli  jsme si  z nich
dokonce vybírat.

Kupodivu  se  pozemská  hudba  zalíbila  i malým  Um-lusítům,  zejména  břeskná
dechovka a hlasitý rock. Kuburové a Xítiané zase dávali přednost komorním koncertům. Na
závěr  pobytu na lodi  musela  každá kapela  uspořádat koncert  pro dospělé.  Také tady se
ukázalo, že děti mají podobný vkus jako dospělí. Um-lusíté ani nechtěli dechovku pustit na
Zem, nejradši by ji zajali jenom pro sebe.

Domluvil jsem se všemi kapelami, že se za několik let vrátí a zopakují si toto hvězdné
turné. Do té doby musely našim mimozemšťanům stačit nahrávky, objednané u pozemských
firem spolu s přístroji na přehrávání.

Několik desítek hudebních nástrojů jsme si dokonce sami okopírovali a i když nebyly
dokonalé, pár mimozemských dětí se na ně začalo s velkou vervou učit hrát. Podali jsme si
na Zemi inzeráty na učitele hudby a tři jsme ihned angažovali. Ukázalo se totiž, že hudbu,
stejně tak jako malování, nelze vtěsnat do programů strojového učení a místo jednoduchého
nalévání  vědomostí  do  hlavy musela  nastoupit  nezvyklá  námaha  učitelů  i žáků,  námaha
navíc nejistá, neboť kromě vědomostí je ke každému opravdovému umění zapotřebí i cit –
a ten není dán všem lidem stejně. Bylo přitom divné, jaké úspěchy měli malí Omíorové
i v hudbě,  když  přece  jejich  předkové  umění  nepěstovali  a cit  byl  pro  ně  něčím  zcela
neznámým.

Prožil jsem opravdu krásné prázdniny mezi dětmi. Všechny mě oslovovaly „strejdo
Honzo“  a dobře  si  se  mnou rozuměly.  Znal  jsem zpaměti  dost  pohádek právě  tak  jako
Monika, avšak pohádky ode mne byly přece jenom jiné a to se ví, měl jsem brzy dost a dost
vděčných posluchačů. Po celou tu dobu jsem navíc pobýval v těsné blízkosti Moniky – a ta
měla z úspěchů dětí stejnou radost, jako já sám.

Tímto odpočinkem se mi navíc podařilo zbavit se konečně napětí po posledním učení.
Už se mi ani netřásly ruce, jako zpočátku. Monika to zjistila dříve než já sám – a jistě si
oddechla. Rozhodně jsme teď byli k sobě mnohem blíž než kdy předtím – a bylo to docela
nádherné. Ale to zdaleka nebylo všechno, nejkrásnější nás teprve čekalo. Jednoho večera mi
Monika  v mém objetí  tajemně  sdělila,  že  se  brzy  počet  dětí  v dětské  zóně  zase  trochu
rozroste.

Omíorské stroje na děti byly už dávno vypnuté, vyčištěné a zakonzervované a sloužily
jen jako exponáty pro muzeum hrůz, opatrované pro výstrahu budoucím generacím. Byly tu
sledovací  náramky  otroků  i náramky  Omíorů  s vestavěnými  paralyzátory,  ruční  zbraně
i obrázky  zničených  měst  Země.  To  všechno  skrývala  ve  svých  útrobách  hvězdná  loď,
mezitím přeměněná ve hvězdu nové naděje.

Po vypnutí strojů na děti bylo rozhodnuto, že další děti budou na hvězdoletu přicházet
na svět už  jedině přirozenou cestou.  Většina  žen ale  byla v příliš  raném dětském věku,
dospělých bylo tak málo, že nebylo obtížné uhodnout, která z nich se chystá pořídit si dítě.
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Byla to Monika – tak trochu mým přispěním.
 *****
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Hvězda smrti
Peníze se na hvězdoletu dlouho nepoužívaly, ale nakonec jsme se bez nich přece jen

neobešli.
Zpočátku byla naše společnost příliš  jednoduchá a peníze jsme tudíž nepotřebovali,

leda ve styku se Zemí. Tady jsme brzy měli prostředků dost a uvnitř hvězdné lodi jsme nijak
nepociťovali nutnost jejich zavedení. To se však radikálně změnilo s příchodem hudebníků
na hvězdolet.

Ne snad,  že by si právě oni vymohli  jejich zavedení.  Ani oni,  pokud byli na lodi,
peníze nepotřebovali a při odletu byli podle smlouvy bohatě zaplaceni pozemskými penězi,
takže  neměli  nejmenší  důvod  k nespokojenosti.  Na  hvězdoletu  nadále  platilo,  že  každý
dostal co potřeboval i bez peněz. Problémy nastaly až když přišla první dodávka hudebních
nahrávek.

Najednou se ukázalo, že něco nelze poskytnout všem stejně spravedlivě jako dosud.
Přehrávačů  bylo  málo  a na  každého  se  nedostalo.  Skončilo  to  hádkami,  obviňováním
a dokonce soudy. Murkwairové však jako soudci tentokrát selhali, neměli totiž dostatečná
kriteria  co  je  a co  není  spravedlivé.  Náš  systém  bez  peněz  vyhovoval  jen  v období
relativního blahobytu. Při první situaci, kdy nebylo možné dát zadarmo všem stejně, nám
žalostně selhal. To se ostatně dřív nebo později dalo čekat.

Nedalo  se  dělat  nic  jiného.  Museli  jsme  na  hvězdoletu  zavést  peníze  a skončit
s obdobím, kdy každý dostal co chtěl bez ohledu na zásluhy.

Bylo to pochopitelně velice choulostivé období, kdy by se každá nespravedlnost mohla
projevit obrovskou bouří nevole. Pozvali jsme si na hvězdolet několik pozemských expertů,
aby tu zavedli peněžnictví, banky a ostatní.

Peníze v papírové podobě ani mince jsme však nezavedli. Místo toho jsme vytvořili
programy, které každému občanu našeho ministátu zavedly a spravovaly jeho osobní konto,
což umožnilo placení bez hotovosti po celé lodi. Jakmile jsme zavedli peníze, museli jsme
určit ceny všeho, s čím jsme se na lodi setkávali. Nově vzniklé oceňovací komise sepsaly
vše co se nacházelo ve skladech, určily veškerý majetek na lodi,  jeho hodnotu vyčíslily
a rozdělily. Každému z nás připadla – naposledy všem stejně – spravedlivá část všeho, co se
na lodi nacházelo.

Problémy  byly  se  zařízením  napevno  spojeným  s hvězdoletem  –  těžko  bychom
například dělili stroje na recyklování vody a vzduchu. Prohlásili jsme je proto za společné
vlastnictví hvězdoletu – v podstatě tak vznikl státní sektor, na jehož chod museli všichni
přispívat. Vznikli i státní zaměstnanci, placení za udržování těchto mechanizmů v chodu.
Podobně to dopadlo s výrobními roboty. I ty byly prohlášeny za státní majetek a obsluha se
stala  státními  zaměstnanci.  Výroba  teď  byla  chápána  jako  pronajímání  těchto  strojů  za
poplatek, odpovídající určitému procentu z hodnoty výrobků. Stejně tak byla pronajímána
i jiná zařízení hvězdoletu, zejména když se ukázalo, že to je výhodnější než dosavadní stav.
Jednotlivé jídelny brzy získaly nájemce, kteří se teď starali o jejich lepší využívání. Mimo
jiné  se  tím  prudce  zvýšila  rozmanitost  nabízených  jídel.  Konečně  skončila  éra
automatických jídelen a jednotných kaší a gulášů; mnozí „restauratéři“ měli dobré nápady
a nelitovali námahy spojené s realizací. Nejlepšími se ukázali Xítiané. Prosluli nejen jako
pozorní  číšníci,  ale  i jako  výteční  kuchaři  i chytře  uvažující  majitelé.  Založili  vlastní
exportní společnost a začali na loď dovážet některé vybrané pochoutky ze Země. Nejprve
ovoce, později všechno možné – od mořských ryb po hovězí maso. Aby to nebylo příliš
jednostranné,  brzy  opačným směrem putovaly  speciality  jejich  mimozemské  kuchyně  –
a s velikým úspěchem se ujaly na Zemi. Obchody jim vzkvétaly každým dnem a týdnem.
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Jediným bankéřem byly centrální  počítače  hvězdoletu.  Tady byly  uloženy všechny
peníze, přes centrální počítače se vše platilo, zde byly i finance všech vzniklých společností.
Za  centrální  počítače  jsem odpovídal  já  –  musel  jsem ovšem dát  finančnictví  brzy  do
menších  počítačů,  trochu  oddělených  od  centrálních  a pečlivě  chráněných,  aby  do  nich
neměl  přístup  kdokoliv,  jinak  by  se  brzy  našel  někdo  „šikovný“,  kdo  by  se  pokusil
neoprávněně změnit v boháče.

Při  zřizování  těchto  programů  jsem  spolupracoval  s mnoha  pozemskými  experty.
Povedlo se nám tak vytvořit  jednodušší  bankovní systém než byly obdobné systémy na
Zemi.  Zahrnoval  také  státní  správu  a programy  pro  kontrolu  a konverzi  peněz.  Na
hvězdoletu  neměly  peníze  hmatatelnou  formu,  jen  obchod  se  Zemí  se  bez  příslušných
pozemských platidel neobešel.

Samozřejmě se stalo, že někteří si své podíly rozházeli velice rychle a neměli pak ani
na jídlo. Museli jsme zpětně pro každého vymezit nevelký podíl na celkovém hospodaření
hvězdoletu, což stačilo na nejnutnější jídlo v automatických jídelnách. Těch bylo právě pro
tyto  účely  několik  zachováno.  Ubytování  ve  společných  ubytovnách  hvězdoletu  bylo
i nadále zdarma, jen za privátní oddělené kabinky a zejména za jejich zařízení se začalo
platit. Tak jsme poměrně rychle přešli na peněžní systém, obvyklý v ostatních státech světa.
A navíc – světe zboř se – donutili jsme pracovat Um-lusíty.

Pochopitelně ne všechny; většině se jejich životní styl povalečů zalíbil tak, že se ho
nemínili vzdát, ačkoli se tím sami vyloučili z mnoha příjemných maličkostí, ale někteří se
po  dlouhém a nelehkém rozvažování  nakonec  přihlásili,  že  by  si  také  chtěli  vydělávat.
Zajímala je pozemská elektronika a hudba.  Opravdoví zájemci si  chtěli  dovézt ze Země
i nějaké pozemské hudební nástroje.

Dlouho  jsem  se  nerozmýšlel.  Skupině  patnácti  Um-lusítů  jsem  poskytl  ze  svých
prostředků úvěr a zajistil jim i dovoz nástrojů. Učitele hudby jsme už měli a tak mohla brzy
začít hrát naše první vlastní kapela. Od pozemských hudebníků jsem věděl, že osm Um-
lusítů má docela talent, učitelé hudby se jen rozplývali chválou a slibovali, že budeme brzy
pořádat vlastní koncerty. Také ostatním se jejich hra líbila a když se dozvěděli, že se dají
hraním vydělávat peníze stejně jako prací, bylo najednou zájemců víc než dost.  Těm už
jsem úvěr za tak výhodných podmínek neposkytl, museli si na nástroje vydělat sami. Nebyl
jsem si jist, zda je jejich nadšení pro hudbu tak opravdové jak tvrdili – a kromě toho moje
finanční možnosti také nebyly bezedné.

Prostředkem  placení  se  staly  osobní  náramky.  Odjakživa  měly  instalovány
komunikační možnosti pro styk s počítači hvězdoletu, stačilo jen rozšířit okruh příkazů, na
něž by centrální  počítače  reagovaly.  Jejich pomocí  se daly snadno převádět imaginární,
nehmotné peníze z konta na konto, což vlastně bylo stejné, jako kdyby přecházely z ruky do
ruky  bankovky  a mince.  Mělo  to  i určité  výhody.  Náramky  reagovaly  pouze  na  svého
majitele, ostatní osoby naprosto ignorovaly. Navíc bylo snadné vybavit je heslem, po jehož
vyslovení byly okamžitě zablokovány peněžní transakce daného náramku; navíc počítače
podaly  hlášení  našemu  středisku  policie.  Krádeže  peněz  a loupežná  přepadení  tak  na
hvězdoletu ztratily smysl dříve, než vůbec kohokoliv napadlo vylepšovat si stav svého konta
na účet někoho jiného.

Nebylo  nic  jednoduššího,  než  instalovat  i do  některých  bank  na  Zemi  nevelké
terminály, dovolující převádět peníze z hvězdoletu na Zem a zpět podle požadavků majitele
náramku – pochopitelně do výše jeho konta. Kdo z obyvatelů hvězdné lodi, ať pozemšťanů
nebo jiné rasy, se od této chvíle vydal na Zem, měl svou peněžní hotovost kdykoliv po ruce,
dokonale chráněnou proti ztrátám – snad kromě vlastní hlouposti. Náš peněžní systém byl
brzy k dispozici  i pozemšťanům – začali  se  totiž  ozývat  zájemci,  kteří  se také chtěli  na
našem  novém  finančním  systému  podílet,  ačkoliv  sami  nikdy  na  hvězdoletu  nebyli.
Náramkový systém byl totiž výhodný pro všechny.
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Po poradě s experty jsem na toto rozšíření přistoupil. Náramky bylo možné sledovat
i na  Zemi,  nic  tedy  nepřekáželo  záměru  vybavit  jimi  i ostatní  zájemce.  Brzy  vešly  ve
známost  i další  výhody  náramků  –  počínaje  přesným  časem  přes  možnost  snadno  se
domluvit  s ostatními  držiteli  náramků  jako  dříve  pomocí  telefonů,  byla  tam  i služba
přesného určení polohy majitele, až po možnost napojit se kdykoliv na poradní nebo i jiné
programy našich centrálních počítačů a využívat je.

Existovali ovšem i odpůrci náramků. Lupičům například možnost rychlého přivolání
policie pořádně znesnadňovala práci.  Mezi uživateli  byla totiž brzy i policie a záchranné
služby mnoha států. Bylo to výhodné pro lidi v tísni, kteří si mohli rychle přivolat pomoc.
Snad i proto se náramky brzy staly žádaným zbožím a zdálo se, že se stanou celosvětovým
standardem.

Samozřejmě se našli závistivci. Nelíbilo se jim, že máme opět monopol, tentokrát na
vedení finančních programů. Byl jsem podezírán, že zneužívám svého postavení, abych si
tak  zajistil  nadvládu  nad  celým  světem.  Po  Zemi  kolovaly  fámy  o stamiliardových
zpronevěrách, jimiž jsem už poškodil své klienty a další podvody se prý připravují. Měl
jsem na to velice jednoduchou odpověď. Kdyby tomu bylo tak, snad by se přihlásil někdo
poškozený – místo toho počet klientů našeho systému stále narůstal, aniž by se našel někdo,
komu by se stala nějaká křivda. Ano, měli jsme několik soudních sporů se svými zákazníky,
ale  vždycky  se  vysvětlilo,  že  chyba  není  na  naší  straně  –  ani  v programech,  ani  ve
zneužívání naší pozice na hvězdoletu. Do programů jsem mohl zasahovat jen já a já jsem
k nějakému zneužívání neměl sebemenší důvod. Moje příjmy byly obrovské, pravda, ale
všechny pocházely z výroby letadel.  Na těch jsem měl vskutku lví podíl,  neboť jsem je
zkonstruoval a byl jsem majitelem všech patentů.

Kromě  pozemských  letadel  jsme  vyráběli  serie  letadel  pro  použití  v kosmickém
prostoru. Flotilu vlastnila společnost pro dopravu mezi hvězdoletem a Zemí, v jejímž čele
byla rada složená ze zástupců všech možných ras. Původně tu bylo více menších dopravních
a dovozních společností, ty se však brzy sloučily, ovšem kontrolu nad dopravou chtěli mít
všichni.  Mě těšilo,  že  předsedou této  správní  rady  býval  na  každém jejím pravidelném
zasedání volen můj největší přítel – Džataši.

*****
Jednou z mála zemí, kde mezi lidmi vyvstal nepochopitelný odpor proti náramkům,

byla Itálie. Zdálo se mi, že za vším vězí známá a přece neznámá tajná organizace Mafie.
Také  zde  si  lidé  kupovali  identifikační  náramky,  ale  pouze  pro  jejich  peněžní  výhody.
Italové  je  nikdy  nevyužívali  k tomu,  aby  se  jejich  prostřednictvím  obraceli  na  policii.
Typická  italská  „omerta“  byla  dále  pilířem zlověstného  přízraku,  proti  němuž  si  nikdo
netroufal nic podniknout.

Čas  od  času  proskakovaly  z Itálie  zprávy  o vraždách.  Byly  málokdy  pořádně
vysvětleny.  Obětmi  se  stávali  různí  lidé,  od  obyčejných pouličních  povalečů  až  po  lidi
z vysokých  kruhů.  Litoval  jsem  zejména  zabitých  dětí,  protože  ty  byly  určitě  obětmi
nevinně.  U ostatních  se  nedalo  snadno  určit,  kdo  byl  nevinná  oběť  a kdo  zahynul  při
všelijakém vyřizování účtů mezi jednotlivými klany.

Až  při  jedné  z těchto  zpráv  jsem nastražil  pozornost.  Známý  komentátor  jednoho
italského deníku si povšiml celé série vražd, spáchaných za zvlášť záhadných okolností, kdy
tajemný, nikým neviděný pachatel každé své oběti uřízl hlavu, ale v takové situaci, že to
vlastně  bylo  naprosto  vyloučeno.  Stávalo  se  to  nejen  v místnostech  před  očima  mnoha
svědků, kteří si však nikdy nedokázali záhadnou vraždu vysvětlit, mnohdy přímo na rušné
ulici  nebo při  nastupování  do  letadla.  Nezůstávaly  žádné  stopy,  přímí  svědkové  u obětí
nikdy nikoho neviděli.  Oběti  „decapitato“,  jak tomu v Itálii  říkali,  byli  především muži,
často vysoce postavení,  jimž navzdory  síle  a opatrnosti  jejich tělesným stráží  znenadání
odpadly hlavy s krků – i tehdy, když se k nim očividně nikdo nepřiblížil.  Zpočátku byli
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z těchto  vražd  podezíráni  muži  osobní  stráže,  ale  většina  vražd  se  stala  za  přítomnosti
svědků a ti svorně tvrdili, že osobní strážci za nic nemohou. Nikdo jiný nebyl podezřelý,
nikdo nemohl být proto stíhán; ani příbuzní se neměli  komu mstít.  Docházelo i k velice
zajímavým vraždám. Jednou byli zabiti muži, kteří se chystali k teroristickému útoku, právě
když zaparkovali auto plné výbušnin před vilu jednoho nepohodlného prokurátora; jindy
byla  tímto  záhadným  způsobem  naráz  povražděna  celá  schůze  jakéhosi  dobročinného
spolku – což by bylo asi odsouzeníhodné, kdyby všichni tito „dobrodinci“ neměli u sebe
pistoli nebo krátký samopal.

„Decapitato“ se velice často stávalo násilníkům, lupičům, kteří si jako svůj prostředek
vybírali  bezbranné  rukojmí.  Ti  teď  byli  náhle  zabíjeni  právě  takovýmto  záhadným
způsobem. Jeden případ jsem dokonce sám viděl v televizním přenosu ze Země. V Miláně
byla přepadena banka a ozbrojený muž hrozil, že všechny rukojmí zabije ručním granátem.
Gangsterovi však náhle přímo před objektivy televizních kamer upadla hlava a navíc i ruka
s granátem a granát naprosto nevysvětlitelně zmizel, nikdo nevěděl kam.

Odborníci  se  dlouho  dohadovali,  čím  by  takovéto  vraždy  mohly  být  způsobeny.
Nejpřesvědčivější  se  zdála  domněnka  infračervené  nebo  ultrafialové  laserové  pušky.
Neviditelný, jako vlas tenký paprsek by mohl snadno řezat obětem krky, aniž by se dalo
zjistit, odkud přichází. Nikdy se však kolem místa činu nenašly další stopy. Předpoklad, že
se pachatel strefí vždy naprosto přesně, hladce přeřeže tkáně, ale tato energie neprojde dál
a nedotkne  se  ničeho  na  pozadí,  byl  příliš  fantastický.  Přesto  odborníci  nic  jiného
nevymysleli – domněnka, že se jedná pouze o obyčejný nůž, byla zavržena jako nejméně
pravděpodobná  hned  na  počátku.  Záhada  vražd  ve  stylu  „decapitato“  tak  zůstala
nerozluštěna a tyto vraždy pokračovaly bez slitování dále.

Zajímavé  bylo,  jak  spolu  s nimi  pomalu  ale  jistě  ubývalo  jiných  násilných  činů.
Postupem času se ukázalo,  že záhadným způsobem zavraždění muži  měli  vždy nějakou
spojitost právě s Mafií. Mně však mnohem dříve došlo, co se v těch případech děje. Někdo
tam zřejmě používal urychlovač času – a protože to mohl být jediný člověk, věděl jsem
hned, jak se jmenuje.

Francesco Mirandelli, bývalý společník mafiána Peppina.
Samozřejmě jsem ho nemínil prozradit, i kdyby se v těchto případech na nás italská

policie obrátila s žádostí o pomoc. Jako jediná nás nikdy o pomoc nežádala – později se
ukázalo, že ministerstvo mělo spojení s Mafií – a my jsme zase neměli důvod zastávat se
vražděných  mafiánů.  Pokud  Francesco  užíval  urychlovač  jen  proti  zločincům,  nedělal
vlastně nic jiného než my. My jsme je přece zabíjeli také – Omíory i mafiány.

Byl to však zoufalý zápas jednoho muže proti organizaci, která měla své kořeny kdesi
ve středověku. Obával jsem se, že to Francesco brzy prohraje. On si však zvolil zajímavou
a působivou strategii. Jako každý, kdo prožil těžká léta otroctví na hvězdoletu, i on dostal
patřičné „odškodné“, na což nemělo vliv ani vyhoštění. Francesco si za tyto peníze zařídil
hospodu na poměrně rušném milánském náměstí,  takže byl neustále na očích veřejnosti
a tedy  i mafiánů.  Ve  všech  případech,  kdy  se  stala  vražda  ve  stylu  „decapitato“,  měl
Francesco perfektní alibi. Udržoval dokonce občasné styky se svými bývalými společníky,
kteří na jeho dvojí život nemohli přijít – vždyť s ním často sami popíjeli právě v době, kdy
se několik kilometrů odtud udála některá z dalších záhadných vražd. Francesca měli  tak
dokonale na očích, že ho museli chtě nechtě vyloučit ze seznamu podezřelých. Nemohli
tušit, že jemu stačí okamžik, kdy si „odskočí“ na toiletu...

V době  kdy  byl  Francesco  vyhoštěn  jsme  na  Zem  dodali  také  několik  desítek
antigravitačních batohů. Všechny byly určeny pro policii, pro hasiče a záchrannou službu.
Antigravitační batohy se staly jejich nepostradatelnými pomocníky. Stejně tak jako letadla
se však nedaly použít k nekalým činnostem. Ve většině zemí si lupiči a zloději brzy zvykli,
že  pohyb  každého  létajícího  prostředku  je  dlouho  pamatován  v pamětech  počítačů
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hvězdoletu, takže použití letadel k přepadení nebo ke krádeži vedlo k jejich odhalení tak
rychle, jako kdyby pachatel na místě činu ponechal svou vizitku s plným jménem, titulem
a adresou.

Neplatilo to o jediném antigravitačním batohu. Ten byl ve vlastnictví Francesca, ale
nikdy  nebyl  používán  veřejně.  Ve  spojení  s urychlovačem  umožňoval  svému  majiteli
přeletět na kterékoliv místo do pěti set kilometrů ve velice krátké době – do jedné minuty.
Na víc sice dolet batohu nestačil, ale i to Francescovi umožňovalo zasahovat téměř po celé
Itálii. Samozřejmě – čím dále od Milána, tím méně byl podezřelý.

A tak se stalo, že všemocná Mafie, starodávná a dokonce snad i nejmocnější nevládní
organizace světa, teď dostávala jeden za druhým těžké údery pod pás. Právě takové, jaké
byla sama zvyklá rozdávat. Tak jako bývalo dříve nemožné dostat její představitele před
řádný  soud,  stejně  nemožné  teď  bylo  dostat  se  na  stopu  jejímu protivníkovi.  Novináři
i ostatní lidé se brzy dovtípili, co znamenají vraždy useknutím hlavy. Někteří dokonce začali
tajemným mstitelům fandit.  Ani teď si Italové nechodili  stěžovat na policii,  ale když se
někdo stal obětí vydírání či loupežného přepadení, jeho příběh se díky sousedům a známým
dříve nebo později dostal ke správným uším a zločinci se pak dlouho neradovali. Pověst
o neznámých mstitelích brzy přesáhla hranice Itálie. Všichni se naštěstí domnívali, že jde
o jinou organizaci. Zprvu se lidé obávali, že se jedná jenom o konkurenční bandu, později se
rozšířila domněnka, že jde skutečně jen o organizaci mstitelů – vždyť žádné jiné zločiny na
svědomí  neměla  –  nikoho  však nenapadlo  prosté  vysvětlení,  jaké  jsem znal  vlastně  od
samého počátku. Na Zemi bylo zřejmě možné používat urychlovač času skrytěji  než na
hvězdoletu,  kde  si  už  dva  lidé,  Peppino  a Šantaj,  nezávisle  na  sobě  z různých  indicií
domysleli pravdu.

Počet loupeží, vražd a násilných činů se však pomalu ale jistě snižoval i v Itálii. Mafie
začínala mít problémy. Její nejostřejší hoši postupně přišli o hlavy a ani ostatní pro kmotry
nemínili nasazovat krky – tentokrát ne jen obrazně. Zdálo se, že během nejbližší desítky let
nebude v Itálii nikdo, kdo by byl ochoten spojit se s kýmkoliv za účelem nějakého násilí.
Zločinnost se snížila na drobné zlodějíčky, kteří si jen příležitostně „přivydělali“ nějakou
uzmutou cenností – ale i ti měli vždycky nahnáno, zda je někdo nepozoruje, aby se jim
taková maličkost nestala osudná.

*****
Počet  pozemšťanů  na  hvězdoletu  se  časem ustálil.  Každý,  kdo sem ze  zvědavosti

zavítal,  se brzy opět vracel na Zem. Možná proto, že tu nebylo dost obvyklé pozemské
zábavy,  nebo  proto,  že  si  málokdo  zvykl  na  neustálé  sousedství  opravdu  hrozivě
vyhlížejících  bytostí,  jako  byli  třeba  mravencovití  Um-lusíté  nebo  ještěrovití  Rhora-
moantové. Kdo vytrval déle než půl roku, mohl se už počítat ke starousedlíkům.

Kromě malíře Leo Dundira mě zaujal další zájemce o pobyt na hvězdoletu. Jmenoval
se  Nathan  Zivnéd  a byl  to  už  šedivý  a shrbený  člověk.  Prostřednictvím  naší  pobočky
v Paříži  mě zdvořile  požádal  o studijní  pobyt  na  hvězdoletu,  protože  tu  dosud nemáme
žádné hvězdáře. Vzhledem k tomu, že byl první zájemce tohoto druhu a opravdu neměl dost
prostředků, aby si mohl pobyt platit sám, vyhověl jsem mu. Navíc jsem mu nabídl místo
hvězdáře „ve službách světa“, takže po dobu pobytu na hvězdoletu pobíral plat jako státní
zaměstnanec. Přitom jsem mu zaručil,  že nebude zkrácen o autorství  případných objevů,
pokud tu nějaké učiní.

Nathan tyto podmínky, výhodné především pro něho, přijal s velkou radostí. Ubytovali
ho ve dvou samostatných pokojích podobně jako malíře Dundira, jenomže v ateliéru měl
namísto malířského stojanu terminál dálkově řízených elektronických dalekohledů. Nathan
si je vyzkoušel a byl jimi přímo unesen. Navíc měl k dispozici dostatečnou kapacitu paměti
počítačů a všechny hvězdné mapy Omíorů, aby nemusel objevovat již objevené.
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„Omíorové měli vesmír pochopitelně zmapovaný tisíckrát podrobněji než my lidé,“
řekl mi, když jsem se o jeho práci zajímal a ptal jsem se ho, co by ještě potřeboval.

„Přesto doufáte objevit něco navíc?“ ptal jsem se ho.
„A vy si člověče myslíte, že vesmír je neměnný?“ usmál se na mě šibalsky. „Já vím,

děje ve vesmíru nejsou tak rychlé, hvězdy žijí mnohem déle než my lidé, ale přece jen se
i mezi  nimi  dá  tu  a tam  objevit  něco  nového,  co  třeba  před  pouhým  půl  rokem
neexistovalo.“

Nathan Zivnéd byl trochu podivín, ale všichni si na něho brzy zvykli a on jejich zájem
oplácel klidným úsměvem. Občas pro všechny obyvatele dětské zóny bez ohledu na věk
pořádal odborné přednášky o hvězdách a o vesmíru vůbec. Byly docela zajímavé, takže se
posluchačů pokaždé našlo dost.  Pak však byl  zájem o vesmír  pomalu vystřídán zájmem
o jinou událost, blížící se přímo před zraky všech.

Monika  se  totiž  pomalu  ale  jistě  připravovala  na  svou  novou  roli.  Podle
ultrazvukových vyšetření se nám měla brzy narodit dvojčata. Dalo se dokonce už zjistit, že
jedno bude chlapec, druhé děvčátko. Na jménech jsme se dohodli snadno. Chlapec dostane
jméno Adam a děvče Eva, když už měli být první, kdo se na hvězdoletu narodí jinak než ze
strojů.  Bylo  kolem toho  dost  polemik  mezi  místními  lékaři.  O chystané  události  mimo
hvězdolet  žádné  zvěsti  nepronikly.  Nechtěli  jsme  podporovat  zbytečný  zájem ostatních
odborníků a raději jsme se spolehli na vlastní. Do očekávaného termínu chyběly necelé tři
měsíce  a nad  Monikou  už  bdělo  trio  nejstarších  lékařů,  v čele  s doktorem  Sengö
Pattersonem.

Očekávaná událost se blížila a na Monice to bylo stále více vidět, ale ona všechno
pořád brala s úsměvem. Dokonce uspořádala dětem přednášku, jak vlastně přicházejí děti na
svět. Byla při ní oblečená jen v gymnastickém úboru, aby si na ní děti mohly všimnout, jak
to opravdu vypadá. Kromě toho si všichni mohli na ultrazvukovém přístroji prohlédnout obě
děti, jak jsou stočené v jejím bříšku, a jak se pohybují.

Jednoho  večera  se  však  u mne  ohlásil  neočekávaný,  nezvaný  host.  To  ovšem
neznamenalo,  že by nebyl  vítaný,  naopak.  Náš „palubní  hvězdář“ Nathan Zivnéd se mi
zalíbil už od začátku a jeho velmi naléhavá žádost o setkání se mnou proto nemohla zůstat
nevyslyšena.

„Byl bych raději, kdybychom si mohli pohovořit jenom mezi čtyřma očima,“ zdráhal
se trochu Nathan, když jsem ho zval do našeho bytu. Byla tam právě společnost, Džataši
přiletěl ze Země a přivezl Monice koš pomerančů, banánů a jiných pozemských pochoutek.
Tvrdil, že miminka potřebují co nejvíc přírodního ovoce. Nathan však trval na tom, že jeho
odborné výklady budou zajímat jedině mě a nechtěl by nikoho jiného unavovat, nejméně ze
všech Moniku.

„Dobrá, povídej,“ řekl jsem, když jsme spolu zapadli do menšího pokojíku stranou od
hluku návštěv.

„Podívej se!“ rozvinul mi před očima velikou fotografii souhvězdí Muscae. Fotografie
se daly pořizovat i tady, ale všichni se s něčím takovým zdržovali jen když to bylo nutné
a nešlo to jinak. Nedávno jsme spolu s Nathanem diskutovali o vesmíru a souhvězdí Muscae
se v těchto úvahách několikrát objevilo. Jedna z hvězd tohoto souhvězdí byla totiž poměrně
blízko a měla být podobného typu jako naše Slunce. Nathan se domníval, že právě ona by
mohla být sluncem planety Xítió, zničeného domova mého přítele Džatašiho.

„Nějaká nová hvězda?“ hádal jsem s úsměvem.
„Ano, tady ta,“ ukázal mi na jednu z nich. Byla to malá hvězdička nedaleko od jiné,

v jejíž záři se téměř ztrácela, ačkoliv elektronika dalekohledů jistě dělala co mohla.
„Nějaká nova?“ hádal jsem.
„Ani ne,“ vrtěl hlavou. „Jen jsme si jí dříve nevšimli, ono to ani dost dobře nešlo...“
„Jak je daleko?“ zeptal jsem se zvědavě. A najednou mě zamrazilo náhlou předtuchou.
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„V tom je největší potíž,“ prohlásil Nathan. „Proto jsem za tebou přišel. Ona je totiž
velice blízko, ačkoliv na to zatím nevypadá. Je mnohem blíž než Neptun – a brzy bude blíž
než Jupiter,“ prohlásil hvězdář. „Není to hvězda, ale je to hvězdný letoun – podle mého
odhadu zhruba stejně velký jako náš. Obávám se dokonce, že přilétá z téhož směru a bude
mít proto i stejnou posádku.“

„Omíorové!“ vykřikl jsem, ale tlumeně, aby mě neslyšeli ve vedlejší místnosti.
„Obávám se, že je tomu tak,“ přikývl vážně hvězdář.
„Kdy tu budou?“ zeptal jsem se ho úsečně.
„Za  dva,  nejvýše  za  dva  a půl  měsíce,“  řekl  tiše  Nathan.  „Pokud  poletí  stejným

režimem jako dosud. Ale nedomnívám se, že by jej měnili. Letí velice rychle, ale brzdění je
podle  mě  optimální  a odpovídá  plné  akceleraci,  jakou  by  byl  i náš  hvězdolet  schopen
vyvinout.  Také  všechny  ostatní  parametry  souhlasí  –  a Bůh nám buď milostiv,  až  sem
doletí!“

 *****
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Vražedná pravda
Zlověstný hvězdný letoun Omíorů nezůstal dlouho utajený. Nemohli jsme nechat lidi

v nevědomosti  o rychle  se  přibližující  zkáze.  Že  to  bude pohroma,  bylo jasné každému.
Jakmile se Omíorové dovědí osud předchozí výpravy, skočí nám po krku, jako že jedna
a jedna jsou dvě.

Na přípravu obranných plánů nebyl čas. Země se Omíorům postavit nemohla, byla by
jako prve velice rychle poražena a nejspíš zničena. Podle mých odhadů by mohli Omíorové
svou nejtěžší zbraň použít už v místech, kde se nacházeli teď, to znamená někde na oběžné
dráze Jupitera, s hrozivým následkem pro celou Zemi. Zatím to neudělali, ale toto nebezpečí
bylo stále aktuální.

Nejjednodušší  by  možná  bylo  obrátit  proti  nalétávajícímu hvězdoletu  nepřátel  náš
hvězdolet a vypálit  proti  němu náboj kyfoje.  Tento preventivní úder byl naší nadějí,  ale
vydržela  nám  sotva  týden.  Když  jsem  se  krátce  po  naší  úspěšné  vzpouře  seznamoval
s možnostmi  hvězdného  letadla,  objevil  jsem  zde  čtrnáct  záhadných  emitorů,  o jejichž
funkci jsem nezjistil vůbec nic. Samozřejmě se jednalo o další zbraňový systém této lodi,
ale  k čemu  byl,  věděli  jen  Omíorové.  Jeden  emitor  byl  poškozený,  zbylých  třináct
představovalo  velkou  neznámou.  Pátrání  v pamětech  počítačů,  kde  muselo  být  i toto
zařízení  jasně  popsáno  a vysvětleno,  bylo  příliš  zdlouhavé.  Informace  o zbraních
pochopitelně nebyly přístupné tak snadno, jako obecné. Nestačilo se jen zeptat, byly skryté
za hesly a privilegovaným přístupem, což bylo nesrovnatelně obtížnější. Předtím jsem pustil
zbraně k vodě a věnoval se více letadlům, abych pomohl obnovit pozemskou civilizaci. To
se mi podařilo, ale zbraně jsem zanedbávat neměl. Mohl jsem přece čekat, že se tu objeví
další loď našich nepřátel.

Vysvětlení  neznámých  emitorů  jsem  našel  zhruba  po  týdnu,  ale  na  klidu  nám  to
nepřidalo. Jednalo se totiž o silový ochranný štít.  Měl tvar kužele, podle popisu měl být
obrácen směrem k nepříteli  a měly po něm sklouznout stranou veškeré gravitační údery;
nejen od pouhých malých letadel, ale i od nesrovnatelně většího kyfoje. Mohli jsme proti
blížícímu se hvězdoletu zapnout náš štít, ale kdybychom úder kyfoje odvrátili, sklouzl by po
štítu stranou a Země za námi by tuto obludnou energii dostala naplno. Nám přece nešlo jen
o záchranu  hvězdoletu,  ale  především  Země.  Té  bychom  nijak  nepomohli  –  zato  bylo
zřejmé,  že  cizí  hvězdolet  nemůžeme  napadnout,  pokud  se  k nám  bude  přibližovat  se
zapnutým štítem.

Na hvězdoletu samozřejmě vypukla panika, ale nejen tady. Také na Zemi se lidé brzy
dozvěděli o hrozící invazi a také začali panikařit. Spousta lidí se spojila v podpoře vrtných
společností, urychleně se snažících vybudovat pod mnoha vysokými horami složité spleti
chodeb a podzemních bunkrů. Toto obrovské úsilí mělo dvě podstatné vady. Předně by se
tak  mohlo  zachránit  jen  nepatrné  procento  lidí  Země,  mnohem vážnější  však  bylo,  že
i nemířený nebo odražený úder kyfoje by smetl jakékoliv pancéřové kryty, nejspíš i s těmi
horami. Stačilo podívat se malým dalekohledem na Měsíc, kde se dosud černal obrovský
kráter po naší nemířené ráně. Pro Zemi jsme zatím nemohli udělat vůbec nic. Vrtání skal
nemělo smysl, ale nijak jsme to lidem nevyvraceli. Dávalo to miliónům lidí aspoň nějakou
naději, byť falešnou.

Na hvězdoletu jsme vytvořili vznešeně nazvanou  Radu obrany, ale upřímně řečeno
jsme nic  nevymysleli.  V Radě byl  ze  staré  gardy kromě mě jenom Džataši,  ale  i on  se
s nadějí upíral ke mně, místo aby sám hledal východisko. Kromě nás dvou zde bylo osm
mužů z různých nepozemských ras.  Dva  byli  Ghoaveriňané,  po  jednom od  Murkwairů,
Kuburů  a ostatních.  Já  jsem  se  v každé  volné  chvilce  prohrabával  v paměti  palubních
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počítačů, kde jsem očekával nalézt nějakou naději. Ostatní členové rady vymýšleli jen samá
fantastická řešení. Ve skutečnosti nic neřešili a vlastně jen zdržovali.

Cizí hvězdolet se zatím blížil...
*****

Posadili  jsme  se  spolu  k malému  stolečku,  na  němž  stál  před  každým  z nás  talíř
s obrovským biftekem. Kromě toho tu byla velká mísa plná několika druhů ovoce a dva
poháry čiré modravé šťávy.

Večeřeli jsme mlčky. Až když jsme dopili poháry, můj host se nesměle zeptal, co je
příčinou mého zvláštního pozvání. Často jsem už předtím zval obyvatele dětské zóny na
přátelské popovídání, ale tohle setkání bylo první, kdy se mnou večeřelo jen jediné dítě –
a nebyla tu Monika, která se takových setkání pravidelně účastnila také.

„Jde o mimořádně významnou věc, Fernando,“ začal jsem od Adama. „Stalo se něco,
co může úplně převrátit náš dosavadní život – a musím si proto pohovořit s někým, komu
mohu úplně a bezpodmínečně důvěřovat.“

„Proč právě se mnou?“ opáčil dvojnásob udiveně.
Chvíli  jsem si  ho mlčky prohlížel.  Od chvíle,  kdy jsem ho viděl  poprvé,  pořádně

vyrostl. Teď byl o hlavu vyšší než já, ale ještě mohl alespoň o hlavu vyrůst, pořád nebyl
úplně dospělý. Byl ale nejstarší ze všech dětí a především – byl z rodu Omíorů. Mnohokrát
už jsem si s ním povídal, zpočátku jen o běžných dětských záležitostech, až v poslední době
o malování. Tam se mi zdálo, že mladý Omíor předstihne brzy svého učitele.

„Musím si  s tebou promluvit,  protože jsi  nejstarší  ze všech dětí,“  pokračoval jsem
klidně. „Ale asi ti budu přitom muset trochu ublížit – nejde to jinak.“

„Ublížit?“ trochu se usmál  Fernando a napnul  své svaly  na rukou.  „Řekl  bych,  že
vydržím hodně, snad to nebude tak zlé...“

„Nemyslím ubližovat fyzicky, to mě ani nenapadne,“ usmál jsem se trochu smutně.
„Ale člověku můžeme ublížit i jinak. Například slovem.“

„Někdo mě pomlouval?“ vyzvídal Fernando.
„To ani ne,“ zavrtěl jsem hlavou. „Co se dozvíš, nejsou bohužel pomluvy, ale čistá

pravda.“
„Pravda snad nemůže ublížit, pravda je přece pravda!“
„I pravda může být někdy krutá,“ povzdychl jsem si.
„Má to snad znamenat, že nám až dosud někdo lhal?“ začal si domýšlet Fernando.
„Lhal? To snad ne,“ pokrčil jsem rameny. „Ale jistě víš, že dětem se neříká všechno.

Mnohé informace pro ně nejsou ani potřebné, ani vhodné. Jak je to dávno, co jste nevěděli
o tom, jak děti přicházejí na svět?“

„To je pravda...“ rozjasnil se Fernando. „Takže jde jen o něco, co jsme doteď vědět
nepotřebovali...“

„Je to ale něco, co by vám mohlo hodně ublížit,“ řekl jsem tiše. „Ani teď to možná
nebude pro tebe snadné...“

„Ale já už jsem přece velký a něco snesu!“
„Dobrá.  Tak  přejdu  hned  k věci.  Jak  vědí  už  i malé  děti,  nacházíme  se  právě  ve

hvězdné lodi, pomalu obíhající okolo Země. Určitě víš, že svět jako Země je něco úplně
jiného než hvězdolet. Na Zemi žijí rostliny, zvířata a také lidé, jako jsme my.“

„To  vím už  dávno  –  chceš  snad  konečně  uspořádat  slibovaný  výlet,  co  nám teta
Monika pořád odkládá?“

„Ne zcela,“ zavrtěl jsem hlavou. „Jak víš, žije na hvězdné lodi spousta druhů lidí.“
„Já vím, na Zemi jen jeden, pozemšťané jako jsi ty, nebo doktor Patterson a Monika.

My ostatní  jsme sem přiletěli  na  hvězdné lodi  odněkud z vesmíru,  kde jsou jiná slunce
a kolem nich obíhají jiné světy...“ papouškoval jako kávomlýnek.
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„Ano,  tak  tomu  skutečně  bylo.  Jedině  my  pozemšťané  jsme  nikdy  nepoznali  jiné
slunce než naše.“

„Taky mě napadlo, že by bylo zajímavé podívat se někdy k jiným sluncím...“
„Kdoví, možná k tomu jednou dojde,“ pokrčil jsem rameny. „Zatím to ale nepřipadá

v úvahu, my totiž s touto hvězdnou lodí neumíme létat mezi hvězdami. To se budeme muset
nejprve naučit – a to chce čas, jako všechno...“

„Ale – někdo sem s tou lodí přece musel přiletět,  ne?“ zarazil se Fernando. „Je tu
taková spousta lidí, někteří snad umí létat i mezi hvězdami!“

„Nikdo to neumí,“ zavrtěl jsem hlavou.
„Tak to někdo musel umět!“ trval na svém.
„Ano, někdo to kdysi uměl,“ přikývl jsem. „Ale ti, kdo uměli létat s touto hvězdnou

lodí, už nežijí. Jsou mrtví.“
„Stala se nějaká katastrofa?“
„Nebyla to katastrofa,“ řekl jsem. „Všechno bylo jinak, než si myslíš. Všichni lidé,

kteří tu na lodi jsou, neodletěli ze svých domovů rádi a dobrovolně. Některé – a byla jich
dokonce většina – kdysi z jejich domovů odvezli násilím. Vy jste byli vychováni k tomu, že
všichni lidé jsou si rovni a nikdo se nesmí nad druhého vyvyšovat jen proto, že je větší,
silnější nebo třeba chytřejší. Ale nebylo tomu tak odjakživa. Byli tu lidé, kteří se považovali
za pány a všechny ostatní měli jen za své sluhy. A právě oni uměli létat s hvězdnou lodí,
jenom oni.“

„A ti ostatní? Ti létat neuměli?“
„Neuměli,“ přikývl jsem. „Nikdy se to nenaučili.“
„To by museli být pěkně hloupí!“
„Nebyli hloupí, ale nikdy se nedostali k řízení. Jak by se to mohli naučit? Pánové jim

nikdy nedovolili,  aby se na řízení jen podívali. Ba co hůř, nedovolovali jim ani dívat se
z lodi ven. Nutili  je žít  jenom v těsně uzavřených místnostech,  kde museli  svým pánům
sloužit.“

„To ale bylo pěkně nespravedlivé!“
„Spravedlnost – tu tahle hvězdná loď nepoznala za celou dobu, co létala vesmírem,“

řekl jsem tiše.
„Jestli je to pravda, potom je to hodně smutná pravda,“ řekl Fernando. „Ale prosím tě,

jak je možné, že si to tamti sluhové nechali líbit? Já bych se nenechal...“
„To nebylo tak jednoduché,“ zastavil jsem ho. „Kdybys byl na místě těch sluhů, asi

bys také nemohl nic dělat. Páni měli totiž zbraně a sluhové ne. Kdykoliv se některý ze sluhů
pánům znelíbil,  zabili  ho.  A nemuselo to být proto,  že odmítl  poslušnost.  Často zabíjeli
nejen vzpurné sluhy, ale i ty, kdo jim poslušně sloužili.“

„To přece není možné! Proč?“
„Potřebovali všechny udržovat ve strachu, aby je všichni poslouchali a nikdo aby se

proti nim nepostavil. Ti sluhové nebyli jen sluhové, kteří by svým pánům sloužili, ale byli to
otroci, kteří mohli být svými pány kdykoliv zabiti.“

„To muselo být hrozné. Ti páni byli pěkné... bestie...“
„Ano, bylo to hrozné – ale to pořád není všechno.“
„Co může být ještě horšího?“
„Může – a také tomu tak bylo,“ přikývl jsem. „Víš, jak tamti pánové získávali své

otroky? Létali  se svou lodí od hvězdy ke hvězdě a přepadali světy u těchto hvězd. Měli
strašlivé zbraně a nikdo se jim nemohl postavit na odpor. Každý svět vyloupili,  část lidí
unesli na loď a změnili je v otroky, zbytek vyvraždili.“

„Bestie!“ ulevil si Fernando.
„Tak tomu bylo až do chvíle, kdy tito otrokáři přepadli naši Zem,“ pokračoval jsem.

„Také na naší Zemi zabíjeli lidi po milionech, také u nás brali lidi do otroctví. Naštěstí to už

188



nedokončili.  Dřív  než  vyvraždili  všechny,  udála  se  na  jejich  lodi  vzpoura.  Otroci  se
vzbouřili a pozabíjeli všechny své pány. Tak zůstala Země zachována, ale nezůstal naživu
nikdo, kdo by uměl zacházet s hvězdnou lodí.“

„Patřilo jim to,“ oddychl si Fernando. „Ale vždyť přece – ty umíš řídit hvězdnou loď,
vím to!“

„Já umím jen co jsem se naučil po tamté vzpouře, musím se to učit sám, když nikdo
z původních pánů nezůstal naživu. Proto mi to jde tak pomalu.“

„Ty jsi přece hrozně chytrý...“
„Jenže řídit hvězdnou loď je nad síly jednoho člověka, i kdyby byl sebevíce chytrý.

Původní páni téhle lodi nebyli hlupáci, byli to určitě inteligentní lidé, když dokázali postavit
a řídit něco tak důmyslného.“

„No dobře, byli možná chytří – ale byly to bestie!“
„No – abys věděl o nich ještě víc – oni své otroky nejen zabíjeli, oni je také jedli. Ba

co víc, některé zabíjeli jen proto, že jim chutnalo jejich maso. Takové otroky pak vraždili,
i když byli poslušní. Jakmile dorostli do věku, kdy jejich maso bylo nejchutnější, skončili
svůj život řeznickým nožem svých pánů.“

„To snad ne...“ ztuhl Fernando. „Oni byli lidožrouti? To nemůže být pravda, řekni, že
ne...“

„Byl jsem na této lodi také otrokem,“ řekl jsem tiše. „Sloužil jsem jednomu ze zdejších
vládců a pánů. Každý týden si můj pán poroučel jako pochoutku dětská játra. Dovedeš si
představit,  co  to  znamenalo?  Každý  týden  pro  něho  přivezli  ze  Země  jedno  malé  dítě
a zabili je, aby měl můj pán dětská játra zaručeně čerstvá.“

„Pozemské děti? Jako jsou třeba Mária nebo Paul?“
„Ano, takové děti,“ přikývl jsem.
„A to se všichni dívali, jak jsou zabíjeny?“
„Kdo se proti tomu postavil, toho ihned zabili a snědli. V takových případech otrokáři

nás  otroky  zabíjeli  zvlášť  krutě  a pomalu.  Před  ostatními  lidmi  vzbouřence  po  částech
zaživa pekli a pojídali. Nejprve nohy, pak ruce a zbytek až nakonec, aby vražděný otrok co
nejdéle trpěl bolestí.“

„To není možné!“ vzlykal Fernando. „A co ty – ty ses na to vraždění také díval?“
„Dokud jsem měl jen holé ruce a proti mě byli ozbrojení otrokáři, neměl jsem možnost

proti nim něco podniknout.“
„Měl jsi jim vzít zbraně!“
„Otrokáři měli své zbraně zamontované přímo do náramků, které se nedaly sejmout.

Nebylo možné jim je vzít.“
„Tak sis měl nějaké zbraně udělat!“
„Otrokáři nepustili k výrobním robotům nikoho,“ vrtěl jsem hlavou. „Dobře věděli, že

žádný otrok nesmí mít možnost udělat si zbraň. Dokud je měli jen oni a otroci ne, mohli si
tu dělat, co chtěli. I zabíjet.“

„Jak je potom možné, že se otroci přece jen vzbouřili?“
„Našli se takoví, kteří si dokázali udělat zbraně navzdory svým pánům. Jakmile se tak

stalo, vypukla vzpoura, při níž byli všichni otrokáři do jednoho pozabíjeni. Krvavě vládli,
krvavě pak sami skončili.“

„Dobře jim tak,“ oddechl si Fernando. „A pověz mi, co jsi přitom dělal ty?“
„Já jsem vymyslel a udělal tu zbraň, proti níž otrokáři nenašli obranu. Pak jsem je sám

začal zabíjet. Jako prvního jsem zabil svého pána, právě toho, co s oblibou každý týden
pojídal dětská játra.“

„To jsi udělal dobře,“ podíval se na mě Fernando všema třema očima. „Já jsem tak rád,
že to nakonec dobře dopadlo!“
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„Nedopadlo to dobře,“ zavrtěl jsem hlavou. „Bylo při tom příliš mnoho krve. Když
otrokáři zjistili, že se proti nim někdo vzbouřil, začali hromadně zabíjet otroky. Většina jich
neměla zbraně a mnoho jich proto zahynulo, než byli všichni otrokáři pobiti.“

„Ale teď už tu snad žádní otrokáři nejsou, teď už bude všechno v pořádku, ne? No –
uznávám, taková pravda je něco příšerného. Nic pro malé děti, ty by mohla v noci strašit
více než strašidla z pohádek...“

„Pravda je tisíckrát krutější než tušíš,“ pokýval jsem hlavou a pokračoval: „Otrokáři
nebyli tenkrát zabiti všichni. Při vzpouře a vraždění zahynuli kromě otroků i všichni dospělí
otrokáři,  ale  zkáza  se  vyhnula  dětskému  oddělení.  Děti  otrokářů  mezi  ostatními  dětmi
přežily. Musel jsem se po vzpouře postavit proti více otrokům, kteří je chtěli zabít. Tvrdil
jsem, že malé děti za nic nemohou a nedopustil jsem, aby jim někdo ublížil. Od té doby tady
vyrůstaly  děti  otrokářů  s dětmi  otroků  a dnes  nikdo  z vás  ani  neví,  kdo  je  původem
z otrokářských bestií a kdo byl otrokem.“

„Takže  –  my  jsme  tady  celou  tu  dobu  žili  pohromadě  s těmi  bestiemi?“  ztuhl
Fernando.

„Malé děti nejsou bestie. Čím se vlastně lišili ti otrokáři od otroků? Jen tím, že otrokáři
sebe  považovali  za  pány  a všechny  jiné  lidi  za  podřadné  otroky,  vhodné  jen  na  práci
a k jídlu. Námi vychované děti jsou ale jiné, vždyť už ani nevíte, kdo je bývalý pán a kdo
bývalý otrok!“

„Ale to je přece strašné!“ otřásl se Fernando. „Co kdyby se děti otrokářů dozvěděly
tuhle příšernou pravdu a zase by chtěly ostatní zabíjet jako dřív?“

„Proč by to dělaly?“ usmál jsem se na mladého Omíora.
„Já nevím – třeba by je chtěly jíst!“
„Prosím tě – proč? Nemáte snad dost jídla?“
„Já nevím – kdo se může vyznat v takových bestiích?“
„Neříkej pořád, že to jsou bestie!“ trochu jsem se na něho zamračil. „Já pořád tvrdím,

že všechno je výchovou. Kdo je vychovaný, aby žil s ostatními v dobrém, ten se nebude
chovat jako otrokář.“

„Ale přece – je to moc hrozná pravda,“ vrtěl hlavou Fernando. „Kdo to může být?
Pozemšťané určitě ne, Xítiané tu jsou i jako dospělí, také Ghoaveriňané... Kuburové to snad
nejsou... že by Murkwairové? Ale ti také nejsou všichni mrtví... slyšel jsem, že žijí někde na
lodi. Pak by to mohli být jedině Um-lusíté! Jsou ze všech nejsilnější a nikdy jsem neviděl
žádného dospělého! Je to tak?“

„A kdyby to byla pravda – změnilo by se něco? Cožpak s malými Um-lusíty přestaneš
mluvit jenom proto, že jiní z jejich rodu byli špatně vychováni?“

„Já – nevím... Um-lusíté jsou docela fajn a nikomu neubližují...“
„Tak vidíš – ale ani Um-lusíté to nejsou,“ řekl jsem na jeho rozpaky smířlivě. „Pravda,

žádného dospělého jste až dosud neviděli, ale to jen proto, že Um-lusíté stále chtějí zabít
všechny potomky bývalých otrokářů a aby své hrozby přece jen nesplnili, museli jsme jim
znemožnit vstup do dětské zóny. Ty bys snad chtěl, aby některé tvé kamarády povraždili jen
proto, že jsou dětmi otrokářů? Ty bys někoho z nich předhodil dospělým Um-lusítům?“

„Oni by je opravdu zabili?“
„Dospělí Um-lusíté jsou toho schopní. Někteří z nich už tady na hvězdné lodi zabíjeli,

ne bývalé otrokáře, ale lidi ze Země a z Xítie. Nejsou tak dobře vychovaní jako tví známí
z dětské  zóny.  My  jsme  vychovávali  všechny  stejně  –  a snad  i lépe,  než  by  to  udělali
vlastní.“

„To je strašné... V tom případě nevím, jestli se mám dětí bývalých otrokářů bát, nebo
jestli se mám více bát o ně. Nejsou to nakonec ještěrky Rhora-moantů? Těch by bylo škoda,
jsou docela fajn...“

„Které děti nejsou fajn?“ pokrčil jsem rameny.
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Fernando se zamyslel a dlouho neodpovídal.
„No – nevím, teď se mi zdají hodní všichni. Ale někdo z nich přece musí být z rodu

otrokářů – to je vážně příšerné. Jak jsme s nimi mohli žít a nevědět o tom?“
„Možná právě proto,  že jste o tom nevěděli.  Ale já si myslím, že i nadále budeme

spolu všichni žít a vycházet tak dobře jako dosud.“
„Máš pravdu, někdy asi nemá cenu vědět všechno. Tahle pravda je vskutku odporná.

Tvrdíš, že je to jenom výchovou – kéž by tomu bylo tak! Ale mě by teď přece jen zajímalo,
kteří to jsou. Neboj se, nepřestanu se s nimi kamarádit, vždyť jsou všichni docela hodní...“

„Fernando,  pravda  je  mnohem krutější,  než  si  vůbec  můžeš  představit,“  řekl  jsem
smutně. „Ti otrokáři byli totiž tvoji krajané – Omíorové!“

*****
Mladý Omíor strnul a několik sekund se ani nepohnul. Co se během té doby v jeho

zelené hlavě odehrávalo, jsem nemohl ani odhadovat, ale jistě to nebylo nic veselého. Mlčel
jsem, protože všechno potřebné už bylo vysloveno a teď bylo na něm samotném, jak si to
v hlavě přerovná.

„Takže – ty jsi zabíjel – moje krajany,“ řekl po chvilce trochu přiškrceným hlasem
Fernando.

„Musel jsem, jinak to nešlo,“ odvětil jsem vážně.
„Já vím – oni byli ty bestie...“ odtušil smutně.
„Ano, Fernando, tvoji krajané byli opravdu takové bestie a nebylo možné nechat je

naživu,“ opakoval jsem.
„A oni by tě zabili? A taky doktora Pattersona, Moniku, nebo Džatašiho?“
„Tvoji krajané měli ve svých počítačích u každého otroka poznamenáno, kdy bude

jeho maso nejlepší; to znamenalo, kdy bude upečen a sněden,“ řekl jsem tiše. „Džataši byl
určený k upečení zhruba před rokem. Monika je žena, byla by na tom ještě mnohem hůř.
Tvoji krajané nenechali naživu ani ženy z vlastního rodu. Dokonce i tvé kamarádky Miriam,
Irma i Lucie by dnes už byly dávno mrtvé. Naše vzpoura paradoxně zachránila i všechna
nově narozená děvčata vašeho rodu.“

„To snad není možné!“ vykřikl mladík.
„Tak to bylo, Fernando,“ trval jsem na svém. „Monika vám vysvětlovala, jak se rodí

děti tím prapůvodním, přirozeným způsobem. Jsou ale i jiné způsoby, jak přivádět děti na
svět, ne tak přirozené, strašlivé.“

„A moji krajané to nedělali – přirozeně?“
„Nedělali,“ přikývl jsem. „Každou ženu, jako je Monika, jako malé děvčátko rozřezali

na  kusy  a snědli.  Menší  část,  přesněji  orgány,  ve  kterých  vyrůstají  děti,  dávali  do
ohromných nádrží. V takových strojích jste vyrostli.“

„Já – taky?“ otřásl se.
„Ano,  ty  taky,“  přikývl  jsem.  „Všechny  děti  v dětské  zóně  se  narodily  právě

v takovýchto strojích. Nikdo z vás proto nemá matku – a vlastně ani otce. Monika bude
první ženou, které se na této lodi narodí děti.“

„To přece není možné! Cožpak moji krajané neznali city, lásku, což mohli...“
„Byli tak vychováni,“ řekl jsem. „Lásku určitě neznali, když všechny ženy zabíjeli.

A cit? Nikdy jsem u nich žádný nepoznal, snad jen jediný – nenávist.“
„Ale – my přece nejsme takoví!“ skoro žadonil Fernando.
„Však také tvrdím, že všechno zlo bylo způsobeno špatnou výchovou. Jenom ta ve

vašich krajanech zabila city a udělala z nich bestie. Vy už jste docela jiní. A proto vím, že
jsem udělal dobře, když jsem vás tenkrát nenechal zabít.“

„To je ale strašlivé!“ vydechl Fernando. „Tak my jsme ty bestie... Co s námi bude, až
se to dozvědí ostatní?“
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„Co by bylo?“ pokrčil jsem rameny. „Vy přece žádné bestie nejste, to už jsme si snad
vysvětlili. Jste stejní lidé jako kdokoli jiný a budete žít tak jako předtím, nic se nezmění. Až
se to dozví ostatní, budou možná trochu zaražení, asi tak jako jsi ty – ale až si to každý
přebere, bude zase všechno v tom nejlepším pořádku.“

„Myslíš?“ podíval se na mě s nadějí.
„Já to přece vím od samého začátku. Monika také, doktor Patterson, Džataši i všichni

Xítiané. Ti se vás ze začátku trochu báli, víš přece, jsou slabší a hlavně – mají ze všech lidí
nejchutnější maso... To říkali tvoji krajané – a ti dobře věděli, jak chutná maso všech otroků,
co jich jen na hvězdoletu bylo... My to víme od nich, my přece lidi nejíme. Já si myslím, že
vás máme rádi, zvláště Monika. O ní snad nepochybuješ, nebo ano?“

„Tak vy o tom víte... Proč jste nás raději nezabili?“
„Protože každý člověk má zodpovídat sám za sebe, ne za své krajany. Také na Zemi

kdysi někteří lidé jedli maso jiných lidí, ale to bylo dávno. Potomci lidojedů jsou dnes stejní
jako ostatní. Ani jim nikdo nevyčítá jejich prapředky. A tak tomu bude i s vámi. Vy také
nemůžete za své lidožroutské krajany.“

„Ale říkal jsi, že někteří... dospělí Um-lusíté by nás nejradši zabili. Je tomu tak?“
„Ano,“ přikývl jsem. „Musíš je pochopit, prožili celý svůj život v nenávisti. Ale jejich

potomci už žijí s vámi, aniž by to vadilo. Kamarádíte se spolu přece, nebo ne? To znamená,
že se všechno dá časem do pořádku – ale něco bude toho času potřebovat víc... Ostatně – ani
pozemšťané nejsou všichni správně vychovaní. I mezi nimi je spousta zlých, ovšem ti se
k vám nikdy nedostali – a nedostanou.“

 *****
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Dikčertu
Omíorský hvězdolet proťal dráhu Marsu a rychle se blížil  k Zemi. Jeho rychlost se

snížila na pouhých několik desítek kilometrů za sekundu – byla sice pořád mnohem větší,
než je rychlost komet v perihéliu, ale vzhledem k rychlostem, jaké jsou nezbytně nutné pro
překonání mezihvězdných dálek, už to bylo jen pomalé loudání.

Dosud jsme nezachytili  žádné jeho vysílání.  Teď už bylo vidět,  že  se  k nám blíží
obrácený stále stejnou stranou – možná měl zapnutý gravitační štít a nejspíš na nás mířil
strašlivými emitory kyfoje, nejsilnější zbraně ve vesmíru. My jsme také nevysílali. Jenom ať
si naši protivníci také nejsou ničím jisti. Odhadoval jsem, že se Omíorové nejprve pokusí
dozvědět,  co  se  tu  stalo.  Kdyby  se  rozhodli  vypálit,  nic  by  nás  nezachránilo  a Zemi
jakbysmet, ale to by nejspíš udělali už z dálky. Tím by nic nezískali a já jsem spoléhal právě
na jejich zvědavost – a hamižnost.

Připravovali jsme se zatím na setkání. Teď už Omíorové asi věděli, že náš hvězdolet je
nějakým způsobem poškozený. To muselo být v elektronických dalekohledech jasně patrné
už z jejich vzdálenosti. Nevěděli však, jaká je příčina a co se děje uvnitř.

Měl jsem připraveno několik variant jak se zachováme, až bude hvězdolet na dosah.
Žádná však nepočítala s bojem obou hvězdoletů proti sobě. Tady by měli všechny výhody
na své straně Omíorové, proto jsme se ani lodí neotáčeli do bojové pozice. Bitva by nutně
zničila Zemi; kromě toho jsem docela nevěřil štítům. Kyfoj mohl vypálit, i když ze sedmi
emitorů fungovaly jen tři.  Měli  jsme emitorů pět,  takže jsme tuto zbraň použít  mohli  –
ovšem pěti sedminami její účinné síly. Zatím jsem nevěděl, kolik emitorů potřebuje nutně
štít  a pokud  by  nepotřeboval  všechny,  nakolik  se  zmenší  účinnost,  když  dva  chybí.
V každém případě jsme nesměli  vyprovokovat  boj  hned z počátku.  Kdyby se Omíorové
rozhodli,  že  jim  žádné  nebezpečí  nehrozí  a otočili  se  k nám  bokem,  mohli  bychom se
pokusit o překvapivý úder, ale na to jsem se nechtěl spoléhat. Omíorové byli profesionální
válečníci, ti by snad takovou školáckou chybu neudělali.

Místo toho jsem si připravoval jiné vybavení. A spolu se mnou se chystal – Fernando,
nejstarší z mladých Omíorů.

Věděl jsem, že Fernando strávil po osudném rozhovoru se mnou nejhorší noc svého
života. Večer se mu ani nepodařilo usnout a nakonec odešel do společenské místnosti pro
větší děti, kde zkoušel pomocí svého náramku zjistit od hlavních počítačů vše co se mohl
o hvězdné lodi dozvědět. Až k ránu tam na chvíli usnul, ale brzy se zase probudil. Pak se asi
přece jen rozhodl a vydal se k pokojům, kde jsem bydlel já spolu s Monikou.

Byl jsem na to připraven. Ani já jsem celou noc nespal, ale ne proto, že bych sám
nemohl usnout. Očekával jsem, že krutá pravda Fernanda pořádně zdrtí a byl jsem celou noc
připraven, že přijde za mnou – nebo možná za Monikou, která pro všechny děti od začátku
představovala náhradní mámu. To se opravdu k ránu stalo – a když Fernando viděl, že na
něho čekám, domyslel si, že ani já jsem kvůli jeho trápení dnes v noci nespal.

„Moc jsem o tom všem dnes přemýšlel, Honzo,“ řekl mi, když jsem ho přivítal. „Zdá
se mi, že máš pravdu. Nezáleží na tom co bylo, to už nemůžeme změnit. Budeme se teď
muset snažit žít tak, aby nám nikdo nemohl říkat bestie.“

„Přesně tak to tvrdím od začátku,“ usmál jsem se na něho. „Když budete žít jako lidé,
nikdo proti vám nebude nic mít. Časem budete žít i na Zemi se všemi ostatními a nebude
mezi námi žádných rozdílů kromě fyziologických, s nimiž se ovšem nedá nic dělat..“

„Dobrá – ale mě napadlo něco dalšího,“ pokračoval hned Fernando.  „Ty jsi  mi tu
pravdu neříkal jen tak – říkal jsi, že se na mě chceš v něčem spolehnout.“

„Ano, Fernando,“ přikývl jsem. „A tato záležitost je moc vážná. Podívej se!“

193



Ukázal jsem mu elektronicky zvětšený obraz blížícího se hvězdoletu a vysvětlil mu, že
na  této  lodi  přilétají  právě  jeho  krajané,  nejspíš  aby  zničili  Zemi  a zejména  všechny
vzbouřené otroky.

„Pokud zvítězí vaši krajané, pak jen ty a tvoji kamarádi z rodu Omíorů máte naději
přežít,  i když ne všichni  – tvým kamarádkám nejspíš  hrozí stejně krutá smrt jako nám,
bývalým otrokům.“

„Já vím – a ty teď asi očekáváš, že ti pomohu proti svým krajanům...“ řekl Fernando
potichu.  „Samozřejmě,  kdybych  byl  stejná  bestie  jako  jsou  oni,  přidal  bych  se  k nim
a možná bych byl i hrdý na to, že patřím k mocnému národu, jemuž se nemůže postavit
nikdo ve  vesmíru...  Jenže  já  cítím,  že  právě  oni  představují  strašné  zlo.  A tomu by  se
konečně  měla  postavit  hráz.  Poslyš,  Honzo,  mám jednu  hroznou  obavu.  Nemáme moc
naděje, že bychom proti nim něco svedli, viď?“

„Podle čeho tak usuzuješ?“ podíval jsem se na něho.
„Přiznej se, že pro tebe muselo být hrozné žádat o pomoc právě mě – který pocházím

také z tohoto rodu!“
„No, máš pravdu, raději bych takové trampoty řešil sám,“ přiznal jsem po krátkém

přemýšlení. „Ale nejde o to, že jsi Omíor. Tady vůbec nejde o konflikt v rovině mezi lidmi
Země a lidmi z Omíoru, spíš o setkání se zlem bez ohledu na jeho původ. Jak víš, nikdy
jsem nebyl proti spolupráci různých ras. Není mi proti mysli žádat o pomoc tebe a tvoje
kamarády – je mi poněkud nepříjemné zatahovat do nebezpečí děti. Raději bych počkal až
dorostete, víš přece, jak nerad jsem ti říkal tu krutou pravdu o tvých krajanech.“

„Ale vypadá to, že nemáš zrovna na vybranou,“ řekl na to mladý Omíor.
„Máš pravdu, moc prostoru k manévrování nemám,“ přikývl jsem. „Víš, oni budou

lepší  válečníci  než  my  a přemoci  je  rovnými  zbraněmi  nemůžeme,  to  bychom  nejspíš
prohráli. Jen jednou jsme to zkusili. Dvanáct mých kamarádů to stálo život a nakonec jsem
uspěl zase jen díky svým zbraním.“

„A jak si vlastně představuješ postavit se jim, když ne stejnými zbraněmi?“
„Máme  snad  jednu  možnost,“  řekl  jsem.  „Kdyby  došlo  k boji  hvězdolet  proti

hvězdoletu, nemáme proti nim šanci. Mnohem lepší vyhlídky máme, kdybychom se pokusili
vyjednávat.  Při  té  příležitosti  bychom se  mohli  dostat  dovnitř  jejich  hvězdného letadla.
A tam...“

„Já  vím –  bude  se  přesně  opakovat  situace  z vaší  vzpoury.  Zabiješ  všechny  svou
zbraní, jako jsi zabil mé krajany na téhle lodi...“ trochu se zachvěl.

„Když to jinak nepůjde...“ přikývl jsem.
„Ty si snad myslíš, že by to mohlo jít i jinak?“ podíval se na mě překvapeně.
„Mám nápad,“ řekl jsem, ale ne moc jistě.
A pak  jsem mladému Omíorovi  svěřil  plán,  který  měl  přemoci  jeho  krajany,  plán

neznámý  Radě  obrany, který  předpokládal  dobrovolnou  spolupráci  jednoho  Omíora,
ochotného pomoci nám i proti svým vlastním krajanům...

Fernando ani nemrkl, ale když jsem skončil, klidně se na mě podíval a řekl:
„Kdyby to vyšlo jak myslíš, bylo by to lepší než vyvraždit celou posádku. Ale jestli to

nepůjde, nebudu ti zazlívat, když je všechny pobiješ...“
„Teď už to ale nebude jenom moje  záležitost,“  řekl  jsem. „Když máme jít  do tak

riskantní akce, musíme být zajedno ve všem. Pokud se mnou půjdeš, musíš vydržet, i kdyby
ti tvoji kamarádi vyčítali zradu vlastní krve...“

„Nebudou mi vyčítat zradu,“ opáčil Fernando pevně. „Já přece nepůjdu proti svým
krajanům, ale proti bestiím, co zradily lidskost. Zabíjely přece i ženy vlastní krve. Vždyť
stejná smrt hrozí i mým kamarádkám – dokonce i Miriam. Víš, Honzo, my dva už jsme si
řekli, že až dorosteme...“
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Podíval se na mě trochu zaraženě, jako kdyby právě řekl něco, co říci nechtěl. Ach tak,
Miriam!  Dívenka  se  zelenou  hlavinkou  bez  vlasů  a s třema  očima,  která  se  mladému
Omíorovi musela jevit jako nejkrásnější stvoření na celém světě... Miriam byla velice citlivá
a uznával jsem, že i ona má dobré srdce; Monika to o ní říkala také – ale toto děvče z rodu
Omíorů bylo ještě mladé, vždyť v době vzpoury, která jí určitě zachránila život, byla pouhé
miminko.

„Také  si  myslím,  že  budete  muset  ještě  trochu  vyrůst,“  usmál  jsem  se  na  něho
povzbudivě. „Zvláště Miriam je pořád malá holčička, i když mě samotného brzy přeroste.
Doufám, že vydržíte ve svém předsevzetí; byl by to pro mě a zejména pro ostatní lidi důkaz,
že i Omíorové mohou mít i jiné city než nenávist, pýchu a sobectví...“

*****
Druhý hvězdolet Omíorů zaparkoval na oběžné dráze kolem Země, jen o něco dál, než

byla  dráha  naše.  Ačkoliv  byl  dosah  omíorských  vysílaček  jistě  větší  než  jsou  rozměry
hvězdných soustav,  začali  z druhé lodě vysílat  až teď.  Jejich vysílání obsahovalo pouze
strohé příkazy. Posádka naší lodi se měla ohlásit a vysvětlit své dlouhé odmlčení. Vysílání
bylo jenom zvukové, bez obrazu. Kdosi v něm sám sebe označoval titulem „Velký admirál“
a prohlásil se za našeho vysoce postaveného nadřízeného.

Na všechny otázky odpovídali jen naši Omíorové. Kromě Fernanda se k nám přidal
jeho nejlepší přítel Michael, jehož Fernando zasvětil do skutečného stavu věcí a přivedl již
plně rozhodnutého. Oba na výzvy svých krajanů odpověděli, že na hvězdné lodi Jedničce se
stala biologická nehoda, při níž zahynula celá dospělá posádka. Přežily jen děti, ale mají
problémy se všemi nezbytnými agregáty.

Na dotaz z hvězdoletu Dvojky Fernando upřesnil, že na Jedničce není nikdo nemocný,
nejspíš proto, že si mezitím všichni přeživší vypěstovali dostatečnou imunitu. Nabídku, že
druhá výprava vyšle na  Jedničku komando expertů, kteří hvězdolet prohlédnou a asanují,
oba Omíorové svorně odmítli. Tvrdili, že mají určité koridory asanované, což zatím stačilo;
ale za jiné prostory se rozhodně ručit nedá a nejméně ze všeho za imunitu návštěvníků. Snad
by bylo lepší, kdyby se naopak delegace dětí z Jedničky vypravila na Dvojku a projednali
spolu vše co bude třeba. Dva až tři lidi bude zajisté možné zbavit sebemenších stop bakterií,
aby nemoc neohrozila i druhou výpravu.

Experti z hvězdoletu Dvojky se dlouho radili. Při větším zesílení bylo slyšet, jak se tam
hádají.  Jedni  dlouho  vykřikovali,  že  je  jim  to  podezřelé.  Pochybovali,  že  by  byli  na
Jedničce opravdu  takoví  nanuci,  aby  si  nevěděli  rady.  Kdosi  tvrdil,  že  „tam byl  přece
biologem Wigarrna, ten by se snad nedal zaskočit nějakými ubohými baktériemi“. Z hlasů
jiných expertů však zaznívaly obavy. Wigarrna byl podle nich excelentní biolog a když ani
jeho vědecká sláva nezaručila úspěch, byla to pro mnohé známka skutečného nebezpečí.

Nakonec se experti na druhém hvězdoletu dohodli, že přijmou naši delegaci na své
lodi,  ovšem  všichni  musí  být  stále  oblečení  a nesmí  za  žádných  okolností  rozepnout
skafandry dřív, než skončí pořádný bakteriologický průzkum. To byla přesně ta situace,
jakou  jsme  potřebovali  vyvolat.  Fernando  s Michaelem  dohodli,  že  na  Dvojku  odletí
delegace v jediném malém pečlivě vydezinfikovaném letadle,  všichni budou oblečeni ve
skafandrech  a tyto  nesejmou,  dokud  biologové  Dvojky nedají  dobrozdání,  že  žádné
nebezpečí nehrozí. Jak bude probíhat jednání, kdo uvede hvězdolet do chodu a co se bude
dít, až budou oba hvězdolety v pořádku, tyto otázky bylo rozhodnuto odložit na pozdější
dobu.

*****
Zatímco se Omíorové připravovali na naši návštěvu, my jsme se naposledy radili co

dál. Já jsem trval na svém plánu, ačkoliv mě všichni zrazovali. Znamenalo to, že poletím
s Fernandem  k našim  nepřátelům.  On  bude  vyjednávat  a připoutá  na  sebe  pozornost
Omíorů,  zatímco  já  se  po  jejich  hvězdném letadle  porozhlédnu.  Samozřejmě  jsem měl
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v záloze urychlovač času, ale o tom pořád vědělo jen málo lidí: Džataši, Monika a Šantaj –
a také  Fernando.  I on  měl  urychlovač  a v případě,  že  můj  plán  selže,  se  měl  pokusit
o zneškodnění co největšího počtu svých krajanů a zejména umožnit výsadek našich letadel.

„Neměl bys tu výpravu nechat někomu jinému?“ ptala se mě Monika. Odvedla si mě
stranou, aby to nikdo jiný neslyšel.

„Komu, prosím tě?“ podíval jsem se na ni tázavě. „Kdo tu kromě mě umí zacházet
s urychlovačem?“

„Třeba já – nebo Džataši...“ navrhla nesměle.
„Ty jsi v osmém měsíci, neblázni,“ zavrtěl jsem hlavou. „Ty si opravdu myslíš, že

bych tě pustil místo sebe? To je naprosto vyloučeno. Džataši to sice umí s urychlovačem,
ale  ten by  dokázal  jenom to samé co minule  – sekat  hlavy našim nepřátelům.  Já  mám
tentokrát lepší plán.“

„Tobě hrozí mnohem větší nebezpečí než komukoliv jinému,“ řekla Monika. „Já jsem
ti to nechtěla říkat, ale – moje krysy...“

„To už přece vím,“ pohladil jsem ji po vlasech.
„Víš  jen,  že  jim  urychlování  zkrátilo  život,  ale  nevíš  jak  hrozným  způsobem,“

rozvzlykala se. „Já jsem to viděla, bylo to příšerné!“
„Jestli vyjde můj plán, nebudu ve zrychleném čase déle než den – a to snad vydržím.

Kdyby mi to nevyšlo, musel bych použít původní variantu – a ta by mi trvala asi pět až deset
dní. To se pořád dá vydržet, ne?“ uklidňoval jsem ji.

„Pokusné krysy se totiž – zbláznily!“ řekla Monika potichu. „Zčistajasna začaly jedna
druhou hryzat, kousat, navzájem si rozervaly krky a pokud byly samy, ukousaly si pracky,
prostě amok, tropické šílenství. Když jsem jim zabránila, aby si ublížily, chvíli se vztekaly
a pak upadly do apatie a už se nikdy neprobraly. Pošly hladem nad plnými miskami, aniž by
se pokusily sežrat jediné zrníčko.“

„Ty si myslíš, že by mě mohlo potkat totéž?“ trochu jsem úřece jen zvážněl. „Byl jsem
pod urychlením dlouho, ale nikdy jsem takové příznaky nepociťoval.“

Trochu mě při jejím líčení zamrazilo v zádech. Stát se mi něco takového, byl by s námi
všemi konec. Šílenství – aspoň bych porubal pár Omíorů mimo plán, ale apatie by byla ještě
vážnější. Představil jsem si, jak nepohnutě ležím na podlaze v nějaké chodbě, kolem mě
spousta Omíorů, kteří si mě chtějí zaživa upéci – a já nejsem schopen se bránit...

„Myslíš, že krysy a lidé jsou v tomhle stejní?“ zeptal jsem se Moniky.
„Dobře, povím ti všechno,“ řekla potichu. „Při urychlení dochází k velice rychlému

vnímání  různých  podnětů,  přicházejících  z okolí.  Je  to  podobný  jev  jako  rychlé  učení
pomocí  strojů xonthí.  Já  jsem například  byla  ve  zrychleném čase  spolu  s tebou  jenom
krátce, ale od té doby si velice ostře pamatuji každý okamžik – a byly to vskutku zážitky na
celý život.“

„Já si také pamatuji všechno, co se mi přihodilo v době urychlení...“ potvrdil jsem jí
zamyšleně. „Pro nás to mělo velkou výhodu, stačilo nám mrknout se na plánek hvězdoletu
a pak už jsme mohli  jít  najisto,  pamatovali  jsme si  podrobně umístění  každého Omíora
podél naší trasy... Dodnes naprosto přesně vím, kde jsem tenkrát koho zabil...“

„A v tom je právě to nebezpečí. Jak víš, inteligence krys a jejich mozková kapacita
není malá, aspoň ve srovnání s jinými zvířaty,“ pokračovala Monika. „Během urychlení se
kapacity  jejich  mozků  překročily  dokonce  i nejobyčejnějšími  podněty  –  jako  střídáním
světla a tmy, kdoví, možná i zvukem vlastního dechu. Krysy neměly dostatečnou rezervu
mozkové kapacity a zbláznily se asi jako lidé, úmyslně předávkovaní učením. A uvědom si,
že jsi téměř úplně vyčerpal rezervy, když sis dal do hlavy nalít kurzy počítačové techniky...
Neměla jsem ti to vůbec dovolit, měla jsem poslechnout Sengöho...“

„To ovšem mění situaci,“ zvážněl jsem. „Jak myslíš, že jsem na tom teď?“
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„Pamatuješ, jak se ti ještě nedávno třásly ruce? To byl jeden z příznaků, že jsi na samé
hranici.  Když  ses  věnoval  dětem  a odpočíval,  zřejmě  jsi  získal  trochu  času.  Některé
informace se stačily přestěhovat do dalších vrstev mozku, takže jsi opět skoro normální, ale
to tě nesmí mýlit. Jsi v těsné blízkosti celkové katastrofy, rozumíš?“

„No nazdar,“ povzdychl jsem si. „Ale kdo by tam měl letět za mě? Džataši? Ten se ve
hvězdném letadle  vyzná,  ale  s většinou  agregátů  zacházet  neumí  –  a můj  plán  je  přece
založen na jejich podrobné znalosti. Ty tam jít nemůžeš, kdoví, co by to udělalo s tebou –
a s našimi dětmi. Kdo mi zbývá? Fernando – ale to je Omíor a i když mu věřím, bude tam
přece se mnou, někdo musí udržet pozornost jeho krajanů. I tak si dělám výčitky, je to ještě
dítě. Moniko, miláčku, všechno, co je potřeba, umím jen já a nikdo na celém světě mě právě
dnes  nenahradí,  rozumíš?  Nikdo!  Vím,  udělal  jsem hroznou chybu,  neměl  jsem se  stát
nenahraditelným, měl jsem počítat s tím, že mě sklátí infarkt nebo mrtvice, ale teď je pozdě
honit bycha! Neúspěch by znamenal takovou katastrofu, jakou by Země nejspíš nepřežila!“

„To je strašné,“ přikývla. „Vždycky jsem věřila, že nikdo není nenahraditelný – jenže
dnes jsem přesvědčena, že ty jsi opravdu výjimka. Ale co teď? Náhradníka neseženeme, ze
všech lidí by tu byli dva až tři, kteří by snesli – každý sotva tři čtvrtiny tvých znalostí, aby
měli aspoň nějakou rezervu pro pobyt v jiném čase.“

„Vidíš, nemáme jinou možnost,“ řekl jsem už zase skoro klidně. „A kromě toho bych
jim mohl dát jen obecné povědomí o tom, co je třeba udělat. Na to je pozdě, poletím tam
tedy sám, ale budu se snažit všechno skončit tak rychle, jak to jen bude možné.“

„Bůh s tebou, Honzo,“  řekla Monika. Oči měla plné slz, ale políbila mě a pak jsme
spolu šli k ostatním. Opravdu jsme už neměli jiné východisko – a ona to věděla stejně jako
já.

Nezbývalo nám nic jiného než riskovat. 
*****

Vyletěli jsme s Fernandem podle dohody v jednom letadle. Ostatní zůstali na hvězdné
lodi  v napjatém očekávání  věcí  příštích.  Bylo více  než pravděpodobné,  že o nás  dlouho
neuslyší, za předpokladu, že naše mise bude probíhat úspěšně. Pokud by Omíorové naši lest
prohlédli, situace by se nejspíš změnila skokem a to tak rychle, že by si to těžko někdo na
našem hvězdoletu uvědomil. Byla to hra va bank, ale nemohli jsme si vybírat – karty byly
rozdané předem a teď šlo jen o to, kdo lépe využije trumfů ve svých rukou.

Cesta k nepřátelskému hvězdoletu netrvala dlouho. Vstříc nám vyletěl jiný letoun, ale
jen proto, aby nám ukázal, kam máme přistát. Pokud měl hvězdolet nepřátel obdobné vnitřní
uspořádání jako náš, což bylo pravděpodobné, byli jsme navedeni do obzvlášť vzdáleného
přístavu, odhadem jako naše Osmička. Odtud to do středu lodi bude daleko, ale já jsem se
domníval, že vzdálenost snad nebude rozhodovat.

Zacvakli jsme letadlo do stejných držáků jako na našem hvězdoletu. Také přechodová
těsnění byla naprosto shodná a těsnila zřejmě dobře. Přesto jsme vyšli ve skafandrech na
chodbu – kde nikdo nebyl.

V té chvíli vyšlehly plameny. Já jsem takřka instinktem zapnul urychlovač, ale když
jsem zjistil, že skrz skafandr nic z těchto plamenů neproniká, zase jsem urychlovač vypnul
a uklidňoval jsem Fernanda, že jde nejspíš jenom o poněkud razantnější metodu dezinfekce.
A skutečně,  plameny  kolem  nás  hučely  hrozivě,  ale  když  už  nám  začalo  být  uvnitř
skafandrů  horko,  náhle  ustaly.  Stranou  se  otevřely  dveře  a naproti  nám vykročili  čtyři
Omíorové ve skafandrech. Oba nás postříkali sadou několika druhů vodiček – zřejmě z nás
měly jakékoliv nebezpečné zárodky spláchnout nebo jinak zničit.

„Pojďte za námi,“ vyzvali nás potom. Otočili se a my jsme je chtěli mlčky následovat.
Omíorové se však rozdělili, dva kráčeli před námi a druhá dvojice za námi – jako ozbrojená
eskorta, doprovázející zajatce.
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Vstoupili  jsme  do  velínu  přístavu.  Tam  už  byli  připraveni  další,  všichni  ve
skafandrech. Fernandovi nabídli pohodlné křeslo; přitom zjistili, že já nejsem rodilý Omíor
a nastalo  nevraživé  okukování  a poznámky  ve  smyslu,  že  velitel  výpravy  takovou
nehoráznost určitě nenechá jen tak a že by asi bylo nejlépe toho otroka někam uklidit.

Fernando však trval  na tom, že zůstanu s ním. Tvrdil,  že on teď zastupuje velitele
Jedničky hvězdoletu a že si na svého asistenta zvykl tak, že si do svých pravomocí nenechá
mluvit nikoho – snad možná admirála... Pohodu to nepřineslo, ale jinak to nešlo, byl jsem tu
vlastně nejdůležitější osoba, i když oficiálně bylo jednání čistě Fernandovou záležitostí a mě
všichni začali ignorovat.

Konečně  přišel  další  Omíor  oblečený  v červeném  skafandru  a doprovázený  pěti
dalšími. Červená barva znamenala vysokého hodnostáře, možná se jednalo o velitele druhé
výpravy nebo dokonce o Velkého admirála? Nu což, uvidíme.

Hned z počátku Fernanda pokáral,  že neprojevil dost úcty k veliteli.  Podle jakýchsi
řádů měl vyskočit z křesla hned jak jeho nadřízený vstoupil.

Fernando se ohradil, že žádné řády nezná a tudíž nemůže vědět, co se má v takovýchto
případech dělat.

„Jak je to možné?“ pištěl jeden z pobočníků velitele.
Fernando  klidně  poznamenal,  že  dosud  nedostal  žádné  vojenské  vzdělání,  což  je

pochopitelné,  když  na  Jedničce není  v současné  době  nikdo,  schopný  takové  vzdělání
někomu dát.  Velitel  Dvojky to uznal,  ale nepříliš ochotně. Hned také dal pokyn, aby se
připravili biologové-učitelé, neboť toto opomenutí bude třeba co nejdříve napravit.

Pak Fernanda pokáral, že vzal s sebou na jednání otroka, protože – asistent neasistent,
otrok musí nejpozději do skončení tajného jednání zemřít.

Fernando na to klidně prohlásil, že otroků má zatím dost a dole na planetě jich je ještě
mnohem víc. Bylo vidět, že se dokázal vžít i do role bezcitného pána, ale také jsem na něm
viděl, že mu ta role moc nesedí.

Další hovor jsem totiž nesledoval.  Jakmile skončilo první oficiální přivítání a vyšel
najevo můj pozemský původ, Fernando mi lehce pokynul a já jsem padl k zemi, jako bych
se neodvážil v přítomnosti pánů pozvednout ani hlavu.

Tento nehybný postoj však už byl falešný.
Na podlaze čelem k zemi jsem totiž neležel já, ale pouze prázdný skafandr. Já sám

jsem se urychlil, vysvlékl se, naaranžoval skafandr do stejné podoby a nikým neviděn jsem
prošel otevřenými dveřmi do nejbližší chodby. Pak jsem pokračoval jen tak daleko, až jsem
narazil na prvního Omíora, vycházejícího z boční místnosti. Aniž stačil mrknout, složil se
bezvládně na podlahu a já jsem ho vtáhl zpět do místnosti. Nebyl mrtev, jenom uveden do
bezvědomí  paralyzátorem,  to  mi  však  stačilo.  Za  okamžik  jsem  si  z jeho  ruky  odřízl
náramek  a připojil  jej  k minipočítači,  jež  jsem si  nesl  v batohu  na  zádech.  Na  analýzu
poškozeného náramku potřeboval jen okamžik. Pak jsem opět vyšel na chodbu a postupoval
dál do centra hvězdné lodi. Všechny dveře se přede mnou otevíraly včetně kovových vrat
oddělujících  zóny,  neboť  můj  vlastní  náramek  teď  používal  veškeré  pravomoce,  šifry
a kódy, ještě před chvilkou patřící omámenému Omíorovi.

Jako nepředstavitelně  rychlý  neviditelný  přízrak  jsem pronikal  dál  a dál  do  hlubin
hvězdného letounu. Nikde jsem se nezdržoval. Oba hvězdné letouny byly shodné, bylo tu
tak mnoho stejných prvků, že jsem se mohl orientovat jako u nás. Ke středu lodi jsem měl
něco málo přes  tři  kilometry,  což nepředstavovalo velkou vzdálenost,  pokud mě budou
poslouchat dveře jako dosud. Dalo se ovšem očekávat, že zóna u centra nebude přístupná
komukoliv.

Musel jsem se vyhýbat desítkám Omíorů, ale nikomu z nich jsem neubližoval, i když
by pro mě bylo velice snadné srazit hlavu každému koho potkám. Proti jejich zabíjení bylo
mnoho dobrých důvodů.  Především jsem dal  prve  Fernandovi  slovo,  že  nebudu zabíjet
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zbytečně.  Za druhé jsem se tady nesměl ničím zdržovat – podle toho co jsem věděl od
Moniky,  šlo  o vteřiny  a hru  s časem  bych  mohl  snadno  prohrát.  Pak  bych  se  změnil
v ubohého  idiota  a všechno  by  bylo  zbytečné.  Třetím  dobrým  důvodem  bylo,  že  jsem
nechtěl vyvolat předčasně poplach, aby Omíorové nezačali vraždit otroky jako na našem
hvězdoletu.

Kromě Omíorů tu byly samozřejmě i jiné bytosti, dalo se čekat, že to budou otroci.
Nikdo z nich se nepodobal rasám otroků v našem hvězdoletu.  Nejspíš byli  ukořistěni na
jiných  světech.  Pochopitelně,  vždyť  i za  naším  hvězdoletem  zůstalo  jenom  množství
naprosto zničených, neobyvatelných planet. Nemohl jsem tu tedy očekávat lidi ze zničených
planet Xítió nebo Um-lusít, zato tu byly desítky jiných bytostí – až jsem skřípal zuby, když
jsem si uvědomil, kolik planet v okolním vesmíru už asi Omíorové zničili. A kolik takových
hvězdných  lodí  právě  roznáší  smrt  a zkázu  dalším  nešťastným rozumným bytostem ve
vesmíru?

Brzy jsem narazil na obtížnější překážku.
Samozřejmě  –  zónové  dveře  centrálního  úseku  mě  odmítly  poslechnout,  jak  jsem

očekával. Neměl jsem však čas čekat, až tudy někdo půjde. Vytáhl jsem opět svůj zvláštní
meč,  vyválcovaný  ze  ztuženého  staniolu.  Madgéš  tím vynálezem kdysi  opovrhl,  ale  už
během  první  vzpoury  nám  dovolil  vysmát  se  všem  pevně  uzavřeným  dveřím.  Během
okamžiku jsem prorubal dostatečně velký obdélník do stěny. Roztlačil jsem vyříznutý plát,
na  okamžik  se  zpomalil  a teprve  když  veliký  obdélník  opustil  své  místo,  opět  jsem se
urychlil. Při první vzpouře jsme během čekání jedli, teď jsem raději opustil nebezpečný čas
a přečkal všechno v relativním bezpečí normálního času.

Kdoví  zda  si  Fernando  vůbec  všiml,  že  s ním  už  nejsem...  V reálném čase  zatím
mnoho času neuplynulo, moje počítadlo ukazovalo devátou sekundu, ale věděl jsem, že mi
čas ubíhá mnohem rychleji než Fernandovi. Už teď jsem v nebezpečném čase pobýval déle
než hodinu.  Proti  plánu jsem se  nepatrně zdržel  omámeným Omíorem,  jenže to  nebylo
v urychleném čase a bylo to naštěstí méně nebezpečné.

Pak  jsem  se  otvorem  ve  stěně  protáhl  do  centrální  zóny  a ve  chvilce  jsem  byl
v hlavním velínu hvězdné lodi. Ani tady jsem se nesměl zastavovat. Urychlení času mělo
hodnotu čtyři tisíce devadesát šest, zajišťovalo mi bleskurychlé jednání, ale čas přece jen
ubíhal a musím jej využít – za chvilku se budu muset na delší dobu zpomalit a to už musím
mít dostatečný náskok před poplachem, který určitě vypukne!

Do hlavního velínu lodi jsem vtrhl, aniž by si mě tu kdo z Omíorů všiml. Měl jsem na
paměti slib daný Fernandovi a Michaelovi – že nebudu zbytečně vraždit, kdekoliv to půjde
nenásilnou cestou. Bez tohoto slibu bych možná vytáhl svůj meč a usekal všem hlavy, takto
jsem musel použít jiné, méně krvavé prostředky.

Na rozdíl od první vzpoury jsem měl dokonalejší vybavení, nerušeně, bez neustálého
stresu  dlouho  předem připravované.  Předně  miniaturní  kotoučovou  pilku  s tvarovanými
přídržkami; chtěl jsem Omíorům rozřezat a sejmout s rukou jejich osobní náramky. Nejprve
jsem musel oběhnout velín a jednoho po druhém paralyzovat. Ten okamžik byl z celé akce
nejhorší,  když  jsem  někoho  paralyzoval,  nemohl  jsem  být  sám  urychlený  a byl  jsem
vystavený stejnému útoku z jeho strany i ze strany ostatních. Nebylo to však tak nebezpečné
jako v době první vzpoury, kdy mě Omíorové málem paralyzovali a kdy jsem unikl osudu
jen o vlásek. Dnes jsem měl náramek vybavený detektorem paralyzačních vln a kdyby je
zjistil, sám by okamžitě zapnul urychlovač času a pak by se snažil zapínáním a vypínáním
znemožnit  synchronizaci  paralyzačních  vln.  Ale  v takovém  případě  by  mi  nezbylo  nic
jiného než – meč do ruky a všem hlavy dolů!

Moment  překvapení  byl  ale  na  mé  straně.  Než  se  Omíorové  vzpamatovali,  leželi
porůznu na zemi bez vědomí, zatímco já jsem jim docela v klidu přímo na rukou přeřezával
a snímal jejich osobní náramky.
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Odzbrojení osazenstva velínu proběhlo hladce. Na mé straně byl i slabý hluk, který tu
zpočátku panoval. Já jsem se pohyboval neslyšně, ale těla Omíorů nepadala k zemi tiše, aby
si  toho  ostatní  nevšimli,  kdyby  byl  v sále  klid.  Snadnost  této  akce  mi  dodala  kuráže.
Nastoupila  další  fáze  bleskové  války  uvnitř  hvězdné  lodi  protivníka.  Na  rozdíl  od  své
dosavadní činnosti jsem věděl, že teď už naprosto jistě poplach vznikne.

Přímo na hlavní řídící pult jsem opatrně položil svůj malý počítač, připravený a nabitý
potřebnými  programy.  Ještě  jednou  jsem  obešel  nejbližší  chodby  vedle  velínu,  abych
případně zneškodnil každého, kdo by měl šanci dostat se sem dříve než za dvacet sekund po
vyhlášení poplachu. Našel jsem dva takové a paralyzoval je. Pak jsem se postavil doprostřed
velínu  a aniž  bych  se  zpomalil,  namířil  jsem  na  počítač  komunikační  paprsek  svého
náramku.

Nad počítačem vyvstala zdánlivě líně a neochotně silueta virtuální  klávesnice  – ve
skutečnosti  blikla ihned, ale já jsem byl urychlen tak,  že mi i reakce počítače připadaly
pomalé.

Zadal jsem první příkaz. Speciální vysílač v mé ruce jej rychlým sledem laserových
impulsů předal do snímače, namontovaného na počítači. Vymyslel jsem to sám a byl jsem
na ten vynález patřičně pyšný.  Umožňoval mi řídit  neurychlené počítače i v urychleném
čase. Tyto stroje byly jako jediné při nepoměru časů dostatečně rychlé, abych s nimi mohl
komunikovat na úrovni.

Miniaturní počítač se pak připojil k řídícím subkanálům centrálních počítačů hvězdné
lodi  a jeho  procesor  zahájil  nelítostný  útok  kamsi  do  hlubin  primárních  kontrolních
programů. Během osmi sekund – dvou tisícin reálné sekundy – jsem na virtuální obrazovce
spatřil výsledek. Bylo to slovo, jaké se nevyskytuje ani v řeči Omío, ale které pro mě bylo
důležitější, nežli sáhodlouhé proslovy mnoha řečníků.

Gawanapartox!
Několikrát jsem si je přečetl a abych si byl jist, že je nezapomenu, zapsal jsem si je

nesmytelnou tužkou na  hřbet  ruky,  ačkoliv  jsem si  vždycky pod urychlením pamatoval
kdejakou maličkost. Toto slovo jsem totiž musel vyslovit já, nikoliv počítač. Součástí klíče
byla podmínka, že jej vysloví živá bytost.  Pak teprve jsem zpomalil  a pečlivě jsem toto
slovo vyslovil.

Jakmile  jsem  pronesl  poslední  hlásku  klíče,  opět  jsem  se  urychlil  a bleskovým
snímačem jsem zadal další povely. Můj malý počítač musel proniknout do tajných programů
základní  logiky  počítačové  sítě  a adaptovat  je  podle  jiných  programů,  dlouho  předtím
pečlivě připravovaných.

Na  našem  hvězdoletu  by  se  to  už  stát  nemohlo.  Když  jsem  promýšlel  možnost
podobného  zákeřného  útoku,  jaký  použil  Peppino,  postaral  jsem se,  aby  už  nikdo  jiný
takový úspěch neměl. Jenže tady byly programy ve stejném stavu jako před mými úpravami
a počítač  v nich  mohl  řádit  podle  libosti.  Za  normálních  podmínek  by  základní  řídící
programy ani  tady  nestrpěly  tak  drsné  zásahy  do struktury  dat,  jenže  byly  na  nepatrný
okamžik ochromené generálním RESETem počítačového systému, vyvolaným s úmyslem
zabránit centrálním programům, aby samy sebe po několik milisekund bránily.

V této chvíli jsem se nesměl zpomalit. Musel jsem napjatě čekat na okamžik, kdy mě
bude  třeba.  Čas  se  přitom vlekl,  zdánlivě  příliš  pomalu.  Věděl  jsem,  že  tato fáze  bude
nejdelší,  ale  právě  teď  jsem nemohl  nic  dělat.  Závod  s časem  pokračoval  –  kdo  bude
rychlejší? Já a počítač, anebo přeplnění mých posledních zbývajících rezerv?

A najednou na virtuální obrazovce, nehybně se vznášející nad počítačem, blikla další
zpráva. Opět jsem se krátce zpomalil a rychle ale zřetelně jsem vyslovil další slovo, jaké se
rovněž v řeči Omío nevyskytuje.

Dikčertumenetekel!
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Ano, na tuhle chvíli jsem čekal. Druhé klíčové slovo bylo právě tak důležité, vlastně
důležitější než původní. To bylo od této chvíle naprosto nepoužitelné, nové klíčové slovo je
v základních  řídících  strukturách  nahradilo.  Od  této  chvíle  řídící  systémy  lodi  Omíorů
poslouchaly jen mě – a nikoho jiného.

Svůj malý diverzní počítač jsem pak opatrně uložil do spojovací šachty mezi velínem
a centrálními počítači,  do míst, kde unikne pozornosti Omíorů. V případě zadání nového
klíče  by  obnovil  strukturu  základních  řídících  programů,  jenže  podle  vzoru  nevlídného
k rodilým Omíorům. I kdyby nevím jak zoufale předělali řídící programy ve svůj prospěch,
jediné  slovo  by  v jediné  sekundě  jejich  práci  zmařilo.  Uhodnout  klíč,  sestavený
z pozemských slov, bylo pro Omíory nemožné. Pokud by použili počítače jako já, dostali by
se  jen  k původnímu,  už  neplatnému heslu.  A navíc,  můj  malý  počítač  by  ani  nedovolil
obnovit  programy podle  jejich  původních  schémat,  ale  opět  jedině  podle  mých nových
plánů.

Tak – a je to! V případě úspěchu jsou od této chvíle všechny dveře průchodné pro
otroky, ale nedobytné pro jejich původní pány. Ti se už nedostanou ke zbraním a pokud
budou mít jen své náramkové paralyzátory, nebudou nikomu smrtelně nebezpeční. Ani teď
jsem se nezpomalil, šlo přece už jen o poslední sekundu, během níž jsem se stihl vrátit do
velínu Osmého přístavu.

Když jsem se tam zpomalil, roztřásla mě strašná třesavka, ale nebylo to ani obávané
šílenství, ani apatie, vnímal jsem a myslel pořád normálně. Závod s časem jsem vyhrál –
i když jsem už zřejmě nebyl zcela v pořádku... Strašně se mi třásly ruce, před očima jsem
měl rudá a fialová kola a sotva jsem se držel na nohou...

Fernando musel zatím vyslechnout první část ostré výtky Velkého admirála a současně
kapitána hvězdné lodi. Ten se pořád ještě rozčiloval nad tím, jak si mohl Fernando dovolit
tu drzost – vzít si s sebou na tajná jednání otroka!

Byl to pohled pro bohy, jak ten náfuka zalapal po dechu, když jsem se náhle objevil
vedle  svého  pána bez  skafandru,  obrátil  se  k němu  jako  ke  kolegovi  a bez  ohledu  na
předpisy  bitevních  lodí  Omíorské  flotily  jsem mu klidným hlasem sdělil,  že  už  nemusí
pokračovat v šaškování, protože máme hvězdolet plně pod kontrolou!

Dalším šokem pro Omíory bylo, když Fernando z jejich rodu po těch slovech vyskočil
a radostně  mě  objal.  Kromě  Moniky  on  jediný  věděl  o nebezpečí,  které  mi  hrozilo
v urychleném čase  a když  jsem se  v pořádku  vrátil,  bylo  mu jasné,  že  můj  plán  vyšel,
k žádné katastrofě nedošlo, Omíorové zůstanou naživu, já se nestanu idiotem a on sám –
vrahem.

Jako jsem dal slib jemu, že jeho krajany ušetřím jak jen to bude možné, tak dal on slib
mně, že on sám své krajany – až na malé děti – zabije,  kdyby se mi něco během akce
přihodilo. I on měl ve svém náramku zamontovaný urychlovač a byl odhodlán jej použít.
Takhle to ale bylo mnohem lepší a Fernando měl z toho upřímnou radost.

Dva – tři Omíorové po nás ihned napřáhli ruce, aby nás na místě paralyzovali. K jejich
obrovskému šoku jsme nepadli  bez vědomí  k zemi,  jak najisto  očekávali.  Namísto toho
všichni nechápavě zírali  na své ruce, odkud zmizely všechny jejich otrokářské náramky,
vybavené mnoha privilegii i vmontovanými paralyzátory. Bez nich byli všichni bezbranní,
vždyť  by  se  před  nimi  neotevřely  ani  obyčejné  dveře,  průchodné  pro  pouhé  otroky!
Náramků i jiných zbraní jsem je pro jistotu zbavil předtím než jsem se vydal do nitra jejich
hvězdné lodě, aby neublížili Fernandovi – zajímavé bylo, že si toho až do této chvíle nikdo
nepovšiml.

„Jste  našimi  zajatci!“  oznámil  jsem  zděšeným  otrokářům,  neschopným  slova  ani
jakékoliv akce. Pak jsem přistoupil ke komunikačnímu pultu a přivolal jsem posily, aniž by
se mi v tom kdokoliv pokusil zabránit – tak byli všichni vyvedení z míry. Až pak se na mě
někteří vrhli, ale pohrozil jsem jim stříbrným mečem. Ačkoliv jsem se sotva držel na nohou
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a za  jiných  okolností  bych  mohl  u těchto  kosmických  válečníků  s obyčejným  mečem
vyvolat  leda  útrpný  smích,  byla  to  teď  jediná  použitelná  zbraň  v místnosti  a získala  si
okamžitě náležitý respekt – zvlášť když jsem pro výstrahu jediným švihnutím přesekl už
vyřazený zobhyr přímo v ruce jakéhosi zkoprnělého pobočníka.

O čtvrt  hodiny  později  do  zdejšího  přístavu  dorazilo  dvacet  letadel  z našeho
hvězdoletu. Nikdo je ani cestou, ani během přistávání neohrožoval, ochromená loď měla
zablokované přístavy a její zbraně, řiditelné z velína, své pány neposlouchaly. Velín se brzy
zaplnil ozbrojenými otroky ze všech možných ras, kteří sem přišli, aby odvedli přemožené
otrokáře do našeho hvězdoletu – do zajetí.

Když převzal velení slaboučký Džataši a osobně dirigoval své svěřence z přepadových
komand, Veliký Admirál se nakonec neudržel a pokusil se na něho zaútočit aspoň holýma
rukama.  Než  však  kapitánovy  strašlivé  drtící  pěsti  mohly  dopadnout,  Džataši  se  ráně
nepochopitelně bleskově vyhnul a jiný otrok Pierre,  mladičký,  jenže z rodu třímetrových
Um-lusítů, popadl útočícího Omíora a holýma rukama ho zkroutil tak, že k jeho zkrocení
ani nepotřeboval další prostředky.

Po  zajetí  generality  bylo  celkem  snadné  vypořádat  se  i se  zbytkem  posádky.
Hvězdoletem skoro  bez  odporu  postupovali  ozbrojení  otroci.  Krátce  před  nimi  prolétla
místnostmi  a chodbami  neviditelná,  neslyšná  smršť,  jež  otrokáře  zbavila  všech  zbraní
i náramků. Bez nich nemohli sami ani projít nejbližšími dveřmi. Tuto smršť tvořili jen dva
lidé,  Džataši  a Fernando,  kteří  společně  odzbrojovali  Omíory,  aniž  by  někomu  z nich
fyzicky ublížili.

Já  jsem se  této  druhé  smrště  už  neúčastnil.  Byl  jsem na  tom tak  zle,  že  jsem si
nedovolil  zapnout  urychlovač ani  na  tisícinu sekundy.  Byl  jsem jako vymačkaný citron
a věděl jsem, že nejsem k ničemu – naštěstí mě nikdo nepotřeboval. Odletěl jsem prvním
letadlem naloženým zajatci na náš hvězdolet, kde už dávno všichni upřímně jásali.

Až na Moniku. Ta zůstala nepřirozeně vážná. Samozřejmě chtěla především vidět mé
ruce. Pravda, třásly se mi tak, že jsem se nemohl ani najíst, podlamovaly se mi nohy, cítil
jsem  se  slabý  jako  po  dlouhé  nemoci,  ale  byl  jsem  naživu,  vnímal  jsem  normálně  –
a urychlovač jsem už nemusel zapínat, dalo se tedy čekat, že se všechno časem napraví.

Při jídle jsem všem líčil, jaké to bylo na hvězdoletu, odkud teď karavany letadel stále
přivážely stovky zajatců. Přitom se mi udělalo mdlo. Patterson a jeho doktoři mě odnesli na
lůžko,  Monika mě tam objala  a dlouho mi brečela  v náručí.  Všichni  ji  utěšovali,  i když
pravou příčinu jejího pláče nechápali. Jistě si mysleli, že je to přecitlivělost, jaká by v jejím
stavu byla docela normální.  Ona, já a snad ještě Fernando jsme však věděli,  že jsem na
poslední chvíli – po kolikáté už – unikl zubaté s kosou. Tentokrát by mi nezabila tělo, ale
duši... což by nebylo lepší...

Všichni Omíorové skončili stejně jako jejich velitelé, včetně nejdůležitějšího z nich,
Velkého admirála. Pozavírali jsme je do ubikací, přeměněných v provizorní vězení. Odtud
byli po malých skupinkách odváděni a nakládáni do podivných, pro ně nezvyklých letadel.
Věděli,  že  tentokrát  prohráli,  poznali,  že  je  odvážíme někam pryč  ze  svého hvězdoletu
a poplašeně se rozhlíželi do všech stran, ale východisko z této situace nenacházeli. Otroci
své bývalé pány netrýznili ani nezabíjeli, ale v jejich sveřepých tvářích bylo jasně napsáno:
Zanechte vší naděje!

 *****
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Adam a Eva
Pro zajatce byl upraven provizorní zajatecký tábor na jihovýchodním pobřeží ostrova

Lanká.  Nebyl  to  zajatecký tábor  jako v dobách pomzemských válek,  spíš  šlo  o sídliště.
Zajatci tu nebyli hlídáni, utéci však neměli kam – a vlastně ani proč.

Přepravy zajatců se účastnily stovky letadel i narychlo upravených autobusů. Některé
patřily hvězdoletu, jiné byly vypůjčené ze Země. Jednání o umístění zajatců bylo krátké.
Prostě jsem Organizaci spojených národů oznámil, že zabavuji s okamžitou platností celý
ostrov,  tak  jako  tak  rezervovaný  pro  mimozemšťany,  kam  se  dosud  nikdo  z nich
nenastěhoval.  Všichni  kolonisté  zatím  osídlovali  Madagaskar,  protože  se  jim  aspoň
zpočátku žilo společně lépe než kdyby se rozdělili na malé hloučky.

Neprotestoval  nikdo.  Když se  totiž  lidé  dozvěděli,  že  zde mají  být  umístěni  zajatí
Omíorové z další hvězdné lodi a že je vlastně konec s hrozbou nové invaze, vypukla na celé
Zemi obrovská radost. Lidé už byli připravení na nejhorší a proto se radovali a v nadšení
splnili veškeré naše požadavky.

Přiznám se, neváhal jsem této situace jaksepatří využít. Spolu s Monikou jsem při této
příležitosti osobně zavítal na Zem a Spojeným národům jsem oznámil, že bude potřeba na
Zemi poskytnout životní prostor už nejenom hrstce bývalých otroků z naší, ale teď i tisícům
dalších  z druhé  hvězdné  lodi.  Pro  ně  by  prostory  dříve  vyhrazené  pro  mimozemšťany
nestačily.  Požadoval  jsem  proto,  aby  jim  bylo  dovoleno  osídlit  společně  se  zbytky
Australanů také Austrálii. Ti tu žili jen porůznu ve všelijakých skrýších, protože Austrálie
byla  Omíory  během  invaze  téměř  dokonale  vyvražděna.  Bylo  proto  rozhodnuto,  že  se
v Austrálii  může  usadit  kdo  chce  –  lidé  i mimozemšťané.  Lidé  si  mezitím  zvykli  na
Ghoaveriňany,  Murkwairy,  Raxeny,  Xítiany  a další,  kteří  začali  nejen  osídlovat
Madagaskar,  ale  také  cestovat  po  celém  světě.  Když  se  ukázalo,  že  se  dá  s mnohými
mimozemšťany vyjít po dobrém, ba dokonce že mohou být dobrými sousedy i společníky,
když se v mnoha městech zprvu jen na krátkou dobu, ale později i natrvalo usadili výteční
kuchaři  z planety Xítió,  lidé se přestali  zuby nehty jejich pobytu bránit.  Mimozemšťané
spolu  se  svobodou získali  větší  sebevědomí,  ale  nikdy se  nechovali  zpupně.  Opičkovití
mimozemšťané  z daleké  planety  Xítió  na  rozdíl  od  pozemských  opic  (i  mnohých  lidí)
nekradli  a nikdy  nikomu  neublížili.  Podobně  dobře  se  dalo  vycházet  i s Ghoaveriňany,
Murkwairy,  Raxeny  a dokonce  i se  šupinatými  ještěrovitými  obyvateli  planety  Rhora-
moantu. Ti by sice mohli lidem ze Země svou medvědí silou ublížit a několik takových
případů  se  opravdu  stalo,  vždy  se  však  prokázalo,  že  Rhora-moantové  byli  lidmi  buď
napadeni, nebo přinejmenším vyprovokováni. Naštěstí pro bezproblémové soužití různých
ras původní Um-lusíté zůstali na hvězdné lodi a na Zem se dostali jenom mladí, vychovaní
Monikou  a doktorem  Pattersonem.  Vzbudili  sice  svým  exotickým  mravenčím  zjevem
patřičnou pozornost, ale byli stejně mírní jako ostatní a s pozemšťany vycházeli po dobrém.

Také na druhém hvězdoletu byla pestrá směsice ras. Byly tu sice jiné bytosti než na
naší lodi, se všemi jsme se však rychle dohovořili a spřátelili. Když jsme je po ovládnutí
lodi shromáždili do velkých sálů a oznámili jim svobodu, zpočátku nám nedůvěřovali, ale
pak nastala obrovská radost. Skupina lékařů s doktorem Pattersonem a Monikou zajistila,
aby i zdejší dětská zóna pokračovala v činnosti, zaměřené na „výrobu“ a později i výchovu
dětí. Vzhledem ke zvyklostem Omíorů ponechávat naživu jenom muže-otroky by bez jejich
úsilí všechny tyto hvězdné rasy brzy vyhynuly.

Po  několikerých  dlouhých  diskusích  s místními  odborníky  –  otroky  se  všichni
rozhodli,  že trochu ovlivní zárodky,  uložené ve strojích na výrobu dětí,  aby se narodilo
mnohem více děvčátek,  aby ženy nebyly na Omíorském hvězdném letadle příliš  úzkým
profilem. Ve strojích byly uloženy i zárodky dětí Omíorů – a také jim naši lékaři trochu
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pozměnili  počty  ve  prospěch  děvčátek.  Uvažovalo  se,  že  snad  převychováme  i některé
zajatce... Podle mě to však nebylo pravděpodobné – předělat jednoho dospělého je tisíckrát
pracnější, nežli dobře vychovat stovku malých dětí.

Jedna  z ras  otroků na druhém hvězdoletu byla  dokonce  tak podobná  lidem,  že  by
snadno mohlo dojít i k záměně. Stavba jejich těla, vlasy a barva kůže nejvíc připomínaly
dnes  už vzácné Indy.  Těch se  zachránil  po celém světě  jen zlomek z původního počtu,
podobně jako bylo málo Číňanů. Bohýzlové však nebyli lidmi v pozemském slova smyslu.
Vnitřní orgány měli trochu jinak uspořádané, neměli vůbec játra,  zato měli dva žaludky
a jeden miniaturní elektrický orgán, jenž jim doma na jejich planetě sloužil k vyhledávání
elektrických  živočichů.  Bohýzlové,  ačkoliv  byli  lidem Země  tak  podobní,  nemohli  mít
s nimi v žádném případě děti – což v prvních dobách zapříčinilo i několik desítek zklamání,
když se do sebe zadívali mladí lidé odlišných vesmírných ras. Bohýzlové se pak už díky
svému elektrickému orgánu v tomto směru nikdy nemýlili a aby dalším případům zklamání
předešli,  naučili  se  nevtíravým  způsobem  dávat  najevo  pozemšťanům  svou  odlišnost,
kdykoli hrozila záměna. Ukázalo se také, že Bohýzlové mohou být nejlepší lékaři nejen pro
sebe, ale pro všechny ostatní rasy. Když první z nich dostali rychlokurs biologických věd,
věnovali se dalším výzkumům a brzy sami přišli na to, jak by mohli svůj elektrický orgán
využít  k diagnostice  a k léčení  nemocí.  Mohli  pak  léčit  mnohem  efektivněji  než  lékaři
jiných ras. S Bohýzly se dobře spolupracovalo a brzy jsme na našem hvězdoletu vyvinuli na
podobných principech přístroje, které po vhodném zaškolení zvýšily diagnostické možnosti
i našich lékařů. Lékař může být dobrý i bez speciálních přístrojů, ale dobrý lékař má s nimi
lepší podmínky k práci.

Dva ukořistěné hvězdolety ovšem znamenaly zmnohanásobení výrobních a zejména
obranných možností. Pokud by sem teď přiletěl osamělý hvězdolet, mohli bychom ho sevřít
do kleští a vyzvat ke kapitulaci – samozřejmě jen tehdy, kdyby selhala osvědčená diverzní
akce přímo na místě. Fernando se stal hrdinou nejen mezi Omíory. Prohlásil, že je ochoten
kdykoliv to zopakovat – zejména proto, že se přitom nikomu nic zlého nestalo, ani otrokům,
ani jeho krajanům. Bylo neuvěřitelné, že během našeho přepadení nebyl nikdo zabit a kromě
pokoření otrokářů byla výsledkem jen záchrana tisíců otroků, mnohdy už dávno předem
odsouzených k popravě a ke snědení.

Samozřejmě mi  skončilo  i velice  napjaté  období,  kdy  jsem často  nespal  starostmi;
navíc jsem absolvoval další životu nebezpečný pobyt v jiném čase, který mohl tentokrát
skončit katastrofou. Pro mě proto nastal čas povinného odpočinku. Kromě plánování využití
druhého hvězdoletu jsem zase pomáhal Monice. Rozhodli jsme se sloučit naši dětskou zónu
s další dětskou zónou na druhém hvězdoletu, což ovšem znamenalo, že jsme tam museli od
nás přestěhovat všechny děti. Jenom tam totiž byly dosud v chodu všechny „stroje na děti“
a ty jsme stěhovat nemohli, neboť byly plné živoucích zárodků. Všichni lékaři měli tedy
práce nad hlavu, ačkoliv jim v tom pomáhali další čerstvě školení lékaři a biologové. Mezi
nimi byli na prvních místech Fernando a Miriam, první Omíorové, kteří už dorostli do věku,
kdy by se mohli podrobit strojovému učení. Oba se rozhodli vystudovat lékařství a věnovat
se výchově stovek a tisíců dětí ze všech možných ras...

Jak se ten svět mění...!
Monika  však  už  neměla  dost  času  na  odchování  a výchovu nových dětí  v druhém

hvězdném letadle.
Na hvězdoletu Omíorů se stal div světa. Poprvé v dlouhé historii těchto kolosů se tady

narodily dvě malinké děti jinak než z nestvůrných strojů. Byla to událost, na kterou se sešli
všichni lékaři, kteří se až dosud starali o děti v dětské zóně. Začalo to večer – a k ránu už
Monika šťastně spala mezi našimi dvěma malými uzlíčky, Adámkem a Evičkou.

Spěte klidně, děti naší nové, vesmírně promíchané kosmické civilizace...
 *****
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Epilog
O největší postavě pozemské historie, českém fyziku Janu Alvárezovi, více známém

pod přezdívkou Pozemšťan Honza, se v učebnicích mnoho nedočtete.
Není  divu  –  v jeho  době  neexistovaly  dnešní  dokonalé  záznamy  a v epoše  invaze

Omíorů  bylo  příliš  málo  lidí  zabývajících  se  historií.  Nikdo  například  nezná  ani  jeho
původní jméno. V jednom svazku se zachovala krátká poznámka,  podle níž málokdo na
světě dokázal toto jméno vyslovit; kromě jeho krajanů z národa Čechů. Určitě nechtěl svou
ženu celý život trápit nevyslovitelným jménem, proto raději převzal jméno Alvárez, jímž se
skutečně podepisoval.

Jeho  nedávno  objevené  zápisky  proto  způsobily  senzaci.  Původně  snad  byly
zaznamenány pomocí počítačů,  ale tam se bohužel  neuchovaly.  Při  pozdějším výzkumu
Omíorských  počítačů  došlo  k několikanásobnému  RESETu  a ke  ztrátě  dat  v jejich
pamětech. Naštěstí někdo už předtím přenesl tyto záznamy na listy podivné bílé hmoty, na
nichž přečkaly v jakémsi tmavém archivu velice dlouhou dobu, než byly objeveny. Ačkoliv
se o jejich autentičnost vedly mezi odborníky dlouhé spory a obsahují těžko srozumitelná
místa, některé úseky vyprávění jsou většinou historiků považovány za básnickou metaforu,
dnes  se  považuje  za  jisté,  že  obsah  těch  zápisků  je  pravý,  jejich  autorem  je  skutečně
Pozemšťan Honza a máme tak unikátní doklad přímo z té doby.

Musíme ale dodat některé vysvětlivky. Průměrný občan dnes už například ani nemůže
vědět,  co to byl  benzín,  nezná profesi  pumpař a nic mu neříkají zastaralé termíny, jako
silnice, lidožrout či atomové zbraně.

Kromě dějepisců také málokdo ví, co se v tehdejších dobách skrývalo za dnes běžnými
slovy, jako je třeba pistole, samopal či otrok. Na rozdíl ode dneška měly tenkrát zcela jiný,
většinou mnohem drsnější, ba někdy přímo děsivý význam.

Nikdo například neví,  zda skutečně existovaly popisované urychlovače času.  Podle
některých náznaků byly tak dobře zabezpečeny, aby se nedostaly do rukou tehdejším lidem,
až se časem ztratily úplně. Pokud by se ukázalo, jakkoliv o tom mnoho odborníků silně
pochybuje, že možnost urychlení času je reálná, vysvětlilo by se tím opravdu elegantním
způsobem spousta míst v naší historii.  Pak by ale platilo,  že vliv Pozemšťana Honzy na
dějiny Země byl větší, než se mu až dosud připisovalo, museli bychom mu přiznat klíčový
podíl také na zničení zločineckých organizací, jež na konci této epochy záhadně skončily
činnost a úplně vymizely.

Škoda, že se tento geniální fyzik dožil tak krátkého věku. Jeho žena, jinak též známá
jako  Pozemšťanka  Monika, o něm  sepsala  odborné  pojednání,  považované  dlouho  za
takzvanou lékařskou latinu, neboli značně přehnanou smyšlenku. Index mozkové kapacity,
jaký u svého muže uvedla, je na člověka ze Země příliš velký a nekoresponduje s dnešními
poznatky. Je mnohem vyšší dokonce i než index Omíorů, obecně považovaných za bytosti
s největší mozkovou kapacitou. Dnes se oproti tehdejší době průměrná mozková kapacita
pozemšťanů poněkud zvýšila, přesto nejsou známy případy, jež by se zaznamenané hodnotě
byť jen přibližovaly.

Na druhou stranu se v dalších nezávislých pramenech tvrdí, že Honza dobře ovládal
vědy o gravitaci i o hmotě, navíc doplněné o podrobné znalosti počítačové techniky. Tyto
vědy se  od popisované  doby příliš  nezměnily;  ovšem ani  dnes  by  si  žádný lékař-učitel
pracující se stroji xonthí nedovolil tři tak náročné obory nalít do jediné hlavy – už tenkrát
bylo velmi dobře známo hrozící nebezpečí zešílení.

Pozemšťanka  Monika  ve  svém  Svědectví  o Honzovi,  další  zpochybňované  a znovu
a znovu obhajované knize z té doby, popsala i další osud svého muže. Jak známo, tato kniha
končí okamžikem, kdy se autorka psychicky zhroutila, neboť jí přinesli zprávu o jeho smrti.
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Neznáme veškeré podrobnosti z tohoto období, víme jen, co bylo dál. Z této osudové rány
se  vzpamatovala  a věnovala  se  vědecké  práci  a výchově  svých  dětí.  Honza  jí  zanechal
klíčové podíly na vlastnictví prvých dvou hvězdných lodí, k nimž připojila spoluúčast na
kořisti  z třetí  lodi  Omíorů.  Monika  se  stala  nejbohatší  ze  všech  lidí  oné  doby,  ale
pokračovala  dál  v odborné  lékařské  práci.  S pomocí  přístroje  nahrazujícího  elektrické
kwuru Bohýzlů (mimochodem – tento přístroj pro ni zkonstruoval krátce před svou smrtí
její muž), zmapovala elektrické minipotenciály těl lidí Země, vysvětlila jimi intuitivní léčení
dřívějších  senzibilů  a začala  jako  vůbec  první  lékařka  se  stoprocentní  úspěšností  léčit
nemoci před její érou smrtelné – například některé virové nákazy, známou metlu tehdejších
lidí virus IJW, i většinu typů rakoviny včetně leukémie, co i dnes bývá problémem, ačkoli
se neřadí mezi smrtelné nemoci jako tehdy.

Do konce života si vyčítala, že podlehla naléhání Honzy a přispěla k jeho smrti tím, že
svolila k té poslední lekci pomocí strojů xonthí, těsně na samé hranici odolnosti lidského
organismu. Našli se později lidé, kteří ji dokonce podezírali, že to byl přímo její úmysl,
neboť se chtěla zmocnit jeho majetku. To je však naprostý nesmysl. Podle názorů většiny
historiků musíme i poslední strojové učení zařadit k projevům geniality Pozemšťana Honzy.
Bez znalosti počítačů by pravděpodobně nevytvořil legendární počítačový virus Dikčertu,
popisovaném jako jeho vynález,  bez něhož by došlo na lodi Omíorů k masakru jako na
první a později částečně i na třetí  hvězdné lodi. Trváme na tom, že jeho oběť zachránila
tisíce životů, byla tedy plně opodstatněná a jenom se obdivujeme Honzovi, neboť ji podle
všech známek podstoupil dobrovolně s plným vědomím nebezpečí, jemuž se vystavuje.

Po přemožení druhé výpravy Omíorů nastalo krátké období relativního klidu. Honza se
tenkrát zcela vzpamatoval a dál se věnoval své práci. Prokazatelně se mu připisuje většina
vynálezů, učiněných v té době na Zemi. Právem ho nazývají největším géniem všech dob.
V dřívějších  učebnicích  historie  býval  připodobňován  ke  svým  předinvazním,  dnes  už
neznámým předchůdcům Edisonovi a Einsteinovi. Také tato část historie nahrává domněnce
o jeho  výjimečnosti  a může  sloužit  jako  důkaz,  že  si  jeho  žena  nevymýšlela  a k jeho
schopnostem nepřidávala.  Fakt,  že  se  za  dlouhé  období  po  něm nenašel  jediný  člověk
srovnatelných schopností, nemusí znamenat, že by osamocená výjimka tohoto druhu byla
naprosto vyloučena!

Pozemšťanka Monika je  ostatně  známá jako pečlivá  bioložka,  její  výzkumy nikdy
nikdo nezpochybnil a jsou do dnešní doby příkladem poctivé vědecké práce. Je tedy možné,
že se Svědectví o Honzovi nemusí nutně řadit mezi rovněž dobře známé Pohádky o Honzovi,
které ostatně prokazatelně pocházejí z dob dřívějších.

Připomeňme  v krátkosti,  jak  popisuje  následující  kruté  události  sama  Monika
Alvárezová ve svém tolik diskutovaném Svědectví o Honzovi.

Jak známo, k Zemi po prvních dvou hvězdných letounech dorazil po dalších deseti
letech třetí  hvězdolet  Omíorů. Pozemšťan Honza se pokusil  ovládnout i ten,  jako se mu
podle Svědectví podařilo ovládnout první i u druhý hvězdný letoun oné nesmírně mocné, ale
kruté civilizace.

Odletěl spolu se svým přítelem Fernandem vyjednávat. Co se tam stalo, nikdo neví.
Fernando později vypověděl, že po dlouhé době vyjednávání ve hvězdoletu vypukl poplach.
Pochopil, že jeho příteli a učiteli se asi stalo neštěstí a rozhodl se jednat. Hvězdná loď již
byla ochromena známým počítačovým virem Dikčertu – Honza měl tedy i ve své poslední
osudové  bitvě  zřejmě  úspěch.  Fernando  přivolal  přepadové  jednotky  a s pomocí
urychlovače (jediné svědectví, které by existenci přístroje potvrzovalo!) se dostal v jejich
čele do centra hvězdné lodi, neuvěřitelně přeplněné Omíory i jejich otroky.

Svého přítele však nenašel. Ochromená loď přestala poslouchat své pány, ale otrokům
nechala volnost pohybu, což byla chyba, jíž Omíorové využili. Zastrašení otroci jim sami
otevírali dveře a tak jim umožnili přístup ke zbraním. Podobně jako na první lodi začali

206



i zde Omíorové v kritické době otroky hromadně zabíjet, jak to měli přikázáno ve svých
neuvěřitelně  krutých  až  zrůdných  předpisech.  Při  tom vraždění  pravděpodobně  zahynul
i největší  pozemský  génius  Pozemšťan  Honza.  Jeho  tělo  nejspíš  skončilo  s těly  jiných
zabitých otroků v drtičích recyklátorů, kam je Omíorové hromadně vhazovali, mnohé prý
dokonce zaživa.

Fernando se později často zmiňoval o osudové sekundě, chybějící jeho příteli a učiteli
k návratu z centrální  zóny hvězdoletu zpět  k němu, do Osmého přístavu.  Je  tragické,  že
o smrti  tak  významného  člověka  rozhodla  pouhá  sekunda,  byť  se  snad  mělo  jednat
o sekundu tak zvaného reálného času, což znamenalo více než hodinu času v urychlení.

*****
Třetí  hvězdolet přinesl na Zem zajímavé a důležité zprávy. Nejdůležitější z nich se

týkala hvězdné katastrofy, při níž byla samotná mateřská planeta Omíorů se všemi svými
obyvateli  náhle  pohlcena  svou  hvězdou.  V prastaré  písni  z oné  doby  se  zpívá,  že  se
propadla do pekel, což asi měl být hrozný, leč spravedlivý trest za zločiny jejich obyvatel –
všeobecně se soudí, že motiv zločinu a trestu je čistě pozemský. Jiný vědec z té doby, dobře
známý  fyzik  Adam  Alvárez  (podle  zápisů  matrik  syn  Pozemšťana  Honzy!)  teoreticky
vysvětlil  problémy nestability  hvězd  v režimech  stálého  odebírání  hvězdné  energie.  Jak
všichni  víme,  z každé hvězdy se  dá  dlouhodobě získávat  i veliké  množství  energie,  což
většinou  bohatě  stačí  pro  potřeby  planet.  Omíorové  ale  stavěli  nové  a nové  bojové
hvězdolety,  každý  naplněný  takovým  množstvím  dvojitě  koncentrované  energie,  tak
zvaného hvězdného  paliva,  až  způsobili  nestabilitu  vlastní  hvězdy,  svého slunce.  Tento
přírodní  hvězdný  reaktor  změnil  náhle  svůj  režim  na  neřízený  výbuch  a pohltil  celou
civilizaci Omíorů. V kritické době se u planety zdržovala většina bojových hvězdoletů –
generalita  se  radila  o dalším  postupu  vůči  Zemi,  u níž  nepochopitelně  zmizely  již  dvě
hvězdné lodě. Při explozi hvězdy se ve zmatku podařilo uniknout jen jedinému hvězdoletu
Omíorů, naloženému uprchlíky z planety. Ostatní bojové hvězdolety údajně nakládaly další
a další  obyvatele,  jenže  rozpínání  hvězdy  se  proti  všem odhadům urychlilo  a z pekelné
výhně se už žádná další loď nedostala.

Omíorové měli miliardové oběti na životech; navíc přišli o planetu a neměli kam se
uchýlit. Všechny planety, dobyté během jejich kosmické hrůzovlády, byly totiž zničené – až
na  poslední  Zemi.  Velitelé  poslední  bitevní  lodi  se  proto  rozhodli  definitivně  zničit
pozemskou civilizaci, aby bylo kam vysadit zachráněné Omíory, neboť kapacita hvězdného
letadla zdaleka nestačila jejich potřebám. Zásoby se jim rychle tenčily a hrozilo, že všichni
zahynou udušením nebo hladem.

K jejich  nesmírnému  překvapení  na  ně  u Země  čekaly  předchozí  nepoškozené
hvězdolety. Pozemšťan Honza však opět zopakoval svůj trik s předstíráním obav z neznámé
nemoci a zlikvidoval i poslední pokus Omíorů o ovládnutí Země. Sám sice přitom zahynul,
ale jeho plán další hrdinové naštěstí úspěšně dokončili. Byl to legendární Omíor Fernando,
jehož  mistrovské  obrazy  dodnes  obdivují  návštěvníci  největších  pozemských  galérií,
a Xítian Džataši. V zápiscích Pozemšťana Honzy se objevuje jako další člověk, zasvěcený
do tajemství urychlovače času.

Dnes už se neví, zda svatý Džataši, první nepozemšťan uznaný pozemskou církví za
svatého, byl právě onen přítel Honzy, nebo zda se jedná o jeho jmenovce. Historikové se
vzácně shodují jen na tom, že tito dva měli lví podíl na přemožení Omíorů. Bez Pozemšťana
Honzy by byla civilizace Země zničena a žádná z mnoha jejích ras by se až do dnešní doby
nezachovala. Zneškodnění poslední hrozby Zemi byl bohužel též poslední úspěch Honzova
bohatého, i když tak krátkého života.

Od té doby víme, že už není třeba obávat se oné původní bestiální civilizace Omíorů.
Omíorové žijící dnes mezi námi jsou všichni velice mírní a kdo je zná, těžko uvěří, že by
jejich krajané byli schopni neuvěřitelných zločinů, jaké jsou jim připisovány. Ty skutečnosti
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jsou  ale  historicky  podložené  a nezbývá  než  souhlasit  s Monikou Alvárezovou.  Napsala
dodnes platnou obsáhlou knihu O výchově dětí,  kde mnohokrát  zdůrazňovala,  že každý
člověk, ať je ze kterékoliv rasy, může být vychován k dobrému stejně jako ke zlému. V tom
se s ní dodnes všichni shodují. Proto je dnes výchova dětí povinným předmětem.

Bohužel se toto umění, tak jako většina uměleckých oborů, nedá vyučovat za pomocí
strojů xonthí,  ale  považuje  se  za  tak  důležité,  že  bez  úspěšného  složení  zkoušek  není
nikomu dovoleno děti vychovávat.

Naštěstí se už tenkrát navždycky od sebe oddělili původní staří Omíorové z bitevních
hvězdných lodí od dětí Omíorů, vychovaných lidmi ze Země. Staří Omíorové až do konce
svého života mladými pohrdali, jejich postoj k ostatním považovali za  slabost a zbabělost
a prorokovali jim špatný konec.

Rozhodující  bylo,  že  staří  Omíorové  neměli  ženy.  Mladí  se  starých  právem štítili
jakožto lidožroutů. Mladé ženy Omíorů se starými nechtěly nic mít a staří se bez strojů na
děti nemohli rozmnožovat a díky izolaci vyhynuli bez potomků.

Aspoň  je  nemohli  vychovat k obrazu  svému  a nikdy  jsme  se  už  nesetkali  s tak
koncentrovaným zlem, jaké jim v období invazí bylo připisováno.

Doufáme, že navěky.
*****

 © Semerád, Praha, 1993
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