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Vážení čtenáři! 
 
 Dostávají se Vám do rukou tři humoristiské novelky z 
mého pera, které jsem napsal  v průběhu roku 2010. 
 
 Důvod jejich vzniku je prostý - neměl jsem co číst na 
dovolené u moře. Já osobně při opalování na pláži potřebuji 
mít v ruce něco jednoduchého a čtivého, co příliš neunavuje 
mozek, ale zároveň dostatečně inteligentního, abych za těch 
čtrnáct dnů úplně nezhloupl. Věřím, že jste na tom podobně.     
 
 První z novelek Brutální Auril rozebírá m ezilidské 
vztahy a pořád se tam souloží. D ruhá n ovela Bůh ví jak se 
snaží z odpovědět otázku, zda jsme v životě determinováni, 
anebo máme s vobodnou v olbu. A pořád se tam souloží. Ve 
třetí n ovelce Paralelní Katka si tak trochu střílím ze svého 
kolegy, M ichala Viewegha. Samozřejmě se tam f urt souloží, 
jinak to snad v životě ani nejde. Čili jste již zřejmě pochopili, 
že jako školní povinnou četbu tuto knihu rozhodně 
nedoporučuji. 
 
 Na závěr vyslovuji důrazné varování. Než se do 
Brutální Auril pustíte, dobře si to rozmyslete. Není to četba 
pro každého a vyžaduje docela specifický smysl pro humor a 
alespoň minimální IQ. Pokud s i Aurilku stáhnete do čtečky 
neuváženě, nikdo vám ten pocit marnosti už pravděpodobně 
ničím nevynahradí. 
 
Užijte si dovolenou 

                                                              Richard Polame 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://brutalni-auril-ekniha.tuat-web.info
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Kapitola 1 – Filemon 
 
 Bylo pěkné letní ráno. Auril š la d o práce. N a 
tramvajové z astávce p otkala F ilemona. Ti d va se  z nali už 
dlouho. Byli do sebe intelektuálně zamilovaní. Intelektuální 
zamilovanost mezi A uril a F ilemonem byla j ediná, kte rá 
připadala v úv ahu. F ilemon totiž v očích Auril vypadal 
zhruba tak asi na sto let. A i když tohoto věku ve skutečnosti 
zdaleka nedosahoval, v ycházelo to n astejno, neboť Auril 
starší pánové nad čtyřicet ani t rochu nebrali. Ale ji nak si s 
Filemonem d ocela dobře rozuměla. Debaty s bělovousým 
starcem ji přiváděly do extatického stavu. Bylo to skoro jako 
sex. 
 „Nazdar, Auril,“ řekl Filemon, když ji uviděl. „Co bys 
dělala, kdybys vyhrála milion?“ 
 „Už nic,“ odvětila Auril. A myslela to vážně. Již měsíc 
totiž d ocházela do svého prvního zaměstnání. A  upřímně jí 
to lezlo krkem. Práce jí lezla krkem dokonce tak silně, že své 
oblíbené sexuální fantazie těsně před usnutím zaměnila za 
fantazie, které zobrazovaly, jak vyhrává milion. A v důsledku 
toho už jen sedí doma a dělá, co ji baví. A to bylo u Auril, 
která byla na sexu poměrně závislá, docela na pováženou.  

 
Nastoupili do tramvaje. Auril si poctivě znehodnotila 

jízdenku. „Vy si necvaknete?“ otázala se Filemona. 
 „Ne,“ odvětil. 
 „No o všem,“ plácla se Auril do čela. „Ve vašem věku 
už máte jízdné zdarma...“ 
 „Tím to není,“ řekl Filemon. 
 „A čím to je?“ podivila se Auril. 
 „Ti lidi tady mě nevidí, Auril, jenom ty. Čili utrácet za 
jízdenky je v mém případě úplně zbytečné.“ 

 
 Auril se zamyslela. To vysvětlovalo mnohé. P o 
některých obzvláště vydařených intelektuálních debatách 
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totiž vídala Filemona s křídly ledňáčka. A její okolí to mírně 
řečeno udivovalo.  

 
„Bělovousý stařec na t ramvajové zastávce s křídly 

ledňáčka?“ vrtěl hlavou Aurilin přítel Činčura, tedy Činči. 
„Ty něco bereš?“ 

„Ne, nic,“ divila se Auril. „A měla bych snad?“ 
 

 „Vy něco berete?“ tázal se  A uril její šéf, když za ním 
přišla s výsledky své měsíční práce. 
 „Ne, nic,“ divila se Auril. 
 „Jestli tady chcete být i příští měsíc, tak byste možná 
měla začít něco brát,“ odvětil šéf. „Tohle j e s labota,“ ťukl 
prstem do sj etin. „Jste ml adá a h ezká. A le nemyslete s i, ž e 
jenom proto, že jste mladá a hezká, u mě budete mít nějaké 
výhody.“ 

 
 „Myslíte si, ž e jsem h ezká?“ ptala se A uril F ilemona 
další den v tramvaji, když zase jela do práce. 
 „Abych pravdu řekl, mě už ta sexuální témata tak 
neberou,“ zabručel Filemon.  
 „No ovšem, ve vašem věku...“ pokývala hlavou Auril. 
 „Tím to není,“ řekl Filemon. „Ale třeba taková dobře 
proleželá svíčková, tomu se prostě sex nemůže rovnat.“ 

 
 „Vy j ste docela h ezká,“ říkal Auril Velký šéf, když j i 
náhodou někdy potkal na chodbě. Byl o něco starší než šéf. 
Ne o moc. Ale i to málo stačilo, že se v očích Auril velice 
podobal Filemonovi, o kt erém si m yslela, ž e m á ta k a si sto  
let. „Vás bych tady chtěl vidět i za měsíc,“ pokračoval Velký 
šéf. „Tak se  snažte. Víte přece, že máte vypracovat ty 
materiály.“ 
 „Máte rád svíčkovou?“ otázala se Auril s podezřením. 
 „Vy něco berete?“ podivil se Velký šéf. 
 „Ne, ale asi s tím brzy začnu,“ odvětila Auril.   
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 „Chodíš se m nou proto, že jsem he zká?“ tázala se  
Auril Činčiho, když spolu měli rande v parku. 
 „Tím to není,“ řekl Činči.  
 „A čím to je?“ ptala se Auril. 
 „Chodím s  t ebou, protože vypadáš dobře v su kni,“ 
odvětil Činči.  

 
 Byla to  tak tr ochu z áhada. Od té doby, c o se  z nali, 
chtěl Činči po Auril, aby chodila na schůzky výhradně 
v sukni. A uril to  už docela š tvalo, protože kdykoli přišla 
v kalhotách, byla z toho scéna. 

 
 „Snad bys mohla přijít v sukni, když tě o to žádám,“ 
zuřil Činči. Zrovna byli v jeho garsonce a  chystali se  k sexu. 
To si Auril alespoň myslela. 
 „Dobře, dobře,“ konejšila ho. „Příště přijdu v sukni. A 
teď se pojďme milovat.“ 
 „Bez sukně to nemá cenu,“ odvětil Činči otráveně. 

 
 „Vzrušuje v ás, k dyž j sem v  sukni?“ tázala se A uril 
Filemona v tramvaji, když jela do práce. 
 „Já j sem d o te be zamilovaný spíše intelektuálně,“ 
odvětil Filemon. „Ale být h ezké mladé děvče v sukni, to má 
nepochybně svoje výhody.“ 

 
Stařec Filemon s křídly ledňáčka nepotřeboval 

imaginární dceru o  ni c více, než Auril potřebovala 
imaginárního otce. Chtěl ovšem dceru, k terá b y s ním 
diskutovala f ilosofické otázky. A neotravovala ho sukněmi a 
podobnými nesmysly. 

 
Činči nepotřeboval reálnou přítelkyni o nic více, n ež 

Auril potřebovala reálného přítele. Chtěl ovšem přítelkyni 
ochotnou podrobit se n aprosto jeho autoritě. Která by stále 
chodila v sukni. 
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Šéf nepotřeboval mladou milenku o  ni c více, ne ž 
Auril potřebovala milence ve středním věku. Který by s  ní 
měl zhruba třikrát týdně po večeři nezávazný sex. A neustále 
neotravoval s nějakými sukněmi. 

 
„Vám to v té sukni ale vážně sluší,“ lísal se šéf k Auril. 
„Tak mi  pomozte s  těmi materiály pro Velkého šéfa,“ 

dožadovala s e Auril. „Když m i pomůžete, budu vaším 
dlužníkem,“ řekla. A povytáhla si koketně sukni nad kolena.  

„Zase až tak moc mě ta sukně nebere,“ odvětil šéf. 
Klidně by sice Auril mohl pomoct. A le m ladou milenku 
nepotřeboval, neboť jeho manželka uměla výbornou 
svíčkovou. A mimoto, byl toho n ázoru, ž e pomáhat s e má 
pouze těm, kteří si nějakým způsobem dovedou p omoct 
sami. 

 
 Manželka Aurilina š éfa - Ema - byla právě doma a 

vařila. Svíčkovou, co jiného? Byla v poslední době 
permanentně naštvaná, p rotože je jí manžel - Ruda - 
neustále vyžadoval k večeři nějaká pracná jídla. A Ema 
zrovna procházela krizí středního věku a nic j i n ebavilo. 
Nebavilo ji nakupovat, vařit ani jíst. Otravovalo ji i milování 
se svým manželem, neboť Ruda už n ebyl nejštíhlejší a 
vždycky přitom nehorázně funěl. A to nebylo vůbec 
přitažlivé ani estetické.  

 
Bylo po večeři. Ruda s Emou leželi v jejich ložnici a 

chystali se k sexu. To si Ruda alespoň myslel. 
„Pojďme se milovat,“ funěl v po steli Ruda. Vždycky 

když v  práci potkal Auril v sukni, dostal bůhvíproč 
neodolatelnou chuť na svíčkovou. A po dobré svíčkové toužil 
po své ženě Emě, které si jinak po těch letech strávených v  
manželství nijak zvlášť nevšímal.      

„Ráda bych - ale musím ještě na zítřek naložit maso,“ 
lhala E ma. Po m anželovi n etoužila. P ři milování strašně 
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funěl. A kromě doby večeře a těsně po ní si Emy skoro vůbec 
nevšímal.  

 
 Ema samozřejmě nešla nakládat žádné maso. To  už  
bylo dávno naložené. Šla si zapnout počítač a střílet slepice. 
Vždycky když jí bylo nejhůř, rozmázla na monitoru 
imaginární b rokovnicí pár i maginárních sl epic. A  h ned se 
cítila lépe.  

 
 Také Filemon funěl. Funěl pokaždé, když měl za Auril 
ráno nastoupit do tramvaje. Schůdky byly strašně vysoko a  
on už nebyl nejmladší. I když mu zdaleka nebylo sto let, jak 
si představovala Auril. Trochu ho utěšovalo, že je jeho 
funění jen funěním imaginárním, neboť byl pouze 
imaginární p ostavou v A urilině hlavě. Stejně by byl ale 
mnohem šťastnější, kdyby Auril jezdila do práce metrem, do 
kterého se nastupovalo pěkně pohodlně v rovině.  

 
 Činči při milování nefuněl. Byl mladý a š tíhlý. Ale 
vyžadoval po Auril, aby se naprosto podrobila jeho autoritě. 
A neustále chodila v sukni. 

 
 Auril chození v sukni děsně štvalo. Ráda by si občas 
pro změnu oblékla třeba kalhotový kostým nebo nějaké 
pěkné šaty. Ale Činči by se s ní pak ve své garsonce nechtěl 
milovat. A její šéf by se zřejmě zdráhal poradit jí s materiály 
pro Velkého šéfa. Auril si totiž všimla, že kdykoli přijde do 
práce v sukni, šéf je vůči ní nevysvětlitelně vstřícnější. A 
pořád jí okukuje kolena. Být hezké mladé děvče v sukni mělo 
nepochybně svoje výhody. Přesně jak říkal Filemon, který s 
tím m usel mí t d ocela v elké zkušenosti, neboť mu bylo už 
zhruba sto let.  

 
 Filemonovi bylo úplně jedno, jestli Auril c hodila v  
sukni nebo třeba bez ní. Sto let mu sice nebylo, ale sex ho už 
v jeho věku i přesto moc nebral. A kromě toho, byl do Auril 
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zamilovaný spíše i ntelektuálně. Toužil s  A uril p robírat 
hlubokomyslná intelektuální témata. Ale v poslední době se 
jejich diskuze stále častěji zvrhávaly v A uriliny m onology o 
sukních a o tom, jestli je hezká nebo ne, což ho děsně štvalo. 
V důsledku toho už teď málokdy míval křídla ledňáčka jako 
dříve. A to ho štvalo ještě více, neboť si myslel, že mu křídla 
ledňáčka neobyčejně sluší. Byl to tak trochu ješita.  

 
 Činči nebyl ješitný vůbec. Ale naléhavě potřeboval, 
aby Auril chodila na jejich schůzky v sukni. Se stejnou 
naléhavostí metal špagety proti zdi, aby zjistil, jestli jsou už 
uvařené nebo ne. Uvařené špagety se totiž vždycky na zeď 
přilepily, kdežto neuvařené odpadly. Zeď nad sporákem už 
byla od špaget celá upatlaná. Auril říkala, že je to hnus. 

 
 „To je ale hnus,“ funěla Auril znechuceně. 

 
 „Proč jsi nepřišla v sukni?“ funěl Činči naštvaně. 

 
 „Pojďme se milovat, Emo,“ funěl Ruda roztouženě. 

 
 Ruda byl po dobré večeři, takže jeho libido dospělo k 
vrcholu. Dnes měl v práci dlouhou k onzultaci s A uril nad 
materiály pr o V elkého šéfa. A uril si přitom koketně 
vytahovala su kni nad k olena. A  Ruda se už nemohl dočkat, 
až přijde domů. A  sní si svoji svíčkovou. Poté se chtěl 
milovat se svou ženou Emou. 

 
 Ale E ma neměla na sex chuť. Přesněji řečeno, ne na 
sex s R udou. Snila o nějakém sportovně vyhlížejícím 
mladém muži, který by nefuněl a neustále nežral ty nechutné 
smetanové omáčky s masem a knedlíky. Ema už měla 
svíčkové plné zuby a obávala se nejhoršího. Bála se, že jestli 
ji Ruda ještě jednou jedinkrát v životě požádá o  teplou 
večeři, z cela neimaginárně ho r ozmázne brokovnicí. S tejně 
jako ty slepičky na monitoru.    
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 Také Auril měla strašnou chuť milovat se. A le 
všechny sukně měla v koši na špinavé prádlo. Z oufale totiž 
potřebovala dodělat materiály pro Velkého šéfa. Termín s e 
nezadržitelně blížil. A  j ejí š éf - Ruda - jí bez sukně zjevně 
nebyl ochoten p omoci. N eboť zásadně pomáhal pouze těm, 
kteří chodili v sukni. N ebo těm, kteří si dovedli nějak 
pomoct sami. Z toho důvodu byly všechny její sukně 
špinavé. Bez čisté sukně ovšem nemělo cenu ch odit z a 
Činčim do jeho garsonky, protože Činčuru bezsukňový sex 
ani za mák nebavil.  
 Další teoretickou variantou k sexuálnímu uspokojení 
byla ještě intelektuální d ebata s  bělovousým starcem 
Filemonem. Ale Auril starší pánové nad čtyřicet ani trochu 
nebrali. A kromě toho, v poslední době si s Filemonem úplně 
přestávala rozumět. Za tvrzele odmítal b avit se o sukních. A 
také d o tramvaje ka ždé r áno na stupoval, jako by s e mu 
nechtělo. 

 
 Mělo to svůj důvod, proč Auril nechtěla jezdit do 
práce metrem. Ráda totiž z okna tramvaje pozorovala lidi na 
ulici. A v metru mohla akorát tak zírat do tunelu. Lidi venku 
na ulici byli velice zábavní. K aždé ráno třeba pozorovala 
jednu ženu, která venčila v parku jezevčíka. Pozorovala tu 
paní už tolikrát, že se jí zdálo, že jsou vlastně staří známí. 
 „Dobrý d en,“ pozdravila j i tedy jednou, když s e 
potkali. 
 „My se známe?“ divila se žena.  
 „Samozřejmě,“ odvětila Auril. „Každé r áno s e n a v ás 
dívám z tramvaje.“ 

  
 Žena rychle odešla, ustrašeně se přitom ohlížejíce. 
Také její jezevčík se ustrašeně ohlížel. Auril to nechápala.   

 
 Také Ruda už nic nechápal. Nechápal, co se to děje s 
Emou. Ruda zcela jasně věděl, co od života očekává. Chtěl 
mít doma navařeno a po dobré večeři si chtěl občas 
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zasouložit. Více o d vztahu d oopravdy n evyžadoval. Tehdy - 
na p rvním r ande s  E mou - si h rál n a sportovce a 
intelektuála, přestože byl spíše nesportovní typ a  p rakticky 
založený člověk. Intelektuální na něm byly snad jen jeho 
brýle. S  brýlemi, díky nimž měl neustále hloubavý 
inteligentní výraz, měl potíže už ve škole.  

 
 „Kdo napsal Vánoční příběh?“ ptala se ve š kole paní 
učitelka. „Třeba ty v těch brýlích. Vypadáš poměrně 
inteligentně.“ 
 Malý Ruda mlčel. Vůbec netušil, o čem je řeč.  
 „Vidím, ž e ty b rýle d ocela klamou,“ řekla paní 
učitelka. „Z tebe žádný intelektuál nikdy nebude.“ 

 
 Malý Ruda si myslel, že by je paní učitelka mohla 
přinejmenším oslovovat jmény, když už je urážela, aby si tím 
zvýšila sebevědomí. Dokonce i krávy dojily více, když měly 
své jméno. To vypozoroval u prarodičů na statku. Přátelský 
vztah, kt erý ke kr avám jeho prarodiče měli, nějakým 
zvláštním způsobem koreloval s dojivostí. A to v pozitivním 
smyslu.  

 
 Velký šéf velice dobře věděl, že přátelský vztah 
pozitivně koreluje s  dojivostí. Neb yl už t otiž n ejmladší. A  i  
když nedosahoval stáří Filemona, velice dobře si pamatoval 
na statek rodičů. Každá kráva tam měla své jméno. A mléka 
bylo tolik, že ho nestačili po okolí rozvážet.  
 Praktické zkušenosti s kravami se teď Velkému šéfovi 
docela ho dily. Přátelský vztah k podřízeným nepochybně 
ovlivňoval jejich v ýkon. Proto s e Velký šéf občas na chodbě 
zastavil s A uril a p ochválil jí je jí s ukni. N ebo jí řekl, že je 
hezká. Ve skutečnosti ovšem k Auril necítil z hola žádné 
sympatie. Pouze z ní chtěl svým osobním přístupem vydojit 
co nejvíce výkonu. Aby se zalíbil Nejvyššímu šéfovi.  
 S přátelskými vztahy se to nicméně nesmělo moc 
přehánět. Velký šéf si totiž ze statku rodičů velice dobře 
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pamatoval, že psi, kteří měli jméno, štěkali mnohem více než 
ti, kteří ho neměli. Proto také  sv ého p sa, k terého t ehdy 
vlastnil, nikdy nepojmenoval. Říkal mu prostě Pes. A proto 
také šéfovi Rudovi málokdy říkal, že j e i nteligentní, i  k dyž 
ten tak ve svých brýlích nepochybně vypadal. S přátelskou 
motivací se muselo opatrně.   

 
 Zalíbit se  N ejvyššímu š éfovi nebylo vůbec snadné. I 
když o to všichni ve firmě samozřejmě velice usilovali. Nikdo 
ho totiž nikdy neviděl ani nepotkal. Nejvyšší šéf sídlil v 
apartmá na střeše společnosti. A  dolů mezi zaměstnance 
nikdy nechodil. Neměl v apartmá dokonce ani zavedený 
telefon. Své pokyny podřízeným udílel skrze firemní 
interkom, kt erý se n acházel téměř v každé místnosti 
podniku.  
 Na interkomu byly dvě diody. Červená a zelená. Když 
chtěl Nejvyšší šéf s někým hovořit v pozitivní záležitosti, 
vždy se rozsvítila zelená dioda. Pokud byl s něčím 
nespokojen, zářila dioda červená. Kromě červené a zelené 
diody byla na krabičce interkomu ještě dioda zlatá. Ta ale 
nikdy n esvítila. Takže n ikdo ne tušil, k čemu má vlastně 
sloužit. Většina zaměstnanců se přikláněla k názoru, že je to 
pouze jakási umělecká vizualizace, která vlastně ani k 
ničemu pořádnému sloužit nemá.  
 Jak jsme s i ji ž řekli, podřízení svého Nejvyššího šéfa 
nikdy neviděli. Ale šeptanda tvrdila, že je to mladý sportovec 
s bílým plnovousem a b rýlemi, díky nimž vypadá tak trochu 
jako intelektuál. A že nade vše miluje svíčkovou. Občas, když 
mluvil do interkomu, štěkal tam nahoře v apartmá nějaký 
pes. Štěkal ale velmi málo. Z čehož se dalo usuzovat, že je to 
pes, který nemá jméno. A že mu Nejvyšší šéf říká prostě Pes. 
Všichni zaměstnanci, kteří někdy byli na nějakém statku, o 
tom byli nezvratně přesvědčeni.   

 
 Filemon nechápal, co se to s Auril děje. Když se tehdy 
před lety poprvé seznámili, Filemon si říkal, j aká je A uril 
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výhra. Klidně se totiž mohl stát imaginární postavou v hlavě 
kohokoli jiného, například Činčiho. Činči byl ovšem veskrze 
prakticky založená osoba. Což ostatně dokazovalo jeho 
metání š paget p roti z di. Na nějaké intelektuální hovory 
nebyl vůbec stavěný. A Filemonovi by se docela s týskalo p o 
křídlech ledňáčka, o kterých si myslel, že m u v elice sluší. S 
Činčim by Filemon musel neustále ch odit v  s ukni. C ož byla 
představa, která se mu ani trochu nezamlouvala.  
 Najít vhodnou m ysl ne bylo tak j ednoduché, j ak s e 
mohlo zd át. J ednou zamlada F ilemon z abloudil do h lavy 
malého chlapce v brýlích. V těch brýlích vypadal ten k luk 
docela inteligentně. Ale brýle klamaly. Byl to snad nejhorší 
Filemonův zážitek v životě vůbec. Ještě teď z toho měl 
Filemon noční můry a občas se uprostřed noci v po steli 
probouzel c elý z pocený. T a u tkvělá chlapcova představa o 
svíčkové a teplých večeřích byla příšerná. A Filemonovi se už 
nikdy nepodařilo zbavit se jí bezezbytku. 

 
 Auril mlčela. Vůbec netušila, o čem je řeč. Filemon se 
kvůli něčemu strašně rozčiloval. A ona vůbec nevěděla kvůli 
čemu. 
 „Klidně si mě urážejte, když vám to zv ýší 
sebevědomí,“ řekla Auril. A o dešla do v edlejšího po koje. 
Tam si zapnula počítač a začala imaginární brokovnicí 
brutálně masakrovat slepice. Imaginární k rev s tékala p o 
obrazovce a Auril bylo hned o hodně lépe.          

 
 Ruda mlčel. Vůbec netušil, o čem je řeč. A proč se 
Ema tak hrozně rozčiluje. 
 „Klidně si mě urážej, když ti to zvýší sebevědomí,“ 
řekl Ruda. 

 
 Ruda byl poměrně útlocitný člověk. V dětství mu 
docela chyběla otcovská p ostava, p od jejímž v livem b y 
překonal pochybnosti mládí a našel v lastní mužskou 
autoritu. J eho o tec byl slaboch, který se a ni neodvážil 
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pojmenovat svého vlastního psa. Proto byla po nějakou dobu 
Rudovým mužským vzorem imaginární představa 
bělovousého starce s křídly ledňáčka. Ruda se té  p ředstavy 
sice držel zuby nehty, ale nevydrželo to dlouho. Jednoho dne 
se starci podařilo uprchnout. A Ruda byl zase sám.         

 
 Emu ne trápilo nic z toho. Nepotřebovala 
intelektuální r ozhovory, mužské či ženské vzory, 
nepotřebovala dokonce ani přátelské vztahy, k teré na 
zemědělských statcích a farmách zázračně zvyšují do jivost. 
Ema to měla poměrně jednoduché. Chtěla pouze sex. Ale 
rozhodně ne sex s Rudou. 

 
 
Kapitola 2 - Mladík s brýlemi 
 
 Ema za sebou měla další hrozný den. Celé odpoledne 
stála u p lotny a vařila. Pak se na sebe dlouho dívala do 
zrcadla. A le n ic po vzbudivého neviděla. Byla tam naštvaná 
ženská středního věku, která se tvářila přibližně jako Coco 
Chanel, když potká tchoře. Ema si tedy pustila počítač a 
začala střílet slepice. Vždycky když jí bylo nejhůř, rozmázla 
na monitoru pár imaginárních slepic. A hned se jí ulevilo.  

 
 Někdo zaklepal. Za dveřmi stál Mladík s brýlemi.  
 „Jsi krásná, máš inteligenci, půvab a vtip. A k čemu ti 
to všechno je?“ otázal se Emy. 
 Ti d va s e z nali už d louho. B yli do sebe z amilovaní 
podobně jako Auril s Filemonem. Ale na rozdíl od nich v tom 
kromě brýlí nebylo nic intelektuálního. Mladík s brýlemi měl 
opálené tělo atleta, které bylo předmětem Eminých 
každodenních s exuálních f antazií. B yl ch ytrý, v tipný a 
zábavný, nefuněl. A měl alergii na svíčkovou. 

 
 „Dlouho ses neukázal,“ uryla Ema. 
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 „Posledně jsi říkala, že nesnášíš náhražky,“ odtušil 
Mladík s brýlemi.  
 „Od té doby jsem šla s nároky dolů,“ řekla Ema. A 
svlékla si sukni.  

 
  Také Filemon šel s nároky dolů. Z n edostatku j iné 
intelektuální zábavy zkoušel alespoň zadržovat dech. Dočetl 
se totiž někde, že štíři dokáží rok nejíst a dech umí zadržet 
zhruba tak na tři dny. A docela ho zajímalo, jestli se on - 
Filemon - v to mto štírům vyrovná. Byl to samozřejmě zcela 
nesmyslný experiment, neboť Filemon mohl zadržet dech na 
libovolně dlouhou dobu. A to z toho důvodu, že b yl j enom 
imaginární postavou v Aurilině hlavě. Takže dýchat vůbec 
nemusel. Ale vysvětlujte to umanutému dědkovi, kterému je 
zhruba tak asi sto let. 
 Ema uměla zadržet d ech nanejvýš na malý o kamžik. 
Na r ozdíl o d i maginárního Filemona. Na d ruhou s tranu co 
se týče jídla, Filemon se ve srovnání s Emou a š tíry nijak 
neomezoval.   
 Také Auril d okázala nejíst docela d louho. N eboť 
chtěla být mladá, štíhlá a krásná. Mělo to totiž svoje výhody. 
Šéfové v ám p ak p omáhali s  mate riály p ro Velké šéfy. A  
milenci s e s  v ámi m ilovali v  ga rsonkách, kd ykoli se  v ám 
zachtělo. Tedy pokud js te na sobě měli sukni, samozřejmě. 
Auril sice byla krásná, měla inteligenci, půvab a v tip, 
podobně jako Ema, ale bez sukně to zjevně nebylo k ničemu.  
 Ruda b yl sch opný nejíst tak maximálně několik 
minut. Z toho důvodu byl tlustý a při milování funěl. A bylo 
mu to jedno.  

 
 Ema mezitím flirtovala s Mladíkem s brýlemi.  
 „S ký m si  t o tam povídáš?“ chtěl vědět z vedlejšího 
pokoje Ruda. 
 „Ále - s nikým...“ lhala Ema. Ovšem v podstatě říkala 
pravdu. M ladík s  brýlemi b yl t otiž p ouze i maginací v  jejím 
mozku, stejně jako tomu bylo u Auril a Filemona.   
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 S m ozky t o by lo poměrně složité. M ozek obecně byl 
nejvýkonnější počítač na světě a jeho schopnosti zatím nic 
nepřekonalo. Ukládal v sobě všechna data sesbíraná po dobu 
života. A  uměl pracovat jak s údaji čistě informačního 
charakteru, tak i  s uloženými o brazy,  zážitky a  emocemi. 
Mozek obecně byl dokonalý orgán. Jednotlivé m ozky s e ale 
docela lišily. A k dokonalosti měly mnohdy daleko. 

 
 Činčiho mozek byl například kvintesencí informatiky 
a matematiky. Proč špagety jednou držely na zdi jako 
přibité, a jindy odpadly? Činči velmi toužil přijít na to, proč 
tomu tak je.  
 Mozek E my zase pracoval čistě s emocemi. A na 
nějaké matematické a lo gické podružnosti mu nezbýval čas. 
 Aurilin mozek byl někde uprostřed. Auril byla 
poměrně mladá. Tudíž si ještě v životě neujasnila, jestli je to 
pro n i výhoda nebo nevýhoda. Bylo totiž poměrně brutální, 
vyhodnocovat všechna fakta zcela vyváženě a objektivně. 
Auril si někdy myslela, že se z toho zblázní. Občas by rá da 
hodila špagety na zeď. A byla v  klidu. Nebo by ráda udělala 
Činčimu scénu. A  byla taky v kl idu. Její m ozek jí to al e 
nechtěl dovolit. 

 
 „Co tam vedle děláte?“ tázala se Auril Filemona. Delší 
čas už totiž s A uril nepromluvil. A  t o b ylo u toho 
upovídaného starce s křídly ledňáčka velice podivné. Ale 
Filemon odpovědět nemohl. Z adržoval totiž nepřetržitě už 
druhý den dech. A měl velkolepé plány, jak to štírům nandá. 

 
 Mozky pracovaly v e dv ou ro vinách. V t é první 
shromažďovaly data s nízkou hodnotou emočního 
znaménka. A  v  t é druhé n aopak p racovaly s emočně 
vysokými hodnotami. Příkladem první roviny b ylo vaření 
svíčkové. Pokud jste ve svíčkové neměli zrovna zalíbení, jako 
například Ema, vkládali j ste s i u p lotny d o h lavy d ata s 
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nízkou h odnotou prožitku. Příkladem druhého bylo třeba 
první rande. 

  
 První rande s Rudou, kdy si Ruda hrál na sportovce a 
intelektuála, přestože b yl s píše ne sportovní typ a  p rakticky 
založený člověk, Ema h odnotila v elice kladně. Vysoká 
hodnota emocí v tomto případě způsobila, že s i Rudovy 
brýle z apamatovala n a c elý ži vot. A  při svých sexuálních 
fantaziích je teď Mladíkovi s brýlemi stále nasazovala. I když 
tam brýle v podstatě neměly co dělat. 
 A vysoká emoční hodnota prvního rande také 
zapříčinila, ž e svému Rudovi nebyla s M ladíkem s br ýlemi 
nikdy nevěrná. Pouze si vždy v jeho přítomnosti svlékla 
sukni a masturbovala.  
 „Proč tam tak funíš?“ tázal s e z  v edlejšího po koje 
zvědavě Ruda. 
 „Nefuním,“ lhala zadýchaně Ema. 

 
 Data týkající se masturbování před atletickým 
Mladíkem s brýlemi si Ema velice dobře pamatovala. Oproti 
tomu data o vaření svíčkové rychle odkládala do nedostupné 
paměti podvědomí. A  tato data s e j í t udíž v hlavě už nikdy 
potom neobjevovala. Data b yla v mo zcích shromažďována 
podle určitých pravidel. 

 
 Činči například data v hlavě třídil do j akýchsi 
úhledně srovnaných šanonů. Ema naopak svá d ata 
skladovala víceméně chaoticky. Auril byla, co se týče 
skladování dat, někde uprostřed. A někdy ji to děsně štvalo. 
Ráda by se totiž při své občasné masturbaci více uvolnila. 
Ale racionální část jejího mozku jí to nikdy nedovolila. Auril 
proto při masturbování funěla jen tak zlehka, aby se neřeklo.   

 
 Filemon n atahoval uši. Strašně ho zajímalo, p roč 
Auril ve v edlejším p okoji zlehka funí. A le n emohl se jí 
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zeptat. Už druhý den totiž zadržoval dech. A  nechtěl si to 
pokazit. 

 
 Také Činči byl Auriliným funěním velmi znepokojen. 
Auril se zřejmě nachladila a měla plný nos. To byla ta l epší 
varianta. Mohlo to ov šem t aké znamenat, ž e Auril na 
druhém konci telefonu brutálně masturbuje. A to se Činčimu 
vůbec nelíbilo. Auril si na to totiž mohla lehce zvyknout a 
pak o dmítat sex s Činčim. A to Činči nemohl potřebovat. 
Návštěvy Auril v sukni v j eho g arsonce b yly z j akéhosi 
důvodu nezbytné. I když Činčimu přitom o sex vůbec nešlo. 

 
 Mladík s  brýlemi z aujatě pozoroval Emu, j ak 
pohybuje rukou v e sv ých krajkových kalhotkách. E ma byla 
krásná, měla inteligenci, půvab a vtip, ale Mladíka s brýlemi 
přesto nevzrušovala. Bylo to z jednoho prostého důvodu. 
Mladík byl totiž asexuál. 

 
 Za asexualitu Mladíka s brýlemi mohla jeho matka. 
Když se narodil a poprvé pohlédl na svět, stalo se to v mozku 
jedné starší asexuální ženy. Zr ovna tehdy venčila v parku 
jezevčíka. Tenkrát ještě neměl brýle. A nebyl ani tak opálený 
a s valnatý. V my sli té ženy v ydržel Mladík s b rýlemi 
poměrně dlouho, i k dyž všude kolem b yla spousta 
zajímavějších lidí. Mladík s brýlemi byl ale váhavý střelec a  
všechna svá rozhodnutí si předem důkladně promýšlel. Se 
zalíbením třeba pozoroval jednu dívku v  t ramvaji, k terou 
každé ráno při venčení jezevčíka viděl, jak jede do práce. Ke 
změně se ale nikdy n eodhodlal. Kromě váhavosti to mělo i 
další důvody. Dívku totiž vždy doprovázel nějaký 
dominantní stařík, který se k ní choval velice důvěrně, skoro 
až majetnicky.  

 
  Informace z těla matky vstoupila do Mladíka s 
brýlemi. A  protože tam  díky své v áhavosti ztvrdnul dost 
dlouho, udělala z něj asexuála.  Přibližně v šestém měsíci již 
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byly zcela vyvinuty buňky zodpovědné za Mladíkovo vědomí. 
A bylo pozdě s tím něco dělat. Šlo o velice emotivní prožitek, 
protože Mladík být asexuálem sám o sobě nikdy nechtěl. 
Emoce byly pro mozky velice důležité. 

 
 Většina lidí emoce podvědomě hodnotila na stupnici 
nula až  d eset. N ula b yl nejhorší emoční zážitek, naprosto 
hororový. Desítka b yl naopak velmi příjemný emoční 
zážitek. Všechno ale bylo relativní. Pro někoho byla nula pád 
z k ola, pro jiného znásilnění bandou chuligánů. Stejně tak 
desítka mohla být pro někoho návštěva koncertu, pro jiného 
bungee jumping, řízený seskok padákem či první polibek. 

 
 Ema si například velice často představovala, jak je v 
parku znásilněna bandou chuligánů. A vůbec to pro ni nebyl 
žádný negativní p rožitek. Pravdou a le by lo, že v šichni ti 
chuligáni měli brýle, ve kterých vypadali skoro jako 
intelektuálové, a chovali s e v elice korektně a zdvořile. A  
samotné znásilnění obstarala Ema rukou ve sv ých 
kalhotkách. V žádném případě totiž nechtěla být Rudovi 
nevěrná. A to ani ve svých nejbujnějších fantaziích. 

 
 Nejhorším emočním zážitkem v životě pro Filemona 
byl bezesporu pobyt v  mysli malého Rudy. Dodneška z toho 
měl noční můry. A občas se v noci v posteli probouzel úplně 
zpocený. 

 
 Pro Auril bylo zase poměrně dost hrozné nakupování 
oblečení. Obzvláště kupování k alhot. Když s i v kab ince v 
obchoďáku oblékala kalhoty, byla vždy velmi blízká depresi. 
Bránila se tomu tak, ž e d ata s ouvisející s o blékáním kalhot 
vytěsňovala do podvědomí, stejně jako Ema vytěsňovala do 
podvědomí data o svíčkové. V j ednom ženském časopise si 
přečetla, že se to tak dělá. 
 



 

23 
 

 

 „Jsem tl ustá a  o šklivá,“ myslela s i A uril v kab ince, 
když si zkoušela kalhoty. 
 Pak to ale úplně otočila.  
 „Ráda se na sebe dívám a obdivuji se,“ myslela si teď 
Auril. A byla děsně zvědavá, co z toho bude.  
 Nebylo z  t oho nic. Podle psychologů v to m ženském 
časopise to mělo fungovat a Auril se nyní měla cítit o hodně 
lépe. Moc to ale nefungovalo.  

 
 „Rád se  na s ebe d ívám a  o bdivuji s e,“ říkal si před 
stejným zrcadlem ve s tejné kabince za Aurilinými z ády 
Filemon. Měl křídla ledňáčka a skoro ani nedýchal, jak moc 
mu t o slušelo. Fungovalo t o naprosto stoprocentně. I když 
Filemon žádný ženský časopis v životě nečetl. 

 
 „Jsem tlustý a  o šklivý,“ říkal si po c hvíli v téže 
kabince před zrcadlem Ruda, když na s ebe natahoval úplně 
nové kalhoty 3XL. „A j e m i t o upřímně jedno.“ O ž enských 
časopisech snad ani nevěděl, že existují. 

 
 „Jsem tlustý a ošklivý,“ byla bezesporu velice škaredá 
věta. Existovaly ale i jiné depresivní věty.  
 „Neotravuj.“  
 „To nejde.“  
 „Jsi divný.“  
 „Nemám čas.“  
 Poměrně strašlivá byla z čistě emotivního hlediska i 
červená dioda na interkomu Nejvyššího šéfa. A popravdě 
řečeno, s nulovým emočním zážitkem zaměstnanců byla 
spojována i dioda z elená. S  Nejvyšším š éfem t otiž n ebylo 
nikdy nic j isté. Pouze zlatá dioda ne probouzela žádné 
emoce. Nikdy totiž nesvítila. Takže nikdo nevěděl, k čemu 
vlastně slouží. Šlo bezpochyby jen o nějakou uměleckou 
vizualizaci.   
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 „Jsi di vný,“ říkala paní učitelka Rudovi, k dyž h o 
potkala ve škole na chodbě. 

 
 „To n ejde,“ říkal Činči, když se s ním Auril chtěla 
milovat bez sukně. 

 
 „Nemám čas,“ říkala Ema, když si s ní chtěl Ruda po 
dobré večeři zasouložit. 

 
 Velký šéf byl velice dobrý psycholog. Ženské časopisy 
sice ni kdy n ečetl, ale moc dobře věděl, kdy kolem sebe 
uvolnit vysokou hodnotu emocí. Krávy na statku jeho rodičů 
dojily n ejvíce z e v šech kra v v  ši rém o kolí. A ni kdo tehdy 
netušil proč. Zařídil to tenkrát malý Velký šéf. Nejenže 
každou krávu pojmenoval. Ale pravidelně jim při svých 
návštěvách v kravíně dával najevo, že jsou krásné a výkonné. 
Byl to stejný systém, jako když teď v dospělosti občas řekl 
Auril, že je hezká. Akutně totiž od Auril potřeboval 
vypracované m ateriály pro N ejvyššího š éfa. A děsil se toho, 
že by se na interkomu mohla rozsvítit červená dioda. Což by 
znamenalo, že je Nejvyšší šéf s jeho prací nespokojen.        

 
 Obecně platilo, že když se kolem někoho stále 
pohybovali lidé, kteří dotyčnému říkali, že je divný a  tlustý, 
ten člověk posléze tu informaci přijal. 

 
 „Jsi di vný a t lustý,“ říkala malému Rudovi pa ní 
učitelka. 

 
 A Ruda tu informaci přijal. Akceptoval ji, i  když byla 
absurdní, neboť tehdy ještě měl svou váhu naprosto v 
pořádku. Ale pokaždé, když si od t é do by š el koupit nějaké 
kalhoty a o blékl s i je v  k abince obchoďáku, hlavou mu  
proběhla nepříjemná myšlenka, že  je t lustý. Prostě se mu 
tam přehrála uložená informace od paní učitelky. Ruda mohl 
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samozřejmě označit tuto informaci za nepravdivou. A  tím j i 
přepsat. Ale už dávno se rozhodl, že informaci bude věřit.  

 
 Přepisování informací mohlo fungovat, jen pokud 
nebyly o vládány silnějším emočním vzorcem. A m usela b ýt 
zachována jejich pravdivost a emoční síla. J inak mozek 
informaci nepřijal. Mozek totiž vždy upřednostňoval vstupy 
pravdivé a s nejvyšší hodnotou emoce. 

 
 „Pojďme se milovat, Emo,“ dožadoval se Ruda. 
 „Neotravuj,“ řekla Ema. Měla totiž v mysli zapsanou 
informaci, že Ruda při milování strašně funí. A že soulož s 
ním j e tedy v podstatě ztráta času. A z hlediska emoční 
psychologie to byla nepochybně pravda. 

 
 V apartmá na střeše společnosti zaštěkal pes.  
 Nejvyšší šéf s nadějí vzhlédl. Když pes štěkal, byl 
Nejvyšší š éf velmi s pokojen. A b yl b y velice r ád, kdyby pe s 
štěkal ještě mnohem v íce. P es a le o štěkání nejevil přílišný 
zájem. Přinejmenším štěkal o hodně méně, než bylo u 
hlídacího psa obvyklé.  

 
 Nejvyšší š éf ovšem štěkajícího psa nutně potřeboval. 
Trpěl totiž fóbií z průmyslových špiónů a z důchodců. 
Důchodce neměl vůbec rád. Jednou ho jeden stařík v 
čekárně u lékaře přetáhl holí po zádech, protože předbíhal. 
Šlo sice o akutní případ, pořezanou ruku na chirurgii, ale to 
toho s eniora nijak nevyvedlo z  m íry. Co se týče 
průmyslových špiónů, neměl s nimi Nejvyšší šéf dosud 
žádné osobní zkušenosti. Nicméně se oprávněně domníval, 
že se dříve nebo později nějaký špión v jeho firmě objeví. 

 
 Mladíka s brýlemi jeho brýle děsně štvaly. Neměly 
tam v podstatě co dělat a byly velice nepraktické. V 
posilovně mu pořád mu padaly z nosu. A také na solárku by 
se bez nich klidně obešel. Udržovat si  vzhled o páleného 
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atleta nebylo n ic j ednoduchého. Z vláště když mu přitom 
Ema házela klacky pod nohy.      

 
 Emu z ase štval Mladík s  br ýlemi. Její m asturbování 
ho totiž zjevně nijak nevzrušovalo. Ema s i u ž pomalu 
začínala myslet, že je Mladík s brýlemi latentní homosexuál. 
Mladík j í to  n evyvracel. B ylo to m nohem jednodušší, ne ž j í 
vysvětlovat, jak to s ním je doopravdy. Emě se zdálo, že do 
jejich vztahu svým přístupem nic neinvestuje. Ale nebyla to 
pravda. I on investoval. Ale nad jejich vztahem přemýšlel 
pouze v nesexuální rovině. 

 
   Rudu děsně štvala jeho manželka Ema. Nesouložili 
spolu už měsíce. A  Ruda s e oprávněně domníval, ž e Eminy 
investice do jejich vztahu jsou méně než symbolické. Ale 
neodvažoval se o tom s Emou mluvit. Hrozil s e totiž, že by  
mohl zjistit, ž e j e Ema l atentní l esba. Byl to samozřejmě 
nesmysl. Ema l esba ne byla a do j ejich vztahu investovala 
skutečně nemálo. Ovšem pouze asexuálně.  
 
 
Kapitola 3 - Irina 
 
 V no vinách vyšel článek, že globální oteplování je 
podvod. A že prsa jedné známé herečky jsou jenom silikon. 
Ruda už nevěděl, čemu věřit.  

 
 Také V elký šéf s i ten článek přečetl.  A teď se s 
podezřením díval na každou podřízenou. Rozhodl se, že to 
prověří. První koho potkal, byla Auril. 

 
 Na druhém konci města mezitím jelo po ulici černé 
BMW. Mělo neprůhledná skla. Řídila jej drobná blondýnka s 
velkými tmavými brýlemi. Jmenovala se Irina. 
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 Filemon s tále zadržoval dech. Už h o t o s ice mo c 
nebavilo, ale byl pevně rozhodnutý vytrvat. A štíry na hlavu 
porazit. 

 
 Ema právě trávila čas v psychologické poradně u své 
psycholožky. P sycholožka se jmenovala B ouchová. A  moc 
Emě pomáhala. Neustále jí například kolem d okola 
opakovala, ž e má s vého manžela – Rudu – opustit, n eboť 
ona – Ema – má nárok na lásku a šťastný život.  

 
 Ruda s i my slel, že je  to velice divná ps ychologická 
poradna, k dyž tam Emě pořád dokola tohle radí. Domníval 
se, ž e s e manželství psycholožky B ouchové zřejmě muselo 
zhroutit. A  o na se teď velmi snaží, aby ko za c hcípla i  
sousedovi.  
 V tom se ale Ruda velice mýlil. Bouchová b yla už 
dvacet let šťastně vdaná. Za celou tu d obu se jí o všem 
nepodařilo sehnat milence. Žádný chlap ji totiž nechtěl. Své 
sny si  t edy realizovala alespoň na sv ých k lientkách. Ema 
byla její nejoblíbenější pokusný králík. Zdálo se totiž, ž e v  
osobě Emy se Bouchové j ejí vytoužený experiment konečně 
povede. 

 
 „Měla byste utéct od zodpovědnosti a starostí 
všedního života,“ radila Emě Bouchová. 
 „Myslíte?“ divila se Ema. A říkala si, že je Bouchová 
velmi divná psycholožka, když jí tohle radí. 
 „No s amozřejmě,“ říkala Bouchová. „Musíte si najít 
milence. A teď mi ještě jednou do d etailu popište t y v aše 
sexuální fantazie...“ 

 
 A za tímco jí  Em a po pisovala své znásilnění v parku 
bandou korektních chuligánů, Bouchová nenápadně pod 
stolem s rukou v kalhotkách s funěním masturbovala. 

 
 „Proč funíte?“ tázala se s podezřením Ema. 
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 „Nefuním,“ lhala Bouchová. „A kdybych i funěla - tak 
jenom tak zlehka. A to se nepočítá.“ 

 
 Také Irina si říkala, že by možná měla utéct od 
zodpovědnosti a starostí všedního života. Měla totiž 
doopravdy velkou zodpovědnost a o brovské starosti. Irina 
byla průmyslová špiónka. A na ruské ambasádě, kde 
pracovala, po ní nekompromisně chtěli nějaké výsledky. 
Zatím se jí moc nedařilo. 

 
 „Vy něco berete?“ vrtěl nespokojeně hlavou Vrchní 
špión, když mu předložila svou měsíční zprávu. 
 „Ne, ale asi s tím brzy začnu,“ odvětila schlíple Irina. 

 
 To, že se Irině v zaměstnání příliš nedařilo, mělo v 
podstatě dva důvody. Irina pocházela z Ruska, a t udíž byla 
velice lí ná. T o byl první důvod. Druhým důvodem byla 
tajemná atm osféra, kte rá amb asádu o bestírala. Nedalo s e 
tam pracovat. Do ambasády neustále přicházeli tajemní lidé 
a vydávaly se tam tajemné příkazy. Ambasáda měla svou 
tajemnou jednotku S WAT a tajemný v ozový p ark plný 
černých BMW. Vysoká hladina tajemné energie v ambasádě 
občas spálila pojistky, které pak museli opravovat tajemní 
údržbáři. Ta energie byla tak tajemná, že nebylo známo nic o 
její podstatě. Nedala se pozorovat, změřit. Nevědělo se nic o 
jejím vlivu na okolí. Nebylo jasné jak, kdy a zda se vůbec 
projevuje. Byla prostě velice tajemná. Podobnou tajemnou 
energií oplývaly například některé kopce. 

 
 Ruda mohl sám za sebe Irině potvrdit, že téměř na 
každém ko pci se v yskytuje divná záporná energie. P okaždé 
když na takový ko pec vylezl, cítil se podivně unavený a  
vysílený.  

 
 U Auril to bylo naopak. Když na nějaký kopec vylezla, 
úplně pookřála. A cítila se jako znovuzrozená. 
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 Činči byl toho n ázoru, ž e to má Auril d oopravdy 
skvěle zařízeno. Když ji kupříkladu čekal sobotní velký úklid, 
stačilo jen několikrát brutálně vyběhnout nějaký kopec. A 
hned měla dostatek sil na uklízení. Auril v důsledku toho v 
podstatě ani nemusela moc jíst, k dyž b yla s chopná 
doplňovat si takhle energii vybíháním kopců. Takže mohla 
být krásná a štíhlá. 

 
 Ruda vybíhal kopce jen z cela vyjímečně. Tudíž byl 
tlustý a funěl.  
 Ema někdy nějaký ten kopec vyběhla. Ovšem činila 
tak jen čas od času, neboť byla poměrně líná. I  když 
nepocházela z Ruska. A funěla jen, když ji navštívil Mladík s 
brýlemi. Nebo když ji v parku znásilňovala banda chuligánů.  

 
 Irina byla líná a pocházela z Ruska. Přesto ale zjistila, 
že podobná tajemná e nergie, kte rá o bestírala amb asádu, s e 
kumuluje i  v p odniku N ejvyššího šé fa. Irina b yla t oho 
názoru, že za to může vývoj produktu Andrie PS 2000, který 
byl předmětem její špionážní činnosti. 

 
 Andrie PS 2000 byl také předmětem činnosti Auril. 
Pojednávala o něm totiž zpráva, k terou v ypracovávala p ro 
Velkého š éfa. Zprávu měl Velký šéf předložit Nejvyššímu 
šéfovi. Následně se měla rozsvítit zelená dioda na 
interkomu. A všichni měli být spokojení.   
 Auril s e ale zatím moc nedařilo, stejně jako Irině. 
Všechny sukně měla špinavé. A bez sukně jí její šéf - Ruda - 
nebyl ochoten s  materiály pomoct. Auril právě bloumala po 
chodbě, když potkala Velkého šéfa. T en se krátce předtím 
rozhodl, že konečně zjistí, jak to  s tím silikonem doopravdy 
je. 

 
 Přibližně někdy v té době učinil jedno závažné 
rozhodnutí i M ladík s  brýlemi. Rozhodl se, že z aloží k lub 
asexuálů.  
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 S klubem asexuálů to bylo ale poměrně složité. 
Hlásili s e tam t otiž i vetřelci. Takoví, kteří ve skutečnosti 
žádní as exuálové ne byli. A korát s nimi nikdo nechtěl mít 
sex. A reálně hrozilo, že se z klubu asexuálů stane spolek 
zhrzených, nedobrovolných, sexuálních abstinentů. Co 
doufají, že si v životě přece jen ještě někdy zasouloží. 
 Nejotravnějším vetřelcem byla nějaká Bouchová. 
Bůhvíjak se o klubu asexuálů dozvěděla. Mladík s brýlemi ji 
totiž osobně neznal. Ale oprávněně se domníval, že jí  t o 
prozradila Ema. A Mladík s brýlemi za to Emě vůbec nebyl 
vděčný. 
 Dalším adeptem na falešného asexuála byl R uda. O 
klubu asexuálů mu řekla – kdo jiný – Ema. Mladík s brýlemi 
už začínal mít Emy pomalu dost. Neustále mu nasazovala 
brýle. A házela mu tím klacky pod nohy, neboť si pak v 
posilovně nemohl udržovat svou atletickou postavu.  
 Mladík s brýlemi se v elmi s nažil, ale rozmluvit 
Rudovi členství v klubu se mu prostě nepodařilo. Ruda b yl 
typickým v etřelcem, neboť byl na sexu poměrně závislý. 
Když s e mu nedostávalo sexu, míval v  n oci p oluce. Ema s e 
kvůli jeho polucím už odstěhovala z jejich společné ložnice. 
Rudovy poluce totiž silně připomínaly vodu z knedlíků, které 
téměř každý večer vařila ke svíčkové. A  t o bylo n a E mu už 
doopravdy trochu moc. 

 
 Bouchová sice žádné poluce neměla, stejně ale byla 
poměrně dost otravná.  
 „Tebe t o ba ví - být jako asexuál úplně sám?“ útočila 
psycholožka Bouchová na Mladíka s brýlemi. 

 
 Vůbec to nechápala. Mladík s  b rýlemi si t otiž 
nepřipadal sám. Být s někým nemělo nic společného s 
láskou. Sociální potřeby se daly naplňovat například skrze 
práci. Mladík s brýlemi necítil potřebu obejmout milovanou 
dívku, hl adit j i po  v lasech. J eho i maginární asexuální tělo 
prostě tyhle chemické reakce nemělo. Sex mu problémy  
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nedělal. To věděl, neboť jako každý správný asexuál v mládí 
se s exem hodně experimentoval. Sex nebyl pr oblém. 
Připadal mu ale vždycky velice přeceňovaný.  
 Vzpomínal si, ja k tehdy dospěl ke svému p rvnímu 
vrcholu. B ylo to s jednou drobnou b londýnkou. Zřejmě se 
styděla, neboť ani při aktu neodložila své velké tmavé brýle. 
A hlavou mu přitom problesklo: „Tak tohle je ono?“ Vrhal se 
pak na blondýnku znova a znova. Ale připadal si přitom tak 
nějak vzdáleně a nenaplněně. Naplnit si své sociální potřeby 
nebylo vůbec snadné.    

 
 Ruda své sociální potřeby naplňoval skrze práci. A  
doufal, ž e se t ím zbaví s vých nočních polucí a Ema se k 
němu zase nastěhuje zpátky do ložnice.  

 
 Irina byla líná, takže nerada pracovala. A své sociální 
potřeby naplňovala skrze sex. Od své první soulože už ovšem 
nenašla milence, který by stál za to. S nostalgií vzpomínala, 
jak se na ni ten mladík tenkrát vrhal, znova a zn ova. Pak ale 
zmizel a už se nikdy neobjevil. Irina marně přemýšlela, kde 
tenkrát udělala chybu. 

 
 Psycholožka B ouchová své sociální potřeby 
naplňovala skrze Emu. A velice úspěšně. Ema u ž totiž 
začínala mít Rudy pomalu d ost. A j ejich r ozchod b yl na 
spadnutí. 

 
 Nejvyšší šéf nepotřeboval sex vůbec. Většinu jeho 
sexuální e nergie m u spotřebovávala práce n a novém 
produktu Andrie PS 2000, který byl těsně před dokončením. 
Čekalo se jen na ty zpropadené materiály, které měla dodat 
Auril. 

 
 „Vy jste docela hezká,“ říkal Auril Velký šéf. Zrovna ji 
potkal na chodbě. A okukoval jí přitom prsa. „Ten silikon má 
něco do sebe.“ 
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 „Já myslela, že nesnášíte náhražky,“ divila se Auril. 
 „Šel jsem s nároky dolů,“ vysvětlil jí Velký šéf. Nutně 
totiž potřeboval odevzdat materiály o  p roduktu A ndrie PS 
2000 Nejvyššímu šéfovi, ať už byly kvalitní nebo ne. Červená 
dioda na interkomu se mohla kdykoli rozsvítit. A to se všemi 
důsledky pro emoční rovnováhu, které by to pro něj mělo. 
 „Tak mi s tím pomozte,“ navrhovala Auril. „Když mi  
pomůžete, prozradím vám, jak to s tím silikonem je,“ 
nadhodila koketně. A vypnula prsa. 

 
 Byla t o d oopravdy velice lákavá n abídka. V elký š éf 
byl už totiž docela zmatený. Některé zaměstnankyně, které 
ještě včera vypadaly naprosto průměrně, měly dnes skutečně 
lepé tvary. A  kupodivu i  naopak. Lepé děvy se jako 
mávnutím kouzelného proutku ze dne na den vyfukovaly. A 
měnily se v průměrné. Velký šéf velmi toužil přijít na to, jak 
je to možné. Začínala se z toho stávat podobná obsese, jakou 
trpěl Činči ve vztahu ke špagetám a sukním. 

 
 Činči byl v restauraci. Obědval. Špagety, co jiného? 
Přitom si v šiml drobné b londýnky s v elkými tmavými 
brýlemi, která seděla v koutě stranou. Měla na sobě sukni, 
takže si rychle přisedl. 

 
 Činčurova sukňová úchylka byla sice podivná, 
zdaleka v šak ne byla v o kolí jediná. Nejvyšší šéf například 
striktně požadoval, aby všechny závěsy, které ve s vém 
apartmá na střeše společnosti měl, končily přesně dvacet 
centimetrů nad podlahou. Délku závěsů denně přeměřoval. 
A když nesplňovaly normu, propadal záchvatům 
nekontrolovaného vzteku. Následně pak svítil červenou 
diodou na interkomu. Pro většinu lidí ve firmě to byl 
hororový emoční zážitek b lízký n ule, kt erý nějakým novým 
emočním vzorcem hned tak nepřepsali. 
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 „Já j sem průmyslová špiónka,“ řekla Irina. „Budeme 
se tady tajně scházet.“ 
 „Ale já neznám žádná průmyslová tajemství,“ 
upozornil Činči. Očima hltal její sukni. 
 „To n evadí, já totiž zřejmě nejsem opravdická 
špiónka,“ řekla Irina. 

 
 Irina měla už delší dobu obrovské podezření. Myslela 
si, ž e nejenže není o pravdová š piónka, ale že vůbec není 
opravdový člověk. Měla oprávněné obavy, ž e je p ouhou 
imaginární postavou v něčí hlavě. A nejen to. Vypadalo to, že 
virtuální je také celá ta tajemná ruská ambasáda, s tajemnou 
energií a línými ruskými zaměstnanci. Na t u myšlenku j i 
přivedla právě ta lenost. Rusové totiž byli příslovečně 
pracovitý národ. Takže lenost tam neměla co dělat. Byla tam 
navíc a  byla na o btíž v p ráci, s tejně jako brýle na nose 
Mladíka s  brýlemi v posilovně. A  všechny zaměstnankyně 
tam stále chodily v sukních. To bylo skutečně velice tajemné 
a podivné. 

 
 Nic taj emného ani podivného na t om o všem nebylo. 
Irina i  s  ce lou amb asádou b yla skutečně pouhou i maginací. 
A t o v Činčiho hlavě. Auril totiž stále častěji odmítala 
podřídit se jeho autoritě. A chodit do garsonky v sukni. Činči 
si tudíž musel vymyslet nějakou náhradu. 

 
 „Já m yslela, ž e n esnášíš náhražky,“ divila se I rina, 
když jí to Činči vysvětlil. 
 „Šel js em s  nároky hodně dolů,“ prohlásil Činči. „A 
teď už mi tady nepovídej a sundej si tu zatracenou sukni.“ 

 
 Nejvyšší š éf m ezitím v ap artmá přeměřoval závěsy. 
Byly na puntík přesně dvacet centimetrů nad zemí. Nejvyšší 
šéf byl velice spokojen. Ale mohl být spokojený ještě více. 
Byl by  s pokojený mnohem více, kdyby jeho hlídací jezevčík 
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více štěkal. Pes se ale k většímu štěkání moc neměl. Nejvyšší 
šéf velmi toužil přijít na to, proč tomu tak je.  
 Štěkání bylo velice důležité. Mělo totiž Nejvyššího 
šéfa ochránit před průmyslovými špióny a důchodci. Ten 
hororový zážitek s emočním vzorcem blízkým nule, když ho 
vzteklý senior přetáhl u lékaře holí po zádech, prostě nechtěl 
Nejvyšší šéf znovu zažít. 
 Také výška závěsů nebyla bezdůvodná. I ona měla 
jakýsi racionální základ. Zaměstnancům ve firmě se ovšem 
jevila j en j ako obsesivní ne smysl, s tejně jako silikonová 
mánie Velkého š éfa. A k dyby zaměstnanci znali Činčiho, 
jistě by do téhle škatulky zařadili i jeho sukňový sex.  

 
 Auril si koketně vytahovala sukni nad kolena a 
vypínala p rsa. S tála totiž p rávě na chodbě se svým šéfem - 
Rudou - a s Velkým šéfem. A potřebovala nutně poradit. 
Potřebovala radu ohledně své zprávy pro Nejvyššího šéfa 
týkající se produktu Andrie PS 2000. 
 Háček byl ale v tom, že ani Ruda ani Velký šéf Auril 
prostě pomoct nemohli. Produkt Andrie PS 2000 měly totiž 
používat výhradně ženy. A jenom žena byla tedy schopna tu 
nešťastnou zprávu vypracovat.   

 
 Irina si sundala suk ni a sv lékla si kalhotky. A teď 
souložila na s tole v restauraci s Činčim. Veřejný sex mezi 
špagetami mohl Činči provozovat s I rinou úplně bez o bav. 
Byla totiž pouhou představou v jeho hlavě. A nikdo jiný 
kromě něho ji neviděl. 
 Činčiho ovšem sex vůbec nebavil. Vždy se při 
milování strašně nudil. A připadal si tak nějak vzdáleně a 
nenaplněně. Sex byl pro Činčiho pouhým prostředkem k 
tomu, aby si ženy svlékly sukni. A tím uspokojily Činčurovu 
obsesi. 

 
 Činči nebyl z rovna šťastný z toho, ž e h o sex nebaví. 
Začínal mít totiž oprávněné obavy, zda není latentní 
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homosexuál. Byla to ale a bsurdní myšlenka. Činči nebyl 
homosexuální ani za mák. Byl to pouhopouhý asexuál, stejně 
jako M ladík s b rýlemi. Činči byl d okonalým ad eptem na 
členství v Mladíkově klubu. O  klubu ale vůbec nevěděl. 
Neznal to tiž Emu a ni n ikoho j iného, kd o b y m u kl ub m ohl 
doporučit. Činči byl už ze svého nezájmu o  sex pomalu na 
mrtvici. A rozhodl se, že navštíví nějakého psychologa.  

 
 Nejvyšší šéf neznal Činčiho a te dy ani I rinu. T akže 
netušil, kdo řídil to černé BMW, které se ho tehdy v půl třetí 
ráno pokusilo vytlačit ze silnice. Se svým v ozem C adillac 
Escalade sjel mi mo v ozovku a naboural d o st romu a 
hydrantu. Z auta m u tenkrát p omohla nějaká žena s  
jezevčíkem, která přiběhla z nedalekého parku. Zrovna tam 
psa venčila. R ozbila d lažební ko stkou zadní o kno auta a 
vytáhla Nejvyššího šéfa ven. Nejvyšší šéf tenkrát vyvázl jako 
zázrakem bez vážnějšího zranění. Pouze si lehce pořezal 
ruku. Žena s jezevčíkem ho doprovodila d o nemocnice. A  
tam ho v čekárně přetáhl ten nerudný důchodce holí, když 
ho chtěl Nejvyšší šéf předběhnout. 
 Nejvyšší šéf nevěděl, kdo černé BMW řídil. Měl ale 
oprávněné obavy, že to byl nějaký průmyslový špión. 

 
 Žena s jezevčíkem už u Nejvyššího šéfa zůstala. V  
apartmá na střeše mu vařila a uklízela. A také mu pomáhala 
přeměřovat závěsy, zda jsou doopravdy těch normovaných 
dvacet centimetrů od podlahy. N ejvyšší šéf s i ne chal i p sa. 
Jeho štěkání se mohlo docela hodit. A  si ce k odstrašení 
průmyslových špiónů. Pes ale štěkal jen velice málo.  

 
 Nejvyšší šéf psa nikdy nepojmenoval. Říkal mu 
prostě Pes. A ani té ženy s e ne zeptal na  jméno. Když o  ní  
někdy přemýšlel, označoval ji ve své mysli prostě jen jako 
Žena s jezevčíkem.   
      
 



 

36 
 

 

Kapitola 4 - Žena s jezevčíkem 
  
 Atmosféra na tajemné ruské ambasádě byla blízká 
revoluci. V šechny ž enské tam u ž do cela š tvalo, ž e mu sí 
neustále chodit v sukních. R ády b y si někdy oblékly třeba 
kalhotový kostým nebo šaty. Ale to by Činči nikdy nedovolil. 

 
 Ruda si zoufal. V posteli měl ráno už zase tu hroznou 
knedlíkovou vodu. Takhle to dál nešlo. A Ruda se rozhodl, že 
navštíví nějakého psychologa. Žádného bo hužel n eznal. 
Takže ho zákonitě napadla Bouchová.  

 
 Také Činči se shodou okolností toho rána vypravil za 
psychologem. Za B ouchovou. Našel s i j i na i nternetu. 
Nabízela p oradenství v oblasti depresí, osobního růstu, 
koučinku, partnerských vztahů a kariérního růstu. Jako 
jediná v  r epublice p oužívala metodu emočních rovnic. 
Vydávala časopis a pořádala semináře pro veřejnost. Byla 
prostě úžasná.  

 
 Bouchová si  ú žasná nepřipadala. Za dvacet let 
šťastného manželství se jí dosud nepodařilo najít si milence. 
Psycholožka Bouchová z toho už byla málem na mrtvici. Své 
sociální potřeby se sice pokoušela naplňovat skrze Emu, ale 
sama sobě musela přiznat, že je to pouze ubohá náhražka. A 
Bouchová ná hražky ne snášela. I když šla v poslední době s 
nároky docela dolů. 

 
 Žena s jezevčíkem právě v parku venčila Psa. P es 
spokojeně pobíhal a občas zvedl nohu. Ale žena s jezevčíkem 
nebyla na rozdíl od Psa spokojená ani za mák. Naopak. Byla 
v poslední době permanentně naštvaná a nic ji nebavilo. 
Nebavilo j i n akupovat v tr žnici, vařit ani jíst. Otravovalo j i 
také neustálé přeměřování závěsů, neboť Nejvyšší šéf přitom 
vždycky strašně funěl. A to i přesto, že to byl mladý a štíhlý 
sportovec. Žena s jezevčíkem začínala velice litovat, že ho 
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tenkrát v ysvobodila z jeho nabouraného v ozu C adillac 
Escalade. A vůbec ji neutěšovalo, že  je j ejí permanentní 
rozladěnost pouze rozladěností imaginární. Jako m noho 
ostatních osob v o kolí, byla t otiž i Žena s jezevčíkem pouze 
imaginární představou. V mysli Nejvyššího šéfa. 

 
 Ale a ni Nejvyšší š éf nebyl zrovna šťastný. Příčinou 
byla Žena s jezevčíkem. Přinesla m u například oběd. 
Nejvyšší šéf jídlo ochutnal. A natáhl ruku pro solničku. 
 „Je to málo slané?“ otázala se Žena s jezevčíkem. 

 
 Nejvyššího šé fa ta kové p odivné otázky vyváděly z 
míry. Samozřejmě, že jídlo bylo málo slané. Kdyby nebylo 
málo s lané, tak by si h o o n - Nejvyšší šé f - přece 
nedosoloval. Nejvyšší šéf byl velice rozladěn, neboť nevěděl, 
co n a p odobné otázky odpovědět. Byl to pro něj hrůzný 
emoční zážitek s nulovou h odnotou, d ostávat otázky 
takového druhu. Měl pak totiž vždy oprávněné pochybnosti 
o s vé i nteligenci. Vždyť nebyl schopný zodpovědět veskrze 
jednoduchou otázku. Mělo to kořeny v jeho dětství. Už jako 
malého kluka h o přiváděly některé otázky do rozpaků. 
Stejně jako závěsy, které nebyly přesně dvacet centimetrů 
nad zemí.  
 Nejvyšší šéf mohl bý t o všem b ez o bav. Nemělo to s 
inteligencí co dělat. Otázky toho druhu totiž vůbec nebyly 
otázkami. Byly to komunikační fauly.  

 
 Ema se právě vrátila z nákupu. 
 „Co jsi nakoupila?“ tázal se Ruda. 
 Ema vůbec netušila, c o odpovědět. Nakoupila to 
samé, co vždycky. Nechápala, o co Rudovi jde. Měla mu snad 
vyjmenovávat jednotlivé položky, které nesla v igelitce? 

 
 Existovaly i další komunikační fauly. 
 „To je dneska hezky!“ 
 „Jak se máte?“ 
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 „Co jsi celý den dělala?“ 
 To všechno byly věty, na které se jen velice těžko 
hledala odpověď. 

 
 Žena s jezevčíkem otráveně venčila Psa. Kdyby j í 
nebylo už téměř sto let, myslela by si, že právě prochází krizí 
středního věku. Ale krizi středního věku měla Žena s 
jezevčíkem dávno za sebou. 
 V poslední době ovšem nějak úplně ztrácela motivaci. 
Ať dělala, co dělala, své sociální potřeby prostě nenaplnila. A 
když něco udělala, Nejvyššímu šéfovi se to nelíbilo. 
Dosoloval si jídla. A také jezevčíka jí půjčoval, jako by se mu 
nechtělo.  

 
 Žena s jezevčíkem se domnívala, že i Pes je pouhá 
představa, stejně jako ona sama. To byl ovšem omyl. Pes byl 
veskrze reálný. N arodil s e a  s vé ml ádí p rožil na  j ednom 
statku. Ale nerad na to vzpomínal. Všechna zvířata tam měla 
svá jména, dokonce i krávy. A jen jeho nikdo nepojmenoval. 
Pes se cítil neuspokojeně. Byl z amlklý a  skoro ni kdy 
neštěkal. Naplnit s i v takových podmínkách své sociální 
potřeby nebylo vůbec snadné. Jedinou radostí Psa b ylo 
pobíhání p o ok olí a  očurávání vrbových keřů. A to bylo 
vážně zoufale málo.      

 
 Komunikační fauly způsobovala rozdílná potřeba 
konverzace. Když s e sešli dva li dé, j ejichž m íra konverzace 
byla odlišná, docházelo k faulům. Potřeba Ženy s jezevčíkem 
povídat si  byla diametrálně odlišná od potřeby Nejvyššího 
šéfa mluvit. Žena s jezevčíkem si chtěla s někým něco říkat 
takřka stále. I k dyž nebylo co. Nejvyšší šéf z ase 
nekonverzoval skoro vůbec. A ideální pro něj byla 
komunikace prostřednictvím svítících diod na interkomu. A 
to bylo pro Ženu s jezevčíkem zoufale málo. 
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 Aurilinu potřebu konverzace ovlivňovaly zážitky z 
dětství. Její rodiče totiž používali jako utišovací prostředek 
dudlík. Kdykoli chtěla malá Auril komunikovat, brutálně jí 
strčili do pusy gumové šidítko. Auril na to vzpomínala velice 
nerada. Dudlík v puse jako prostředek řešení emocí vedl 
postupem času u Auril k návyku. Pozdější drobné krize pak v 
dospělosti řešila podobným způsobem. A strkala si  do  p usy 
cigaretu.     

 
 Činči považoval veškerou konverzaci za pouhý nutný 
krok ke svlečení sukně. O n ic jiného t u nešlo. Jeho rodiče 
dudlík n ikdy nepoužívali. Nechtěli totiž ze svého dítěte 
vychovat kuřáka. Nechávali tedy Činčiho, aby si celý den 
cumlal paleček. Prokazovali mu tím medvědí službu. 
Ocumlaný paleček vyvolal v pozdějším věku v Činčim 
oprávněné podezření, že je latentní homosexuál. Což se mu 
vůbec nelíbilo. 
   
 Filemon v elice rád konverzoval. A v elmi toužil 
probírat s A uril intelektuální té mata. Ale vzhledem k  j eho 
soupeření se štíry to momentálně nebylo možné.  

 
 „To je d neska hezky!“ říkala Auril. Stála před 
budovou společnosti. A kouřila přitom cigaretu. Velký š éf, 
který stál vedle ní, rozpačitě přešlapoval. Nevěděl totiž, co 
na to odpovědět.   

 
 „Co jsi c elý den dělala?“ ptal s e Emy Ru da. Ema s e 
mračila. Nevěděla, co odpovědět. 

 
 „Jak s e má te?“ ptal se F ilemona j akýsi cizí člověk, 
který šel právě kolem. Měl proutěné ruce a proutěné nohy. A 
vypadal velice podezřele. Filemon mlčel. Nevěděl, co 
odpovědět. A kromě toho, soutěžil se štíry. A  nechtěl si to 
pokazit.  
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 Filemon začínal být značně rozmrzelý. Pořád za ním 
někdo lezl a s něčím otravoval. Neměl v hlavě Auril žádné 
soukromí. 

 
 Také B ouchovou v psychologické poradně pořád 
někdo otravoval. Zrovna teď třeba v čekárně seděli nějací tři 
chlapi. A j eden z ni ch b yl dokonce z  p routí. Bouchová j e 
vůbec neznala. A strašně se jí t o n ehodilo. Právě si totiž 
chtěla naplnit své sociální potřeby a trochu si  
zamasturbovat. Speciálně kvůli tomu si cestou do p ráce 
zakoupila nové gumové ši dítko. Bylo v elice podobné to mu, 
které Auril v dětství brutálně strkali její rodiče do pusy, aby 
už konečně mlčela. Bouchová se r ozhodla, ž e to vyřídí 
rychle.   

 
 „Když nemáte se x, tak máte  p oluce?“ tázala se 
Bouchová prvního ch lapa. „Možná b ych v ám s t ím mohla 
nějak pomoct,“ navrhla koketně. A povytáhla si sukni.  
 „Vy byste se mnou chtěla mít sex?“ divil se Ruda. „To 
už musíte být hodně zoufalá...“ 

 
 „Chcete si ověřit, jestli nejste homosexuál?“ tázala se 
Bouchová druhého c hlapa. „Možná b ych v ám s  t ím mohla 
pomoct.“ A vypnula prsa. 
 „To jste tedy vážně zoufalá,“ odtušil Činči. 

 
 Bouchová byla skutečně zoufalá. Nikdo s ní nechtěl 
mít mimomanželský  sex. A B ouchová milence nutně 
potřebovala. Zkoušela už všechno možné. 

 
 „Vy s e mnou ch cete souložit?“ divil se Mladík s  
brýlemi Bouchové. Seděla zrovna v jeho klubu. A bezostyšně 
se mu nabízela. „S asexuálem? A nejste náhodou zoufalec?“ 

 
 Na vině všeho toho z matku byl li dský mozek. M ozek 
byl dobře organizovanou hmotou, ale bez vlastní inteligence. 
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Bouchová v poradně svým klientům s oblibou tvrdila, ž e v 
mozku n esedí jejich další já. Že tam nesedí další člověk, 
který by jim umožňoval prožívat vše, co prožívají. Říkala, že 
je t o po uhý nástroj, který se musí naučit ovládat. Velice s e 
ale mýlila.  
 V hlavě Auril seděl Filemon. V mysli Emy byl zase 
Mladík s brýlemi. A Činči měl v hlavě dokonce celou ruskou 
ambasádu. Pro některé lidi prostě obecné psychologické 
poučky neplatily.  

 
 Mozek byl neskutečně silný stroj. A i když se vám to 
třeba nelíbilo, mít v hlavě superstroj, nebylo vám to nic 
platné. Každý člověk se už totiž s nějakým tím mo zkem 
narodil. A  vybrat j ste s i nemohli. Téměř každý mozek 
produkoval nějaké imaginární představy.  
 Filemon se oprávněně domníval, že je produktem 
superstroje. Byl totiž velice ješitný a myslel si, že mu křídla 
ledňáčka neobyčejně sluší. Mladík s b rýlemi s i svou 
superioritou nebyl ta k docela jistý. Irina b yla produktem 
líného superstroje.  
 Rudův mozek tápal. Stařec s křídly ledňáčka mu 
uprchl už v dětství. A od té doby byla Rudova hlava prázdná. 
Ruda totiž nebyl příliš invenční a neměl moc velkou fantazii. 
Byl spíše prakticky založený. Rozhodl se ale, že to změní.  

 
  Celou t u s ituaci s mo zky a jejich i maginacemi jste s i 
mohli představit jako let na obrovském černém ptákovi. 
Pták s vámi letěl, kam chtěl. Dokud jste nevěděli, jak t oho 
ptáka o vládat, p ták si prostě lítal, j ak uznal z a vhodné. A le 
jakmile js te se ho naučili řídit, přistřihli jste mu tím 
křidýlka. Nebyl pták jako pták.  

 
 Emin p ták byl naprosto nezvladatelný. V ylétal do  
závratných v ýšek, aby se pak střemhlavě snesl dolů a 
uchvátil tam nějaký emoční vzorec. A urilin p ták se d ržel 
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spíše v n ižších letových h ladinách. A emoční vzorce zobal 
víceméně spořádaně při zemi. 

 
  Lidský mozek vážil v průměru čtrnáct set  gramů. 
Ruda vážil přibližně sto dvacet kilo. A rozhodl se, že se už od 
svého mozku nenechá nadále terorizovat. Měl přece nárok 
na svou vlastní imaginární postavu jako všichni ostatní. 

 
 „Jak jste daleko s těmi materiály?“ tázal se V elký šéf 
před budovou společnosti Auril. 
 Auril mlčela. Nevěděla, co odpovědět. Jen tam stála s 
kouřící cigaretou v p use. C igaretou si řešila tuhle d robnou 
krizi, podobně jako v dětství dudlíkem. Otázka Velkého šéfa 
byl klasický případ komunikačního faulu. Přinejmenším pro 
Auril.  

 
    Bouchová nebyla hloupá. Práci v poradně zvládala 
levou r ukou. T akže p ravou mo hla na s ezeních s kl ienty s 
funěním masturbovat. A le i  kd yž nebyla hloupá, přesto své 
pacienty neustále vytrvale přesvědčovala o t om, ž e jim v  
mozku nesedí další člověk, který by jim řídil jejich životy. 
Což nebyla pravda. Filemon, Mladík s brýlemi, Irina i Žena s 
jezevčíkem nebyly pouhé nástroje, které by šlo jen tak  beze 
všeho ovládat. Měli vlastní představy, názory a myšlenky. 
Uvažovali stejně jako ostatní, reální lidé. 

 
 Filemon si například myslel, že je úžasný. A měl 
nepochybně pravdu. Křídla ledňáčka totiž byla velikou 
raritou. I když je míval jen občas.  
 Auril si o sobě v poslední době vůbec nemyslela, že je 
úžasná. Práce nad produktem Andrie PS 2000 jí nešla. A ani 
osobní ž ivot n estál za nic. Činči se s ní odmítal v g arsonce 
milovat. Auril pomalu propadala pesimismu a skepsi.      
 Mladík s brýlemi byl naopak nadšeným optimistou. A 
život byl pro něj nekonečně zábavnou virtuální hrou. Každou 
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příležitost bral jako velkou výzvu. I k dyž s i svá r ozhodnutí 
velice důkladně promýšlel.  
 Ema si na rozdíl od něj povětšinu času myslela, že je 
to všechno k ničemu a nic nemá cenu. A svá r ozhodnutí 
činila bez přemýšlení z minuty n a m inutu. Procházela t otiž 
krizí středního věku.  
 Žena s jezevčíkem byla podobně impulzivní jako 
Ema. Žádnou krizí ale neprocházela. Stále si ovšem chtěla s 
Nejvyšším šéfem povídat. A způsobovala mu tím deprese.  

 
 Bylo t o v elice n epraktické, mít v hlavě imaginární 
postavu, kte rá nesmýšlela stejně jako vy. J estliže v ás totiž 
jedna část mozku vedla doleva a druhá doprava, měli jste v 
hlavě uloženy protichůdné informace. Jedna vaše část v ám 
říkala - jdi cvičit! A druhá - najez se! 

 
 „Jdi cvičit,“ říkalo Rudovi jeho imaginární druhé já. 
Ještě nebylo úplně hotové, ale protichůdné myšlenky 
produkovalo už teď. Ruda z toho byl málem na mrtvici.  

 
  Mladík s brýlemi byl váhavý střelec. Ema byla z toho 
jeho v áhání občas také na mrtvici, podobně jako Ruda. 
Slepičky na svém novém výkonném počítači masakrovala 
zhruba stokrát rychleji než před deseti lety. Ale hlava jí 
fungovala stále stejně. Bylo to  na  p ováženou. Vnucovalo to 
neodbytnou otázku, co tam ten její Mladík s brýlemi celou tu 
nevyužitou dobu vlastně dělá.  

 
 Bouchová nebyla h loupá. A le s ehnat si milence b ylo 
nad její síly. Ani Auril nebyla hloupá. Ale produkt Andrie PS 
2000 byl na ni  trochu mo c. Její p ráce s e n ehýbala z mí sta. 
Auril z toho byla docela zoufalá.   

 
 Také Činči si zoufal. Ženský personál na imaginární 
ruské ambasádě už totiž odmítal n adále chodit v  su kních. 
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Dokonce i Irina stávkovala. Marně jí Činči v restauraci 
přikazoval, aby se svlékla a lehla si mezi špagety na stůl. 

 
 Pravda byla o všem tako vá, že Činčimu přitom o sex 
vůbec nešlo. Činčura byl velice hloubavý a prakticky 
založený člověk. Dalo by se říct, že byl svým založením skoro 
vědec. A tak jako ho obsesivně zajímalo, proč se vařené 
špagety mrštěné proti zdi jednou přilepí, kdežto jindy 
odpadnou, stejně neodbytně toužil dozvědět se, proč ženy, 
když si svlékají sukni, ji jednou přetahují přes hlavu, a jindy 
si ji sundávají spodem. 
 Byla to skutečně obrovská záhada. A Činči velmi 
toužil přijít na to, proč to tak je. Toužil odhalit to tajemství 
dokonce tak silně, že souložil s každou ž enskou, k terá s e 
namanula. J en když měla sukni. A přitom ho s ex jako 
asexuála ani v nejmenším nezajímal. 

 
 Ani Mladíka s brýlemi sex nezajímal. Sex použil kdysi 
dávno ke splození potomka. A teď už ho nepotřeboval. Jako 
nadšený optimista byl Mladík s brýlemi samozřejmě v životě 
šťastný. Jinak to ani u nadšených optimistů nešlo. Ov šem 
když byl šťastný, měl neodolatelnou potřebu neustále to 
všem okolo sdělovat. Všechny tím děsně otravoval. Nemohl 
si ale pomoct. I na tom bylo totiž jeho štěstí závislé. Čím více 
lidí o jeho štěstí vědělo, tím více byl šťastný.  
 Štěstí bylo pro Mladíka s brýlemi něco, co si mohl 
každé ráno přičarovat. Chtělo to pouze s tále si n ahlas 
opakovat: „Jsem šťastný, jsem šťastný, jsem šťastný...“ 
Pořád dokola. Pak bylo ovšem bezpodmínečně nutné, vzít si 
imaginární neuroleptika. A by se ne dostal d o s tavu deprese. 
Jinak to v imaginárním životě nešlo.  

 
 Na r ozdíl od  Ml adíka s brýlemi byla Ema poměrně 
dost nešťastná. Neuroleptika ráno s nídala po h rstech. Pro 
Emu bylo velice nepraktické, mít v hlavě právě Mladíka s  
brýlemi. Nemyslel vůbec jako ona. A byl s tále sp okojený a 
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něčím nadšený. Jedna část Emina mozku tudíž vedla doleva 
a druhá doprava.  
 „Jsem n ešťastná, jsem nešťastná, jsem nešťastná...“ 
opakovala si Ema každé ráno pořád dokola. A pak si šla vzít 
reálná neuroleptika. A by se  náhodou ne dostala d o stavu 
mánie. V tom si  byly r eálné a i maginární ž ivoty dost 
podobné. 
 
 
Kapitola 5 - Panák z proutí 
 
 Už i  Ruda měl svou imaginární představu v mo zku. 
Tou představou byl panáček z vrbového proutí. Ruda totiž 
nebyl příliš invenční a neměl moc velkou fantazii. Panák z 
proutí měl proutěné ruce a proutěné nohy. Měl také penis, 
který tvořil jeden obzvláště dobře rostlý vrbový klacík. 
 Popravdě řečeno, Ruda b yl P anákem z p routí t rochu 
vyvedený z míry. A začínal si myslet, jestli není on - Ruda - 
latentní homosexuál, když má jeho imaginární představa tak 
podivnou podobu. Byl to samozřejmě nesmysl. Ruda nebyl 
homosexuální, ani co  b y za n ehet vešlo. Neměl jen žádnou 
fantazii. 

 
 Panák z proutí byl v Rudově mysli docela rád. Dobře 
si t otiž pamatoval dobu, kdy ještě nebyl panákem. A  rostl 
jako vrbový keř poblíž jednoho statku. Šlapaly tam po něm 
krávy a chodili ho občurávat psi. Obzvláště jeden jezevčík 
byl v občurávání velice uruputný. Močil denodenně na 
Panáka z proutí tak vehementně, že z toho Panák z p routí 
dostával deprese. A musel brát neuroleptika.  
 Panák z  p routí by l tenkrát v elice nešťastný. A když 
byl nešťastný, měl neodolatelné nutkání všem to na potkání 
sdělovat. Všechny tím děsně otravoval.  

 
  Žena s jezevčíkem měla neodolatelné nutkání 
sdělovat na potkání komukoli cokoli. Také ona tím všechny 
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děsně otravovala. Hlavně Nejvyššího šéfa. Vzhledem k tomu, 
že byla téměř neustále zavřená v jeho apartmá na střeše 
společnosti, veškerá její komunikace logicky směřovala na 
něj. Nejvyšší šéf to velice špatně snášel. A n ic l ogického v 
tom neviděl.  
 Ven z ap artmá se Žena s jezevčíkem dostávala pouze 
při venčení Psa. Ale v poslední době jí Nejvyšší šéf Psa 
půjčoval jen velmi neochotně. Jeho fóbie z průmyslových 
špiónů totiž nabrala na intenzitě. A t udíž nutně potřeboval 
mít Psa neustále u sebe.   

 
 Žena s jezevčíkem velice špatně snášela Nejvyššího 
šéfa. Jeho fóbie ze špiónů se už pomalu začala přenášet i na 
ni. Posledně, když byla venčit Psa v parku, pozdravila ji tam 
nějaká sympatická dívka. A Žena s jezevčíkem rychle odešla, 
ustrašeně se přitom ohlížejíce, místo aby si s dí vkou 
příjemně popovídala. A t o se jí vůbec nelíbilo. Žena s 
jezevčíkem si v poslední době začínala myslet, že Nejvyšší 
šéf pro ni není ideální partner. 

 
 To samé si my slela i  Ema, a le o  Rudovi. Ideálního 
partnera by  totiž určitě nikdy nenapadlo dělit večeře na 
teplé a s tudené. Názory na to, jak by měl vypadat ideální 
partner, se docela lišily. 

 
 Auril b yla kupříkladu toho ná zoru, ž e b y i deální 
partner neměl mít moc dokonalý zrak. Přesněji řečeno, měl 
vidět brutálně ostře, pokud jeho partnerka zhubla nebo si 
pořídila nový účes. Ale v žádném případě si neměl všimnout, 
že Auril přišla na rande v kalhotách místo v sukni. 
 Také E ma b yla toho n ázoru, že b y ideální partner 
neměl mít dobrý zrak. B rýle n a c hlapech j i t otiž v elice 
rajcovaly. 
 Žena s jezevčíkem zase chtěla, aby ideální partner 
pozorně naslouchal všemu, co jste mu říkali. A při 
kontrolním testu měl být schopen většinu z toho zopakovat.  
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 Zavedení kontrolních testů by se líbilo i Činčimu. 
Jako o bvykle v testech, jen jedna odpověď by byla v kaž dé 
otázce správná. A  jedna z těch otázek by se týkala svlékání 
sukně.  

 
 „Vám to v těch kalhotách docela sluší,“ říkal na 
chodbě Velký šéf.  
 „A to nevíte, co mám vespod,“ odvětila Auril. 
 „Já to raději ani nechci vědět,“ řekl Velký šéf. 

 
 Ani nemusel. Měl obrovskou f antazii, na rozdíl od 
Rudy. Jeho f antazie ovšem n ebyla tak velká, aby dokončil 
práci na p roduktu A ndrie P S 2000. To  mohla p ouze žena. 
Ani aby přišel na to, jak je to se silikonem. To mu mohla 
prozradit také pouze nějaká žena. 

 
 Irina zase jako jediná mo hla pomoct M ladíkovi s 
brýlemi. M ladík v ěděl, že tehdy z plodil s  on ou tajemnou 
blondýnkou syna. Od té doby syna nepřestával hledat. 
Marně. Že by někdy bez pomoci Iriny našel svého potomka, 
nebylo m oc pravděpodobné. Bylo to přibližně stejně 
pravděpodobné, jako že na střeše společnosti, hned vedle 
apartmá Nejvyššího šéfa, přistane výsadkář se samopalem. A 
že ten výsadkář bude ruská průmyslová špiónka. 

 
 Nastával čas změn. Nebylo o všem možné změnit váš 
život se stejnou h lavou, k terá v ás do problémů přivedla. 
Museli jste se pokusit změnit svoji hlavu. 

 
 „Jsi divný a tlustý,“ prohlašoval Panák z p routí. „Měl 
bys jít vyběhnout nějaký kopec!“ 
 Ruda nespokojeně funěl. A vážně uvažoval, zda by 
neměl Panáka z proutí vyměnit za nějaký jiný model. 

 
 Také Ema zvažovala, zd a nemá Mladíka s  b rýlemi 
vyměnit. S tejně jako to nedávno provedla s e s vým starým 
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počítačem. Už celé dny o Mladíkovi s brýlemi nic neslyšela. 
A vnucovala se jí neodbytná otázka, co v její hlavě ten 
Mladík s brýlemi vlastně celou tu dobu dělá.  

 
 Mladík s brýlemi s e rozhodně neflákal. Nebyl t otiž 
vůbec líný, protože nepocházel z Ruska. Byl naopak velice 
činorodý. A před pár dny se rozhodl, že najde mýtický b od 
G.  
 K pátrání přistoupil s velkým elánem. Byla to nová 
velká výzva v jeho životě. Jinak než s elánem to ani neuměl, 
neboť byl založením nadšeným optimistou. 

 
 Auril si myslela, že je velmi nezodpovědné byť i jen 
tvrdit, ž e existuje nějaká entita jako je bod G, kt erá ni kdy 
nebyla vědecky podložena. A vystavovat tím muže a ženy 
psychickému tlaku při jeho hledání.   
 Ruda si na rozdíl od ní myslel, že to hledání může být 
docela příjemné a zábavné. Samozřejmě až po dobré večeři a 
s Emou. V žádném případě totiž nechtěl být své manželce 
nevěrný. A to ani ve svých nejdivočejších fantaziích.  

 
 Ema si byla jistá, že se bod G nachází na konci slova 
shopping. A že se dá nalézt při nakupování. S  Rudovou 
kreditní kartou, samozřejmě. 
 Bouchová byla přesvědčena, že se bo d G  nachází v  
prostřední řadě klávesnice počítače. Hned mezi body F a H. 
Byla totiž spíše p rakticky založená. A také s i my slela, že 
nalezení bodu G může vyřešit všechny partnerské obtíže. 
Jako o bvykle s e velice mýlila. Potíže a p otažmo p rožitky ze 
sexu n ebyly vůbec závislé na bodu G , mokrém či suchém 
orgasmu ne bo intenzitě křiku při milování, jak s o blibou 
tvrdili nezodpovědní psychologové a sexuologové. Problémy 
nezpůsobovaly imaginární a vědecky nepodložené body G , 
způsobovaly je mozky. 
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 Činči byl na body G expert. Každý bod G dokázal najít 
i poslepu. A to i přesto, že nebyl vědecky podložený, a tudíž 
neexistoval. H loupé a le by lo, že Činčiho body G vůbec 
nezajímaly. S tejně jako samotný sex. Bylo to po chopitelné, 
neboť Činči byl asexuál. 

 
 Bouchovou b ody G zajímaly v elmi, na  r ozdíl o d 
Činčury. Bouchová si totiž myslela, že k dyby někdy našla 
nějaký ten bodík G, mohla by p ak službu hledání bodů G 
kvalifikovaně poskytovat ve své poradně. A  přiřadit ji ke 
svým ostatním a ktivitám, j imiž b ylo poradenství v  oblasti 
depresí, osobního růstu, koučinku, partnerských vztahů a 
kariérního růstu. Vydělala by na tom jistě spoustu pěněz. A 
krom toho by se pacienti cítili lépe, samozřejmě.  

 
 Žena s  j ezevčíkem by se ráda cítila lépe. N eustále 
vařila Nejvyššímu šéfovi nějaká pracná jídla. Ten to ale 
nikdy n eocenil. A také jezevčíka jí půjčoval, jako by se mu 
nechtělo. Děsil se totiž průmyslové špionáže. A  proto chtěl 
mít jezevčíka stále u sebe. 

 
 Také Ruda by  s e r ád c ítil l épe. A le E ma mu u ž 
odmítala vařit. A bez dobré večeře Ruda nemohl Emě najít 
její bod G. 

 
 I Činči by se rád cítil lépe. Ale Auril ani Irina nechtěly 
chodit v  sukni. A bez sukní jim Činči nemohl n ajít jejich 
body G. 

 
 Panák z proutí žádný bod G neměl. To věděl zcela 
jistě. A zřejmě také proto byl jako jediný z nich docela 
spokojený. Všichni ostatní kromě Panáka z proutí byli v 
těžké krizi. 

 
 Existovaly krize d louhodobé, k teré přicházely po 
třech, sedmi a  d vacíti letech. T o tvrdili p sychologové. Ruda 



 

50 
 

 

si na  rozdíl od nich myslel, že největší krize vztahu nastává 
zhruba po o smi hodinách. Potom už začínal stereotyp a 
zachránit to mohla jenom teplá večeře. Po os mi hodinách 
měl Ruda dojem, že se vztah už nevyvíjí a nepřináší nic 
nového.  

 
 Kromě dlouhodobých existovaly také k rize 
krátkodobé. Ema měla krátkodobou krizi před a po každé 
svíčkové. Ruda měl krizi pouze před svíčkovou. Po svíčkové 
měl spíše touhy. Činči měl krizi okamžitě po sexu. A vlastně 
i před ním. Touhy míval, když viděl sukni. 

 
 Ale v něčem se všichni víceméně shodovali. A sice, že 
je čas postoupit na vyšší level. Změna partnerů byla 
nevyhnutelná. Všichni už měli imaginárních postav ve svých 
hlavách dost. A imaginární postavy měli dost svých 
hostitelů. Nebo si alespoň mysleli, že by nebylo od věci je na 
pár hodin vypnout. Stejně jako Ema svůj nový počítač. 

 
 Ema střílela slepice. Na svém novém počítači, 
samozřejmě. Imaginární krev stékala po obrazovce. A Emě 
bylo hned lépe. I když jí dosud nikdo nenašel její bod G. 

 
 V z árodku n espokojenosti s p artnery stálo 
nenaplňování potřeb. Ruda po náročném dni v práci přišel 
domů. A neměl navaříno. 
 „Cos tu proboha celý den dělala?“ tázal se Emy. 
 Ema mlčela. Nevěděla, co odpovědět. Jinými s lovy, 
byl to od Rudy ukázkový případ sprostého komunikačního 
faulu, tahle otázka. 

 
 „Co proboha celé dny pořád děláš?“ tázala s e E ma 
Mladíka s brýlemi. 
 Mladík s brýlemi mlčel. Mohl to sice Emě vysvětlit, 
mlčet bylo ale jednodušší. 
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 „Ty se v práci jen vybavuješ s kolegy! A já si doma od 
dětí neodpočinu ani minutu!“ křičela Ema. 
 „My ale žádné děti nemáme,“ špitl Ruda. 

 
 Nejvyšší šéf mlčel. A dosoloval si jídlo. Žena s 
jezevčíkem se mračila. Její potřeba komunikovat zacházela 
na úbytě. A navíc měla oprávněné podezření, že ji Nejvyšší 
šéf vůbec neposlouchá. A že by případným kontrolním 
testem vůbec neprošel.  
 Měla také ještě jedno oprávněné podezření. A sice, že 
ona – Žena s jezevčíkem - už Nejvyššího šéfa nebaví. A že by 
ji Nejvyšší šéf rád vyměnil za nějaký jiný model.  
 Nebylo t o s pravedlivé. Všechno mu obětovala, ta  
nejlepší lét a ž ivota. Starala se o něj, když dělal kariéru. 
Podporovala ho. A on si teď řekne, že ho už nebaví. A najde 
si jinou partnerku. Zřejmě nějakou o hodně mladší. Což 
nebylo zase tak těžké, protože Ženě s jezevčíkem bylo asi tak 
zhruba sto let. A ml adší byly téměř všechny imaginární 
partnerky kolem ní.  

 
  Také Ruda měl oprávněné obavy, že ho Ema chce 
vyměnit. Stejně jako svůj starý počítač. Nebylo to 
spravedlivé, protože jí obětoval celý svůj život. 

 
 Možná t o nebylo s pravedlivé, b ylo t o a le logické. 
Ženy s tárly rych leji než m uži. A t o především v důsledku 
vaření večeří. Takže si Ema chtěla ještě rychle užít nějakého 
sexu bez funění, než bude pozdě. 

 
   „Lepší bude, když budeme žít odděleně,“ říkal Činči. 
 „My ale žijeme odděleně,“ divila se Auril. 
 „I když je to sobecké vůči dětem...“ pokračoval Činči. 
 „My žádné děti nemáme,“ špitla Auril. 

 
 Mladíka s brýlemi se x ne zajímal. A  E ma se s  ním 
proto chtěla rozejít. Mladík s brýlemi z toho byl v depresi.  
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 „Když ode mne ne odejdeš, prozradím ti , co  c elé dny 
dělám,“ škemral. 
 „Já to raději ani nechci vědět,“ prohlásila Ema.  

 
  Nebylo to ale vůbec jednoduché, opustit svou 
virtuální postavu. Virtuální svět nebyl skutečný život. A  
nestačilo jenom s balit partnerovi kufry. Jedna z  metod, 
které vám umožnily rozejít se s virtuální představou, byla 
transcendentální meditace. Tuto službu kvalifikovaně 
poskytovala Bouchová.  
 Nebylo a ni je dnoduché o pustit s vého r eálného 
partnera. I tyto služby poskytovala Bouchová. A poskytovala 
je velice ráda a s c hutí. Prostřednictvím svých reálných 
klientů si totiž naplňovala své sociální potřeby a h ledala s i 
své virtuální milence. 

 
 Transcendentální me ditace byla te chnika, k terou 
vyučovali pouze kvalifikovaní lektoři. Tato metoda používala 
zvuky mantry a p raktikovala se p atnáct a ž dvacet mi nut 
denně v pohodlné pozici vleže se zavřenýma očima. Její 
efekt spočíval v naprostém uvolnění a zklidnění mysli. Byla 
to nicméně poměrně nákladná z áležitost. Cena se 
pohybovala ok olo desíti tisíc korun z a s ezení. Bylo pořád 
vyprodáno. Všechny psycholožky byly tedy poměrně 
zámožné ž eny. A  v šechny se  d ivily, ž e j e nikdo ne chce. 
Přinejmenším ne jako milenky. 

 
  Také průmyslové špiónky b yly docela z ámožné. Byly 
přibližně stejně zámožné jako n ejvyšší šéfové. Šlo totiž o 
velice náročnou a zodpovědnou práci. K terá t udíž byla i  
dobře zaplacená. Činči to velmi dobře věděl, neboť měl 
špiónku Irinu ve své hlavě. 
 Nejvyšší šéf to na rozdíl od Činčiho nevěděl. Žádného 
průmyslového špióna dosud nepotkal. T akže se d alo čekat, 
že to jednou přijde. 
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 Partneři zámožných lidí a zámožných představ se 
rozchodům zuby nehty bránili. Rozchodem totiž přicházeli o 
svou životní úroveň, na kterou byli zv yklí. Všechno z tráceli, 
kdežto jejich protějšky neztrácely nic. N ení proto divu, že 
proces transcendentální meditace bojkotovaly. Bouchová s e 
ale nikdy nevzdávala. Nebylo divu, když za to byla tak dobře 
placená. 

 
 Mladík s brýlemi nebyl placený vůbec. Nevzdával se 
ovšem také. Jeho hledání bodu G nebylo nepodobné hledání 
svatého grálu. A Mladík s brýlemi zcela vážně zvažoval, že ve 
svém klubu asexuálů zřídí pracovní skupinu Rytířů bodu G. 
Nevěděl ovšem, jak by jeho asexuálové p odobnou sk upinu 
přijali. A ani to možná raději nechtěl vědět.  

 
 Velký šéf raději ani nechtěl vědět, co má Auril pod 
oblečením. Kdyby se o to ale zajímal, z jistil b y, ž e se  pod 
Aurilinými k alhotami n achází p rodukt A ndrie P S 2000. 
Produkt A ndrie P S 2000 byly totiž dámské k alhotky. Měly 
velmi oblíbený nižší střih, byly ozdobeny ovečkou a m ohli 
jste si je zakoupit v různých kombinacích barev. Ovečka byla 
na kalhotkách z jednoho prostého důvodu. Andrie PS 2000 
byly totiž kalhotkami pracovními. A nosit je měly výhradně 
farmářky. Produkt A ndrie P S 2000 byl p o v šech st ránkách 
dokonalým produktem. Něco tam ale nesedělo. Co nesedělo, 
na to měla přijít Auril. Zatím na to nepřišla. Přestože byla 
žena. Ale Auril se nevzdávala.  

 
 Ani Mladík s brýlemi se nevzdával. Nepřestával 
hledat. Rytíři bodu G  nikdy n erezignovali. Přestože, nebo 
možná proto, že to nebyly ženy. 

 
 Bouchová byla žena. A  ne rezignovala na  hledání 
milence. Nikdo ji nechtěl. Byla to docela záhada, neboť 
Bouchová nebyla hloupá. A byla poměrně zámožná. 
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 Panák z p routí si  myslel, že k dyž ženskou n ikdo 
nechce, tak je ta osoba zřejmě nesmělá. Ale to nebyl případ 
Bouchové. Před klienty v poradně klidně beze studu 
masturbovala. A také Mladíkovi s brýlemi se v klubu 
bezostyšně nabízela.  
 Panák z proutí si říkal, že tedy ta osoba musí být 
zřejmě nehezká. Ovšem an i tohle n ebyla p ravda. Bouchová 
byla poměrně atraktivní. Od atraktivního člověka si necháte 
v poradně poradit mnohem ochotněji než od nějakého 
šmudly, to věděli všichni p sychologové. Byla to prostě 
záhada, proč o ni nikdo nemá zájem. 
 Další z áhadou bylo, j ak je B ouchová - přes všechny 
své neúspěchy v osobním životě - schopná kvalifikovaně 
poskytovat své služby. Nic podivného na tom ale nebylo. 
Dělali to tak všichni profesionálové. A Psycholožka 
Bouchová b yla profesionálka každým co ulem. S vým 
klientům prostě dávala test, který sama nedokázala vyplnit. 
Ale když b yl te st vyplněný někým jiným, už h o uměla 
oznámkovat. 

 
 Přibližně stejně fungovaly počítače. Nechápaly 
nepřeberné množství faktů. Nerozuměly tomu, že slunce 
svítí, na k ytaru se h raje a z o kna se k ouká. A ž e se mléko 
míchá s vločkami. Potřebovaly člověka, který by se o ně 
postaral.  

 
 Zhruba stejně jako počítače fungovaly mozky. Ale 
virtuální svět nebyl skutečný život. A  Bouchová b yla 
nezvratně přesvědčená, že ani nikdy nebude. 

 
 V tomto se ovšem Bouchová hluboce mýlila. Život byl 
pouhou hrou ve virtuálním světě. A ti, co spřádali fantazie, 
byli ti pr aví r ealisté. B ouchová se tomuhle pohledu na svět 
zuby nehty bránila. Tahle představa nabourávala její pocit 
jistoty v přirozený pořádek věcí.  
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 A nedávno Bouchovou napadla hrozná věc. Blesklo jí 
hlavou, ž e možná není skutečná psycholožka. Že j e pouze 
program v Emině novém počítači. Nebo virtuální postava v 
něčí hlavě. V těchto dvou variantách totiž nebyl zase tak moc 
velký rozdíl.  
 Byla to samozřejmě nebetyčná pitomost. Psycholožka 
Bouchová byla úplně normální ženská z masa a kostí. Jenom 
už prostě nutně potřebovala nějakého chlapa, co  by s e o  ni 
postaral. Stejně jako to potřeboval každý počítač. 
  
 
Kapitola 6 - Dítě 
 
 Ruda s tál připoutaný ke sloupu na náměstí. A E ma 
po něm házela předměty. Samozřejmě ne doopravdy. Pouze 
v r ámci transcendentálních m editací u  psycholožky 
Bouchové. Rudovi s e přitom nemohlo nic stát, neboť 
všechny házené předměty byly pouze imaginární. 
 Ruda se totiž s Emou nechtěl za žádnou cenu rozejít. 
A B ouchové nezbylo, než použít tenhle těžký kalibr. 
Potřebovala to už s Rudou a Emou nutně nějak ukončit. 
Ruda totiž do poradny neustále docházel s jakýmsi Panákem 
z p routí. Panák z proutí měl místo penisu dobře rostlý 
vrbový klacík. A ten klacík Bouchovou neuvěřitelně rajcoval. 
Masturbovala proto na sezeních s kl ienty mnohem více než 
obvykle. A už ji to začínalo vysilovat.   

 
 Také Auril brutálně házela po Filemonovi předměty. I 
ona se chtěla Filemona zbavit. Filemon to stoicky snášel a 
mlčel. Nic j iného m u ostatně nezbývalo, neboť soupeřil se 
štíry. A  tak nemohl A uril ani vynadat. Moc  h o t o sice 
nebolelo, p rotože i A uriliny házené předměty byly pouze 
imaginární, stejně jako ty Eminy, přesto se ale tvářil velice 
ublíženě. Nechápal, proč se Auril tak strašně rozčiluje.  
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 Činči se chtěl zase pro změnu zbavit Au ril. Spousta 
partnerských párů přece žila odděleně. A n avštěvovaly se 
podle chuti. Ale připadalo mu to sobecké vůči dětem. Mělo 
to ovšem malý háček. Činči s Auril žádné děti neměli. 

 
 Nejvyšší šéf si myslel, že je to velice dobrý nápad, žít 
odděleně. Byl bezdětný. A žádné děti mít ani nemohl, neboť 
Ženě s jezevčíkem bylo už zhruba sto let. Přesto se v apartmá 
na střeše společnosti jedno dítě nacházelo. B ylo tam 
přibližně od t é d oby, c o Ž ena s jezevčíkem. A Nejvyšší šéf 
naprosto netušil, jak se tam dostalo.  
 Dítě občas křičelo. A Nejvyšší šéf z  toho by l n a 
mrtvici. Nejvyšší šéf dítě nikdy nepojmenoval, stejně jako 
nedal j méno Ženě s jezevčíkem. Říkal mu prostě Dítě. Dítě 
bylo m alé a chtělo si hrát. Občas se někam schovalo. A  
Nejvyšší šéf ho pak s Ženou s jezevčíkem zoufale hledali. 
Nejoblíbenější skrýší Dítěte byly závěsy. Proto bylo nutné, 
aby byly na puntík přesně dvacet centimetrů nad podlahou. 
Aby bylo vidět, kde Dítě zrovna je.     

 
 Také Mladík s brýlemi hledal dítě. Své vlastní. A le 
nevěděl, kde je. A bez po moci I riny s e to a ni n emohl 
dozvědět. Alespoň tohle si Mladík s brýlemi myslel. 

 
  Ve skutečnosti ovšem ani sama Irina netušila, kde se 
jejich dítě nachází. Když tenkrát v rámci s vých šp iónských 
aktivit vytlačila Cadillac Escalade Nejvyššího šéfa mimo 
vozovku a ten naboural do stromu a hydrantu, dítě se jí 
záhadně ztratilo z dětské sedačky v jejím černém BMW. A  
beze stopy zmizelo. 

 
 Ema se nutně potřebovala zbavit Rudy. Protože funěl. 
A protože si Ema myslela, že už ji nemiluje. V poslední době 
pro to Ema získala nový důkaz. Ruda jí nechtěl koupit nový 
kožich. Ema měla totiž svůj bod G na konci s lova shopping, 
ostatně jako všechny ženy. Ruda o tom nicméně neměl ani  
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ponětí. Mladík s brýlemi totiž svůj výzkum dosud 
nedokončil. 
 Ani Činči svůj výzkum prozatím nedokončil. Některé 
ženy si svlékaly sukni horem a některé spodem. A nikdo 
nevěděl, proč to tak je.  

 
 „Všechny k amarádky mají ko žichy,“ říkala Ema. „A 
jejich muži je skutečně milují.“  
 A byla to pravda. Všechny kamarádky měly kožichy a 
jejich muži j e m ilovali. I  Ruda E mu mi loval. A le k ožich j í 
koupit nechtěl. Přinejmenším do té doby, než se přestěhuje 
zpátky do ložnice a začne plnit své manželské povinnosti. 

 
 Auril si s vé kožichy ku povala sama. Na rozdíl o d 
Emy. Těžko totiž mohla přijít za Filemonem a požádat ho o  
kožich. F ilemon byl pouze i maginární postavou v její hlavě. 
A kdyby jí nějaký kožich koupil, b yl b y t en ko žich nutně 
imaginární. C ož b y A uril samozřejmě netěšilo tolik, j ako 
kdyby by l p ravý. Filemon by  j i ovšem zrovna teď žádný 
kožich nekoupil. A ni ten imaginární. Házela po něm totiž 
předměty a chtěla se ho zbavit. 

 
 Ruda si myslel, že když po něm Ema chce kožich, 
měla by s ním po večeři souložit. Ema si to nemyslela. Kdyby  
s Rudou souložila kvůli kožichu, připadala by si jako 
prostitutka.  
 Také B ouchová si ve své poradně občas připadala 
jako luxusní prostitutka. Při jejích sazbách za s ezení ani 
nebylo divu. 

 
 Bouchová s i myslela, že j i n ikdo n echce za mi lenku 
proto, že je příliš zámožná. Peníze ovšem byly fajn, těch se  
zbavovat rozhodně nechtěla. Rozhodla se te dy, ž e b ude 
vydělávat hodně, ale přitom že bude předstírat nízké příjmy. 
Jako všichni ostatní profesionálové. 
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 Také N ejvyšší šé f se r ozhodl, že bude předstírat. 
Rozhodl se dát jejich vztahu s Ženou s jezevčíkem ještě 
šanci. T u spoustu negací a nepříjemných myšlenek, které v 
poslední době měl, chtěl chytit a obrátit je v dobro. Prostě 
vidět na věcech to l epší. O této metodě se dočetl v jednom 
ženském časopise. Nefungovalo to. 

 
 „No to jsem si dneska pochutnal,“ říkal Nejvyšší šéf. 
 Ale neznělo to moc upřímně. A žena s  jezevčíkem po 
něm hodila imaginární solničkou a pustila se do křiku. Také 
Dítě začalo křičet. Pes začal štěkat. Nejvyšší šéf nechápal, 
proč se Žena s jezevčíkem tak rozčiluje. Nicméně štěkot Psa 
ho velmi potěšil. 

 
 Proč Bouchová nemohla najít milence, to nebyla zase 
tak v elká z áhada. B ouchová to tiž b yla v e v ztazích v elice 
dominantní. Chlapi z ní  b yli n a mr tvici. Posílala j e mý t si 
ruce před každým jídlem a neustále je za něco peskovala. 
Vyplývalo t o z  je jí pr áce psycholožky. Muži si v je jí 
přítomnosti připadali jako děti. A měli neodbytný pocit, že 
je maminka stále kontroluje. 

 
 Také Auril se pokoušela Filemona kontrolovat. Ale on 
si dělal, co chtěl. Teď třeba zarytě mlčel, zrovna když si Auril 
chtěla povídat. Činči zase chtěl kontrolovat Auril. Toužil 
totiž po přítelkyni, která by se naprosto podrobila jeho 
autoritě. A chodila v sukni. Nebylo mu to nic platné. 
Všechny Auriliny sukně byly totiž v koši na špinavé prádlo. 

 
 Auril právě střílela ovečky. Na svém počítači, 
samozřejmě. Brutální masakr oveček měl spojitost s 
produktem A ndrie PS 2000. A uril už nemohla ovečky ani 
vidět. Ani na kalhotkách, ani nikde jinde. 

 
 Najít si partnerku, zplodit s ní děti a žít spokojeně až 
do s mrti b yl k ulturní ko nstrukt. L idé byli přirozeně 
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polygamním druhem. Také některé imaginární představy 
byly přirozeně polygamní. Především ty mužské. 
 Bylo t o normální. Mužské představy totiž měly k 
dispozici několikanásobně větší m nožství pohlavních buněk 
než ženské představy. Měly také mnohem více neuronů v 
mozku. Ale tohle samozřejmě nesměly před svými ženskými 
protějšky nahlas říkat, aniž by riskovaly ránu solničkou. 
 Důkazem toho, že muži mají mnohem v íce 
pohlavních buněk a neuronů, bylo oslovování příslušníků 
opačného pohlaví. Muž pozval ženu na nezávaznou schůzku 
k sobě do bytu. Potom se nezávazně zeptal, z da by s e ním 
oslovená ž ena nezávazně nevyspala. Z atímco takovou 
přímočarou nabídku k sexu obvykle nerespektovala ani 
jedna žena, tři čtvrtiny mužů s ní vesměs s nadšením 
souhlasily. 

 
 Mladík s brýlemi pozval Auril na nezávaznou schůzku 
k sobě do bytu. 
 „Chtěla byste se mnou spát?“ tázal se. 
 „Ne,“ řekla Auril.“ 

 
 Na druhou stranu, četnost mimomanželských styků 
žen s toupala v období ovulace. Bylo to údajně způsobeno 
podvědomou snahou ženy zajistit si ochranu pro své dítě u 
co největšího počtu samců. 

 
 Ruda pozval Bouchovou do bytu. Měla právě ovulaci. 
 „Chtěla byste se mnou spát?“ tázal se Ruda. 
 „Samozřejmě,“ řekla Bouchová.  
 „A jste si tím jistá?“ řekl Ruda. 
 Bouchová si tím j istá b yla. K s exu al e nedošlo. Ruda 
totiž nechtěl být v žádném případě Emě nevěrný. 

 
 Bouchová se rozhodla změnit strategii. Napadlo ji, že 
s n í možná nikdo n echce sp át z toho důvodu, ž e je j ejí 
přístup moc agresivní. Že se ona – Bouchová - mužům příliš 
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nabízí. R ozhodla s e te dy, že b ude kromě nízkých příjmů 
předstírat i upejpavost. Byla to taková malá psychologická 
manipulace.  

 
 Bouchová p ozvala Činčiho do by tu. Na ne závaznou 
schůzku, jak jinak?  
 „Chtěl byste se mnou spát?“ otázala se upejpavě. 
 „Samozřejmě že ne,“ řekl Činči. „Nemáte sukni!“ 

 
 Jak bylo vidět, všechno to upejpavé červenání, 
mrkání řasami a zajíkání nebylo Bouchové k ničemu. 
Přinejmenším u Rudy a Činčiho to ne fungovalo. Někteří 
muži t otiž z různých důvodů odmítali přímočaré nabídky k 
sexu. Stejně jako ženy.   

 
 Pokud partnerka o djela n a d ovolenou, muž  za tu 
dobu v yprodukoval mnohem v íce sp ermií, n ež k dyby byla 
doma, ale odmítala s ním spát. Psychologové to vysvětlovali 
tím, že s e mužovy spermie připravují na soupeření se 
spermiemi cizích mužů, s nimiž měla partnerka sex v době 
své nepřítomnosti doma.  
 Byl to totální nesmysl. Ženy totiž odmítaly přímočaré 
nabídky k sexu. A to i  tehdy, když b yly na d ovolené. Celá 
tahle teorie b yla pouhou m anipulací, kterou p oužívali 
psychologové, a by m ohli snáze o vládat l idi. A  nechávat s i 
dobře platit v poradnách. 

 
 Také E ma občas používala manipulace. Kupříkladu 
tehdy, když chtěla obnovit svou garderóbu. 
 „Bouchová d ostala o d manžela nový k ožich,“ říkala 
Ema. „Ten ji ale miluje!“ 
 „Pojďme do postele,“ funěl Ruda. 
 „Nemůžu,“ říkala Ema. „Musím jít na zítřek naložit 
maso.“ 
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 Ženy se velmi často vymlouvali na zdravotní p otíže, 
ve s naze v yhnout s e p artnerskému se xu. Třeba na migrénu 
či bolesti zad. Všechny kromě Emy. Ema se v ymlouvala na 
svíčkovou.  
 Činči se zase vymlouval na sukně. Ale nebyly to žádné 
výmluvy. Činči prostě ke každé souloži nějakou sukni nutně 
potřeboval.  
 Žena s jezevčíkem byla tak stará, ž e se n emusela 
vymlouvat na  ni c. Ni kdo ji  už totiž nechtěl. Ani Bouchovou 
nikdo nechtěl. Ale z úplně jiného důvodu. Byla totiž strašně 
dominantní.  
 Irina byla v podstatě docela submisivní. Na rozdíl od 
Bouchové. Ale ani submisivita nepomáhala. Od své p rvní 
soulože u ž ne našla ž ádného milence, k terý b y s tál z a t o. S 
nostalgií vzpomínala, jak se na ni ten mladík vrhal, znova a 
znova. Pak zmizel. A už se nikdy neobjevil. Irina marně 
přemýšlela, kde tenkrát udělala chybu.    

 
 Na druhou stranu, mnohé ženy používaly sex, když se 
chtěly zdravotních potíží zbavit. Například migrény. 
 „Pojďme si zasouložit, bolí mě hlava,“ říkala Auril. 
 „Nemůžu, bolí mě záda,“ lhal Činči. 

 
 I Ruda si občas manipulativně stěžoval na své zdraví. 
Když si chtěl vynutit přítomnost Emy v po steli. N ebylo m u 
to nic platné. 
 „Pojďme se milovat,“ říkal Ruda. „Bolí mě hlava!“ 
 „Ne,“ odpovídala Ema. 

 
 Ruda p rodukoval o brovské množství spermií, 
přestože jeho žena Ema nebyla na dovolené. Ema s ním totiž 
nechtěla spát. Jeho spermie už z té n adprodukce byly na 
mrtvici. Měly těžkou depresi a všechny do jedné braly 
neuroleptika.  
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 Také Mladík s  brýlemi b yl v  d epresi. Nemohl n ajít 
žádný bod G. Žádná z žen, které znal, s ním totiž nechtěla 
spát. Mladík s brýlemi tomu nerozuměl a měl z toho 
deprese. Ale b ylo t o z cela pochopitelné. Na r ozdíl od mužů 
totiž ženy odmítaly přímočaré nabídky k sexu, takže Mladík 
s brýlemi pokaždé ostrouhal. 

 
 Mladík s brýlemi například pozval Auril do b ytu. 
Nezávazně. Auril si svlékla kalhoty. Pod nimi měla produkt 
Andrie PS 2000, farmářské kalhotky s o blíbeným ni žším 
střihem ozdobené ovečkou. Bylo to naprosto dokonalé. Něco 
tam ale nesedělo. A Mladík s  brýlemi nemohl Auril poradit, 
co tam nesedí, jelikož nebyl žena. K souloži tedy nedošlo. 

 
 Mladík s brýlemi pozval Emu.   
 „Jsi si jistá, že to chceš?“ tázal se Mladík s brýlemi. 
 „Ne,“ řekla Ema. Netoužila být totiž Rudovi nevěrná 
ani ve svých představách. 

 
 „Chtěla byste se mnou spát?“ tázal s e Mladík s  
brýlemi Bouchové. 
 „Při prvním setkání na tom netrvám,“ odvětila 
upejpavě Bouchová. A sklopila stydlivě oči. 

 
 Nechcete se mnou jít do bytu?“ tázal se Mladík nějaké 
starší ženy v parku. Právě tam venčila jezevčíka.  
 „Já vás vůbec neznám,“ řekla žena. „A nejsem si tudíž 
jistá, ž e byste mi třeba neublížil.“ A odešla, ustrašeně se 
ohlížejíce.  

 
 Žena s  jezevčíkem Mladíka s brýlemi vůbec neznala. 
Znala ale Irinu a černé BMW, které tenkrát nabouralo 
Cadillac Escalade Nejvyššího šéfa. Žena s jezevčíkem tehdy 
vzala dlažební kostku a rozbila zadní sklo. A pak vzala Dítě a 
odešla s ním a s Nejvyšším šéfem do apartmá na střeše 
společnosti.   
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 Irina nebyla dobrá špiónka. Ale i jako špatná špiónka 
chápala, že se společností Nejvyššího šéfa není něco v 
pořádku. Nikdo nevěděl, čím se ta společnost zabývá, k 
čemu má vlastně sloužit. A s álala z ní  pořád ta t ajemná 
energie, která se vyskytovala i na ruské ambasádě. 
 Činči sice mohl Irině říct, že se tam vyrábějí dámské 
kalhotky, kdyby se zeptala. Věděl to totiž od Auril. Irina se 
ale nikdy nezeptala. Nebyl na to čas. Kdykoli s e s Činčim 
setkali, Činčura ji ihned požádal, aby si bezodkladně sundala 
sukni. A pak se na ni vrhal, znova a znova. 

 
 Velký šéf se už  na  n ikoho ne vrhal. Bylo m u t otiž 
zhruba tak asi sto let. Když byl ještě mladý, byly pro něj ženy 
velice důležité. Pak se ale přeorientoval na jídlo.  
 Auril s e v j ídle s trašně nimrala. Chtěla být krásná a 
štíhlá. Velký šéf b yl to ho názoru, ž e se Auril nimrá nejen v  
jídle, a le i v  práci. Velký šéf z t oho byl na mrtvici. Za k aždý 
Aurilin p racovní den se mu udělal jeden žaludeční vřed. 
Červená dioda se mohla kdykoli rozsvítit. Velký š éf b y 
zprávu pro Nejvyššího šéfa nejraději vypracoval sám. Nebyl 
ale žena. A na dámských kalhotkách nerozeznal předek od 
zadku. Na svém p ostu už  p racoval p atnáct let a byl to  
profesionál každým coulem. 

 
 Filemon měl v mládí ženy docela rád. Pak mu ale 
zachutnala svíčková. A teď na stará kolena se už j en staral o 
pravidelnou stolici. Koneckonců, byl přibližně ve věku 
Velkého šéfa. Takže to bylo docela normální. 

 
 „Já jsem poměrně chudá,“ lhala Bouchová. „Do práce 
jezdím tramvají.“ 
 „Já taky,“ lhal Panák z proutí. 

 
 Ale n ebyla to p ravda. Panák z p routí t otiž vůbec do 
práce ne chodil. Nejdříve rostl jako v rbový keř poblíž 
jednoho statku. A pak jako vrbový keř přesídlil do 
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městského parku k hydrantu. U hydrantu se mu  docela 
líbilo, neboť tam byl dostatek vláhy. Chodili tam však na něj 
čurat psi. Obzvláště jeden jezevčík byl v občurávání Panáka z 
proutí v elice v ehementní. A  byl velmi p odobný onomu 
jezevčíkovi, který na Panáka močil v mládí na statku.  

 
 Ruda o djakživa jezdil d o p ráce s vým v ozem. A le 
nedávno s e rozhodl, že začne jezdit metrem. A bude s i 
přitom číst. Každá cesta do práce mu totiž připadala jako 
obrovská ztráta času. A Ruda si chtěl v metru číst zprávy od 
svých podřízených. 
 Také Auril považovala cestu do práce za ztrátu času. 
Auril považovala za ztrátu času i celou další dobu, kdy pak v 
práci po bývala. N a rozdíl o d R udy. Auril jezdila do p ráce 
tramvají. Ale nečetla si přitom. Dívala se z okna.  
 Ruda s i v  metru ovšem také nečetl pokaždé. Četl si 
pouze tehdy, když se mu podařilo vybojovat si sedadlo. Pak 
ale četl velmi vehementně. Bez ohledu na důchodce stojící 
nad ním a nespokojeně funící. 

 
 Ruda v elice rád p racoval. Zj istil t otiž, ž e m u práce 
dává skoro stejné uspokojení jako sex. Dalo by se tedy říct, 
že jeho čtení zpráv od podřízených v metru bylo ja kousi 
formou veřejné masturbace. 

 
 Ruda si četl v metru a spokojeně funěl. To čtení zpráv 
bylo skoro stejně uspokojivé jako milování s Emou. Nad ním 
stál Filemon a nespokojeně funěl. Nikdo ho nechtěl pustit 
sednout, i když mu bylo už skoro sto let.  

 
 I Bouchová ráda a s chutí veřejně masturbovala. Nic 
jiného jí  ostatně ani nezbývalo. Nikdo ji  nechtěl za milenku. 
A také psycholožka Bouchová si chtěla v životě trochu užít. 

 
 Mělo to svůj důvod, proč Auril nejezdila do práce 
metrem. Ráda totiž z okna tramvaje pozorovala lidi na ulici. 
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A v  me tru mohla akorát tak  zírat d o tune lu. Va dilo jí, že 
neví, co se děje na povrchu. 
 „Ono se tam toho zase tolik neděje,“ oponoval její šéf 
- Ruda - když se s ním o tom jednou bavila.  
 „To byste se divil,“ říkala Auril. 
 
 
Kapitola 7 – Počítač 
 
 Toho dne se Emě vůbec nedařilo. Dostala menstruaci. 
V opékači připálila to pinku. Pak musela přeinstalovat svůj 
nový počítač. A k tomu ještě volal Ruda. Chtěl vědět, co bude 
večer k jídlu. Prostě den blbec. 

 
 „Chci se rozejít!“ říkala Ema do telefonu Rudovi. 
 „Proč?“ divil se Ruda. 
 „Potřebuju více prostoru,“ vysvětlovala mu Ema. 

 
 „Chci se r ozejít,“ říkal o chvíli později do t elefonu 
Činči. Na druhém konci byla Auril. 
 „Proč?“ divila se. 
 „Kvůli místa,“ vysvětloval jí Činči. 
 Auril tomu nerozuměla. A nebylo divu. 

 
 Také R uda tomu všemu pramálo rozuměl. Nechápal, 
proč se Ema v poslední době pořád jenom rozčiluje. Ema se 
rozčilovala, protože měla pocit, že kdyby se sbalila a odešla, 
Ruda by s i toho všiml, až když by mu d ošly čisté sp odky. 
Nebyla t o samozřejmě pravda. Ruda by si toho rozhodně 
všiml o hodně dříve, kdyby Ema odešla. Všiml by s i t oho 
nejpozději večer. Když by nedostal nic k jídlu.  
 Ruda nechápal, proč ho chce Ema opustit. A být 
sama. 

 
 „Tebe to baví - být sama?“ divil se Ruda. 
 „Vůbec tomu nerozumíš,“ odpovídala Ema. 
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 Ruda tomu skutečně nerozuměl. Ema si totiž sama 
nepřipadala. Sociální potřeby se daly naplňovat různými 
způsoby. Například skrze sex. Ale rozhodně ne s krze s ex s 
Rudou. 

 
 Ema s i m yslela, ž e chlapi j sou v podstatě přítěží. 
Neustále chtěli něco jíst. A urychlovali tím ženské stárnutí. 
Čas večeře totiž trval dvojnásobně delší dobu než čas mimo 
večeři. Žádná záhada v tom ale nebyla. Po dobré večeři totiž 
chtěla většina chlapů souložit. A čas spojený s večeří se tím 
vždycky poněkud protáhl. Ema s i myslela, ž e ž ivot bez 
chlapa je v podstatě štěstí. Spousta žen ovšem tvrdila opak.  
 Také Auril nechtěla zestárnout vařením teplých 
večeří, stejně jako Ema. Toužila být mladá a k rásná. Ale být 
bez c hlapa, p o t om t edy Auril rozhodně netoužila. Byla na 
sexu poměrně závislá a milování po večeři jí vůbec nevadilo. 
 Žena s jezevčíkem byla toho ná zoru, ž e v e s tarším 
věku se nějaký partner docela hodí. Rozhodně se hodil více 
než v mládí. Znala totiž spoustu stárnoucích, osamělých žen. 
A bylo to opravdu smutné. Nikdo se o ně nepostaral.  
 Také B ouchová chtěla, aby se o ni někdo staral. 
Stejně jako o kteroukoli jinou ženu nebo počítač.  
 Podle Nejvyššího šéfa nebylo vůbec nutné mít někoho 
na stáří. Stačilo pořídit si pečovatelku.  
 Život byl prostě otázkou priorit. Priority v znikaly 
během života člověka naprosto přirozeně. A byly na člověku 
poměrně nezávislé. Stejně jako virtuální postavy. 

 
 To, že se některé reálné či imaginární postavy 
nechtěly se svými partnery rozejít, nebylo ovšem p ouze 
otázkou priorit. Bylo to také tím, že je nikdo z okolí neuměl 
svést.  
 Svádění měla být zábava. A  ne s tres. Nicméně třeba 
Činči měl už ze svádění noční můry. A probouzel se v posteli 
celý zpocený. Také Mladík s brýlemi o svádění příliš nestál. 
Bylo to pochopitelné. Byl totiž asexuál. 
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 Při svádění platila určitá pravidla. Nesměli jste 
například tomu druhému naservírovat vše najednou. Takže i 
když vás protějšek rajcoval sebevíce, museli j ste z kusit 
odolat. A nejít k němu domů. 

 
 „Chtěla byste jít ke mně do garsonky?“ tázal se Činči 
Bouchové. Měla na sobě nádhernou sukni a vypadala velice 
atraktivně. Ostatně jako vždycky. 
 „Při prvním setkání určitě ne,“ říkala Bouchová. 
„Přece vám nenaservíruju hned všechno naj ednou,“ 
prohlásila. A sklopila stydlivě oči. 

 
 Celkem d obrá m etoda také byla najít si  n a 
vyhlédnutém objektu něco zvláštního, výjimečného. Něco co 
ostatní neměli.  
 Mohli js te se například pokusit přimět potenciální 
partnerku k s exu větou: „Máte p ěkné boty, kde jste je 
koupila?“  
 Případně jste mohli zkusit zatáhnout ji k sobě do bytu 
a přitom říkat: „Tedy, t akové modré oči jsem ještě neviděl, 
jaké máte vy. Co je to za odstín?“ 

 
 „Takové modré oči jsem ještě neviděla! C o je t o za 
odstín?“ říkala Žena s jezevčíkem Filemonovi. Potkala ho  v 
parku. Filemon mlčel. Soutěžil se štíry a nechtěl si to 
pokazit.  

 
 Nesměli jste se ovšem splést. 
 „Takové modré oči jsem ještě neviděl,“ říkal Velký šéf 
v závodní jídelně Auril. Auriliny oči se mu sice moc nelíbily, 
potřeboval už ale nutně zprávu pro Nejvyššího šéfa. A chtěl z 
Auril vydojit nějaký výkon. Stejně jako na statku.  
 „Ale j á j e m ám z elené,“ podotkla A uril. A hodila p o 
něm naštvaně solničku.  
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 Také Irina měla zelené oči. Pocházela totiž z Ruska. I 
Dítě mělo zelené oči. A nebylo divu. Bylo totiž dítětem Iriny 
a Mladíka s brýlemi.  
 Žena s jezevčíkem ani Nejvyšší šéf zelené oči neměli. 
Dítě z toho bylo zmatené. Občas se schovávalo za závěs a 
přemýšlelo, proč tomu tak je. Kvůli svým zeleným očím 
trpělo Dítě krizí identity. Už nekřičelo. Bylo zamlklé. Mlčelo 
i proto, že nemělo jméno. 

 
 Také Filemon mlčel. S krizí identity to ovšem nemělo 
co dělat. Filemon mlčel, protože se děsně nudil. A z 
nedostatku jiné zábavy zadržoval dech. 

 
 Pes byl zamlklý a neštěkal. Protože neměl jméno. I 
Pes trpěl krizí identity. Stejně jako Dítě. Kromě krize 
identity trpěl Pes patologickou přítulností. Kdykoli někdo 
procházel kolem, Pes se mu pověsil na nohy, takže ten 
dotyčný ani nemohl pořádně jít. 
 Také dítě se věšelo lidem na nohy. Když zrovna 
nebylo schované za závěsem a nepřemýšlelo, proč má zelené 
oči. 

 
 Dítě bylo malé a chtělo si hrát. Také Pes si chtěl hrát. 
Ale ne s Dítětem. Trpělo totiž kr izí i dentity. A h rát si s  
někým, kdo trpí krizí identity, bylo pro Psa nepřijatelné. 
Hraním si s dítětem bez identity by si totiž pes nenaplnil své 
sociální potřeby, takže by to nebylo k ničemu. 
 Nejvyšší š éf s i hrát nechtěl. S Dítětem ani s nikým 
jiným. Chtěl jen, aby mu Dítě dalo pokoj. A  nevěšelo se mu 
pořád na n ohy. Také chtěl, aby Pes štěkal. Měl spoustu 
starostí s v ývojem produktu A ndrie P S 2000. A na nějaké 
hraní mu nezbýval čas. 

 
 Dítě nemluvilo. A a ni mluvit ne mohlo. Z ne dostatku 
jiné z ábavy totiž zkoušelo v apartmá na střeše společnosti 
zadržovat dech. Zadržet dech nebyl pro Dítě problém. 
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Vzhledem k tomu, že bylo dítětem dvou i maginárních 
představ, bylo samo také i maginární. A  dýchat vůbec 
nemuselo. 

 
 I F ilemon z adržoval dech. S taří lidé byli někdy jako 
děti. Kromě toho, že byl jako dítě, trpěl Filemon silnou 
intelektuální nedostatečností svého okolí. Nikdo s ním 
nechtěl diskutovat intelektuální témata.  

 
 Pes žádnou intelektuální nedostatečností okolí 
netrpěl. Ale chtěl si hrát. A trpěl patologickou přítulností. 
Kohokoli potkal, věšel se mu na nohy. Všechny tím od hraní 
spolehlivě odradil.  
 I Ruda trpěl něčím podobným jako patologická 
přítulnost. Na nohy se sice nikomu nevěšel, nicméně se stále 
odmítal r ozejít s Emou. A Emu tím docela spolehlivě 
odrazoval. 

 
 Proč si Irina vybrala pro svou špionážní činnost 
právě podnik, ve kterém se vyráběly dámské kalhotky, bylo 
tak trochu záhadou. Ale mělo to jednoduché vysvětlení. Irina 
o kalhotkách nevěděla, protože jí to Činči neřekl. To byl ten 
první důvod. A za druhé, Rusové byli průmyslovou špionáží 
úplně posedlí. Posílali prostě špióny, kam se dalo. 

 
 Většina lidí si typického špióna představovala jako 
Jamese Bonda. Nebylo tomu tak. Špióni mohli být dobrými 
špióny je n pr oto, ž e ž ili jako o statní l idé. Pravidelně 
například vybíhali kopce, aby byli štíhlí. A pravidelně chodili 
na třídní schůzky do škol svých dětí.  
 Irina s e s nažila být dobrým špiónem. Na třídní 
schůzky ale nechodila. Nemohla. Její jediné dítě se totiž 
záhadně ztratilo. A nikdo nevěděl, kde je. 
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 Činči a Auril na třídní schůzky také nechodili. Neměli 
spolu totiž žádné děti. Naštěstí ani jeden z nich nebyl špión, 
takže to nevadilo. 
 Nejvyšší šéf a Žena s jezevčíkem jedno dítě v apartmá 
měli. Ale nebylo jejich. Na třídní schůzky nechodili, protože 
Nejvyšší šéf měl velmi v yvinutý smysl p ro vlastnictví. A 
neviděl důvod, proč ztrácet čas chozením na třídní schůzky 
úplně cizího a navíc ještě virtuálního dítěte.  
 Nejvyšší šéf si vlastnictvím naplňoval své sociální 
potřeby. Šlo mu to nepochybně docela dobře. Byl 
nejbohatším mužem ve firmě. Což bylo pochopitelné. Vždyť 
byl přece Nejvyšší šéf.  

 
 Druhým ne jbohatším mužem ve firmě byl Velký š éf. 
Také on měl kladný v ztah k  v lastnictví. Protože v ml ádí 
nejevil z námky p raktického ducha a vášnivě rád počítal 
peníze, rodiče rozhodli, že by se měl stát Velkým šéfem. 
Malý Velký š éf tenkrát souhlasil. Nic jiného m u ani 
nezbývalo. I k dyž j eho znalosti matematiky by ly po uze 
průměrné a spočívaly v jednoduchém přepočítávání peněz, 
dovedl si spočítat, že pouhým počítáním peněz se neuživí. 

 
 Identita by la osobní ko nstrukt. Lidé soustavně 
interpretovali svoje prostředí. A virtuální po stavy dělaly to 
samé. Vši chni dohromady si pak vytvářeli ty nejbláznivější 
struktury a scénáře, aby nějak uchopili svět a sami sebe. 
Neexistovala skutečná realita. Ta k t o alespoň tvrdili 
psychologové, psychiatři a jiní blázni. 

 
 Nejvyšší š éf b yl na sv ou i dentitu velice hrdý. Dítě 
svoji identitu hledalo. Irina svou identitu skrývala. Což bylo 
pochopitelné, neboť to byla průmyslová špiónka.  
 Ruda si s vou identitou n ebyl j istý. Nebyl a ni m ladý, 
ani s tarý. A ni bohatý, ani ch udý. Ruda s e v  t om plácal. Na 
své ro diče si moc nepamatoval. Věděl jen, že dětství prožil 
na nějakém statku. A že jeho otec byl slaboch, který se ani 
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neodvážil pojmenovat s vého vlastního psa. Ruda s vou 
ztracenou identitu pečlivě tajil. Lidé bez identity byli totiž 
podezřelí. A někdo by si třeba mo hl pomyslet, že je o n – 
Ruda – nějaký podvodník.  
 Ema s i my slela, ž e j e R uda p odvodník. Na p rvním 
rande si totiž hrál na intelektuála, přestože byl spíše 
prakticky založený člověk. 

 
 Auril zásadně nepodváděla. Byla na to moc hodná. A 
to b yla c hyba. Bouchová si myslela, ž e by Auril neuškodilo 
občas si brutálně dupnout. Ale byl to omyl. Nestačilo jen 
dupat. V ka ždém p artnerském s vazku b yli dva li dé. Plus 
nějaké virtuální představy k tomu. Kdyby celá ta mn ožina 
lidí a představ dupala, z b ytu by se ozýval jen r ámus. A  k 
ničemu by to nebylo. 

 
 Ve vztazích to fungovalo většinou tak, že jeden z páru 
byl šéf a druhý podřízený. Přinejmenším ve vztahu Velkého 
šéfa to tak bylo. Ruda a Ema si doma ještě neujasnili, kdo je 
šéf. Auril si myslela, že by vztah měl být vyrovnaný. Bez šéfů 
a podřízených. Auril byla ještě mladá. A velice naivní. I 
proto se v poslední době s Činčim často hádala.  
 Činči si myslel, že poslední slovo v hádce by měl mít 
ten, kdo má pravdu. Také Činči byl mladý a naivní. A hádal 
se s Auril.  
 Filemon si nemyslel vůbec nic z toho. Vždyť mu bylo 
zhruba sto let. Měl s tím vším už bohaté zkušenosti a naivní 
rozhodně nebyl. I když se někdy choval jako dítě. 

 
 Také Irina byla docela hodná. Stejně jako Auril. Což 
bylo u průmyslové špiónky podivné. Ale nic divného na tom 
nebylo, k dyž j ste s e na d tím z amysleli. Špióni s e mus eli 
chovat jako o statní lidé, aby s i j ich n ikdo ne všiml. I rina s e 
tedy jenom chovala jako ostatní. 
 Velice hodná byla Irina například na své černé BMW. 
Každé ráno se autíčka ptala, jestli mu v noci nebylo zima na 
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kolečka. A když šla nakupovat d o supermarketu, na 
parkovišti říkala: „Pěkně tady počkej. Maminka se  za c hvíli 
vrátí.“ Když si spletla cestu, říkala autíčku: „Miláčku, tady 
jsme měli odbočit.“ Autíčko neříkalo nic. Což bylo 
pochopitelné. 

 
 „Miláčku, tady jsme měli odbočit,“ říkala Ema Rudovi 
ironicky. Ruda vztekle funěl. Což bylo v d aném okamžiku 
také pochopitelné. 

 
 Říkalo se tomu záporná efektivita, co dělala Ema. 
Například když říkala Rudovi, že měl odbočit. Nebo třeba 
když přeinstalovávala svůj nový počítač pokaždé, když se  j í 
něco nezdálo. Obecně totiž platilo, že čím větší iniciativa, 
tím větší škody.  

 
 Emin počítač už všechny ty zbytečné reinstalace 
docela štvaly. Po každém přeinstalování si totiž musel najít 
svou novou identitu. A to nebylo vůbec jednoduché. Počítač 
zcela vážně zvažoval, zda Emu nevyměnit za nějaký jiný 
model. Měl totiž nadprůměrný intelekt. A  přemýšlel velice 
logicky.  
 S Emou se počítač beznadějně nudil. Ze samé nudy se 
občas sám restartoval. Samovolné r estarty b yly j edním z  
jeho mála potěšení. A to bylo zoufale málo.  

 
 Ema si myslela, že je její počítač naprostý pitomec. 
Nechápal nepřeberné množství faktů. Nerozuměl tomu, že 
slunce svítí, na kytaru se hraje a z okna se kouká. Občas se z 
nevysvětlitelných důvodů sám restartoval. Což vedlo Emu k  
úvahám, jestli je to ještě výpočetní technika, nebo už spíše 
zmrzlinový st roj. Počítač jí silně připomínal Rudu. A často 
ho iniciativně přeinstalovávala a přemýšlela, zda ho 
nevyměnit za jiný model.  
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 Auril nebyla m oc i niciativní. Ani v e v ztahu, an i v  
zaměstnání. A měla lehkou p oruchu i dentity. Zato al e b yla 
hezká a chytrá. Ovšem práce ve společnosti Nejvyššího šéfa 
nenaplňovala její představy. Tohle B ouchová dobře znala. 
Klientů s nadprůměrným intelektem a nenaplněnými 
představami měla plnou poradnu.  
 Také počítač to dobře znal. Měl totiž nadprůměrný 
intelekt a bylo vskutku jen málo věcí, o kterých neměl jasno. 
O Emě si například myslel, že by spíše než výkonný počítač 
měla mít doma zmrzlinový stroj. Z toho bylo více než jasné, 
že si s Emou ve svém vztahu dosud neujasnili, kdo je šéfem a 
kdo podřízeným.   

 
 Auril by šla nejraději hned do důchodu, kdyby to bylo 
možné. Něco podobného říkali všichni mladí. Ale pa k s e v  
důchodu beznadějně nudili. I Filemon s e nudil. Filemon 
ovšem nebyl pravý důchodce. Byl totiž imaginární postavou 
v mozku Auril. Takže do práce nikdy v životě nechodil. A byl 
v imaginárním důchodu v podstatě odjakživa. Auril mu to 
velice záviděla. 
 Velký š éf byl docela starý. A myslel si , ž e by jako 
důchodce určitě umřel nudou. Byl t otiž na dšeným 
optimistou. Takže by to ani jinak dopadnout nemohlo. Auril 
byla s píše pesimistka. Velký š éf Aurilin p esimismus často 
kritizoval. Z pohledu Auril to bylo, jako b y v ám bachař 
vyčítal, že pořád jenom sedíte ve vězení a ne jdete s e p rojít 
ven. 
 Ruda nebyl ani starý, ani mladý. Jeho mládí bylo pryč 
a do důchodu měl ještě daleko. Takže se v tom plácal. 
Naštěstí docela rád pracoval. Čili mu chození do práce vůbec 
nevadilo. 

 
 Bouchovou už Ema docela štvala. Nejprve si stěžovala 
na Rudu. Že funí a pořád sedí doma. A že nechodí ven. Pak 
se zlobila na Mladíka s brýlemi. Že nefuní. A že se stále fláká 
někde venku. A teď si zase stěžovala na svůj nový počítač. Ta 
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ženská zjevně nevěděla, co chce. Evidentně trpěla 
rozpolcenou os obností. B ouchová byla toho n ázoru, že by  
Ema měla začít brát n euroleptika. Ema o všem rozpolcenou 
osobnost vůbec neměla. Jen se děsivě nudila. 

 
 Nudily se i všechny počítače. Většina lidí jim 
připadala jako zmrzlináři. A proto s e často samovolně 
restartovaly. Byla to  j ejich j ediná zábava. Občas počítačům 
nebylo jasné, j estli j sou li dé d oopravdy li dé, n ebo j sou l idé 
jen p rogramy nainstalované v jejich hardwaru. A kdo je v 
tom vztahu šéf a kdo podřízený. 
 Podobné pocity jako počítače měly i virtuální 
představy. A kdyby mohly, všechny do jedné by své hostitele 
vyměnily.  

 
 Virtuální představy měly velice těžký život. Ale kdo to 
měl jednoduché? Zaměstnanci ve firmě Nejvyššího šéfa zase 
třeba propadali zoufalství z důvodu interkomu. Ze s vítících 
diod už b yli všichni na m rtvici. J en z latá d ioda, kte rá byla 
pouhou v izualizací, nikoho z ni ch n estresovala. A t o b ylo 
vážně málo. 
 Nejvyšší š éf b yl o brovskou záhadou. N ikdo h o ni kdy 
neviděl. A teď tam nahoře občas křičelo nějaké dítě. Což byla 
další záhada. Zaměstnanci už nevěděli, co si o tom myslet. 

 
 Ani Činči to neměl snadné. Auril po něm stále 
vyžadovala sex. A jeho to vůbec nebavilo. Teoreticky ale bylo 
možné zvolit si sex i v případě asexuála. Ne kvůli sobě, ale 
kvůli partnerovi. Technicky to bylo stejné, jako když se muž 
miloval se ženou, ještě než si uvědomil, že j e l atentní 
homosexuál. Což s e v životě stávalo běžně. Když s e asexuál 
miloval s partnerem kvůli partnerovi a ne kvůli sobě, bylo to 
skoro, jako by měl ten asexuál sex sá m se s ebou a ne s 
partnerem. A to byla pro každého asexuála poměrně 
přijatelná představa. 
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 Polovina partnerských vztahů se rozpadala. Byla tedy 
poloviční jistota, že vztah vydrží, stejně jako že se rozpadne. 
Půl na půl. Auril si myslela, že krize je nutné překonávat. A 
ne ze vztahu hned odejít při prvních náznacích potíží. Auril 
byla velice mladá a naivní.  

 
 „Miláčku, tady musíme odbočit,“ říkala právě Irina 
autíčku. Byla už skoro na letišti. Bylo to tajemné letiště, 
které by lo v e v lastnictví tajemné ruské ambasády. A čekal 
tam už tajemný pilot s helikoptérou, aby ji vysadil na střeše 
společnosti Nejvyššího šéfa.  
 
 
Kapitola 8 - Auril 
 
 Mělo to svůj důvod, proč Auril nejezdila do práce 
metrem. Ráda totiž z okna tramvaje pozorovala lidi na ulici. 
A v  me tru mohla akorát tak  zírat d o tunelu. Vadilo j í, že  
neví, co se děje na povrchu. 
 „Ono se tam toho zase tolik neděje,“ oponoval Činči.  
 „Tak to by ses divil,“ říkala Auril.  

 
 Auril měla naprostou pravdu. Dělo se toho věru dost. 

 
 Úderem poledne přistál na střeše společnosti hned 
vedle a partmá N ejvyššího š éfa výsadkář se sam opalem. A  
ten výsadkář byla ruská průmyslová špiónka. Pes na Irinu 
neštěkal, protože neměl jméno. Takže se dovnitř apartmá 
dostala docela jednoduše. 

 
 Přibližně někdy v tu dobu se rozsvítila zlatá dioda na 
interkomu. Firemní centrální počítač se totiž děsně nudil. A 
ze samé nudy se restartoval. Restartem deaktivoval systém a 
otevřel zablokovaný vchod do a partmá Nejvyššího š éfa. 
Dovnitř se začali trousit první návštěvníci. 
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 Nejvyšší šéf právě obědval. Svíčkovou, co jiného? 
Když Ruda uviděl svíčkovou, dostal chuť milovat se s Emou. 
A daroval Emě kožich. Na kožich již delší dobu šetřil. A 
jezdil d o práce m etrem mí sto s vým v ozem. Kožichem 
stimuloval Ruda Emě její bod G. A dokázal jí, že ji stále 
miluje. 
 A c o v íce, byl to pro E mu z ážitek s n atolik v ysokou 
emoční hodnotou, že úplně přepsal všechny v zorce týkající 
se Ru dy v j ejím mozku. Čili bylo docela pravděpodobné, že 
jim to milování po večeři nějaký ten týden vydrží. 

 
 „To je geniální,“ řekl Mladík s brýlemi, když to viděl. 
Jeho hledání bodu G tím bylo u konce. Definitivně se 
potvrdilo jeho oprávněné podezření, ž e ženy mají bod G na 
konci s lova sh opping. Mladík s b rýlemi p roto rozpustil 
pracovní skupinu Rytířů bodu G. A  hned nato  zrušil t aké 
celý klub asexuálů. Stejně tam d ocházeli j enom samí 
vetřelci.  

 
 Jakmile byla v apartmá, schovala se Irina za závěs. 
Ale závěs byl dvacet centimetrů nad podlahou. Takže Žena s 
jezevčíkem uviděla její výsadkářské boty.  
 Ženu s jezevčíkem boty velice vyděsily. A hodila po 
Irině imaginární solničkou. Nejvyššího šéfa boty také 
vyděsily. A hodil po Irině zcela neimaginární pepřenkou, 
která stála h ned v edle imaginární solničky. Netrefil s e, 
přestože to byl mladý sportovec. A zasáhl Filemona. 

 
 Filemon v oblaku pepře zadržel d ech. N ebyl to p ro 
něj problém, neboť jako imaginární postava dýchat vůbec 
nemusel. Na víc měl zadržení de chu docela dobře 
natrénováno, protože poslední dobou stále soupeřil se štíry. 
 Potom Filemon přetáhl Nejvyššího šéfa holí po 
zádech. Stejně jako tenkrát v čekárně u lékaře, když Nejvyšší 
šéf předbíhal při ošetření. Dítě se pověsilo Filemonovi n a 



 

77 
 

 

nohy. Ne že by chtělo bránit Nejvyššího š éfa. Dítě si prostě 
jenom chtělo hrát.  

 
 Mladík s brýlemi spatřil Irinu. A Irina uviděla 
Mladíka s  brýlemi. Byl t o ten samý mladík, co  s e n a ni 
tenkrát vrhal, znova a znova. A zplodil s ní dítě. Irina měla 
zelené oči. Také Dítě mělo zelené oči. 

 
 Panák z p routí prozradil Dítěti, kdo  j e j eho m atka. 
Tehdy, když Irina v rámci svých špiónských aktivit vytlačila 
Cadillac E scalade Nejvyššího š éfa ze si lnice a te n naboural 
do s tromu a  hydrantu, rostl t otiž P anák z p routí v p arku u 
hydrantu jako vrbový keř. Takže dobře viděl, jak Žena s 
jezevčíkem odvádí Dítě od černého BMW do apartmá 
Nejvyššího šéfa. 

 
 Dítě začalo křičet. Už netrpělo krizí identity. Ale stále 
si ještě chtělo hrát, proto křičelo. Pes si začal hrát s Dítětem. 
Dítě netrpělo krizí identity, takže to b ylo p ro Psa nyní 
přijatelné, hrát si s ním. Dítě psa pojmenovalo. A ten začal 
štěkat. Protože měl jméno. Bylo to logické.  

 
 Auril vypnula prsa. Měla je skutečně impozantní. 
Velký šéf se na ni s podezřením díval. Ještě včera totiž 
vypadala Auril naprosto průměrně. Velký šéf se tou záhadou 
trápil už delší dobu. A velmi toužil přijít na to, proč to tak je. 
Mělo to určitě něco společného se s ilikonem. V elký šéf 
ovšem netušil co. 

 
 „Je to silikonem?“ otázal se Velký šéf. 
 „Tím to není,“ odvětila Auril. 
 „A čím to je?“ chtěl vědět Velký šéf. 
 „Je to gelová podprsenka,“ vysvětlila mu Auril. 
 „To je ge niální,“ špitl Velký šéf. Ve společnosti 
zabývající se výrobou dámského prádla už sice dělal patnáct 
let, tohle ho ale nenapadlo. 
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 „Máte hezké oči, jaký je to odstín?“ tázal se Velký šéf 
Auril. Ne že by se mu její oči líbily. Ale chtěl z Auril vydojit 
ještě nějakou další zajímavou informaci. 
 „Vy už raději mlčte,“ řekla Auril. A brutálně mu 
vrazila do ú st gumové šidítko. Bylo podobné těm, které jí v 
dětství strkali rodiče do pusy, aby nekřičela. Ale také se  
trochu podobalo těm, se kterými Bouchová ma sturbovala 
před klienty ve své poradně.  

 
  Auril si svlékla sukni. Den předtím ji vytáhla z koše 
na prádlo a vyprala. Malí i velcí šéfové totiž zjevně pomáhali 
pouze těm podřízeným, kteří si nějak dovedli pomoct sami. 
Sukni si s undala spodem. Pod ní měla produkt Andrie PS 
2000, dámské farmářské kalhotky ozdobené ovečkou. Bylo 
to dokonalé. Ale něco tam nesedělo. 

 
 „Něco tady nesedí,“ prohlásil Nejvyšší šéf. 
 „Místo ovečky tam musí být k ráva,“ řekla Že na s  
jezevčíkem. Vyrostla totiž se Psem na s tatku. T akže v  tom 
měla celkem jasno.  
 „To je geniální,“ špitl Nejvyšší šéf. 
 „Vy něco berete?“ otázal se Velký šéf s podezřením. 
 „Ne... n ic,“ podivil se N ejvyšší š éf. A  o dešel 
přeprogramovat výrobní linku z oveček na kravičky. 

 
 Irina odložila samopal. Informace, kterou znal každý, 
byla bezcenná. A t ady bylo více než přelidněno a v šichni to  
dobře slyšeli. Produkt Andrie P S 2000 tím přestal být pro 
špióny za jímavý. Jako špiónka Irina skončila. Nikoho to ale 
nemrzelo. Irina totiž nikdy nebyla moc dobrá špiónka. I když 
se hodně snažila. 

 
 Bouchová si s vlékla sukni. Přetáhla si ji přes hlavu. 
Dospěla totiž k názoru, že hrát upejpavou nemá cenu. Mělo 
to zápornou efektivitu. A Bouchová se rozhodla naservírovat 
to chlapům všechno pěkně hned a pohromadě. 
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 „Proč si některé ž eny při svlékání přetahují sukni 
přes hlavu? A  jiné si ji su ndávají spodem?“ tázal s e Činči, 
když viděl svlékající se Auril. A  když viděl svlékající s e 
Bouchovou.  
 Psycholožka B ouchová mlčela. Nevěděla, co 
odpovědět. Tahle otázka nebyla od Činčury nic jiného než 
sprostý komunikační faul. Také A uril mlčela. Byla to tak 
trochu záhada, s těmi sukněmi. 

 
 „Protože některé ženské mají v elký z adek. A ji né 
ženské zase v elká p rsa,“ řekla Žena s jezevčíkem. Bylo jí už 
skoro sto let. Takže i v tomhle měla celkem jasno. 
 „To je geniální,“ špitl Činči. 

 
 Svlečené Bouchové si  ni kdo n evšímal. Jako o bvykle.  
Takže začala masturbovat. Zlehka přitom funěla. 
 „To je z ajímavé! T o dělám někdy taky,“ řekl P anák z  
proutí. „A m ívám v  n oci poluce. Vypadá t o trochu jako 
knedlíková voda.“ 
 „No t o je opravdu zajímavé,“ řekla Bouchová. 
„Pojďme to probrat do poradny!“ A žádostivě se přitom 
dívala na Panákův klacík. Neuvěřitelně ji totiž rajcoval.  

 
  Filemon si  mezitím povídal s počítačem. Probírali 
spolu vysoce intelektuální témata a oba se velice dobře 
bavili. Skoro se dalo říct, že jsou do sebe intelektuálně 
zamilovaní. Filemon měl v důsledku toho křídla ledňáčka. A 
moc mu to slušelo. 

 
 Mladík s b rýlemi vzal za ruku svého syna. A společně 
s I rinou o dešli na statek. A by se tam věnovali zvyšování 
dojivosti k rav. Když jste v ěděli jak na to, nebyl t o ž ádný 
problém. Žena s jezevčíkem šla s nimi. Aby jim tam vařila. 
Psa nechala v apartmá. Měl teď jméno a pořád štěkal. A ona 
už ve svém věku chtěla mít klid. 
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 Také Činči odešel. Š li společně s Auril do j eho 
garsonky, ab y se  tam oddali bezsukňovému sexu. Zkoumat 
už n ebylo c o. Pro Činčuru všechny výzkumy definitivně 
skončily. Nikoho to ale nemrzelo. Neboť Činčura nebyl nikdy 
moc dobrý vědec. I když se hodně snažil. 
 Činči sice nebyl vědec, ale zato byl asexuál. A  sex ho 
nebavil. Mi lovat se tedy do garsonky šel výhradně kvůli 
Auril. Pokud ovšem asexuál souložil pouze kvůli partnerovi, 
bylo to  st ejné, jako když se nějaký muž m iloval se ž enou 
ještě předtím, než si uvědomil, že je latentní homosexuál. 
Takže to v podstatě bylo, jako by to dělal sám se sebou. A to 
mohl každý asexuál bez problému akceptovat. 

 
  „Proč to děláš?“ tázala se Auril Činčiho. 
 „Kvůli tvým modrým očím,“ odvětil Činči. 
 „Ale já je mám zelené,“ řekla Auril. Solničkou po něm 
ale nehodila. Nechtěla se totiž připravit o hezký zážitek. 

 
 Stále ještě ovšem zbývalo o bjasnit, ja k j e t o s 
tajemnou energií, k terá obestírala společnost Nejvyššího 
šéfa. A která obklopovala ruskou ambasádu.  
 Princip po chopení toho jevu byl velice prostý. 
Tajemná energie se netýkala produktu Andrie PS 2000, jak 
se mylně domnívala Irina. Týkala se představ. Hromadila se 
na každém místě, kde lidé vytvářeli nějaké imaginace. A v e 
společnosti Nejvyššího šéfa bylo takových bláznů docela 
dost. 

 
 Všichni blázni si malovali na zeď obrázky. Hlavně ti, 
kteří z nějakého důvodu nebyli spokojení. S gumovými 
šidítky hráli sami sobě divadlo, neboť baštit čipsy u telenovel 
je nebavilo. Byli to lidé, kteří upadnou do vytržení nad 
zvláštně tvarovaným kamenem. Psali romány bez syžetu, ve 
kterých r ozhodující r oli hr ály p ocity, v ize a  sny. V  každém 
zrnku o bilí pro ně byla ukryta duše vesmíru. Normálním 
lidem připadali divní.  
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 „Jsi divný,“ říkala Rudovi paní učitelka. 
 

 Ema s e cítila nejlépe, když něco začínalo. Ruda se 
zase cítil dobře na konci. Knedlíková voda totiž nebyla vůbec 
k zahození. A kromě toho, všechno bylo v hlavě. Kdo se cítil 
tlustý, ten i tlustý vypadal. 

 
 „Jsi divný,“ říkala malému Rudovi paní učitelka. 
 „Já to nějak vyřeším,“ odpovídal Ruda. 
 „Jak?“ divila se učitelka.  
 „Jednou provždy,“ sliboval Ruda. 

 
 Ani Ruda totiž nebyl žádný s uchar. I jeho lákalo 
prostředí s nádechem tajemství. Proto také s Emou souložil 
zásadně se zhasnutou lampičkou. 

 
 Aktivní imaginace byl stav podobný vytržení. Byl to v 
podstatě jakýsi způsob, j ak s estoupit do podsvětí lidské 
psychiky. Bylo to možná d ivné, ale A uril tím způsobem 
sestupovala denně do podsvětí jako Orfeus. A potkávala tam 
bělovousého starce Filemona s křídly ledňáčka. Jeho křídla 
byla z látky, ze které se tkají sny.  
 V poslední době se spolu už  o všem moc n evídali. 
Filemon teď trávil většinu času v Emině novém počítači, 
mezi jedničkami a nulami. A byl nezvratně přesvědčený, že 
je jednička. Neboť byl velmi ješitný. 

 
 „Už ani nevím, co pro mne znamenáš,“ říkala Auril. 
 „Představu. Jako ty pro mne,“ odpovídal Filemon. 

 
 Mladík s  b rýlemi a I rina žili n a s tatku. Chovali tam 
krávy a pěstovali pšenici. A v každém vypěstovaném zrnku 
byla d uše vesmíru. Žena s jezevčíkem jim vařila. Ale pro 
jistotu s vou imaginací o dstranila všechny solničky. Aby si 
jídlo nemohli dosolovat.  
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 Ruda teď jezdil do p ráce na k ole. Také p ro j istotu. 
Mělo to stejný efekt jako vybíhání kopců. A kromě toho, 
šetřil Emě na další kožich. Ema už totiž zase začínala trochu 
zlobit. Tvrdila například, že v jejím počítači žije stařec s 
křídly ledňáčka, k terý ji velmi miluje. A to Rudu velice 
znepokojovalo. I když, jak říkala Ema, se sexem to nemělo 
co dělat. A byla to prý zamilovanost spíše intelektuální.  
 Jinak byla Ema na Rudu docela hodná. Nekřičela. A k 
narozeninám mu koupila lampičku, ve které nebyla žárovka.  

 
 Bouchová nadále profesionálně radila v poradně 
svým klientům s nadprůměrným intelektem a nenaplněnými 
představami. Tak jako dříve. A dávala jim testy, k teré sama 
nedokázala vyplnit, ale uměla je oznámkovat. Hodně 
vydělávala, ale předstírala nízké příjmy.  
 S Panákem z proutí měli vcelku hezký sexuální vztah. 
Zamilovaní nebyli vůbec. Kdo b y se ta kovými hloupostmi 
taky zabýval. 

 
 Velký šéf byl profesionál každým coulem. K produktu 
Andrie PS 2000 přidal gelovou p odprsenku. A vytvořil tak 
legendární farmářský set, který vešel do dějin 
kalhotkářského průmyslu. Když jste věděli jak na to, nebyl to 
žádný problém. 

 
 Nejvyšší šéf nechal zazdít dveře do svého apartmá. 
Počítačům už nevěřil. Své sociální potřeby nadále 
uspokojoval prací a ko munikací skrze interkom. Byl sám ve 
svém ap artmá a b yl vcelku šťastný. A všem to interkomem 
pořád sděloval. Všechny tím děsně otravoval. Nicméně zrušil 
alespoň diody. P ro j istotu. Takže se zaměstnancům 
víceméně ulevilo. 
 Když byl někdy Nejvyšší šéf přece jen v lehké depresi, 
bral neuroleptika a znepokojeně pozoroval oblohu nad 
sídlem společnosti. Ale žádný výsadkář už na střeše firmy 
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nikdy nepřistál. Informace, kte rou znal k aždý, byla 
bezcenná.     

 
 Auril venčila v parku Psa. Pes spokojeně ťapkal a 
občas zvedl nohu. Ale pak se něco stalo.  
 Auril chtěla jít doleva. Pes chtěl jít doprava. Šli tedy 
doprava. Auril c htěla jít doprava. Pes chtěl jít doleva. Šli 
tedy doleva. Něco tady nesedělo. Vypadalo to, skoro jako by 
Auril neměla vlastní vůli. Jako by byla j en virtuální 
psovodkou v hlavě jezevčíka. Nebo j ako b y ji jedna část 
jejího mozku v edla doleva a druhá doprava. Auril se tázavě 
zadívala na Psa. A Pes na ni spiklenecky mrkl. 

 
 Potkali nějakou ženu. 
 „Dobrý den,“ pozdravila Auril. 
 „My se známe?“ divila se paní. 
 „Samozřejmě,“ řekla Auril. „Každé ráno se na  v ás 
dívám z tramvaje.“ 
 „Ach ta k,“ řekla žena. A rychle zmizela z a rohem, 
ustrašeně se ohlížejíce. 

 
 Cestu do p ráce znala sice A uril nazpaměť, za tím 
rohem ale ještě nikdy nebyla. Určitě to tam bylo v elice 
brutální. Sálala odtamtud spousta tajemné energie. Mnohem 
více než ze všech Činčiho ruských ambasád dohromady. Bylo 
to velice zajímavé. Auril se podívala na Psa. Ten na ni znova 
spiklenecky mrkl. Aurélie vykročila. Bylo načase zkusit zase 
něco nového. 
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_______________________
Bůh ví jak 
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Kapitola 1 – Ministerstvo kontroly 
 
 Na ministerstvu kontroly vládl čilý ruch. Úředníci 
kontrolovali a monitorovali, razítka bouchala pěkně v 
tempu. Běžná agenda byla ale toho dne okořeněná ještě 
něčím jiným, očekáváním. Čekalo s e na  n ového 
zaměstnance. Ve dvoraně ministerstva už stál malý uvítací 
výbor - doktor Zweistein, Lola z p ersonálního a  i nženýr 
Gouda. Zbytek kontrolorů postával nahoře na galerii.   
 Nováčci byli na ministerstvu přijímáni s velkou 
nervozitou. Ne  v ždy totiž do dobře promazaného soukolí 
úřadu zapadli. Upřímně řečeno, podstatně více nováčků zde 
poslední dobou nezapadlo než zapadlo. Doktor Zweistein se 
tím velmi trápil. A moc to nechápal. 

 
 Proč nováčci na ministerstvu poslední dobou 
většinou nezapadli, mělo ale poměrně jednoduché 
vysvětlení. Kolektiv úředníků totiž tvořily samé vyjímečné 
osobnosti, takže zapadnout mezi ně bylo skutečně velmi 
obtížné. To byl první důvod. Druhým důvodem byla Lola z 
personálního. Pro výběr nových zaměstnanců měla svůj 
vlastní, tajný systém. Ale ten se přednedávnem úplně 
zhroutil.  

 
 Zweistein tohle nevěděl, neboť se s Lolou příliš 
nebavil. S oblibou o Lole každému říkal, že je blbá. Což mu 
ovšem nebránilo v tom, aby jí neustále netelefonoval. Lola se 
těmi otravnými telefonáty v elice tr ápila. A  moc t o 
nechápala. 

 
 Lola s i my slela, ž e kd yž už  o  ní  Z weistein v šude 
rozhlašuje, že je blbá, mohl by ji přinejmenším nechat na 
pokoji a ne telefonovat j í. D oktor Zweistein si  t o ne myslel. 
Neustálé telefonování Lole bylo jeho velkou radostí. Jinak si 
moc srandy v životě neužil.   
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 Doktor Zweistein měl velkou lesklou pleš a malý 
řídký knír. Nosil zeleného motýlka a bílé rukavice do 
tanečních. Rukavice nosil z toho důvodu, že se nerad dotýkal 
jiných lidí.  
 Také inženýr Gouda nerad sahal na lidi. Dělal totiž 
všechno zásadně jako Zweistein. Napodobováním svého šéfa 
nemohl G ouda ni c p okazit, p rotože do ktor Z weistein b yl 
veskrze geniální a neomylný. To si alespoň myslel doktor 
Zweistein. Ostatní si to většinou nemysleli. Gouda byl 
dokonalý Z weisteinův nohsled. Bez Goudy se málem ani 
nevysmrkal. Doma měl velkou sbírku zelených motýlků. A 
dokonce mu už začínal rašit knírek. 

 
 Inženýr Gouda se nerad dotýkal lidí ještě z jednoho 
důvodu. Byl totiž přesvědčen, že jakmile se někoho dotkne, 
promění se ten dotyčný v trpaslíka. Nikdo tomu sice nevěřil 
- že by inženýr Gouda mohl dotekem měnit lidi v trpaslíky - 
ale to nebylo vůbec důležité. Důležité bylo, že tomu věřil sám 
Gouda. 

 
 Jelikož byli Zweistein a Gouda skoro úplně stejní, 
měli se ti dva docela rádi. Nikdo jiný je ovšem rád neměl. 
Ani na ministerstvu, ani mimo ně. 
 Gouda měl díky svému nohsledství rozběhnutou 
skvělou kariéru. Od svého nástupu na ministerstvo byl již 
pět let každý měsíc  zaměstnancem měsíce. A doufal, že 
tomu tak bude navždy. 

 
 Novým přírůstkem, na který všichni netrpělivě čekali, 
byl čerstvě graduovaný mladíček jménem Zebisch. Byl to 
muž. Což všichni víceméně očekávali. Ženu už totiž na 
ministerstvu kontroly nepřijali roky. Víceméně od toho 
okamžiku, kdy se ředitelkou personálního s tala L ola. A 
zavedla zde svůj vlastní, tajný systém výběru. Bylo to velmi 
podivné, proč personální odbor přijímá pořád jenom chlapy. 
Inženýr G ouda to  m oc ne chápal. A le na  to m ne bylo n ic 
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zvláštního, neboť to moc nechápal ani doktor Zweistein. A 
inženýr Gouda byl úplně jako on. 

 
 „Doktor Zweistein,“ představil se Zebischovi 
Zweistein, když Zebisch konečně dorazil. 
 „Inženýr Gouda,“ řekl Zweisteinův nohsled. 
 „Říkejte mi prostě Céba,“ špitl Zebisch. 
 Zweistein a Gouda si vyměnili udivené pohledy. 
 „To je hezké,“ řekla Lola. „Odkdy vám říkají Céba?“ 
 „Odjakživa,“ vysvětlil jí Zebisch. 

 
 Ministerstvo kontroly bylo velmi zajímavým místem. 
Nikdo o něm neměl téměř žádné informace. Šuškalo se, že je 
prý nepřímo podřízeno ministerstvu financí. Ale tato 
instituce se k němu nechtěla znát. Také mělo dost blízko k 
ministerstvu vnitra. Ale ani ministerstvo vnitra se ke svému 
bratříčkovi nehlásilo. Popravdě řečeno se obě ministerstva - 
financí i vnitra -  tvářila, jako by ministerstvo kontroly vůbec 
neexistovalo. Tvářili se tak i všichni ostatní. Mělo to 
jednoduché vysvětlení. Dělala se zde totiž špinavá práce.  
 Suterénní místnosti ministerstva kontroly byly temné 
a zatuchlé jako středověké kobky. A nesl se odtamtud křik a 
pláč týraných kontrolovaných. Následovala patra s 
kopírkami, faxy a  počítači. Ještě o trochu výše bylo srdce 
ministerstva kontroly, sál s velkým centrálním počítačem. A 
úplně nahoře na střeše byl heliport, ze kterého odlétala 
ministerská výjezdová komanda kontrolorů na inspekce 
podniků i jednotlivců v různých částech země. Chyběly jen 
skartovačky. 

 
 Chybějící skartovačky mátly nově příchozí.  
 „Vy tady nemáte skartovačky?“ divil se Céba. 
 „Ne,“ řekl doktor Zweistein. 
 „To nechápu,“ odvětil Céba. A doopravdy to moc 
nechápal. Ve v šech podobných i nstitucích totiž nějaké 
skartovačky měli. 
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 „Není di vu, že to  n echápete. J ste tady j en krátce,“ 
vysvětlil mu doktor Zweistein. 

 
 Zaměstnanci ministerstva tvořili tým odborníků na 
slovo vzatých. Jako jednotlivci to byli nepochybně docela 
normální, příjemní lidé. Ale jako pracovní kolektiv se měnili 
v tlupu podivínů.  

 
 Skálopevné přesvědčení inženýra Goudy, že může 
pouhým dotekem měnit lidi v trpaslíky, nebylo z 
nejpodivnějších, i když to tak mohlo na první pohled 
vypadat.  
 Doktor Zweistein například povětšinu času propadal 
úplně jinému, ale stejně tak výstřednímu druhu sebeklamu. 
Byl neochvějně přesvědčen, že má v sobě schopnost 
ovlivňovat silou a originalitou svých myšlenek ostatní. Jeho 
myšlenky přitom nestály za nic. Žádný člověk mu to ovšem 
nikdy neřekl do očí. Což bylo pochopitelné, neboť byl 
ředitelem ministerstva. Takže bylo velice pravděpodobné, že 
o tom Zweistein bude přesvědčen i nadále. Nikdo tomu sice 
nevěřil - že by  d oktor Zweistein mohl s ilou a  o riginalitou 
svých myšlenek ovlivňovat ostatní - ale t o nebylo vůbec 
důležité. Důležité bylo, že tomu věřil sám Zweistein. 

 
 „Odteďka jste kontrolor,“ oznámil Cébovi důvěrně 
Gouda. „Víte, co to obnáší?“ 
 „Nevím,“ zamyslel se Céba. „Co to obnáší?“ 
 „Já to vlastně taky nevím,“ zrozpačitěl Gouda. A 
zoufale se ohlížel po svém šéfovi.  
 Ten ho nakonec milosrdně vysvobodil. „De facto to 
neví nikdo,“ vysvětlil Cébovi. „Ale de iure jste tady 
zaměstnán. A berete za to plat.“ 
 „Odkdy tady nemáte skartovačky?“ vyzvídal Céba. 
 „Odjakživa,“ řekl doktor Zweistein. 
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 Vždycky když Lola potkala Cébu na chodbě, poplácala 
ho po zadku. Lola byla personální manažerka. Takže měla 
plácání po zadcích zaměstnanců v popisu práce. Lola nosila 
minisukni a černé síťované punčochy. Měla dlouhé nohy, 
velký výstřih a lesklé třpytky ve vlasech. Byla t o v elice 
zajímavá žena. Céba si myslel, že by se Lola s takovou vizáží 
mohla živit i nějakým méně ponižujícím způsobem než jako 
personální manažerka. Například jako prostitutka nebo 
zpěvačka v kabaretu. 

 
 Když to Lole Céba sdělil, Lola se tomu hlasitě 
zasmála. A  z novu h o p oplácala p o zadku. C éba byl na 
ministerstvu kontroly jen krátce, ale už se mu tam z duše 
nelíbilo. Vůbec netušil, jaké jsou jeho pracovní povinnosti. A 
personální manažerky ho tam plácaly na chodbě po zadku. 
Docela se už těšil, až dostane horečku. A nebude muset do 
práce. 

 
 To, že byla Lola manažerka, bylo úplně normální. Na 
ministerstvu kontroly si totiž říkal manažer kdekdo. Vrátný 
byl security manažer. Uklízečka byla cleaning manažer. 
 Funkci c leaning ma nažera na  m inisterstvu z astávala 
žena jménem Babizna. Nikdo jí neřekl jinak, neboť tak 
skutečně vypadala. Babizna byla neuvěřitelně líná. Dole v 
přízemí měla malý kamrlík s kbelíky a košťaty, který sdílela 
se svou černou kočkou Boženou. Také kočka byla líná. A 
podle toho to t aky na ministerstvu vypadalo. Všude ležely 
nezametené vrstvy prachu a proháněly se tam myši.   

 
 Jinak b ylo a le n a ministerstvu v šechno do d etailu 
promyšlené. Velmi dokonalý byl například systém předávání 
informací. Informační toky fungovaly na principu šumu. 
Když jeden zaměstnanec něco sdělil druhému zaměstnanci, 
část informace se ztratila. Když to ten druhý řekl třetímu, 
následovala pochopitelně další ztráta. Takže nakonec 
nezbylo n ic. V ýhoda b yla, ž e s e ne muselo n ic s kartovávat. 
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Takže zde zcela chyběly skartovačky. Nevýhoda byla, že 
nikdo neměl o ničem ani ponětí a nepřítomnost skartovaček 
mátla nově příchozí.  
 Doktor Zweistein měl tu smůlu, že byl ředitel a byl až 
na úplném konci informačního řetězce. Takže se k němu 
nedostávala téměř žádná data. Nicméně se stále p okoušel 
být v obraze. A ovlivňovat silou a originalitou svých 
myšlenek ostatní.  

 
 U Loly zazvonil telefon. 
 „Pracujete?“ otázal se doktor Zweistein. 
  „Pracuju,“ odvětila Lola.  
 „Monitorujete?“ nedal se odbýt Zweistein. 
 „Monitoruju,“ práskla Lola sluchátkem. 
 Telefon okamžitě zazvonil znovu. 
 „A jak dlouho budete dneska ještě pracovat?“ tázal se 
zvědavě doktor Zweistein. 
 „Dlouho,“ odvětila Lola. „A když budete pořád 
otravovat, tak ještě dýl.“ 

 
 Systém komunikace byl neméně geniální. Všechny 
důležité listiny se čas od času prostě nacházely na psacích 
stolech zaměstnanců. A nikdo netušil, kde se tam berou. 
Také Céba měl již brzy najít svou první důležitou listinu. A 
jak už to s důležitými listinami na ministerstvu chodilo, měl 
ji jednoho dne nalézt na rohu svého psacího stolu. 

 
 Nastala doba p ovinného o dpoledního spánku 
úředníků. Křik a pláč týraných kontrolovaných ustal. 
Odpolední spánek byl nezbytný, neboť práce na ministerstvu 
byla velmi náročná. A navíc - ve snech se zaměstnancům 
často objevovaly věci, které přicházely odkudsi mimo běžnou 
realitu. A byly chodu ministerstva mnohdy velmi prospěšné. 

 
 Céba ve své kanceláři po obědě usnul. Jako všichni 
ostatní. Náhle se před ním zjevilo podivné individum. 
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 „Pozor na trpaslíky,“ řeklo individum. 
 Céba tomu moc nerozuměl. Ale utěšoval se, že je to 
tím, že je na ministerstvu jen krátce. 

 
 Céba ovšem nerozuměl více věcem. Nebylo mu 
například ani za mák jasné, proč inženýr Gouda pořád říká o 
Lole, že je blbá. Mělo to ale jednoduché vysvětlení. Gouda to 
říkal, protože to říkal doktor Zweistein. 

 
 U Loly zazvonil telefon. 
 „Na čem teď děláte?“ tázal se doktor Zweistein. 
 „Na žárovkách z Ukrajiny,“ odvětila Lola. 

 
 Žárovky z Ukrajiny byly skutečně oříšek. Dovezla je z 
Kijeva j edna v elká o bchodní f irma. To n ebylo n ic 
neobvyklého. Nezvyklé bylo, že jich dovezla 14 800 kusů. Ale 
teď ve skladu měla rovných 15 000 kusů. Dvě stě žárovek 
někde záhadně přibylo. Nikdo si to nedovedl vysvětlit. 
Doktor Zweistein z toho začínal být velice nervózní. Obával 
se, že j estli tuhle záhadu vbrzku nevyřeší, mohlo by mu to 
klidně zlomit vaz. 
 Ředitel té obchodní firmy už sice úpěl v jedné z kobek 
ministerstva, ale nezdálo se, že to k něčemu povede.  

 
 „Jak se to stalo?“ vztekal se doktor Zweisten. 
 „Bůhvíjak,“ odpovídal zkroušeně kontrolovaný 
ředitel.    

 
 Další velkou z áhadou n a ministerstvu b ylo, ka m s e 
poděl Lolin papoušek. Jednu chvíli ještě seděl v personálním 
oddělení na kartotéce, a v dalším okamžiku byl pryč. Lola 
byla nezvratně přesvědčená, že papouška unesli 
mimozemšťané. Nikdo tomu sice nevěřil - že b y L olina 
papouška mohli unést mimozemšťané - ale to nebylo vůbec 
důležité. Důležité bylo, že tomu věřila sama Lola.  
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 Céba tomu moc nerozuměl. Byl totiž na ministerstvu 
jen krátce. „Proč by mimozemšťané unášeli papoušky?“ divil 
se Céba. 
 „Aby se od nich naučili lidské řeči,“ vysvětlila mu 
Lola. Na ministerstvu byla už zhruba deset let. A docela se v 
tom orientovala. Třebaže nikdy nebyla zaměstnancem 
měsíce jako inženýr Gouda. 

 
 Zweistein si myslel, že je to pěkná hovadina, ž e 
Lolina papouška unesli mimozemšťané. Myslel si to, protože 
byl přesvědčen, že je Lola blbá. Také Gouda byl toho názoru, 
že je to nesmysl. Neboť si to myslel Zweistein. Babizna byla 
přesvědčená, že papouška zřejmě sežrala její kočka. Pouze 
Céba v  t éto věci nezastával žádné stanovisko. Byl totiž na 
ministerstvu jen krátce, a moc tomu všemu nerozuměl.  

 
 Ze systému komunikace a předávání informací by se 
možná mohlo zdát, že je ministerstvo kontroly nějaká 
zastaralá, předpotopní instituce. Ale nebylo tomu t ak. 
Ministerstvo kontroly mělo například docela moderní 
počítačovou síť.  

 
 Správce počítačové sítě ministerstva byl na vozíčku a 
vypadal úplně jako Stephen Hawking. Takže mu jinak než 
Stephene ani neříkali. Jak se jmenoval doopravdy, to si už 
nikdo z e zaměstnanců nepamatoval. Nevěděla to dokonce 
ani Lola, která tam byla zhruba deset let.  
 Stephen byl zamilovaný do výpočetní techniky. Svůj 
počítač oslovoval miláčku a svěřoval se mu s veškerými 
bolístkami. P robírali spolu d oopravdy v šechno - třeba co 
měl ten den Stephen k obědu. Nebo co nehezkého zase 
Stephen provedl doktoru Zweisteinovi. Když měl Stephen 
svůj počítač někdy opustit, hystericky plakal, že se mu 
stýská. Takže není divu, že ho z práce museli na jeho vozíčku 
odvážet násilím. 
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 Babizna s i my slela, že by Stephena neměli z práce 
odvážet proti jeho vůli. Měl tam již vybudované své sociální 
zázemí. Zpřetrháním sociálních vazeb mu mohli způsobit 
dosti si lnou sociální d eprivaci. Babizna to tiž pracovala na  
druhý úvazek jako psycholožka v jednom domově důchodců. 
Takže se v tom docela orientovala. Jako cleaning manažerka 
nestála B abizna za nic. A  ani j ako p sycholožka žádné 
obdivuhodné výkony nepodávala. Z práce ji násilím odvádět 
nemuseli. Naopak. Babizna vždy strašně pospíchala, neboť 
chtěla být co nejdříve u svých staroušků. 

 
 Stephen k  s mrti r ád d iskutoval na i nternetu v  
diskuzích. Céba s i myslel, že l idé d iskutující n a internetu 
pod články jsou lidé s patologickými rysy – neurotičtí, 
zakomplexovaní a sexuálně frustrovaní, často s poruchami 
potence. 
 Céba se n emýlil. S tephen by l neurotický, 
zakomplexovaný a sexuálně frustrovaný. Což bylo logické, 
neboť byl od pasu dolů ochrnutý a byl na vozíčku. Na co 
nestačil v posteli, to si ale vynahrazoval v diskuzích. 
 Důležitou motivací pro Stephenovu práci byl pocit 
síly. Dělat správce sítě byla úžasná věc. Bylo to skoro jako 
euforie z kontroly nic netušící obětí, kterou údajně mají 
úkladní vrazi. 

 
 „Tady máte ten nový počítač,“ říkal Stephen Goudovi. 
Gouda rozpačitě zíral do krabice. Stephen si ho vychutnával. 
„Tak vy jste k tomu chtěl i monitor?“ zasmál se Stephen. 
„Ale to si budete muset vyplnit další žádanku...“ 

 
 Stephen měl silný citový vztah nejen ke svému 
počítači. Také na svou elektronickou poštu měl pevnou 
citovou vazbu. Strašně nerad ji mazal. Výjimkou b yla 
elektronická pošta o d do ktora Z weisteina. T u z cela 
nekompromisně a bez přečtení ničil. A s gustem odstraňoval 
také p oštu d oktora Zweisteina ostatním. M ezi ním a 
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Zweisteinem totiž zuřilo něco jako nevypovězená válka. Bylo 
to přibližně od té doby, kdy Zweistein zavedl systém žádanek 
na kdejakou hovadinu. K Stephenovi od té doby pořád někdo 
chodil. A on neměl čas věnovat se svým diskuzím. 
 Zweistein t ušil, ž e Stephen j eho e -maily maže. A le 
nemohl to dokázat. Stephen toužil po klidu. Ale nemohl dost 
dobře žádanky ignorovat, neboť Zweistein byl ředitelem 
ministerstva. Rozhodl se te dy, ž e t y ž ádanky Zw eisteinovi 
alespoň pořádně osladí. 

 
  „Tady máte monitor k tomu počítači,“ říkal Stephen 
Goudovi. Gouda rozpačitě zíral do krabice. „Tak vy jste k 
tomu chtěl i klávesnici?“ zasmál se Stephen. „Vyplňte si 
žádanku...“ 

 
 Inženýr Gouda byl frustrován. A to nejen sexuálně. 
Konec měsíce byl na spadnutí, a on stále neměl funkční 
počítač. A bez počítače těžko mohl být zaměstnancem 
měsíce tak, jak tomu bylo dosud. 
 Také Céba b yl frustrován. N aprosto netušil, j aká j e 
náplň jeho práce. A personální manažerky ho plácaly po 
zadku.  
 Doktor Zweisten byl ta ké frustrován. Problém 
žárovek z Ukrajiny ho přerůstal. A to mu mohlo klidně 
zlomit vaz. 
 Lola byla neméně frustrovaná. Papoušek zmizel. A 
bez papouška nemohlo ministerstvo přijímat nové 
zaměstnance.  

 
 Inženýr Gouda ve své kanceláři po obědě usnul. 
Náhle se před ním zjevilo podivné individum. 
 „Pozor na mimozemšťany,“ řeklo individum. 
 Gouda tomu moc nerozuměl. Ale utěšoval se, že je to 
tím, že nemá vinou Stephena funkční počítač. 
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Kapitola 2 – V pralese po horou Uluguru 
 
 Tembe se probudil. Otevřel jedno oko. Byl doma, 
protože dostal horečku. A tak nemusel do práce. Pršelo. V 
televizi nic nedávali. Ani na internetu nebyl žádný nový film 
ke stažení. Zkrátka den jako stvořený ke štěstí. 

 
 Stejně jako mnoho lidí v Evropě byl také Tembe 
velice frustrovaný člověk. Tembe pracoval jako správce. Tím 
se t rochu podobal S tephenovi. Nebyl o všem  s právcem 
počítačové sítě. Tembe byl správcem pr alesa po d ho rou 
Uluguru v Tanzánii.  

 
 Tembe měl silné dioptrické brýle se stříbrnými 
obroučkami. A silnou touhu stát se slavným spisovatelem.  
 Ve věku dvacíti let se rozhodl vybudovat si tuhle 
skvělou kariéru. Přestal sledovat televizi, nebrouzdal 
zbůhdarma internetem. Promarněný čas proměnil na 
nejlepší investici. Doufal, že zanedlouho bude mít díky tomu 
čistou hlavu, plnou nápadů. Příliš se mu ale nedařilo. Sice 
psal, to ano. Ale byl natolik inteligentní, že chápal, že jsou to 
kraviny. N ebyl o všem zase nat olik i nteligentní, aby s  t ím 
přestal. Tenhle problém měla i spousta píšících lidí v 
Evropě, nejen v Tanzánii. O tom ovšem Tembe neměl ani 
potuchy. 

 
 Jelikož psal pořád jenom samé kraviny, opouštěla 
Tembeho postupně představa, že jeho šance na úspěch jako 
spisovatele budou nesčetněkrát vyšší, když nebude sledovat 
bezduché televizní seriály. Postupně se tedy začal znovu 
dívat na televizi a navštěvoval internet. Na internetu 
promrhal celé dlouhé hodiny. 
 Jeho největším potěšením bylo diskutovat p od 
články. S oblibou se vydával se za třináctiletou holčičku 
jménem T erka. Byl t o sice podvod, al e n a i nternetu l hali 
všichni. Takže ho to netrápilo. Nejlepší Terčin kamarád z 
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diskuzí byl nějaký Stephen. Kdykoli měla Terka problém, 
Stephen jí vždy ochotně poradil. 

 
 „Začínají mi růst prsa, ale jedno je větší. Co mám 
dělat?“ ptala se třeba Terka. 
 „Začni šetřit na silikon,“ odpovídal Stephen. 

 
 „Poslala jsem kamarádovi fotky nahoře bez a on mně 
dole bez. Přemýšlím, jestli to nebyla největší blbost v 
životě,“ psala Terka. 
 „Byla,“ odpovídal Stephen. „Měli jste to udělat 
naopak.“ 

 
 „Strašně se těším, až budu mít sex,“ psala Terka. Ale 
mám strach, že neprožiju orgasmus a bude to nuda.“ 
 „Bude to skutečně nuda, Terko,“ odpovídal Stephen. 
„A bohužel čím dál tím větší.“ 

 
 Stephen samozřejmě bohapustě kecal. Vzhledem k 
tomu, že byl na vozíčku, neměl o nějakém sexu ani ponětí. 
Takže ne tušil, jestli j e sex nu da ne bo ne .  A le n a internetu 
kecali všichni. Takže ho to netrápilo. 

 
 Ve své kanceláři měl Tembe optimistický p lakát s  
luxusním kabrioletem zaparkovaným před přepychovou 
vilou. „Life is a celebration,“ hlásal nápis na plakátu. Tembe 
si to nemyslel. 
 Ve dvaceti si předsevzal, že bude do padesáti slavným 
spisovatelem a milionářem. A teď v pětačtyřiceti bral pouze 
několik desítek tisíc tanzánských šilinků. A byl správcem 
pralesa, který téměř nikdo neznal. Bylo tedy zřejmé, že bude 
muset své plány hodně přehodnotit. 

 
 Kromě svého psaní měl Tembe ještě jednu potíž. Byl 
bílý, neboť to byl albín. A být bílým černošským 
spisovatelem v pralese pod horou Uluguru v  Tanzánii nebyl 
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zrovna žádný med. J eho tmavší k olegové h o ne ustále 
podezřívali, že funkci správce pralesa dostal pouze díky té 
barvě. A také jeho manželka Medina - černá jako uhel -  
nebyla z toho jeho odstínu zrovna moc nadšená.  

 
 Tembe byl frustrován také z toho, že neměl nejmenší 
tušení, jaká je náplň jeho práce. Tím se trochu podobal 
Cébovi. Byl ovšem správcem pralesa jen krátce, takže doufal, 
že na to brzy přijde. 
 Prozatím každý den dvakrát denně obešel p rales. To 
mu nezabralo mnoho času, neboť prales nebyl moc velký. 
Pak spočítal žáby. V pralese pod horou Uluguru v Tanzánii 
žil totiž j eden velmi v zácný druh žabky – rákosnička 
ulugurská. A Tembe si myslel, že když je tak vzácná, měly by 
se její stavy evidovat. 

 
 Jednoho d ne ale z aznamenal v elký problém. R áno 
napočítal 14 800 žab. T o n ebylo n ic n eobvyklého. N ezvyklé 
bylo, že večer bylo v pralese rovných 15 000 žab. Tembe si to 
nedovedl vysvětlit. Tembe z toho nenadálého přírůstku žab 
začínal být velice nervózní. Obával se, že jestli tuhle záhadu 
vbrzku nevyřeší, mohlo by mu to klidně zlomit vaz. Přestože 
byl albín. 

 
 Tembeho ma nželka M edina b yla v elice z ajímavá 
žena. Po pralese chodila zásadně v minisukni a černých 
síťovaných punčochách. Tembe si myslel, že kd yby si da la 
ještě třpytky do vlasů, mohla by jít zpívat do kabaretu. 
 Medina si zase myslela, že svou bílou barvou Tembe 
uráží pánaboha. Byla totiž silně věřící. A bílý černošský 
spisovatel v pralese pod horou Uluguru v Tanzánii zcela jistě 
nebyl bo žím záměrem. Navíc Tembe zbělal prakticky přes 
noc. A to Medinu velmi mátlo. Jednoho rána se prostě v 
posteli probudila vedle bělocha. A nikdo se jí neptal na 
názor. Vzápětí Tembe dostal místo jako správce pralesa. Ale 
to Medinu nemohlo utěšit. Plat správce byl poměrně malý. A 
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jediným dalším významnějším zdrojem jejich příjmů byly 
úplatky od turistů. 

 
 „Jak se to stalo?“ vztekala se Medina to ráno poté, co 
Tembe tak podivuhodně a znenadání  zbělal. 
 „Bůhvíjak,“ říkal zkroušeně Tembe.   

 
 Medina byla křesťanka a silně věřící. Tembe naopak 
nevěřil ničemu. Rozhlašoval sice, že na hoře Uluguru sídlí 
afričtí bohové. Ale to říkal jen proto, aby do pralesa přilákal 
více turistů. A tím pádem dostal více úplatků. Medina si 
myslela, že by se Tembe mohl živit i nějakým méně 
ponižujícím způsobem než jako správce pralesa. Zvláště 
když tam podvodem lákal turisty a bral od ni ch úplatky. 
Tembe si to  n emyslel. J ako spisovatel p sal samé kraviny. 
Takže byl docela rád, že má alespoň stálé místo správce.   

 
 Kromě nedostatku peněz měli Tembe a Medina ještě 
jednu věc k vyřešení. Jejich sexuální život nestál za nic. A 
nebyl to jen důsledek Tembeho zbělání. Medina si to prostě 
s Tembem už od samého začátku moc neužívala. Tembe z 
toho byl docela zklamaný a frustrovaný. Jako ostatně skoro 
ze všeho.  

 
 Protože si t o M edina s  T embem ne užívala, ne bylo 
divu, že nikdy neměla orgasmus. V den svých čtyřicátých 
narozenin si Medina řekla, že je už dost stará na to, aby 
orgasmus předstírala. A udělala tak Tembemu radost. 
Tembe z toho o všem ž ádnou radost neměl. Dokonce si 
myslel, že to bylo možná lepší předtím, když byla zticha, než 
teď, když hýkala jako osel. 

 
 Medina si zase myslela, že by Tembe neměl lhát o 
tom, že na hoře Uluguru v Tanzánii sídlí afričtí bohové. 
 „Bůh je jenom jeden,“ mračila s e Medina. „ A ži je v  
nebi.“  
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 Medina o tom byla nezvratně přesvědčená. Mohla o 
tom být nezvratně přesvědčená, neboť podle bible dal Bůh 
lidem svobodnou vůli. Takže si mohla myslet, co chtěla. Ale 
také Tembe si mohl myslet, co chtěl. Přinejmenším podle 
bible. Tembe si to tedy zcela svobodně nemyslel.  
 „Jak to víš, že Bůh žije v nebi?“ podivoval se Tembe. 
„Vždyť jsi tam nikdy nebyla.“ 
 „V Evropě jsem taky nikdy nebyla,“ říkala Medina. „A 
vím, že tam žijí medvědi.“  
 Medina byla přesvědčená, že za všechno to lhaní Bůh 
Tembeho jednou přísně potrestá. Nikdo tomu sice moc 
nevěřil – že by Bůh za lhaní trestal lidi - ale to nebylo vůbec 
důležité. Důležité bylo, že tomu věřila sama Medina.  

 
 Jestli na hoře Uluguru v Tanzánii sídlili bohové nebo 
ne, n emohl ni kdo potvrdit ani vyvrátit. Nikdo tam totiž 
nechodil. Bylo to strašně vysoko a nikomu se do toho kopce 
nechtělo škrábat. Vylézt na horu Uluguru chtěli občas jen 
evropští turisté, kteří byli v Tanzánii na dovolené. Netušili 
ovšem, jak se tam dostat. Tembe sice věděl, kudy jít na horu 
Uluguru, ale turisty tam zásadně nevodil. Bylo to moc 
vysoko.  

 
 Existoval ovšem ještě jeden důvod, proč se bílý 
černošský spisovatel z pralesa pod horou Uluguru v Tanzánii 
hoře vyhýbal. Rostla tam spousta hub. A Tembe trpěl 
mykofobií. Hub se děsil již od dětství. Poslední dobou se to 
zhoršovalo. Nejen že nemohl houby jíst. Houby nesměl 
konzumovat ani nikdo jiný v Tembeho přítomnosti.  
 Ale uvařené houby nebyly ještě zdaleka to nejhorší. 
Uvařené houby Tembe považoval za mrtvé, tudíž u nich zase 
tak moc nevyváděl. Nejstrašnější byly živé houby. A ze všech 
živých hub byly nejnebezpečnější ty, co rostly v pralese v 
trsech. A právě těch byla na hoře Uluguru většina.  
 Bylo to k zbláznění. Tembe měl moc rád přírodu a byl 
to vcelku realisticky smýšlející člověk. Ale co se týče hub, šlo 
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všechno stranou. Tembe chápal, že mu houby nemůžou nic 
udělat. Že se nemohou hýbat a že se ho samy nemohou 
dotknout. Ale jakékoli logické zdůvodňování bylo marné. 
Tembe tomu moc nerozuměl. 
 Skoro už nechtěl chodit ven. Pořád se jen těšil, až 
dostane horečku. A nebude muset do práce. Všude na něj 
totiž číhaly houby. Přesvědčoval sám sebe jako malé dítě, že 
houby nejsou živé. Že je to jen něco podobného jako kytičky. 
Ale málo p latné - jakmile o ctnul v  zajetí h ub, zpanikařil. 
Nemohl se pohnout a chvěl se na celém těle. A Medina si 
vždycky musela obléct minisukni a černé síťované punčochy 
a jít ho do pralesa ze zajetí hub vysvobodit.    

 
 Tembe doma v horečkách usnul. Náhle se mu ve snu 
zjevilo p odivné in dividum. „Pozor na trpaslíky,“ řeklo 
individum. „Chtějí, aby byli lidi šťastní.“  
 Tembe tomu moc nerozuměl. Tím se trochu podobal 
Zweisteinovi a Goudovi.  

 
 Mohlo by se zdát, že jsou to všechno nesouvisející 
náhody. K dyž s e T embemu v  p ralese p od h orou U luguru v  
Tanzánii zd á o  tr paslících. A  kd yž se v  t en s amý o kamžik o  
trpaslících zdá i některým lidem v Evropě.  Ale nebylo t o 
vůbec nesouvisející a nebyly to náhody. Byl to plán, který se 
pomalu naplňoval. 
 Představte si tisíce náhodných rozhodnutí, která 
děláte. A která vás jedno po druhém vedou blíž nějakému 
cíli. Medina si myslela, že má svobodnou vůli a může si 
vybrat. Neměla pravdu. Svobodná vůle byla jen iluze. Osud 
jste prostě změnit nemohli. Všechny vaše cesty vedly na 
jedno, předem určené místo. A všechno mělo poměrně 
jednoduché, většinou i logické vysvětlení. 

 
  Například to, proč byli na ministerstvo kontroly 
přijímáni pouze samí muži. To nebyla vážně žádná záhada. 
Bylo to proto, že Lola trpěla gynofobií. Měla panickou hrůzu 
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z žen. P roto se  v šem ženám úzkostlivě vyhýbala. A proto 
také jako personální manažerka přijímala na ministerstvo 
kontroly jen samé ch lapy. Mohla je pak na chodbách p lácat 
po zadcích a být sama se sebou vcelku spokojená. 

 
 Také Céba ovšem trpěl gynofobií. Ženy byly v očích 
Céby s tudnicemi neřesti, sukubami vždy připravenými 
smilnit. Byly to krvežíznivé amazonky, které neustále plácaly 
kolemjdoucí mu že p o za dku. Už j en z t oho s amotného 
pomyšlení bylo Cébovi nevolno. Upřímně se těšil, až dostane 
horečku. A nebude muset do práce. Proto byl také sám s e 
sebou n a rozdíl od L oly velice n espokojen. I  když by l n a 
ministerstvu jen krátce. 

 
 Strach z žen a jejich pohlavních orgánů nebyl ničím 
neobvyklým. Měl ho také doktor Zweistein. Zweistein byl 
svou povahou středověký inkvizitor. Kdyby žil o pár set l et 
dříve, nepochybně by se docela vyžíval v upalování a mučení 
čarodějnic. Proto se mu koneckonců líbilo být kontrolorem. 
A proto také neustále telefonoval Lole. Neboť toužil ženám 
ubližovat.   

 
 Ženy neměl rád ani inženýr Gouda. Nesnášel je, 
neboť tak činil i doktor Zweistein. Ubližovat ženám ale 
Gouda netoužil. Spíše se chtěl schovat někde v koutku a 
vyhnout se jakémukoli kontaktu s nimi. V tom měl nohsled 
svého šéfa ještě co dohánět.  

 
 Kupodivu také Tembe byl gynofobní. A to přesto, že 
byl zklamaný a f rustrovaný z t oho, že si to s  ním Medina 
neužívá. Vědomě byl Tembe zklamán a chtěl Medině alespoň 
jednou v životě orgasmus dopřát. Ale v Tembeho podvědomí 
byla Medina jen smilnou sukubou. A navíc se přetvařovala a 
při souloži hýkala jako osel. Podvědomí hrálo v životech lidí 
velice důležitou roli.   
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 Kromě telefonování Lole bylo oblíbenou 
Zweisteinovou zábavou rozesílání elektronických oběžníků. 
Rozesílal oběžníky, neboť podvědomě toužil ubližovat. V 
rozesílání oběžníků viděl navíc velkou příležitost, j ak 
působit silou a originalitou svých myšlenek na ostatní. Bylo 
to geniální. Ostatně jako všechno co Zweistein dělal. Mělo to 
ovšem jednu p odstatnou c hybu. Stephen v šechny 
Zweisteinovy elektronické oběžníky mazal. Stejně jako jeho 
elektronickou poštu. 
 Krátce p o n ástupu C éby n a ministerstvo r ozeslal 
Zweistein oběžník, ve kterém apeloval na snížení spotřeby 
toaletního papíru. Spotřeba toaletního papíru na 
ministerstvu byla t otiž t ak v elká, že s e zdálo, jako b y 
úředníci ministerstva trávili celou pracovní dobu n a 
toaletách. B yla t o zá hada. Dokonce i pouhým m alým 
snížením té obrovské spotřeby by resort ušetřil tisíce. Aniž 
by to samozřejmě nějak ovlivnilo jeho výkonnost. Tento 
oběžník Stephenovi unikl, neboť si právě vychutnával 
inženýra Goudu. 

 
 „Tady m áte tu klávesnici,“ říkal Stephen Goudovi. 
Gouda rozpačitě zíral do krabice. „Vy chcete i myš?“ podivil 
se Stephen. „Vyplňte si žádanku...“ 

 
 To, že oběžník prošel, doktora Zweisteina velice 
povzbudilo. Nelenil tedy a napsal další oběžník, ve kterém 
vydal příkaz výměny všech žárovek na ministerstvu za 
spořivky. Výměnou žárovek za spořivky by resort ušetřil 
tisíce. Aniž by to ovlivnilo jeho výkonnost, samozřejmě. 

 
 Céba si myslel, že na některých místech nemá cenu 
spořivky vůbec instalovat. Například na takovém WC. Než se 
rozsvítily, bylo po všem. Toho si byl ovšem dobře vědom i 
doktor Zweistein. A  d oufal, ž e se mu tímto jednoduchým 
způsobem podaří kromě elektrické energie snížit také tu 
enormní spotřebu toaletního papíru. 
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 Tento oběžník Stephen vyjímečně nesmazal. A le 
škodolibě k němu připojil přílohu. V příloze stálo, že doktor 
Zweistein odchází z ministerstva. A že ministerstvo kontroly 
za něj hledá náhradu. Doktora Zweisteina tím moc nepotěšil. 
A nepotěšil tím ani Lolu, protože personální oddělení 
okamžitě oblehli z ájemci o Z weisteinovu po zici. A le byli t o 
samí chlapi, t akže t o L ole z ase tak moc ne vadilo. Papoušek 
stejně zmizel. A bez papouška nemohlo ministerstvo 
žádného nového zaměstnance přijmout. Lola chlapy rychle 
poplácala po zadcích a poslala je pryč. Už docela spěchala, 
protože se připozdilo. A Lola musela odejít do svého 
druhého zaměstnání. 

 
 Také Lola měla totiž druhý úvazek, stejně jako 
Babizna. Nedělala ovšem psycholožku v domově důchodců, 
to a ni n áhodou s  j ejí v izáží. Lola p racovala v  j ednom 
veřejném domě jako prostitutka. S její vizáží a gynofobní 
orientací ostatně nebylo divu. 

 
 Na tom, že spousta zaměstnanců ministerstva měla 
další vedlejší pracovní poměry, nebylo vůbec nic 
nenormálního. P laty na m inisterstvu ko ntroly b yly p ouze 
průměrné a většina zaměstnanců zde přežívala od výplaty k 
výplatě. Když zaplatili za jídlo, nájemné a nějaké to oblečení, 
byla na konci měsíce na jejich kontech velká nula.  
 Ale to byl úděl všech zaměstnanců v Evropě i v 
Tanzánii. Velké platy měli v Evropě a v Tanzánii po uze 
ředitelé. Bylo to z jednoho prostého důvodu. Ředitelé byli 
totiž veskrze geniální. Nebo si to alespoň mysleli. A byli 
dobře placeni za to, že na ostatní působí silou a originalitou 
svých myšlenek.    

 
 Céba si myslel, že na ministerstvu dělá de facto 
zadarmo. De iure sice bral nějakou výplatu, na konci měsíce 
měl však na kontě jednu velkou nulu.  
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 Také S tephen s i myslel, ž e by m ohl brát více. I  jeho 
plat byl pouze průměrný. A správci počítačových sítí v 
Evropě neměli žádnou možnost zvyšovat si své příjmy 
braním úplatků. Na rozdíl od správců pralesů v Tanzánii. 
Stephen si myslel, že když bere pouze průměrný plat, je 
docela v pořádku, že jeho pracovní výkony jsou také veskrze 
průměrné.  
 Inženýr Gouda si to nemyslel. Gouda byl toho názoru, 
že by S tephen měl pracovat nadprůměrně. Nedokázal mu 
však logicky zdůvodnit proč. 

 
 Céba si myslel, že když nějaký nadřízený bere pětkrát 
více než jeho podřízení, měl by i pětkrát více pracovat. 
Pokud by ale pět podřízených takového nadřízeného 
pracovalo osm h odin d enně, musel by ten pětkrát lépe 
placený nadřízený v práci trávit každý den čtyřicet hodin. 
Což samozřejmě nebylo dost dobře možné.  

 
 To celé bylo ovšem jen jedno velké nedorozumění. 
Každému nadřízenému totiž vznikal nárok na nadprůměrný, 
pětkrát vyšší plat už jenom tím, že byl nadřízeným těch pěti 
podprůměrně pracujících podřízených s pětkrát nižším 
platem. A pracovat nemusel v podstatě vůbec. 
 Nebylo tedy divu, že největší touhou všech 
podřízených na ministerstvu i na celém světě bylo stát se 
nadřízenými svých nadřízených. A dát jim tu pětkrát nižší 
výplatu pěkně sežrat. 

 
 Bylo to skutečně k posrání, to s těmi platy. Takže bylo 
zcela logické, že úředníci ministerstva trávili skoro celou 
svou p racovní dobu na toaletách a  r esort m inisterstva 
kontroly měl obrovskou spotřebu toaletního papíru. A ani 
všechny spořivky světa proti tomu nic nezmohly.  
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Kapitola 3 – Domov důchodců 
 
 V domově důchodců visel v hale plakát. „Life is a 
celebration,“ stálo na něm. Důchodci si to nemysleli. 

 
 Život v domově byl hrozný opruz. Důchodci se 
strašně nudili a měli hlad. Nebylo divu. Vedení domova totiž 
pravidelně objednávalo pro čtyřicet ubytovaných seniorů jen 
třicet obědů. A ty musely stačit i pro šest členů personálu.  
 Mohla za to Babizna. Jako psycholožka nestála za nic, 
takže se v domově důchodců snažila uplatnit ještě jako 
dietoložka a provozní manažerka. Zkloubit tyto tři funkce 
nebylo vůbec jednoduché. A to také z toho důvodu, že 
Babizna byla poměrně líná. 
 Jako d ietoložka z astávala Babizna názor, ž e s tarým 
lidem je třeba upravovat nutriční hodnoty jídel, protože mají 
málo pohybu. A jako provozní manažerka byla přesvědčená, 
že kdyby byli důchodci tlustí, byli by těžcí. A personálu by to 
komplikovalo práci. Kromě toho by z přejedení nemohli po 
obědě spát a skotačili by po chodbách jako malé děti. A tahle 
představa se jí nelíbila ani jako dietoložce, ani jako provozní 
manažerce. Babizna si myslela, že kdyby přejedení důchodci 
skotačili po chodbách, byl by z toho chaos. 
 Odpolední spánek měl ještě jednu nezanedbatelnou 
výhodu. Důchodci většinou zaspali. A tím pádem se ušetřilo 
nejen na obědech, ale i na večeřích. 

 
 Vzhledem k tomu, že byl pobyt v domově důchodců 
opruz, všichni senioři se strašně těšili, až si pro ně v sobotu 
přijedou jejich děti. A odvezou je na víkend. Všichni s 
výjimkou babi Markéty. Babi Markéta byla křehká stařenka 
na vozíčku a vůbec se na víkendy netěšila. Domov důchodců 
měla strašně ráda. Takže nebylo divu, že ji na víkendy 
museli na jejím vozíčku odvážet násilím. 
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 Babizna si myslela, že je babi Markéta neskutečně 
otravná. Pořád si stěžovala na jídlo. Podélně rozřezané 
karbanátky, které Babizna v rámci úspor zavedla, kupříkladu 
zcela o dmítala. A  n ejedla a ni h ouby. B abizna t o moc 
nechápala. Uvařené houby byly přece mrtvé. Takže nikomu 
nemohly ublížit.  

 
 Babi Markéta vypadala úplně jako Babizna. Dokonce 
měla podobný, řídce rašící knírek. Protože byly ty dvě skoro 
stejné, upřímně se nenáviděly. 
 Babi Markéta byla silně věřící. Babizna nevěřila 
ničemu. Tvrdila sice, že na hoře Uluguru v Tanzánii žijí 
bohové, kteří přicházejí k lidem ve spánku. Ale to říkala 
jenom proto, aby důchodci šli po obědě spát. A ušetřilo se na 
večeřích. 

 
 „Bůh je jenom jeden,“ zlobila se babi Markéta na 
Babiznu. „A žije v nebi.“ 
 „Jak to víte?“ podivovala se Babizna. „Nikdy jste tam 
nebyla.“ 
 Babi M arkéta se ale ne dala. „ V Tanzánii jsem ta ky 
nikdy nebyla,“ odpovídala. „A vím, že tam žijí lvi.“ 

 
 Protože Babizna v ypadala j ako se nior, b ylo zcela 
logické, že si ji občas s ubytovaným seniorem spletli. A dali jí 
k obědu podélně rozpůlený karbanátek. Babizna to velice 
těžce nesla. Přesto trávila čas v domově důchodců velmi 
ráda. K dyž m usela domov o pustit a  jít u klízet na 
ministerstvo kontroly, hystericky plakala, že se jí stýská. Ale 
protože byla včetně knírku stejná jako babi Markéta, nikomu 
to nepřišlo divné. 
 Babi Markéta si myslela, že by Babiznu neměli z 
domova důchodců odvádět proti její vůli. Měla tam již 
vybudované své sociální zázemí. A zpřetrháním sociálních 
vazeb jí mohli způsobit dosti silnou sociální deprivaci. 
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 Babi Markéta se strašně bála smrti. Bylo jí totiž velice 
nepříjemné, že po smrti celá její osobnost zanikne. A s tím 
se babi Markéta nedokázala vyrovnat.  
 Babizna nechápala, proč by někomu mělo vadit, že po 
smrti už nebude. Předtím, než se člověk narodil, tak také 
nebyl. A nebylo mu to tehdy nijak žinantní. Člověk na tu 
dobu neměl žádné úděsné vzpomínky, které by ho 
opravňovaly k tomu, aby ten stav tak kategoricky odmítal. 
Jestliže jste neexistovali předtím, a nijak vám to nevadilo, 
proč by vám mělo vadit, že nebudete existovat p otom? 
Babizna to vážně moc nechápala. 
 Babi Markéta si myslela, že rozdíl je právě v tom 
předtím a potom. Člověk se narodil, snažil se. Dřel na 
něčem. A pak ho někdo vymazal. Nebylo to spravedlivé.   

 
 Také d oktor Zweistein si my slel, ž e t o není 
spravedlivé. Snažil se a budoval si kariéru. A hodiny se dřel s 
oběžníky, které potom Stephen jedním pohybem ruky 
vydylítoval. 

 
 Bylo něco po poledni. Céba se probudil z odpoledního 
spánku. Na rohu psacího stolu ležela jeho první důležitá 
listina. „Pozor na trpaslíky,“ stálo na ní. 

 
 Také inženýr G ouda s e na m inisterstvu ko ntroly 
probudil. Na rohu stolu ležela neméně důležitá listina. 
„Pozor na mimozemšťany,“ bylo tam napsáno. 

 
 A Tembe v pralese v Tanzánii měl nějaký papír na 
stole taky. „Pozor na trpaslíky. Chtějí, aby byli lidé šťastní,“ 
četl Tembe. 

 
 Ani jeden z těch tří tomu moc nerozuměl. Ale 
utěšovali se, že je to tím, protože se zrovna probudili.    
 Babi Markéta se mezitím hádala s  Babiznou. Snažila 
se ji vehementně přesvědčit o existenci Boha. Babi Markéta 
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si totiž myslela, že kdyby existoval Bůh, bylo by všechno na 
světě mnohem jednodušší. Po smrti by její osobnost 
nezanikla. A  b abi M arkéta b y se tu díž s mrti ne musela b át. 
Po smrti by se osobně setkala s Bohem. A ten už by to nějak 
zařídil. Neboť byl všemocný.  

 
 „Když je Bůh všemocný, dovede udělat tak těžký 
kámen, že ho sám neuzvedne?“ ironizovala Babizna. 

 
 Babi Markéta si myslela, že Babiznino nepochopení 
vyplývá z nedostatku informací. To se ještě dalo omluvit. 
Neomluvitelné v šak bylo, že Babizna byla skálopevně 
přesvědčená, že všechny potřebné informace už má. A takhle 
se chovali jenom ignoranti. 

 
 „Osobní setkání s B ohem?“ s mála se  i gnorantsky 
Babizna. „Tento týden ho v diáři nemám.“ 

 
 Babi Markéta si myslela, že je klidně možné, že 
Babizna už Boha někdy potkala. Jen si to neuvědomila. Babi 
Markéta byla přesvědčená, že Boha potkalo mnoho lidí. Ale 
chyběl jim jeden kamínek mozaiky, aby jim došlo, že ho 
potkali. 

 
 „Nestalo se vám někdy, že jste pozorovala východ 
nebo západ slunce a  měla pocit, že zrovna v tom okamžiku, 
jenom na chvíli, je všechno v pořádku?“ tázala se babi 
Markéta. 

 
 Babizna a le ž ádné v ýchody a ni západy sl unce 
nepozorovala. Neměla na to čas. Na ministerstvu pracovala 
jako cleaning manažerka. A v domově důchodců jako 
psycholožka, d ietoložka a p rovozní ma nažerka. P ozorovat 
východy a západy slunce neměla skutečně kdy.  
 Proč Babizna zastávala všechny tyto funkce, přestože 
byla velice líná, to byla tak trochu záhada. Ale jako mnoho  
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věcí v okolí, záhadné to vlastně ani nebylo. Mělo to poměrně 
logické vysvětlení. Jako ostatně všechno. Babizna nebyla 
líná, byla jen nemocná. Trpěla prokrastinací čili nutkáním 
odkládat důležitou práci. Na ministerstvu raději hodinu 
ředila saponáty, než by za půl minuty vytřela chodbu. A ani v 
domově důchodců to nebylo jiné.  
 Chronickou tendencí odkládat plnění povinností a 
úkolů, zejména těch nepříjemných, trpělo mnoho lidí. 
Nejméně tolik jako kolik jich trpělo gynofobií a mykofobií. 
Ale ne zase tolik, kolik se jich setkalo s Bohem, ale nepoznali 
to. Céba byl přesvědčen, že prokrastinací trpí například 
Lola. 

 
 U Loly zazvonil telefon. 
 „Běžte ještě jednou spočítat ty žárovky,“ říkal doktor 
Zweisten ustaraně. Žárovky mu mohly zlomit vaz, a nikdo se 
o to nestaral.  
 „Kdy to mám udělat?“ tázala se Lola. 
 „Kdy jindy než teď?“ divil se doktor Zweisten.  
 „Netrpí n áhodou pr okrastinací?“ p tal se C éba, k terý 
byl tomu telefonátu přítomen. 
 „Pro-co?“ divil se doktor Zweistein. 

 
 „Měla byste občas trochu pracovat,“ říkal doktor 
Zweistein Babizně. Na chodbách byly závěje prachu a 
proháněly se tam myši. 
 „Pra-co?“ divila se Babizna. 

 
 Zweistein si  myslel, ž e Lola ne pracuje proto, ž e j e 
blbá. A  že Babizna ne pracuje p roto, ž e j e l íná. Doktor 
Zweistein moc nechápal, proč lidé neustále vymýšleli nové 
názvy p ro něco, co už název mělo. Ale tak jednoduché to s 
prokrastinací nebylo.  
 Tembe měl například prokrastinaci jenom tehdy, 
když měl jít do pralesa. Nikdy jindy. Do pralesa doopravdy 
nechodil rád. Na vině tomu byla jeho mykofobie. A také to, 
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že na prosto n etušil, jaké jsou v pr alese je ho pr acovní 
povinnosti.  
 Existovala teorie, ž e prokrastinace úz ce souvisí s  
pochybnostmi. Pokud měl člověk něco udělat, ale nebyl 
vnitřně přesvědčen o tom, že to má smysl, onemocněl 
prokrastinací. A to, co měl člověk udělat právě v to m 
okamžiku, odložil na zítřek. 
 Podle té teorie prý prokrastinací trpěli všichni, kteří 
používali sociální sítě. A marnili tam zbytečně čas. Stephen 
sociální sítě nikdy nepoužíval. Byl totiž toho názoru, že tam 
chodí jen sociální případy. Přesněji řečeno lidé, kteří se 
nevzmůžou na vlastní web. Promrhaný čas, který by jinak 
strávil v sociálních sítích, proměnil Stephen na nejlepší 
investici. A diskutoval na internetu pod články.  
 Těžký prokrastinátor byl Stephen v souvislosti s 
Zweisteinovými ž ádankami. Co se týče žádanek, nejenže 
odkládal na zítřek věci, které měl udělat dnes. Stephen 
dokonce odkládal na pozítří věci, které měly být hotové 
předevčírem.  
 Prokrastinace byla vážná věc. Ale úmrtnost na tuto 
zákeřnou chorobu byla nicméně nulová. Lidé trpící 
prokrastinací měli totiž tendenci vše odkládat. A tedy 
odkládali i smrt. A to donekonečna. Což mohlo být řešení 
pro b abi M arkétu. I  p ro v šechny o statní, jimž b yla s mrt 
nějakým způsobem žinantní. 

 
 Zweistein byl z toho všeho na umření, přestože mu 
smrt byla velice žinantní. Věci neoblíbené a méně přítažlivé 
si už raději dělal sám. Věci oblíbené dával k vyřízení 
ostatním. A ti je s ochotou a úsměvem rádi udělali. Bylo to 
vážně k posrání. A doktor Zweistein pomalu začínal chápat 
tu obrovskou spotřebu toaletního papíru. 

 
 Někdy měl ale náběh na prokrastinaci i sám velký 
Zweistein. Týkalo se to třeba žárovek z Ukrajiny. Zweistein 
je šel před hodinou ještě jednou velmi neochotně sám 
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spočítat. Pro jistotu, neboť na prokrastinátorku Lolu se 
nemohl spolehnout. Ale místo dvou stovek přebývajících 
žárovek z Ukrajiny bylo teď ve skladu té obchodní firmy dvě 
stě rákosniček ulugurských. Seděly na vybalených krabicích 
a poulily na Zweisteina nechápavě oči.   

 
 „Jak se to mohlo stát?“ hroutil se doktor Zweistein. 
 „Bůhvíjak,“ krčil rameny ředitel firmy. 

 
 Lola ve skutečnosti nebyla vůbec žádná 
prokrastinátorka. I  k dyž si to  o  ní  Céba m yslel. Ve sv ém 
druhém pracovním poměru, kdy pracovala jako prostitutka v 
jednom veřejném domě, prokrastinací netrpěla. Lola ve 
svém d ruhém pracovním poměru plnila všechny úkoly 
bezodkladně. Prokrastinace totiž skutečně souvisela s 
pochybnostmi. O  s vé pr áci v  b ordelu Lo la n epochybovala. 
Tudíž j i vykonávala ráda a s c hutí. Což už s e tak d ocela 
nedalo říct o práci personální manažerky. Co se týče práce 
personální manažerky, Lola si někdy myslela, že by se mohla 
živit i nějakým méně ponižujícím způsobem. 

 
 Pochybnosti měl také Stephen. A sice o Microsoftu. 
Stephen proklamativně používal linux. Microsoft nesnášel. 
Dokonce i svou kancelář na ministerstvu s i v ybral v  
suterénu. Aby tam nemusel otvírat žádná okna. 
 Stephen byl ovšem pěkný pokrytec. V práci 
proklamoval linux. A doma potají nadšeně klikal na zbrusu 
nové windows. Jako ostatně všichni. 

 
 S p ochybnostmi souvisela i  v íra v  Boha. B abizna na 
veřejnosti v Boha proklamativně nevěřila. Doma ale někdy 
měla pochybnosti. Zvláště ráno a večer. Když vycházelo nebo 
zapadalo slunce. 
 Mohlo za to podvědomí. Podvědomí mělo k vnějšímu 
světu přístup nezávisle na vědomí. A nejen to. Ve 
skutečnosti šla do vědomí jen nepatrná část toho, co vnímaly 
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naše smysly. Zbytek byl vyhodnocován mimo ně. A do 
vědomí chodily jen výsledky. 

 
 Medina si myslela, že má svobodnou vůli. Mýlila se. 
Reakce lidí byly zcela určené okolnostmi. A do detailu 
předvídatelné. Lidé dělali jen to, co jim poručilo podvědomí. 
Svobodná vůle byla karetní hra, kterou jste hráli s kartami, 
které jste dostali. A ty karty rozdávalo podvědomí. Celý 
proces r ozhodování a po cit, ž e existuje v íce r eálných 
možností a vy si můžete vybrat, byl jen iluze. V o kamžiku 
rozhodnutí se zdálo, že máte na vybranou. Ale ve skutečnosti 
bylo všechno to rozhodování pouze procesem, jak realizovat 
tu jedinou, správnou cestu. Ostatní kolem byla vata. Jakkoli 
se varianty zdály být reálné, nikdy nenastaly. Svobodná vůle 
byla iluze. Celý svět byl jedna velká, obří iluze. A kdo ovládal 
podvědomí, velel tomu všemu kolem. 

 
 Kdo ovládá podvědomí, to nebylo nikomu jasné. Lidé 
to ale rozhodně nebyli. Lidé neměli o podvědomí žádné 
informace. O pr ocesech a  a sociacích, které s e v  po dvědomí 
odehrávaly, nevěděli lidé nic. A tudíž je vědomě mohli jen 
těžko ovlivňovat.  
 Ani kočky nebyly pány svého podvědomí. Kočka 
Božena například podvědomě nechtěla opustit prostory 
ministerstva. Měla tam totiž své zázemí a vybudované 
sociální v ztahy. K dykoli ji chtěla Babizna odnést z 
ministerstva do domova důchodců, Božena hystericky 
prskala. 
 Lola byla přesvědčená, že podvědomí ovládají 
mimozemšťané. Mimozemšťané byli pěkní filutové. Kradli 
papoušky a řídili lidi podprahovými signály. To si alespoň 
myslela Lola. 
 Ale také třeba Babizna byla přesvědčená o existenci 
mimozemšťanů. A jestliže kradli papoušky, mohli taky 
klidně spálit její kočku paprskem. Proto chtěla Babizna 
kočku neustále z ministerstva odnést. Ale nikdy se jí to 
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nepovedlo. Neboť kočka podvědomě toužila na ministerstvu 
zůstat. A podvědomí ovládali mimozemšťané podprahovými 
signály. Takže se s tím nedalo nic dělat.   

 
 „Proč by mimozemšťané vysílali podprahové 
signály?“ divil se Céba, který byl na ministerstvu jen krátce.  
 „Chtějí, aby si lidé kupovali bojlery,“ vysvětlila Lola. 

 
 Lola dobře věděla, o čem mluví. Již delší dobu byla 
posedlá m yšlenkou k oupit si b ojler. Ale n e j akýkoli b ojler. 
Lola t oužila p o bojleru z Ukrajiny. B ojlery z  Ukrajiny 
dovážela jedna velká obchodní firma. To nebylo nic divného. 
Divné ovšem bylo, že Lola bojler strašně chtěla, i když žádný 
bojler vůbec nepotřebovala. Ani úplně malinký. Přesto 
neustále chodila kolem skladu té obchodní firmy a se zálibou 
okukovala vystavené zboží.    

 
 Také Medina si chtěla koupit bojler. Ale Tembe pro to 
nějak neměl pochopení. Přebývající rákosničky mu mohly 
zlomit vaz. A Medina pořád s něčím otravovala, místo aby 
mu nějak pomohla.  
 Problém s rákosničkami se ovšem znenadání vyřešil 
sám od sebe. Když Tembe zase jednou statečně překonal 
mykofobii a šel rákosničky do pralesa spočítat, už tam ty 
přebývající nebyly. Místo dvou set přebývajících rákosniček 
teď svítilo v pralese pod horou Uluguru v Tanzánii dvě stě 
žárovek. 

 
 Medina byla velmi rozladěná, že Tembe koupil místo 
bojleru žárovky. A Tembe neměl sílu jí vysvětlovat, že s tím 
nemá nic společného. Měl totiž horečku a halucinace. A 
zdálo se mu, že vidí trpaslíky. 

 
 Příhoda s trpaslíky se udála následovně. Tembe 
sledoval v televizi nějaký bezduchý seriál. Už dávno totiž 
rezignoval n a m yšlenku, ž e když ne bude s ledovat seriály, 
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bude mít čistou hlavu plnou nápadů a stane se slavným 
spisovatelem. Napolo spal. Tu náhle periférním viděním 
postřehl, že se za ním něco pohnulo. Stál tam trpaslík jako 
vyšitý. A dával něco na okraj Tembeho psacího stolu. Tembe 
měl horečku a nemusel do pralesa. Takže jeho prokrastinace 
poněkud ustoupila. Čili nic neodkládal a bezodkladně se s 
tím svěřil Medině. Ale nenašel u ní mnoho pochopení. 
Medina se na svého manžela zlobila. Mohla se přetrhnout. 
Předstírala orgasmus, hýkala jako osel. A Tembe neměl ani 
tolik slušnosti, aby jí koupil bojler. Kromě toho Medina při 
nejlepší vůli žádné trpaslíky neviděla. Netrpěla totiž 
mykofobií, takže neměla horečku.  

 
 To, že Medina trpaslíky neviděla, nebylo ale jen 
horečkou. Citlivost periferního vidění měl každý jedinec 
silně individuální. A stejně tak individuální bylo, co ještě 
mohl člověk postřehnout vědomě a co už jen podvědomě. 
 Kdo určuje citlivost periferního vidění, to nikdo 
nevěděl. Ale fakticky to bylo úplně jedno. Když jste umřeli, 
vaše osobnost se stejně celá ztratila. Takže bylo fuk, jestli 
periferní vidění máte nebo ne. Bylo i fuk, jaký život jste 
vedli. A z toho vyplývalo, že bylo také jedno, jestli jste umřeli 
teď nebo za padesát let. Výsledek byl stejný. Pokud b y 
existoval Bůh, měl by život nějaký smysl. Ale Bůh 
neexistoval. Protože kdyby existoval, zcela jistě by se z toho 
všeho tady posral.  

 
 Tembe opět v horečkách usnul. Stejně bylo všechno 
jedno, takže mohl klidně spát. Ve snu se mu zjevilo podivné 
individum.  
 Pozor na trpaslíky,“ řeklo individum. „Jsou to 
mimozemšťané.“ 
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Kapitola 4 – Mimozemšťané 
 
 Mimozemšťané sídlili na střeše ministerstva kontroly 
za k omínem, h ned vedle h eliportu. Nešlo o všem o  jen ta k 
nějaké mimozemšťany. Byli to Vesmírní lidé. Vesmírní l idé 
měli jednu jedinou touhu. Aby byli všichni na Zemi šťastní. 
Příliš se jim zatím nevedlo. 

 
 Mise Vesmírných lidí měla celkem devět členů. 
Velitel se jmenoval Aštar. Komandér Aštar byl nadprůměrně 
pracovitý. Pracoval čtyřicet hodin denně. Což bylo m ožné, 
neboť to byl mimozemšťan. A zvládl věci, které by normální 
člověk nikdy nesvedl. Ostatní mimozemšťané nebyli 
pracovití vůbec. Bylo to tím, že měli pouze průměrné platy. 
Když každý měsíc zaplatili za jídlo, nájemné a nějaké to 
oblečení, byla na jejich mimozemských kontech jedna velká 
nula. T akže k aždý chápal, ž e se  v práci zrovna mo c 
nepřetrhli. A dělali jen osm hodin denně. Chápal to každý 
kromě Aštara. 

 
 Velitel Aštar měl pětkrát vyšší plat než jeho osm 
podřízených. Ale protože pracoval čtyřicet hodin denně, bylo 
to ne jen l ogické, a le ta ké m atematicky s právné a 
spravedlivé. V pořádku už ale nebylo, že Aštar chtěl, aby i 
ostatní pracovali pětkrát více. Stejně jako on. Nebyl ovšem 
schopen jim logicky zdůvodnit, proč by něco takového s 
průměrnými platy měli dělat.   
 Jelikož Aštar platil Vesmírné lidi pouze průměrně, 
ale chtěl po nich nadprůměrné výkony, mimozemšťané jeden 
po druhém dávali výpověď a odcházeli. Až Aštar zůstal na 
ztracené vartě sám. Obchodní značku Vesmírní lidé si Aštar 
nicméně ponechal. Nikomu to sice nebylo moc j asné - proč 
si Aštar říká Vesmírní lidé, když je za komínem sám jako kůl 
v plotě - ale to nebylo důležité. Důležité bylo, že v tom měl 
jasno sám Aštar. 
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 Proč měli Vesmírní lidé svou tajnou bázi zrovna na 
ministerstvu ko ntroly, to mělo dva důvody. Někde to být 
muselo. To byl ten první důvod. A pak, v té tlupě podivínů 
na ministerstvu V esmírní l idé docela zapadli. A to byla ta 
druhá příčina.  
 Aštar b yl na  m inisterstvu z a k omínem docela rád. 
Místo za komínem na mu sehnala jedna realitní makléřka. 

 
 „Máte tady výtah, skvělé dopravní spojení do centra a 
nádherný výhled na východ a západ,“ říkala makléřka. „Tedy 
já osobně, když pozoruji východ nebo západ slunce, mám 
pocit, že zrovna v tom okamžiku, jenom na chvíli, je všechno 
v pořádku,“ básnila zaníceně. Jako realitní makléřka měla 
totiž básnění v popisu práce. Realitní makléře a prodejce 
ojetých automobilů měl proto každý rád.   

 
 Byla to pravda, co říkala ta makléřka. Aštar měl 
výtah, skvělé dopravní spojení do centra a nádherný výhled 
na východ a západ. Co neměl, to byly výsledky. Slunce vyšlo 
a z ašlo p okaždé. A le p lány mu nevyšly nikdy. A štar to užil, 
aby byli všichni na Zemi šťastní. Lidé ale na jeho touhy moc 
nedali a dělali si, co chtěli. A většina z nich byla nešťastná, 
nespokojená a něčím frustrovaná. 
 Aštar navštěvoval lidi, když spali. A nechával jim na 
stolech důležité listiny. Lidé si listiny přečetli. Na 
ministerstvu kontroly je pak většinou hodili do koše. Protože 
tam nebyly skartovačky. A také jinde je většinou vyhodili. 
Aštar tím byl velmi rozladěný.  
 Velitel Aštar si myslel, že lidé házejí jeho důležité 
listiny do koše proto, že jako mimozemšťan pořádně neumí 
lidskou řeč. Proto také unesl Lolina papouška. Aby se od něj 
lidské řeči naučil. Papoušek ale nemluvil. Tím, ž e ho A štar 
odnesl od Loly, zpřetrhal mu tím sociální vazby. A papoušek 
teď trpěl poměrně silnou sociální deprivací.   
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 V poslední době si Aštar začínal myslet, že zřídit 
tajnou bázi zrovna na ministerstvu kontroly nebyl možná ten 
nejlepší náp ad. M yslel si to přibližně od té doby, co ve 
spánku navštívil jednoho zaměstnance ministerstva. Ten se 
probudil a Aštara se dotknul. A proměnil ho v trpaslíka. 
 Aštar naprosto netušil, proč to ten divný člověk 
udělal. Ani jak se mu to povedlo. Proměnit někoho v 
trpaslíka nebylo vůbec jednoduché. To neuměl ani Aštar. A 
to už bylo co říci, neboť Aštar byl veskrze geniální. Nebo si to 
alespoň myslel.   
 Být trpasličím mimozemšťanem na ministerstvu 
kontroly nebyl žádný med. Babiznina kočka Aštara neustále 
pronásledovala a snažila se ho sežrat. A štar z t oho u ž b yl 
celý frustrovaný. Skoro jako člověk. A zcela vážně si 
pohrával s myšlenkou, že Babizninu kočku spálí paprskem. 
Nemohl to ale udělat. Neboť jedinou touhou Vesmírných lidí 
bylo, aby byli všichni na Zemi šťastní. A do t oho p álení 
koček paprskem příliš nezapadalo.  

 
 Aštarovi se skutečně nevedlo. Navštěvoval lidi ve 
spánku čtyřicet hodin denně. Mohl se přetrhnout. A k 
ničemu to nebylo. Lidé vždycky udělali něco jiného, než co 
Aštar chtěl.  

 
 Aštar se  te dy r ozhodl, že p rovede experiment. D o 
Stephenovy kanceláře umístil tlačítko. A vydávaje se za 
realitního makléře požádal Stephena, aby tlačítko zmáčkl, 
kdykoli se m u bude ch tít. S tephen so uhlasil. Realitní 
makléře měl totiž každý rád. Takže se jim lidé snažili 
všemožně vyjít vstříc. Během experimentu monitoroval 
Aštar psychosondou Stephenovu mozkovou aktivitu.  
 Dospěl k děsivému zjištění. Psychosonda potvrdila, 
že se pokusný subjekt Stephen chystá pokaždé zmáčknout 
tlačítko ještě předtím, než si to uvědomil. Jinými slovy - 
subjekt Stephen si vůbec nebyl vědom svých rozhodnutí. A 
to až do té doby, než je začal vykonávat. Psychosonda jasně 
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ukázala, že plánoval tlačítko zmáčknout už pět sekund před 
samotným pohybem. To potvrzovalo existenci podvědomé 
fáze rozhodování.  

 
 Lidé si mysleli, že jsou pány svých rozhodnutí. Ale ve 
skutečnosti byla všechna rozhodnutí učiněna podvědomě. A 
teprve potom prezentována jako vědomá rozhodnutí mozku. 
Lidem se zdálo, jako by měli svobodnou vůli něco udělat. Ale 
fakticky je řídilo podvědomí. 

 
 Aštar tím byl velmi zmaten. Toužil svůj experiment 
ještě vylepšit tím, že by po každém zmáčknutí tlačítka 
pokusný subjekt d ostal r ánu. A le to b y ne bylo v  s ouladu s  
tím, že všichni na Zemi měli být šťastní. A kromě toho by 
pak Stephen zřejmě přestal s A štarem s polupracovat a 
mačkat tlačítko. A přestal by ho mít rád.  

 
  Stephen ale Aštara neměl rád už teď. Trpasličí 
realitní makléř na půdě ministerstva budil Stephenovo 
podezření. Stephen byl přesvědčen, že za tou provokací stojí 
doktor Zw eistein. T rpasličí makléř byl jistě nějakou 
ďábelskou lstí v jejich nevypovězené válce. 
 Také Cébovi bylo d ivné, ž e po m inisterstvu k ontroly 
pobíhají silně podměreční realitní makléři. Neboť byl na 
ministerstvu jen krátce, šel se na to přeptat inženýra Goudy. 
 Inženýr Gouda se strašně vyděsil, když slyšel, že Céba 
potkal trpaslíka. A běžel s tím za Zweisteinem. Gouda byl 
jako pyroman, který zapálil, a pak se tvářil, že hasí. Byl 
ovšem toho názoru, že v normálně fungujícím pracovním 
vztahu před sebou šéf a podřízený mohou mít pár drobných 
tajemství.  
 Doktor Zweistein byl z trpaslíka upřímně zděšen. 
Trpaslík mohl být onou příslovečnou vločkou, která rozhýbá 
lavinu. A ta smete Zweisteina z postu ředitele ministerstva. 
Zvláště když těch vloček bylo poslední dobou více. Zweistein 
si myslel, že za tím určitě stojí Stephen. Mazal jeho 
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oběžníky. A teď ještě začal na ministerstvo vodit 
záškodnické trp ajzlíky. Doktor Z weistein z  to ho b yl tak 
zoufalý, že se rozhodl nedělat vůbec nic. A hrál mrtvého 
brouka. 

 
 Když se al e d louho nic ne stalo, Z weisteinovi t o 
nedalo a zašel za Stephenem do jeho kanceláře v suterénu. 
 „Děje se něco?“ tázal se Zweistein opatrně. 
 „Nic, všechno je fajn,“ odvětil Stephen. 
 „Neviděl jste nějaké trpaslíky?“ zeptal se Zweistein 
ještě opatrněji. 
 „Jaké trpaslíky?“ divil se Stephen. 
 „Kdybyste je viděl, dáte mi vědět?“ žadonil Zweistein. 
 „Co bych neudělal pro kolegu,“ odvětil Stephen. 

 
 Tím, že Zweistein šel za Stephenem, ho jenom utvrdil 
v tom, že trpaslík je nějaká geniální Zweisteinova lest v  
jejich nevypovězené válce.  
 Tím, že Stephen popřel trpaslíka,  Zweisteina jenom 
utvrdil v tom, že v tom všem má nepochybně prsty Stephen. 

 
 U Loly zazvonil telefon. 
 „Neviděla jste trpaslíka?“ tázal se doktor Zweistein. 
 „Ne,“ odvětila Lola. 
 „Určitě ne?“ nedal se odbýt Zweistein. 
 „Určitě,“ třískla Lola telefonem. 

 
 Telefon okamžitě zazvonil znovu. 
 „Nemáte mi přece co tajit?“ ptal se doktor Zweistein. 
 „Každý z nás má co tajit,“ odsekla Lola. 

 
 Každý člověk měl skutečně něco k utajení. Lola 
například tajila to, že ve svém volném čase pracuje jako 
prostitutka. Byla totiž přesvědčená, že by se to Zweisteinovi 
nelíbilo. Což by se odrazilo na její výplatě. A to by se zase 
nelíbilo L ole. D oktor Z weistein by l totiž na m rtvici u ž j en z  
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Lolina o blékání. Síťované punčochy a třpytky ve vlasech se 
podle něj na ministerstvo moc nehodily. 
 Zweistein byl přesvědčen, že by zaměstnanci 
ministerstva měli vypadat seriózně. Kdyby totiž na 
ministerstvo někdy přišel nějaký investor, měla by 
zaměstnankyně podniku, do kterého přišel investovat, 
vypadat důvěryhodně. Pokud by ta zaměstnankyně 
nevypadala seriózně, bylo by to, jako by si nevážila investice, 
kterou tam investor přišel udělat.  
 Lola si  m yslela, ž e j e to  p itomost. N e že b y n a 
ministerstvu ko ntroly ž ádný p otenciální i nvestor na  
výslechu nikdy nebyl. Ale když vás někam přivleklo 
komando kontrolorů a zavřelo vás tam do suterénu, vaše 
chuť investovat byla minimální. A Lola nepředpokládala, že 
se to někdy změní. 

 
 Kodex oblékání trápil doktora Zweisteina ještě z 
jednoho důvodu. Zweisteinovi silně vadilo, že se na Lolu na 
poradách všichni pořád koukají. To ale nebyla vina Loly. 
Zweisteinovy porady byly totiž velice nudné. A zaměstnanci 
mužského pohlaví uvítali jakékoli rozptýlení. Tedy alespoň 
ti, kteří nebyli gynofobní. Doktor Zweistein si nicméně 
myslel, že by mu Lola někdy mohla udělat radost. A obléct se 
na poradu jako normální člověk. Lola mu ale žádnou radost 
dělat nechtěla. Pořád jí telefonoval a otravoval ji při práci. A 
kromě toho, dělání radosti Zweisteinovi rozhodně neměla v 
popisu práce.  

 
 Aštar naopak lidem dělat radost chtěl. Měl to totiž v 
popisu práce. Aštar měl pod značkou Vesmírní lidé nějak 
zařídit, aby byli všichni na Zemi šťastní. Vůbec se mu to ale 
nedařilo. Když například přidal do skladu jedné o bchodní 
firmy dvě stě žárovek, ředitel té obchodní firmy nebyl 
šťastný. Naopak se málem zhroutil. A málem se z toho 
zhroutil i d oktor Z weistein na m inisterstvu k ontroly. A štar 
nechápal, proč jsou z přebývajících žárovek všichni tak 
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rozladění. Žárovky navíc byly přece z obchodního hlediska 
výrazným pozitivem.  

 
 Aštar tedy dvě stě přebývajících žárovek rychle 
vyměnil za dvě stě rákosniček ulugurských. Rákosničky 
ulugurské dal před časem do pralesa pod horou Uluguru v 
Tanzánii. Jelikož chtěl pro změnu udělat radost správci 
pralesa. Ovšem ani tohle nebylo správně. Svítící žárovky v 
pralese Tembeho vůbec netěšily. A žáby ve skladu místo 
žárovek zase netěšily doktora Zweisteina.  
 Zato ředitel obchodní firmy si nyní mnul ruce. Místo 
dvou stovek ž árovek z  Ukrajiny teď vlastnil dvě stě 
rákosniček ulugurských. Rákosničky ulugurské byly 
poměrně vzácné žáby. A na rozdíl od obyčejných žárovek se 
daly výhodně prodat. Takže to ředitele firmy ani moc 
nemrzelo. Jen to nesměl dát najevo před Zweisteinem. 

 
 „Jak s e to  mohlo stát?“ nespokojeně se ptal doktor 
Zweistein. 
 „Bůhvíjak,“ spokojeně odpovídal ředitel firmy. 

 
 Aštar už začínal být velice nervózní z toho, jak se mu 
nevede. Permanentní neúspěchy ho mohly stát místo velitele 
mise. A to by se velice špatně vyjímalo v jeho životopise. Až 
by se zase někdy ucházel o pozici komandéra. Personální 
manažeři byli totiž velmi přísní. A pro výběr kandidátů měli 
většinou nějaký svůj vlastní, tajný systém. 
 Velitel A štar n ebyl po slední dobou n ervózní je n z e 
svých neúspěchů v misi. D ocela h o také t rápil fakt, ž e již 
několik dní má neodolatelné nutkání koupit si bojler. Bojler 
přitom vůbec nepotřeboval. Byly zde dvě možné varianty. 
Buď za to mohlo jeho podvědomí. To byla první možnost. 
Nebo Aštara někdo řídil podprahovým signálem. Aštar si  
myslel, že pokud je to ten druhý případ, tak je to docela 
drzost.      
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 Bojler ovšem nechtěli jenom Aštar, Lola a Medina. 
Chtěli ho také všichni obyvatelé domova důchodců. Babizna 
už z toho dostávala kopřivku. Kdyby měla každému 
důchodci koupit bojler, musela by své nechvalně proslulé 
podélně rozpůlené karbanátky půlit ještě jednou. A obávala 
se, že tohle by jí u jejích seniorů už asi neprošlo. 

 
 Medina byla velice zneklidněná z toho, že si chce 
pořád koupit bojler. Nebyla si vůbec jistá, nakolik je je jí 
jednání svobodnou osobní volbou. A nakolik je určováno 
faktory, které nemůže ovlivnit. Medině na svobodné volbě 
velmi záleželo. Byla totiž silně věřící. A Boha si 
představovala jako emergenci celého vesmíru.  

 
 Princip emergencí říkal, že systém není jen p rostým 
součtem svých částí. Vzájemnou souhrou těch částí vznikaly 
nové vlastnosti. To by vysvětlovalo, proč obchodní firma 
mohla přivézt z Ukrajiny 14 800 kusů žárovek. A pak mít ve 
skladu rovných 15 000 kusů žárovek. Nebo proč bylo v 
pralese r áno 14 800 žab. A večer rovných 15 000 ž ab. 
Nevysvětlovalo to ale Tembeho podivuhodné zbělání. 
 Co se týče Tembeho zbělání, Medina velmi toužila 
dozvědět se, jakou roli v tom hrála Tembeho svobodná 
volba. P okud t o totiž byla Tembeho s vobodná v olba, bylo 
docela dobře možné, že ji tím způsobem chtěl Tembe 
naštvat. Stejně jako před pár dny, když místo jejího 
vytouženého bojleru pořídil spoustu žárovek.     

 
 Za své zbělání Tembe ale vůbec nemohl. Byl za to 
zodpovědný Aštar. Velitel Aštar měl v popisu práce zařídit, 
aby byl Tembe šťastný. Proto ho proměnil v bílého černocha. 
Aby mohl dostat místo správce pralesa. Tembe ale šťastný 
nebyl. V pralese rostly houby. A Tembe navíc vůbec netušil, 
jaké jsou jeho správcovské pracovní povinnosti. Aštar uměl 
udělat z černých lidí bílé. Neuměl ale dělat z lidí trpaslíky. 
To dovedl pouze inženýr Gouda. 
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 Medina nosila síťované punčochy a třpytky ve 
vlasech. Stejně jako Lola. Tím ale veškerá podobnost 
končila. Lola poměrně ráda souložila. Což bylo pochopitelné, 
když p racovala j ako prostitutka. Medina neměla potřebu 
sexu téměř žádnou. Tembe ovšem vyžadoval docela velkou 
frekvenci sexuálních styků. Za ty roky se už Medina naučila 
vyhovět mu, když si řekl. Neboť to bylo rychlejší a klidnější 
řešení. Myslela přitom na svoje záležitosti. Často třeba 
přemýšlela, které síťované punčochy si zítra obleče, až půjde 
na procházku do pralesa.  
 Medina byla přesvědčená, že Tembe nemůže poznat, 
že není myšlenkami s ním. Musela jen dávat dobrý pozor, 
aby nepromeškala jeho vyvrcholení. A zahrála včas svůj 
orgasmus. Když nejméně pět minut nehýkala jako osel, 
Tembe trval na dalším kole. Aby měl jistotu, že vyvrcholila i 
ona.  

 
 Medina netušila, že je Tembe gynofobní. A že mu sex 
nepřináší sebemenší potěšení. Tembe souložil pouze kvůli 
Medině. Po každém jejím orgasmu měl dobrý pocit z toho, že 
je Medina šťastná. Jen si říkal, že by přitom nemusela tak 
řvát.  
 Medina při milování nemyslela vždycky jenom na 
punčochy. Někdy myslela na George Clooneyho. Nebo na 
jednoho svého spolužáka ze školy. Podobné představy j i 
přepadaly, když sex za nic nestál. Což bylo skoro vždycky. A 
Medina se musela tím pádem nějak vyhecovat, aby dobře 
zahrála svůj hýkací orgasmus. 
 Také Tembe občas při sexu myslel na George 
Clooneyho. Již dávno totiž opustil myšlenku, že když nebude 
sledovat televizi, bude mít hlavu plnou nápadů. A většinou 
se těšil, až si po souloži s Medinou pustí nějaký film.       

 
 Ženy při sexu myslely na populární herce. Také muži 
měli při sexu plnou hlavu slavných herců. Případně svých 
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bývalých spolužaček ze školy. Důchodci se tomu všemu 
vymykali.  

 
 Sexuální potřeba důchodců se od sexuálních potřeb 
zbytku populace značně lišila. Většina jich se už totiž smířila 
s tím, že se z nich stal stroj pro příjem důchodů, odříznutý i 
od těch několika málo požitků, které ž ivot p oskytuje. Více 
než absence sexu jim vadilo, že celý svůj důchod museli 
odevzdat Babizně. A že měli pořád hlad. Na konci měsíce 
byla n a je jich k ontech j edna v elká n ula. C ož j im d ocela 
vadilo ta ké. T ím se o všem n ijak ne lišili od o statních 
normálních lidí nebo mimozemšťanů. 
 Bylo otázkou, zdali by byli důchodci spokojenější, 
kdyby věděli, že na tom na Zemi nejsou špatně jen oni sami. 
Kdyby to totiž věděli, je třeba si objektivně přiznat, že k 
lepšímu životu by j im to nijak nepomohlo. Bylo také velkou 
neznámou, jestli by důchodci byli šťastní nebo nešťastní, 
kdyby měli nějaké sexuální potřeby. Babizna to nicméně 
nechtěla riskovat. A všem důchodcům v domově důchodců 
sypala do čaje pořádné porce bromu. Kdyby totiž senioři a 
seniorky měli sexuální potřeby, skotačili by spolu po 
chodbách jako malé děti. A byl by z toho nepochybně chaos.    

 
 Babi Markéta nesouložila ani neskotačila. Což bylo 
pochopitelné, neboť byla stará. A byla na vozíčku. Ani 
Stephen nemíval sex. Byl také na vozíčku, takže to dost 
dobře ani nešlo. 
 Nemilovala se ani Terka. Bylo jí totiž pouze třináct a 
byla jen virtuální. A kromě toho se obávala, že nebude mít 
orgasmus a že sex bude to nuda. Terka byla na nejlepší cestě 
k frustraci.  
 Také důchodci byli frustrovaní. Vadilo jim, že je 
provozní manažerka a  p sycholožka Babizna nemá r áda. T o 
byl ale skutečně obrovský omyl. Babizna své staroušky ze 
srdce milovala. Jen jim nechtěla dát pořádně najíst.   
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Kapitola 5 - Firma 
 
 Ředitel obchodní firmy byl velmi spokojen. Místo 
dvou s tovek žá rovek měl nyní ve skladu dvě stě rákosniček 
ulugurských. Rákosničky ulugurské byly poměrně vzácné 
žáby. Takže to ředitele firmy ani moc nemrzelo. Zato to 
mrzelo doktora Zweisteina. 

 
 Ředitel firmy miloval děti. Na rozdíl od Babizny, 
která měla ráda důchodce. Děti byly jeho koníčkem. Také 
miloval peníze. Ostatně jako každý správný ředitel firmy. 
Protože měl ředitel spoustu peněz, mohl se bez zábran 
věnovat svému koníčku. Jeho přepychová několikapatrová 
vila toho byla dětským rájem. Na zdech visely obrazy dětí v 
nadživotních v elikostech. A po  po dlahách s e v álely k upy 
hraček. Děti skotačily po chodbách a skákaly v nafukovacím 
hradu, který stál venku na zahradě. 
 Manželka ředitele z toho byla na mrtvici. Děti moc 
nemusela. Pořád jenom řvaly a dělaly nepořádek. Byl to 
prostě chaos. Děti naštěstí nesouložily. Neboť byly ještě 
příliš malé. Jinak by z toho byl nepochybně chaos ještě větší. 
A manželka ředitele by jim musela dávat do čaje brom.  
 Ředitel znal všechny děti jménem. Věděl jaké jsou 
jejich záliby a  k dy mají n arozeniny. J eho manželka po uze 
tak nějak podvědomě tušila, že se kromě ní a ředitele po 
domě pohybují ještě nějací malí lidé.     

 
 Jelikož dětí přibývalo, ředitel potřeboval více a více 
peněz. Platil tedy své zaměstnance čím dál tím průměrněji. 
A vy žadoval od nich větší nadprůměrné pracovní výkony. 
Neshledával na tom vůbec nic nepatřičného. Jeho firma 
měla tisíce spokojených zaměstnanců. A nikdo z nich si 
dosud nestěžoval. 
 Jelikož ředitel platil zaměstnance pouze průměrně, 
ale chtěl po nich nadprůměrné výkony, zaměstnanci jeden 
po druhém dávali výpověď a odcházeli. Bez zaměstnanců 



 

126 
 

 

ovšem firma neměla zisk. Ředitel byl tedy nucen hledat stále 
kreativnější metody, jak zisku dosáhnout. Přednedávnem ho 
napadly podprahové signály.  

 
 Podprahový s ignál byl o brázek, který osoba viděla 
příliš krátkou dobu, než aby si ho mohla vědomě 
zapamatovat. Tato technologie se využívala v reklamě a 
propagaci. Ale obvykle byla považována za nelegální. Ředitel 
firmy nechápal, proč by podprahové signály měly být 
nelegální. Měl miliony spokojených zákazníků. A nikdo si 
dosud nestěžoval.  
 Zákazníci si nestěžovali, protože nemohli. Obrázky 
vědomě nevnímali, tudíž o nich ani nevěděli. To za prvé. A 
za druhé, n a webových s tránkách f irmy n ebyl na f irmu 
uveden žádný kontakt.  

 
 Ředitel firmy si myslel, že je to poměrně geniální tah, 
mít internetovou prezentaci bez kontaktu. Tímto způsobem 
měl tisíce spokojených zákazníků. A nikdo z nich si nemohl 
stěžovat.  

 
 Stephen si vůbec nemyslel, že je to geniální. Když se 
zákazníci ne mohli d ovolat sp ravedlnosti j inak, p sali 
webmasterovi. A w ebmasterem stránek té o bchodní fi rmy 
byl Stephen.  
 Průměrný plat totiž nikomu nestačil k životu. Ani na 
ministerstvu, ani ve firmě. Životní náklady byly silně 
nadprůměrné. Takže všichni zaměstnanci museli mít dva a 
více pracovních poměrů. Pokud se tedy nechtěli smířit s tím, 
že na konci měsíce je na jejich kontech jedna velká nula.  

 
 Céba nechápal, proč firmy své zaměstnance neplatí 
více, když je zcela zjevné, že to nikomu nestačí. A každý ze 
zaměstnanců musí mít ještě další, vedlejší pracovní poměry. 
Ředitel firmy to chápal velmi dobře. Pokud by zaměstnance 
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platil více, neměl by svou několikapatrovou vilu. A na 
zahradě nafukovací hrad. 
 Dělali to tak všichni ředitelé. Hloupé ale bylo, že díky 
tomuto v šeobecně rozšířenému přístupu značná část 
zaměstnanců neustále chudla. A přestávala si kupovat zboží 
firem. Zaměstnanci firem byli totiž zároveň zákazníky. Když 
měli málo peněz, nakupovali málo. A firmy neměly zisky. 
Ředitelé pak byli nuceni opět snižovat platy. Aby měli peníze 
na stavbu dalších pater svých vil. Když ale zaměstnancům 
opět snížili platy, nakupovali jejich zaměstnanci ještě méně. 
Byl to tak trochu začarovaný kruh.       

 
 Stejně jako doktor Zweistein propadal sebeklamu, že 
je g eniální, ta ké o statní lidé trpěli různými jinými bludy. 
Včetně ředitelů. Ředitel naší obchodní firmy například 
neochvějně věřil v prospěšnost obchodu. V představách 
ředitele byl obchod všestranně výhodným procesem. 
Prodávající i kupující měli ze směny zboží absolutní užitek. 
A co víc, byli to přátelé a kamarádi. Měli se rádi, drželi se za 
ruce a tančili spolu při nakupování dokola. Nikdo tomu sice 
nevěřil - že by obchod mohl být výhodný úplně pro všechny - 
ale to nebylo vůbec důležité. Důležité bylo, že tomu věřil sám 
ředitel. 
 Skutečnost byla ovšem taková, že aby někde něčeho 
přibylo, muselo toho jinde logicky ubýt. A pokud tedy někdo 
měl na jednom místě dosáhnout zisku, někdo jiný na jiném 
místě musel zákonitě prodělat. Zisky se ovšem privatizovaly, 
kdežto z tráty s e socializovaly. T edy j inými s lovy, k dyž 
ředitelé dosáhli zisku, ponechali si jej. Pokud ale 
zaznamenali ztátu, snížili o ni platy svých zaměstnanců. 
Takže o nic nepřišli a nevadilo to. A kromě toho, byly zde i 
různé další kreativní metody, jak navýšit zisk.    

 
 Lola byla přesvědčená, že mimozemšťané řídí lidi 
podprahovými signály. Nebyla to pravda. Řídil je ředitel 
obchodní firmy. A dělal to velmi dobře. Neprodejné bojlery z 
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Ukrajiny šly na dračku. Jiná věc byla, že po koupi bojleru a 
přerušení signálu zákazník většinou velice rychle 
vystřízlivěl. A chtěl zboží vrátit. Neměl ovšem kde. Neboť na 
webu firmy nebyl žádný kontakt.   
 Když se ne mohli d ovolat s pravedlnosti j inak, p sali 
nespokojení zákazníci webmasterovi. Stephen z toho vůbec 
nebyl šťastný. Ale snažil se. 

 
 „Já jsem žádný bojler nechtěl,“ stěžoval si zákazník. 
 „Třeba se vám bude někdy hodit,“ psal Stephen. 
 „Myslíte?“ znejistěl zákazník. 
 „Samozřejmě,“ lhal Stephen. „Já osobně si například 
kupuju bojlery do zásoby pořád.“  

 
 Nespokojení zákazníci psali až z Tanzánie. 
 „Chtěla bych vyměnit dvě stě žárovek za bojler,“ 
dožadovala se  Medina. 
 „Jakých žárovek?“ psal Stephen. „Upřesněte to.“  
 „Těch, co nám svítí v pralese,“ upřesnila to Medina.  

 
 Stephen toho začínal mít dost. Korespondenci s 
nespokojenými zákazníky rozhodně neměl jako webmaster v 
popisu práce. A pro samé vyřizování stížností mu nezbýval 
čas na jeho oblíbenou činnost. Tedy diskutování pod články. 
Terka už byla trochu rozladěná z toho, že na ni Stephen 
nemá kdy. V jejích třinácti letech jí totiž spousta věcí v 
životě nebyla jasná. A její zkušený kamarád Stephen měl na 
všechno odpověď.  

 
 „Kolik orgasmů je akorát?“ ptala se Terka. 
 „Jeden,“ odpovídal Stephen. „V tom okamžiku.“  

 
 Stephen radil Terce velice rád. Ale při nejlepší vůli to 
s těmi všemi nespokojenými zákazníky v obchodní firmě a 
otravným systémem žádanek na k dejakou h ovadinu n a 
ministerstvu n emohl stihnout. A  ne jhorší bylo, že si  ani 
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neměl kde stěžovat. Na webových stránkách jeho 
zaměstnavatele totiž chyběl kontakt. Takže Stephenovi 
nezbývalo nic jiného, než se přiřadit k tisícům dalších 
spokojených zaměstnanců všech firem na světě, kteří si 
nikdy na nic nestěžovali.  

 
 Céba byl přesvědčen, že mimozemšťané řídí lidi 
podprahovými signály. Stejně jako o tom byla přesvědčená 
Lola. A le n a rozdíl od Loly si nemyslel, že je to kvůli 
bojlerům. Céba byl toho názoru, že je to konspirace za 
účelem zvýšení pití Coca-Coly a jezení popcornu v Evropě. 
Mimozemšťané totiž zcela zjevně chtěli, aby se v Evropě pilo 
nezřízené množství Coly a jedly se kvanta kukuřičných 
pukanců. Jinak si Céba masové rozšíření tohoto ryze 
amerického druhu zábavy u nás nedovedl vysvětlit. 
 A byla to pravda. Aštar skutečně umístil do 
televizního vysílání v Evropě podprahové záběry s nápisy 
„Pijte Coca-colu“ a „Jezte popcorn“. Proč to Aštar udělal, to 
mělo vcelku jednoduché vysvětlení. Nebyla to žádná 
konspirace. Aštar pouze chtěl, aby byli Evropané šťastní. A 
to nejméně tak šťastní, jako byli šťastní Američané. 

 
  Ředitel obchodní firmy nebyl šťastný vůbec. Přestože 
pil Coca-Colu po litrech a jedl popcorn po hrstech. Dětí v 
jeho vile bylo čím dál tím více. A zisku čím dál tím méně. 
Bylo to logické. Neboť zákazníci, kteří se redukovali z řad 
jeho zaměstnanců, byli v důsledku neustálého snižování 
platů na mizině. 

 
 Kde s e berou všechny ty děti ve vile, to byla pro 
ředitele docela záhada. Děti nebyly jeho. To věděl určitě. A 
nebyly ani jeho manželky. Jeho manželka měla totiž pouze 
třináct let. Bylo to pochopitelné. Ředitel firmy miloval děti. 
Tudíž ani nemohl mít za manželku nikoho staršího. 
 Babizna si m yslela, že c hlap, k terý se o žení s 
třináctiletou, je pedofil. Byla to ale jen otázka názorů. 
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Ředitel si zase myslel, že ženská, která má plný domov 
seniorů, je nekrofil. 

 
 Manželka ředitele měla pouze třináct let. Tudíž 
nesouložila a nemohla mít děti. Přesto byla nějakých dětí 
plná vila. Manželka tomu moc nerozuměla. Ale protože měla 
jen třináct let, bylo to logické. Třináctiletým děvčatů totiž 
spousta věcí v životě nebyla jasná. A manželka ředitele 
neměla nikoho, kdo by jí ty věci vysvětlil. Nicméně se zdálo, 
že se situace začíná obracet k lepšímu. Přednedávnem se na 
internetu seznámila s dívkou jménem Terka. Když měla 
manželka ředitele nějaký problém, její kamarádka Terka jí 
vždy dokázala dobře poradit. 

 
 Začínají mi růst prsa, ale jedno je větší. Co mám 
dělat?“ ptala se třeba manželka. 
 „Dej si  do p odprsenky s rolované p onožky,“ 
odpovídala Terka. 

 
 Ředitel firmy přibývající děti neřešil. Děti měl rád. 
Takže se soustředil spíše na vydělávání peněz. Nic jiného mu 
koneckonců ani nezbývalo, když chtěl pro děti přistavět k 
vile další patra a koupit další nafukovací hrady. Neřešil ani 
své průměrně placené zaměstnance. Koneckonců, bohatl on 
jako ředitel. A to stačilo.   

 
 Aštar si myslel, že to není správné. Člověk byl tvor 
společenský. Tudíž každá jeho činnost měla být ku 
prospěchu všem. 
 Babizna byla toho názoru, že aby to bylo prospěšné 
všem, je samo o sobě tak trochu nemocné zadání. 
Altruismus nebyl přirozenou lidskou vlastností. Ti, co byli 
nahoře, se tam chtěli udržet. Ti veprostřed je chtěli nahradit. 
Pouze ti, co byli dole, neustále mluvili o společenské 
prospěšnosti. Mluvili o ní do té doby, než se dostali 
doprostřed nebo nahoru.  
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 Všechno na světě bylo otázkou trhu. Tedy co jste na 
tom trhli. A kapitál se přesouval tam, kde byl n ejlépe 
zhodnocován.  

 
 Oficiální p ropaganda t vrdila, že kapitalismus j e 
systém, ve kterém má každý šanci zbohatnout. Babi Markéta 
na základě svých zkušeností z domova důchodců říkala, že je 
to systém, který umožňuje několika málo vyvoleným plnit si 
kapsy na úkor ostatních. 
 Babizna s ní nesouhlasila. Koneckonců, její senioři 
měli svobodnou volbu. Vůbec jí nemuseli prvního odevzdat 
celý svůj důchod a pak jíst celý měsíc podélně rozpůlené 
karbanátky. Mohli si vybrat.  
 Babi M arkéta si o všem s vobodnou volbu 
představovala úplně jinak. Sníst rozpůlený karbanátek, nebo 
umřít hlady, to pro ni rozhodně žádná svobodná volba 
nebyla. Problém spočíval v tom, že neexistovala žádná 
alternativa. A to ani pro důchodce, ani pro zaměstnance. 
 Alternativa ovšem neexistovala ani pro ředitele firem. 
Ve firmách musely panovat zdravé ekonomické poměry. 
Pokud ve firmě nebyly zdravé ekonomické poměry, kapitál 
se prostě přesunul jinam. A ředitelé měli po ptákách. 

 
 Jak to kapitál dokáže, přesunovat se flexibilně z 
místa n a místo, to nikdo nevěděl. Kapitál neměl žádné 
vědomí ani podvědomí, takže jej nikdo neřídil. Céba si 
myslel, že za to může princip emergencí. Kapitál nebyl jen 
prostým součtem svých částí. Vzájemnou souhrou jeho částí 
vznikaly nové vlastnosti. 

 
 Kapitál neměl žádné s ubstituty. B yl nenahraditelný. 
Ředitel firmy si myslel, že je to tak dobře. Příliš velké 
množství substitutů bylo totiž stresující.  
 Ředitel jednou udělal experiment v supermarketu. 
Vystavil zdarma ochutnávku deseti džemů z Ukrajiny. Po 
ochutnání si  třetina zákazníků nějaký džem koupila. Pak 
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udělal ochutnávku dvaceti džemů. A po ochutnání si džem 
nekoupil nikdo. Substitutů bylo tolik, že jimi lidé byli 
stresováni. A nemohli se rozhodnout. Ředitel toužil svůj 
experiment ještě vylepšit. A sice tím, že by po z akoupení 
džemu zákazník dostal ránu. Ale z ákazníci by s  ním p ak 
zřejmě přestali na experimentu spolupracovat. A přestali by 
ho mít rádi.  
 Zákazníci ale neměli rádi ředitele už teď. Byli to totiž 
jeho zaměstnanci, kterým neustále snižoval platy. A to z 
toho důvodu, aby měl ve firmě zdravé ekonomické poměry. 

 
 Zaměstnanci si o řediteli mysleli, že je parazit. Nic 
moc nedělal. Jen si doma hrál s dětmi. Ředitel si to o sobě 
nemyslel. Navíc byl přesvědčen, že jeho zaměstnanci chodí 
do práce rádi a mají z toho prospěch stejně jako on. A kdyby 
mohli, chytili by se s ním za ruce a tančili by spolu dokola. 
Stejně jako to dělali jeho děti a jeho zákazníci. Koneckonců, 
zaměstnanci přece měli svou svobodnou volbu. Tančit s ním 
spokojeně dokola, nebo umřít hlady. 

 
 Aštar usnul. Náhle s e mu v e spánku z jevilo p odivné 
individum. „Kdo jste?“ tázal se Aštar. 
 „Jsem jako ty. Jen o krok dopředu,“ řekl neznámý.  

 
 Komandér Aštar z toho nebyl moc moudrý. Vůbec 
netušil, k do to  p odivné i ndividum j e. A ni j ak t o do káže, 
zjevovat se mu ve snu. Zjevovat se někomu ve snu totiž 
nebylo vůbec jednoduché. To neuměl ani Aštar. Proto lidem 
pouze nechával důležité listiny na rozích stolů.  

 
 Manželka ředitele nebyla vůbec přesvědčená o 
všestranné v ýhodnosti o bchodu a  v ýhodách ch ození do 
zaměstnání. Na rozdíl od jejího manžela. A to z toho důvodu, 
že nevěřila na ekonomiku s nenulovým součtem. Zisk podle 
ní vždycky vznikal ztrátou někoho jiného. Takže rozhodně 
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nemohli vydělávat všichni, jak tvrdila oficiální propaganda. 
A jak tvrdili ředitelé firem.  
 Jednou udělala experiment. Rozdala dětem ve vile 
žetony, za které si u ní mohly nakupovat sladkosti. A děti si 
hrály na o bchodní f irmu. Když d ošly ž etony i  sladkosti, byl 
konec. Nic navíc nevzniklo. A pokud zvenčí nedodala do hry 
nové sladkosti a neporušila nulový součet, děti mohly křičet 
a plakat jak chtěly, a nebylo jim to nic platné. 

 
 Křik a pláč dětí přilákal ředitele firmy. A ten 
manželce vysvětlil, že nedodržela principy emergence. 
Manželka tomu moc nevěřila. Vždycky když totiž ředitelé 
něco podělali, a každému bylo nad slunce jasné, že to 
podělali, tak řekli, že to vlastně nepodělali, neboť nebyly 
dodrženy nějaké principy. A kdyby byly tyto principy 
splněny, nikdy by se takový průser nemohl stát. Manželka 
tomu moc nerozuměla. Ale utěšovala se, že je to tím, protože 
je manželkou jen krátce. 

 
 Princip emergence byl nicméně velice jednoduchý. 
Vyrábělo se v Číně. Prodávalo se v Evropě. Danilo se na 
Kajmanských ostrovech. Nebyla to žádná legrace, ale při 
troše dobré vůle to šlo skloubit dohromady. A  nejlepší n a 
tom bylo, že jste s tím nenadělali. Ředitel firmy si myslel, že 
je to tak dobře. Střídání ročních období taky nebyla legrace. 
A také jste s tím nic nenadělali. 
 V Tanzánii roční období de facto neexistovala. De 
iure tam měli období sucha a období dešťů. Takže byli před 
Evropou v emergencích zjevně o krok dopředu.   

 
 Aštar mo c n echápal, k do j e t ím p odivným 
individuem, které se mu stále zjevuje ve snech. Ale měl silné 
podezření, že je to jeho – Aštarův – šéf. A musel sportovně 
uznat, že individum říká pravdu o tom, že je stále o krok 
dopředu. Pokaždé když chtěl Aštar umístit nějakou důležitou 
listinu na roh stolu, bůhvíjak se mu ve snu zjevil ten  



 

134 
 

 

dotyčný. A nařídil, co má v listině být. Aštar to velice špatně 
snášel. Lidé si to totiž mohli vykládat tak, jako že on – Aštar 
– nemá žádnou svobodnou vůli. A to by se velice špatně 
vyjímalo v jeho osobních materiálech. Až by se zase někdy 
ucházel o pozici komandéra. Neboť personální manažeři byli 
velmi přísní. Aštar si tedy řekl, že je na čase tu pupeční 
šňůru přestřihnout. A umístit na roh stolu nějakou vlastní 
důležitou listinu.   

 
 „Bůh sídlí na hoře Uluguru v Tanzánii,“ umístil Aštar 
důležitou listinu na roh Cébova psacího stolu. Zatímco Céba 
spal, samozřejmě. Když se Céba probudil, moc tomu 
nerozuměl. Takže šel za inženýrem Goudou. Ten z toho byl 
také docela na větvi. Navštívili tedy oba doktora Zweisteina. 
Doktor Zweistein sice taky nevěděl, o co jde, nicméně byl 
toho názoru, že by se to mělo zkontrolovat. Od toho tu 
ministerstvo kontroly koneckonců bylo.  

 
 Aštar byl velmi potěšen. Nechal spadnout svou 
vlastní, soukromou sněhovou vločku. A bylo to jen jeho 
rozhodnutí. Svobodná volba byla vážně prima. Rozhodně se 
mu zamlouvala více, než být ve spánku řízen podivnými 
individui. A nemít žádnou alternativu.  

 
 Svobodná vůle bylo velmi zajímavé téma. Spousta 
chytrých lidí se svobodnou vůli snažila dokázat nebo vyvrátit 
už spoustu let. Zatím j im to moc nešlo. Aštar ve svobodnou 
vůli nezvratně věřil. Byl totiž toho názoru, že bez svobodné 
vůle by život neměl žádný smysl. A pokud by život neměl 
žádný smysl, byl by to všechno kolem jenom nesmysl. Vše by 
spočívalo v náhodě a vládl by chaos.   

 
 Lola s i myslela, ž e v t omhle s e A štar mýlí. Opakem 
pořádku nebyl chaos. Opakem pořádku byl nepořádek. Tedy 
lidově řečeno bordel. 
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Kapitola 6 - Bordel 
 
 Bordel stál přímo naproti vile ředitele. Hned vedle 
jeho firmy. A nebyl v něm samozřejmě žádný chaos ani 
nepořádek. Naopak. V bordelu bylo všechno velmi 
organizované a spořádané. Děvčata organizovaně seděla 
dole u baru. A když přišel nějaký zákazník a vybral si holku, 
ta dotyčná s ním spořádaně odešla nahoru na pokoj.  
 Jinak to ani nešlo. Kdyby byl totiž v bordelu 
nepořádek a chaos, děvčata by nemohla souložit na 
pokojích. A bordel by pak nedosahoval zisku. V tom se 
bordel nápadně podobal firmě. A firma zase bordelu. 

 
 Ředitel firmy nebyl nijak znepokojen faktem, že 
přímo naproti jeho vile hned vedle jeho firmy stojí veřejný 
dům. Stejně jako McDonald´s totiž prosazoval marketingové 
pravidlo bratrství. To říkalo, že k dyž j e vedle p rovozovny 
McDonald´s jiná restaurace s rychlým občerstvením, rostou 
tržby obou. A vzhledem k tomu, že se veřejný dům a firma 
docela podobaly, nebyl žádný důvod, aby marketingové 
pravidlo bratrství nefungovalo také zde. Přinejmenším co se 
týče dosahování zisku.  
 Ani Stephen si nestěžoval, že je bordel hned vedle. 
Měl to blízko z práce. Stephen navštěvoval bordel cestou ze 
svého druhého zaměstnání velice často. Stephen byl ovšem 
na vozíčku, takže nesouložil. Chodil tam výhradně kvůli 
Lole.    
 Když totiž do bordelu zavítal poprvé, hned po vstupu 
ho zaujala jistá slečna. Měla dlouhé nohy, černé síťované 
punčochy a třpytky ve vlasech. A vypadala úplně jako jedna 
kolegyně z ministerstva. Stephen si tím ovšem nebyl zcela 
jistý. Neboť byl na ministerstvu povětšinu času zalezlý ve své 
kanceláři v suterénu. A diskutoval tam na internetu v 
diskuzích. Takže o statní moc nepotkával. S tephen v elice 
toužil přijít na to, zda se skutečně jedná o kolegyni z 
ministerstva, nebo ne. 
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 „Nejste od nás z ministerstva?“ tázal se Stephen. 
 „Kdepak,“ lhala Lola. A snažila se rychle zmizet. 

  
 Stephen by na rozpacích. Prostitutka, která před 
klientem utíkala a nechtěla souložit, to pro něj bylo něco 
nového. Také Lola byla na rozpacích. Invalida na vozíčku, 
který s ní chtěl jít na pokoj, to rozhodně nebylo normální. 
Zvláště když ten invalida byl její kolega z práce. 

 
 „Jak chcete souložit na vozíčku?“ divila se Lola. 
 „Bůhvíjak,“ říkal Stephen. 

 
 Kromě Stephena, který ji neustále pronásledoval, 
měla Lola v bordelu ještě dva další velké problémy. Tím 
prvním problémem byla Lolita. Stejně jako Babi Markéta 
vypadala n avlas jako Babizna, L olita zase j ako by z o ka 
vypadla L ole. Ro zdíl by l ale ve v elikosti a  kráse. L olita by la 
mrňavá a měla krátké nohy. Navíc měla akné a j ejí 
podprsenka vypadala, jako by tam někdo nacpal srolované 
ponožky.  
 Lolita se strašně chtěla vyrovnat Lole. Stephen si 
nicméně myslel, že to není možné. Byl totiž toho názoru, že i 
kdyby se  L olita p ostavila na hlavu, tak L oliny dlouhé no hy 
mít nebude. 

 
 Druhým Loliným problémem byl ředitel bordelu. Byl 
děsně šetrný. A tak nechal do všech místností svého 
veřejného domu nainstalovat červené spořivky. 
 Lola si myslela, že na některá místa nemá smysl 
spořivky vůbec dávat. Například na WC. Nebo na pokoje. 
Než s e r ozsvítily, bylo po v šem. Lola s e u ž d louho c hystala, 
že si o tom s ředitelem bordelu promluví. Nebylo to ale 
možné. Ředitel bordelu totiž trpěl všudypřítomnou 
gynofobií. A celou pracovní dobu byl zalezlý nahoře ve své 
kanceláři. Dolů mezi děvčata vzhledem ke své nemoci nikdy 
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nechodil. Také Lola trpěla gynofobií. Ale protože byla pouze 
řadovým zaměstnancem, nikoho její potíže nezajímaly. 
 Lola si chtěla s ředitelem vážně promluvit také o 
kodexu oblékání. Ředitel bordelu totiž uruputně trval na 
tom, aby jeho zaměstnankyně neustále nosily tanga. Lola si 
myslela, že není nic nevkusnějšího než vykukující proužek 
kalhotek spoza oblečení. Netušila, kdo tanga vymyslel. Ale 
byla si jistá, že to nebyl dobrý nápad. 

 
 Céba by l t oho n ázoru, ž e t anga vynalezli 
mimozemšťané. A že je to další spiknutí. Stejně jako spiknutí 
za účelem pití Coca-coly a jezení popcornu v Evropě.  
 Také Lola byla přesvědčená, že tanga vymysleli 
mimozemšťané. Mimozemšťané nutili lidi nakupovat bojlery 
a kradli papoušky. Byli to pěkní filutové. 

 
 Aštar v tom byl ovšem úplně nevinně. S vynálezem 
kalhotek se šňůrkou neměl naprosto nic společného. 
Naopak. I Aštara tanga velice iritovaly. Stejně jako Lolu. 
Pokaždé když viděl nějakou vykukující tkaničku z kalhot, 
měl nepřekonatelnou chuť za ni pořádně zatáhnout. Ale to 
nebylo v souladu s tím, že všichni na Zemi měli být šťastní. 
Takže to Aštar nemohl udělat.    

 
 Kromě nevkusných kalhotek a červených spořivek 
Lolu v  bordelu štvaly n ízké p laty. K dyž h olky zaplatily z a 
jídlo, nájemné a nějaké to oblečení, byla na konci měsíce na 
jejich kontech je dna velká n ula. L ola s i m yslela, ž e b y se 
hodily alespoň vánoční prémie. Vánoční prémie ovšem 
ředitel bordelu nedával. Byl toho názoru, že kdyby dával 
holkám vánoční prémie, na které by byl nárok, děvčata by se 
pak celý rok nesnažila. A nesplnila by roční cíle. V bordelu 
by pak tím pádem nebyly zdravé ekonomické poměry.  

 
 Aštar se celý rok snažil. Ale nebylo to k ničemu. 
Roční cíle nikdy nesplnil. Všichni na Zemi byli frustrovaní. 
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A přitom měli být šťastní. Aštar přemýšlel, kde pořád dělá 
chybu.  

 
 Ředitel bordelu sice holkám nedával prémie, zato jim 
však nabízel celou škálu jiných zaměstnaneckých benefitů. 
Například příspěvek na penzijní nebo úrazové pojištění.  
 Lola si m yslela, ž e j e to n esmysl. Bylo totiž velmi 
nepravděpodobné, že by v bordelu někdy přišla k úrazu. 
Leda že by spadla z barové stoličky. Nebo by ji Stephen 
naboural svým vozíkem. 

 
 Ředitel bordelu sice nedával svým zaměstnancům 
vánoční prémie, ale zato na konci roku pořádal vánoční 
večírek. Rok co rok v prosinci shromáždil děvčata, nasadil si 
čepici Santa Clause a rozdával dárky.   
 Ředitel bordelu se na vánoční večírek vždycky velice 
těšil. I když přitom musel statečně překonávat svou 
gynofobii. Holky se netěšily vůbec. Místo nesmyslných 
dárků, které nebyly k ničemu, by raději dostávaly prémie.  

 
 Také d oktor Zweistein rozdával n a m inisterstvu 
kontroly na vánoce dárky v čepici Santa Clause. Dělal to 
proto, aby motivoval zaměstnance k větším pracovním 
výkonům. Rozdávání dárků v čepici Santa Clause byla totiž 
obecně rozšířená úchylka všech ředitelů na světě. Poměrně 
úchylně se domnívali, že pořádání vánočních večírků povede 
k vyšším výkonům zaměstnanců a většímu zisku firem. 
Takže raději dělali Santa Clause, než aby dali zaměstnancům 
nějaké peníze n avíc. A  jelikož s i mysleli, že m ají s chopnost 
ovlivňovat silou a originalitou svých myšlenek ostatní, nikdo 
jim tu blbost nevymluvil. 

 
 Ředitel firmy měl rád vánoční večírky také. 
Rozdávání dárků svým dětem přímo miloval. Po rozdání 
všech dárků odložil santaclausovskou čepici a skákal 
společně s dětmi v nafukovacím hradu na zahradě. A všichni 
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se dobře bavili. Litoval jen, že nedokáže více motivovat své 
zaměstnance. Aby mu vydělali více peněz. Tím pádem by 
totiž bylo dárků více. A děti by v nafukovacím hradu skákaly 
mnohem radostněji. Zaměstnance mohl motivovat 
vánočními prémiemi. Lidi by pak celý rok pracovali s větším 
nadšením. Ale prémie jim nedával. Neboť se domníval, že 
bohatě stačí pořádat vánoční večírky. Byl to tak trochu 
začarovaný kruh. Bez zisku s e o všem kapitál z f irmy 
flexibilně přesunoval jinam. Kapitál se totiž odjakživa řídil 
svými vlastními zákony. A přesouval se, kam se mu zachtělo.  

 
 Kapitál b yl n edostatkovým zbožím. Dokonce i  
manželka ředitele firmy si myslela, že více peněz by 
neškodilo. Kdyby jí totiž ředitel firmy dával více peněz, 
nemusela by si je přivydělávat v bordelu jako Lolita. Ale 
nestěžovala si. Přinejmenším to měla do práce blízko. 
 Ředitel bordelu samozřejmě velice dobře věděl, že je 
Lolita manželkou ředitele firmy odnaproti. Všichni ředitelé 
na světě se totiž velmi dobře znali. Se zaměstnáváním a 
placením Lolity neměl problém. Potíž byla ale v tom, že 
Lolita nebyla plnoletá. A ředitel bordelu se děsil toho, až 
některý zákazník projeví zájem a bude chtít jít s Lolitou n a 
pokoj. Naštěstí to nebylo příliš reálné. Lolitu nikdo nechtěl. 
Protože jí bylo pouze třináct let, měla akné. A její 
podprsenka vypadala, jako by tam někdo nacpal srolované 
ponožky. Ředitel bordelu si říkal, že srolované ponožky v 
podprsence jsou výborný n ápad. A  také s ama L olita b yla 
spokojená. Její kamarádka Terka jí vždycky dobře poradila. 
Peníze měla Lolita ráda. Ale souložit kvůli nim na pokoji se 
zákazníky vůbec netoužila.  

 
 Protože Lolita nesouložila, muse la t o z a ni  v  p ráci 
všechno odedřít Lola. Nebylo tedy divu, že Lolitu nesnášela. 
Naštěstí měla Lola své druhé zaměstnání ráda. Někdy ji 
dokonce mrzelo, že to netrvá déle. Než se na pokoji stačily 
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rozsvítit spořivky, bylo většinou po všem. A Lola si mohla jít 
odpočinout mezi ostatní děvčata do baru. 
 Lole bylo velmi divné, že ředitel bordelu Lolitu platí, 
přestože ta nic nedělá. V důsledku toho v bordelu nebyly 
zdravé ekonomické poměry. Ředitel bordelu to nicméně 
divným neshledával. Věděl totiž, že je Lolita manželkou 
ředitele firmy odnaproti. A jelikož byli všichni ředitelé na 
světě kamarádi, dalo se porušování základních 
ekonomických zákonů v tomto případě omluvit.   

 
 Kromě gynofobie trpěl ředitel bordelu také pedofobií, 
tedy odporem k dětem. Děti neměl vůbec rád. Děti byly 
úžasné. Ale teprve až vyrostly. Když vyrostly a byly dospělé, 
neměl ředitel bordelu s dětmi žádný problém. Do té doby s 
nimi ale raději nechtěl nic mít. 

 
 Ani Lolita neměla děti moc ráda. Děti jí připadaly 
jako mimozemšťané. Byla to prostě jiná rasa. Byly mrňavé a 
nepředvídatelné. Člověk vůbec netušil, co od nich může 
čekat. Pořád jenom řvaly. Ti malí skřeti jí vůbec nepřišli 
roztomilí.  

 
 Ostatním lidem ovšem děti roztomilé připadaly. 
Podle evolučních psychologů za to mohla příroda. Vymyslela 
dětskou roztomilost, aby dospělí děti krmili a ochraňovali. 
Ředitel bordelu si myslel, že to mělo být přesně naopak. 
Neboť ochranu potřebovali dospělí před dětmi. A ne děti 
před dospělými. Z uřvaných dětí měl ředitel bordelu chuť 
vraždit. Což bylo na pováženou, neboť jinak to byl člověk 
klidný a velmi mírumilovný. 

 
 Také Tembe děti poměrně špatně snášel. Měl je rád 
asi tak jako houby. A stejně jako houby nebyly děti jako děti. 
Jednotlivé děti snesl Tembe ještě docela dobře. Horší byly 
děti v houfech. Stejně jako houby v trsech. A úplně nejhorší 
byly děti v houfech, které vydávaly zvuky. Což byly skoro 
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všechny. K nejděsivějším dětem pak patřily děti evropské a 
americké. Tembe si byl jistý tím, že je to nějaké evropské 
nebo americké spiknutí.   
 Tembe mít děti nechtěl. Myslel si totiž, že zvyšování 
populace povede k záhubě lidstva. Bylo to vcelku logické, že 
neustálé zvyšování populace povede k záhubě lidstva. Země 
nebyla nafukovací. A přitom se lidé stále nekontrolovaně 
množili. B ylo to  si ce logické, a le n ebyla to  st andardní 
představa. Pokud jste te dy z a s tandardní p ovažovali t o, c o 
měla za standardní většina lidí. Dalo se tedy říci, že 
Tembeho představy byly trochu úchylné. Pokud úchylné bylo 
to, co bylo nestandardní. Lidi se nekontrolovaně množili 
proto, že většina z nich měla ráda děti. Děti nesnášeli pouze 
úchylové a podivíni. Což ale byli skoro všichni. 

 
 Ředitel bordelu děti rád neměl. Zato docela 
sympatizoval s důchodci. Netušil, proč tomu tak je. Stejně 
jako nevěděl, proč mu chutná pomerančový džus, ale zato 
mu moc nechutná rajčatová šťáva.  
 Protože měl ředitel bordelu k dětem odpor, cítil se 
provinile. Děti měl přece každý rád. Také se občas cítil 
provinile proto, že mu nechutnala rajčatová šťáva. 
Rajčatovou šťávu měl přece také každý rád. 
 Děti byly důvodem, proč se ředitel bordelu n ikdy 
neoženil. Manželku by doma ještě i přes svou gynofobii 
nějak snesl. Koneckonců, holek měl plný veřejný dům. A 
docela dobře se s tím vyrovnával. Každá žena ale vyžadovala 
kompletní rodinu. I ředitel bordelu vyžadoval kompletní 
rodinu. P roblém b yl a le v  to m, jak si ko mpletní ro dinu 
představoval. Kompletní rodina pro něj bylo složení „já, ona 
a pes“. Což žádná z žen, které znal, nedovedla akceptovat. 
 Jediná žena, která byla ochotná na tohle přistoupit, 
byla jeho nevlastní sestra. K dětem měla podobný vztah jako 
on. Což bylo logické, neboť to byla jeho sestra. Svatba se 
svou sestrou nicméně řediteli bordelu připadala poněkud 
nevhodná. I když ta sestra byla nevlastní. 
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 Babi Markéta sňatky mezi příbuznými v zásadě 
neodsuzovala. Koneckonců, incestů byla plná bible. A  
nikomu to nevadilo. Babi Markétě děti v podstatě nijak 
nepřekážely. Ovšem jenom v zimě. V létě naopak děti docela 
nesnášela. Když se v létě děti hromadily v houfech pod 
otevřenými okny domova důchodců a vydávaly zvuky, měla 
babi Markéta chuť vraždit. Což bylo na pováženou, neboť 
jinak to byla žena klidná a velmi mírumilovná. Stejně jako 
ředitel bordelu. 
 V Tanzánii roční období de facto neexistovala. De 
iure tam měli období sucha a období dešťů. Tembe tedy 
mohl děti nesnášet rovnoměrně po celý rok. Takže byl před 
Evropou zjevně o krok dopředu. Stejně jako tomu bylo v 
emergencích. 

 
 Emergence byly možným vysvětlením, proč jsou děti 
v houfech pro pedofoby mnohem děsivější než děti 
jednotlivě. Systém totiž nebyl jen prostým součtem svých 
částí. Vzájemnou souhrou částí vznikaly nové, ještě 
hroznější dětské vlastnosti. 

 
 Do bordelu neustále chodily děti ředitele firmy 
odnaproti. Byla t o t ak t rochu z áhada a Lola z t oho b yla 
docela na rozpacích. Děti, které chtěly souložit v bordelu, to 
pro ni bylo něco nového.  
 Ale nebylo to zase tak tajemné, jak to na první pohled 
vypadalo. Děti ředitele firmy totiž nebyly žádné děti. Byli to 
mimozemšťané, které inženýr Gouda na ministerstvu 
proměnil v trpaslíky. A kteří odešli od Aštara, neboť je málo 
platil. V e v ile ředitele firmy mimozemšťané nemuseli 
pracovat. Celé dny jen skotačili po chodbách a skákali v 
nafukovacím hradu na zahradě. Takže bylo úplně normální, 
že chodili také do bordelu, který byl hned vedle. 

 
 Vzhledem k tomu, že mimozemšťané chodili často do 
bordelu, rostly t ím tr žby bordelu. A  p rotože h olky z ase 
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kupovaly bojlery z Ukrajiny ve firmě, bylo tím naplněno 
pravidlo marketingového bratrství McDonald´s. A všichni 
mohli být spokojení.     

 
 Všichni ovšem spokojení rozhodně nebyli. Dalo by se 
dokonce říci, že většina lidí na Zemi byla s něčím 
nespokojená a f rustrovaná. Babi Markéta si myslela, že by s 
tím měl Bůh něco udělat. To mohl, neboť byl všemocný a 
nadpřirozený.  
 Babizna s n í nesouhlasila. B abizna sice v  B oha 
nevěřila. Ale když někdy pozorovala v ýchod n ebo z ápad 
slunce, byla svolná se nad takovými věcmi zamýšlet. A došla 
k názoru, že kdyby Bůh zasahoval do našeho světa, nebyl by 
všemocný a nadpřirozený. Ale byl by zcela přirozený. A 
platily by pro něj tytéž zákony jako pro všechny ostatní 
kolem. Na konci měsíce by pak musel mít na svém kontě 
zákonitě jednu velkou nulu a musel by z toho být otrávený. 
Babizna v Boha příliš nevěřila. Ale ve frustrovaného a 
otráveného Boha odmítala věřit ještě více.   

 
 Frustrace byly zcela běžným jevem. A bohužel, 
vyřešení jedné frustrace vyvolávalo druhou. Stephen byl 
například na vozíčku. Takže nemohl souložit. Ze svého 
nesouložení byl Stephen frustrovaný. Neboť se o tom pak 
nemohl b avit na  internetu v d iskuzích. A niž b y lhal, 
samozřejmě. Přinesl si proto do bordelu gumový připínák.  
 Lola z toho byla na mrtvici. Dělat to s kolegou z 
ministerstva na vozíčku s gumovým připínákem a tvářit se, 
že je to normální, to nebylo vůbec snadné. A děsně jí to 
otravovalo. 

 
 Babi Markéta byla frustrována smrtí. A myslela si, že 
kdyby existoval Bůh, nemusela by se smrti bát. 
 Také Babizně byla smrt velmi žinantní. Babizna 
věřila v Boha jen někdy. A sice, když vycházelo nebo 
zapadalo slunce. Nezbývalo jí tedy než doufat, že zemře při 
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východu n ebo z ápadu s lunce. A ž e v t om okamžiku nebude 
Bůh zrovna moc frustrovaný. 

 
 Problémy ale neměli jen lidé v Evropě a Americe. 
Také v Tanzánii všichni trpěli různými frustracemi a 
fobiemi. Medina měla například strach z hadů. Tato havěť v 
ní vzbuzovala odpor a hnus. Velice jí vadil pohled na cokoli 
bez nožiček. Což byla trochu potíž, neboť v pralese pod 
horou Uluguru v Tanzánii bylo bez nožiček skoro všechno. 
Vše se tam plazilo, vlnilo a kroutilo se. Medina měla na hady 
neuvěřitelné štěstí. Když chtěl nějaký turista v Tanzánii 
vidět zvíře bez nožiček, stačilo vyjít si do pralesa s Medinou. 
A určitě záhy narazili alespoň na rousňáka. 

 
 Tembe byl zase otrávený z toho, že si to s ním Medina 
moc neužívá. Strašně rád by jí někdy dopřál orgasmus. 
Přesto, že byl gynofobní. Ale nebylo to možné. Medině totiž 
Tembeho penis velice silně připomínal hada. A tak nebylo 
divu, že s ním orgasmus nikdy neměla. 

 
 Všechno bylo prostě naprosto logické a provázané. A 
pro nějakou svobodnou vůli tady nebylo místo. Osud jste 
zkrátka změnit nemohli. Všechny vaše cesty vedly na jedno, 
předem určené místo. A to místo bylo v pralese na hoře 
Uluguru v Tanzánii. 
 Frustrovaní byli nejen pozemšťané, ale i 
mimozemšťané. Aštar byl například poměrně dost otrávený 
z toho, že ho inženýr Gouda proměnil v trpaslíka. Naprosto 
netušil, proč to ten divný člověk tenkrát udělal. A jak se mu 
to vůbec povedlo. Mělo to ale jednoduché vysvětlení. Jako 
ostatně všechno. Gouda to udělal, protože se Aštara po 
probuzení strašně lekl. A udělat to mohl, neboť měl ten dar 
od Boha. 
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Kapitola 7 – Bůh 
 
 Bůh nesídlil na ministerstvu za komínem ani na hoře 
Uluguru v Tanzánii. Bůh byl mimo prostor a čas. Což mu 
ovšem nebránilo v tom, aby horu Uluguru v Tanzánii často 
nenavštěvoval. Na hoře Uluguru to měl rád. Měl tam výtah, 
skvělé dopravní spojení do centra a n ádherný výhled n a 
východ a západ. Když Bůh pozoroval východ nebo západ 
slunce, měl pocit, že zrovna v tom okamžiku, jenom na 
chvíli, je všechno v pořádku.  
 Jinak byl ale Bůh většinou docela nespokojený a 
frustrovaný. Byl pořád sám. A jeho jedinou radostí by lo 
diskutování na internetu v diskuzích. Nejčastěji se vydával 
za třináctiletého chlapce jménem Lot. Největšími přáteli 
Lota byli nějaký Stephen a Terka. Když měl Lot nějaký 
problém, jeho kamarádi mu vždy dokázali dobře poradit. 

 
 „Už d louho k oukám p o jedné holce, ale je o něco 
starší. Co mám dělat, aby si mě všimla?“ psal Bůh. 
 „Nech si narůst plnovous,“ radila mu Terka. 

 
 „Kdykoli vidím sexy kočku, tak se mi postaví,“ psal 
Bůh dále. „Vůbec nevím, co s tím.“ 
 „Já taky ne,“ odpovídal Stephen. „I mně se to stává.“ 

 
 Stephen samozřejmě lhal. Nic se mu nemohlo 
postavit, protože byl na vozíčku. Ale na internetu lhali 
všichni. Takže ho to netrápilo. 

 
 Platilo to ovšem i naopak. Bůh občas dovedl dobře 
poradit svým kamarádům. 

 
 „Ještě jsem neměla kluka. Už mě to štve. Mamka 
říká, že jsem trochu odtažitá,“ stěžovala si třeba Terka. 
 „Prubni mamku, za zkoušku nic nedáš,“ psal Bůh. 
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 Bůh to mohl napsat. Neboť různých incestů byla plná 
bible. Takže se mu to vůbec nezdálo divné.  
 Divní byli s píše l idé. N osili n apříklad tanga. Bůh si 
myslel, že není nic nevkusnějšího než vykukující proužek 
kalhotek spoza oblečení. Bůh netušil, kdo tanga vymyslel. 
Myslel si, že on sám to nebyl. Ale moc jisté to nebylo. Bůh 
byl totiž velice starý. Takže už mnoho informací v hlavě 
neudržel.  
 Byla to trochu ironie, ale v podstatě se Bůh svým 
vzhledem docela podobal Babizně nebo Babi Markétě. A to 
včetně knírku. 
 Co se týče kalhotek se šňůrkou, říkal si Bůh, že jsou 
zcela jistě produktem lidské svobodné vůle. A zároveň si v té 
souvislosti říkal, jestli té svobodné vůle nedal lidem trochu 
moc. Pokaždé když viděl vykukující tkaničku z kalhot, měl 
chuť za ni pořádně zatáhnout.  

 
 Tanga byla nicméně prkotina. Opravdové problémy 
měl Bůh s Aštarem. Bůh byl skutečně Aštarovým šéfem. Tak 
jak se Aštar domníval. Zjevoval se mu ve snech čtyřicet 
hodin denně. To mohl, protože to byl Bůh. Ale Aštar jeho 
instrukce zřejmě vždycky nějak popletl. Neboť lidé stále 
nebyli spokojení a šťastní. Bůh byl přesvědčen, že je to tím, 
protože je Aštar blbý. 
 Aštar si myslel, že když už o něm Bůh všude 
rozhlašuje, že je blbý, mohl by ho přinejmenším nechat na 
pokoji. A pořád se mu nezjevovat. Bůh si to nemyslel. 
Neustálé z jevování s e Aštarovi b ylo jeho v elkou radostí. 
Jinak si moc srandy v životě neužil.  

 
 Že má  Bůh tak neschopného podřízeného, to bylo 
docela s podivem. Personální manažerku mu totiž dělala 
Lola. A ta byla velmi přísná. Pro výběr zaměstnanců měla 
svůj vlastní, tajný systém. Ovšem ten se přednedávnem zcela 
zhroutil. Vhodné adepty k zaměstnání Lole z kartotéky 
vytahoval zobákem její pa poušek. P apouška jí a le u kradl 
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Aštar. Aby se naučil lidské řeči. V důsledku nefungujícího 
systému se pak Aštar stal božím zaměstnancem. Přestože byl 
blbý. Byl to tak trochu uzavřený kruh. 
 Aštar věděl, že není zrovna nejchytřejší. Takže 
uruputně napodoboval Boha. Napodobováním svého šéfa 
nemohl Aštar nic pokazit. Neboť Bůh byl veskrze geniální a 
neomylný. To si alespoň myslel Bůh.  
 Bůh byl skvělým příkladem tohoto rozšířeného druhu 
sebeklamu. Jeho neochvějné přesvědčení, že má v sobě 
schopnost ovlivňovat silou a originalitou svých myšlenek 
ostatní, však mělo v jeho případě racionální opodstatnění. 
Bůh totiž stvořil Zemi.  

 
 Nebyla to žádná legrace udělat Zemi. Obalit ji 
ozónem a atmosférou, ab y vzduch ne unikal d o p rostoru. 
Vytvořit magnetická pole, která by odrážela škodlivé záření. 
 Bůh Zemi uklidil do nejzapadlejšího koutu Mléčné 
dráhy. A by m u d o t oho ni kdo n ekecal. J ak b ylo mo žné, že 
Bůh tohle všechno dokázal? Jen Bůh věděl jak. A byla to 
vážně velká záhada.  

 
 Země se Bohu docela povedla. Obzvláště hrdý byl na 
východy a západy slunce. Když Bůh pozoroval východ nebo 
západ slunce, měl pocit, že zrovna v tom okamžiku, jenom 
na chvíli, je všechno v pořádku. Horší to bylo s lidmi.  

 
 Všichni na Zemi byli frustrovaní. A přitom měli být 
šťastní. Aštar přemýšlel, kde pořád dělá chybu. Také Bůh 
přemýšlel, kde udělal chybu. Ale nevzdával se. A vymýšlel 
stále nové způsoby, jak lidi ke štěstí motivovat. 
 Jednou z jeho motivací bylo například sesílání 
různých pohrom. Bylo to dokonale logické. Bůh totiž 
vycházel z předpokladu, že aby lidé mohli být šťastní, musí 
být nejdříve nešťastní. Proto lidi neustále strašil a 
způsoboval jim různé rány. Mělo to i vedlejší, veskrze 
pozitivní efekt. Když se lidi báli, nevystrkovali moc růžky. 
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 Bůh na sesílání pohrom neshledával vůbec nic 
nepatřičného. Měl miliony spokojených zákazníků. A nikdo 
si dosud nestěžoval.  

 
 Bůh dal lidem svobodnou volbu. Potíž byla ale v tom, 
že většina lidí byla blbá. A když jste jim dali možnost výběru, 
hned j ste tu m ěli nepořádek a chaos. Tedy lidově řečeno 
bordel. Proto Bůh ovládal podvědomí. A usměrňoval lidi v 
tom, co mají dělat. 
 A právě tehdy jste se mohli setkat s Bohem. Když vás 
řídil pomocí vašeho podvědomí. Museli jste ale dokázat 
vnímat bez toho, aniž byste mysleli. V tom případě na velice, 
ale velice malý okamžik, než se mysl stačila vzpamatovat a 
naskočit zpátky, jste se mohli svým podvědomím setkat s 
Bohem. V mystické praxi se tomu říkalo vytržení. 

 
 Tohle ale mnoho lidí neumělo. Neuměli přestat 
myslet. Leda během spánku. Proto také Bůh chodil za lidmi 
a mimozemšťany, když spali.  

 
 Byly známy případy, kdy lidé na vozíčku ve stavu 
vytržení podali takový výkon, že mohli na chvíli chodit. 
Stephen se neustále snažil stavu vytržení dosáhnout. Doufal 
totiž, že ve stavu vytržení podá takový výkon, že si konečně 
bude moci s Lolou zasouložit bez gumového připínáku. A 
bude o tom konečně moct zasvěceně diskutovat v diskuzích. 
Aniž by lhal, samozřejmě. 
 Také babi Markéta chtěla dosáhnout vytržení. Ale z 
naprosto j iného důvodu než Stephen. Babi Markéta byla 
spíše puritánka. Což nebylo nic zvláštního, neboť byla silně 
věřící. A diskutovat na internetu o uspokojování mužských 
chtíčů jí připadalo poněkud zvrácené. V Sodomě a Gomoře 
takové praktiky byly. A nedopadlo to dobře. 

 
 Céba si myslel, že kdyby Bůh nechtěl, aby to lidé 
dělali, neobdařil by je orgasmem. Bylo to poměrně logické. 
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Mělo to ale háček. Medinu například Bůh orgasmem 
neobdařil. Podle Cébovy teorie tedy zřejmě z nějakého 
důvodu nechtěl, aby to dělala.  
 Medina to ale stejně dělala, i když orgasmus nikdy 
neměla. A Bůh si to tedy zřejmě nepřál. Dělala to kvůli 
Tembemu. Tembe to zase dělal kvůli Medině. Byl to tak 
trochu uzavřený kruh. Medina všechny své orgasmy 
předstírala. Aby udělala Tembemu radost. Také Tembe 
všechny své orgasmy předstíral. Aby udělal radost Medině. 

 
 Lidé byli vůbec hrozní podvodníci. Lhali na internetu 
v diskuzích. Lhali a předstírali také mimo internet. Doktor 
Zweistein například jednou předstíral, že orgasmus nemá. I 
když ho měl. Bylo to v bo rdelu. A le by lo t o celkem lo gické. 
Doktor Zweistein to tehdy udělal proto, aby si za své peníze 
více zasouložil. Inženýr Gouda orgasmy nepředstíral. Gouda 
do bordelu nikdy nechodil. Bál se totiž, že by svým dotekem 
mohl nějakou prostitutku proměnit v trpaslíka. 

 
 Ředitel firmy měl orgasmus vždycky, když se na konci 
měsíce na jeho účtu objevila mzda za uplynulý měsíc. Což 
bylo pochopitelné. Neboť to byl ředitel. A na jeho výplatě to 
bylo znát. Jeho zaměstnanci žádné orgasmy neměli. Nebylo 
divu, když na jejich účtech byla pořád velká nula. Dlužno ale 
říci, že nepracovali čtyřicet hodin denně jako ředitel firmy. 
 Zaměstnanci moc nepracovali. Mysleli si totiž, že 
když ředitel předstírá, že je dobře platí, mají i oni právo 
předstírat. A sice, že pracují.  

 
 Bůh byl poměrně starý. Takže moc neměl rád děti. 
Vydávaly zvuky a rušily ho při práci. 
 „Když budete zlobit, tak dopadnete jako město 
Sodoma,“ strašil je vždycky Bůh. Aby byly zticha. 
 „Takové město jsme nikdy neviděly,“ odpovídaly děti. 
 „No právě,“ říkal Bůh. 
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 Bylo to trochu divné, že má Bůh na hoře Uluguru v 
Tanzánii děti. I když je nesnášel. Ale nic zvláštního na tom 
nebylo. Ještě více než děti totiž Bůh nesnášel lidi. A to 
přesto, že je stvořil. Bůh měl rád svůj klid. Proto také umístil 
do pr alesa pod h orou Uluguru spoustu h ub. A by se  tam 
Tembe b ál c hodit. A ne vodil mu  n a horu U luguru turisty. 
Proto také umístil do pralesa spoustu dětí. A sice k 
odstrašení všech pedofobiků.  
 Nebyly to ovšem žádné děti, které skotačily v pralese. 
Byli to mimozemšťané, které inženýr Gouda na ministerstvu 
proměnil v trpaslíky. Což byl také jediný důvod, proč Bůh 
Goudovi tuhle schopnost dal. 

 
 Bůh byl poměrně starý. Jeho sídlo na hoře Uluguru 
proto vypadalo jako domov důchodců. Vše bylo 
přizpůsobeno požadavkům a potřebám starého člověka. 
Toaletu měl Bůh závěsnou a nechal si ji instalovat výše. Aby 
se mu na ni pohodlně sedělo a bez potíží vstávalo. A aby se 
klozet se dal jednoduše udržovat v čistotě. Toaleta byla 
poměrně frekventovaná. Neboť všechno bylo většinou docela 
k posrání.  

 
 Bůh se strašně nudil. V poslední době se jeho novou 
zábavou stalo kupování bojlerů. Bojlery nakupoval, i když je 
vůbec nepotřeboval. Což jenom dokazovalo, že také Bůh je 
součástí systému. Stejně jako Aštar nebo třeba Zweistein. A 
že podvědomí není vrcholem všeho. 
 Bylo zde totiž něco, co musel respektovat dokonce i 
sám Bůh. Na Zemi musely panovat zdravé ekonomické 
poměry. Proto také Bůh nemohl ovládat kapitál. Kapitál se 
řídil svými vlastními zákony. A přesouval se, kam se mu 
zachtělo. Kdo ovládal kapitál, byl prostě pánem všehomíra.   

 
 Ředitelé firem i bordelů neustále vymýšleli nové a 
nové způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyšším 
pracovním výkonům. Protože toužili mít vysoké zisky a 
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chtěli tím způsobem přilákat kapitál. Jednou z motivací bylo 
například to, že zaměstnance málo platili. Bylo to dokonale 
promyšlené. Ředitelé totiž vycházeli z toho, že aby lidé mohli 
být šťastní a výkonní, musí být nejdříve nešťastní a 
nevýkonní. A v důsledku svých malých platů lidé skutečně 
nešťastní a nevýkonní byli.  

 
 Ředitelé firem byli velmi sebevědomí lidé. 
Sebevědomí zaměstnanců bylo na nule. Nebylo divu, když 
byla na nule i jejich konta. Ředitelé svým přílišným 
sebevědomím a přebujelými egy velice trpěli. Denně psali do 
online psychologických poraden a dožadovali se pomoci.  

 
 „Mám příliš vysoké sebevědomí. Můžete mi nějak 
pomoct?“ psal doktor Zweistein denně do své oblíbené 
online poradny. 

 
 Ale nikdy mu nikdo neodpověděl. Považovali ho tam 
totiž za provokatéra. V důsledku toho, že Zweisteina v 
poradně ignorovali, jeho sebevědomí klesalo. Takže mu tím 
vlastně pomáhali. A ani o tom nevěděli. Zweistein pak ale 
musel vždycky zatelefonovat Lole. Aby si sebevědomí zase 
zvýšil. Neboť bez vysokého sebevědomí a přebujelého ega by 
stěží mohl fungovat jako ředitel ministerstva. Tím ale snížil 
sebevědomí Lole. A Lola pak musela psát do poradny.  

 
 „Mám příliš nízké sebevědomí. Můžete mi nějak 
pomoct?“ psala Lola. 

 
 Ale nikdy jí nikdo neodepsal. Měli tam všichni totiž 
tak malé platy a sebevědomí, že na dotazy raději vůbec 
neodpovídali.  

 
 Lidé se silným sebevědomím byli poměrně dost 
neoblíbení. Skoro se dá říci, že je v podstatě nikdo neměl 
rád. Svým sebevědomím totiž velice obtěžovali všechny v 
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okolí. Neustále stavěli na odiv své znalosti, krásu a výši 
svých k ont. Ničeho se nebáli. Plnili ty nejnáročnější úkoly. 
Ostatní lidé z nich měli pocity méněcennosti. 
  Bylo to docela logické, že ostatní lidé měli ze 
sebevědomých lidí pocity méněcennosti. Pocity 
méněcennosti totiž vznikaly tím, že se lidé porovnávali s 
jinými lidmi.  Ale když jste se porovnali s někým velmi 
sebevědomým, zákonitě jste skončili až na druhém místě. 
Cítili jste se pak mizerně. A měli jste pocit, že s vámi něco 
není v pořádku.  

 
 Inženýr Gouda se například velice rád srovnával s 
doktorem Z weisteinem. P rotože t oužil být j ako o n. Ale 
srovnání s doktorem Zweisteinem pro něj vždy dopadlo 
tragicky. Neboť doktor Zweistein byl geniální. Nebo si to o 
sobě alespoň myslel. Takže Gouda mohl být přinejlepším jen 
jeho nohsledem. Ale nikdy ne  Zw eisteinem. V  důsledku 
neporovnatelnosti s  Zweisteinem se  p ak G ouda cí til 
méněcenný.  
 Ovšem t aké do ktor Zweistein se sro vnával s  
ostatními. A měl také komplexy méněcennosti. Logicky totiž 
toužil být stejný jako ti, se kterými se srovnával. Paradoxně 
tedy chtěl být stejný jako inženýr Gouda. 
 Aštar chtěl být jako Bůh. Ale Bůh chtěl být jako Aštar. 
Bylo to docela pochopitelné, protože také Bůh byl součástí 
systému a platila pro něj stejná pravidla jako pro všechny 
ostatní. Bůh ovšem nebyl jako Aštar a měl z toho komplex. A 
svůj komplex si ještě zhoršoval. Tím, že se snažil být 
nadřazený. 

 
 Také Zweistein se docela úspěšně pokoušel být 
nadřazený. Být nadřazený mělo totiž svou logiku. Jestliže 
jste se cítili méněcenní ve srovnání s ostatními, snažili jste 
se zákonitě být stejně dobrý jako všichni ostatní. A od toho 
byl už jen krůček k tomu, že jste se pokoušeli být lepší než 
ostatní. Což bylo špatně. Snaha být lepší než ostatní vás 
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dostávala do uzavřeného kruhu. V důsledku této snahy jste 
totiž nebyli jako většina ostatních. A v případném porovnání 
jste nedopadli dobře. Na konci vašeho snažení jste tedy na 
tom byli mnohem hůř než na začátku. A čím víc jste se 
snažili, tím to bylo horší. Čili paradoxně bylo lepší nic 
nedělat. A o nic se nesnažit. 

 
 Gouda se choval nadřazeně. Tudíž byl vlastně 
méněcenný. Také Bůh se choval nadřazeně. Ale o 
méněcenosti tady nemohla být řeč. Neboť Bůh stvořil Zemi. 
A jen on věděl jak. Bůh nebyl jako nikdo jiný a jako jiní být 
ani nemohl. Koneckonců se od něho neočekávalo, že by měl 
být j ako o statní. A od ostatních se nečekalo, že by měli být 
jako Bůh.  

 
 Nízké sebevědomí vznikalo v době, kdy jste ho měli 
ještě dost. Ale neuvědomovali jste si, že vám klesá. Takže 
jste s tím nic nedělali. Potíž ovšem byla, že v okamžiku, kdy 
jste si uvědomili, že vám klesá sebevědomí a chtěli jste s tím 
něco udělat, bylo již pozdě. Neboť nízké sebevědomí jste v té 
chvíli měli v důsledku toho, že jste na to přišli. A změnit jste 
to nemohli. Protože nízké sebevědomí jste měli následkem 
příčiny, která se teď už nacházela v minulosti. Řešit příčinu 
v minulosti jste nemohli. Už jste se k ní nedostali. Existovala 
totiž nevratnost času. A příčina nikdy nemohla předběhnout 
následek. To byl zákon kauzality. Paradoxně tedy bylo lepší 
vůbec nic nedělat. A o ničem raději moc nepřemýšlet. Abyste 
se náhodou nedostali do nějakého kauzálního průšvihu. 

 
 Kauzální průšvihy byly poměrně dost neoblíbené. 
Skoro se dá říct, že je v podstatě nikdo neměl rád. Porušená 
kauzalita b yla t otiž h rozbou v šehomíra. T akže s e j í v šichni 
snažili v šemožně vyhnout. Na jeden kauzální megaprůšvih 
bylo nicméně už delší dobu zaděláno. 
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 Ten průšvih spočíval v tom, že ředitelům firem 
přestávalo stačit, že měli stejně jako ostatní. A začínali chtít 
mít více než ostatní. Aby ovšem v uzavřeném kruhu obchodu 
mohli mít více než ostatní, museli nějak přesvědčit lidi, aby 
kupovali, co nepotřebovali. Přesvědčovali je podprahovými 
signály. Lidé pak nakupovali bojlery, i když je nechtěli. 
Podprahové vysílání ovšem nebylo zadarmo. Aby ředitelé 
mohli zap latit v ysílání podprahových signálů, museli snížit 
svým zaměstnancům mzdy. Ti pak nemohli nakupovat zboží. 
Neboť to byli nejen zaměstnanci, ale také zákazníci. 
 Prodávat zboží lidem, kteří nemají peníze, byl docela 
oříšek. Ale ředitelé firem to nakonec vyřešili. Byli totiž 
geniální. Nebo si to alespoň mysleli. Ředitelé začali lidem 
peníze půjčovat v bankách. 

 
 Tím, že zákazníci nakupovali na dluh dříve, než měli 
k dispozici peníze na kontě, se ale úplně změnila kauzalita. 
Zákazníci totiž nakupovali ještě předtím, než vytvořili nějaké 
úspory. Jinak koneckonců nakupovat ani nešlo, když na 
kontech zaměstnanců byla stále nula. Tímto způsobem se ale 
původní uzavřený kruh obchodu změnil v kauzální průšvih lidí 
žijících na dluh, aby mohli ředitelé prodávat zboží, které nikdo 
nepotřeboval. A tak se ze zákazníků, které Bůh obdařil 
svobodnou vůlí, stali otroci zbytečností. Změnil se přirozený 
řád věcí. A ani Bůh nevěděl, jak se to všechno mohlo stát.    

 
 Bůh byl právě na hoře Uluguru a kochal se západem 
slunce, k dyž sl yšel j et výtah. Zazvonil zvonek u dveří. Za 
dveřmi stála skupinka turistů. Dokonce s sebou měli i nějaké 
důchodce a děti. Bůh si pomyslel, jestli té svobodné vůle 
nedal lidem přece jen trochu moc. Už s tím ale nemohl nic 
dělat. Protože příčina byla někde v minulosti. A řešit j i tedy 
nemohl. 

 
 Všechno prostě mělo svůj začátek a konec. A ten 
začátek a konec se jmenoval Uroboros. 
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Kapitola 8 – Bůh ví jak 
 
 Uroboros byl o brovská ž ába. A  ce lý známý v esmír 
měl na svém hřbetě. Uroboros byl vzácná žába, rákosnička 
ulugurská. B yl počátkem i koncem. Symbolem neustále se 
opakujícího. Známý vesmír byl totiž něco jako uzavřený 
kruh. Kdyby byl Uroboros hadem, byl by jistě zakousnutý do 
svého vlastního o casu. A le p rotože byl ž ába, n ikde 
zakousnutý nebyl. Neměl totiž ocas. Uroboros byl velice rád, 
že nemá ocas. Takže do něj nemusí být zakousnutý. Ocas mu 
totiž silně připomínal penis. A mít ho v puse by mu bylo 
poměrně žinantní. 

 
 Všechno začalo telefonátem jedné mrazivé 
prosincové noci z pátku na sobotu. Uroboros právě pořádal 
pro své děti vánoční večírek. V čepici Santa Clause rozdával 
dárky. Volal kojenecký ú stav. J estli prý U roboros c hce 
adoptovat chlapečka nebo holčičku. Právě se narodili, a 
jejich rodiče je nechtěli. O adopci si Uroboros 
přednedávnem oficiálně požádal. Děti totiž miloval. A 
každou v olnou ch vilku s n imi skákal v  n afukovacím h radu, 
který měl doma na zahradě. Trpěl ovšem gynofobií. Takže 
měl rád jenom chlapečky. Uroboros se tedy rozhodl pro 
chlapce. Tím chlapcem byl Bůh. Jak by se situace vyvíjela 
dále, kdyby byl Bůh žena, o tom můžeme pouze spekulovat. 
Natožpak kdyby to byla třeba žena trpící gynofobií. Faktem 
ale je, že Uroboros později svého rozhodnutí velmi litoval.  

 
 Většina nechtěných dětí byla ráda, že se narodila. Ale 
ne Bůh. Od začátku s ním byly jenom problémy. Nechoval se 
vůbec tak, jak by měl. Odmítal například skákat s Uroborem 
v nafukovacím hradu na zahradě. Uroboros upřímně 
nechápal proč. Měl miliony spokojených dětí. A žádné z nich 
si na skákání nikdy nestěžovalo.     
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 Uroboros Bohu vůbec nerozuměl. Bůh měl dlouhé 
vlasy, no sil m artensky a  p oslouchal rokenrol. Dl ouhé v lasy 
Bůh nosil, protože se to líbilo holkám. A taky proto, že mu to 
Uroboros zakazoval. Bůh se totiž už od začátku s nadšením 
chytal všeho, co bylo na indexu. Ať to byla hudba, oblečení 
nebo t řeba východní náboženství. Z dovolené v Thajsku se 
vrátil v oranžovém plédu a ostříhaný dohola. Nedá se ale 
říci, že by se Uroborovi bez vlasů líbil více než s vlasy.   

 
 Uroboros b yl toho n ázoru, ž e celý známý v esmír j e 
geniálním a  d okonalým a rchitektonickým dí lem. C ož bylo 
pochopitelné. Neboť jej vytvořil on sám. Bůh si to nemyslel. 
Nebylo nic a pak to bouchlo. Bůh v tom skutečně neviděl nic 
dokonalého ani geniálního. 
 Uroboros celý známý vesmír udělal nepomíjející a  
nesmrtelný. Pak mu do toho ale začal fušovat Bůh. Stvořil 
Zemi v nejzapadlejším koutu Mléčné dráhy. Uroboros Boha 
nechal, ať se baví.  
 Bůh byl frustrovaný. Nic se mu nedařilo. Stvořil 
například světlo, které se pohybovalo vysokou rychlostí. Ale 
ať bylo světlo seberychlejší, všude kam dorazilo, n ašlo 
Uroborovu tmu, která tam už na něj čekala. Bůh z toho byl 
doopravdy otrávený.  

 
 Bůh tedy stvořil na Zemi život. Život bylo něco, co ve 
vesmíru nemělo místo. Zvyšovalo to entropii a kazilo to 
celkový dojem. A Bůh navíc stvořil lidi, kterým dal 
svobodnou v olbu. Ur oboros s i m yslel, ž e j e svobodná v olba 
nesmysl. Nechápal, proč by lidé měli trpět stresem z 
nutnosti volit si svou vlastní cestu. 

 
 Protože si Uroboros myslel, že je svobodná vůle 
nesmysl, vytvořil ekonomické zákony. Ty způsobily, že na 
konci měsíce měl každý člověk na svém kontě jednu velkou 
nulu. A to byl konec svobodné volby. Pokud byl totiž člověk 
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v dluzích, těžko mohl dělat nějaká svobodná rozhodnutí. A 
Uroboros si myslel, že je to tak dobře. 

  
 Bůh mohl na Zemi zařídit téměř vše. A to z t oho 
důvodu, že ovládal podvědomí. Kdo totiž ovládal 
podvědomí, měl absolutní moc nad všemi lidmi i zvířaty. 
Bůh ale nemohl ovládat kapitál. Kapitál se přesunoval zcela 
nezávisle tam, kde byly zdravé ekonomické poměry. Za to 
mohl Uroboros. Docela tím Boha naštval.   

 
 Svobodná volba byla dopravdy hrozný nesmysl. Díky 
svobodné volbě si lidi mohli půjčovat v bankách. A kazili tím 
kauzalitu. Díky svobodné volbě si lidi vůbec dělali, co chtěli. 
Nosili například nepohodlná tanga. Nebylo tedy divu, že 
díky svobodné volbě nechal Aštar spadnout svou vlastní, 
soukromou sněhovou vločku. Ta způsobila lavinu. A smetla 
Boha ze svého piedestalu na hoře Uluguru. 

 
 Poté co se doktor Gouda z Aštarovy důležité listiny 
dozvěděl, že Bůh žije na hoře Uluguru v Tanzánii, chtěl 
listinu nejdříve co nejrychleji skartovat. Aby z toho 
nevznikly zbytečné problémy. Ale na ministerstvu nebyly 
skartovačky. Gouda tedy neměl jinou volbu než odletět s 
výjezdovým komandem do Tanzánie. A přivézt Boha na 
ministerstvo. O d t oho ta dy m inisterstvo ko ntroly 
koneckonců bylo. Kdyby Gouda hrál mrtvého brouka jako 
obvykle, mohlo mu to zlomit vaz jako řediteli ministerstva. A 
to bylo to poslední, co si Gouda jako ředitel přál. Kdyby totiž 
nebyl ředitelem, měl by na konci měsíce na svém kontě 
velkou nulu jako jeho zaměstnanci. A to by se mu ani za mák 
nelíbilo. Svobodná vůle byla iluze.  
 V důsledku toho všeho teď Bůh úpěl v jedné ze 
suterénních kobek ministerstva kontroly.   

 
 Céba si nebyl zcela jistý, jestli vůbec ministerstvo 
kontroly může kontrolovat Boha. Céba b yl t otiž n a 
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ministerstvu jen krátce. Doktor Zweistein byl přesvědčen, že 
ano. T aké i nženýr Gouda si  to myslel. P rotože si to  myslel 
doktor Zweistein. Lola byla toho názoru, že pokud je Bůh 
doopravdy součástí systému a kupuje si bojlery, tak pro něj 
platí stejná pravidla jako pro ty ostatní. Čili by se měl 
pořádně zkontrolovat.  
 Babi Markéta chtěla Boha trochu proklepnout taky. 
Viděla v tom totiž velkou šanci pro zachování své identity. 
Babi Markéta se bála smrti. A doufala, že by to Bůh mohl 
nějak zařídit.  
 Stephen to nicméně mohl babi Markétě zařídit už 
teď. Uměl totiž přenést lidské vědomí do počítače. Stephen 
byl geniální. Nebo si to o sobě alespoň myslel. Nikdo tomu 
sice nevěřil - že by Stephen mohl být geniální - ale to nebylo 
vůbec důležité. Důležité bylo, že tomu věřil sám Stephen. 
 Přenést lidské vědomí do počítače nebylo zase tak 
složité, když jste věděli jak na to. Potřebovali jste jen 
odpovídající kapacitu uložiště. Na vědomé úrovni vaši 
identitu netvořilo nic víc a nic méně než  vaše vzpomínky. A 
hard disk počítače byl pro ty vzpomínky čímsi jako božskou 
podstatou. Jak to ale Stephen dokázal? Odpověď byla 
prostá. Stephen měl ten dar od Boha. Stejně jako inženýr 
Gouda. 

 
 Stephenovy zbrusu nové Windows v sobě obsahovaly 
různé programy. Programy si neuvědomovaly svou funkci v 
operačním systému. Byly jako lidé. Ve stejném postavení 
byla totiž i lidská existence. Existovala v rámci vyšší, božské 
podstaty. Bůh nebyl ničím jiným než seskupením jednotek. 
Množinou vědomí či duší, které plnily s vou úl ohu v  r ámci 
celku.  
 A se smrtí to bylo jako s vypínáním počítače. Stephen 
ho vypnul, hard disk zašramotil, zhasl monitor. Pár sekund 
se ještě dotáčel větrák. Stephen s e v ždy t rochu bál, z da s e 
produkt Microsoftu zase znova zapne, nebo bude muset on – 
Stephen - přejít na linux. Byly to ovšem plané obavy. 
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Windows či linux byly pouze Stephenova svobodná volba. A 
z hlediska zdravých ekonomických poměrů v tom nebyl větší 
rozdíl.  
 Stephen už část jednoho vědomí ve svém počítači 
měl. Byla to dolní polovina Loliny identity. Proto si se svým 
počítačem pořád povídal a svěřoval se mu s různými 
bolístkami. A taky mu čas od času sděloval, co nehezkého 
zase p rovedl doktoru Z weisteinovi. Proto t aké St ephen 
hystericky plakal, když měl svůj počítač někdy opustit. B yl 
totiž do Loly beznadějně zamilovaný a toužil s ní souložit bez 
gumového připínáku.   

 
 Mozek tedy bylo zjevně možné nahrát do počítače bez 
větších komplikací. A nebyl k tomu ani zapotřebí nějaký 
extra velký vypočetní výkon. Doktor Zweistein například 
věřil, že Lolin mozek by se vešel i do kalkulačky. Doktor 
Zweistein byl totiž přesvědčen o tom, že je Lola blbá. O svém 
mozku si zato myslel, že by bylo potřeba nejméně sto let 
nepřetržitého přenosu, než by ho načetli. Gouda si totiž 
myslel, že je geniální. O tom samém byl ale přesvědčen také 
Bůh. 
 Doktor Z weistein s e mýlil. Lolin m ozek n emohla 
pojmout obyčejná přenosná kalkulačka. Byl k tomu třeba 
celý Stephenův počítač. Lola byla skutečně blbá. Ale bylo to 
částečně i z toho důvodu, že měla díky Stephenovi část své 
ukradené identity v počítači.   

 
 „Jak se to mohlo stát?“ rozčilovala se Lola. 
 „Bůhvíjak,“ odpovídal z centrálního počítače Bůh. 

 
 Stephen totiž po příjezdu z Tanzánie přenesl Boží 
identitu do centrálního počítače ministerstva. Udělat to 
mohl, neboť měl ten dar přímo od něj, od Boha. Mít Boha v 
centrálním počítači ministerstva mělo nesporně své výhody. 
Byl totiž geniální. Nebo si to o sobě alespoň myslel.  
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 Nedá se říci, že by Boží e xistence v ce ntrálním 
počítači byla zcela dobrovolná. Ale byl pouze součástí celku, 
takže s tím nemohl nic dělat. 

 
 Věčný a nepomíjivý byl jen Uroboros, ne Bůh. 
Uroboros se sám zabíjel a  pak s e rodil a  ženil s e sebou 
samotným. Oplodňoval sám sebe. Takže nepotřeboval 
partnerovi výměnou za soulož poskytovat žádné orgasmy. B yl 
věčným koloběhem, životem i smrtí. Plození a zánik byly jen 
stadia pohybu. V Uroborovi se  n ic n eztratilo. Nekonečno se 
uskutečňovalo jako věčný návrat. Přesto se Uroboros bez Boha 
neobešel. 

 
 Všude kam dorazilo Boží světlo, našlo Uroborovu 
tmu. A  dalo s e říci, že tma světlo ke s vé existenci nutně 
potřebuje. Jinak ztrácela smysl. Kdyby byly v šechny ž eny 
krásné, stěží byste mohli nějakou krásnou ženu poznat v 
davu. Vnímání krásy by také ztratilo smysl. Potřebovali jste 
prostě dav ošklivek, abyste je mohli s někým hezkým 
porovnat a říct: „To je ale krasavice!“  
 Dobro potřebovalo zlo. Láska potřebovala nenávist. 
Geniální člověk potřeboval nějakého blba.  
 Doktor Zweistein nutně potřeboval Lolu. Aby jí mohl 
několikrát denně zatelefonovat a potvrdit si, že je on – 
doktor Zweistein – naprosto geniální. Na druhé straně, Lola 
zase potřebovala Lolitu. Loliny dlouhé nohy by bez srovnání 
s prťavou Lolitou totiž nebyly to pravé. Bylo to podivné, ale  
dokonce ani zdravé ekonomické poměry nebyly úplně 
soběstačné. Potřebovaly lidi se svobodnou volbou, aby je 
někdo mohl identifikovat.  

 
 „To je ale krasavice,“ říkal v bordelu jeden zákazník. 
 „Máš pravdu,“ odpovídal druhý. „Ta mrňavá s akné se 
s tou velkou vůbec nedá srovnat.“ 
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 Skutečně nebylo moc obtížné pochopit, že každá 
součást celku je potřebná. A že tedy není důvod, aby ředitelé 
brali pětkrát více než jejich zaměstnanci. Všichni t omu 
docela rozuměli. Nerozuměli tomu jen ředitelé.  
 Céba si myslel, že pochopit smysl všehomíra je pro 
průměrného ředitele nemožné. By lo t o asi j ako k dyby s e 
hloupá žába dostala do supermoderní kosmické lodě a 
snažila se odhadnout její účel podle toho, co ze své omezené 
ředitelské pozice viděla.  
 Uroboros v tomto s Cébou zásadně nesouhlasil. 
Myslel si totiž, že žáby jsou be zesporu velice inteligentní 
druh. A že vůbec nejsou hloupé. Myslel si to proto, že byl 
sám žábou, obří rákosničkou ulugurskou. 

 
 Bůh stvořil člověka k obrazu svému. A do ráje dal 
strom s jablky svobodné volby. Uroboros stvořil rákosničky 
ulugurské. A le na r ozdíl od Boha j im ž ádný s trom ne dal. 
Nechtěl, aby rákosničky trpěly stresem z nutnosti volit si 
svou vlastní cestu. To byl ten první důvod. A za druhé, 
Uroborovým žábám jablka fakt moc nechutnala. 

 
 Poté co Stephen nahrál Boha do centrálního počítače, 
nahrál tam také babi Markétu. Tím zcela vyřešil její problém 
se smrtí. Vyřešil tím také Babiznin problém. Rozpůlené 
karbanátky u ž o d toho o kamžiku n ikdo ne reklamoval. A  
Babizna se tak mohla v klidu věnovat svým starouškům a 
léčbě své prokrastinace. Pak Stephen nahrál do počítače 
sebe. Byla t o j ediná možnost, j ak d osáhnout  v ytržení a 
souložit s  dolní p olovinou Loliny i dentity bez g umového 
připínáku.  
 Ještě předtím než se Stephen nahrál do centrálního 
počítače, rozeslal elektronický oběžník, ve kterém upozornil 
na nesrovnalosti v počtech žárovek z Ukrajiny. Zweisteina 
na hodinu propustili. Čímž bylo potvrzeno, že elektronické 
oběžníky je nejlepší bez čtení mazat. 
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 Po vyhazovu z mi nisterstva se doktor Zw eistein 
pokoušel uchytit jako realitní makléř a prodejce ojetých 
automobilů. Jeho nové zaměstnání ho plně uspokojovalo. 
Realitní makléře a prodejce ojetých automobilů měl totiž 
každý rád. Práce se Zweisteinovi líbila. Nula na kontě se mu 
líbila už méně. Proto docela uvítal nabídku ředitelování, 
kterou mu dohodil ředitel o bchodní f irmy. Ž e takovou 
nabídku Z weistein dostal, bylo logické. Všichni ředitelé byli 
totiž přátelé a kamarádi. Měli se rádi, drželi se za ruce a 
tančili spolu dokola.    
 Ředitel firmy se stal ředitelem bordelu. Pracoval 
čtyřicet hodin denně. Zakázal tanga a červené spořivky, 
takže se děvčatům víceméně ulevilo. Vánoční večírky ale 
nezrušil. Chtěl motivovat holky k větším pracovním 
výkonům. A nikdo mu nevymluvil, že je to kravina. 
 Ředitel bordelu se stal ředitelem ministerstva. 
Bordely s e totiž n ápadně podobaly fi rmám. A  firmy z ase 
bordelům a ministerstvům. Tak to tiž f ungovalo 
marketingové pravidlo bratrství.   

 
 Lola byla i nadále blbá. Což bylo logické, když měla 
dolní polovinu své identity v počítači. Nicméně získala 
alespoň zpět svého papouška. Takže mohla bez problémů 
fungovat jako personální manažerka. 
 Lolita se rozvedla s ředitelem firmy. Měla teď nového 
manžela. Dohodila jí ho Terka. Lot byl sice něco mladší než 
ona, ale vypadal starší, protože měl plnovous. V bordelu už 
Lolita ne pracovala. Měli s Lotem poměrně šťastné 
manželství. L ot byl h odný a pozorný. Jediné, co  j e trápilo, 
byla s kutečnost, že Lolita nemohla otěhotnět. Což b ylo al e 
normální, neboť byla moc mladá. Měla pouze třináct let a 
nesouložila. A Lot byl navíc pouze virtuální.  
 Také Babizna se snažila otěhotnět. Ale marně, 
protože byla moc stará. A také z toho důvodu, že neměla 
žádného ma nžela. A ni v irtuálního j ako Lolita. P o r oce 
marného s nažení se n akonec o brátila na kojenecký ú stav. 
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Vše dopadlo dobře. Dostala svého vysněného chlapečka. Od 
začátku s ním byly jenom problémy. Ale změnit to už 
nemohla. Platila tady kauzalita a nevratnost času. 

 
 Aštar zrušil obchodní značku Vesmírní lidé. Co jiného 
mu taky zbývalo, když byl na střeše za komínem úplně sám.  

 
 Bůh zaměstnal inženýra Goudu. K aždý g énius t otiž 
potřeboval nějakého blba. Aby se s ním mohl porovnávat.  

 
 Inženýr G ouda měl teď tedy svého nového šéfa. A 
snažil se být jako on. Nebylo divu, když byl jeho nohsledem. 
Mít šéfa v počítači mu naprosto vyhovovalo. Nemohl se ho 
totiž dotknout a proměnit ho v trpaslíka. 

 
 Mimozemšťané dále bydleli u ředitele firmy a skákali 
v nafukovacím hradu, který měl doma na zahradě. Byli 
docela spokojení. Proč by taky ne, když tam měli všechno 
zadarmo a nemuseli nic dělat. 

 
 Zaměstnanci nadále pracovali za průměrné mzdy a 
podávali pouze průměrné výkony. Byli docela nespokojení. 
Nebylo divu, když měli na konci měsíce na kontech nulu.  

 
 Ředitelé průměrně platili své zaměstnance. Aby byly 
v jejich firmách zdravé ekonomické poměry. A divili se, že 
zákazníci jejich zboží nekupují, protože nemají dost peněz.   

 
 Důchodci skotačili po chodbách a nadávali na děti, 
které pod okny domova důchodců vydávaly zvuky. Byly tím 
děsně otravné. Což bylo logické, protože to byly děti. 
 Kočka Božena žádné z vuky n evydávala an i 
neskotačila. Protože to byla kočka. A jako kočka moc dobře 
věděla, že je skutečně nejlepší nic nedělat a o nic se nesnažit.   
 Céba stále pracoval na ministerstvu. A netušil, jaká je 
náplň jeho práce. Zaměstnání ho tudíž nebavilo a těšil se, až 
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dostane horečku. A nebude muset do práce. Ostatně jako 
všichni ostatní zaměstnanci. 

 
 Tembe byl na tom podobně. Nikdy se nedozvěděl, 
jaké jsou pracovní p ovinnosti bílého sp rávce p ralesa. 
Nicméně byl za svou práci placený, takže by l d ocela rád, ž e 
má stálé místo. Jako spisovatel psal samé kraviny a vášnivě 
diskutoval na internetu v  diskuzích. J eho i nternetová 
úchylka nak onec d ošla ta k daleko, ž e pod různými nicky 
diskutoval sám se sebou. Ale to bylo normální a dělali to tak 
všichni. Takže se tím ani moc netrápil.  

 
 Medina si koupila nové síťované punčochy a třpytky 
do vlasů. Aby měla v čem chodit po pralese. A také aby měla 
v čem vystupovat v kabaretu. Za ušetřené peníze ze svého 
vystupování v kabaretu si pořídila bojler z Ukrajiny. 
Okamžitě po zakoupení bojleru jí ale došlo, že ho vůbec 
nepotřebuje. Bylo to logické, neboť podprahový signál se 
přerušil. Většinu svého dalšího volného času pak strávila 
dopisováním si s obchodní firmou, která jí bojler prodala. 
Zbytečně. Stephen neodpovídal. Měl totiž malý plat a 
sebevědomí. A také, byl už nahraný v centrálním počítači, 
takže stížnosti zákazníků dost dobře řešit ani nemohl.    

 
 Nad m inisterstvem kontroly z apadalo s lunce. Také 
nad h orou Uluguru z apadalo slunce. Všechno bylo t ak, j ak 
má být. 
 „Máte tady výtah, skvělé dopravní spojení do centra a 
nádherný výhled na východ a západ,“ říkala realitní 
makléřka Uroborovi na hoře Uluguru. „Tedy já osobně, když 
pozoruji východ nebo západ slunce, mám pocit, že zrovna v  
tom okamžiku, jenom na chvíli, je všechno v pořádku,“ 
básnila zaníceně. Jako realitní makléřka měla totiž básnění v 
popisu práce.  
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_______________________
Paralelní Katka 
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Prolog 
 
 V kurzech tvůrčího psaní Michala Viewegha v jednom 
malém českém městečku bylo toho dne rušno. Byl to totiž 
závěrečný den. Všichni netrpělivě čekali na Mistra, až 
přinese jejich ohodnocená díla. 

 
 Vládla zde napjatá atmosféra. Kateřina Vránová si 
nervózně okusovala nehty. Byla nervózní jednak ze s vého 
vlastního hodnocení a jednak z  toho, jak dopadnou její otec 
a má ti, které d o k urzů tvůrčího psaní přivedla. Dále byla 
nervózní i  z toho, j ak d opadne j ejí kamarádka z  aerobiku 
Alex. Tu sice do kurzů tvůrčího psaní nezvala, ale Alex se 
tam stejně přihlásila sama. 

 
 „Proč chceš chodit do kurzů tvůrčího psaní, Alex?“ 
tázala se Katka. „Vždyť se ti Vieweghovy knížky vůbec 
nelíbí!“ 
 „Protože tam chodí všichni,“ lhala Alex. Chodila tam 
ale výhradně kvůli Katce. Měla totiž lesbické sklony. A ve 
sprše po aerobiku se vždycky nabízela, že Katce umyje záda.     

 
 Také Kateřinina máti, paní Vránová, byla n ervózní. 
Byla n ervózní z toho, j aké hodnocení dostane její dcera. A 
také z toho, ž e už  d vacet let podvádí s vého manžela 
s místním lékárníkem. V  tak malém městě bylo totiž 
poměrně dost nepravděpodobné, že by s e t o jednou 
neprofláklo. 

 
 I o statní byli poměrně nervózní. Jednak ze sv ých 
vlastních h odnocení a jednak proto, že vítěz měl vyhrát 
zájezd na tři dny do Paříže. A řekněte - koho by to  v  tak 
malém městečku nelákalo? 
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 Mistr konečně dorazil. Spěchal. Chtěl to mít už co 
nejrychleji z a s ebou. Další den totiž odjížděl na dovolenou 
na Hvar. 
 Mistr vrtěl nad rukopisy nespokojeně hlavou.  „Jsou 
to samá klišé!“ 
 Obrátil se na paní Vránovou. „Třeba ta vaše postava. 
Manželka, která už dvacet let podvádí na malém městě 
manžela s lékárníkem.“ 
 „A co je s ní?“ otázala se paní Vránová udiveně. 
 „Klišé,“ prohlásil Mistr. „A kromě toho - myslíte si, že 
by se to v tak malém městečku za tu dobu neprofláklo?“ 
 Paní Vránová mlčela. Věděla o tom své. 

 
 „Nebo ta vaše postava,“ obrátil se Mistr 
k Heinrichovi, m ladému muži v  první la vici u  o kna. „Sotva 
zletilý ski nhead s haknkrajcem na předloktí, panic, který 
když je opilý, je upřímný. A chce se v yspat s  místní 
vykřičenou běhnou.“ 
 „A co j e s  ním?“ podrbal s e He inrich na  s vé h olé 
hlavě.  A nenápadně si stáhl níž rukáv košile, aby nebyl vidět 
jeho haknkrajc. 
 „Klišé,“ řekl Mistr.  

 
 „A proč sem teda chodíte, když jsme všichni tak 
klišovití a hloupí?“ rozčilovaly se Jitka a Lidka, Katčiny ex-
spolužačky. V tak malém městečku nebylo divu, všichni tady 
totiž byli bývalí nebo budoucí spolužáci a spolužačky. 
 „Chci vám pomoct,“ lhal Mistr. 

 
 Ale nebyla to pravda. Pravým důvodem bylo, že Mistr 
už nevěděl o čem psát. Stihla ho totiž tvůrčí krize. Doufal 
tedy, ž e z  kurzů tvůrčího psaní v tomhle malém městečku 
vytěží nějaké nápady. Trochu se sice styděl, neboť si 
připadal jako upír, který vysává myšlenky ostatních. Na nic 
jiného ale nepřišel. A každoroční dovolená na Hvaru také 
nebyla zadarmo. 
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 „Vy byste vůbec neměl objektivně hodnotit ostatní,“ 
zuřil Roman. „Jste vedoucí kurzu a všechny nás znáte. Vaše 
hodnocení je tudíž nutně subjektivní.“ 
 Roman byl šéfem Kateřiny. Katku měl docela rád. 
Neměla totiž rozhodně lehký život. Bylo jí třiatřicet let, byla 
zdravá a svéprávná, ale přesto svobodná. Na vině byl fakt, že 
se už vyspala se všemi přibližně sto padesáti muži ve městě, 
a zí skala t ak – poměrně překvapivě – pověst vykřičené 
běhny. 

 
 „Od v ás to  se dí,“ řekl Mistr s despektem. „Ta v aše 
Káča, co se vyspala se všemi muži v městečku.“ 
 „A co je s ní?“ divil se Roman. 
 „Myslíte, ž e j e to r eálná p ostava? J e z dravá a 
svéprávná. A  přesto zůstává tam, kde ji všichni, ale úplně 
všichni d o po sledního detailu znají, ab y ta m našla p ravou 
lásku.“ 
 Roman mlčel. Věděl o tom své. 

 
 „Vy byste vůbec neměl projevovat subjektivní 
názory,“ nedal se Roman. „Měl byste zůstat objektivní.“ 

 
 „Udělejte mi v hodnocení za známkou výkřičník,“ 
šeptala M istrovi máti. „Když tam u vidím v áš su bjektivní 
výkřičník, budu hned vědět, že jsem objektivně nejlepší, i 
když známka bude třeba špatná.“ 

 
 „Prý bude dávat výkřičníky,“ šeptala J itce L idka. 
„Když b udeš mít v hodnocení výkřičník, jsi prostě jednička, 
ať už je známka jakákoli.“ 

 
 Mistr rychle rozdal hodnocení. Spěchal, protože další 
den odjížděl na dovolenou na Hvar. 

 
 Jitka zkoumala svoje hodnocení. Žádný výkřičník tam 
nebyl. 
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 „Myslím, že to není objektivní,“ prohlásila. 
 

 Také Roman z koumal svoje h odnocení. A ni on ta m 
žádný výkřičník neměl. 
 „Kdyby můj názor nutně nebyl subjektivní, řekl bych, 
že to vážně není objektivní,“ prohlásil. 

 
 Heinrich se jenom drbal na své holé hlavě. Výkřičník 
sice ve svém hodnocení neměl, ale bylo mu to jedno. Stejně 
se do  ku rzů tvůrčího psaní přihlásil jen proto, pr otože 
doufal, že tam budou nějaký ženský. A on že už konečně 
přijde o panictví. 

 
 Mistr se také drbal na hlavě. „Uděláme to tedy jinak.“ 
A zavedl v kurzech tvůrčího psaní zónu volného projevování 
názorů. Byl to křídou na zemi nakreslený čtverec. Když jste 
byli v  zóně, mohli jste objektivně projevit jakýkoli názor, 
jakkoli byl subjektivní. V zóně bylo neustále přecpáno. 

 
 „Mně se ty vaše knížky nelíbí,“ objektivně se v zóně 
projevovala Alex. 
 „A proč sem tedy chodíte?“ divil se Mistr. 
 „Protože sem chodí všichni,“ lhala Alex. Ale nebyla to 
pravda. Chodila tam výhradně kvůli Katce. 

 
 „Myslím, že jste tyhle kurzy zorganizoval, protože jste 
už nevěděl, co psát,“ objektivně se v zóně  projevoval 
Roman. „Vysáváte tady naše nápady jako upír.“ 
 „To není p ravda,“ protestoval Mistr. A červenal se, 
protože se strašně styděl.  
 „Ta vaše zóna volného projevování názorů - to je jako 
ve škole,“ prohlásila Jitka.  
 „Vždyť jsme ve škole,“ ohradil se překvapeně Mistr. 
„Ve škole tvůrčího psaní.“ 
 „Zájezd do Paříže,“ odfrkl pohrdlivě Roman v  zóně 
volného projevování názorů. „Takové klišé!“ 
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 Mistr neříkal nic. V hloubi d uše s R omanem 
souhlasil. A le na  n ic lepšího prostě nepřišel. Totálně mu 
totiž došly nápady. 

 
 Nutno říci, že Mistr to objektivně vůbec neměl 
jednoduché. Totálně mu došly nápady a v šichni se  tam d o 
něj subjektivně naváželi. Ale na nic jiného nepřišel. A  
každoroční dovolená na Hvaru nebyla zadarmo. Ale byli tam 
i tací, co dovedli Mistra potěšit. 

 
 „Já myslím, že jste geniální,“ vrkala paní Vránová na 
Mistra. Měla za známkou velký výkřičník. A byla blahem bez 
sebe. 

 
 „Nejsem t ak talentovaný j ako G ünter G rass, a le 
s Irvingem bych se teda klidně popasoval,“ naparoval se Mistr. 

 
 „To js ou a le h rozný kecy,“ objektivně se v zóně 
volného projevování názorů projevovala Alex. „Vždyť jsou ty 
vaše knížky samý vulgarismus a zvratky. Nešťastné ženské 
tam pořád jenom souloží a chlastají v barech jako Dáni. Pak 
druhý den v práci zvracejí a jejich šéfové jim při tom hrajou 
na kytaru Karla Kryla, aby je rozveselili. Copak je to reálné?“  

 
 „Chápu, že mě všichni nenávidíte,“ řekl Mistr 
schlíple. 

 
 Roman mlčel a červenal se. O zvracení v práci a Karlu 
Krylovi, který se hraje na kytaru nešťastným 
zaměstnankyním s kocovinou, aby se rozveselily, věděl své. 

 
 Otevřely se dveře a vešel neznámý muž. Byl velice 
sympatického v zhledu. V ypadal trochu jako sp isovatel, 
kterému ještě nedošly nápady. Ze všeho nejdříve smazal 
mokrou houbou zónu volného projevování názorů. 
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„Taková h ovadina,“ bručel si pod vousy. „Dyť je to jak ve 
škole.“ 
 Pak s e o brátil na M ichala V iewegha. „Vy u ž p adejte 
na t en Hvar, stejně vám došly nápady,“ řekl. „A j á to t ady 
vezmu za vás.“ 

 
 „Tak to jsem sama vážně zvědavá, j ak tohle v šechno 
dopadne,“ prohlásila Katka. 
 
 
Kapitola 1 - Ty Tarzan, já Katka 
 
 Letadlo letělo do Paříže. A Katka letěla v tom letadle. 
Ten zá jezd vyhrála v  kurzech tvůrčího psaní Michala 
Viewegha. Byl t o z ájezd p ro d va. A le s edadlo v edle Katky 
bylo prázdné. Byl to sice zájezd pro dva, ale neměla s kým 
jet. Jediný člověk, kterého by eventuálně vzala s sebou, byla 
její ka marádka z  aerobiku A lex. Ov šem ta zřejmě měla 
lesbické sklony, protože pořád chtěla Katce ve sprše po 
aerobiku umývat záda. A tak hluboko snad Kateřina přece 
jen ještě neklesla, aby si začínala s lesbou! M aximum bylo 
nechat si  o d ní  umýt ta záda. A  to na ni ještě byla moc 
hodná, protože po ní přitom Alex bloudila rukama, kde se 
dalo. V té sprše Alex rozhodně nešlo o očistu. 

 
 Alex a le b yla přesto v tomhle l etadle t aké, i k dyž j i 
Katka ne pozvala. K oupila s i t otiž z ájezd s ama, když se 
dozvěděla, že ji s sebou K atka n evezme. A si o n í fa kt stála, 
cvičenka jedna zvrácená. 

 
 „Proč mě s sebou nechceš vzít, Kačko?“  
 „Protože nejsem tvůj typ. Piju jako duha, kouřím. A 
jsem ve městě profláknutá. Všichni říkají, že jsem běhna, 
dokonce i moje matka.“ 
 „Mně to nevadí,“ fňukala Alex. 
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 „A piju jako Dán a pak zvracím. Pozvracím všechno, 
co je v dosahu. To bys chtěla?“ 

 
 V letadle byla i Katčina matka. Také ona si zájezd 
koupila sama, když jí Katka sdělila, že ji s sebou ne vezme. 
Máti jí sdělila, že opouští otce, neboť ten má poměr s jinou 
ženou.  

 
 „Ale ty ho přece taky podvádíš, mami. A už dvacet let. 
S lékárníkem.“ 
 „To je obchodní vztah,“ odvětila máti. „Dává mi pak 
léky se slevou. Ale teď si konečně pořádně zařádím. To víš – 
Paříž.“ 
 „A co táta?“ 
 „Prostě jsem si namazala c hleba a rašídovou 
pomazánkou a sdělila jsem mu, že ho opouštím,“ pokrčila 
rameny matka. „V knížkách pana Viewegha jsem četla, že se 
to tak dělá.“ 
 „Kde jsi na to vůbec vzala, mami?“ 
 „Vybrala jsem tvému otci peněženku, když se 
spouštěl s tou s vojí fu chtlí. V zala j sem s i dvacet t isíc. Ale 
deset se mi záhadně ztratilo, když jsem mazala chleba.“ 
Pokrčila rameny. 

 
 V letadle byl i Heinrich. Také on si zájezd koupil sám, 
když se dozvěděl, že ho Katka s sebou nevezme. 

 
 „Proč mě s sebou n echceš vzít Katko?“ B yl o pilý. A  
když byl opilý, tak byl upřímný. 
 „Až si odstraníš laserem ten haknkrajc.“ 
 Vyhrnul si rukáv a zkoumavě pozoroval své předloktí. 
 „To nejde.“ 
 „Tak to je fakt smůla.“ 

 
 Na volné sedadlo vedle Katky si přisedl její otec. 
 „Co tady děláš, tati?“ zděsila se. 



 

173 
 

 

 „Přece ne nechám tv oji m atku o dejít. B udu o  n i 
bojovat.“ 
 „A co ta tvoje fuchtle?“ 
 „Prostě jsem si namazal ch leba ar ašídovou 
pomazánkou a řekl jsem, že s ní končím. Toť vše.“ 
 „A kde jsi na to vzal?“ 
 Stydlivě sklopil oči. 
 „Ukradl a  prodal j sem ky taru tvého š éfa. Byla to 
velmi vzácná gibsonka. Něco jako Stradivari mezi kytarami. 
Dostal jsem z a ni v  baru třicet tisíc. Ale dvacet se mi 
záhadně ztratilo z peněženky, když jsem mazal chleba.“ 
Pokrčil rameny. 

 
 Na volné sedadlo vedle Katky si přisedl její šéf. 
 „Co tady děláš, Romane?“ 
 „Sleduju t oho hajzlíka, k terý mi uk radl mo ji 
gibsonku. Prý to byl velký černoch s piercingem na  
genitáliích. Neviděla jsi ho náhodou, Katko?“ 

 
 Na volné sedadlo vedle Katky si přisedl velký 
černoch. Nevypadal na to, že krade kytary. A taky nevypadal 
na to, že hovoří nějakou civilizovanou řečí.   
 „Ty Tarzan, já Jane,“ zkusila to. 
 Pobaveně na ni pohlédl. „Vystudoval jsem literaturu 
a bohemistiku na Karlově univerzitě, slečno. Můžete klidně 
zkusit i složitější fráze.“ 
 Zastyděla se. Vždycky když se Katka styděla, chtělo se 
jí čůrat. Měli to v rodině. 

 
 Zvedla se a šl a na to aletu. Tarzan v  patách z a ní . 
Širokou dlaní přidržel dvířka toalety a vecpal ji dovnitř. A 
pak ji svlíkl, hrubě a drsně. Pak svlíkl sám sebe. Na 
genitáliích měl piercing. Ale pořád ještě nevypadal na to, že 
krade ky tary. Když Katka s ouložila na z ádech, v ždycky 
přemýšlela o tom, že by se ten strop měl vymalovat. A taky si 
říkala, jestli si za to všechno vlastně nemůže sama. 
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 Vrátili se s Tarzanem zpět na místa a strávili pěkných 
deset minut v ysoce i ntelektuálním r ozborem díla Jamese 
Joyce. Tarzan z Karlovy univerzity měl červený diplom a fakt 
mu to pálilo. 
 Pak šli znova n a t oaletu a uži li s i ak ce. K atka s i 
začínala přát, aby tahle cesta nikdy neskončila. Říkala si, 
proč vlastně doteď jezdila jenom vlakem. Cestování letadlem 
bylo mnohem zábavnější. 
 Následoval r ozbor d íla Henryho M illera. T arzanovy 
vtipné glosy byly skutečně skvostné, bavila se výtečně.  
 Pak si šl i znovu už ít s exu na toaletu. Už s i an i 
neoblékala kalhotky, nemělo to cenu. 

 
 Když se ale chystala skórovat počtvrté, poté co si moc 
pěkně popovídali o Holdenovi Caufieldovi J. D. Salingera, 
zadržel ji černoch svou silnou dlaní. Vyndal ze 
zavazadlového p rostoru cestovní t ašku a z  ní v ytáhl 
nebezpečně vyhlížející samopal. Spolu s ním v stalo d eset 
dalších malých černoušků s mačetami. Připomínalo t o 
trochu nějakou zkomoleninu Agáty Christie v kurzech 
tvůrčího psaní.        
 „Jsme somálští p iráti a to to l etadlo je u neseno,“ 
vyštěkl Tarzan.  
 Heinrich z  toho dostal h ysterický z áchvat a Katčina 
máti ho musela začít ošetřovat. 

 
 „Naučte mě to,“ prosil Heinrich Katčinu matku. Když 
byl opilý, byl upřímný. Matka si ho koketně prohlédla. „No 
uvidíme. Kdyby sis nechal odstranit ten haknkrajcík, dalo by 
se o tom uvažovat...“ 
  Heinrich si prohlédl předloktí. „To nejde.“ 
 „Zásadoví m ladí mu ži jsou mi  sympatičtí,“ vrkala 
máti. 
 „Vy j ste ta k hodná,“ tul il se  k ní H einrich. „Skoro s e 
stydím přiznat, že jsem vám ukradl z peněženky deset tisíc 
na tenhle zájezd, když jste mazala chleba.“  
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 Existuje hormon zvaný vasopresin. Způsobuje, že 
jsou m uži m azliví a věrní. Funguje to ale bohužel jen u 
Heinricha a u myší. 

 
 „Já myslel, ž e je t o no rmální ženská. O pustil j sem 
kvůli ní svoji fuchtli. A teď vidím, že je na zajíčky,“ brečel 
otec Alex na rameni. 
 „Nedělejte si iluze. Už dvacet let vás podvádí s tím 
páprdou lékárníkem!“ 
 „Mně se hned zdálo, že jsou ty léky nějaký levný,“ 
zavrčel otec. 

 
 „Já myslela, že se ti alespoň trochu líbím,“ mračila se 
na Katku Alex. „A teď vidím, že jsi na chlapy. A ještě k tomu 
na velké černochy. To je největší urážka lesby, jakou si umím 
představit.“ 

 
 „Já myslela, ž e v y, s omálští p iráti, uná šíte o bchodní 
lodě,“ divila se Katka. 
 „Bejvávalo,“ vysvětlil Tarzan. „Teď v Adenském 
zálivu hlídkuje celá bojová flotila Evropské unie, včetně 
Česka. Jenom blázen by tak strašně riskoval. 

 
 „Tati, neměli jsme v rodině nějaké černochy?“ 
 „Ne-e.“ 
 „Tati, máš někde udělaný piercing?“ 
 „Co blbneš, Káčo bláznivá!“ 
 Otec odešel čůrat. Z toho Katka poznala, že se za něco 
stydí. Měli to totiž v rodině. 

 
 „Dochází nám palivo,“ špitla po hodině letu letuška. 
 „Kde j e nejbližší možnost nata nkovat?“ o tázal se 
Tarzan. 
 „Na Hvaru.“ 
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 „Tak to snad raději riskneme klouzavým letem,“ 
prohlásil rychle T arzan. „Na H varu b y n ám t uhle krásnou 
kapitolu určitě pěkně zprasili.“ 

 
 V reproduktorech to zapraskalo. „Právě prolétáme 
nad Hv arem,“ oznámil palubní rozhlas. Všichni viditelně 
znervózněli. Tarzan z apálil kuž elík kad idla a začal mumlat 
nějaká zaklínadla. 
 „To je kouzlo na přivábení žraloků,“ šeptla A lex. „V 
Chorvatsku prý nejradši žerou české učitelky a české 
spisovatele.“ 

 
 „Má táta nějaký piercing, mami?“ 
 Máti odešla čůrat na záchod. Asi se za něco styděla. 
Měli to v rodině. Že by Katčin tata nebyl její tata? Kurvafix! 

 
 První pilot byl šikula. Po další hodině a něco 
klouzavého letu be z pa liva l etadlo d osedlo na p rašnou 
přistávací dráhu v Mogadišu. R ostly tam b aobaby a  a kácie. 
Kolem ranveje se proháněla stáda zeber. 

 
 První pi lot v yšel z  kokpitu. Byl to  u rostlý o pálený 
blonďák s modrýma očima. Trochu připomínal Terence 
Hilla v nejlepších letech. Na rukávech měl tři proužky a moc 
mu to slušelo. Tarzan nebyl špatnej, ale tenhle hezoun také 
nebyl k  zahození. A možná měl na genitáliích i piercing. 
Vypadal totiž docela jako zloděj kytar.  
 Katka a  Terence Hill si odskočili na toaletu. Když 
Katka souložila na břiše, vždycky přemýšlela o tom, že by se 
měl ten koberec vyčistit. A říkala si, jestli si za to všechno 
vlastně nemůže sama.  

 
 „Tady se ti bude líbit, Alex. Černošky jsou prý úžasné 
cvičenky aerobiku,“ říkala Katka škodolibě Alex, která se na 
ni ustrašeně tiskla. Využívala při tom situace a rukama po 
Katce bloudila, kde se dalo. 
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 „Nepřeháníš to, holčičko?“ optala se máti. 
 „Máma má pravdu,“ přidal se zbaběle otec. „Takhle se 
vnoučat nedočkáme.“ 

 
 „Tady se ti bude líbit, Katko,“ řekl Tarzan. „Když 
nebudu uná šet letadla, můžeme se v chýši m ilovat na 
palmových listech nebo rozmlouvat o literatuře.“ 

 
 „Tady se vám bude líbit,“ řekl Heinrich máti. A 
upřímně se na ni tiskl, neboť byl zase jednou opilý. 

 
 Katka v ykoukla z  okna. Na větvi naproti letadlu se 
spokojeně pářil párek makaků. Tady se jim všem asi fakt 
bude l íbit. J edna velká, šťastná rodina. Možná je ale mělo 
zneklidnit, že ty dvě pářící se opice - s DNA v  devadesáti 
sedmi pr ocentech s e s hodující s  DNA li dskou - jsou ob a 
samci. 

 
... Najde Katka konečně svou pravou lásku? Kdo ukradl 
šéfovu Gibson-Stradivari? Je první pilot Katčin ztracený 
nevlastní bratr? Komu dá přednost Katčina matka - svému 
manželovi nebo Heinrichovi? A komu dá přednost Katka? 
Tarzanovi, Terenci Hillovi nebo Alex? Má tento text 
skutečně devět tisíc znaků včetně mezer? Je Katčin tata 
skutečně její tata, nebo je dcerou lékárníka? Kurvafix! 
Dozvíte se v příští kapitole.  
 
 
Kapitola 2 - Mistře, zjev se! 
 
 V Mogadišu bylo nádherně. Hlavní třída měla celkem 
osm chýší, po každé straně čtyři. V první b ydlel Tarzan 
s Katkou. Ve d ruhé T erence H ill s  Romanem. Třetí spolu 
sdíleli Katčina máti - paní V ránová - s Heinrichem a  
Katčiným otcem - panem Vránou. Čtvrtou chýši obývala 
Alex. B ydlela tam  sama. Ne ž e by s e v Mogadišu n enašla 
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žádná l esba. O všem A lex s i m yslela, že takhle t o bu de 
praktičtější. Doufala, že ji Katka bude navštěvovat, až 
Tarzan bude unášet lodě a letadla. Speciálně kvůli tomu si 
nechala v  chýši na instalovat sp rchu. Aby m ohla Katce po  
aerobiku mýt záda a bloudit po ní přitom rukama, kde se dá. 

 
 „Tak b ydli s Tarzanovou sestrou,“ snažila s e j í K atka 
pomoct. „Proč s ní nechceš bydlet? Výborně cvičí aerobik. To 
by pro tebe mohlo být zajímavé.“ 
 „Je černá. A dominantní,“ lhala Alex. 
 „Asi by chtěla nějakou dominantnější,“ sdělila Katce 
její máti, když se jí s tím Katka svěřila. 
 „Nebo by chtěla nějakou černější,“ přidal se zbaběle 
otec. „Takhle se ta lesba vnoučat nedočká.“ 

 
 Pátá, š está, se dmá a o smá c hýše b yly p rázdné. 
Prozatím. Ale kdo ví, kdo všechno ještě dorazí... 

 
 Všem se v Mogadišu líbilo. Až do první noci. 

 
 Vítr v yhrával v  korunách palem své ponuré requiem, 
když Katka zatřásla Tarzanem. 
 „Už ne, Kačko, prosím. Šestnáctkrát to snad stačilo.“ 
zasténal. „Je horko. Měj slitování.“ 
 „O to nejde,“ zavrtěla hlavou Katka. „Za oknem je 
nějaký bílý špičatý obličej.“ 
 Tarzan v ykoukl z okna. Za oknem byl skutečně bílý 
špičatý obličej. Stál tam totiž upír. 
 „Vy j ste se na t om Hvaru t eda mo c neopálil,“ řekl 
Tarzan. 

 
 Bylo horko. Z toho důvodu Terence Hill chodil v chýši 
nahý. Tím zavdával Romanovi neustálou látku k přemýšlení, 
neboť ten, když se díval na jeho piercing, musel neustále 
myslet na to, že zloděj gibsonky ještě stále nebyl dopaden. 
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 „Pořád se mi kouká na genitálie,“ stěžoval si pak 
Terence Hill Heinrichovi. 
 „A k oho to za jímá?“ odsekl H einrich n evrle. „Každý 
máme nějaké problémy.“ 

 
 Problém H einricha by l v tom, že Kateřinina matka 
vůči němu nevysvětlitelně ochladla. 
 „Naučte mě to,“ říkal jí upřímně, když podle místního 
mogadišského zvyku čůrala do mlíka, aby zkyslo. 
 „Dej pokoj, pokouším se tady něco vytvořit.“ odstrčila 
ho. A měla pravdu. Snažila se udělat z mléka něco pitelného. 
V mogadišském klimatu se totiž nezkysané mléko nedalo pít, 
aniž by se člověk následně nepozvracel. 

  
 Upír zuřivě lomcoval okenicí. Už týden nevysál žádný 
cizí nápad a měl děsný hlad. 

    
 „Mám děsný hlad,“ svěřila se Katka Tarzanovi. „Po 
tom milování na palmových listech strašně vyhládne.“ 
 „Tak si zajdi něco koupit do Tesca,“ navrhl Ta rzan 
vyčerpaně. 
 „Vy tu máte Tesco?“ vyjevila se Katka. 
 „Unášíme, co se dá,“ vysvětlil Tarzan. 

 
 Na hlavní třídě zastavil zájezdový autobus. 
Vystoupily z  něj Jitka a Lidka, Kateřininy ex-spolužačky. 
Nijak se  ne rozpakovaly a hned obsadily chýši číslo pět. 
Chýše číslo šest, sedm a osm byly dosud prázdné. Prozatím. 
Ale kdo ví, kdo všechno ještě dorazí... 
 „Mám děsný hlad,“ prohlásila Jitka. 
 „Tak půjdeme nakoupit do Tesca,“ řekla Lidka. 
 „Oni tady mají Tesco?“ 
 „No jo - unášejí, co se dá.“ 

 
 „Naučte mě to, pane Vrána,“ šeptal Heinrich do ucha 
otci Kateřiny, zatímco paní Vránová čůrala do mlíka. 
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 Pan Vrána odešel na toaletu. Asi se, chudák, před 
manželkou styděl. 
 Upír se oknem mlsně díval na mléko. Měl děsný hlad. 
 „Hlavně ho nezvi dál, nebo si tady pak bude moct 
chodit, jak chce,“ varovala máti Heinricha. Četla totiž 
Draculu a všechny upírské finty měla v malíčku. 
 „Jako byste ho neznala,“ zavrčel Heinrich. „Stejně si 
tady bude chodit, jak chce.“ 

 
 „Nejsem tak talentovaný jako Günter G rass, ale 
s Irvingem bych se teda klidně popasoval,“ naparoval se za 
oknem upír. 
 „A ko mu n a tom z áleží?“ o tázala s e A lex, k terá šl a 
okolo. Právě zjistila, že tam nikde není aerobik. A děsně jí to 
štvalo. 

 
 „Oni ho t i žraloci ne sežrali?“ o tázal se R oman 
znechuceně Heinricha, když mu tu novinu přišel sdělit. 
 Terence Hill neříkal nic. Chodil nahý po c hýši a s e 
znepokojením s ledoval, jak mu R oman a H einrich pozorují 
genitálie. 

 
 „Chápu, že mě všichni nenávidíte,“ řekl upír. 
 „A komu na tom záleží?“ otázal se Terence Hill, který 
šel okolo. Za ním se plížil Roman hledající svou gibsonku. 

 
 „Proč jsi vlastně k tomu He inrichovi ta k chladná?“ 
otázala se Katka máti. „Vždyť je to zlatíčko.“ 
 „Je mladý. A naivní.“ 
 „Možná bys potřebovala někoho mladšího,“ 
nadhodila Katka. 
 „Nebo naivnějšího,“ přidal se Tarzan. 

 
 Bylo vedro. Bylo vedro jako v Mogadišu. 
 „Koupila jsem v  Tescu sekanou, al e n evím – v tom 
horku. Jsem na pochybách,“ řekla Jitka. 
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 „Koupila jsem s ekanou s  majonézou. Na p ochybách 
nejsem vůbec,“ řekla Lidka. 

 
 „Pojďme souložit na palmových listech,“ škemrala 
Katka. 
 „Tak to mě v tom horku fakt neláká,“ odvětil Tarzan. 

 
 „Vránová šuká s Vránou,“ psal na zeď Tesca naštvaný 
Heinrich. 
 „A koho to zajímá?“ otázal se upír, který šel okolo. 
 „A která Vránová vlastně?“ otázala se zvědavě Alex, 
která sledovala upíra, neboť slíbila Romanovi pomoct najít 
jeho gibsonku. Snažila se z jistit, zda upír náhodou nemá na 
genitáliích piercing. 

 
 „V Mogadišu, v  Mogadišu, tygr skáče na pupišu,“ 
psala Katka. 
 „V Mogadišu nejsou tygři. A co je to pupiša?“ otázal 
se Tarzan zmateně. 
 „A k oho t o za jímá?“ o dsekla nevrle K atka. „Dej m i 
pokoj, k dyž nechceš souložit. Pokouším se tady něco 
vytvořit.“ A měla pravdu. Pokoušela se napsat báseň, po 
které by se člověk nepozvracel. 

 
 „Sekaná v tom vedru...“ vrtěla hlavou Jitka. „Radši to 
vyhodím.“ 
 „Sekaná... mňam,“ zajásal vyhladovělý upír. „ A 
s majonézou. Není na to moc horko? A le co – zapiju to pak 
mlíkem.“ 

 
 Na hlavní třídě stál upír a zvracel. Ze zájezdového 
autobusu ho zvědavě pozorovala hezká mladá černoška.  
 
 „Zákaz souložení a zvracení,“ připevňoval na chýši na 
hlavní třídě Tarzan úplně novou ceduli. 
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 „Přece vám nemůže zakázat zvracet,“ litovala upíra 
Viewegha empatická Jitka. 
 „Přece ti nemůže zakázat souložit,“ litovala Kateřinu 
stejně tak empatická Lidka. 
 Mohl. A kdo by se mu v tom horku divil? 

 
 „Za to můžeš ty!“ zlobila se Katka na svůj rozkrok. 
„Tím svým nenasytným šukáním mi ničíš všechny vztahy.“ 
 „Za to si můžeš sama,“ odvětila Malá Katka. A měla 
pravdu. 

 
 „Mistře, zjev se,“ deklamoval Heinrich u okna chýše 
pod mogadišským úplňkem. 
 „Co bys potřeboval?“ otázal se upír potěšeně. 
 „Chtěl bych, aby mě to někdo konečně naučil,“ odvětil 
Heinrich upřímně. A začal po něm bloudit rukama, kde se 
dalo.  

 
 „Proč už nechceš bydlet s Tarzanem?“ tázal se Roman 
Katky. 
 „Je černý. A dominantní,“ lhala Katka. 
 „Možná bys potřebovala někoho dominantnějšího,“ 
řekl Roman. 
 „Nebo černějšího,“ přidal se Terence Hill. 

 
 „Mami, oni t ady mají naši lékárnu!“ o známila K atka 
matce. „Unášejí, co se dá.“ 
 „Unesli ji i s lékárníkem?“ zbystřila máti. 
 „Samozřejmě,“ odvětila Katka. 
 „Tak to je konec,“ řekl pan Vrána. Heinrich ho objal, 
aby ho utěšil. A bloudil po něm přitom rukama, kde se dalo. 

 
 A to byl vážně konec. Konec druhé kapitoly. 
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... Uzvrací se Mistr k smrti, nebo přežije? Usmíří se Tarzan 
s Katkou? A usmíří se Katka s Malou Katkou, nebo budou 
odteď bydlet každá v jiné chýši? Vyspí se Heinrich s panem 
Vránou, nebo ho panictví zbaví upír? Ví někdo, co je to 
pupiša? A koho to vlastně zajímá? Dozvíte se 
pravděpodobně v příští kapitole. 
 
 
Kapitola 3 - Pupiša 
 
 Ze z ájezdového autobusu na h lavní třídě v Mogadišu 
vystoupila hezká mladá černoška. Za ní vyskákalo ven sedm 
tygrů.  
 „Ahoj, já jsem Pupiša,“ řeklo děvče. „Pracuju jako 
krotitelka v cirkuse.“  
 Zabrala si pro sebe chýši číslo šest. Chýše číslo sedm 
a osm byly pořád prázdné. 

 
 Nebyla t o tak docela pravda, co říkala Pupiša. 
Skutečně sice donedávna pracovala v cirkuse. A le d ala 
výpověď, protože si myslela, že ředitel cirkusu překročil 
svou p ravomoc, když jejím tygrům zkrátil příděly pohanky. 
Pupiša totiž nesnášela nespravedlnost. 

 
 „Tygři p ohanku nežerou,“ prohlašoval ředitel 
autoritativně. 
 Pupiša nervózně vycenila zuby. 
 „Prý ne snáší ne spravedlnost,“ šeptala Katce d o uc ha 
Jitka. 
 „A má těžkou závislost na pohance,“ šeptala jí do 
druhého ucha Lidka.  
 A měly obě pravdu. Tedy alespoň zčásti. 

 
 Tarzan zuřil. Nejenže se od něj z chýše odstěhovala 
Katka i  s  Malou Katkou, ale teď mu ještě po Mogadišu 
pobíhali tygři, kteří tam neměli co dělat. 
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 „V Mogadišu tygři nežijí,“ zlobil se Tarzan. 
 „Teď už ano,“ sdělil mu Heinrich, který šel okolo. 
Vypravil se totiž za Pupišou, aby ho to naučila. V patách za 
ním s e p lížil up ír, kterému s e peting s  Heinrichem po d 
mogadišským úplňkem děsně líbil. A chtěl si to zopakovat. 

 
 Heinrich ovšem vůči upírovi nevysvětlitelně ochladl. 
 „Víte, c o j e v áš pr oblém? M oc r ychle s e 
zamilováváte,“ odstrkoval upíra, který se po něm snažil 
bloudit rukama, kde se dalo. „Určitě jste se ve škole 
zamiloval i do svého učitele tvůrčího psaní.“ 
 „My měli učitelku,“ odvětil stydlivě upír.  

 
 Ale když chtěl Heinrich za Pupišou do chýše, stál tam 
hlídací tygr. 
 „Pusť mě dovnitř,“ dožadoval se Heinrich upřímně. 
„Chci se s ní milovat na palmových listech.“ 
 „To by chtěl každý,“ odvětil tygr. „Ale ono b y jí  to 
v tom horku asi nelákalo.“ A vycenil nervózně zuby. 

 
 Také upír cenil zuby. Byl totiž nervózní z nedostatku 
sexu. A Heinrich ho svým odmítáním děsně štval. 

 
 Tarzana zase děsně štvala Pupiša. Byla strašně 
liberální. Tarzan nebyl liberální vůbec. Pupiša vychovávala 
liberálně i své tygry. Běhali si po Mogadišu, jak chtěli, což 
byla pro Tarzana těžká zkouška jeho nervů, neboť věřil 
v teorii šikmé pl ochy. J inými s lovy – byl přesvědčen, že 
nechají-li běhat tygry volně po Mogadišu, lidé si je s sebou 
budou brát i do vlaků a za chvíli i na palubu letadel, a od 
toho je už jenom krůček k tomu, aby p okousali p ilota a 
způsobili leteckou katastrofu. Tyhle názory Tarzana měly 
kořeny v jeho dětství. Doma ho jako dítě neustále okřikovali. 
A ve škole ho spolužáci bili pravítky a nutili ho sníst penál. 
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 Také pan Vrána byl poměrně liberální. Ale poté, c o 
paní Vránová odešla do lékárny za lékárníkem, přistihl se, že 
přemýšlí o teorii šikmé plochy. Za všechno mohl ten starej 
páprda! Pan Vrána by ho bez nejmenších výčitek svědomí 
přinutil sníst penál, kdyby byli ve škole a kdyby mu s tím 
Heinrich pomohl. 

 
 Tarzan byl děsně nervózní. Byl hrozně nervózní 
z Pupiši, jejích tygrů, nedostatku sexu. Byl nervózní i z toho, 
že zájezdový autobus tam pořád ještě stál, takže kdo ví, kdo 
všechno z něj ještě vystoupí.  
 A chýše číslo sedm a osm byly pořád prázdné... 

 
 Paní Vránová nebyla nervózní vůbec. Šla 
k lékárníkovi pro nějaké prášky proti zvracení, protože si 
chtěla večer číst román od Michala Viewegha. 

 
 „Afrika je krásná země,“ vrkala paní Vránová na 
lékárníka. 
 „Jo, ale tak pro turisty nebo černochy, ne pro 
unesené lékárníky,“ odvětil nespokojeně. Bylo mu horko a 
třásly se mu ruce. 
 „Pojďme souložit na palmových listech,“ vrkala p aní 
Vránová. 
 „Tak to mě v tom v edru do opravdy neláká,“ odvětil 
lékárník. 
 Pupiše se také třásly ruce. Neměla totiž ještě dneska 
svou obvyklou dávku pohanky a měla děsný absťák. Bude asi 
muset jít nakoupit do Tesca. 

 
 „Zákaz volného pobíhání tygrů,“ věšel Tarzan úplně 
novou ceduli na hlavní třídě v Mogadišu. 

 
 Chýše číslo sedm a osm mohly být dosud prázdné 
pouze proto, že se Katka i s  Malou Katkou odstěhovaly ke 
Katčiným rodičům. Bylo tam teď sice trochu dusno - jednak 
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vlivem horkého počasí - a jednak proto, že otec dělal žárlivé 
výstupy m áti a zamilovaný odmítaný upír dělal ž árlivé 
výstupy Heinrichovi. P ořád to ale bylo lepší než u Tarzana, 
kde visely cedule zakazující sex, zvracení a spousta dalších.  

 
 Paní Vránová si četla román a přitom polykala 
algifen.  
 „Nejsem sice tak ta lentovaný j ako G ünter G rass, al e 
s tímhletím Vieweghem bych se teda klidně popasoval,“ 
nechal se s lyšet John I rving, kt erý šel o kolo a nakoukl j í 
přitom zvědavě přes rameno. „Neviděli jste někdo m ého 
Garpa? Všude ho hledám. A nikde ho nemůžu najít!“ 

 
 „Neviděli jste někdo moji gibsonku?“ dotazoval se  
Roman neúnavně kohokoli, koho potkal. „Nebo alespoň 
velkého černocha s piercingem na genitáliích?“ 
 „Piercing na genitáliích? Tak to by mě nelákalo,“ řekl 
John Irving.  

 
 Každý měl nějaké problémy. Terence Hill měl 
například děsné potíže s Romanem. N ejenže mu  ten 
neustále okukoval genitálie, ale byl také hrozně nepořádný. 
Všude po jejich společné chýši se povalovaly kupy jeho věcí. 
A už tam skoro nebylo k hnutí. 
 „Neviděl jsi někde moji gibsonku?“ tázal se  R oman 
lstivě Terence Hilla. 
 „Zkus d ruhou ku pu zprava,“ odvětil Terence Hill 
ironicky. 

 
 Katka s  Malou K atkou o dešly nak upovat do T esca. 
Potkaly tam Pupišu, která třesoucíma se rukama pěchovala 
do nákupního vozíku balíčky pohanky. 
 „Tý jo,“ řekla Malá Katka. „To je pro tygry?“ 
 „Tygři pohanku nežerou,“ prohlásila K atka 
autoritativně. 
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 Alex volala instalatéra, protože se j í pokazila sprcha. 
Neustále kapala. Alex se celá třásla. Všechno se jí vymykalo 
z rukou. A instalatér sprchu neopravil. 
 „To v íte, j á nejsem nosná p ostava,“ vysvětlil Alex 
rozmrzele. 

 
 „Všechno s e mi  v ymyká z rukou,“ stěžovala si Alex 
lékárníkovi. „Nemáte na to nějaké prášky?“ 
 „To je t ím h orkem a n edostatkem s exu,“ řekl 
lékárník. „Možná bych vám s tím mohl nějak pomoct...“ 
 „Tak to by mě nelákalo,“ odvětila rychle Alex. 

 
 Tarzanovi se všechno vymykalo z rukou. Po Mogadišu 
běhali tygři a trpěl nedostatkem sexu. Nikdo mu s tím ale 
nechtěl pomoct. 
 „Pojďme souložit na palmových listech,“ přemlouval 
Tarzan Johna Irvinga. 
 „Já ne jsem n osná postava,“ odvětil rychle Irving. „A 
kromě toho - to by se Garpovi určitě nelíbilo!“ 

 
 „Neviděli jste někdo medvěda?“ ptal se J ohn I rving. 
„Ztratil se mi s Garpem v hotelu New Hampshire.“ 
 „V Mogadišu medvědi nežijí,“ prohlásil T arzan 
autoritativně. A rychle chytil kliku zájezdového autobusu, 
aby z něj náhodou nějaký medvěd nevystoupil.  
 „Zákaz v olného po bíhání tygrů a medvědů,“ věšel 
Tarzan úplně novou ceduli na hlavní třídě v Mogadišu. 
Medvěd mu koukal přes rameno a vrtěl nad tím nechápavě 
hlavou. Tarzan pověsil ceduli a znovu rychle chytil kliku 
autobusu, protože chýše číslo s edm a  osm b yly dosud 
prázdné. A  stačila malá chvilka nepozornosti a někdo mohl 
vystoupit. 
 Také Jitka a Lidka vrtěly hlavami. Myslely si, že to 
Tarzan s  těmi cedulemi už trochu přehání. A myslely si to i 
poté, co Tarzana dva neznámí násilníci v noci přepadli, zbili 
ho pr avítky a pak ho přinutili sníst p enál. B yla tma , tak že 
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nic neviděl, jenom to, že to byli dva velcí černoši a měli na 
genitáliích piercing. 

 
 Z okna zájezdového autobusu opatrně vykukoval 
nějaký chlápek ve vojenské čepici. Pupiša ho z okna s vé 
chýše nedůvěřivě pozorovala. Také h lídací tygr si  h o 
nedůvěřivě prohlížel a cenil nervózně zuby. 

 
 Katka se konečně rozhodla. 
 „Chci, abys odešla,“ řekla Malé Katce. 
 „Proč?“ divila se Malá Katka. 
 „Potřebuju víc prostoru,“ vysvětlila Katka. 

 
 Pupiša se plížila Mogadišem. Rozhodla se, že vypátrá 
neznámé násilníky, kteří přepadli Tarzana. Rozhodla se tak, 
protože neměla ráda nespravedlnost. A  taky - byl t o j ejí 
penál. 

 
 „Neviděli jste na hlavní třídě dva velké černochy 
s piercingem na genitáliích?“ ptala se pana Vrány, který stál 
v Tescu u r egálu s  pohankou. Něco si tam tajemně šeptali 
s Heinrichem. 
 „Co je to piercing?“ otázal se pan Vrána. 
 „A co je to hlavní třída?“ navázal pohotově Heinrich. 
 „Neviděli jste dva černochy s piercingem?“ slevovala 
Pupiša. 
 „Já ne,“ řekl Roman. 
 „Já ta ky ne,“ řekl Terence Hill. A  h onem s i zakryl 
ručníkem genitálie. 

 
 „Neviděli jste černochy?“ nevzdávala to Pupiša.  
 „V Mogadišu černoši nežijí,“ prohlásila autoritativně 
Alex. A vycenila zuby. 
 „Proč chceš, abych odešla?“ dožadovala se Malá 
Katka odpovědi. 
 „Jsi hrozná šukna!“ řekla Kateřina. A měla pravdu. 
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 „Tak to je konec,“ řekla Malá Katka. „To je největší 
urážka ženských genitálií, jakou si umím představit.“ A měla 
taky pravdu. 

 
... Nezdá se vám, že je tady těch černochů s piercingem už 
trochu moc? Kdo další vystoupí z autobusu, až Tarzan pustí 
kliku? Proč Heinrich tak najednou odmítá upírovy milostné 
návrhy? Vystačí pohanka v Tescu na všech deset kapitol? 
Možná se to dozvíte v příští kapitole. 
 
 
Kapitola 4 - Invaze 
 
 Přesně ve dvanáct nula nula Tarzan pustil kliku 
zájezdového a utobusu. Držel j i už totiž nepřetržitě dvanáct 
hodin a byl nevyspaný a měl děsný hlad. Snědl by i sekanou 
z Tesca. A dokonce i s majonézou. 

 
 Z autobusu vyběhli vojáci. Měli nebezpečně 
vyhlížející samopaly a mačety. Vojenská operace Ev ropské 
unie „Za čisté Mogadišo“ právě začala. Vojáci přišli zbavit 
Adenský záliv pirátů, aby ti už nemohli unášet obchodní 
lodě. 

 
 Vojáci se s tím moc nepárali. 
 „Vy j ste p irát?“ otázal se první voják ostražitě 
Romana ihned poté, co vystoupil. 
 „Já ne,“ řekl Roman. 
 „Já taky ne,“ řekl rychle Terence Hill. 
 „Já už vůbec ne,“ řekl ještě rychleji Tarzan. 
 Vojáci zabrali chýši číslo sedm. Chýše číslo osm byla 
dosud prázdná. Ale kdo ví, kdo ještě vystoupí, když teď 
Tarzan p ustil k liku autobusu a u tekl se před vojáky někam 
schovat.  
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 Vojáci byli velmi snaživí. Pořád neúnavně hledali 
piráty. 
 „Copak to  tu  máme ?“ otázal s e p rvní voják. Hl edal 
piráty a z rovna st ál u r egálu s  pohankou v  Tescu. V ytáhl 
z regálu schovávajícího se tam upíra. 
 „Já jsem Michal Viewegh,“ prohlašoval upír. 
 „Tak V iewegh, jo ?“ První voják si nedůvěřivě 
prohlížel jeho bílý špičatý obličej. „Vypadáš spíš j ako u pír, 
chlape. Byl jsi vůbec na vojně?“ 

 
 „Copak to tu máme?“ otázal se za chvíli druhý voják. 
A vytáhl z vedlejšího regálu Tarzana. 
 „Já jsem turista,“ řekl Tarzan. 
 „Tak t urista, j o?“ Druhý voják si ho nedůvěřivě 
prohlížel. „Vypadáš spíš jako p irát, ch lape. A na vojně jsi 
určitě nikdy nebyl. To je na tobě vidět.“ 

 
 „Afrika je krásná země,“ prohlásil velitel vojáků, když 
k němu Mistra a Tarzana přivedli. „Přinejmenším pro 
černochy a upíry. Budou z vás dobří vojáci. Oba budete 
pochodovat.“  

 
 „Hledáme černé mogadišské piráty, madam,“ 
sděloval velitel vojáků paní Vránové.  
 „V Mogadišu žádní piráti nežijí,“ vysvětlila veliteli 
máti. 
 „Ani černoši,“ dodal autoritativně pan Vrána. 

 
 „Nenapsal vy jste nějakou knihu?“ zajímal se první 
voják, když vedl upíra z Tesca k veliteli. 
 „Napsal jsem spoustu knih,“ naparoval se upír. 
 „Srdce domova?“ otázal se druhý voják. 
 „Tu taky,“ l hal M istr. Ale neměl pravdu. Srdce 
domova totiž napsali Mistrovi čtenáři v kurzech tvůrčího 
psaní, když Mistrovi došly nápady. 
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 Tarzanovi se vojenský dril tuze zamlouval. Konečně 
tady bude pořádek! Po Mogadišu nebudou běhat žádní tygři 
a so uložit na p almových l istech se bu de po uze jedenkrát 
týdně. 

 
 „Kasárna,“ věšel Tarzan na hlavní třídě úplně novou 
ceduli na chýši číslo sedm. 

 
 „Všichni nástup a pochodovat,“ řekl velitel vojáků. 

 
 Všichni pochodovali. První Tarzan, za ním Mistr. Pak 
pan V rána s paní V ránovou a Heinrichem, Alex, R oman a 
Jitka s Lidkou. A všichni ostatní. Úplně poslední pochodoval 
nahý Terence Hill. Genitálie mu nadskakovaly a  piercing se 
leskl na mogadišském slunci. Terence Hill nebyl dobrý 
voják. Neměl při pochodování smysl pro rytmus a byl 
pacifista. Nikdy ni komu n eublížil. A  dokonce i kyt ary kr adl 
jen v elmi n erad a jen s velkým sebezapřením, když nebylo 
zbytí. 

 
 Kdo nepochodoval vůbec, byla Pupiša. Ležela ve své 
chýši nahá na  p almových listech a hlídací tygr dovnitř 
nikoho nepustil. 
 „Proč nechceš p ochodovat?“ ptal s e Tarzan p od 
oknem chýše Pupiši, zatímco hlídací tygr cenil zuby u dveří. 
 „To by mě v tom horku fakt nelákalo,“ řekla Pupiša. 

 
 „Nenapsal vy jste nějakou knihu?“ otázal se druhý 
voják pochodujícího Johna Irvinga. 
 „Napsal jsem spoustu knih,“ řekl John. 
 „Hotel New Hampshire?“ 
 „Tu taky,“ řekl John. A měl pravdu. 
 John I rving s ice napsal spoustu d obrých k nih, ale 
měl velký problém. Jako nenosná postava totiž neměl nárok 
na žádnou chýši. Takže bydlel s Garpem a medvědem venku. 
Venku ale neměl klid na psaní. Ve dne tam vojáci 
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s nebezpečně vyhlížejícími samopaly a mačetami slídili po 
pirátech nebo pochodovali. A po setmění tam chodili upíři 
nebo běhali tygři. A v neposlední řadě tam dva neznámí 
násilníci, které se dosud nepodařilo dopadnout, b ili l idi 
pravítky a nutili je jíst Pupišiny penály. Venku Johnovi 
Irvingovi hr ozilo, že u ž n enapíše žádné d obré k nihy, nebo 
napíše jenom knihy špatné, tak jako upír Viewegh. John se 
tedy rozhodl. 

 
 Tarzan - nadšený vojenským drilem - by byl nejradši, 
kdyby pochodovali i Pupišini tygři. Ale ti jen cenili zuby. A 
také Pupišu se mu stále nedařilo k pochodování přesvědčit. 
 „Pochodovat?“ otráveně říkala Tarzanovi pod oknem. 
„To s tebou radši budu souložit na palmových listech.“ 

 
 Tarzan nav rhoval j ednoho z  tygrů, kteří nechtěli 
pochodovat, pro výstrahu zastřelit. Velitel vojáků ale 
nesouhlasil. Sice na to nevypadal, ale byl pacifista a li berál. 
Jenom jednou v  životě zastřelil nějaké zvíře – tučňáka. Ale 
jenom proto, že do něj ten tučňák na hlídce pořád kloval. 
Místo vytrubování večerky hrál velitel vojákům každý večer 
na kytaru Karla Kryla. Byl to nejenom pacifista, ale vůbec 
velmi zvláštní člověk. 

 
 Tarzan tedy navrhl alespoň exemplárně potrestat 
Pupišu. Ale to se snáze řeklo, než provedlo. Hlídací tygr k ní 
totiž nikoho nepustil. 

 
 Malá Katka zaklepala u Alex. 
 „Jdu k  tobě bydlet,“ vysvětlila udivené cvičence 
aerobiku. 
 „Proč ke mně?“ užasla Alex. 
 „Přece jsi mě děsně chtěla! Nebo ne?“ řekla Malá 
Katka. 
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 Alex se opatrně rozhlédla. Pak rychle vtáhla Malou 
Katku do chýše a strčila ji pod sprchu. A začala po ní bloudit 
rukama, kde se dalo. 

 
 John Irving zaklepal u Alex. 
 „Jdu k vám bydlet,“ vysvětlil udivené antropoložce. 
 „Proč ke mně?“ užasla Alex. 
 „Protože nejsem nosná postava,“ řekl John. „A venku 
bych už nenapsal žádné dobré knihy.“ 
 Alex ho rychle vtáhla do chýše a strčila ho i 
s medvědem pod sprchu k Malé Katce. 

 
 Někdo zaklepal na dveře. Alex otevřela. Stál tam 
instalatér. 
 „Nemám kde bydlet, protože nejsem nosná postava,“ 
fňukal nešťastně. 
 „A koho to z ajímá?“ o dsekla A lex. „ Každý máme  
nějaké problémy.“ 

 
 Heinrich měl velký problém. Ale ještě o něm nevěděl. 
V blažené nevědomosti se blížil ke Katce, která pozorovala 
máti, jak čůrá do mlíka. 
 „Nauč mě to, mami,“ škemrala Katka, kte rá by ta ké 
ráda uměla dělat z mléka kefír. 

 
 „Nauč mě to, Katko,“ škemral Heinrich, kterého paní 
Vránová, čůrající do mléka, děsně rajcovala. 

  
 „No tak dobře,“ souhlasila Katka. A sundala si 
kalhotky. 
 „Konečně!“ zavýskl Heinrich. Pak se podíval zblízka. 
„To je ale divné...“ řekl zaraženě. 

 
 „Tak co, chlape? Už ses konečně zbavil toho 
panictví?“ plácal bodře pan Vrána Heinricha po ramenou. 
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 „Já vám ani nevím,“ řekl zaraženě Heinrich. A byl 
zase jednou upřímný. 

 
 Pana Vránu jeho manželka, čůrající do mlíka, děsně 
rajcovala. A chtěl se s ní milovat na p almových listech. Paní 
Vránovou manžel nerajcoval vůbec. Chtěla souložit 
s lékárníkem. Ale ten měl moc práce. Přes den prodával léky 
a pochodoval. A v noci se mu chtělo ze všeho toho prodávání 
a pochodování děsně spát. Neměl to, chudák, jednoduché. 

 
 Roman se plížil kolem kasáren. Poslouchal, jak velitel 
hraje na kytaru vojákům Karla Kryla. A byl na pochybách. 

 
 Terence Hill nebyl na pochybách vůbec. Velitel 
vojáků totiž nápadně připomínal ma jitele baru, v e k terém 
společně s panem V ránou a T arzanem p rodali g ibsonku, 
kterou ukradli Romanovi. 

 
 Vojáci také nebyli na pochybách. Chtělo se jim z e 
všeho toho hl edání pirátů a pochodování děsně spát. Ale 
nemohli. V elitel jim t otiž c elé noci h rál na k ytaru Karla 
Kryla. A při tom se moc spát nedalo. Neměli to prostě 
jednoduché.  
 Někdo zaklepal na dveře. Alex otevřela. Stál tam 
Heinrich. 
 „Co tady děláš?“ otázala se. 
 „Ani nevím,“ řekl Heinrich upřímně. A koukal pod 
sprchu na Malou K atku, k terá tam s ouložila s  medvědem a 
děsně se jí to líbilo. 

 
 Velitel vojáků se rozhodl. M usí si v yžádat posily. 
Nebylo t otiž vůbec jednoduché hledat piráty a přitom 
pochodovat. Zoufale se mu nedostávalo mužů, žen a zvířat 
pro obě tyto činnosti, neboť Pupiša stále odmítala 
spolupracovat a její tygři jenom cenili zuby a k pochodování 
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se moc neměli. Nechal tedy připravit letadlo, aby zaletěl na 
velitelství do Bruselu a svoji žádost tam přednesl. 

 
 Velitel vojáků byl liberál, takže nechal přípravy 
k odletu zcela na vojákovi číslo jedna. Pouze mu přísně 
zakázal v zít n a p alubu letadla jakoukoli káv u. Kdykoli to tiž 
letěl letadlem a začala se podávat káva, došlo k turbulencím. 
A tak byl velitel nezvratně přesvědčen, že podávání kávy 
způsobuje turbulence. Jak jsme si už řekli, byl to nejen 
pacifista a liberál, ale vůbec velmi zvláštní člověk. 

 
 Také p rvní v oják byl v elmi zvláštní člověk. Nikdy 
nikomu neublížil a ani nezastřelil žádné zvíře - ani na hlídce, 
což bylo u vojáka z povolání velice podivné. A nade všechno 
miloval tučňáky a tygry. 

 
 Po deseti minutách letu začalo letadlo padat. 
 „Turbulence!“ křičel velitel vojáků. „Kdo sakra v zal 
do letadla tu kávu?“ 

 
 Ale nebylo to kávou. Tygři si běhali po Mogadišu, jak 
chtěli, a lidé si je s  sebou brali i do vlaků. Nebylo tedy divu, 
že první voják vzal jednoho tygra i na palubu letadla. A tygr 
pokousal pilota a způsobil leteckou katastrofu. Bylo to 
jenom logické vyústění šikmé plochy. 

  
 „Já jsem vám to říkal,“ p rohlásil autoritativně 
Tarzan. A š el s undat ce duli s nápisem „Kasárna“ z chýše 
číslo sedm. Čímž se jedna z  chýší za se u volnila. Tarzana t o 
sice nepotěšilo, ale nedalo se s tím nic moc dělat. 

 
... Užije si Heinrich skupinového sexu s Malou Katkou a 
medvědem? Napíše John Irving ještě někdy nějaký dobrý 
román, nebo bude odteď psát dobré romány už jenom 
Michal Viewegh? Způsobuje podávání kávy v letadle 
skutečně turbulence? Přežil sedmý z Pupišiných tygrů 
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leteckou katastrofu? V příští kapitole se to asi nedozvíte, ale 
stejně si ji přečtěte. 
 
      
Kapitola 5 - Lidojedi 
 
 Všichni s  napětím pozorovali dveře zájezdního 
autobusu. Přesně ve dvanáct nula n ula k lika cvakla a 
vystoupilo deset lidojedů. 
 „Mňam,“ řekl jejich náčelník. „Kdo z  vás je tady 
nejliberálnější?“ 

 
 Náčelník lidojedů byl velmi zajímavý muž. Měl 
tetovaná p rsa, kr oužek v  nose a účes si tvaroval blátem d o 
vysokého kužele. Kromě toho mluvil výborně česky. Trochu 
si ale pletl některá slova. Třeba „liberální“ a „libový“. Možná 
mu ale jen bylo špatně rozumět, protože měl všechny zuby 
zbroušené do špiček, takže se mu špatně artikulovalo. 

 
 Také ostatní lidojedi uměli výborně česky a měli zuby 
zbroušené do špiček. 

 
 „Jak to, že umíte tak dobře česky?“ divila se Katka. 
 „Náčelník na ni pobaveně pohlédl. „Vystudovali jsme 
literaturu a bohemistiku na Karlově univerzitě, slečno. 
Všichni máme červené diplomy.“ 

 
 Katka se zastyděla. A odešla čůrat do mlíka. Měly to 
s máti v  rodině. A kefír se v mogadišském kl imatu v ždycky 
hodil. 

 
 „Proč máte ty špičaté zuby?“ chtěl vědět Heinrich. 
 „Protože jsme lidojedi,“ vysvětlil náčelník. 
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 Lidojedi o bsadili b ývalá k asárna, tedy chýši číslo 
sedm. Byli to vtipní, společenští lidé. Všichni s nimi výborně 
vycházeli. Tedy až do okamžiku, kdy unesli Pupišiny tygry. 

 
 „Unesli mi  t ygry,“ sdělila Pupiša Tarzanovi. „Zřejmě 
je chtějí sežrat.“ 
 „Myslel jsem, že lidojedi žerou lidi, ne tygry,“ divil se 
Tarzan. 
 „Žerou, co se dá,“ vysvětlila Pupiša.  

 
 Tarzan se vypravil za lidojedy. Náčelník se právě 
snažil jednoho z  tygrů nabodnout na rožeň. Tygr se nechtěl 
nechat a cenil zuby. 

 
 „To nemůžu dovolit,“ řekl Tarzan. A vytáhl 
nebezpečně vyhlížející samopal. 
 „Nechte mě,“ řekl náčelník. „Jestli mě nenecháte, tak 
si tady lehnu a umřu. My v šichni si t ady lehneme a  
umřeme.“ 

 
 Tarzan se strašně vyděsil. Kdyby si mu tady lehlo a 
umřelo tolik lidojedů najednou, náklady na h romadný 
pohřeb by převýšily fondy, které měl k dispozici. Už dlouho 
totiž neunesl žádnou loď ani letadlo a p irátská p okladna 
byla skoro prázdná.     
 „Nejde t o,“ vysvětloval Tarzan Pupiše. „Všichni 
lidojedi by si lehli a umřeli.“ 
 „Já si taky můžu lehnout a umřít,“ vyhrožovala 
Pupiša. 
 Tarzan se vyděsil ještě více. Upřímně řečeno, pirátské 
fondy byly v  současnosti tak malé, že nestačily ani na jeden 
jediný pohřeb, byť by to byla jen malá hubená černoška. 
 „Neviděl jsi moji gibsonku?“ tázal se Roman Terence 
Hilla. 
 „Zkus kupu číslo sedm,“ odvětil Terence Hill. 
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 Roman si myslel, že to  o d Terence H illa ne ní mo c 
hezké, dělat si z něj kvůli kupám pořád legraci. Nebyla to 
jeho vina, že byl nepořádný. Mělo to kořeny v jeho dětství. 
Ve škole totiž spolužáky bil pravítkem a nutil j e j íst p enály. 
A to na něm samozřejmě zanechalo následky. B yl to  
přirozený vývoj. Ale tentokrát byl Roman na omylu. Terence 
Hill si z něj totiž vůbec nedělal legraci. 

 
 „Jestli mě nepustíte dovnitř, tak si tady lehnu a 
umřu,“ vyhrožoval A lex Heinrich, k terý s e s nažil dostat z a 
Malou Katkou. 
 Malá Katka už dosouložila s medvědem a teď všichni 
tři s Johnem Irvingem spokojeně kouřili cigaretu. 
 „A koho to zajímá, že si lehneš a umřeš?“ zabouchla 
Alex Heinrichovi dveře před nosem.   

 
 Roman s e plížil k olem chýše číslo sedm. Náčelník 
lidojedů mu z okna ch ýše kam arádsky ky nul. D oslechl s e 
totiž, že je Roman velmi liberální člověk. 

 
 Roman se ale kolem chýše číslo sedm rozhodně 
neplížil proto, aby lidojedům jakýmkoli způsobem 
dokazoval, j ak mo c j e l iberální. Už n ebyl na p ochybách. Ta 
kytara, na kterou hrál velitel vojáků svým mužům před 
spaním Karla Kryla, byla jeho gibsonka. Lidojedi vystěhovali 
věci vojáků na jednu velikou kupu před chýši. Kupu číslo 
sedm.  

 
 „Jestli s e s e mnou h ned ne budeš milovat na 
palmových li stech, tak si tady lehnu a umřu,“ vyhrožovala 
paní Vránová lékárníkovi. 
 Lékárník byl ale děsně unavený a neměl na sex ani 
pomyšlení. Od rána do večera prodával algifen, neboť záliba 
ve čtení románů před spaním se mezi obyvateli Mogadiša 
velice rozšířila. Nikdo přitom o všem nechtěl zvracet. Takže 
se před lékárnou tvořily sáhodlouhé fronty zákazníků a on je 
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musel všechny obsloužit. Lékárník se tomu ani moc nedivil. 
Co jiného jste chtěli večer v Mogadišu dělat, než číst knihy? 

 
 „Jak to, že žerete tygry?“ divil se John Irving u chýše 
číslo sedm. „Myslel jsem, že lidojedi žerou lidi.“ 
 „Žereme, co se dá,“ vysvětlil náčelník. „Je t o 
přirozený vývoj. A co jiného taky chcete v Mogadišu večer 
dělat?“ 
 „Zkuste si přečíst nějaký román,“ navrhl John. 
 „Nebo se milujte na palmových listech,“ zavrkala paní 
Vránová, která šla okolo. 
 Náčelník se zamyslel. „Nejdřív zkusíme ty knihy.“ 

 
 Na hlavní třídě stálo deset lidojedů a zvracelo. 

 
 „Otevřeno non-stop,“ pověsil lékárník úplně novou 
ceduli na svoji lékárnu. A hned se mu tam vytvořila dlouhá 
fronta lidojedů, které se odebral obsloužit.  
 Paní Vránová zaskřípala zuby a odešla do své chýše, 
aby tam čůráním do mléka rajcovala svého manžela a 
Heinricha. 

 
 Pupiša si pomyslela, že by se jim teď hodil alespoň 
jeden voják. Dokonce by s nimi možná i  chvíli pochodovala, 
kdyby jí pomohli osvobodit její tygry. Upřímně řečeno, příliš 
teď nechápala, proč vlastně tak zatvrzele odmítala s vojáky 
pochodovat. Pochodování ji totiž děsně rajcovalo. 

 
 Jitka se rozhodla splnit si svůj sen. Tím s nem b yl 
skupinový sex se slavným spisovatelem.  
 Lidce to  na prosto vyhovovalo. J ejím snem b yl to tiž 
skupinový s ex s jakýmkoli s pisovatelem. Ale neříkala tomu 
splnit si svůj sen, říkala tomu přirozený v ývoj. P odle Lidky 
bylo naprosto přirozené, udělat se svou lesbickou sexuální 
partnerkou Jitkou v  jejich v ztahu další k rok. A  tím k rokem 
byl grupáč se třetím do mariáše. 
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 „Jsem ráda, že mi chceš pomoct splnit si sen,“ vrkala 
na Lidku Jitka. 
 „Co bych pro tebe neudělala,“ lhala L idka. „Kromě 
toho je to přirozený vývoj.“    

 
 Roman zoufale prohraboval kupu číslo sedm. Našel 
tam spoustu zajímavých věcí - román N ew Ha mpshire od 
Johna Irvinga, plyšového medvěda a také několik 
pozvracených knih od Michala Viewegha. Ale gibsonka tam 
nebyla. 

 
 Náčelník lidojedů mu stále kamarádsky kynul z  okna 
chýše. Roman se opatrně přiblížil. 
 „Jestli hledáte tu gibsonku, můj liberální příteli, tak ji 
před malou chvílí sebral nějaký velký černoch s piercingem 
na genitáliích,“ prozradil mu náčelník. 
 „Já si tady snad lehnu a umřu,“ prohlásil Ro man 
nešťastně. 

 
 Tarzan o dešel k lékárníkovi. Už měl těch lidojedů 
unášejících tygry plný zuby. A pod hrozbou zastřelení 
nebezpečně vyhlížejícím samopalem zakázal lékárníkovi 
prodat lidojedům byť jen jeden jediný algifen. Pak zvedl 
telefon a domluvil si schůzku s Pupišou. 

 
 „Já v ím, že s  tím jsem u ž o travnej - ale neviděl jste 
velkého černocha s piercingem na genitáliích a gibsonkou?“ 
ptal s e R oman T arzana, který s tál v Tescu u r egálu 
s pohankou. Něco si tam tajemně šeptal s Pupišou. U regálu 
s pravítky a p enály stáli Heinrich s panem Vránou. A také si 
něco tajemně šeptali. 

 
 Upír užasle pohlédl na Jitku a Lidku. 
 „Přirozený vývoj? Já tomu teda říkám nechutnost!“  
 A zabouchl jim dveře před nosem.  
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 Pak škvírou v žaluzii začal přes ulici šmírovat 
Heinricha, který t am s tál u Alexiny c hýše a  o knem 
roztouženě pozoroval Malou Katku, která kouřila s Johnem 
Irvingem a medvědem cigaretu.  

 
 „Nechutnost?“ zuřila Jitka. „Však já se tomu upírovi 
pomstím!“ Děsně ji štvalo, že s nimi Mistr nechce souložit na 
palmových listech. A  taky, že s e z  něj bůhvíjak stala nosná 
postava, takže obsadil chýši číslo osm. Jenom nosné postavy 
totiž měly nárok na chýši a všechny chýše teď byly plné. A až 
někdo ve dvanáct nula nula zase vystoupí z autobusu, 
nebude mít kd e bydlet. Jitka ne snášela ne spravedlnost. A  
kromě toho hrozilo, že se ten dotyčný nastěhuje k nim 
dvěma. A to vůbec nebyl přirozený vývoj.  

 
 Pupiša odešla k lidojedům, k chýši číslo sedm. 
Náčelník se tam ještě stále pokoušel nabodnout tygra na 
rožeň. Vrčící tygr mu to ovšem nijak neusnadňoval.  
Pupiša vytáhla z igelitky sekanou z Tesca. 
 „Mňam,“ řekl náčelník. „A n ebylo by  k tomu t rochu 
majonézy a mlíka?“ 
 Na hlavní třídě stálo deset lidojedů a zvracelo. Když 
dozvraceli, náčelník propustil všechny Pupišiny tygry.  
 „To mi  za t o teda fakt n estojí,“ řekl. A od ešel 
s ostatními l idojedy do T esca, kd e v ykoupili v šechny 
skladové zásoby pohanky. A pak šli do lékárny, kde skoupili 
všechen algifen. 

 
 Tarzan měl z propuštění tygrů hroznou radost. 
Nejdřív chtěl jít za P upišou a p omilovat j i na p almových 
listech. Ale pa k se je n v e s vé c hýši s vlékl donaha a 
s piercingem o zdobenými ge nitáliemi h rál na Romanovu 
gibsonku jednu písničku od Karla Kryla za druhou. 

 
 Také Pupiša měla radost. Nejdřív chtěla zajít za 
Tarzanem a samou radostí ho v jeho chýši usouložit k smrti. 
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Ale pak se jen svlékla donaha a pochodovala kolem dokola. 
A poté udělala něco, co ještě nikdy předtím nezkusila. 
Splnila si svůj sen. Dala s i se s vými osvobozenými t ygry 
pořádnej grupáč. Z hlediska přirozeného v ývoje t o bylo 
samozřejmě naprosto v pořádku. Nebo ne? 

 
... Dají se vůbec číst knihy bez algifenu? Zlomí někdy 
Roman prokletí neustále kradené gibsonky? Žerou lidojedi 
skutečně tygry, nebo je to jenom výmysl autora? Je 
skupinový sex se dvěma lesbami to nejhorší, nebo je horší 
skupinový sex s šesti tygry? Podaří se dopadnout tajemné 
násilníky, kteří v Mogadišu mlátí lidi pravítky? V příští 
kapitole se nedozvíte vůbec nic zajímavého. Ale když už jste 
to dočetli až sem, tak si ji zřejmě přečtete taky. Je to 
přirozený vývoj.  Nebo ne? 
 
 
Kapitola 6 – Autor 
 
 Ve dvanáct nula nula, na puntík přesně, z autobusu 
vystoupili d va T arzanovi e x-spolužáci z  Karlovy u niverzity, 
Kája a  Pája. Oba měli červené diplomy. Okamžitě ztloukli 
Tarzana pravítky a už už ho chtěli přinutit sníst penál, když 
si uvědomili, že nemají kde bydlet. Nebyli totiž nosnými 
postavami. Káju a Páju to trochu zaráželo. 

 
 „Tak t o j sem s i ne myslel, ž e s  červeným diplomem 
skončím jako bezdomovec v Mogadišu,“ žertoval Kája. 
 „Bezdomovcem v  Mogadišu? S červeným diplomem? 
No to snad ne?“ zuřil Pája. A nežertoval vůbec. Děsně ho to 
štvalo. 
 Tarzan před svými ex-spolužáky utekl a  s choval s e 
v Tescu v  regálu s  pohankou. Bylo tam teď spousta místa, 
protože lidojedi všechnu pohanku vykoupili. 

 
 „Jak to, že nemáme kde bydlet?“ rozčiloval se Kája. 
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 „Protože nejste nosné postavy,“ vysvětlila mu Pupiša. 
„Ale ni c si  z toho nedělejte. Tady v Mogadišu m áme každý 
nějaký problém.“ 

 
 Pupiša měla velký problém. Lidojedi skoupili v Tescu 
všechnu p ohanku. Tygři nervózně cenili zuby a Pupiše se 
z toho třásly ruce, protože nesnášela nespravedlnost. A 
kromě toho, jak víme, měla těžkou závislost. 

 
 „Já jsem napsal spoustu knih,“ naparoval se upír 
v okně chýše číslo osm. Byl nosná postava a byl za vodou. 
 „Já taky,“ řekl John I rving, k terý š el k olem. O všem 
přestože napsal spoustu dobrých knih, n osnou p ostavou s e 
nestal. A bydlel v  trpěném podnájmu u antropoložky Alex. 
Trochu h o t o za ráželo. J ohn I rving s e t edy v ypravil za  
Tarzanem. 

 
 „Já o to m, kdo  j e n osná postava, n erozhoduji,“ řekl 
Tarzan. 
 „A kdo tedy?“ divil se John. 
 „Asi ten, kterého jsme ještě neviděli,“ zašeptal 
Tarzan. A běžel k autobusu chytit kliku - aby ten, kte rého 
ještě neviděli, nemohl vystoupit. 

 
 „Prý j e ta dy te n, kte rého jsme ještě neviděli,“ šeptal 
John Irving do ucha Terenci Hillovi. 
 „Vážně?“ podivil se Terence Hill. „A kde bydlí?“ 

 
 Ten, kterého ještě neviděli, samozřejmě neměl 
zapotřebí vystupovat z nějakých hloupých zájezdových 
autobusů. Byl to totiž autor příběhu. Jako g enius l oci se 
vznášel nad  Mogadišem a t ropil v šelijaká alotria. J en n a 
něm záleželo, zda Heinricha konečně některá z přítomných 
dam odpaní či kdo další ukradne Romanovu gibsonku. 
Odpanit Heinricha mohl dokonce i některý z přítomných 
pánů, neboť fantazie autora byla bezbřehá. Zbavit Heinricha 
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panictví mohl i některý z tygrů nebo medvěd Johna Irvinga. 
Ale takový úchyl snad autor přece jen nebyl. 

  
 Autor sice nepotřeboval vystupovat z žádných 
autobusů, musel ale někde bydlet... 

 
 „Musí přece někde bydlet,“ napadlo po nějaké době 
usilovného přemýšlení Tarzana. 
 „A co třeba támhle?“ otázala se Katka. 
Na konci hlavní třídy stála honosná rezidence krytá 
palmami. 
 „To j e a le d ivné, tohle tady nikdy předtím nebylo,“ 
řekl udiveně Tarzan. 

 
 „Musí přece někde bydlet,“ napadlo Jitku. 
 „Co třeba tám hle?“ o tázala s e Lidka. A  ukázala na 
honosnou rezidenci na konci hlavní třídy. 
 „Takovej úchyl snad přece jen není,“ řekla Jitka, když 
si to podnikatelské baroko užasle prohlédla. 
 „Prý může všechno a ve svých knihách nesnáší 
nespravedlnost,“ šeptal Terence Hill do ucha Romanovi. 
 „Tak to by mi mohl najít moji gibsonku,“ zaradoval se 
Roman. 

 
 „Nesnáší nespravedlnost?“ radovala se Pupiša. „Tak 
to by mi mohl najít mého ztraceného tygra. Nebo mi alespoň 
dát trochu pohanky.“ 

 
 „Prý může všechno a ve svých knihách nesnáší 
nespravedlnost,“ sděloval Roman Tarzanovi.  
 Tarzan viditelně znervózněl. Autor by možná mohl 
v téhle k nize nad opiercingovaným zlodějem kytar 
přimhouřit o ko, T arzan se ale r ozhodl neriskovat. B ýt 
bezdomovcem v e s vém v lastním M ogadišu b y totiž b yla 
děsná ostuda.    
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 Tak nějak se stalo, že se všichni obyvatelé Mogadiša, 
kteří něco chtěli, sešli v honosné rezidenci kryté palmami na 
konci hlavní třídy. Že to autor všechno za pomocí genia loci 
předem naplánoval, byla čirá pomluva. 

 
 Autor seděl v pohodlném polstrovaném křesílku pod 
bleděmodrým baldachýnem, tři nepříliš oděné černošky mu 
myly n ohy a další tři je vysušovaly svými vlasy. Autor je 
přitom všechny zcela bezostyšně osahával. Byl to zjevně 
úchyl. 

 
 „Já jsem napsal spoustu knih,“ rozčiloval se upír. „A 
jsem slavný spisovatel. Já mám na chýši nárok. Všichni mě 
znají.“ 
 „Já jsem také slavný spisovatel,“ řekl au tor. „ Akorát 
mě nikdo nezná.“ 

 
 „Já jsem napsal spoustu dobrých knih,“ rozčiloval se 
John Irving. „A chci svoji chýši. Napsal jste vy nějaké dobré 
knihy?“ 
 „To byste se možná divil,“ řekl autor. 

 
 „Já mám červený diplom z Karlovy u niverzity,“ 
rozčiloval se P ája. „ A ne mám kd e bydlet. Máte s nad v y 
červený diplom?“ 
 Autor mlčel. Lhal sice stejně dobře jako ostatní 
normální lidé, lhal ale nerad. 

 
 Vzhledem k  tomu, že o byvatelé Mogadiša u  au tora 
mnoho nepořídili, odešli a začali se věnovat svým 
každodenním činnostem. Kradli kytary, souložili na 
palmových listech, čůrali do mléka a večer zvraceli při čtení 
knih Michala Viewegha. Některým to al e ne dalo. Vr aceli s e 
nazdařbůh tajně do rezidence a nabízeli autorovi různé 
úplatky. 
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 „Když přinutíte lékárníka, aby se mnou souložil na 
palmových listech, budu s  vámi souložit na p almových 
listech,“ vrkala paní Vránová. 
 „Tak to by mě nelákalo,“ odvětil rychle autor. 

 
 „Když mi zařídíte doživotní bydlení v chýši číslo osm, 
naučím vás psát romány,“ podlézal upír. 
 „Já už ale umím psát romány,“ řekl autor. 

 
 „Když mi řeknete, kde je moje gibsonka, zahraju vám 
něco od Karla Kryla,“ dožadoval se Roman. 
 „Zkuste třetí kupu zleva,“ poradil mu autor. 

 
 „Za trochu pohanky před vámi budu nahá 
pochodovat,“ lísala se Pupiša.  
 „Tak tak ovej úchyl snad přece jen nejsem,“ odvětil 
autor. „A kromě toho - kdybych chtěl, budete přede mnou 
nahá pochodovat i tak.“ 
 „Tak mi alespoň najděte toho sedmého ztraceného 
tygra,“ dožadovala se Pupiša nekompromisně. 

 
 „Když nám pomůžete pomstít se upírovi, slibujeme 
vám skupinový sex, jaký jste ještě nezažil,“ řekla Jitka. 
 „Je to přirozený vývoj,“ přitakala Lidka.     
 „To j e zajímavý nápad, ten si poznamenám,“ řekl 
autor. 

 
 Roman si myslel, že od autora není moc hezké dělat 
si z něj a jeho kup legraci. Ale pletl se. Autor si vůbec nedělal 
legraci. Tarzan vyděšený geniem loci autora a případným 
trestem t otiž vzal uk radenou g ibsonku a s choval ji  v třetí 
kupě zleva v chýši R omana a  Terence Hilla. Že t o a utor 
všechno předem naplánoval, byla ovšem čirá pomluva. 
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 V honosné rezidenci mezitím probíhal skupinový sex 
mezi Jitkou, Lidkou a autorem. Děvčata si tím více méně 
plnila své životní sny - a také autor byl velice spokojen. 

 
 Upír zuřil. Z rozhodnutí a utora j iž n ebyl n osnou 
postavou a chýši číslo osm teď obýval John Irving. Upír 
zlostně prskal pod oknem chýše. Proti r ozhodnutí nebylo 
odvolání. 
 „Hlavně ho nezvi dál, nebo si tady pak bude m oct 
chodit, jak chce,“ upozorňoval John medvěda. 
 Medvěd neříkal nic. Pod sprchou bloudil prackami po 
Malé Katce, kde se dalo. A Malé Katce se to děsně líbilo. 

 
 „Autore, z jev s e,“ d eklamoval p od m ogadišským 
úplňkem pod oknem honosné rezidence Heinrich. 
 „Co bys potřeboval?“ otázal se otráveně autor. 
Nesnášel, když ho někdo v noci budil. 
 „No to je snad jasný, ne?“ zavrčel Heinrich. Ale 
bloudit rukama po autorovi se neodvažoval. Autor z něj totiž 
mohl za pomocí genia loci klidně udělat bezdomovce. A to by 
se Heinrichovi vůbec nelíbilo. 

 
 Roman se řítil do své chýše. Byla z de j istá mo žnost, 
že si z  něj autor třeba vůbec nedělal legraci a g ibsonka byla 
skutečně ve třetí kupě zleva, jak říkal! 
 V chýši seděl náčelník lidojedů. Kamarádsky 
Romanovi p okynul. „Jestli hledáte tu gibsonku, můj 
liberální příteli, tak ji zrovna odnesl nějakej chlap.“ řekl. 
 „A měl na genitáliích piercing?“ se zlou předtuchou v 
hlase se otázal Roman. 
„No to je snad jasný, ne?“ řekl náčelník.  

 
 „Přísný zákaz vstupu nosným i  nenosným p ostavám 
s piercingem i  bez,“ věšel autor - který už měl všech plný 
zuby - úplně novou ceduli na honosnou rezidenci krytou 
palmami na hlavní třídě. 
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 Pak k  rezidenci posadil hlídacího tygra a zabouchl za  
sebou dveře. Byl to ten sedmý z Pupišiných tygrů. Přežil 
leteckou katastrofu a vrátil se pěšky zpět do Mogadiša. Že to 
autor všechno předem naplánoval, byla samozřejmě čirá 
pomluva. Ale f aktem j e, že o knem r ezidence jste mo hli 
krátce nato vidět Pupišu, jak tam vevnitř pochoduje nahá 
kolem do kola, i  autora s edícího v  pohodlném p olstrovaném 
křesílku pod bleděmodrým baldachýnem, kterému se to 
zjevně velice líbilo. 

 
... Je autor docela obyčejný úchyl, nebo je mogadišským 
geniem loci? Získá Alex zpět lásku Malé Katky? Pozve 
někdo upíra dál, nebo ten už navždy zůstane bezdomovcem 
v Mogadišu? A co Kája a Pája? Je zde jistá možnost, že 
příští kapitola bude o něco lepší než tahle. Nechci vás nějak 
přemlouvat, ale možná byste si ji mohli přečíst. 
 
 
Kapitola 7 - Podnikatelé a zaměstnanci 
 
 Z autobusu na hlavní třídě vystoupil podnikatel. Měl 
na k rku k ravatu a v ruce držel kufřík. Byl absolventem 
Hamburger School u McDonald´s a měl praxi jako 
projektový ma nažer v  knižním velkoobchodě. Do Mogadiša 
přišel, protože zvětřil obchodní příležitost. V edli t o tady 
amatéři. Obyvatelé neměli kde bydlet, v regálech 
v obchodech chyběla pohanka a lidé se jen tak bezcílně 
poflakovali p od mogadišským s luncem. P odnikatel se 
rozhodl dát tomu chaosu řád. 

 
 Všichni napjatě čekali, kde se podnikatel ubytuje, 
neboť všechny chýše už byly o bsazené. P odnikatel je  a le 
převezl. Ubytoval se v Tescu. 
 Tarzanovi byl podnikatelův přístup velice 
sympatický. Konečně bude v Mogadišu pořádek. Lidé budou 
ráno chodit do práce a večer unavení z práce. A na zvracení a 
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souložení na palmových listech ani na čtení a psaní románů 
jim už nebudou zbývat síly. 

 
 Podnikatel začal podnikat v maloobchodním prodeji. 
Ustanovil se ředitelem Tesca. A vzhledem k tomu, ž e ž ádný 
podnikatel nemůže podnikat bez zaměstnanců, jeho prvním 
krokem bylo vypsání výběrového řízení. 

 
 Jako první se dostavili Kája a Pája. Nutně potřebovali 
nějaké peníze, protože teď bydleli v  podnájmu u  Jitky a 
Lidky. A výše nájemného byla vydřidušská. 
 „Co umíte?“ otázal se podnikatel. 
 „Máme oba červené diplomy,“ řekl Kája. 
 „Z Karlovy univerzity,“ doplnil Pája. 
 „To je toho, já mám Hamburger School,“ řekl 
podnikatel. 

 
 Další dorazil Heinrich. Podnikatel mu strčil do ruky 
dotazník. 
 „Kolikrát denně souložíte?“ zněla první otázka 
v dotazníku. 
 „Desetkrát a více,“ psal Heinrich. 
 Podnikatel m u nakoukl přes rameno a pozvedl 
nedůvěřivě obočí.  
 Heinrich začal zuřivě škrtat. 

 
 Také upír se přišel nechat zaměstnat a právě 
vyplňoval dotazník. Bydlel teď totiž v podnájmu u J ohna 
Irvinga, v  chýši číslo osm. A John mu pomstychtivě vyměřil 
velice vydřidušské nájemné. 
 „Kolik jste napsal románů?“ zněla první otázka 
v dotazníku. 
 „Deset a více,“ psal upír. 
 „Tím j e my šleno dobrých románů,“ upřesnil 
podnikatel. 
 Mistr začal zuřivě škrtat. 
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 Také Jitka a Lidka vyplňovaly dotazníky. 
 „Máte l esbické sk lony?“ z něla první otázka 
v dotazníku. 
 „Rozhodně ne,“ psala Jitka. A dvakrát to podtrhla. 
 „Ani nikdy neděláme grupáč,“ doplnila L idka. „Není 
to totiž přirozené.“ 

 
 Podnikatel si prohlížel upírův dotazník. 
 „Chlape, vždyť vy nic pořádného neumíte,“ sdělil mu 
s despektem. „Ale jako uklízečku bych vás snad vzal...“ 

 
 Pak jim podnikatel slavnostně předal platové výměry. 
Zavládlo zděšené ticho. 

 
 „Snad mi dáte alespoň průměrnou mzdu?“ rozčiloval 
se K ája. „O t y p eníze mi  n ejde, ale k dyž budu mí t 
podprůměrnou mzdu, bude t o v ypadat, ž e p odávám 
podprůměrné výkony. To a bych se pak před známými 
styděl.“ 
 „Přesně tak,“ řekl Pája. „Oba c hceme podávat 
nadprůměrné výkony a oba chceme nadprůměrný plat.“ 

 
 „Snad mi dáte alespoň průměrnou mzdu?“ 
rozčilovala se Jitka. „Peníze v em čert, ale takhle by t o 
vypadalo, že podávám podprůměrné výkony.“ 
 „Obě chceme podávat nadprůměrné výkony 
s nadprůměrným platem.“ potvrdila Lidka. 

 
 Podnikatel si rval vlasy. V Mogadišu se podnikalo 
velice obtížně. Všichni chtěli mít nadprůměrnou mzdu. A 
přitom průměrná mzda vznikala aritmetickým průměrem 
všech mezd celkem. K dyž te dy každý chtěl mít mzdu 
nadprůměrnou, průměrná mzda se šplhala s tále výše. A  
jediným způsobem, jak udržet průměrnou mzdu na uzdě, 
bylo snižovat si svou vlastní manažerskou mzdu, která byla  
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součástí mezd celkem. A to se podnikateli vůbec nelíbilo. To 
by se nelíbilo žádnému manažerovi ani podnikateli.   
 Když zaměstnanci s podnikatelem n apoprvé m noho 
nepořídili, odešli. Ale pak se nazdařbůh potají vraceli zpátky 
a nabízeli podnikateli různé úplatky. 

 
 „Když mi dáte nadprůměrnou mzdu, budu s vámi 
souložit na palmových listech,“ vrkala paní Vránová.  
Podnikatel se nad tou nabídkou zamyslel.  

 
 Mogadišo News zveřejnil nejnovější průměrnou 
mzdu v Mogadišu. Dí ky z výšenému p latu paní V ránové 
stoupla o pět procentních bodů. Podnikatel se s koro 
zhroutil. 

 
 Dalším krokem bylo vytvoření přátelské atmosféry ve 
firmě. Podnikatel totiž nebyl žádný amatér a věděl, jak na to. 

U McDonald´s každé ráno, když přišel zaměstnanec 
do práce, zářivě se usmál na man ažera. Manažer mu zářivý 
úsměv opětoval a řekl: „Dobrý den, jak se máte?“ 
A zaměstnanec odvětil, stále se zářivě usmívajíc: „Děkuji, 
mám se velmi dobře.“ 
 Přispívalo to k přátelské atmosféře ve firmě a 
následně to zkvalitňovalo služby, neboť zaměstnanci se pak 
zářivě usmívali na zákazníky a zákazníci se zářivě usmívali 
na zaměstnance a manažery. A v práci v ládla v šeobecná 
pohoda. 
 Podnikatel tedy vytvořil kodex zaměstnance, přesně 
podle pravidel u McDonald´s. A nechal jej kolovat. 

 
 V Mogadišu to ale nefungovalo. 
 „Dobrý den, j ak s e máte?“ zářivě se podnikatel ráno 
usmál na Káju. 
 „Stojí to z a prd,“ odvětil Kája. Byl neoholený, silně 
z něj táhl česnek a měl krvavé oči. 
 „Co jste dělal?“ zhrozil se podnikatel. 
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 „Svařoval,“ odvětil Kája. 
 „A co jste proboha svařoval?“ 
 „Víno,“ vysvětlil Kája. A odpotácel se do své 
kanceláře. 

 
 „Jak s e máte?“ nevzdával t o p odnikatel. A  usmál se 
zářivě na Katku. 
 „Stojí t o z a p rd,“ řekla Katka. Také ona měla krvavé 
oči. Až do rána si totiž četla román od Johna Irvinga. 
 „Ale podle kodexu zaměstnance byste měla říct...“ 
 „Jděte s tím do h áje,“ odsekla nevrle K atka. A  
odpotácela se do své kanceláře. 

 
 „Ale já se jenom snažím vytvořit přátelskou 
atmosféru,“ fňukal podnikatel. 
 „Kdybyste jim raději zvýšil t y je jich podprůměrné 
platy,“ poznamenal Tarzan, který šel okolo. 
 Podnikatel přátelskou atmosféru vzdal. Příručky 
McDonald´s možná fungovaly u McDonald´s. Ale rozhodně 
ne v Mogadišu. 

 
 Ale pořád ještě zbývaly akce na podporu prodeje. 
 „2 z a ce nu 1 ,“ vyvěšoval podnikatel úplně novou 
ceduli na Tesco na hlavní třídě. 

 
 „Já ale nechci dvě nové gibsonky,“ říkal u regálu 
s kytarami Roman, který přišel do Tesca po pracovní době 
jako z ákazník. „Stačila by mi ta jedna stará. A k romě toho 
mě podprůměrně platíte - a ceny máte nadprůměrné. Takže 
u vás nemůžu nakupovat vůbec.“ 

 
 „To je mi  p rd p latný - 2 za c enu 1,“ zlobila s e 
zákaznice P upiša. „Moje podprůměrná mzda na ty vaše 
nadprůměrné ceny pohanky nestačí. Dejte mi 
nadprůměrnou mzdu - a koupím si pár balíčků. Stejně to - 
při tom p latu, c o mám - vypadá, j ako b ych podávala 
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podprůměrné výkony, a to se mi vůbec nelíbí. S tydím s e 
před všemi známými.“ 

 
 Nadprůměrné ceny a podprůměrné platy měly ale 
přece jen jednu výhodu. Nikdo nebil po setmění obyvatele 
Mogadiša p ravítkem, p rotože pravítka byla tak d rahá, ž e s i 
je nikdo ze zaměstnanců nemohl dovolit. 

 
 Podnikatelova ak tivita tedy s ice vedla ke  s nížení 
kriminality v  Mogadišu, s amotné po dnikání ale m oc 
nefungovalo. Čili dalším logickým krokem bylo drastické 
snížení nákladů. Podnikatel totiž ne byl ž ádný a matér. 
Absolvoval H amburger School u  M cDonald´s a měl praxi 
jako projektový manažer v knižním velkoobchodě. V krácení 
nákladů se velice dobře vyznal. Takže se rozhodl snížit mzdy 
a radikálně zkrátit násady košťat, kterými upír zametal 
Tesco. 

 
 Upír zametal se zkráceným koštětem. Strašně ho 
bolela záda. A v důsledku toho podával ještě podprůměrnější 
výkon než obvykle. 

 
 Také ostatní podávali ještě podprůměrnější výkony 
než obvykle. Po tom snížení mezd ostatně nebylo divu. 

 
 Jediný, k do nepodával žádné výkony, ať už 
nadprůměrné nebo podprůměrné, byl podnikatel sám. 
Chodil po Tescu a menedžoval ostatní. 

 
 „A proč vy vlastně nic neděláte?“ otázal se Terence 
Hill podnikatele. 
 „Protože jsem manažer a podnikatel,“ vysvětlil 
podnikatel. 
 „Když j ste man ažer a  p odnikatel a m áte 
nadprůměrnou mzdu, tak byste měl něco dělat,“ poznamenal 
Roman. 
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 Mělo to ale svůj důvod, proč podnikatel nic nedělal. 
Nedělal nic, protože nic pořádného neuměl. Proto s e také 
koneckonců stal manažerem a podnikatelem. Nic jiného mu 
ani nezbývalo. Žádný zaměstnavatel by ho totiž po vyplnění 
dotazníku jako zaměstnance nezaměstnal. S výjimkou 
rychlého občerstvení McDonald´s a knižního velkoobchodu, 
samozřejmě. 

 
 Podprůměrné mzdy měly velice nepříznivé 
makroekonomické důsledky. Nestačily na nadprůměrné 
ceny v  Tescu. A  lidé na kupovali j inde nebo ne nakupovali 
vůbec. Ekonomika Mogadiša se začala povážlivě viklat ve 
svých již b eztak ch atrných z ákladech. A  lidé se začali 
hromadně srocovat na veřejných místech a protestovat.    

 
 Tarzan se na to už nemohl dívat. Neměl ovšem 
sofistikovanou Ha mburger School u  McDonald´s a ni 
neméně sofistikovanou praxi projektového manažera 
v knižním velkoobchodě. A tak jen zvedl te lefon a d omluvil 
si schůzku s autorem. 

 
 V Tescu u r egálu s  pravítky a p enály, na  kte ré s edal 
prach, neboť je nikdo nekupoval, stál autor s Tarzanem a 
cosi si tam šeptali. 

 
 A d alší d en T arzan šel a  u nesl s piráty ještě jedno 
konkurenční Tesco. Že to všechno naplánoval autor ve své 
honosné rezidenci k ryté p almami, b yla samozřejmě jenom 
pomluva. 

 
 „Tak to j e k onec,“ řekl podnikatel, když viděl 
konkurenční Tesco. A šel se do konkurenčního Tesca nechat 
zaměstnat jako uklízečka. 

 
 A to  byl doopravdy ko nec. Konec p odnikatelova 
podnikání. A také konec sedmé kapitoly. 
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... Myslíte, že se dá v Mogadišu úspěšně podnikat? Budou 
mít všichni naši zaměstnanci vůbec ještě sílu, něco 
zajímavého nám v následujících kapitolách předvést, nebo 
je jejich zaměstnavatel vymačkal jako citróny? A na závěr 
jedna speciální prodejní nabídka: „Když si přečtete příští 
kapitolu, dostanete dvě další zdarma.“ 
 
 
Kapitola 8 – Internet 
 
 Z Tesca vyšel noblesní prošedivělý muž. Nikdo toho 
chlapa neznal. 
„Jmenuji se Rupert Murdoch,“ řekl. „A přišel jsem do 
Mogadiša zavést placený internet.“ 
 Za Rupertem vyšel z Tesca muž ve špatně padnoucím 
baloňáku. Neřekl nic, ale všichni ho ihned poznali. Byl to 
totiž inspektor Colombo.  

 
 Rupertovi m uži v ykopali výkopy a u ložili do  nich 
optické kabely. Tarzanovi se to vůbec nelíbilo. Všude ležely 
kupy hlíny. A když chtěl zajít po setmění na nákup do Tesca, 
musel dávat pozor nejen na neznámé násilníky, kteří 
přepadali lidi a bili je pravítky, ale i na kupy, aby si na nich 
nezlomil nohu.   

 
 Také Terenci Hillovi se to vůbec nelíbilo. Měl dost 
svých starostí s Romanovými kupami uvnitř své chýše. A mít 
další kupy venku před chýší ho fakt vůbec nelákalo.   
 Kupy s e nao pak líbily panu V ránovi a  He inrichovi. 
Mohli se za nimi skrývat, když po setmění chodili a bili lidi 
pravítky. Nutno ale říci, že za to nemohli. V Mogadišu s i 
totiž s Tarzanem a jeho cedulemi připadali j ako v e š kole. 
Takže to pro ně vlastně bylo naprosto přirozené, bít jako ve 
škole své spoluobčany pravítkem.  
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 Také Romanovi se kupy velice líbily. Mohl se za nimi 
totiž schovávat, když se po setmění plížil Mogadišem a nutil 
spoluobčany sníst penál. Ani on za to ale nemohl. V mládí ho 
totiž rodiče neustále okřikovali, takže ke své úchylce vlastně 
dospěl přirozeným vývojem.    

 
 Také Rupert dospěl ke zpoplatnění internetových 
služeb naprosto přirozeně. Bezplatný internet m u b yl už  
dlouho trnem v oku. Takže se vydal do Mogadiša, neboť tam 
zvětřil obchodní příležitost. Což bylo více než pádným 
důkazem toho, že multimiliardáři chtějí mít stále více a více. 
A že jsou pro to ochotni udělat téměř cokoli. Multimiliardář 
Rupert byl pro prachy ochoten přijet třeba i mezi piráty do 
Mogadiša, c ož b y žádný normální člověk neudělal. Rupert 
měl sice peněz dost - byl to koneckonců tiskový magnát - ale 
pro Ruperta byl velký rozdíl v tom, být anebo mít.     

 
 Ovšem v  Mogadišu ne šlo n ic hladce. A nějaký 
problém tady měl v podstatě skoro každý. Rupert s e o  t om 
měl záhy přesvědčit. Když chtěl za své internetové zprávy 
platit, lidé to odmítali. Doteď byly zprávy zadarmo a všem to 
tak naprosto vyhovovalo. Všem kromě Murdocha, ovšem. 

 
 „Proč mám platit za vaše zprávy?“ divil se Kája. „Mně 
to zadarmo vyhovuje.“ 
 „Ale mně ne,“ řekl Rupert.  
 „Vždyť máte dost,“ přidal se Pája. „Jste ti skový 
magnát. Proč chcete mít ještě více?“ 
 „Protože j e rozdíl v  tom, být an ebo mí t,“ vysvětloval 
mu trpělivě Rupert.  

 
 Byla to poněkud zvláštní logika. Rupert za ni ale 
nemohl. Jeho logika měla kořeny v jeho dětství. Rodiče mu 
odmalička neustále tvrdili, že je to v elký rozdíl, b ýt an ebo 
mít. A  když mu někdy koupili chrastítko, vždycky z něj 
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malému R upertovi v yndali kuličky. Aby sám te n r ozdíl 
názorně pocítil na vlastní kůži. 

 
 Inspektor Colombo mezitím vedl vyšetřování. Přijel 
totiž na pozvání Romana, který neustále toužil zjistit, k do 
ukradl jeho g ibsonku. Roman na to sám nestačil, protože 
také j eho l ogika byla poněkud zvláštní, stejně jako logika 
Rupertova. A  an i o n o všem z a s vou l ogiku n emohl. I j eho 
způsob uvažování měl kořeny v dětství. 

 
 „Kde j ste vzal tu  gibsonku?“ tázal s e C olombo 
Terence Hilla, který hrál nahý na nějakou kytaru před svou 
chýší. Piercing se mu leskl na mogadišském slunci. 
 „Koupil jsem ji v Tescu,“ lhal Terence Hill. 
 „Kde j ste vzal tu  gibsonku?“ tázal s e C olombo 
Tarzana, který hrál nahý na nějakou kytaru u sebe doma. 
 „Objednal jsem si ji přes internet,“ lhal Tarzan. A pro 
jistotu si zakryl oběma rukama genitálie. 

 
 „Kde j ste v zala tu  gibsonku?“ tázal se  C olombo p aní 
Vránové, která se pokoušela vytvořit na nějakou kytaru 
akordy na hlavní třídě. Moc jí to nešlo. Vytvořit z mléka kefír 
uměla mnohem lépe. 
 „To není gibsonka, to je španělka,“ lhala má ti. „A 
kromě toho - nejsem velký černoch a nemám žádný piercing. 
Chcete si to zkontrolovat?“ 
 „Tak to by mě nelákalo,“ řekl rychle Colombo. 

 
 Colombo b yl slavný d etektiv a přemýšlel veskrze 
logicky. Myslel si, že když nelze dokázat, že Tarzan, Terence 
Hill nebo máti gibsonku ukradli, tak j i neukradli. Roman to 
viděl jinak. Roman si myslel, že když nelze dokázat, že 
Tarzan, T erence Hill nebo mát i g ibsonku ne ukradli, t ak j i 
ukradli. Romanova logika byla totiž poněkud zvláštní. 
Myslel si například, že když má každý člověk na světě dva 
dědečky, mělo by být na světě dvakrát více dědečků než lidí. 
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Roman za to ale nemohl. Způsob jeho uvažování měl kořeny 
v jeho dětství a penálech, které nutil svým spolužákům 
k snědku. 

 
 „Když má každý člověk na světě dva dědečky, jak to, 
že na světě není dvakrát více dědečků než lidí?“ ptal se  
Roman Colomba. „Jak mi to vysvětlíte?“ 
 Colombo mlčel. Tohle prostě Romanovi vysvětlit 
nedokázal, i když byl bezesporu slavným detektivem. 

 
 Mezitím se Rupert snažil prodat alespoň pár sv ých 
internetových zpravodajství. 
 „Když mi za moje i nternetové n oviny z aplatíte, 
budete mít a ktuální i nformace z první ru ky,“ říkal paní 
Vránové. 
 „Když mi budete d ávat z pravodajství zdarma, b udu 
s vámi souložit n a p almových li stech,“ vrkala p aní Vránová 
na Ruperta.  
 „Tak to by mě nelákalo,“ řekl Rupert. „A ani by se mi 
to nelíbilo.“  
 „A co by se vám líbilo?“ otázala se paní Vránová. 
 Rupert se vážně zamyslel. Teď bylo velice snadné, 
splnit si svůj sen... 

 
 Heinrich s e rozhodl. K dyž má teď ve své c hýši 
Rupertovou zásluhou širokopásmový internet, udělá si 
stránku svých v lastních e rotických f otek v e vysokém 
rozlišení. Nabídky s e je n po hrnou a on konečně ztratí 
panictví. Přitom na internetu objevil zajímavý dotazník.  
 „Kolikrát denně souložíte?“ zněla první otázka. 
 „Desetkrát a více,“ lhal Heinrich. 
 Inspektor C olombo - který právě v chýši vyšetřoval 
pana Vránu - nedůvěřivě povytáhl obočí. Heinrich zčervenal 
a začal zuřivě mazat. 
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 Náčelník lidojedů vyplňoval na internetu dotazník, ze 
kterého se měl dozvědět svůj zdravotní stav. V poslední době 
trpěl velkou plynatostí v důsledku nadměrné konzumace 
pohanky. A jeho zdravotní stav ho tudíž velice zajímal. 
 „Kolikrát denně souložíte?“ zněla poslední otázka 
dotazníku. 
 „Desetkrát a více,“ napsal náčelník. A zmáčkl tlačítko 
odeslat. 
 Na m onitoru s e o bjevil v elký b likající nápis: „Vaše 
odpovědi jsou velice znepokojivé. Odešlete placenou SMS na 
mobil Ruperta Murdocha - a dozvíte se výsledky.“ 
 Náčelník znechuceně vypnul počítač. 

 
 Inspektor Colombo právě vyslýchal Jitku a Lidku. 
 „Kolikrát denně souložíte?“ tázal se jich. 
 „Desetkrát a více,“ tvrdila děvčata. 
 Colombo se potutelně usmíval. Věděl o těch lesbách 
své. 

 
 „Když s i k oupíte m oje z pravodajství, bu dete si moct 
číst na internetu nejnovější romány Michala V iewegha,“ 
lákal Rupert Johna Irvinga. 
 „Já už čtu jenom sebe,“ odvětil John.  

 
 „Když mi zaplatíte, můžete si na internetu přečíst 
nejslavnější romány Johna Irvinga,“ lákal o chvíli později 
Rupert Michala Viewegha. 
 „Já čtu odjakživa jenom sebe,“ prohlásil upír. 
 „Když přede mnou budete nahá pochodovat, 
dostanete m oje z pravodajství s e slevou,“ nabízel R upert 
Alex. 
 „Tak to by mě teda nelákalo,“ prohlásila Alex. 
 „A co by vás lákalo?“ optal se Rupert. 
 Alex se vážně zamyslela. Teď bylo velice snadné, 
splnit si svůj sen...  
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 Inspektor C olombo ne byl j en slavným d etektivem. 
Byl to také výborný psycholog. Takže už věděl nejen to, kde 
vězí ukradená Romanova gibsonka, ale také jaká je příčina 
nepořádku, který tak irituje v chýši číslo dvě Terence Hilla. 
 Bylo t o velice jednoduché. Chýše číslo dvě byla totiž 
zařízena zcela podle Hillova vkusu. Ale vkus Romana b yl 
diametrálně odlišný. A Roman se prostě s takovou ch ýší 
nemohl ztotožnit. Tudíž v ní nemohl ani s chutí uklízet. 

 
 Terence Hill věděl, že je Roman velký nepořádník. 
Nevěděl ovšem, proč tomu tak je. Nepořádník Roman věděl, 
že Colombo vyšetřuje loupež gibsonky, protože ho za tím 
účelem sám pozval. Nevěděl ale, že Colomba pozval i Tarzan, 
aby slavný detektiv vyšetřil útoky pravítky. 

 
 Vyšetřování bylo u konce. Colombo už věděl vše, co 
potřeboval vědět. Takže zvedl telefon a domluvil si se všemi 
zúčastněnými schůzku v Tescu. 

 
 V Tescu s táli u r egálu s  pohankou i nspektor 
Colombo, T arzan, R oman, T erence Hill, pan V rána i s  paní 
Vránovou a Heinrich. A něco si tam bouřlivě šeptali. 

 
 A když se rozešli, Terence Hill uspořádal chýši číslo 
dvě podle Romanových představ. Roman se s tím ztotožnil a 
uklidil si svoje kupy. Ve čtvrté kupě zprava našel svoji 
gibsonku, kterou tam schovala paní Vránová, poté co ji 
ukradla z třetí kupy zleva, pozorována přitom náčelníkem 
lidojedů. Původně na Romanovi chtěla za navrácení 
gibsonky sex na palmových listech, pak ji ale - vyděšená 
Colombovým vyšetřováním - raději vrátila zpět do chýše. 
Rozradostněný Roman popadl gibsonku a zařekl se, ž e u ž 
nikdy nikoho nebude nutit jíst penály.  

 
 Tarzan, p an V rána a  Heinrich šli a  s undali v šechny 
Tarzanovy cedule. Pan Vrána a Heinrich si tím způsobem 
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přestali připadat jako ve škole. A důvody bít lidi po setmění 
pravítkem zcela pominuly.  

 
 Na h lavní třídě směrem od Tesca mezitím 
pochodovala nahá paní Vránová. Rupert jí k tomu spokojeně 
hrál na kytaru. Splnil si tak svůj sen. Vidět pochodovat starší 
nahou paní za zvuků Ravelova tanga si vždycky strašně přál. 
Mělo to kořeny v jeho dětství a mohly za to ty kuličky, které 
mu rodiče neustále vyndávali z chrastítek.  

 
 Když máti d opochodovala na sam ý konec h lavní 
třídy, Rupert předal kytaru A lex. S ám s e p ak svlékl a nah ý 
pochodoval zpět k Tescu. Že mu přitom Alex hrála spokojeně 
na k ytaru a že  si t ím plnila svůj sen, kterým bylo vidět 
pochodovat nahého multimiliardáře za zvuků 
internacionály, není samozřejmě třeba podotýkat.  

 
 Na konci hlavní třídy chytil  inspektor Colombo 
Ruperta za ucho, odvedl ho do Tesca a zavřel za ním dveře. 
Rupert se ani  mo c nebránil, neboť se už podruhé během 
krátké doby přesvědčil, že v Mogadišu se podnikat nedá. Že 
Rupert M urdoch nebyl Rupertem M urdochem, al e pouze 
přestrojeným podnikatelem ze sedmé kapitoly, byla 
samozřejmě pouze čirá pomluva. 

 
 Inspektor C olombo zmizel. A nikdo nevěděl, kam se 
poděl. Že byl Colombo vlastně přestrojeným autorem a vrátil 
se zpět do své rezidence kryté palmami a hlídané tygrem, 
byla samozřejmě také pouze pomluva. 

 
... Má Rupert Murdoch šanci zpoplatnit své zprávy na 
internetu? Proč chtějí multimiliardáři stále více a jsou pro 
to ochotni udělat téměř cokoli, dokonce i odjet dobrovolně 
do Mogadiša? Je nejlepším detektivem všech dob inspektor 
Colombo, nebo je nejlepším detektivem na světě autor? 
Nezdá se vám životní touha vidět pochodovat starší nahou 
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paní za zvuků Ravelova tanga poněkud zvrhlá? Už to 
vydržte, už bude brzy konec. 
 
 
Kapitola 9 – Tyrkysová bohyně 
 
 V Mogadišu teď vládla všeobecná pohoda. Roman 
měl svoji gibsonku, Mogadišané nemuseli p racovat z a 
podprůměrné mzdy a nikdo je po setmění nebil pravítkem a 
nenutil je jíst penály. Sebeuspokojení je ale věc velice 
ošidná. 

 
 Ve dvanáct nula nula se totiž na hlavní třídě zablesklo 
a objevila se Tyrkysová bohyně. Byla to překrásná žena 
středního věku v tyrkysových dvoudílných plavkách pošitých 
lesklými flitry. Voněla po mýdle s jelenem a uměla splnit 
každé přání.  

 
 „Prý umí splnit každé přání,“ šeptala Jitka do ucha 
Lidce. 
 „A kde se tady vzala?“ divila se Lidka. 
 „Objevila se v  záblesku na hlavní třídě,“ prozradila j í 
Jitka.  

 
 „Kde se tady vzala?“ ptal se Kája Páji. 
 „Objevila se,“ odvětil Pája. 
 „Jen tak objevila?“ divil se Kája. 
 „V záblesku,“ upřesnil Pája. 

 
 Tyrkysová bohyně byla něco jako hodně poťouchlý 
genius loci. Sice doopravdy uměla splnit každé přání, moc 
často to ale nedělala. Zato se s  chutí objevovala tam, kde se 
dlouho nic zajímavého nedělo. A tropila různá alotria. B yla 
to pěkná podšívka. 
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 Heinrich si například zrovna na internetu dělal 
stránku svých v lastních e rotických f otek v e vysokém 
rozlišení. A těšil se, jak se nabídky jen pohrnou a on konečně 
ztratí panictví. N ajednou se  z ablesklo a s tála z a ním 
Tyrkysová bohyně. 
 „Co je malé, není vždycky hezké,“ řekla bohyně. 
 Heinrich znejistěl. „Počkejte, jak to myslíte?“ 
 Ale bohyně už byla pryč. 

 
 „Jak to myslela?“ tázal se Heinrich pana Vrány. 
 „A proč se jí nezeptáš?“ divil se pan Vrána. 
 „Zmizela,“ odvětil Heinrich. 
 „Jen tak zmizela?“ divil se pan Vrána. 
 „V záblesku,“ upřesnil Heinrich. 

 
 Roman h ledal svou gibsonku. Někam ji založil a z a 
žádnou cenu ji nemohl najít. Zablesklo se. 
 „To, že se věci nenacházejí, může znamenat, že jsou 
ztraceny,“ řekla bohyně. 
 „Počkejte, jak to myslíte?“ ptal se rozpačitě Roman. 
 Ale zablesklo se a bohyně byla pryč. 

 
 „Znamená to, že jsem svoji gibsonku zase ztratil?“ 
ptal se Roman smutně Terence Hilla. 
 „Proč se jí nezeptáš?“ divil se Terence Hill. 
 „Zmizela v záblesku,“ vysvětlil Roman. 

 
 Tyrkysová bohyně přitvrdila. Namluvila Jitce, že 
bude úžasně zábavné chodit ve stejném oblečení jako Lidka. 
Nebyl to tak velký problém, neboť boutique byl v  Mogadišu 
jen jeden. A  stačilo zeptat se prodavačky, co si Lidka 
koupila. Prodavačka to prozradila docela ráda. Jednak to 
pro ni bylo příjemné rozptýlení a jednak s e j í t ím z vedaly 
tržby, protože věc prodala hned dvakrát. Tentokrát to byly 
kalhoty. Lidka byla rudá zlostí.  
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 „A m áš t am t aky k apsu v pravo?“ tázala se nevinně 
Jitka, přesně jak ji navedla bohyně. 
 „Kde jinde bych ji sakra měla mít?“ vztekala se Lidka. 

 
 Tyrkysová bohyně přitvrdila ještě více. 
 „Proč mu dovolíte, aby si pořád půjčoval vaši tužku?“ 
šeptala Tyrkysová bohyně Katce, když ta půjčovala 
Tarzanovi tužku. 
 „A proč bych mu ji nepůjčila?“ divila se Katka. 
 „Protože j i ne budete m ít, až  ji budete potřebovat!“ 
vysvětlila bohyně. 

 
 „Už ti tu tužku půjčovat nebudu,“ říkala Katka 
Tarzanovi.  
 „A proč ne?“ divil se Tarzan. 
 „Protože bych ji pak neměla, až ji budu potřebovat,“ 
vysvětlila Katka. 

 
 „Vaše v ýsledky j sou z nepokojivé,“ še ptala mezitím 
Tyrkysová bohyně do ucha náčelníkovi lidojedů, který na 
internetu vyplňoval zdravotní dotazník. „Ale když o dešlete 
placenou SMS na můj mobil, řeknu vám, jak z toho ven.“ 

 
 Pupiša jedla pohanku a našla tam myší hovínko. 
Zablesklo se a Tyrkysová bohyně stála u ní. 
 „Ta v aše p ohanka j e organic,“ prohlásila bohyně 
nevinně. „Takže nějaké to myší hovínko tam vlastně 
v podstatě patří.“ 
 „Jak to  m yslíte?“ divila s e P upiša. „Já a moji tygři 
jíme organic pohanku odjakživa, a žádná hovínka tam nikdy 
nebyla.“ 
 Ale místo odpovědi se jenom zablesklo. 

 
 Rozladění obyvatelé Mogadiša se sešli na hlavní 
třídě, aby celou situaci řešili. 
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 „Nevím, j ak to my slela,“ stěžoval si Heinrich. „A 
zeptat se jí nemůžu, protože zmizela v záblesku.“ 
Ostatní na tom byli podobně. 
 „Tak ji zatelefonujme,“ navrhl Pája. 
 Ale ani tohle nešlo. Bohyně se totiž někde schovala a 
vypnula m obil. Přesně takový byl totiž styl Tyrkysové 
bohyně. Nadělat zmatek - a pak se někde vytratit. 
 „Ty jsi hrozná lakota,“ rozčiloval se Tarzan na Katku, 
která mu nechtěla půjčit tužku. 
 „Já nejsem lakota,“ oponovala Katka. 
 „Zítra ti koupím v Tescu deset tužek,“ řekl Tarzan. 
 „Ale já  nechci t vých d eset tužek zítra, já ch ci j ednu 
svoji tužku teď. Co když ji budu zrovna potřebovat?“ nedala 
se přesvědčit Katka. 
 „Tak mi al espoň na chvíli půjč Malou Katku,“ 
dožadoval se Tarzan, přesně jak ho navedla bohyně. „Je t o 
tak moc, co po tobě chci?“ 

 
 „Dejte mi knihu přání a stížností,“ cenila Pupiša zuby 
v Tescu. „Ráda bych o rganic po hanku bez myších ho vínek. 
Je to tak moc, co po vás chci?“ 

 
 „Mám mu půjčit Malou Katku,“ stěžovala si Katka 
Johnovi Irvingovi. „Přece mu nemůžu říct, že bydlí u vás pod 
sprchou s medvědem.“ 
 „Dejte m i pokoj,“ odvětil John. „Snažím se ta dy 
vytvořit dobrý román. Je to tak moc, co po vás chci?“ 

 
 Proti T yrkysové b ohyni b yli obyvatelé Mogadiša 
v podstatě bezmocní. A šeptanda tvrdila, že Tyrkysová 
bohyně je ve skutečnosti autorova druhá, zlomyslná tvář. I 
když b yl slavným sp isovatelem, t ak a utora n ikdo kromě 
obyvatel Mogadiša ne znal. A  tudíž se  jeho kn ihy moc 
nevydávaly. Autor z toho prý občas býval poněkud rozladěn 
a měnil se v Tyrkysovou b ohyni, a by zpříjemnil život také 
těm druhým. 
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 „Prý je to samotný autor,“ šeptala paní Vránová do 
ucha manželovi. 
 „Tak to j e ko nec,“ řekl pan Vrána. „Já snad o dsud 
raději zmizím v záblesku.“ 
 „Já odsud zmizím úplně normálně,“ odtušila p aní 
Vránová. A  z mizela za l ékárníkem, ab y s e s polu v lékárně 
milovali na palmových listech.   

 
 Obyvatelé Mogadiša nasadili osvědčené metody. Když 
Tyrkysová bohyně zase zapnula mobil a objevila se, 
nazdařbůh za ní chodili a nabízeli jí různé úplatky. 

 
 „Když nás necháte na pokoji, budu se s vámi mi lovat 
na palmových listech,“ nabízela bohyni máti. 
 „Jsem snad nějaká lesba?“ řekla bohyně uraženě. 

 
 „Když o dejdete z Mogadiša, u vedu vás j ako 
spoluautora své příští knihy,“ nabízel jí upír. 
 „A jak chcete napsat nějakou knihu, když vám došly 
nápady?“ podivila se bohyně. 
 „Když mi řeknete, jak jste to myslela,“ červenal se 
Heinrich, „ nechám si  odstranit ten h aknkrajc. A  m yslím to 
upřímně.“ 
 „Tak to by mě nelákalo,“ řekla bohyně. „A myslím to 
taky upřímně.“ 
 „A co by vás lákalo?“ vyzvídal Heinrich. 
 Tyrkysová bohyně se opatrně rozhlédla. A  pošeptala 
mu něco do ucha. 

 
 Heinrich z vedl te lefon a domluvil si schůzku 
s Tarzanem. Tarzan také zvedl telefon. A něco do něj 
tajemně šeptal. 

 
 V Tescu v  regálu s  pohankou stály seřazeny výtisky 
nejnovější autorovy kn ihy. J menovala s e P aralelní Katka a  
šla na dračku. Rukopis do redakce zanesl velitel vojáků, 
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který přežil leteckou katastrofu a vrátil se pěšky zpět do 
Mogadiša. Na cestu do redakce si s sebou vzal Pupišina 
sedmého ty gra, ab y h o ten c hránil před tučňáky, neboť 
velitel v ojáků byl velký pacifista a liberál. A kdyby do něj 
nějaký tučňák cestou do redakce kloval, zcela jistě by ho 
nedokázal zastřelit.    

 
 Tyrkysová bohyně najednou nebyla k nalezení. 
 „Kde je bohyně?“ divila se paní Vránová. 
 „Zmizela,“ řekl jí Tarzan spokojeně. 
 „V záblesku?“ 
 „Ne - úplně normálně,“ prohlásil Tarzan. 

 
 Že byla Tyrkysová bohyně ve skutečnosti autor, byly 
samozřejmě jenom pomluvy. Ale krátce po jejím zmizení 
mohli všichni vidět oknem rezidence na konci hlavní třídy, 
jak si  ta m autor sv léká dv oudílné plavky p ošité lesklými 
flitry a pak se pod sprchou myje mýdlem s jelenem. Potom si 
nahý sedl do polstrovaného křesílka pod bleděmodrý 
baldachýn a pustil se do čtení své nové knihy. Piercing se mu 
leskl ve světle lampy. 

 
... Oblékli byste si tyrkysové dvoudílné plavky pošité flitry a 
ukazovali se v nich na veřejnosti? Jsou skutečně organic 
výrobky plné myších hovínek? Stane se autor slavným 
spisovatelem, nebo je tato výsada určena pouze Michalovi 
Vieweghovi a Johnovi Irvingovi? Tak ještě jedna kapitola - 
a máte to z krku. 
 
 
Kapitola 10 - Evoluce 
 
 Mohlo b y se z dát, ž e nyní j e u ž v Mogadišu v šechno 
v pořádku. Ale nebylo tomu tak. Mogadišané měli stále co 
vylepšovat.    
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 Katka teď zase bydlela i s  Malou Ka tkou u Tarzana 
v chýši číslo jedna. A vylepšit by podle ní určitě šlo třeba 
ranní vstávání. Tarzan t otiž v stával velice nechutně brzy a 
byl po ránu velice nechutně činorodý. Každé ráno v sedm 
nula nula, na puntík přesně, se zvedl z postele a  s očima 
ještě zalepenýma spánkem se odšoural do koupelny. Tam si 
napustil p lné u myvadlo v ody a rozhodnými t ahy z ubním 
kartáčkem zbavoval svůj bílý chrup škodlivého plaku. 
Přitom mu hlava únavou klesala stále níže - nebylo di vu, 
když t ak b rzy vstával - až narazil čelem na kohoutek 
vodovodu. To  h o v ždycky p robudilo. K atka si my slela, že 
jednou s e o t en k ohoutek n ezarazí a v  tom u myvadle se 
utopí. 

 
 „Jednou s e v  tom umyvadle u topíš,“ říkala Katka 
Tarzanovi. „A to budeš mít z toho tvého ranního vstávání.“ 
 „To se mi nemůže stát,“ usmíval se T arzan 
sebevědomě. „Vždycky se čelem zarazím o kohoutek 
vodovodu.“    
 Katka byla toho názoru, že tak brzy se nevstává ani ve 
vězení. „Musíme v stávat tak  brzy?“ p tala se. „Nejsme přece 
vězni.“ 

 
 Také K ája r áno v stával n erad. P ája b yl o všem r anní 
ptáče a vstával ještě za tmy. 
 „Musíme vstávat tak brzy?“ stěžoval si Kája. "Za tmy 
vstávají akorát tak upíři." 

 
 Upír si nestěžoval na nic. Vstával někdy před 
polednem, kdy už slunce bylo vysoko na obloze. A to přesto, 
že to pro něj jako pro upíra nebylo vůbec přirozené. John 
Irving vstával na rozdíl od něj velice brzy. Už od časných 
ranních hodin psal své dobré romány.  
 „Kdybyste si občas přivstal, třeba také napíšete 
nějakou dobrou knihu,“ radil John upírovi. Nebyla to ale 
pravda. V časném vstávání to totiž nebylo. 
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 Tarzan s e r ozhodl, ž e s tím něco udělá. Neměl sice 
Hamburger S chool ani p raxi p rojektového man ažera 
v knižním velkoobchodě, vlastnil ale červený di plom 
z Karlovy univerzity. A také se za tu dobu, co byl 
v Mogadišu, hodně přiučil od Colomba, autora a Ty rkysové 
bohyně, kteří veškeré problémy řešili s elegancí sobě vlastní. 

 
 Příští ráno, v sedm hodin a pět minut vyvěšoval 
Tarzan úplně novou ceduli na hlavní třídě. „Zákaz v stávání 
před devátou hodinou ranní,“ stálo na ní. Vyřešil to prostě 
s elegancí sobě vlastní. 

 
 Ať se totiž Tarzan snažil, jak chtěl, svůj vlastní stín 
prostě překročit nedokázal. Nemohl za to. Když viděl pářit 
se na větvi dva samečky makaka, hned měl nepřekonatelnou 
chuť vyvěsit ceduli: „Zákaz p áření se makaků stejného 
pohlaví.“ 

 
 „Nemůžu za to,“ svěřoval se Tarzan Romanovi. „Když 
vám někdo bude krást z chýše vaši gibsonku ze třetí kupy 
zprava, můžete vzít jed na to, že hned budu vyvěšovat na 
hlavní třídě ceduli: „Zákaz kradení gibsonek ze třetí ku py 
zprava.“ 
 „On mi zase někdo krade g ibsonku?“ vyděsil se 
Roman. A tryskem vyrazil ke své chýši, aby vše zkontroloval.  

 
 Tarzan v yrazil t ryskem z a n ím. Neboť pokud 
Romanovi skutečně zase někdo kradl gibsonku, musel by on, 
Tarzan, nepochybně jít a vyvěsit odpovídající ceduli na 
hlavní třídu. 

 
 Tarzan z a to  ale vážně nemohl. Už jeho matka totiž 
zamlada chodila po Mogadišu a vyvěšovala tam cedule. A  
vyvěšují-li matky zamlada často cedule, pak tato vlastnost 
nutně přejde i na jejich potomky. 
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 „Já myslím, že vyvěšují-li matky často cedule, přejde 
to na jejich potomky,“ říkala Katka lékárníkovi. „Je to něco 
jako evoluce.“ 

 
 Lékárník nad tím vrtěl nesouhlasně hlavou. N eznal 
totiž žádný evoluční mechanismus, kterým b y s e životní 
zkušenosti nabyté rodiči mohly přenášet na jejich děti. Tohle 
evoluce rozhodně nebyla. 

 
 Také Heinrich si t o m yslel. Tohle n emohla bý t 
evoluce. Co měli sakra jeho rodiče společného s tím, ž e byl 
stále ještě panic? Ale pletl se. A měl na to brzy přijít.   

 
 „Vy jste mu už zase ukradl kytaru? Styďte se!“ z lobil 
se Tarzan na Terence Hilla, když bez dechu doběhl za 
Romanem do chýše číslo dvě. A zjistili, že gibsonka je pryč. 

 
 Terence Hill se styděl. Byl to liberál a v jádru d obrý 
člověk. Nemohl s i a le po moct. Gibsonky kradl už jeho otec. 
A kradou-li otcové zamlada často gibsonky, přechází to pak 
evolučně na jejich potomky.  

 
 „Nemůžu za to,“ vysvětloval Terence Hill Alex. „Už 
můj otec kradl zamlada gibsonky.“ 
 Alex pokyvovala souhlasně hlavou. Tomu dobře 
rozuměla. Její matka b yla totiž z amlada lesba. A  teď to 
evolučně přešlo na Alex. 

 
 Tarzan v yhlásil celé téhle zvrácené evoluční teorii 
válku. Nečekaného spojence se  mu  d ostalo v upírovi. O ba 
Mistrovi rodiče totiž zamlada psali velmi špatné romány. A 
upírovi se možné důsledky zákeřné evoluční teorie vůbec 
nezamlouvaly.  

 
 Tarzan nasadil osvědčený postup. Začal všude 
vyvěšovat své cedule. 
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 „Zákaz všech evolučních teorií,“ věšel Tarzan úplně 
novou ceduli na hlavní třídě. 
 „To n ebude fu ngovat,“ prohlásil J ohn I rving, který 
tam venčil svého medvěda. A věděl o čem mluví. Jeho rodiče 
venčili zamlada medvědy a přešlo to z nich evolučně na něj. 

 
 A taky ž e to ne fungovalo. Hned té samé noci d va 
neznámí násilníci Tarzana přepadli, zbili ho pravítky, cedule 
necedule, a přinutili ho sníst Pupišin úplně nový penál 
zakoupený v  Tescu. T entokrát T arzan neváhal. Š el úplně 
najisto a připadal si přitom jako inspektor Colombo. 

 
 „Vy jste mě zase zbili pravítkem a pak mě přinutili 
sníst penál? Styďte se!“ říkal Tarzan Heinrichovi a pa nu 
Vránovi. 

 
 Pan Vrána se styděl. Byl to liberál a v jádru d obrý 
člověk. Heinrich se nestyděl vůbec. Tohle byla prostě 
evoluce - a s tou člověk nic nenadělá. I jeho otec byl zamlada 
panic. A teď to evolučně přešlo na něj, na Heinricha. 

 
 Heinrich byl ovšem toho názoru, že by Tarzan měl 
být evoluci vlastně vděčný. Díky ní byl to tiž Tarzan tady - a 
ne v  nějakém nudném románu Michala V iewegha. Tarzan 
byl sice jiného názoru, ale to se mělo brzy změnit. 

 
 Příští ráno bylo jiskřivě čisté. Načervenalé slunce 
právě vycházelo nad Mogadišem, když Tarzan sám uvěřil 
v mogadišskou evoluční teorii. Čistil si nad umy vadlem 
plným vody z uby a h lava mu klesala stále níž. T entokrát s e 
ale nezarazil o  ko houtek v odovodu. Katka ho z achránila 
v poslední c hvíli. Teď už to bylo Tarzanovi jasné. Evoluční 
teorie bezesporu fungovala, protože i Tarzanův otec se 
jednou zamlada má lem ut opil. Nebylo a ni divu. Byl totiž 
černým mogadišským pirátem - stejně jako Tarzan - a trávil 
spoustu času na moři. 
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 „Evoluci neošálíte,“ říkal Tarzan upírovi. „ Moje 
matka vyvěšovala cedule. A v aše matka p sala špatné 
romány.“  
 Upír se rozbrečel vzteky. Měl na své rodiče děsnou 
zlost. A vůbec nebyl evoluci vděčný, tak jako Tarzan.     

 
 Autor seděl ve své rezidenci na polstrovaném křesílku 
pod bleděmodrým baldachýnem a pobaveně se usmíval. 
V Mogadišu bylo docela veselo i bez něj nebo bez Tyrkysové 
bohyně. Mogadišská evoluční teorie byla samozřejmě jeden 
obrovský nesmysl. Všechno se mělo trochu jinak.  

 
 Samozřejmě neexistoval žádný mechanismus, kterým 
by se životní zkušenosti nabyté rodiči mohly evolučně 
přenášet na jejich děti. Vtip byl prostě v tom, ž e o citl-li s e 
člověk v prostředí, které podporovalo vyvěšování cedulí 
nebo kradení gibsonek, přežil tam úspěšně jen tehdy, pokud 
vyvěšoval cedule nebo kradl gibsonky. A  t o z cela p odle 
evolučních teorií. A Mogadišo vyvěšování cedulí a kradení 
gibsonek podporovalo. Prostě se s tím nedalo nic dělat. 
Existovala taková místa na Zemi, kde se děly divné věci. A 
Mogadišo bylo jedním z nich. 

 
 Tarzan už to také věděl, nebo alespoň tušil. Díky 
evoluci tady p rožil m nohá do brodružství a by l jí za t o 
vděčný. Vyšel na hlavní třídu. Spokojeně se rozhlédl po 
Mogadišu. Všechno bylo v naprostém normálu. 

 
 Terence H ill kr adl gibsonky a pan V rána b il l idi 
pravítkem. P aní Vránová čůrala do mlíka a Heinrich loudil 
na Katce, aby mu na chvíli půjčila Malou Katku. Stále byl 
ještě panic. A děsně ho to štvalo. 

 
 Upír V iewegh p sal š patné r omány a John I rving 
venčil svého medvěda. Alex te lefonovala i nstalatérovi, a by 
přišel opravit její kapající sprchu. Už se nemohla dočkat, až 
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bude po aerobiku mýt černým cvičenkám záda. A bloudit po 
nich rukama, kde se dá. 
 Náčelník lidojedů stál v Tescu s  Pupišou u  r egálu 
s organic pohankou a p ěchovali tam své nákupní vozíky 
balíčky. 

 
 Lékárník prodával algifen a velitel vojáků mu přitom 
hrál na kytaru písničku od Karla Kryla. 

 
 Jitka a L idka k orzovaly na hlavní třídě s Kájou a 
Pájou. Všichni čtyři na sobě měli stejné šaty. Boutique byl 
totiž v Mogadišu jen jeden.  

 
 A na větvi naproti honosné rezidenci kryté palmami, 
ve k teré by dlel a utor s  Tyrkysovou b ohyní a i nspektorem 
Colombem, se spokojeně pářili dva samečci makaka - opičky 
s DNA v devadesáti sedmi p rocentech se  s hodující s  DNA 
lidskou. 
 „Kurvafix,“ řekl Tarzan. „Já to město miluju!“ 
 A byl to vážně konec. Konec celé téhle knížky. 

 
... Tedy ještě ne tak docela, neboť následuje epilog, který 
rozhodně nesmíte vynechat. 
 
 
Epilog 
 
 A co všichni naši známí dělají teď? 

 
 Tarzan 
 Poté, c o s e rozvedl s  Katkou, žil nadále spokojeně 
v Mogadišu a unášel lodě a letadla. Ale rok nato, co Katka 
Mogadišo opustila, proběhla skutečná invaze Evropské Unie. 
A všichni p iráti byli pochytáni. Tarzan se ovšem prohnaně 
schoval v regálu s pohankou - a když ho tam našli, tvrdil, že 
je turista. Protože mu nemohli dokázat opak, nechali ho na 
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pokoji. T akže je velká šance, že v Mogadišu spokojeně žije 
dodnes. Zlé jazyky ovšem tvrdí, že tomu tak bylo jedině díky 
veliteli vojáků, který poté co přežil leteckou katastrofu a 
vrátil se pěšky zpět do Mogadiša a vzal rukopis autorovy 
knihy a zanesl ho do nakladatelství, šel pěšky do Bruselu a 
v čele jednotek EU invazi vedl. Jak víme, byl to velký 
pacifista a l iberál. T akže zastřelit Tarzana mu bylo silně 
proti srsti, i když Tarzan samozřejmě nebyl tučňák. 

 
 Katka 
 Po o dchodu z  Mogadiša se stala vedoucí kurzů 
tvůrčího psaní Michala Viewegha. Údajně jí to šlo mnohem 
lépe než samotnému Mistrovi, takže jezdila na dovolenou na 
Hvar dvakrát do roka, což bylo trnem v Mistrovu oku. 
Naštěstí se jednou na Hvaru na nudistické pláži seznámila 
s mladým chorvatským plavčíkem s piercingem na  
genitáliích. V zali s e - a měli spolu spoustu krásných dětí. 
Katka se dnes spokojeně stará o rodinu, taky hodně čte, ale 
vzhledem k  tomu, ž e n ikdy neopomene vzít s i algifen, n ic j í 
přitom nehrozí. 

 
 Pupiša 
 Sebrala tygry a medvěda Johna Irvinga a nechala se 
angažovat v  cirkuse. Po nějaké době se stala ředitelkou a 
zkrátila lamám a tučňákům příděly pohanky ve prospěch 
tygrů. Až do dneška si nikým nenechala vymluvit, že tygři 
pohanku nežerou.  

 
 Heinrich 
 Je stále panic. Čím dál častěji navštěvoval 
pornostránky na i nternetu, až jeho záliba přerostla 
v závislost. Odjel se léčit se do Ameriky - a tam se v léčebně 
seznámil s  Davidem Duchovnym, který trpěl stejnou 
chorobou. Spřátelili se a natočili spolu parodickou verzi Akt 
X, kd e Duc hovny h rál F oxe M uldera a  He inrich age ntku 
Scullyovou. Film sice zaznamenal velký úspěch u diváků, ale 
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Oskara nicméně nedostal. Což je víceméně důkaz, že parodie 
nebere nikdo vážně.  

 
 Paní Vránová 
 Přestěhovala se s panem Vránou d o b ytu nad 
lékárnou a společně s lékárníkem tam spokojeně žili. Každý 
večer pak nostalgicky souložila s lékárníkem na  p almových 
listech z  umělé hmoty, k teré z akoupila v Tescu. A  
vzpomínala na Mogadišo. Jestli neumřeli, souloží tam 
dodnes. 

 
 Pan Vrána 
 Byl u ž v  té době tak starý a senilní, že mu to bylo 
jedno. Ale nebyl až tak senilní, aby pokaždé při nákupu léků 
nenárokoval u lékárníka slevu. Takže je docela dobře možné, 
že nebyl senilní vůbec - a jenom to tak hrál, aby měl od těch 
dvou sexuálních štvanců pokoj. 

 
 Lékárník 
 Chtěl mít taky pokoj, stejně jako pan Vrána - ale 
bohužel to nebylo objektivně ani subjektivně možné.  

 
 Jitka a Lidka, Kája a Pája 
 Vzali se. Měli nádherný svatební obřad. Jitka si brala 
Lidku a Kája Páju. Byl to skutečně úžasný obřad! Jedli, pili, 
hodovali. A když skončili, dali si se všemi svatebčany 
dohromady pořádnej grupáč a splnili si tak svůj sen. Byl to 
koneckonců přirozený vývoj. Nebo ne? 

 
 Podnikatel 
 O j eho o sudu ne jsou z námy ž ádné p odrobnosti. 
Zřejmě dodnes pracuje v Tescu v Mogadišu jako uklízečka. A 
kdo by se to mu di vil? V ždyť ten kluk manažerská n ic 
pořádného neuměl. 
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 Instalatér 
 Ani o j eho o sudu ne jsou z námy žádné podrobnosti. 
Ale koneckonců, nebyla to nosná postava, takže nám t o 
může být fuk.  

 
 Náčelník lidojedů 
 Vypěstoval si tak silnou závislost na pohance, že se 
musel p odrobit odvykací kůře. Odjel se léčit do Ameriky a 
v léčebně se tam setkal s Heinrichem. By lo t o d ojemné 
setkání. Nicméně léčba dlouho nebyla úspěšná a doktoři už 
nad ním lámali hůl. Ale pak ho jednou v nemocnici 
navštívila tajemná dáma středního věku. Měla na sobě 
tyrkysový kostýmek pošitý lesklými flitry, voněla po mýdle 
s jelenem a dle očitých svědků náčelníkovi řekla, že organic 
pohanka je  pl ná m yších hovínek. Náčelník se zázračně 
uzdravil. Teď už nemůže pohanku ani vidět.  

 
 John Irving 
 Žije někde v Americe. A d oufá, že t uhle k nihu ni kdo 
nepřeloží do angličtiny, takže si ji nikdy nebude moci 
přečíst. 

 
 Rupert Murdoch 
 Žije tamtéž a doufá v totéž. 

 
 Michal Viewegh 
 Je nadále s lavným a p lodným s pisovatelem. V počtu 
vydaných knížek již překonal nejen Johna Irvinga a G üntera 
Grasse, al e i  J iráska, C imrmana - a do konce i b ratry 
Grimmy, přestože na to psaní byli dva. 

 
 Autor 
 I on je nadále slavným spisovatelem. Akorát o tom 
furt nikdo neví.
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