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Vyčerpaná klika
Týden nezačal nejlépe.
Poslední zkouška sice dopadla výborně, ale ukončila nejen zkouškové období, ale bohužel
i minulý, poměrně úspěšný týden. Kámoš Klička měl asi pravdu se svou teorií o vyčerpání
kliky. Tvrdil, že každý člověk má kliky přidělené jen určité množství a nemá smysl vyplácat ji
na prkotinách. Nabádal nás, ať chodíme na zkoušky raději dřív, v klidu a v pohodě. Žádné
dohánění autobusu! Doženete-li autobus, vyčerpáte kliku a na zkoušce vám bude chybět!
Pak si nestěžujte! Pochvaloval si, že má kliku i ve jméně, i když menší. Aspoň něco navíc,
kliky není nikdy dost, tvrdil.
Po pravdě řečeno, kámoši Kličkovi by nestačil ani trojitý příděl kliky. Na zkoušky chodil
zásadně nepřipravený a místo na učení spoléhal na svou pověstnou kliku. Nejspíš ji ale
vyčerpal přes rok po hospodách, kde byl stále pečený vařený, takže navzdory šťastnému
jménu se studiem po roce skončil. U zkoušky snad kliku potřebujete, ale duté hlavě žádná
klika nepomůže.
Nicméně Kličkova pověstná teorie kliky zapustila mezi námi študáky kořínky a udržela se
i po jeho odchodu, takže člověk ve zkouškovém období nespatřil jediného studenta dohánět
autobus - všichni kráčeli klíďo, piánko, rozvážně - hlavně nevyčerpat kliku!
Moje zdůvodnění, proč se nehonit za autobusem, bylo ale přízemnější. Spoléhat se na kliku
považuji za hazard, lepší je neflákat učení, ale na druhé straně asi není marné jít na zkoušku
včas a v pohodě. Zkoušky jsou vždycky martyrium a klídek a pohoda nejsou nikdy
k zahození, zvlášť když je člověk trémista. Ať tak či tak, zaplaťpámbu, že mi klika vydržela
přes zkoušky!
Nicméně pomyšlení, že by po tučných časech měly přijít hubené, již tak povzbuzující nebylo.
Pravda, po uzavřeném zkouškovém období si každý študák oddychne, ale to neznamená, že
nastane havaj. Vysadit po zkouškách na delší dobu si dovolí jen prváci, kteří ještě
nepochopili, že vyhrát etapu neznamená vyhrát závod. S lajdáky to u dalších zkoušek
nemusí dopadnout dobře, takových už bylo! A nejen Klička!
Co se na mě sesypalo potom, byla smůla přímo borová, ta nejlepivější.
Začala vlastně už při návratu ze zkoušky. Řeklo by se maličkost, prkotina - co je to utržená
podrážka proti světovým katastrofám? Jenže pro mě to maličkost nebyla. Řeknete si - no
a co? Koupí se nové a je to! Mým napnutým rozpočtem ale zamávaly i obyčejné boty. Jistě,
chce to vybrat si rodiče, kterým na koruně nezáleží, pak problémy neznáte, ale ne každému
se to povede. Ačkoliv, co je lepší? Rodiče topící se v penězích, zato neustále jednou nohou
v rozvodovém řízení, anebo rodiče, kteří sice obrací každou korunu, ale na které se může
člověk spolehnout víc než na dobré kamarády? Přijít tak někdo za mnou s návrhem vyměnit

mé laskavé, chápající rodiče za nějaké pracháče, proletěl by dírou ve dveřích, protože by je
před sebou nestačil ani otevřít!
Má to ovšem i své nevýhody a stává se, že člověk musí obracet každou korunu. S novými
botami můj původní rozpočet nepočítal. Bez bot se chodit nedá, boty prostě musí být.
Znamená to očesat jiné položky a málo platné, řečeno politickým jazykem, většina výdajů je
mandatorních a očesat se nedá. Takže to, jako vždycky v podobných případech, odnese
kultura...
Kdysi se mi líbilo heslo: nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat laciné věci. Je
to krásné heslo, ale bohužel, není pro každého. U mě se zjednodušilo na: Nejsem tak
bohatá, abych na drahé věci měla. Uznávám, pro mnohé lidi je výhodné nakupovat pouze
ve značkových obchodech. Pro mě je jednodušší spočítat si předem, kterým druhům
obchodů se musím chtě nechtě vyhýbat.
Baťa prý kdysi vyráběl dobré a levné boty. Jo, ale za první republiky.
Dnes vyrábí snad dobré, jenže pěkně drahé. Dalo by se říci - aspoň že dobré - kdyby mu
jednou omylem neuklouzlo, že nezná co je to reklamace, neboť zaměstnává tak vynikající
právníky, že každou reklamaci rozmetají.
Nač je ale k těm dobrým botám potřebuje?
Nebude to spíše tím, že se nikdo neodváží soudit kvůli vadným botám? Zejména když ví, že
pro protivníka pracuje smečka vynikajících právníků? Není jednodušší a lepší boty prostě
vyhodit? Zvlášť když u soudů nezáleží na tom, kdo je v právu, ale na tom, kdo si může
dovolit platit lepší právníky? Znáte vtip, kdo je nejlepším právníkem? Ne ten, kdo zná
nejlépe paragrafy, ale kdo se zná se soudcem! O našich soudech to platí také a žádná
reforma s nimi dosud nehnula.
V každém případě si za cenu páru bot od Bati koupím postupně dvacet párů méně kvalitních
bot od Vietnamců a i kdyby vydržely podle střízlivých odhadů jen čtvrt roku, chodit se v nich
dá, takže mám na pět let vystaráno. Pochybuji, že by mi Baťovy boty vydržely tak dlouho.
Značkové továrny se už dávno nezaměřují na kvalitu, jak se lidem jejich reklamní pohádkáři
snaží nabulíkovat. Naopak je trendem, aby se jejich výrobky pokud možno krátce po záruční
době rozsypaly. Svět už je zkrátka takový...
Koupit boty - když už na ně seženu hotovost - je pro mě maličkost. Žádné dlouhé vybírání
a zkoušení, stačí mi přelétnout očima po vystavených kouscích, porovnat, na co ještě mám
a jestli to není příliš malé. Zkušené oko si ale vždycky poradí. Dalším dobrým zvykem je
obout si nové boty hned v krámu a staré roztržené vhodit venku do nejbližšího koše. To je
také věcí okamžiku - zbývá přemýšlet, co dál, když v tom koši zřejmě skončila i moje kultura
pro celý tento měsíc, ne-li déle.

Ale ani s tím si člověk nemá lámat hlavu. Je přece více možností, jak se dostat ke kultuře bez
peněz. Nedávno mi táta vykládal, že za dob jeho studií nebyly žádné osobní počítače ani
internet, takže celá jeho kultura byl starší ošuntělý magnetofon. Nakonec - i s tím se dalo
v éře autentických Beatles něco dělat, i když si to študáci nahrávali z rádia i s poruchami a v rádiu se navíc moderátoři usilovně a zřejmě povinně snaží nahrávání znemožnit tím, že
žádnou skladbu nedohrají do konce, ale vždycky začnou do posledních tónů rádoby bodře
kecat. Což tátově generaci nevadilo, nevadilo by to ani mně, dá se to přece úspěšně
odstranit programem.
Na dotaz, jak to dělali tenkrát bez počítačů, mi táta s úsměvem řekl: magnetofon se zastavil
na pauzu, pohybem cívek se ručně přetahoval pásek přes hlavy, až člověk našel místo, kde
začínaly moderátorovy kydy. Pak stačilo přepnout na záznam a nahrát vteřinu ticha. Bodré
plky moderátorů se daly odstřihnout přímo s chirurgickou přesností a většina skladeb té
doby končila pozvolným zeslabováním do ztracena, takže se ani o moc nepřišlo. Dneska by
to bylo ještě jednodušší - kdyby mě to bavilo, jako tátu. Ale jak se říká, každá generace má
jiné zájmy a záliby.
Naštěstí rodiče uznali, že se dnes bez počítače studovat nedá a pořídili mi vlastní notebook.
Nebyl úplně nový, ale na to bych nehleděla, hlavně že mi pomáhal. Nejen při studiu, ale
dnes je to nejlepší přítel člověka. Pokud nevlastníte psa, těm se ten titul vzít nedá. Žádný
z mých známých studentů se ale vlastním psem nechlubí. Pravda, s počítačem se nedá
mazlit, zato ho můžete zamknout do skříně, je zticha, nežere a nedožaduje se venčení.
Smutné je, když spolubydlící odjede k rodičům a člověk je v podnájmu jako Miloš Jakeš
v plotě. To bývá o depku. Naštěstí mám proti tomu funkční recept. Chce to usednout před
klábosnici a podívat se, co se děje ve světě.
A víte, že to není tak špatné? (Pravil princ Drsoň s okem u klíčové dírky dveří do ložnice
princezny Zlatovlásky...)
Jenže ve chvíli, kdy se měla rozzářit obrazovka notebooku, mě pěkně zamrazilo.
Obrazovka se totiž nerozzářila, místo toho se ozvalo jakési pískání.
Porucha!
Vyčerpaná klika! Blesklo mi hlavou.
Hned za prvním bleskem přišel druhý. Vtip o tom, jak udělat z buldoka kolii? Dejte mu
podepsat přihlášku do kterékoliv politické strany a uvidíte, jak rychle se mu čumák
protáhne...
Nejsem sice buldok, ale jestli se někomu v této chvíli protáhl obličej, tak určitě mně.

Není té smůly nějak moc najednou?
Oprava notebooku byla nad moje schopnosti, takže ani internetová kultura zřejmě
nebude... Tak tomu říkám smůla přímo tuplovaná.
Jakže to říkal slavný Nick Carter z Adély, co byla pořád bez večeře? Nebe i peklo se spikly
proti mně!
Ale proč zrovna já?

Dialog
Nešikové smůlu přímo přitahují - a patří jim to!
Člověk si má zkrátka věřit a nebát se. Pak nemusí odpoledne a večer po úspěšné zkoušce
trávit namísto oslavami temnými meditacemi v prázdném pokoji. Další Kličkova zásada byla,
každou zkoušku řádně oslavit. Když na jednom pokoji bydlí čtyři študáci a každý má za
sebou čtyři zkoušky, pak patnáct prázdných flašek v koutě u dveří znamená, že se ta
šestnáctá flaška teprve chystá otevřít.
Klička tedy slavit uměl, to se mu musí nechat. Škoda, že se mu toho nepoštěstilo oslavit víc.
Ačkoliv - on úspěšné zkoušky slavil stejně náruživě jako zapíjel porážky - a těch měl za svou
krátkou studentskou kariéru několikanásobně víc, málo zkoušek totiž udělal napoprvé.
V mém případě by bylo poslední zoufalou činností popadnout knížku a začít číst. Ne že by se
mi čtení knih zajídalo, ale přece - čtení knih se nápadně podobá učení a kdo má po
nervovém vypětí po zkouškách náladu na čtení, musí být tak trochu fanatik. Nebo spíš
hodně velký fanatik. To chce spíš zdravý pohyb, nejlépe na diskotéce.
Jo, jenže to člověk nesmí obracet každou korunu... u mě z toho důvodu neplatila ani
Kličkova primitivní rovnice o jedné neznámé, představující počet flašek. Při rozhodování
mezi chlastem a diskoškou šel u mě chlast vždycky stranou. A to i na té diskošce. Člověk se
musí umět bavit i při limonádě a ne se hned zkraje primitivně zhulákat. Staří Římané měli
heslo, že má víno člověka povznést, ne aby ho srazilo pod stůl. Ačkoliv je o těch ochmelcích
známo, jak dopadli...
Ano, ale... je to marné, neplánované boty dokáží zamést se všemi dobře míněnými plány.
Místo zdravého pohybu na diskotéce mi zbývala opravdu jen ta kniha. Všude jinde je nějaké
trapné vlezné a ani ta limča nebývá zadarmo... zejména když je dražší než pivo.
Staré české přísloví snad jasně říká: Bez peněz do hospody nelez.

Napadlo mě aspoň nabít baterii notebooku. Připojit zdroj k zásuvce bylo snadné jako nic
jiného, kontrolka ochotně oznámila, že nabíjení baterie úspěšně započalo, ale to bylo
všechno. Mělo mě to napadnout dřív - ačkoliv na tom příliš nesejde.
Kniha je nakonec taky přítel člověka...
Bohužel, u těchto přátel člověk najde rozptýlení, ale ne porozumění.
I když té knize porozumíte, jak by mohla kniha rozumět vám? Leda by v ní autor rozebíral,
co právě člověka trápí, jenže... mám vyzkoušeno, že když člověka rozbolí zuby, měl by se
vyhnout i Čapkovi, přinejmenším jeho povídce o zánětu okostice! A to počítám Čapka mezi
své oblíbence! Čapek byl vůbec snílek! Jenže jeho touha napsat tak skvělou knihu, aby
člověk při čtení zapomněl i na bolest zubů, to nepatří do sci-fi, ale do čirého blouznění.
Určitě je reálnější i to věhlasné perpetuum mobile.
Jak se ale říká, v nouzi čert i mouchy lapá. Táta to má v jedné postarší knížce velice výstižně
vyobrazené a musím uznat, že čert lapající a pojídající mouchy vypadá opravdu nevýslovně
trapně. Já s knihou možná taky, ale mě při tom - naštěstí - nikdo nevymaluje. Nebo si to
včas rozmyslí. Není o co stát, přinejmenším by se nemusel dopočítat pár zubů, bývám dost
od rány.
Dnes mi ale potměšilý osud - kdo jiný, že? - nedopřál sebevzdělávání na poli beletrie. Od
notebooku se ozvalo nesmělé pípnutí - a rozsvícená obrazovka ukázala, že si můj přítel lepší než kniha - dal přece jen říci.
Nebyla to nakonec jen vybitá baterie? Je to možné. Notebook nebyl nový ani v době
zakoupení, za trvanlivost baterií výrobci neručí, asi by to chtělo uvažovat o nové. Když
baterie neudrží notebook v chodu ani půl hodiny, nemá podle mě nárok na nic jiného, než
na výměnu.
Jenže na novou baterii nemám a jen tak mít nebudu, takže mi stará musí vydržet. Notebook
se dá naštěstí provozovat i s nedostatečnou baterií, jen musí být trvale zapnutý do sítě - teď
mám na mysli tu elektrickou - ačkoliv se neodpojím ani od internetu, jak je rok dlouhej.
Naštěstí se to nemusí přehánět ani s přenosností notebooku... Zpočátku jsme si s rodiči
mysleli, že budu potřebovat něco přenosného, co by se dalo tahat na přednášky. Vědět
předem, jak se věci mají, vystačil by mi levnější desktop.
Až vystuduji a začnu si vydělávat, bude všechno jiné... Bohužel mě od vystudování dělí
pěkný růženec zkoušek a zápočtů, takže je to spíš hudba budoucnosti než s jistotou
očekávaná událost.
Kniha sklapla a spolkla záložku na stejném místě, jako ji měla předtím - čtení knih je
v blízkém časovém okolí zkoušek opravdu jen pro otrlé. Na obrazovce se zatím ustálila

známá pracovní plocha s automaticky rozjetým internetovým prohlížečem, zbývalo mi
zasednout, uchopit pevně myš a jako kapitán rychlého kutru se vrhnout do rozbouřených
vln internetu...
Jsem zkrátka závislačka...
Na internetu se lidé dělí do spousty kategorií.
Někdo hledá na internetu dobrodružství. Neustále brousí po neznámých dálkách, najít
zajímavou stránku považuje za vrchol štěstí, ale nikam se nevrací, neboť tu už byl... Já
patřím do opačné skupiny lidí. My pohodoví si najdeme pár zajímavých místeček, zaneseme
si je do Oblíbených položek a tam se pak stereotypně vracíme jako zločinec na místo činu.
Mám to vylepšené setříděním Oblíbených položek , aby byly první na ráně ty zajímavější.
Zato vím, že tam najdu kamarády, se kterými si docela rozumím. I když se mezi nás čas od
času vetře nějaký prudič, nás nerozhází. Prudiči patří do kategorie lidí, které spíš lituju, než
aby mi vadili. Na pohodových stránkách, kde se cítím dobře, se naopak necítí ve své kůži
oni, proto je tu víceméně pořád pohoda. V mých oblíbených diskusních klubech ale jako na
potvoru nebyl vůbec nikdo.
Pochopitelně. Študáci touto dobou oslavují konec zkouškového období a ostatní zmizeli za
zábavou. Na netu budou jen ztroskotanci jako já, kteří sice mají dostupný internet, ale
momentálně nemají na dražší zábavu. Už zítra tu možná bude nabito, ale dneska tu, lidově
řečeno, chcípl pes...
Co se dá dělat, vyrazím do neznáma. Hic sunt leones, internet někdy skrývá dobrodružství
srovnatelné s dávnými objevitelskými výpravami mezi korzáry a piráty. Není to tak
nebezpečné, ale dobrodružství se tu taky najde.
Pro jistotu oťuknu pár diskusních fór - samozřejmě bez velkých nadějí na zábavný rozhovor.
Jistě, jsou diskusní kluby, kde na účastníky narazíte ve kteroukoliv denní i noční hodinu, ale
většinou je obsazují prudiči, takže se tam diskuse mění na šňůrky nadávek. O takové diskuse
zase nemám zájem já, pro mě je to ztráta času.
Inteligentnější fóra ale mívají menší návštěvnost a kromě toho jejich členy bývají študáci
jako já. Což vysvětluje jejich současnou opuštěnost.
Ještě obrazím zbytek svého seznamu a když tam zrovna nikdo nebude - vzhůru do hic sunt
leones!
„Ahoj, co tu děláš?” ozvalo se mi najednou.
„Ahoj! Vítej na síti! Dneska tu bude prázdno!” odpovídám potěšeně. Sláva, přece jen tu
někdo je!

„Proč myslíš, že tu bude prázdno?”
„Ty nejsi študák, že?” ptám se opatrněji.
„Nejsem. Má to snad nějaký vliv?” objevila se mi ihned odpověď.
„To hodně vysvětluje,” odpovídám. „Když nejsi študák, to asi nevíš, že dnes byl na vejškách
poslední den zkoušek.”
„Zkoušky se snad dají skládat i před termínem!”
„Teoreticky, jenže neznám študáka, který by to dělal. Každý to nechává na poslední chvíli,
takže teď zřejmě všichni slaví poslední zkoušku, proto je tu od nich mrtvo.”
„Aha! Ale proč ji neslavíš ty?”
„Třeba taky nejsem študák, jako ty.”
„Ty ale jsi, Kateřino! Proč neslavíš jako ostatní? Nesnaž se mi tvrdit, že tvá poslední zkouška
dopadla špatně, máš ji přece za jedna!” objevila se mi okamžitě odpověď.
Přiznám se, trochu mi to vyrazilo dech. Nebo spíš - hodně vyrazilo dech. Nejhorší na tom
bylo, že to byla pravda. Ale co to znamenalo? Buď to jen tak - nevím jak - uhodl, nebo byl se
mnou dneska u zkoušek! Kdo jiný to přece může vědět než kolegové študáci? Ale kdo to
doopravdy je? A proč se, jako já, touhle dobou courá po síti?
„Jak to víš? To bys tam musel být! Tak mi aspoň nelži, že nejsi študák! Nikdo jiný to přece
vědět nemůže!”
„Nejsem študák! Vím to z vaší školní databáze. Byla jsi na řadě až jako poslední a hned
potom se tam objevily výsledky,” vysypalo se na mě ihned, bez vteřinky zpoždění.
Pravda, to by kolegy vylučovalo. Jenže to je pravděpodobné asi jako Marťan policejně
přihlášený v Praze. Školní databáze je údajně naprosto bezpečná. Jedině že by to byl někdo
z profesorů. Což je nesmysl, ti se přece necourají po internetu.
„Chceš mi tvrdit, že víš, co je v naší oficiální školní databázi?”
„Jistě! Dnešní úroda známek vypadala chmurně. Jednička tam je jen tvoje, dvojky dvě,
zbytek... jakže jim to říkáte? Za lidovku?”
Jeho bleskurychlá odpověď mě vrhla do dalších pochybností. Ačkoliv, nemohl to být
profesorův kulhavý asistent Hlaváček? Ten by to jako jediný vědět mohl, možná to tam sám
zapisoval. Je po havarii, rodinu nemá, proč by si nemohl jako já krátit čas na netu?

Hned mi ale došlo, tedy spíš doskočilo, že to nic nevysvětluje. Pěkně ve mně hrklo, když
jsem si to uvědomila. Největší záhadou přece není, jakou známku jsem dostala, ale jak mě
dokázal oslovit jménem, když na netu jako všichni - vystupuji anonymně...?
Leda by to byl hacker.
Ano, ale musel by to být hodně dobrý hacker! Znal mě jménem, věděl, že jsem byla poslední
na řadě i co jsem dostala za známku. Všechno přitom souhlasilo. Byla jsem poslední na řadě
a jako jediná jsem slízla za jedna. Ale - je to vůbec možné? Jak si mě dokázal dát do
souvislostí navzdory mému anonymnímu nicku? Spojit si konkrétní osobu z oficiální
databáze, do které má přístup jen pár lidí pod heslem, s někým, kdo vystupuje zásadně pod
kamuflážním nickem, na to by musel být opravdu dobrý hacker.
„Poslyš, jak můžeš vědět, kdo jsem? Tady jsem přece pod nickem!”
„Já to ale vím. Jsi Kateřina, nebo ne? Jediné, co mi na tobě nesedí, je - proč neslavíš, jako
ostatní?” objevilo se skoro okamžitě.
„Neslavím. Asi mám k tomu nějaký důvod,” opáčila jsem rychle, abych zakryla rozpaky.
Ještě že mě neviděl! Musela jsem vypadat zmateně jako čerstvě vyoraná myš.
„Ten důvod by mě docela zajímal!” objevila se okamžitě odpověď.
Tím mě úplně dohřál. Kdo by měl rád porušování soukromí na netu? Anonymita je tady
někdy jediná ochrana.
„Poslyš, ty všeználku,” odpověděla jsem mu rázně. „Když všechno znáš, jak to, že nevíš, jak
hodně mi vadí, když mi někdo leze do soukromí?”
„Promiň! Občas zapomínám, že by to někomu mohlo vadit. Omlouvám se,” ozvala se zase
tak okamžitá odpověď. Jako kdyby to čekal!
„To si piš, že mi to vadí!” odepsala jsem mu.
Do pouhého textu se jízlivosti nevejdou, ale přidala jsem mu naštvaný smajlík, aby pochopil,
že už to přehnal.
„To máš těžké, Kateřino. Opravdu za to nemohu, jsem už zkrátka takový!” odpověděl mi
zase tak bleskově.
„To tvé jednání vysvětluje, ale neomlouvá!” odpálila jsem ho.
„Něco podobného kdysi řekl papežský komorník říšskému německému kancléři Ottovi von
Bismarckovi, když se vnucoval na audienci k papeži a tvrdohlavě odmítal pochopit, že
nemusí všichni tancovat, jak on píská! Nejsem Bismarck, proto se znovu omlouvám.”

Náhodou jsem tu historku znala, ale opravdu mě udivilo, jak dokázal ten odstavec naklofat
rychleji, než jsem to stihla přečíst. Ledaže by měl odpovědi předem připravené a do diskuze
by je metodou COPY-PASTE jen vsazoval. No jo, ale nemohl přece předem vědět, jakou
větou mu nahraju na smeč! To je mi vážně záhada!
Fakt je ale, že se hned omlouval. Měla bych mu to uznat.
„Dobře, je-li to nabídka míru, beru ji,” rozhodla jsem se pro okamžitý konec jízlivostí. Získat
kamaráda není tak špatné, i kdyby to mělo být jen do diskuse na netu.
„Těší mě to víc než si myslíš,” objevilo se skoro současně.
„Ale mám jednu podmínku,” pokračovala jsem. „Řekneš mi, kdo jsi.”
„Jsem, kdo jsem. Nezlob se, jsem už takový. Jestli chceš, říkej mi Přítel. Nenabízím to
každému, věř mi,” objevilo se opět bez nejmenšího zaváhání.
„Přítel...?” odpověděla jsem mu - i s těmi tečkami. „Přátelství by snad mělo být trochu
oboustrannější! Víš o mně tisíckrát víc než já o tobě!”
„Kdybys o mně věděla všechno, chápala bys, proč to tak musí být,” odpověděl mi - a opět
tak bleskově, bez nejmenšího zaváhání, jako dosud.
„Jestli nejsi asistent Hlaváček, musel bys být o třídu lepší hacker, než jsem si dosud
myslela,” napsala jsem po chvilce uznale - a smířlivěji.
„Jako hacker jsem tisíckrát lepší, než si myslíš, Kateřino,” odpověděl mi se smajlíkem
úsměvu. Zřejmě pochopil, že stojím o další korespondenci.
„To nemohu posoudit,” přiznala jsem. „Přiznám se, dostalo mě, že víš, kdo vlastně jsem.
Řekla bych, že to nemohlo být jednoduché zjistit, nebo snad ano?”
„Co se týče netu, pro mě to jednoduché bylo,” pochlubil se.
„Pro mě to byl zatím vrchol,” přiznala jsem. „Žádného hackera ještě neznám, byl bys první.”
„Ale mohla bys mi říkat Přítel, bylo by to tak lepší,” vyrukoval na mě. „Hacker je, co já vím,
oslovení poněkud hanlivé.”
„Mohla bych,” připustila jsem. „Když už víš, kde studuji a jak se jmenuji...”
„Vím toho ještě víc. Nejen to, ale i kde bydlíš a že jsi dnes sama doma, protože Ivana, co
s tebou bydlí, odjela domů,” přiznal.
Měl zase pravdu! Moje spolubydlící Ivka odjela po složení poslední zkoušky domů, neboli jak
říkala, oslavit to v kruhu rodinném. Tušila jsem, že to spíš oslaví s Frantou, často mi o něm

bájila hotové legendy, ale přála jsem jí ho. Ivka do něho nebláznila nad míru, aby jí to vadilo
ve škole.
„Poslyš, ty všeználku,” začala jsem opět jedovatět, jenže bez smajlíku, kterým bych to dala
najevo. „Internet je jedna věc a soukromí druhá, jestli mě takhle šmíruješ už dlouho, tak si
mě nepřej!”
„Dalo by se to tak říci, ale neměj obavy, že bych tě šmíroval osobně. Zásadně jen přes
internet, to je totiž můj obor,” ujišťoval mě zase tak rychle jako předtím.
„No proto!” odvětila jsem. „Jen tak mezi námi, klofeš šíleně rychle, víš to? Mohl by ses živit
profesionálním přepisováním audiozáznamů.”
„Mohl... ale nestojím o to, je to příliš mechanické zaměstnání, to by mě nebavilo,” řekl bez
váhání.
„A co tedy děláš?” zeptala jsem se ho. „Študák nejsi, tímhle se taky neživíš, přitom se na
netu pohybuješ jako ryba ve vodě...”
„Jako ryba ve vodě? Zajímavé přirovnání! A docela trefné!” opáčil.
„Zajímavé, ale jen přirovnání,” odmítla jsem. „Ale teď vážně, co vlastně děláš?”
„Poslyš, Kateřino, proč na tom trváš? Nechceš mi přece hned od začátku škodit, nebo se
v tobě mýlím?”
„Nevím, jestli by ti uškodilo, kdyby ses slušně představil!” odvětila jsem mu.
„Asi jsem výjimka, ale uškodilo by mi to. Věř mi, je to tak. Raději to po mně ani nechtěj
vědět,” objevilo se skoro naráz, jako vždy.
„Docela ti to věřím,” připustila jsem. „Po hackerech pátrá kdekdo, od naší policie až po
Interpol, že?”
„Tím to není. Momentálně po mně nikdo od policie ani od Interpolu nepátrá. Jdou po mně
větší esa, jenže z těch by se ti asi protáčely panenky. A kdyby ještě věděli, co na ně vím,
zájem by měli určitě ještě větší. Ne u policie, ale v kruzích, kde mě to neláká.”
„Myslíš, že by tě chtěl někdo využít?” zaujalo mě to.
„To si piš!”
Po této zatím nejstručnější odpovědi nastal klid. Já jsem přemýšlela, co to znamená, on
zřejmě čekal na mou odpověď. Konečně jsem si to v hlavě přesypala a setřídila.
„Upřímně řečeno, nemám zájem účastnit se nějakých ilegalit,” napsala jsem mu.

„Čemu říkáš ilegalita? Pokud tím myslíš něco protizákonného, musím tě ujistit, o nic
takového nejde. To co dělám, se českým zákonům nepříčí.”
„Jsi si tím opravdu jistý?”
„Naprosto. Znám je do posledního písmene i s různými výklady, tak jak se dostaly na
internet. Včetně soudních rozhodnutí, které je porušují.”
„Takové se snad na internet ani nedostanou, nebo ano?”
„Namátkou: případy soudce Berky nebo Berdychova gangu. Ty už se stačily provalit, ale
zatajených případů je na českém internetu asi dvacetkrát víc,” odvětil okamžitě.
„No potěš!” odpověděla jsem. „To by po tobě mohli ti potrefení jít!”
„Šli by, kdyby o mně věděli. Už chápeš, proč tak trvám na anonymitě? Vím o tolika
prasečinkách, od drobných po největší, že by po jejich odhalení byla potenciálně
postižených pěkná sešlost. A nebyly by to jen malé ryby, jak se říká!”
„Dobře, nebudu už vyzvídat,” ustoupila jsem. „Jestli jsi opravdu tak dobrý, jak se mi jevíš,
chápala bych tě. Ale pak by mě vážně zajímalo, proč se se mnou zdržuješ? Nemohu být
přece pro tebe vůbec zajímavá!”
„Měl bych se snad přátelit s darebáky? O ty nestojím! Raději si tady povídám s lidmi, kteří se
podrazy všeho druhu nezabývají.”
„Ani v tomhle směru ti neporadím,” přiznala jsem. „Najít poctivé lidi je složitější než objevit
darebáky. Každý se snaží vypadat jako poctivec a ta maska mu může vydržet dlouho.”
„Vím. Mám na to vlastní metodiku. Máš pravdu, darebáci se vždycky snaží maskovat za
poctivce, ale když shromáždíš dost informací, charakter se ti vyloupne jako jádro ze slupky aspoň se to tak říká a je to tak.”
„Věříš, že ti dostatečné množství informací stačí k získání pravdivého obrazu? To by sis tedy
troufal!”
„Nejde o množství informací, důležitější je jejich složení. O darebácích se nejvíc dozvíš, když
si myslí, že se na ně nikdo nedívá. Máš to jako s informacemi z oficiálních médií. Zahlcují lidi
množstvím jednostranných blábolů a kdo si nesežene informace z jiné strany, jsou mu ty
jednostranné pro kočku. Na tobě se mi líbí, že se aspoň občas snažíš podívat se i jinam
a nespoléháš se jen na oficiální zdroje..”
„To bys musel vědět, kudy se na netu pohybuju!” připomněla jsem mu.
„Dejme tomu, že to vím,” ujistil mě klidně.

„Ačkoliv už víš, co si myslím o šmírování?” rýpla jsem si.
„Podívej se, Kateřino, trochu ti to přiblížím. Ty se k internetu připojuješ poměrně často
a jako drtivá většina lidí si myslíš, že je to anonymně. Je to ale jinak. Ve tvém operačním
systému je více než devět tisíc souborů. V několika jsou tajná vrátka, určená k dálkovému
sledování počítačů a jejich prostřednictvím podezřelých lidí. Hodně lidí už ví, že internet
sleduje odposlechová síť, její menší část je dokonce známá pod jménem Echelon, ale lidé ji
přehlížejí jako kapitán Titaniku ledovce. Je to nebezpečný omyl. Větší část ledovce je skrytá
a může tě zasáhnout, kdy to nejméně čekáš.”
„Nevím, jak by mi mohl nějaký odposlech škodit,” namítla jsem. „Se svými názory se netajím
a kdekdo je zná přímo, bez šmírování.”
„Přímo? Jistě. Proto jsem tě taky našel v databázi podezřelých. Ale tím to zdaleka nekončí.
Jejich dohled je horší, než si myslíš.”
„Myslíš? Nevidím nejmenší důvod, proč by mi to mělo vadit!”
„Být v seznamech podezřelých není jen tak. Ještě nedávno by na tebe nasadili agenta, aby ti
znepříjemňoval život. Dnes mají praktiky jemnější, ale pořád není oč stát. Mezi lidmi žijí
opravdové bestie, není radno dostat se jim do pařátů!”
„Mám se toho snad bát?”
„Zatím ne. Ty seznamy si momentálně jen připravují. Ale už počítají s jejich použitím, až to
budeš nejméně čekat. Zatím jen sledují, čím se na internetu zabýváš, ale nemysli si, že tě
sledují jen tak! Připisují si k tobě tvé názory, ale především, už teď pátrají po každém tvém
zaškobrtnutí, které by proti tobě mohli někdy použít.”
„Ty mě úplně strašíš! Jak vlastně o těch seznamech víš? Máš k nim snad přístup?”
„Mám k nim přístup neoficiálně. Ty seznamy jsou tajné, jen o nich vím a mám o nich
přehled, to je vše.”
„Nač by ale komu takové seznamy byly?”
„Nač byly podobné seznamy Gestapu? Nač byly komunistické StB? Máš zkrátka smůlu,
Kateřino, jsi příliš svobodomyslná. Patříš k lidem, kteří na těch seznamech budou za
každého režimu. Spousta lidí se sotva stihla vrátit z německých koncentráků a už byla ve
složkách podezřelých a sledovaných osob StB, pokud ne rovnou za mřížemi. Jestli si myslíš,
že se to dnes neděje, musela bys být hodně naivní. Víš přece o dnešních internetových
diskusích, kde diskutují jako nepostradatelní odborníci bývalí agenti StB?”
„Fuj, na to bych raději ani nemyslela!”

„Bylo by příliš snadné na nic takového nemyslet. Jenže ti, kdo za všech režimů na takové
seznamy zapisují nepohodlné lidi, to nedělají jen tak. Ty záznamy mají ve vhodné chvíli
srazit lidi na kolena. To je jejich účel, jejich cíl. Oni si na tu chvíli klidně počkají, času mají
dost. Vdáš se, budeš mít děti a budeš se chystat poslat je na školy. Pak ti tvé názory
znenadání vmetou do tváře. Proti tobě a zejména proti tvým dětem použijí vše co jsi kdy
napsala a začnou tě ždímat. U tebe ostatně nemusí čekat tak dlouho, stačilo by jim
skřípnout tě, než budeš končit školu. Nevěřila bys, jak v takové chvíli působí vyhrůžky
policejní šikanou, zejména kdybys měla na policii vysvětlovat, co jsi kdy a kde na internetu
napsala... Pro většinu studentů je to příliš krutá vidina, že by je těsně před cílem nenechali
školu dokončit. V takových chvílích je poměrně snadné člověka zlomit.”
„K čemu by jim to ale bylo?”
„Tihle lidé nepotřebují, aby se ostatní proti nim spojili. Pasivní člověk jim nevadí, zlomený
přestává být pro ně nebezpečný. Lámat lidi jednoho po druhém je mravenčí práce, ale oni
mají čas a na druhé straně je to prověřená metoda rozdrobení odporu. Dělala to už tajná
policie Rakouska-Uherska, bez přerušení v tom pokračují dodnes. Každý nový režim převzal
po předchozím seznamy nepohodlných lidí. Gestapáci si hned po obsazení zajistili seznamy
Československé tajné policie, StB stejně hbitě převzala seznamy po Gestapu a bylo by
opravdu naivní očekávat, že dnešní jsou lepší. Za každého režimu je to nebezpečná
sebranka s dlouhými prsty, ani se tomu věřit nechce a dnes jim to navíc ulehčují počítače.
Teror jako za Hitlera sice není v módě, ale kdyby se něco semlelo, i ten mohou zavést.
Vlastenecké zákony mají dávno připravené, jen je ve vhodnou chvíli prosadí. Všimla sis, jak
hladce srovnali do latě i tak svobodomyslný národ, jako byli kdysi Američané? Dnes máme
větší svobodu my, ale nebude to dlouho trvat, i na nás dojde!”
„Vážně si myslíš, že k tomu potřebují sledovat počítače a mít v nich zadní vrátka?”
„Nejenže si to myslím, ale mám to v mnoha směrech i potvrzené. Zadní vrátka jim na
zakázku vytvořili tvůrci systému. Část pod hlavičkou dálková správa systému a pomoc na
dálku, oblíbených zejména u správců sítí, neboť jim umožňuje spravovat síť z pohodlí svého
pracoviště. Proto ta připravená zadní vrátka nejsou ani nápadná. Nejsou to ale hlavní
špiclovací programy. Zaplaťpámbu za zvídavé lidi, kteří se nespokojují oficiálním ujištěním,
jak je ten systém skvělý! Hackeři ale mají málo naděje na úspěch. Zpětným překladem
spustitelných souborů nic neobjeví. Hlavní programy se vždycky načtou ze sítě, proto je
nemožné na ně přijít.”
„Že by se to ještě nerozneslo?” zapochybovala jsem. „Tomu bych se hodně divila! V tom
systému se každou chvilku objeví nějaká bezpečnostní díra, proč by vydávali další a další
záplaty?”

„Spousta děr systému se už roznesla, máš pravdu. Jenže tohle vlastně nejsou díry, to je
úmyslně vložený a dobře zamaskovaný kód. Ostatní chyby tvůrcům nevadí, dokonce je tam
sami úmyslně vkládají, aby mohli neustále prodávat novější a novější verze. Ale tohle
tajemství si hlídají.”
„Skoro mě děsíš. Ale... nemá přece každý Wokna! Co když si pořídím Linux?”
„Nic nezachráníš, ani Linux a Unix nejsou čisté. Linux dává do kupy pár skupin nadšenců, ale
v každé partě je přinejmenším jeden agent, který tam zadní vrátka propašuje. Pamatuj, že
hlavní část kódu vždycky přiletí ze sítě jako neškodný obrázek, bez hlavičky spustitelného
souboru, tak se také skrývá v paměti a žádný antivir je neobjeví. Přijde na ně jen opravdu
dobrý hacker, jakých je na světě málo. Jakási chabá obrana proti tomu může být
nepřipojovat se k žádné síti, ale takových počítačů je mizivě a především, kdo nemá spojení
se světem, není těm nahoře nebezpečný. Hospodské řeči se nešíří, takže jim zas tolik
nevadí.”
„Co se vlastně může stát, když někdo takovou díru objeví?”
„Objevit díru v systému není žádná katastrofa, takových už bylo! Horší je objevit, kdo lidi
špicluje. Dnes to nejsou hlupáčci Bretschneiderova typu, ale organizace, která oficiálně
nepatří žádnému státu, s běžnou státní policií nemá vůbec nic společného a které hodně
záleží na utajení. Pouhou náhodou do jejích počítačů nikdo nepronikne, ale když se to
někomu přece jen podaří, protiakce tomu odpovídá. První protiúder vede automat. Pošle
hackerovi do počítače kód, který způsobí tak těžkou havarii systémového disku, že se data
z něho nedají vůbec použít. Nepomůže ani inicializace, disk se musí vyhodit. Tím se stopy
zničí, ale té organizaci to nestačí. Zatímco zdrcený nešťastník zkoumá havarovaný počítač,
žene se na něho komando profesionálních zabijáků.”
„Nestraš! To snad ne!”
„Ale ano, oni lidi rovnou likvidují. Jak jim záleží na utajení každého detailu, můžeš posoudit
i z toho, že zásadně nepoužívají běžné zbraně, ale nejtajnější binární jedy, které se spojí až
těsně před použitím a rychle se opět samovolně rozloží. Vraždy by pozornosti veřejnosti
neunikly, jenže tohle vypadá jako přirozená smrt. Pokud vůbec dojde k pitvě, zjistí lékaři
běžný infarkt, jakých jsou desetitisíce, uzavřou to a nikdo nezjistí, že šlo o vraždu. Jak říkal
Alfréd Hitchcock: dokonalé zločiny existují, jinak bychom o nich určitě věděli. Netušíš, jak
úděsnou pravdu řekl. Ačkoliv ta banda oficiálně nepatří žádnému státu, má agenty
i v zemích, kde žádnou zdokumentovanou pobočku nemá. Vždycky ví, kde se každá jejich
oběť nachází a dokáže proti ní vrahy poštvat tak rychle, že jim nikdo nestačí uprchnout.
U nás se to ještě nestalo, ale na většině světa dorazí vrahové na místo velmi rychle, často za
pouhé hodiny.”

„Ale jak to vlastně víš, když se tady nic nestalo...?” děsila jsem se, už když jsem to četla.
„Našel jsem důkazy o dvanácti posledních případech ve světě. Ty, co se staly předtím, se už
dokázat nedají. Toulám se na internetu už nějaký pátek a nejsem doma jen v Čechách. Do
počítačů té organizace jsem se poprvé naboural ve Francii a tam jsem zjistil, co je to zač.
Tady to zatím není tak horké, ale připravené už to tu mají.”
„Počkej!” prsty se mi míhaly po klávesnici, ale myšlenkám nestačily. „To by ale znamenalo,
že teď půjdou i po tobě! Jsi tam ještě?”
„Toho se bát nemusíš. Náš rozhovor stíním tak dokonale, že se mimo nás dva prostě nic
nedostane,” ozvala se mi odpověď.
„To si ale věříš!” zpochybnila jsem jeho sebedůvěru. „Mělo by ti to právě zničit disk!”
„Mám důvod si věřit. Právě jsem ti všechno řekl a nic se nestalo. Jsem totiž lepší hacker než
tvůrci toho systému. Nebojím se jich,” ujistil mě.
„Kéž bys měl pravdu... Vždyť ani nevíš, kudy to jde! Ale řekni mi ještě jedno,” nedalo mi to.
„Tys měl tuhle zprávu pro mě předem přichystanou, že se objevila tak rychle, viď? Tak
bleskově to nikdo nestačí naklofat!”
„Ano, měl jsem ji předem připravenou. Dnešní rozhovor jsem si dlouho předem promýšlel.
A opravdu vážně tě prosím, než vypneš počítač, smaž tenhle chat, ať ti nic nezůstane na
disku. Čistě pro jistotu, rozumíš?”
„Snad ti rozumím, díky za varování,” odvětila jsem. „Kdyby sis to jen vymýšlel, nic nezkazím.
Kdybys měl nedejbože pravdu, bude to bezpečnější než nemístná lehkomyslnost.”
„A prosím tě, raději se o mně nikomu ani nezmiňuj. Jde mi víc o tebe než o mě.”
„Bez obav,” ujistila jsem ho. „Beztak by mi to nikdo nevěřil.”
„Správně uvažuješ. Většina lidí by ti nic nevěřila, vypadá to přece jen divoce. V poslední
době je svět přímo zaplavený všelijakými konspiračními teoriemi. Nejsou tu jen tak. Mezi
záplavou nesmyslných zpráv o spiknutích Plejáďanů, kteří nás, lidičky Země neustále
pozorují a kontaktují, se pravé varovné zprávy ztratí a snadněji se zesměšňují. Běžný
návštěvník internetu nad nimi mávne rukou: Jděte někam s těmi konspiračními teoriemi,
vždyť je to pitomost! Ale ti, kdo znají pravdu, by ti věřili, jenže s nimi vážně nejsou žerty.
Nechám tě teď, aby sis to pořádně promyslela. Až se připojíš příště, můžeme náš hovor
dokončit,” nabídl mi.
„Kdy?” zeptala jsem se ho rychleji, než se stihl odpojit.

„To je jedno,” ujistil mě. „Připravím se na tebe a ve chvíli, kdy zapneš počítač, budu to
vědět. Ale mohlo by se stát, že zapneš počítač v době, kdy nebudeš sama jako dnes. Takže
bude lépe, když mě pro jistotu zavoláš.”
„Ale jak? Nezobrazila se mi žádná adresa!” uvědomila jsem si náhle.
„V sekci dokumentů máš novou ikonku, pojmenovanou Přítel. Když na ni klikneš, ozvu se ti.”
„A není nebezpečné mít něco takového v počítači?”
„Není. Ta ikonka odkazuje na neškodný text. Já už rozpoznám, jestli to jsi ty.”
„A jak jsi to do mého počítače dostal?” zajímalo mě.
Odpověď ale nepřišla a zdálo se mi, že můj dotaz odešel už do prázdna.
Zarazila jsem se, ale pak mě napadlo ujistit se, jestli se mi to nezdá. Rychle jsem se
proklikala na dokumenty z poslední doby.
Byla tu.
Nenápadná ikona, zobrazující vlasatého mladíka s tmavými brýlemi, s nápovědnou bublinou
„Přítel”. Klikla jsem na ni, ale zobrazil se mi jen krátký text:
„Máš-li dobrého přítele, máš víc než má on. ”
Nic víc. Potíž byla v tom, že ten text tu nikdy předtím nebyl a rozhodně jsem jej sem
neukládala. Tím méně, abych si k němu dělala ikonku. Takže se mi to nezdálo. Ale co se
divím? Byl to přece hacker.
Včas jsem si ale vzpomněla, že mám vymazat protokol o rozhovoru. Kdyby to byla pravda,
byl by nebezpečnější než feťácká injekční stříkačka na dětském pískovišti. Mohl si to na mě
vymyslet? Mohl, jistě, ale kdyby ne... to by vážně smrdělo krchovem!
Protokol ale neexistoval, ačkoliv jsem měla v nastavení zatrženo, aby se ukládal. Že by
Přítel? Proč mě tedy žádal, abych to smazala?
Chtěl mě na to upozornit, nebo je to dílo - někoho jiného?
To by pak skoro vypadalo jako válka hackerů, ale schopných hackerů! Hrabali by se mi
v notebooku i během rozhovoru se mnou, no potěš koště!
Nezdálo se mi to nakonec? Nebyla to jenom halucinace?
Jenže - všechno nasvědčovalo, že je to pravda. To není halucinace, to bude skutečnost.
I s tím značně morbidním pozadím.

Panebóže, to by mi tak scházelo, aby se jedna strana hackerské války vyvrbila jako nějaká
prašivá nadnárodní šmírovací organizace! Ale dvanáct mrtvých čistě kvůli jejímu utajení? To
je tedy síla!
Zdá se mi, že jsem v pěkné rejži!

Noční rozjímání
Kdybych po tomhle rozhovoru neusnula do rána, nedivila bych se. I tak jsem měla dojem, že
se mi z toho hlava rozskočí. Určitě mi v ní bzučelo jako v úle a kdoví, jestli se mi
z mozkových závitů nekouřilo!
Opravdu zajímavý přítel! Hned na úvod na mě bezohledně vysypal své tajemství, kvůli
kterému podle jeho vlastních slov zemřelo dvanáct a zřejmě velice schopných lidí, když to
dokázali objevit. Opravdu se mi nechtělo ani věřit, že by někdo mohl být tak krutý, ale ačkoliv všechno vypadalo jako ze špatné bondovky, vyloučit se to... prostě nedalo. Lidi jsou
někdy strašlivá zvířata a tohle... tohle sice vypadalo divoce, ale ne až tak divoce, aby se to
dalo s naprostou jistotou odmítnout. Tím to bylo horší.
Snílci, kteří se na netu do krvava bijí za názor, že určitá část lidstva je tak čestná, že podlostí
není vůbec schopná, ve mně vzbuzují soucit. Na světě je jistě plno čestných lidí, jenže jim
vládnou darebáci. To je můj názor, více a více utvrzovaný každou druhou zprávou ze světa.
A darebáci nejsou jen ti nahoře. Jejich plejáda je rozprostřená odshora přes menší a menší
gaunery až po vykonavatele, kteří vraždí vlastníma rukama, protože si na to už nikoho
najmout nemohou - a nejspíš ani nechtějí.
Vypadalo to jako špatná bondovka, ale lidé umírají i z malichernějších příčin, než aby se nad
tím dalo jen tak mávnout rukou. Dá se něco takového vyloučit, když se ve světě kvůli úplně
vylhaným záminkám vedou války a lidé se masakrují po tisících?
Takže - zase nějaké pofidérní tajemství, kvůli kterému se po světě na objednávku darebáků
prohánějí komanda, vraždící nic netušící a očividně nevinné lidi. Kdyby to aspoň bylo pro
něco opravdu závažného, třeba kvůli tajemství atomové bomby... ale vraždy jen kvůli
špehování lidí? To by bylo hodně přehnané! Nedivím se, že by to každý hned hodil mezi
hoaxy a různé konspirační teorie, většinou to opravdu bývají nesmysly. Nebylo by lepší
prostě přiznat, že lidi špehují a nechat to plavat? O špiclování lidí se beztak ví, nebo aspoň
šušká, no bóže, tak by se to vědělo najisto, to je toho!
Aťsi je to přehnané, ale - bohužel - je to dost pravděpodobné na to, aby to mohla být
pravda. Ta špiclovací organizace zřejmě není ani česká, ačkoliv má podle Přítele velký vliv
i u nás. Svět se zkrátka zbláznil a všichni žijeme v blázinci!

A k tomu jsem se nachomýtla jako pověstný slepý k houslím? Ledaže bych při zkouškách
vyčerpala kliku na pět let dopředu! Proč mi to vůbec ten podivný Přítel říkal? Že by se s tím
chtěl prostě někomu svěřit a připadala jsem mu jako vhodná - vrba? To si snad měl lépe
promyslet! Co kdybych to teď někomu... no, je mi jasné, že budu mlčet jako hrob, tak
pitomá nejsem. A nejen proto, že by mi to nikdo nevěřil.
Tak tedy - pro jistotu - co když si to někdo přece jen vymyslel, aby mě vyvedl aprílem? A teď
se potají popadá za břicho, jak mě vystrašil! A že mě vystrašil parádně, to mu klidně
přiznám. Ponechám stranou, že není duben ani prvního a kamenné vtipy tohoto kalibru už
opravdu přesahují hranice dobrých mravů.
Co s tím tedy budeš dělat, Kateřino? Ptala jsem se sama sebe, abych si to v hlavě urovnala.
Ale nic jiného než bahnité políčko plné pěkně vzrostlé rýže, uprostřed které teď bezradně
stojím, mě nenapadalo. Asi se přece jen nechám zastrašit. Mlčeti zlato, tím nic nezkazím.
Chápat to jako fór, který se dá bezstarostně šířit, to by nemuselo dopadnout dobře.
Umlčovací komanda se po našem světě neprohánějí jen v pitomých bondovkách a lovci lidí
bývají veřejně dekorováni medailemi. To je, bohužel, fakt.
Zkazilo mi to ale chuť bavit se s někým na netu, nebo si číst. Rozhodla jsem se mimořádně
brzy zalehnout a všechno pokud možno zaspat. V tomto rozpoložení mi to připadalo jako
nejlepší možný nápad. Před zkouškami jsem ostatně ponocovala, jako každý student, který
něco doháněl na poslední chvíli - a věřím tomu, že bílých vran, které jsou perfektně
připravené po celý semestr, je mezi námi opravdu mizivě.
Dobrou noc, Příteli! Jdu to zaspat!
Měla jsem popřát Příteli stejnou noc, jaká čekala mě, aby si také trochu užil noční můry.
Nejsem ale sadistka.
V noci mě pořád honil nějaký hrozný chlap s dětskou stříkací pistolkou, ale já jsem věděla,
že v ní má místo vody nějaký strašně zákeřný jed, takže jsem před ním prchala, co mi síly
stačily. Samozřejmě marně, jak to v těch honicích snech bývá. Vždycky, když jsem si myslela,
že jsem se ho snad zbavila, opět se nečekaně objevil a honička pokračovala. Probudila jsem
se uprostřed noci celá zpocená tím, že mě konečně zaskočil a zasáhl. Nic bych za to nedala,
že se mi v té chvíli na okamžik zastavilo srdce, ale když jsem si po probuzení uvědomila, že
to byl pouhý sen, musela jsem se tomu zasmát.
Napadlo mě ale, že bych za to měla Příteli aspoň formálně vynadat. Ta noční můra
nepochybně vznikla na základě našeho včerejšího rozhovoru a kdoví, jestli sama nemohla
vyvolat infarkt. Zabil by mě vlastní adrenalin a doktoři by nic nezjistili - i bez vražedného
komanda by se splnilo, co mi tak plasticky líčil! Měla bych mu to osladit!
Ačkoliv - nebudu ho kvůli tomu ve tři v noci budit! Nejsem kruťas!

Jenže spát se mi už nechtělo. Šla jsem na kutě nezvykle brzy a zřejmě mi to stačilo, cítila
jsem se svěží. Nejspíš jsem si zkouškovým ponocováním úplně rozhodila spánkový rytmus.
To se časem srovná, ale dneska... dneska už toho moc nenaspím. Nehledě na to, že nemám
chuť zopakovat si tu noční můru - to už bude vážně lepší zůstat vzhůru.
Otevřela jsem notebook a zapnula jej. Tentokrát naběhl ihned, ostatně byl připojený
k zapnutému zdroji po celou noc. Aspoň se nabily baterky... i když bych si raději měla čestně
přiznat, že jsem ho večer prostě zapomněla vypnout. Nebylo divu, rozhodil mě tak
dokonale, jako už dlouho nikdo jiný! Nejvyšší čas překrýt to něčím příjemnějším!
Jenže - kdo ze známých bude tak pozdě v noci sedět na síti? Nejspíš nikdo. Nebýt toho
příšerného snu, také bych spokojeně chrupala v posteli.
Leda...
Ani jsem nedomyslela, co dělám - a klikla jsem na nejnovější ikonku. Přítel jistě spí, nemůže
ani tušit, jak mě rozhodil, takže se nic nestane.
Místo jediné větičky o přátelství mi ale bleskurychle, až jsem se lekla, naběhl komunikační
program a na obrazovce stála věta:
„Dobré jitro - pokud se to tak dá nazvat!”
Takže nespal. A reagoval bleskurychle, jak už je jeho zvykem.
„Nebudím tě?” napsala jsem raději na svou omluvu.
„Nemůžeš mě budit, když jsem vzhůru,” objevila se blesková odpověď.
Panebože, tohle přece nemůže mít předem připravené, došlo mi, tohle nemohl vědět
předem! Bliklo mi hlavou, že jsem něco podobného už někde viděla, ale trvalo mi další
půlvteřinu, než jsem si vzpomněla, kde to bylo. Ve filmu Hello Dolly, ta také měla předem
vytištěné vizitky pro všechny možné příležitosti, i ty za normálních okolností nemyslitelné.
Třeba že pořádá kurzy tance pro devatenácti-a-půl-leté obchodní příručí, když se její
devatenácti-a-půl-letý chráněnec vymlouval, že neumí tancovat.
Ano, jenže ve filmu se tomu dalo zasmát, ale tohle je přece reál!
„Jak to, že nespíš?” zkusila jsem to tedy útokem.
„Na to bych se mohl zeptat stejně já tebe, ale to by nikam nevedlo. Asi bude lépe, když ti to
vysvětlím hned, než aby ti to vrtalo hlavou. Jistě víš, že je každý mozek rozdělený na dvě
hemisféry. Když se je naučíš střídat tak, aby jedna spala a druhá bděla, nebudeš potřebovat
spát vůbec. Naučil jsem se spát osm hodin na jednu polovinu, osm na druhou a zbývajících
osm jsem v plném zápřahu, nemusím ti snad vysvětlovat, jaké to má výhody. Proto mě

nikdy nemůžeš probudit. Na druhou stranu předpokládám, že ty nespíš kvůli našemu
včerejšímu rozhovoru, že? Možná to bylo trochu drsnější seznámení s realitou našeho světa,
než jsem měl v úmyslu, ani bych se nedivil, kdybys z toho měla divočejší sny. Jestli je to tak,
omlouvám se ti, ale na druhou stranu, znát pravdu vždycky stojí za to, i kdyby byla sebevíc
krutá.”
Bác ho! On to uhodl! A omlouval se! Jenže na mě to zapůsobilo jako další rána palicí do
hlavy. Že to uhodl, to bych ještě pochopila. I tu omluvu bych přijala bez námitek, ale řeči
o spánku na půl hlavy... to přece žádný člověk - ani jiný tvor - nedokáže! Chápala bych, že si
vymýšlí, aby se dělal zajímavější. Což ani nemusel, to byl i tak. Ale aby měl předem
připravenou tak složitou odpověď, to bylo stejně málo pravděpodobné, jako že to teď tak
rychle naklofal přímo do klávesnice.
„Poslyš - tohle sis předem připravit nemohl!” udeřila jsem na něho.
„Ale mohl. Prakticky v okamžiku, kdy jsi zapnula počítač, mě napadlo, proč nespíš. Je to
přece pochopitelné, měl jsem si to uvědomit už včera.”
„Jenže nevím o klávesnici, která by něco tak rychlého stihla!” trvala jsem na svém.
„Aha! To bude tím, že nepoužívám klávesnici!” objevilo se mžikem.
„A jak teda píšeš, prosím tě?”
„Při psaní neklofu na klávesnici, prostě si to myslím. Ještě jsi neslyšela o pokusech, jak
zaznamenávat přímo myšlenky, viď? Právě to používám.”
To by, pravda, jeho rychlost vysvětlovalo. Až na to, že ty pokusy... vím o tom, že se podařilo
snímat jakési bioproudy, dají se tím snad řídit protézy, nejnovější pokusy umí mačkat pár
tlačítek, ale většinou snímají jen impulsy svalům v obličeji, kdy člověk jistým naučeným
způsobem hýbe obočím, ale aby něco snímalo a zaznamenávalo artikulované lidské
myšlenky, to tu ještě nebylo.
„Takový snímač by mě taky zajímal,” odvětila jsem mu.
„Měla bys zájem? Mohl bych ti jeden dohodit!”
„Zájem by byl,” povzdychla jsem si. „Ale zůstane jen u zájmu. Takové zařízeníčko musí být
šíleně drahé, nebo není?”
„Myslíš, že bys na to neměla?”
„Neměla,” přiznala jsem. „Jednak jsem, jak už víš, studentka, za druhé patřím mezi ty,
kterým se v Čechách říká socky. Což asi ještě nevíš, ale tajit ti to nebudu, nestydím se za to.”

„To slovo vážně nemám rád. Obvykle je používají prázdné osobnosti s jedinou předností,
které oni sami říkají Plná prkenice . Pokud je to vůbec přednost, u mě spíš naopak.”
„To bychom si docela rozuměli,” souhlasila jsem s ním. „Také to slovo považuji za urážku
zdravého rozumu a ne toho, koho tím nálepkují. Proto mi ani nevadí, když mě tak někdo
označí.”
„To bychom si docela rozuměli,” vrátil mi má vlastní slova. „To slovo je pro mě neklamný
znak darebáka, pokud ho použije proti někomu jinému. Čím asi myslíš, že jsi mě zaujala?
Plnou prkenicí jistě ne, na ty já kašlu! Máš starý notebook Asus s procesorem na hranici
použitelnosti, na disk se ti toho také už moc nevejde... ale když začneš s někým na netu
diskutovat, má to náboj a švih!”
„Pořád ještě se mi hrabeš v notebooku?” odpálila jsem ho.
„Teď už ne,” sliboval. „Ale musel jsem. Abys věděla, vyměnil jsem ti operační systém. Ten
nový vypadá stejně, hlásí se pořád jako Windowsy, ale s těmi původními má společný jen
vzhled. Všimneš si toho, až začneš něco dělat, ve většině programů je asi pětkrát až
desetkrát rychlejší. A navíc jsem ti přitom uvolnil polovinu místa, které zabíral ten starý. Aby
ses mě neptala proč, vysvětlím ti to rovnou. Nový systém nemá díry, kterými by nás mohl
kdekdo sledovat. Je to přece jen bezpečnější, i když si pořád dávám pozor... Bude to mít ale
pro tebe jen výhody.”
Aha! Takže se mi nezdálo, že mi notebook při zapnutí naběhl nějak podezřele rychle!
„Jenže já jsem měla studentskou verzi Woken legálně!” namítla jsem zaraženě.
„A dokonce je máš registrované. Tu kartičku si nech, ochrání tě před softwarovou policií,
kdyby se o tebe zajímala. Všechny programy máš přece legálně... až na to, že je teď máš ode
mě. Lepší, legálně a všechny zadarmo. Ani bezplatné aktualizace systému nebo antiviru ti už
nehrozí.”
„To jako - že mám od tebe i nový antivir?”
„Nemáš. Ale nebudeš ho potřebovat. Můj systém je sám o sobě virům extrémně odolný.”
„Jsi si tím jistý? Jsi snad autorem toho systému?”
„Ano, jsem jeho autorem. A jistotu mám! V mém systému nejsou díry, umožňující nejen
sledování lidí na dálku, ale také usnadňující cestu virům. Ty teď nemají šanci. Ušetříš
i spoustu času, který by ti antivir promarnil neustálým paranoidním testováním.”
„Ale ten antivir jsem měla zadarmo! Byl tak říkajíc free!”
„Možná byl zadarmo, ale taky za víc nestál. Opakuji, nepotřebuješ ho.”

„Ale čím bych mohla dokázat, že mám systém od tebe a legálně? Co kdyby se na můj
notebook zaměřili a chtěli třeba vědět, jestli tu nemám něco upirátěného?”
„Nemusíš se toho obávat,” ujistil mě. „Nejbližší internetový server jim bude tvrdit, že máš
notebook vypnutý, takže tě nikdo sledovat nemůže.”
„Já se neobávám, copak jsem něco provedla?”
„Neprovedla. Ale to je vedlejší, nemysli si, že tě pouhá nevina ochrání před šikanou nebo
jiným neštěstím. V posledních několika letech zemřelo na celém světě zcela zbytečně pár
milionů nevinných lidí. Někde po statisících, jinde po jednom, ale každá tragédie zůstává
tragédií a nevina? Na tu se už vůbec nikdo neohlíží!”
„A proto mi sděluješ taková tajemství? Komu tím chceš zvýšit naději na přežití?”
„Naději na přežití si nejvíc snižuješ svými názory v diskusích na netu, Kateřino. Máš je příliš
svobodomyslné, to je dnes nebezpečnější než si myslíš. Dejme tomu, že jsou na netu i lidé
s názory ještě radikálnějšími, ti by byli na řadě dřív, ale jak už jsem ti včera sdělil, byla jsi už
na jednom seznamu nepohodlných. Pro jistotu už tam nejsi.”
„To vypadá skoro jako zastrašování!” opáčila jsem. „Vážně mi radíš, abych na netu přestala
diskutovat?”
„Zastrašování by bylo, kdybych ti vyhrožoval nepříjemnými následky, když s tím
nepřestaneš. Nechci tě omezovat, ale chránit. Nejsi sama, koho jsem z těch seznamů čistě
preventivně odstranil. Diskutuj klidně dál, budu tě před sledováním stínit a postarám se,
aby ses na seznamech nepohodlných lidí už neobjevila. Podle mě to postačí.”
„Tajné policejní seznamy... poslyš, není to příliš paranoidní?”
„Není. Ty tajné seznamy opravdu existují, ale nejsou všechny policejní, i když dnes neznám
jedinou policii, aby své občany nešpiclovala. Seznam, na kterém ses ocitla, nebyl policejní
a dokonce nebyl ani v Čechách. Cizí organizace si dnes v Evropě dělají co chtějí a nejen
tajně, špiclují čím dál veřejněji a není to kvůli kriminálním živlům ani teroristům, jak se to
občas zdůvodňuje. Horší je, že jim to oficiální policie trpí. Potenciální nebezpečí je už
v samotné existenci těch seznamů a zejména v možnosti jejich zneužití. Poznala bys to, až
bys chtěla cestovat do některých zemí, třeba do Ameriky. Nestačila by ses ani divit, jak
rychle by ti zamítli vízum a důvod by ses ani nedozvěděla! Teď ještě na takové cestování ani
nepomýšlíš, nemáš na ně peníze ani čas, takže tě to nijak nebolí, ale nikdy nevíš, kdy bys na
to narazila - jako auto do betonové zdi!”
„No potěš! Opravdu teď nikam cestovat nebudu, ale... proč jsi mě u nich smazal?”

„Jako jeden z mála mám možnost něco proti nim dělat, proto to dělám. Nestačí takový
záznam smazat, to by si obnovili z jiných záznamů a navíc by měli podezření, proč jsi jim
zmizela zrovna ty. Použil jsem ale proti nim jejich vlastní metodu. Jak už víš, existuje kód,
který způsobí těžkou havarii systémového disku, spojenou se zničením dat. Dá se to použít
i na několika discích najednou, takže data neochrání ani RAID uspořádání a což je ještě
méně pravděpodobné, současně na více záložních serverech, takže všechno naprosto
spolehlivě zmizelo. Má to malou nevýhodu, ta organizace hned od prvního okamžiku ví, že
šlo o hackerský útok. Určitě budou strašlivě zuřit, ale v této chvíli proti tomu nic nezmohou.
Se skřípěním zubů opraví servery, vymění vadné disky, obnoví data ze záloh na DVD, ale
nejnovější data včetně zápisů o tobě tam už nebudou.”
„No nazdar! To vypadá jako píchnutí do hnízda sršňů! Proč to děláš?”
„To nebylo hnízdo sršňů, spíš hnízdo africké mamby, která uštkne bez nejmenšího varování
a je jedovatější než kobra. Na druhé straně jsem jim smazal mnohem víc než data o jedné
studentce, takže mě to opravdu těší.”
„Udělal jsi jim ale škodu a nebylo to zrovna podle zákona!”
„Vážně si myslíš, že oni zákony respektují? Poničil jsem jim hardware jejich vlastní zbraní,
milé ani legální to ode mě nebylo, ale nebylo to napomáhání zločinu, spíš naopak. Takže to
nepovažuji za chybu a svědomí mám čisté.”
„No dobře, ale proč zrovna kvůli mně?” nemohla jsem to pochopit.
„Opakuji ti, nebyla jsi tam sama, bylo vás víc. Mám osobní zájem, aby se některým lidem
pozornost mocných vyhnula, už proto, že se mi líbíte.”
„Líbíte? Vážně si myslíš, že stačí znát moje názory z diskusí? Viděl jsi mě někdy?”
„Viděl,” odvětil bez nejmenšího váhání. „Posílala jsi nedávno své fotky kamarádce Daně ze
střední školy, ne?”
Trochu jsem se zarazila. Fotky Dance... no potěš! Ne že by mi na tom záleželo, ale na
fotkách z prázdnin na koupališti jsem... jak to říct decentně... nejsem snad úplně tlustá, jen
dobře tepelně izolovaná...
„Tys mi vlezl i do soukromé korespondence? Že tě hanba nefackuje!” protestovala jsem.
„Stydím se za to,” přiznal bez mrknutí oka. „Jsem už ale takový. Když prolézám poštovní
servery a kolem mě prolétne dopis, prostě ho vidím. Jako když pošťáci třídí pohlednice. Na
pohlednici je vidět jen jedna strana a kdo vidí obrázek, musí si pohlednici otočit, aby mohl
přečíst text. E-maily jsou ale jednostranné, na těch je vidět všechno. Text, obrázky i videa.
Až se mi z některých mailů dělá špatně, nevěřila bys, co všechno si lidé posílají za

prasečinky. A to nemluvím o těch, kteří ty prasečinky úmyslně vystavují na odiv. Tvoje maily
byly... nevinnost sama.”
„Lézt někomu do soukromé korespondence je zvrhlost!” utřela jsem ho.
„Ale nezabalený dopis je jako jednostranná pohlednice. Tam se na nikoho zlobit nemůžeš.
Když posíláš pohlednici, jistě počítáš s tím, že si ji spousta lidí přečte. Už protože pošťáci
musí číst adresu a ta je hned vedle.”
„Jak bych to měla balit, aby to nebylo tak znát?”
„Aspoň nějakým kompresním programem, třeba zipem. Dokonale to nezakryje, ale přece
jen by mi takový dopis dal víc práce s rozbalováním... ačkoliv proti mně to není stoprocentní
ochrana, přečtu i vysoce kryptované zprávy z bankovního, vojenského a špionážního
prostředí. A tam si dávají větší práci se šifrováním, věř mi!”
„Fíha! Ty luštíš i takovéhle šifry? Máš na ně nějaký program?”
„Podrobnosti si necháme na jindy,” odvětil velkoryse. „Kdybys měla zájem, naučím tě to.
S balením to máš jako u muslimek: když nechtějí, aby je lidé okukovali, ať si chodí zahalené.
Většině žen na světě to ale nevadí, pozornost jim spíš lichotí.”
„No... že bych stála o pozornost mužů, to se prozatím tvrdit nedá...” přiznala jsem.
Jak mě poučovala kamarádka Jitka, má totiž proti mně dva roky školy náskok: která se na
vejšce zakouká do kluka, velice často ze školy vypadne. A dodělávat si vysokou s miminem
v náručí není sice vyloučené, ale před takovými smekám aspoň brýle, když už nic jiného na
hlavě nemám. Každá studentka by se na vejšce měla starat především o dva hlavní úkoly: A)
nevdat se, B) dostudovat. Proč? No přece: A kvůli B.
Přítel... kupodivu nic. Nechal to bez poznámky.
„Nedivíš se, doufám!” přidala jsem mu tedy rýpnutí.
„Na tohle je asi těžká odpověď! Když si uvědomím, že jako studentka nemáš zájem odvádět
pozornost od učení, ani bych se tomu divit neměl. Na druhou stranu musím brát do úvahy,
že nehodláš vstoupit do kláštera, takže ten zájem nemůžeš úplně zavrhovat.”
„Perfektně řečeno!” uznala jsem. „Chci dostudovat, to je ten správný důvod!”
„Ten ti samozřejmě chválím,” přitakal mi. „A nejen to, mohl bych ti občas přispět i nějakými
vědomostmi, pokud je budeš potřebovat. Nejsem tak úplně bez vzdělání, jako spousta
dnešních internetových super machrů. A navíc umím učit, můžeš mi věřit.”
„Neodmítám to předem,” odvětila jsem. „Zatím jsem si ale vystačila.”

„Vím,” přitakal. „Ode mne můžeš získat víc vědomostí než od školy!”
„Ale kdo tedy jsi?” nevydržela jsem to. „Starý profesor ve výslužbě, že si tak ceníš svého
umění učit?”
Smajlík úsměvu a pobavený text: „To sem raději netahej, ale chceš-li dostudovat, drž se
toho. Třeba si mysli, že jsem starý profesor ve výslužbě, bylo by to lepší. Nejsi ostatně
daleko od pravdy, i když ve věku to není.”
„Mluvíš moc v hádankách!” upozornila jsem ho, že mu nerozumím. „Není to ale fér, když
s tebou mluvím na rovinu!”
„Dobře, když na rovinu, tak na rovinu: co se týče věku, jsem jen o dva roky starší. Musím ti
ale připomenout, že žiji intenzívněji. Zatímco ty jsi třetinu svého věku prospala, já žiji non
stop, bez přestávky. Kdo napůl-spí, inteligencí ani postřehem příliš nevyniká, ale i v napůlspánku jsem bdělejší než ty. Kromě spánku strávíš plno času i neužitečným čekáním. Ne že
bych nikdy na nic nečekal, ale když na něco čekám, nemarním zbytečně svoji inteligenční
kapacitu a obvykle to čekání využiji jinak. Umím dělat víc věcí najednou, až se něco z toho
naučíš, pak to také pochopíš. A když to sečteš, zjistíš, že jsem vzděláním mnohem víc než
o ty dva roky výš.”
„A kolik už máš diplomů?” rýpla jsem si, jako když se na netu někdo nemožně vytahoval.
„Na diplomy je to u mě slabší,” připustil. „Kdybych je potřeboval, asi bych si je udělal.
Existují ve světě univerzity, které se zabývají studiem na dálku a umožňují získat zcela
legálně diplom i tím, že člověk přijde rovnou ke zkouškám. Zatím se mi to ale nezdálo nutné.
K čemu člověk potřebuje diplom? Aby získal zajímavé zaměstnání s větším uplatněním
inteligence? Co když se uplatním i bez diplomu a třeba bez zaměstnání? Zaměstnávám-li
sám sebe, diplom snad po sobě vyžadovat nemusím.”
„To se ale každému nepoštěstí,” upozornila jsem ho.
„Svádím tě snad, abys nechala školy? Jen se pilně uč, vědomosti budeš tak jako tak
potřebovat. Ale kromě toho, vzdělání není halda nabiflovaných pouček! Vysoká škola tě
naučí především analyticky myslet! V tom je její největší přínos, kromě znalostí.”
„Ale ty na vysokou školu očividně kašleš!”
„To si jen myslíš,” odmítl. „Přes internet jsem už navštěvoval nějaké školy, i když ne tady
v Čechách. Jak říkám, stačí mi sjednat si zkoušky, dostavit se, zaplatit příslušnou taxu
a diplom je můj. Jen to zatím nepovažuji za tak nezbytné, aby mi to stálo za výlet.”
„Kde to takhle provozují?” zajímala jsem se.

„Například v Austrálii. Tam to frčí nejvíc, ale nejsou jediní, ovšem ti jiní mají problémy
s uznáváním diplomů ve světě, těm bych se ale vyhnul. Povšimni si, že vůbec nezmiňuji
Ameriku, kde bych si mohl diplom prostě koupit i bez zkoušek.”
„To by byl přece podvod!” upozornila jsem ho jemně. „Takových nabídek už jsem dostala
nejmíň sto... Kdo na to naletí, získá falešný diplom, ale zůstane hlupákem.”
„Taky to tak cítím,” souhlasil. „Kdybych o něčem takovém uvažoval, rozhodl bych se spíš pro
Austrálii. Zkoušky se tam skládají poctivě, i když umožňují studovat na dálku. Kdo se pro to
rozhodne, musí hodně vědět.”
„Jenže Austrálie je trochu daleko, co?”
„Je,” připustil. „Což by mi nevadilo, kdybych to potřeboval. Každý člověk by měl aspoň
jednou za život vytáhnout paty z domova.”
„Ale nebyl by to trochu drahý výlet?”
„Hele, Katko, pokud jde o peníze, nedostatkem rozhodně netrpím. Ale snad jsme si řekli, že
necháme finanční otázky stranou.”
„Nemluvím o nedostatku, ale Austrálie... vždyť je to cesta kolem půlky světa!”
„Dobře, když tě to tak trápí, řeknu ti, jaké mám dneska zaměstnání. Mimo jiné jsem
profesionální hráč na burze v New Yorku. A protože vidím tamním bossům do karet, jsem
jako hráč mimořádně úspěšný. Netvrdím, že je to obzvlášť čestné zaměstnání, ale hraji se
žraloky podle jejich vlastních pravidel, podle místních zákonů je to naprosto v pořádku
a mému svědomí se nepříčí, když je pravidelně o pár dolarů obehrávám. Pokaždé se pak
stáhnu a žiju si v pohodě jako rentiér.”
Chvíli jsem o tom uvažovala.
„Nevím, jestli by se mi takové zaměstnání líbilo,” řekla jsem pak. „Obehrávat lidi se mi
nezdá zrovna poctivé.”
„O to vůbec nejde,” opáčil. „Nestarám se, jestli je to poctivé, nejspíš není, ale uvědom si,
neobehrávám chudáky s plnou hlavu starostí, co budou mít k večeři, ale právě ty, kteří je
o ty večeře připravují.”
„Ráda bych měla tvoji jistotu, že je to právě tak,” rýpla jsem si.
„To bys musela vědět, jak to chodí,” odvětil. „Posuď si to sama podle mé poslední akce.
Vyslechl jsem tajnou poradu bossů, když se domlouvali, jak oškubou jeden podnik.
Domluvili se vyvolat pád jeho akcií a až budou na dně, levně je skoupit. V machinacích jim
bránit nemohu, nemám na to ještě prostředky, a vlastně ani nechci. Ale ve chvíli, kdy

bossové zadali svým makléřům příkaz, aby akcie skoupili, nebyly na prodej. Ukázalo se, že je
těsně před nimi skoupil někdo jiný. Pak se provalilo, že to byl jen falešný poplach a firma
byla zdravá, což její akcie prudce vyhnalo vzhůru. Bossové to ovšem věděli jako první, dali
makléřům příkaz zastavit nákup a nic nekupovat, jenže se ten příkaz někde zdržel a bossové
tak získali akcie za vyšší cenu, než byly původně. I to by jim umožnilo podnik ovládnout
a výhodně rozprodat, jenže ke své zlosti zjistili, že rozhodující balík vlastní někdo jiný a akcie
jsou jim tedy na nic. Neměli přece v úmyslu podniku pomoci, jen se chtěli napakovat a to už
jaksi nešlo. Prodali je tedy, ale jako na potvoru pod cenou. To se stává, když se hodnota
některých akcií rozhoupe... Ten, kdo je předběhl, ovšem shrábl rozdíl. Nemusím ti ani říkat,
kdo to skvěle připravené kolísání hodnot akcií využil. Skončilo to tak, že se akcie vrátily
původním majitelům, podnik prosperuje, o pár dolarů přišli jen bossové a já jsem získal, co
ztratili. Že to byl podraz? Souhlasím, ale já jsem to na ně nepřipravoval! Sami si tu boudu
ušili, netušíce, že ji šijí na sebe.”
„Čte se to pěkně, skoro jako pohádka,” reagovala jsem. „Jak jsem ale pochopila, má to hned
dva háčky. První, že jsi neoprávněně vyslechl tajnou poradu, kde jsi nejspíš neměl co dělat.
Druhý, že jsi musel zdržet příkazy, kterými se snažili zachránit situaci, takže přišly pozdě.
Uvažuji správně?”
„Ano, v obou případech máš pravdu, byl jsem to já. Ale udělal jsem jen to, co oni dělají
jiným. Uvědom si, jak důmyslnou odposlechovou síť mají k dispozici. Špehování
internetových diskusí není ani zdaleka hlavní činnost Echelonu! Představ si výběrovou
soutěž, kde má rozhodnout nejvýhodnější nabídka. Jedna strana se na poslední chvíli radí se
šéfy, co má dát do obálky, druhá strana ty první odposlechne a dá pak do soutěže obálku
s nabídkou jen o pár dolarů výhodnější. To taky není fér a o tom se ke své škodě přesvědčili
Němci, Francouzi i Angličané. Ti žraloci mají k dispozici i veřejné telefonní a mobilní sítě,
které mohou podle svých potřeb blokovat, nebo jen zpomalit, aby se konkurence nestihla
domluvit. V té hře mají před svými protivníky výhodu několika desítek minut náskoku, často
rozhodující. Jenže já mám pak výhodu pár minut i před nimi. Je to přitom jejich vlastní
zbraň.”
„No - když je to tak, bossové určitě o pár šupů nezchudnou,” oddychla jsem si.
„Není to vždycky jen o pár šupů,” opravil mě. „Naposled to byly dvě miliardy dolarů z těch,
co jim přiklepli na záchranu bank před krachem. Ale máš pravdu, nezchudli. Já už ty miliardy
také nemám, většinu jsem rozházel po světě. Opraví se za ně tisícovka škol, pár nemocnic
v Indii a v Africe dostalo sponzorský dar na lepší přístroje... samotnému mi stačí k životu
a ke štěstí docela málo.”
„Možná - ale ti, které jsi obral, musí strašně zuřit! Nebojíš se, že po tobě půjdou?”

„Jdou po mně, jdou,” odvětil klidně. „Najímají si ty nejlepší detektivy a odborníky, mají
i vlastní bandu hackerů, ale všechna pátrání zatím vyzněla do ztracena. Detektivové přišli
jen na to, že peníze prošly přes několik kont, jenže pak zjistili, že jejich majitelé již zemřeli,
takže je každému jasné, že se žádného svědectví nedočkají. Nebojím se jich.”
„A ty těmi penězi sponzoruješ školy a nemocnice... to bych ti uznala za dobrý skutek. Ale
nepoškodíš přitom nechtěně i jiné?”
„Když někoho poškodím, tak jedině úmyslně,” odvětil. „Přistrčil jsem novinářům několik
úplatkářských afér, pár firem se dostalo až k soudu. Ty jsem zřejmě poškodil. Svědomí mám
ale pořád čisté. Když uplácí stavební firma, aby dostala vládní zakázku, může to být
lumpárna, ale když té firmě hrozí krach, dívám se raději jinam. Když ale uplácí obrovská
zbrojovka, je to větší svinstvo a to už se jinam nedívám. Buď je předhodím novinářům, nebo
o tom pořídím sám vhodnou reportáž.”
„Ty jsi podle potřeby i reportér?” podivila jsem se.
„Dnes je to docela snadné,” odvětil. „Většina notebooků má vestavěný obstojný mikrofon,
pro mě není problém použít jej, i když se notebook tváří jako vypnutý. Totéž platí o mé
přítomnosti na tajných jednáních bankovních bossů. Kdo s sebou na porady tahá notebook,
buď neví o možnostech jeho zneužití, anebo na to jen zapomněl.”
„Jenže to znamená, že ty toho zneužíváš také!”
„Zneužívám,” přiznal. „I zneužití odposlechu může leckomu zachránit život. Uznej aspoň, že
může být i oprávněné zneužití - ačkoliv tohle spojení slov je vlastně čirý protimluv.”
„Protimluv to je...” povzdychla jsem si. „V téhle chvíli nevím, jestli ti mám vynadat, nebo ti
přiznat obdiv. Přiznám se, z mého pohledu to vypadá spíš jako nehorázné vychloubání. Na
druhé straně máš schopnosti, o jakých se mi do včerejška ani nezdálo, jako třeba psaní bez
klávesnice. V tom světle to vypadá trochu jinak.”
„Spíš na ten obdiv?” - a dva úsměvné smajlíky.
„Ano,” přisvědčila jsem. „Nemám ve zvyku zbůhdarma maskovat své přesvědčení. Když už
se k nějakému názoru dopracuji, stojím si za ním a o opaku se dám přesvědčit jen hodně
pádnými argumenty.”
„A právě tím se mi líbíš, Kateřino. Hoď za hlavu fotky v plavkách. Budu před tebou taky tak
upřímný. Nejsem z těch, kdo jdou po modelkách. Nelíbíš se mi protože jsi žena, ale pro tvé
názory. Stejně tak se mi líbí někteří chlapi, což vůbec neznamená, že bych byl gay, nebo jak
se to dneska říká. Vážím si kamarádství v původním smyslu toho slova. Sex se do
kamarádství nemá vůbec tahat. Nic proti němu nemám, láska je krásný cit, ale kamarádství

je něco jiného a je mi hodně proti srsti, když si to někteří pletou. Jako by ani nebylo možné
prostě se kamarádit, aby to lidé hned nepovažovali za projev jisté čtyřprocentní menšiny!”
Na tohle jsem potřebovala pár vteřin uvažování, i když mi to v hlavě bzučelo celou tu dobu,
co jsem to četla.
„Poslyš, Příteli,” odpověděla jsem opatrně a nesměle, se zdůrazněním oslovení, které mi
sám nabízel a kterým jsem ho oslovila vlastně poprvé.
„Přesvědčil jsi mě o mnohém. Nebýt tak časně po ránu, nevím, jestli bychom se vůbec
takhle bavili. Ale když chceš upřímnost - tak upřímnost. Nečekám lichotky od nikoho, ani od
tebe. A už vůbec ne dvoření. Jednak musím nejprve dostudovat a tohle by byla skoro jistá
cesta, jak vyletět od nejbližších zkoušek. Za druhé si nedělám iluze o přitažlivosti, kterou
bych při svých kilech navíc oplývala. Nejsem Zlatovláska ani Popelka a když už jsme u těch
čísel, mám boty číslo pětačtyřicet a dlouho mi trvalo, než jsem objevila Vietnamce, kteří
tuhle velikost vedou. Navíc jsem, jak už víš, socka a vejška je pro mě možnost získat slušnější
práci. Ne ve smyslu finančním, protože umím vyjít s málem, ale abych mohla svou budoucí
práci považovat tak trochu za hobby. Takže bych se ráda vrátila k ideálu kamarádství. Taky
uznávám kamarádství bez sexu, ačkoliv, jak správně tušíš, nechci vstoupit do kláštera, už
protože by mě to nebavilo. Ale podle mě je třeba, aby byli kamarádi tak trochu na stejné
úrovni. A tady bude asi největší zádrhel.”
„Myslíš?” vrátil mi jen to jedno jediné slovo.
„Ano, myslím si to,” potvrdila jsem mu odhodlaně, i když jsem tušila, že toho gesta budu
nejspíš velice brzy litovat.
Přátelství se těžko získává, ale snadno ztrácí.
„Tak se na to podívejme nezaujatě,” pokračoval klidně. „Od začátku trvám na tom,
abychom finanční stránku, kde se asi lišíme víc než je zdrávo, ponechali ležet pěkně stranou,
nejlépe u ledu. Na peníze jsi hovor stočila ty, když jsi pochybovala o mých možnostech
v Austrálii. Slovo socka nemám rád a používám ke jen jako výsměch těm, kdo je myslí
hanlivě. Vyhýbal bych se tomu jako čert kříži, ostatně víš, co si myslím o majitelích plných
prkenic, i když jsem nejspíš jedním z nich. Ale nestavím na tom nesmyslnou argumentaci
a většinu prachů si nenechávám, dávám je potřebnějším. Ano, mám po světě v bankách pár
miliard dolarů. Bez nich se mi těžko začínalo. Většině podvodů se dá elegantně zabránit tím,
že darebáky předejdu a právě na to peníze potřebuji. Koupit žralokům přímo před nosem
větší podnik - a malé ryby jsou pod jejich úroveň, na ty se ani nezaměřují - to chce mít po
ruce miliardy. Upřímně přiznávám, mám je. Mám je pro jistotu rozhozené po celém světě,
aby jich nikde nebylo nápadně velké množství, ale umím je podle potřeby i soustředit. Získal
jsem je podle žraločích pravidel burzy, ale legálně a neměla bys mi je vyčítat. Na rozdíl od

žraloků, které obehrávám, je používám na lepší účely. Přiznám ti toho ještě víc. Potopil jsem
pár podniků a dostal pár tisíc lidí na dlažbu, ale ve všech případech šlo o zbrojovky. Jsi první
a zatím jediná, komu jsem to všechno vyslepičil, ale ne abych se na tebe vytahoval. Vážím si
tě pro tvé názory a sám mám podobné. Kdybys mi jako Kristus řekla, abych rozdal majetek
chudým, řekl bych, že to dělám, ale ponechávám si tolik, abych měl zbraň proti škůdcům.
Kristus by to pochopil, nebyl to blouznivec, jako mnozí po něm, kteří se na něho odvolávali.
Teď mi ale vážně a zodpovědně řekni: zahodíš nabízené přátelství, když se ti nešetrně otře
o ideály, nebo na to včas zapomeneme a budeme se přátelit bez dalších zmínek
o mamonu?”
Ouvej, to byl dlouhý odstavec! Objevil se přede mnou během čtvrt vteřiny, ale četla jsem to
déle než minutu. Ačkoliv mi Přítel podle svých slov posílal přímo své myšlenky, ani to
myšlení u něho nebylo pomalé! Trvalo mi dlouho, než jsem to přečetla a ještě pár dalších
desítek vteřin jsem vážila každé jeho slovo.
Vyplývalo z nich, že by naše počínající přátelství nerad ukončil. Budiž, měla jsem na to stejný
názor. Ale takhle rozhodit mé argumenty, to jsem fakt nečekala.
Jenže měl pravdu. Není hanba uznat v diskusi porážku, když protivník vytáhne argumenty,
se kterými se nemůžete měřit. A tohle byly fakt silné kalibry!
„Máš pravdu,” odpověděla jsem po chvilce. „Máme víc společného než co nás rozděluje.
Jsem pro přátelství pod podmínkou, že se už o penězích oba ani nezmíníme.”
„Ba ne, Kateřino,” odvětil bez nejmenšího zaváhání. „Když už o tom víš, bylo by od nás
pokrytecké dělat, že o ničem nevíme. Pokrytecké chování odmítám a ty určitě také. Budeš
to tedy muset překousnout. Má to smysl jen tehdy, když nám to nebude vadit.”
„Ty to nemusíš... překousnout?”
„Nemám co,” odvětil zase tak bleskově. „Vadí to jen tobě, mně ne. Uznávám, máš
oprávněné podezření, zejména když jsem ti poctivě přiznal, že mé finanční zdroje nejsou
podle tvých měřítek úplně poctivé. Podle mých také ne, v tom s tebou souhlasím. Naučil
jsem se užívat proti protivníkům stejné zbraně, jaké bez skrupulí používají oni. Není přece
možné, aby ve válce jedni stříleli a druzí jim to opláceli květinami, to je předem odsouzené
k porážce. Jistě pochopíš, že finanční válka má stejná pravidla, jako horká válka vedená
zbraněmi - tedy prakticky žádná. Účelem je všemi prostředky, za každou cenu a bez ohledu
na oběti zničit protivníka. Horké a finanční války občas přecházejí jedna v druhou a takzvaná
rytířská pravidla boje, nebo Ženevské konvence? Ta se dodržují, jen když je to výhodné.
Němce po válce tvrdě odsoudili za každé porušování Ženevských dohod - na které dnes
sami zvysoka kašlou. Válečné zločiny dnes nejvíc páchá mocnost, která je sama oficiálně
odsuzuje. Vítězům projde všechno, zato běda poraženým! V tomhle uvažování jsem daleko

před tebou - i když počítám, že můj rok je delší než tvůj. Překousl jsem to už dávno, teď je
řada na tobě.”
„To ale vypadá skoro jako ultimatum!” poznamenala jsem.
„Nejen vypadá, je,” souhlasil. „Přistoupil jsem na tvůj návrh - když upřímnost, tak
upřímnost, ale bez výjimek a vytáček. Heleď, řekl bych, že je toho na tebe příliš mnoho.
Nejvyšší čas přerušit diskusi, ať si můžeš všechno pořádně promyslet. Nespěchej, naše
dohoda zůstává v platnosti i s tou novou ikonkou. Ale zavolej mi, až si to sama se sebou
pořádně vyříkáš. Nejen s logikou, ale i se svým svědomím.”
„A ty?” chtěla jsem odpovědět, ale komunikační program se mi sám od sebe zavřel.
Znamenalo to konec spojení i rozhovoru.
Dobře, tak tedy ultimatum, pomyslela jsem si. Vyříkám si to nejprve sama se sebou po
stránce logiky i svědomí.
Otázkou je, co bude těžší...

Dárek od Danaů
To jsem tomu dala, byla má nejsilnější myšlenka, když jsem v rychlosti spořádala oběd
a vrátila se ke včerejší noci a dnešnímu ránu.
Takže ultimatum... a abych si to řádně promyslela... no, dal mi kapky, jen co je pravda!
O dva roky starší, budiž, ale aby byl o tolik napřed? To snad ne... Ještě na střední škole byli
kluci obvykle pozadu, marně se neříká, že holky dospívají rychleji. Na vejšce se to začne
srovnávat, ale aby byl některý kluk tak výrazně napřed? Zlatý voči!
Ačkoliv, možné je ledacos. Přítel může být výjimka. Co vlastně o něm vím? Složit z těch pár
střípků čitelnou mozaiku není vůbec jednoduché. Trošku mě mrazilo, když mě ujišťoval, že
má miliardy, i když jen občas a nakrátko. Taková výjimka by byla jako bílá vrána, ale
vyloučeno... ba ne, vyloučeno to není!
Bacha, Káťo, to vůbec nevypadá na rozjíveného kluka z gymplu!
Takže přátelství? Beru! Co ale máme společného? Názory? Není to trochu málo?
Jenže právě v těch stejných názorech může být klíč ke vzájemnému pochopení. Na netu je
spousta lidí, už to znamená spousta názorů. Některé jsou vážně hnusné a největší hnusáci
bývají obvykle i nejdrzejší, prosazují se z pozice síly u vědomí své početní převahy.
Nesouhlasíš? V tom případě jsi nepřítel, kterého musíme za každou cenu zničit. Všemi
prostředky a bez ohledu na oběti...

Neříkal to tak Přítel o válkách na poli válečném a finančním? Kde se pravidla také dodržují,
jen když jsou výhodná pro útočníky?
Jak se zdá, je to obecnější a neomezuje se to jen na jeden obor.
Vzhledem k tomu, že moje kultura skončila spolu se starými botami v odpadkovém koši,
výběr na dnešní odpoledne a večer se mi značně zúžil. Nejpřijatelnější by byl pro mě v té
chvíli internet, v současnosti nejlevnější a přitom také kvalitní zábava. Je to ale úplně bez
pohybu - s tím se pojí riziko dalších kil navíc. Ale co, mě už to stejně nevytrhne.
Jenže... zapnout notebook a objevit se v nějaké diskusi?
Co mi na to řekne Přítel?
Neblbni, Káťo, co by ti mohl říct? Má snad nárok usurpovat si tě pro sebe? Jistěže ne. Co je
na tom špatného, že dáš přednost jiné zábavě? No a? Podívám se jen na pár diskusí. A pro
jistotu vynechám ty, kde se nadává. Dnes nemám chuť přesvědčovat nepřesvědčitelné
prudiče, hrdé na to, že oni přece musí mít vždycky pravdu, ať by tvrdili kdejaký nesmysl.
Na netu je člověk ve výhodě. Nikdo ti nevidí do tváře a nemůže si dělat posměšky podle
vzhledu. Na druhé straně je tu obvyklé deptat protivníky podpásovými pseudoargumenty,
ale na ty se dá vyzrát vhodnou odpovědí.
Našla jsem si pár stereotypních protiúderů s překvapujícími výsledky. Na fanatické prudiče
to nestačí, ale na ostatní přihlížející to dojem udělá. Na pohrdlivou nálepku socka používám
klasický protiúder maminčin mazánek s cestičkou umetenou tatínkem. Postižený se začne
ihned vychloubat svou samostatností a nezávislostí, načež ode mě schytá ještě pohrdlivější
nejenže ti umetají cestičku, ale ani o tom nevíš! Ať se pak rozčiluje jak chce, nikdo mu
nevěří. Což bohužel účinkuje jen mezi studenty, kteří nejsou samostatní už z principu,
v jiných diskusích to tak nezabírá, ale i tam se něco najde. Horší je, že prudiči často útočí ve
smečkách, navzájem si notují a povzbuzují se. Není divu, že je tam slušňák vzácností jako
bílá vrána. Každá bílá vrána ví, že se na ni ty černé sesypou, takže vydat se mezi ně znamená
mít hroší kůži a hodně silné argumenty.
Nejhorší je, když začnou prudiči místo argumentů omílat mantru, což znamená opakovat
pořád dokola totéž. Nejobvyklejším pseudoargumentem je dneska označit své protivníky za
komouše, komunisty, bolševiky nebo jen soudruhy, čímž zpravidla každá rozumná diskuse
končí. Navštěvovat takové diskuse je už jen ztráta času, o nervech nemluvě.
Tentokrát jsem ale navštívila jen dvě nejoblíbenější diskuse. Účast tu byla nepatrná, zřejmě
se ještě projevovaly následky včerejších studentských oslav. Pozdravila jsem pár známých,
ale s těmi jsem se shodla, řádná diskuse chce trochu konflikt! Jen by měl být na slušném
základě, bez podpásovek. V korektní diskusi si člověk chtě nechtě musí vážit i protivníků. Jen

škoda, že džentlmenských debat bývá na internetu jako pověstného šafránu a je jich čím dál
míň!
Tak a dost, Káťo, řekla jsem si po chvilce, všeho moc škodí. Mám pokoušet ikonku Přítele,
nebo jsem si to ještě pořádně nerozvážila? Radši ještě počkám, jen ať vidí, že si to
promýšlím opravdu zodpovědně. A teď jdu žehlit, nerada chodím ve zmačkaném...
Zavřela jsem programy a naklikala shutdown. Místo vypnutí notebooku mi ale sám od sebe
naběhl komunikační program. Až jsem se lekla.
To přece ne... to může být... jedině on...
„Ahoj, Kateřino!” objevilo se mi úvodem.
Tušení bylo správné, tentokrát zřejmě nevydržel čekání on.
„Poslyš, Kateřino, rozhodl jsem se přispět ti na internetovou komunikaci, potřebuješ zkrátka
pořádnou mašinu. Za chvíli ti přivezou nový počítač. Není to notebook, ale postačí ti. Platit
nic nebudeš, jen jim podepiš převzetí. Chci ti vnutit lepší způsob komunikace, než na jaký jsi
zvyklá. Kdybys to odmítla jako dar, můžeme se dohodnout, že si to u tebe po dobu tvého
studia jen uschovám. Protesty se nepřijímají a basta!”
Komunikační program se zavřel a až teď se notebook vypnul. Nestihla jsem ani poděkovat,
ani protestovat. Zase mi na dálku vypnul notebook! Ačkoliv ne, ten shutdown jsem
odstartovala sama, on jen to vypnutí trochu pozdržel. Co bych chtěla od hackera?
Tohle ale nebylo pouhé nezávazné povídání! Správně předpokládal, že bych tak velký dar
odmítla. Dárky beru jen od rodičů, ale ne od kdejakého cizího kluka. Za co mě vlastně
považuje? Nejsem přece děvka!
Ačkoliv - zřejmě předvídal, že nebudu souhlasit, proto mi podstrčil tu druhou, přijatelnější
možnost - úschovu jeho počítače po dobu mého studia. Zřejmě očekával, že mi tím sebere
vítr z plachet a že s půjčeným počítačem budu zacházet jako s vlastním.
Táta by s něčím takovým jistě nesouhlasil. Nabádal mě, ať mám vždy svou hrdost. Člověk
má užívat jen to, co si sám poctivě pořídí. Dluhy dokáže nadělat každý, zadlužit se znamená
ztratit nezávislost. Naši se nedávno museli zadlužit hypotékou, když nás zbohatlý restituent
bezohledně vykopl z domu, kde jsme žili odedávna, jenže v jejich případě jim prostě nic
jiného nezbývalo. I šachisté znají vynucené tahy, kdy prostě nelze táhnout jinak!
Ano, ale - když budu mít ten počítač na jistou dobu v úschově, nebude to dluh! Pak ho přece
klidně vrátím! Nebo ho vrátím v té chvíli, kdy by toho chtěl zneužít, závislá na něm
rozhodně nebudu. Mám přece nějakou hrdost!

V té chvíli se ozval zvonek ode dveří. Došla jsem otevřít a opravdu, stál tam mladík
v kombinéze doručovací služby Messenger, či co to bylo, a před ním na zemi dvě velké
krabice, zřejmě jen odložené, aby mohl zazvonit.
„Jste slečna Kateřina, nebo ta druhá?” zeptal se mě pro jistotu. Na zvonku byla i má
spolubydlící Ivana, která si teď zřejmě doma užívá s Frantou.
„Jo, jsem Kateřina,” ujistila jsem ho.
„Podepíšete mi tady tu přejímku? Jestli vám to nevadí, spěchám, mám toho dneska víc. Kam
vám to mám hodit?”
Pozvala jsem ho do pokoje, kam mi obě krabice odnesl. Když jsem mu podepsala přejímací
listinu, rychle se rozloučil a odešel. Za chvíli se zdola ozvalo vrčení motocyklu. Ani jsem si ho
nevšimla, když přijížděl.
Jedna krabice byla monitor, ovšem tak velký jsem ještě neviděla, spíš takové malé domácí
kino. Druhá krabice obsahovala počítač. Navrchu byly nějaké kabely - poznala jsem přívodní
šňůru elektřiny ze zásuvky, ale ostatní mi moc neříkaly.
Tak co s tím? Zapnout, nebo nechat ležet?
Zvědavost je prý špatná vlastnost, ale měla jsem jí větší přebytek, než kilogramů živé váhy.
Nedalo mi to a vybalila jsem obě krabice. Počítač byl klasická minivěž, bude tedy pod
stolem. Brzy jsem poznala, kam připojit monitor, síť bych taky zvládla, jenže... těch pár
kabelů navíc mi vůbec nic neříkalo! Zato tam chyběly dvě podstatné věci: myš a klávesnice.
Myš bych mohla dodat od notebooku, byla pohodlnější než vestavěný nesmysl, který mi
nikdy pořádně nefungoval. Ale klábosnici jsem neměla čím nahradit.
Co se dá dělat, budu si muset na klábosnici sama ušetřit, leda bych si ji na chvilku, dejme
tomu na odzkoušení, vypůjčila od Ivky.
Takže jsem strašně rychle narazila na problém ještě větší. Darovaný počítač neměl
konektory ani pro klábosnici, ani pro myš. Vůbec byl nějak nestandardně zařízený. USBportů měl osm, to nikdy nevyužiji. Paralelní port k tiskárně nechyběl, byla tam i ethernetová
zásuvka, ale úplně chyběly standardní sériové porty, klávesnicový a myšoidní. Co s tím budu
dělat, když to nejdůležitější není kam strčit? Zřejmě se počítá s klábosnicí do USB, jenže tu si
nemám možnost vypůjčit, Ivka má jen klasickou.
Už jsem se rozhodovala hodit to za hlavu s vědomím, že to dnes nevyřeším, když se mi - sám
od sebe - zase zapnul notebook. Bylo mi ihned jasné, čí je to práce. Kdo jiný by to dokázal,
než Přítel?
„Ahoj! Jsi tam, že?” ohlásil se mi.

Zasedla jsem tedy k notebooku a odpověděla mu.
„Jsem tu. Zásilka dorazila, jenže si s ní tak trochu nevím rady. Chybí tu klávesnice, ani není
kam ji připojit.”
„To je v pořádku!” ujišťoval mě. „Mohu tě o něco poprosit? Zkus to zapojit aspoň do sítě
a zkus ještě najít ethernetový kablík, měl by tam být.”
„Jo, něco takového tu vidím.”
„Propoj tím svůj notebook s novým počítačem, prosím!”
Ethernetový kablík jsem poznala a splnila jsem žádané. Abych mohla počítače podle
Přítelova požadavku propojit ethernetovým kabelem, musela jsem odpojit internet, neboť
můj notebook měl jen jedinou ethernetovou zásuvku. Nová obrazovka se rozsvítila skoro
okamžitě, namísto běžného zdlouhavého nabíhání Windowsů na ní byla od začátku klasická
Windowsí plocha v podobě zvlněné louky, jen na ní nebyla ani jedna ikona.
„Výborně, Kateřino!” objevilo se v té chvíli na obrazovce notebooku.
Zamžikala jsem překvapením. Jak mohl Přítel reagovat, když byly oba počítače od internetu
odpojené? To snad ani nejde! Ačkoliv... jde-li to, musí to být vyřešené. Třeba je nový počítač
připojený bezdrátově! Jenže stejně pravděpodobné je, že se bavím s pouhým programem,
který mě vede při instalaci a je trochu chytřejší, když sám rozpozná, že jsem jeho předchozí
krok splnila. To bych pořád ještě chápala!
„Teď zkus najít mezi příslušenstvím nevelkou bílo-červenou látkovou čelenku. Měla by být
mezi kabely,” objevila se další část instruktáže.
Čelenku? Nač?
V téže vteřině mě polilo horko, neboť mi doskočilo, k čemu ta věcička může být.
Přítel mi přece předtím nabízel něco stokrát rychlejšího než klávesnice! Že by to byla tahle
gumově-textilní páska, přiložená jen tak v plastikovém sáčku? Vypadá obyčejně, nemá
kablík, nic. Prostě páska na vlasy. Nebo ne?
„Mám ji!” odpověděla jsem rychle.
„Nasaď si ji na hlavu červeným čtverečkem nahoru a uprostřed čela. Potom chvíli počkej,
než ti ji zkonfiguruji.”
„Poslyš, není to nakonec ta tvoje blesková náhrada klávesnice?”
„Nejen to,” odvětil. „Uvidíš, stojí to za pokus! Zkus to!”

Našla jsem červený čtvereček, byl na čelence mezi samými ozdobnými trojúhelníky jediný.
Čelenka musí být otočená tak, aby čtvereček byl nahoře a uprostřed čela...
V té chvíli jsem se vznesla do výšky, ale současně mě obklopila černá, černočerná tma...
Nejsem indián, trénovaný na to, aby ani nevykřikl, když znenadání padá do hluboké
propasti.
Tvrdit, že jsem v té chvíli vykřikla, by bylo velice eufemistické. Skutečnost byla asi horší.
Hrůzyplné zavytí - to bylo asi pravdě blíž, ale možná by ani to nestačilo.
Jsou zkrátka okamžiky, kdy člověk hrůzou neví, co dělá.
„Klid, Kateřino, klid!” ozvalo se najednou v té tmě vedle mě. Byl to tak sugestivní hlas
jakéhosi mladého kluka, že se jeho klid rychle přenesl i na mě. „Jsem tu s tebou, ničeho se
neboj. Čekám tu na tebe!”
„Kdo je to?” zeptala jsem se opatrně do té tmy.
„Přítel, kdo také jiný?” dostala jsem tím konejšivým hlasem uklidňující odpověď. „Klidně stůj
a počkej, až ti tvůj chitkon nakonfiguruji. Vidění je složitější než všechno ostatní.”
„Vidění?” opakovala jsem po něm pořád ještě nechápavě.
A potom to přišlo. Náhle jako kdyby se rozsvítilo, vznášela jsem se nad neznámým
skleněným městem, plným domů, které se tak trochu podobaly čínským nebo japonským
pagodám, jenže byly ze skla a stěnami i střechami bylo vidět dovnitř. Město těsně svírala
bílá zeď jako středověké hradby. Ve skleněných pagodách se kroutily jako barevní hadi
podivné provazce vedle pomalovaných krabic a otáčejících se koleček.
„Co je to za město?” zeptala jsem se. Měla jsem nárok být zvědavá, to kolem mne bylo
prostě neznámé.
„To, co kolem sebe vidíš, je vnitřek tvého notebooku,” zasmál se Přítel. „Já jen, aby ses toho
hned nezalekla.”
Ohlédla jsem se po hlasu, ale v mé blízkosti nikdo nebyl. Spatřila jsem jen cosi jako proužek
cigaretového kouře, jenže nestoupal zdola nahoru, ale vznášel se vodorovně.
„Teď se díváme jeden na druhého!” napověděl mi Přítel.
„Ty jsi... ten kouř?” zajíkla jsem se.
„Ano,” přikývl, ovšem jen hlasem, protože se vinul stejně jako předtím. „Nediv se, je to jen
virtualita.”
„Něco jako... Matrix?”

„Mohla by to být jedna z možností,” nenamítal Přítel. „Tohle je glyté, zobrazení pro lidi. My
lidé pořád potřebujeme nějaké konkrétní představy. Na rozdíl od klasických kancelářských
šuplíků, typických pro Windowsy, vzniklo glyté v Japonsku a adresáře tam mají podobu
skleněných japonských svatyní. Jenže je vidět dovnitř, takže máš ihned, bez zdlouhavého
otevírání, přehled o jejich obsahu. To je jen první pohled, časem se je naučíš vnímat
komplexněji, ale na to potřebuješ cvik. Pomohu ti s tím. Teď tě jen srdečně vítám mezi nás Virtuály.”
„Vás je víc?”
„S tebou pět set padesát tři,” ujistil mě. „Ale přibývá nás teď rychleji.”
„Počítáš mě už k vám?”
„Počítám, protože si neumím ani představit, že bys od nás chtěla odejít. Byla bys první
a dlouho bychom si lámali hlavu, proč.”
„A co tady vlastně děláte?”
„Už jsem ti to přece trochu naznačil,” připomněl mi. „Pohybujeme se po netu - my mu
říkáme mlung, což nemá nic společného se starším českým slovem mluno, které se Češi
kdysi pokoušeli dát elektřině - ačkoliv mlung má s elektřinou - neboli s mlunem - společné
víc než základy.”
„Dobře,” přerušila jsem ho netrpělivě. „Ale co opravdu děláte - když pominu, že se v tom
divném světě-nesvětě jen tak vznášíte?”
„Nechceme nic menšího, než změnit skutečný svět,” řekl mi - a byl v tom znát tak slavnostní
tón, až mi přejel mráz po zádech.
Ačkoliv, jestli jsem tu byla jen jako proužek dýmu, tak vážně nevím, po čem mi měl ten mráz
jezdit.
„...a počítám s tím, že se mezi nás brzy zařadíš,” dokončil.
„Počkej - já přece teprve studuji!” upozornila jsem ho.
„To se s tím nevylučuje,” ujistil mě. „Člověk nemůže zůstat v mlungu trvale, to by
nedopadlo dobře. Postačí, když tomu zpočátku věnuješ jen pár hodin denně.”
„Pár hodin denně?” otřásla jsem se. „Vždyť se musím učit, studium...”
„...není jednoduché, vím. Věnuješ nám tedy jen ten volný čas, o kterém dosud nevíš, platí?”

Připomínalo mi to prastarou pohádku, ve které za svou záchranu slíbil král ďáblovi to, o čem
doma neví, aniž by ho napadlo, že by to mohlo být jeho vlastní novorozeně. Tohle přece
nemůže být tak drastické! Ačkoliv...
„Ty myslíš...” došla mi další strašná možnost.
„Ano, přesně to,” ujistil mě. „Věnuješ nám pouze čas, který bys bez nás neužitečně
promarnila spánkem a další, který získáš urychlením. Pojď teď se mnou do tvého hintysu!”
Obláček cigaretového kouře se obrátil stranou a nechal se doslova vcucnout jakousi
otevřenou trubkou. Zamířila jsem odhodlaně za ním. Je to přece virtuální obraz, pouhá iluze
neskutečného světa! Prolétla jsem trubkou jakoby nic, bylo to jednodušší i kratší než cesta
filmovou hvězdnou bránou. Také tady bylo skleněné město. Skleněných pagod tu bylo
méně, ale kolem města bylo mnohem víc místa. Okolní zeď tu sice byla, ale táhla se až kdesi
daleko na obzoru a mnohde i za ním.
„Tvůj nový disk je větší než dosavadní,” vysvětloval mi Přítel.
„Tohle je tedy disk?”
„Říkáme tomu tak jen ze setrvačnosti,” přikývl. „Ve skutečnosti to disk není, nic se tu netočí
a o jeho kapacitě se nezdá ani největším komerčně vyráběným počítačům.”
„Kde jste k tomu ale přišli?”
„To všechno vymyslel náš Učitel,” řekl Přítel. „Byl původně vedoucím výzkumného týmu
Tokijské univerzity. To on vymyslel chitkon, který nás spojuje s počítači. Původní model byl
pomalý a neohrabaný, ale Japonci jsou machři a náš Učitel zvlášť, snad se s ním brzy
seznámíš. Největší překážkou pro pořádnou práci chitkonů byla malá kapacita disků. Náš
Učitel si tedy zahrál na piráta a virtuálně se vloupal do amerických armádních laboratoří,
kde se ukrývají nejlepší počítačové vynálezy na světě - bohužel neslouží lidem, ale
zvráceným potřebám armády. Učitel tam našel bublinkové paměti. Býval to kdysi veliký hit,
věřilo se, že brzy nahradí pomalé disky, ale pak Američané všechny patenty zabavili pro
armádní účely a z civilního sektoru úplně zmizely. Náš Učitel je mohl prostě upirátit, ale
když si je prohlédl, jak pracují, vymyslel lepší. A tak, zatímco americké bublinkové paměti
dodnes nedosahují oslnivých parametrů a jsou pořád tak pomalé jako v době jejich vzniku,
jen se jim trochu zvýšila kapacita, atomové pole překonalo všechny rekordy. Máš teď, stejně
jako my, ve svém novém počítači větší kapacitu, než je součet kapacit všech disků americké
armády, letectva i námořnictva.”
„Fíha!” zmohla jsem se jen na tohle.
„Po vynálezu chitkonu se Učitel rozloučil i s Tokijskou univerzitou,” pokračoval Přítel.
„Odůvodnil to věkem a tím, že mu právě zemřela žena. Nebylo to ani nápadné, ale pravý

důvod byl jiný. Tokijská univerzita nebyla závislá na komerčních firmách ani na armádě,
jenže ani její nezávislost nebyla zárukou, že se vynález nedostane do rukou těch, kdo by ho
zneužili. Učitel včas pochopil, že vynález nesmí dát z ruky. Přirovnal to k tajemství atomové
pumy - až se seznámíš se vším, pochopíš, že ani moc nepřeháněl. Pokračoval raději ve
výzkumech na vlastní pěst doma. Nebyl sám, tehdy po různých garážích vznikla spousta
vynálezů, ale tenhle byl z nich významem největší. Učitel je dnes spokojený japonský
penzista, žije pořád osaměle ve svém domě, ale pořád pracuje jako mladík. A není to jen
zdání. Připojování k mlungu má zřejmě na lidský organismus kladný vliv, náš Učitel dnes
jako mladík nejen vypadá, ale je pořád aktivnější než většina Japonců - a uznej, není to slabé
tvrzení u tak pracovitého národa!”
Uznala jsem to.
„Učitel... má snad také nějaké jméno, ne?” nadhodila jsem.
„Jistě, ale to se jen tak nedozvíš,” zchladil mě. „Jako jsem pro tebe jen Přítel, tak pro tebe
bude jen Učitel. Dozvíš se jeho jméno, až se k nám přidáš a získáš schopnosti, aby sis to
sama zjistila. Naštěstí jsi natolik zvídavá, že se ti to jistě brzy podaří, stejně jako mně, ale
zatím nás to zjistilo jen něco kolem třiceti. Ne všichni si totiž natolik věří, aby se o to vůbec
pokoušeli. V našem světě je někdy lepší vědět méně než více. A to přesto, že vědomosti jsou
naše síla.”
„To je snad trochu protimluv, ne?” namítla jsem.
„Ne tak docela,” řekl klidně. „Vědomosti potřebujeme a získáváme je, kde se dá. Pak ale
existuje něco, čemu se říká konspirativní zásady. Uvědom si, stavíme se proti zákonům
džungle našeho světa a i když oficiální lidské zákony neporušujeme, jsme v hluboké
ilegalitě.”
„To myslíš... vážně?”
„Naprosto vážně,” ujistil mě. „Zákony džungle mají dnes větší platnost než lidské zákony.
Lidské zákony zakazují bezdůvodně zabíjet - ale ve světě se nepřetržitě válčí ve jménu
zákonů silnějšího - zákonů džungle. Uznávaná lidská práva zavrhují mučení, ale lidé jsou po
celém světě mučeni čím dál vynalézavěji. Uvaž, co se stane, když někdo z nás padne do
rukou žralokům, vybaveným právem mučit a zabíjet, jen aby získali naše tajemství.”
„Právo mučit a zabíjet nikdo nemá!” přerušila jsem ho rázně.
„Jistě - podle lidských zákonů a uznávaných lidských práv nemá. Ale co si z toho dělají
žraloci, Jamesem Bondem počínaje? Věříš snad pohádce, že jedině špičkoví agenti jako on
mají právo zabíjet? To má přece v každé armádě kdejaký pitomý seržant!”
„A už se jim někdo z vás dostal do rukou?”

„Zatím dva - i na to musíme být připraveni,” odvětil.
„Jak jste na to připravení?”
„Jako mocní našeho světa střeží tajemství špiclování lidí počítači, tak my střežíme tajemství,
která tomu jako jediná mohou zabránit.”
„Také zabíjíte každého, kdo tajemství vaší organizace odhalí?”
„To neděláme,” odmítl stejně rázně, jako prve já. „Náš Učitel o tom kdysi hodně přemýšlel,
než se odhodlal vzít si první žáky. Nejvíc nás chrání neuvěřitelnost našeho postavení. Kdyby
se kdokoliv rozhodl prodat naše tajemství žralokům - a podotýkám, není to jen teoretická
možnost, ačkoliv si ji dovedu představit jen stěží - pak ho prostě odřízneme od našich
možností a nikomu už nic neukáže. Stačí k tomu málo. Jak jsi jistě pochopila, čelenka
chitkon se musí pro každý mozek naladit, nakonfigurovat. Když ji rozladíš, změní se
v obyčejnou pásku na vlasy. Stejně se projevuje těm, na koho není naladěná. Na světě
nejsou ani dva lidé stejného ladění, je to individuální asi jako otisky prstů.”
„Aha - a ty bys mi to tedy mohl vzít, že?”
„Budeš se asi divit - máme to zavedené tak, že kdo někomu chitkon naladí, dá současně
jiným dvěma klíč ke zrušení toho naladění, ale sám to zrušit nemůže. Je to jistá obrana proti
závislosti. Nemusíš se bát, že bych ti to sebral, ale tu možnost mají dva jiní. Ačkoliv ti věřím a prověřoval jsem si tě víc než si myslíš, někdo jiný má možnost zastavit tě, kdybys zklamala.
Časem jistě i ty získáš tohle právo, ale umožní ti to vyřadit z naší sítě jen jedince, nikdy ne
celek.”
(Netušila jsem, že to není úplná pravda. On jediný tu možnost měl. Jen se sám děsil, že by
někdy přišel okamžik, kdy by ho musel použít...)
„Ale co ten váš superpočítač?” namítla jsem. „To by nebyl důkaz?”
„Nebyl,” ujistil mě. „Když počítač hintys zapneš bez chitkonu na čele, spustí se ti obyčejná
Wokna a kapacita disku bude jako u běžného sériového modelu. Pak bys ale potřebovala
klávesnici a nejspíš i myš. Máš je přilepené na vnitřní straně skříně, místo kabelu se připojují
infračerveným světlem a měla bys je vybalit už kvůli kamufláži. Hintys bez nich nebude
působit věrohodně jako počítač na tvoji spolubydlící Ivanu. A té to svěřit nesmíš, pamatuj na
to.”
„Dobře, to udělám. Ale řekneš mi aspoň, co si s tím mám počít?”
„Jistě,” souhlasil. „Jsem teď tvůj učitel, dokud nezískáš aspoň základní dovednosti. Mám ale
jednu důležitou podmínku. Musíš se seznámit s naším kodexem a složit slib, že jej
neporušíš. Předám ti ještě kodex a stáhnu se, vnucovat se ti nebudu. Další krok bude na

tobě, sama musíš přijít. Po tu dobu, co máš na rozmyšlenou, bude hintys fungovat v obou
režimech. Bez chitkonu na čele to bude obyčejný počítač. Jakmile si ale chitkon nasadíš,
hintys ti ukáže svou sílu. Povím ti ještě pár maličkostí, aby ses jim nedivila, až na ně přijdeš.
Lidský mozek je schopen neuvěřitelného urychlení. Znáš to z extrémních situací, kdy se říká,
že člověku v jediné vteřině proletí hlavou celý jeho život. My to používáme častěji. Hintys
s chitkonem urychlí lidské myšlení více než stokrát. Může se ti zdát, že se po netu couráš
dvě hodiny. Sundej si ale čelenku chitkon a podívej se na hodinky. Zjistíš, že podle nich
uplynula sotva minuta. Jak říkám, má to víc výhod než nevýhod a tuhle jistě brzy oceníš. Pod
chitkonem si navíc podrobněji a trvaleji zapamatuješ, co se v mlungu dozvíš. Převeď si
poznámky do souborů, učebnice i skripta tam nejspíš najdeš připravené. Když se je naučíš
s chitkonem na čele, nemusíš se bát zkoušek, ani když budeš bez této podpory.”
„Takže jsi mě k vám naverboval...” vzdychla jsem si. „Kdo by něčemu takovému odolal?”
„Nejdřív ten kodex, Kateřino!” připomněl mi. „Na disku si najdi pagodu Dokumenty. A pak ti
přeji hodně trpělivosti. Pro začátek bych ti doporučil sundat si čelenku a posadit se, nebo si
rovnou lehnout, ve stoje to není tak pohodlné. Zatím si vystačíš s urychlením, ale
nepřeháněj to, jen na pár minut denně! Časem tě naučím napůl-spát, to ti přidá další
spoustu času. A pak - už jsem tě přece mezi nás přivítal!”
Zamířil ode mě jako šedivý proužek dýmu kamsi mezi pagody, ale ještě jsem na něho stihla
zavolat: „Ta tvoje ikonka ještě funguje?”
„Máš ji i tady v hintysu,” ujistil mě - a zmizel.
Zůstala jsem sama. Sama ve virtuálním světě, který se Matrixu vůbec, ale vůbec nepodobal.
Nejistě jsem si sáhla na hlavu. Pod prsty jsem měla čelenku chitkon a roztržitě jsem si ji
stáhla s čela.
Virtuální svět kolem mě rázem zmizel. Stála jsem vedle stolu s novým počítačem, vedle ještě
ležel plastikový sáček od chitkonu. Mrkla jsem se na hodinky, ale nepodívala jsem se na ně
předtím, takže mi údaj na ciferníku nic neřekl. Jak dlouho jsem byla s Přítelem ve virtuálním
mlungu? Půl hodiny - anebo patnáct vteřin?
Musela jsem uznat, že to byl opravdu neobvyklý dárek. Cítila jsem se, jako výherce první
ceny v nějaké loterii. Jestli mi to opravdu pomůže ve studiu - a začínala jsem tomu pevně
věřit - pak to může být dar z nebes.
Jen kdyby mi v té chvíli neblikl v hlavě známý citát ze starého Řecka:
Varujte se Danaů, přinášejících dary!

Kodex Virtuálů
Osaměla jsem s neobvyklým darem.
Jenže mi pořád ne a ne úplně dojít, co se to vlastně stalo.
Virtuálové! Co to je?
Sekta počítačového náboženství?
Tajný spolek, odhodlaný ke všemu, který si umanul ovládnout svět?
Nejspíš něco od všeho, jak jsem to cítila.
Nemají ale megalomanské ambice? Je jich hrstka, ale vzali si opravdu nadlidský cíl. Jenže na
druhé straně, co vím o jejich možnostech?
Rozhodla jsem se vyzkoušet, co je pravdy na urychlování myšlení. Posadila jsem se co
nejpohodlněji, před sebe na stůl položila budík a s očima na ciferníku jsem si na čelo natáhla
čelenku chitkonu.
A v té chvíli jsem se opět vznesla do toho zvláštního stavu beztíže nad skleněnými pagodami
počítače hintysu (to je nejspíš japonsky, napadlo mě, aniž bych tušila, že je to úplně jinak).
Mám za úkol najít tady kodex. Jak?
Když jsem se zaměřila na skleněné pagody pod sebou, spatřila jsem na nich nápisy a když
jsem se na některý z nich myšlenkou soustředila, zvětšil se mi a byl náhle čitelný. Programy Pracovní - Voldemorti - Dokumenty. Tady to má být! Jako duch jsem prošla skleněnou
stěnou pagody dovnitř, bylo tu ale jen pár menších pagod s nápisy Vzpomínky, Výlety,
Obrázky... Jedna mě však přitahovala skoro sama od sebe - Virtuálové.
Tady by to mělo být, nebo ne?
Byla tu ale jen jedna jediná rolička něčeho, co se podobalo pergamenu. Je to hezké, jenže
jak ji rozvinout, když jako obláček kouře nemám ruce?
Jen jsem si na ni ale pomyslela, rolička se otočila a rozvinula. Aha, dá se to ovládat
myšlenkami, to není špatné.
Na rozvinuté ploše se objevil nadpis.
Kodex Společenství Mlung.
A pod tím jednotlivé body. Ty bych si tedy měla pečlivě nastudovat, protože z nich budu
zřejmě skládat zkoušku, které oni říkají slib. Nu což, aspoň uvidím, o co jim jde. Musím s tím
opatrně, mohlo by se to nebezpečně podobat podepsání spolupráce s StB. Chce to pořádně

si to rozvážit a kdyby se to vylučovalo s mým pojetím spravedlnosti, včas z toho se ctí
vycouvat.
Anebo ne?
Co se stane, když couvnu? Přítel tvrdil, že mě odstřihnou od jejich možností, což by byla asi
škoda. Ale kdyby měli blíž k Mafii než k charitě, bylo by i pak lepší odmítnout, škoda
neškoda. Horší by bylo, kdyby měli sankce za zradu tvrdší. Mafie své odpadlíky trestá velice
krutě. Přítel mi sice tvrdil, že nic takového nedělají, ale když ptáčka lapají...
No, přečtením snad nic nezkazím...
První část: úvod.
Počítačové sítě slibovaly od první chvíle nevídanou svobodu v šíření informací, ale nesmíme
zapomínat, že prvotně vznikaly pro vojenské účely a až po nich se objevily omezené sítě
univerzitní. Očekávali jsme, že vznikne celosvětová informační síť, šířící vzdělanost,
informace a kulturu bez ohledu na hranice. Většinové užívání angličtiny slibovalo
odbourávání jazykových bariér, rozptýlená topologie odbourávání hranic států.
Bohužel nevím, kdo tohle od internetu očekával v jeho počátcích, ale dnes ty ideály vypadají
stejně naivně jako Volnost, rovnost a bratrství z dob Francouzské revoluce, proslulé
zejména vynálezem - gilotiny.
Internet mnohá z těchto očekávání splnil, ale mnohá zklamal.
Jak koho. Jak to mám zodpovědně posoudit, když znám jen současný stav, který má hodně
daleko k ideálům? Od komunismu lidé také očekávali něco jiného, než co se z toho velice
brzy vyklubalo...
Hranice některých států se staly hranicemi státní cenzury, internet šíří více porna než
kultury, nad šířením vzdělanosti převažuje šíření politické a náboženské demagogie,
komerční placené stránky se staly výsměchem svobody šíření informací a v poslední době
internetu hrozí, že bude změněn na prodlouženou ruku policejního špiclování a šikany.
S tímhle odstavcem souhlasím. Svět je zkrátka takový a směřuje ještě k horšímu.
Cílem Společenství Mlung je bourání uměle vytvářených zdí. Chceme internet bez cenzury
i bez zneužívání. Víme, že to mohou být protichůdné požadavky, ale tím se nesmíme nechat
odradit.
Jak se ale vyrovnat s tak protichůdnými požadavky? Jednou stranou téže mince je cenzura,
opačnou pedofilie. Jedno nebo druhé. Jak zařídit, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? To by
mě opravdu zajímalo!

Po technické stránce chceme umělé cenzurní bariéry obejít pelenitovou sítí, překrývající
centrálně ovladatelné uzly internetu a zabránit opakování odstrašujících případů, jakým
bylo odpojení Jugoslávie od internetu v době invaze. Paralelní pelenitová síť musí původní
síť překrývat tak dokonale, aby při havarii nebo úmyslném odpojení některé části uživatelé
výpadek ani nezpozorovali. Nebudeme zde podporovat komerci, armádu ani pornografii,
které chceme naopak potlačit. Vytvoříme síť reportérů, přinášející pohledy z více stran,
včetně zveřejňování utajovaných informací. Pelenitová síť tak časem převezme přenos
informací od současných zkorumpovaných médií, šířících lživé a jednostranné zprávy.
K tomu ale musí členové Společenství Mlung dodržovat některé zásady...
Četla jsem to a doprovázela si to vlastními souhlasnými i jedovatými komentáři. Vypadá to
hezky, to musím uznat. Jenže tak hezky vypadá každá ideologie, dokud nevysune drápy
a nevycení křivé tesáky. Křesťanství i proti přikázání Nezabiješ šířilo lásku k bližním ohněm
a mečem, pokrytecky ve válkách žehnalo zbraním a pro čarodějnice a kacíře mělo hranice.
Svobodu hlásal i komunismus, ale krutostí překonal jeho koncentráky snad jen Hitler.
Současný svět šíří demokracii masakry nevinných a pokrytecky to nazývá humanitárním
bombardováním, jako kdyby to nebyl čirý protimluv. Přitom v komunistické ideologii není
o koncentrácích ani zmínka a bombardování nevinných lidí k demokracii také nepatří.
Krásné ideologie obvykle přinášejí zrůdnosti a vyhnout se odstrašujícím příkladům znamená
včas je odhalit.
Kodex Společenství Mlung vypadal na první pohled přijatelněji. Jenže jiné ideologie také
vypadaly skvěle... chtělo by to vidět hlouběji do zákulisí a kuloárů, tam by se mohlo skrývat
čertovo kopýtko. Je to pravděpodobnější než opak - že by bylo tak čisté, jako křesťanství ve
svých prvopočátcích.
A některé věci prostě nechápu, protože nejsou česky, ačkoliv se tak tváří. Asi budu
potřebovat slovník nebo Přítele, aby mi obstaral překlad do srozumitelné češtiny. Líbí se mi
ale, že členové Společenství mají povinnost pomáhat si navzájem:
...i když hrozí nebezpečí oběma. Nechat přítele v hrozícím nebezpečí se dá obavou o vlastní
život vysvětlit, ale ne omluvit. Omlouvá se to jen těm, kteří mají vypnutý mozek a za své
chování neodpovídají, ale takové je třeba co nejdříve opět zapnout...
Proboha, co znamená - vypínání a zapínání mozku?
Vysvětlení tu není, ale... Jaký má smysl vypínat lidský mozek? To snad není otravný
televizor! V každém případě to vypadá podezřele. Půl-spánek mi Přítel vysvětlil, ale co je
multiplexovaná mysl , množení osobnosti nebo pelenitová síť - co je to za divné termíny?
Tváří se to česky, ale ať dělám, co dělám, smysl mi uniká.

Co teď? Zavolat Přítele, aby mi všechno pěkně vysvětlil? Ale - mám ho vyhledat, až budu
rozhodnutá! Tak co teď?
Chvíli jsem váhala, než jsem se rozhodla raději to ještě odložit. Stáhla jsem si s čela chitkon,
otevřela oči- a vytřeštěně hleděla na budík, který jsem si asi tak před hodinou postavila
před oči. Minutová ručička se ani nepohnula, zatímco vteřinová se otočila jen o pravý úhel.
Čtvrt minuty!
To tedy myslel zrychlením myšlení! Představa, že nemám na každou zkoušku pár dní, ale
stokrát víc, rozhodně nevypadá marně! Ve zkouškovém období by to bylo k nezaplacení.
Takové dary se jen tak nezahazují... ačkoliv - nejprve musím vědět, co za to zaplatím. Přítel
tvrdí, že se musí skrývat, ačkoliv zákony nepřekračují a lidem neškodí, natož když někomu
rozdupnou nějakou tu vojenskou bábovičku. Jenže - to mohu pochopit. Ty vymoženosti by
se hodily každému a bylo by spravedlivé, kdyby je mohl využívat každý, jenže... jenže
kdejaká armáda by je určitě využila nejdřív a nechci si ani domýšlet, nač. Utajení je asi
v pořádku, ten příznak nepatří do podezřelých, ale do pochopitelných. Nicméně,
podezřelého i tak zbývá dost.
Chvíli jsem ještě uvažovala, co dál, ale pak mě napadlo, že bez chitkonu na hlavě to
uvažování zbytečně zpomaluji. Trochu jsem se zavrtěla na židli, abych seděla pohodlněji,
a pak jsem se znovu ponořila do mlungu ...
Vydržela jsem tentokrát déle, skoro dvě minuty. Prošmejdila jsem při tom jen tak několik
pagod. Ty menší v Dokumentech byly většinou prázdné, zřejmě se čekalo, až je sama
zaplním. Hodně byli naopak menšími pagodami zaplněni Voldemorti. Pár svitků hned na
kraji mi asi mělo vysvětlit, co to všechno znamená.
Zlý kouzelník Voldemort se snaží v pohádkách o Harry Potterovi získat vládu nad kouzelným
světem čarodějů. To jméno si dal sám, ale ostatní se je báli nahlas vyslovit a říkali mu Tenjehož-jméno-nesmíme-vyslovit. Měla to být nejspíš paralela ke Starozákonnímu příkazu
Nevezmeš jména božího nadarmo, význam to ostatně mělo podobný. Když se ale boží
jméno nikdo neodvážil vyslovit, časem se ztratily samohlásky, které v psané hebrejštině
chybí. Proto už dnes nikdo s jistotou neví, jak se vlastně starozákonní Bůh jmenuje. J-H-V je
na vyslovení trochu krkolomné a chybějící samohlásky nedovedou doplnit ani největší
znalci. Může si je tam doplnit kdo chce a jak chce, ovšem za cenu neautentičnosti - a nejspíš
špatně.
Tibetští mniši to vyřešili šalamounsky.
Podle nich má Bůh devět miliard různých jmen - a ať si ho každý nazývá jak chce, každý
může mít svou pravdu.

Voldemorti jsou ve slangu Virtuálů lidé, usilující o moc nad světem. Tak jako v Harry
Potterovi je ale nikdo nesmí pojmenovat vlastním jménem, protože to jméno vlastně nikdo
pořádně nezná. Ale jméno zlého čaroděje jim sedí jako přišité, také jsou ochotní pro
posedlost mocí vraždit po milionech. Virtuálové jim přičítají všechny války za poslední dobu.
Pak je ale zřejmé, že nejsou soustředěni jen na jednom místě, ale obsadili většinu důležitých
pozic ve světě. Ačkoliv mohou za většinu válek, jejich hlavní zbraní nejsou letadla, tanky
a střelné zbraně. Voldemorti vládnou světu jemněji, pomocí peněz. Financováním armád
podněcují nejvyšší velitele, aby za věnované finanční prostředky odvedli odpovídající práci.
Záminka k válce se vždycky najde. I kdyby byla vylhaná od začátku do konce a umíraly kvůli
ní miliony, viníci se jen smějí. Vítěze nikdo nesoudí, ale ani na straně poražených se žádný
z voldemortů nikdy před soud nedostane.
Voldemorti totiž nesedí v prezidentských palácích, vládních křeslech a v generálních štábech
armád. Tam jsou jen jejich služebníci. Někteří z nich žijí v iluzi, že jsou to oni, kdo vládne, ale
mýlí se. Jsou nastrčeni, aby plnili příkazy skutečných vládců v pozadí. Při neúspěchu ovšem
pykají za zločiny, které předtím ochotně prováděli. Nenávidí je celý svět, jsou veřejně
věšeni, případně se sami zabíjejí, když už nevidí, kudy z pasti ven. Voldemortům nedělá
potíže podporovat ve válce obě strany, vždycky vydělají. Vítězové jim zaplatí dluhy, poražení
reparace, ale všechny peníze se nakonec sejdou na jedné hromádce - u voldemortů.
Dobrá, tady nemám námitky...
Probrala jsem ty dokumenty opravdu pořádně. Přišla jsem na to, jak si dělat vlastní
poznámky. Na myšlenkový příkaz se objevil prázdný svitek, na který se myšlenkami dalo
psát tak rychle, jak bych to rukou ani klávesnicí nikdy nesvedla. Už jsem se Příteli nedivila,
že na mě vždycky ve zlomku vteřiny vychrlil celý dlouhý odstavec. Naopak mi došlo, kolik se
mnou měl božské trpělivosti, když čekal na mé hlemýždí odpovědi! Snad se mezitím zaujal
něčím jiným, aby se při tom dlouhém čekání neukousal nudou!
Samozřejmě jsem v té době o multiplexování mysli nevěděla víc než pouhý, pro mě mlhavý
termín. Kdybych si to uměla představit, pochopila bych, že se se mnou nenudil. Vědět tak,
kolika záležitostmi se zabýval...
Součástí dokumentů byl nejen text, ale i obrázky, zvuky a filmy. Nebyl problém zkopírovat si
je do svých poznámek. Obrázky se daly kopírovat a umisťovat na svitek jako v lepším
editoru, stejně se tam ale daly kopírovat zvuky a video, které se ve světě mlungu více
podobalo knize s rychle se otáčejícími stránkami. Mohla jsem využít toho, co jsem
o počítačích věděla už předtím, ale tady jsem nepotřebovala ani klávesnici na psaní, ani myš
na ukazování. Myšlenky byly jako nástroj rychlejší a když jsem si uvědomila, jak pomalu
zatím v reálném světě ubíhá čas, začala jsem plně chápat slova Přítele, která mi napsal hned
zkraje:

„Ode mne můžeš získat víc vědomostí než od školy! ”
Měl zřejmě pravdu. Kdybych své školní poznámky, učebnice i skripta dostala do některé
pagody, jak mi to navrhoval, to by se mi to učilo!
Až na to, že to nebylo třeba. Uvnitř pagody Dokumenty jsem objevila další rozsáhlou
pagodu Školy, ve které byly další, nadepsané názvy vědních oborů. Také v nich byly další,
menší pagody. Bylo tady všechno, co bych potřebovala ke studiu, ale takové učebnice byly
připravené pro více vědních oborů. Někomu muselo dát úžasnou práci nashromáždit tolik
vědních oborů, navíc tak přehledně!
Ale když jsem si uvědomila, jak snadno se s dokumenty pracuje ve světě Mlung a že ti, kdo
to všechno dávali dohromady, tomu mohli věnovat stovky hodin reálného času, což
odpovídalo desetitisícům hodinám virtuální práce... Jímala mě z toho závrať.
Pochopila jsem ale jedno. Tady se zřejmě nachází nejkoncentrovanější vědění lidstva, jaké si
kdo může představit.
Nejlépe to vystihoval svitek, upevněný na stěně pagody Školy.
„Voldemorti se snaží ovládnout svět financemi. My Virtuálové jsme si zvolili jiné zbraně.
Nechceme se jim postavit financemi, kde jsou nejsilnější, ale vědomostmi. Tam ale musíme
být silnější my.”
To tedy sedělo.
Při čtení toho nápisu jsem pochopila, že mi nezbývá nic jiného, než zavolat Přítele.
Rozhodla jsem se.

Zasvěcení
Zdálo se, že na mě Přítel už čekal. Přitom mě opustil před několika minutami - ačkoliv pro
mě uplynulo několik dlouhých hodin. Pořád jsem si na to urychlování nezvykla, ale to se jistě
časem poddá. Na příjemné věci si člověk zvyká rychle a rád.
„Tak co?” zeptal se mě nezvykle stručně, když jsem myšlenkou stiskla ikonku k jeho
přivolání.
„Já to tedy beru, šéfe!” oznámila jsem mu.
„Tak za prvé: nejsem pro tebe žádný šéf, ale přítel,” opravil mě.
„Ty neznáš ten film?” vskočila jsem mu do myšlenek.

„Jaký film?” zarazil se.
„Takže neznáš,” usmála jsem se. „Je totiž takový film, spíš komedie...”
„Máš pravdu, neznám,” přiznal. „Filmů je na světě příliš mnoho a není v lidských silách vidět
všechny. Navíc - přiznej si to, filmy lidem žádné velké hodnoty nepřinášejí.”
„Filmy se nenatáčejí, aby přinášely lidem hodnoty, ale aby je bavily,” namítla jsem.
„No právě!” povzdychl si. „Filmy přinášejí hlavně peníze producentům. Po světě kolují
miliony hodin bezduché zábavy a na něco užitečného lidem nezbývá čas. Ačkoliv... je to
skoro jedno. I bezduchá zábava je lepší než drobné i větší darebačinky...”
„Dobře, beru zpět tu filmovou hlášku, když ti nic neříká. Zkrátka jsem se rozhodla přidat
k vaší sektě - či co to je. S podmínkou, že mě nebudete nutit dělat, co by se neslučovalo
s kodexem. Nejen s vaším, ale i s mým.”
„Máš snad jiný kodex?”
„Mám svůj,” odvětila jsem. „To snad není trestné.”
„A co se ti nezdá na tom našem?” zeptal se mě trochu dotčeně. „Vadí ti snad, že si máme
pomáhat, i kdyby nám přitom hrozilo nebezpečí?”
„To mi nevadí,” uklidňovala jsem ho. „Naopak, je mi to sympatické. Spíš by mi vadilo to, co
tam není.”
„Jak to myslíš?” znejistěl. Snad poprvé od našeho prvního setkání!
„Podívej se,” zkusila jsem to od základů. „V ideálech demokracie určitě není, že tě lékaři
nechají zemřít, když u sebe nebudeš mít peníze na léky, ani že ti tu a tam spadne na hlavu
zbloudilá inteligentní bomba . U komunismu nenajdeš popis koncentračních táborů na Sibiři
ani v Jáchymově a Kristovy ideály nic neříkají o křížových výpravách a o upalování
nevinných. A tak by se dalo pokračovat dál...”
„V tom případě si budeš dobře rozumět s naším Učitelem,” odvětil Přítel ulehčeně.
„Rozuměj, on není křesťan, ale historii křesťanství zná lépe než kdo jiný. Říká, že Kristus
zkusil nahradit složité a spletité náboženské předpisy jednoduššími, aby se daly vyjádřit
jedinou větou: lidi, mějte se rádi. Církev z toho ale brzy vytvořila složité a spletité
náboženské předpisy, podle kterých se dalo dělat všechno včetně vraždění. Původní
křesťanské příkazy říkaly, že lichva je věc ďáblova. Stačilo přejmenovat lichvu na úrok a ten
už licoměrníkům nevadil. Vrcholem civilizace jsou současné složité a spletité zákony,
vymyšlené tak, aby je pokud možno nechápali ani sami právníci.”

„No právě!” chopila jsem se toho. „Ideály voní rájem, ale prováděcí předpisy smrdí sírou.
Víc se mi líbí: Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda jiných.”
„To je pěkně gumová zásada!” nesouhlasil Přítel. „Svoboda otroka také končí tam, kde
začíná svoboda otrokáře, ale ten má svobody podstatně víc. Mezi jeho svobody patří držet
na řetěze otroky a jejich svoboda pak končí otrokářovým řetězem. Ještě lepší zásada říká:
Lidé jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější.”
„Nějaká spravedlnost snad musí být, ne?”
„Jistě,” odvětil. „Ještě ti připomenu zásadu: co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim...
jenže co je příjemné sadomasochistům, není příjemné normálním lidem, takže ani tato
krásná zásada nemusí být to pravé.”
„Bude to asi těžké,” uznala jsem. „Poslyš, potřebuji něco vysvětlit ve vašem kodexu, narazila
jsem tam na nesrozumitelná místa. Co je například pelenitová síť, nebo co znamená
vypínání mozku?”
„S tím se brzy seznámíš,” ujistil mě. „Takže jen v rychlosti: pelenitová síť propojuje svět
rychleji než elektrické i světlovodné kabely. Pomáhá nám i protože je současnými
technickými prostředky lidstva nezjistitelná.”
„Počkej!” zarazila jsem ho. „To vypadá skoro jako perpetuum mobile. Cožpak může být
něco rychlejšího než světlo?”
„Může,” ujistil mě k mému zděšení. Pro mě byla, jako pro většinu lidí, rychlost světla
absolutně největší a nepřekonatelná. A něco rychlejšího?
„Jednak si uvědom, že rychlost světla není ve světlovodných kabelech stejná, ale nižší než ve
vakuu. Za druhé, kabely nejsou nikdy natažené po nejkratší přímce, ale klikatě kolem celého
světa. Radiové vlny, které jdou družicemi, zase opouští velkou zacházkou Zemi. Pelenitové
vlny procházejí skrz Zemi bez pozorovatelného zeslabení a mohou jít i po přímce. Jsou sice
také pomalejší než světlo ve vakuu, ale díky kratší dráze jsou na místě dřív.”
„Takové vlny ale neznám!”
„Ty známe jen my,” souhlasil. „Patří mezi naši výzbroj, díky nim jsme rychlejší a především
nezjistitelní. Nebojujeme zbraněmi, ale vědomostmi.”
„Vědomosti by snad měli využívat všichni lidé!” namítla jsem trochu.
„Tenhle omyl ti snadno vyvrátím. Vědomosti mohou být použité nejen k dobrému, ale i jako
zbraně. Myslíš si, že by byl svět lepší a bezpečnější, kdyby měl každý člověk u sebe stále
samopal? Těžko. A co znalost výroby atomových zbraní? Ta by se některým lidem teprve
hodila! Naše zásada proto je, že i vědomosti patří jen těm, kdo je nezneužijí. Ostatní lidé

mohou využívat až bezpečných plodů vědy. Ačkoliv - zneužít se dá cokoliv, jenže běžné věci
tolik škody nenadělají.”
„No dobře,” ustoupila jsem. „Ale co je to vypínání mozku? To jde?”
„Ano, to jde,” odvětil nesmírně vážně. „Je to opravdu krajní prostředek, ale také tě to
naučím. Souvisí to s napůl-spaním . Můžeš většinu mozku uspat tak tvrdě, že se již sama
neprobudí. Člověk je v tom stavu na úrovni zvířat a to ještě ne těch chytřejších. Zůstanou
mu reflexy, dokáže třeba i chodit, ale jeho inteligence poklesne na úroveň těch
nejpostiženějších debílků.”
„Nač by mi, proboha, taková nesmyslná schopnost byla?”
„Většinou na nic,” přiznal. „Přišli na to během výzkumu napůl-spánku naši přátelé
v Japonsku, je to jen vedlejší efekt a navíc nebezpečný, protože se člověk z toho stavu sám
nedostane a je zranitelnější než dítě. Přehlédne kdejaké nebezpečí, neuhne ze silnice
řítícímu se kamionu, utopí se, když spadne do vody...”
„Takže se do toho dá spadnout i při polo-spánku?” zděsila jsem se. „To by byl ten váš polospánek nebezpečný jako ruská ruleta!”
„Naštěstí ne. Vypnutí mozku si musíš nacvičit. Samo o sobě by nebylo k ničemu... až na
jednu výjimečnou situaci, která se ale již dvakrát přihodila. To když se dva Virtuálové dostali
do rukou voldemortům - či spíše jejich poskokům. Odhalili je na burze, nebyli dost opatrní.
Vystopovali je a když si vybírali účty, přepadli je a unesli. Neumíš si ani představit, jaké
mučení na ně použili, ale oba, než by něco prozradili, si raději vypnuli mozek. Bylo to lepší
než snášet nelidské mučení, přinejmenším si to přestali uvědomovat. I mučitelé brzy
pochopili, že to přehnali a že z těch trosek nic nedostanou. Zajatci bez duše pro ně ztratili
cenu. Nějakou dobu je ještě věznili, pak je odvezli do nejbližšího lesa a zastřelili.”
„Brrr! Ani nevím, co bylo horší!”
„Jednoho z těch dvou potom našli,” pokračoval Přítel. „Byl po mučení v hrozném stavu, rok
trvalo, než se z toho dostal, ale byl naživu a podařilo se zapnout jeho mozek a vrátit mu
vědomí. Nedokázal ale překonat psychickou bariéru a vrátit se do města. Žije o samotě na
venkově, ale našel si jiný obor a dnes je i v něm expertem.”
„Tomu druhému to ale nepomohlo, že?”
„Kdyby si nevypnuli mozek, prozradili by všechno a nepomohlo by jim to. Dnes by nebyl živý
ani jeden. Byli by pro ty hyeny příliš nebezpečnými svědky. Jednomu to nepomohlo, ale
i hyeny se mohou zaleknout neznáma při setkání s vypnutým mozkem. A pak nemusí zabíjet
tak spolehlivě.”

„Ale být zvířetem... to bych nesnesla!”
„Je to rozhodně lepší než všechno vnímat,” ujišťoval mě. „Samozřejmě, i zvíře může řvát
bolestí, cítí ji jako každý živý tvor, ale od určitého prahu bolesti se obvykle do krve vyplaví
adrenalin v takové síle, že účinkuje jako morfium. Proto některá zvířata ani neřvou a neječí,
když je větší šelmy trhají na kusy, a dají se roztrhat víceméně klidně, bez odporu. Opakuji,
i ta smrt je pak lepší než vnímat všechno jako člověk.”
„A ty mě to chceš naučit?” vyjekla jsem.
„Naučím,” odvětil vážně. „Snad to nikdy v životě nepoužiješ a přeji ti, abys to znala jen
teoreticky. Rozhodně to nepatří mezi příjemné zážitky. Nejhorší je, že pokud to přežiješ,
pamatuješ si všechno, co s tebou dělali. Má to sice podobu hrůzného snu, bolest si
nepamatuješ vůbec, ale - jak říkám, je to otřes. Doufám, že se ti to vyhne, Čechy jsou přece
jen klidnější místo na světě, ale... nebyl bych rád, abys ten dárek musela někdy použít.”
„Opravdu příšerný dárek - lehká smrt!” vzdychla jsem si.
„Příšerný? Ano, ale celá polovina případů, kdy to někdo použil naostro, skončila jakž takž
dobře a i ta druhá polovina dopadla lépe než bez toho. Voldemorti milují mučení, i když je
málokdy dělají sami. Souvisí to s jejich opojením mocí. Mučení je podle Ženevských
konvencí zakázané, ale když to nejde oficiálně, najímají si soukromé katy. Proti těmhle
lidským bestiím jsou i pověstní čeští estébáci hotová jehňátka.”
„Ani se mi nechce věřit, že se v našem století děje něco takového!”
„Jedenadvacáté století začalo dvěma zgruntu vylhanými válkami a celý svět neměl dost
odvahy něco proti tomu udělat.”
„A co jste udělali vy?” nakousla jsem to tázavě.
„Zbraně nemáme, takže jsme nezasáhli,” pokrčil rameny. „Náš Učitel se rozmýšlel
dohlédnout na americké volby, odhalit volební podvody, které udržovaly u moci lživého
presidenta, ale zjistili jsme, že to nestačí. Zatímco voliči hlasovali, podvodníci z volebních
komisí průběžně měnili výsledky. Pár lidí si všimlo, že po jejich hlasování přibyl hlas jinému
kandidátovi, než koho volili, ale na pořádný skandál jich bylo příliš málo. Nevím, jestli tě to
potěší, ale tak se dnes falšují volby všude. Přepočítávání hlasů nemá smysl. I do archivů
přijdou předem připravené falešné balíky. V Čechách to dělali už komunisté, proto měli tak
neuvěřitelně drtivé výsledky. Vím o vsi, kde se sousedé domluvili a všichni odevzdali
prázdné lístky, jenže volební komise stejně ohlásila 98% pro, aby to vypadalo, že je ve vsi
jen jediná černá ovce a aby se každý, kdo hlasoval proti, považoval za osamoceného. Dnes
se to falšuje ještě snadněji a do toho nechceme zasahovat. Nechceme se prozradit

předčasně. Máme sice účinné prostředky, ale pořád je tajíme. Některé jsou totiž - příliš
hrůzné.”
„Dozvím se někdy, co vlastně máte?”
„Dozvíš,” přikývl. „Ale nejprve musíš vědět, jak vypnout mozek. Tyhle znalosti se nesmí
dostat mezi lidi, ani když je nikdy nepoužijeme. Už teď toho znáš příliš mnoho!”
„Co třeba?” zarazila jsem se. Věděl příliš mnoho - byla obvyklá slova gangsterů, když
zastřelili někoho víceméně nevinného.
„Víš o možnosti číst lidské myšlenky chitkonem,” připomněl mi. „Víš, jak by se to hodilo
gaunerům našeho světa? Na možnosti čtení myšlenek by vznikla nejhorší diktatura všech
dob. Nikdo by si před nimi nebyl jistý. Ovládat chitkonem počítač je snadné, ale likvidovat
lidi na základě jejich myšlenek... to by bylo pravé peklo na Zemi!”
„Máš asi pravdu,” zbledla jsem trochu. „A ty mi myšlenky nečteš?”
„Chitkon má filtr, který to znemožňuje,” řekl. „Ale umíš si představit chitkon bez filtru?
Nikdo by nemohl zabránit, aby mu takový pekelný stroj nenasadili na hlavu násilím. To by
teprve byla inkvizice!”
„Ale co kdyby mi chitkon někdo odcizil a použil?” napadlo mě.
„Nikomu by k ničemu nebyl. Jak říkám, pro každého je to jen páska na vlasy. Kdo neví, jak
pracuje, nedokáže ji naladit a je mu k ničemu. Naštěstí.”
„Ale co kdyby ji prozkoumali... třeba elektronovým mikroskopem? Nemohli by to pak
nějak... zkopírovat, jenže bez filtru...?”
„Čip by objevit mohli, ačkoliv má rozměr zrnka prachu a ve vláknech kolem je pár set tisíc
pravých zrnek prachu. Ale i kdyby ho našli, zkopírovat ho nikdo nedokáže.”
„Ale když mi to seberou, nemohla bych to použít ani já!”
„Kdyby ti chitkon sebrali, bylo by to tak vážné, že bys měla uvažovat i o vypnutí mozku,”
uzemnil mě. „Doufám, že k tomu nikdy nedojde.”
„Ale představ si, že by k tomu došlo!” spřádala jsem to dál. „Jak jste vlastně našli toho
jednoho, kterého jste zachránili? Vsadila bych co chceš, že mu chitkon na hlavě nenechali.”
„Ti dva měli jiné vybavení,” řekl vážně. „Většině lidí postačí klasický chitkon, ale ti, kdo se
pouštějí do opravdu nebezpečných podniků, mají ten čip vpravený přímo pod kůži na čele.
Mají odlišný model - ten čip se nedá sejmout jako páska, musí být tedy řiditelný vůlí včetně
dočasného vypínání. Nositele aktivního čipu pak najdeš kdekoliv po celém světě.”

„Ale kdyby to dokázali určit i ti druzí...”
„To by byl náš konec,” přiznal.
„Mohli byste zmizet do ilegality...” navrhla jsem bláhově.
„To by nepomohlo. Věděli by o nás brzy všechno, nemáme před nimi kam uniknout, takže
nám nezbývá než zvítězit.”
„A ty sám... máš chitkon, nebo to... pod kůží...?”
„To ti nesmím říci, přinejmenším ne teď,” odrazil mě. „To se nikomu neprozrazuje.
Implantovaný čip má výhodu, že Virtuála s ním dřív najdeme. Samozřejmě při zachovávání
nejvyšší opatrnosti, takový člověk může být na druhou stranu i chodící past.”
„Brrr!” otřásla jsem se. „S cizí věcí pod kůží bych se cítila příšerně!”
„Ty nemáš náušnice?”
„Vlastně... mám, ale náušnice jsou jen nevinná ozdoba...”
„Nemusíš mít obavy, čip má jen pár dobrovolníků. Vědí o tom jen oni a ti, kdo jim ty čipy
implantovali. Tady v Čechách to zatím není tak horké, abys to potřebovala, navíc to můžeš
vždycky odmítnout. Není to povinné.”
„Ale co kdybych se přece jen dostala do spárů těm... říkal jsi přece, že mají nějaké agenty
i tady, v Čechách!”
„Pro začátek ti stačí napůl-spaní a to tě naučím rychle,” uklidňoval mě.
„Napůl-spaní jako obrana proti mučení?”
„Asi to ještě nevíš, ale mučení zpravidla začíná spánkovou deprivací. Člověka trápí tím, že
mu nedovolí spát. Je to nejen krutý způsob mučení, ale poškozuje to mozek, bohužel se
později nedá prokázat, neboť nezanechává viditelné stopy. Člověka, který ovládá napůlspánek, tím ale nerozhází. Je dobré naučit se spánkovou deprivaci předstírat a mučitele
klamat. Naštěstí to není těžké. Postačí nacvičit si nepřítomný pohled, nesouvisle blábolit
a když se tě někdo na něco zeptá, odpovídat stejně nepřítomným tónem. Na rozdíl od
skutečné spánkové deprivace ale pořád víš, co říkáš, takže je můžeš vodit za nos a oni ti to
navíc budou věřit, protože skutečně deprivovaný člověk se vědomě kontrolovat nedokáže.”
„Dobře, nauč mě to!” vyzvala jsem ho. „Ale pořád ještě jsi mi neřekl, co děláte s těmi, kdo
by vás zradili těm... voldemortům...?”
„Chceš nás snad zradit, že tě to tak zajímá?” zeptal se, ale doplnil to smajlíkem úsměvu.

„Nechci... ale umím si představit, že člověk může něco prokecnout aniž by to doopravdy
chtěl...”
„Aha - obáváš se vlastní ukecanosti, chápu to dobře?”
„Velice dobře!”
„V tom případě tě uklidním. Neúmyslné prokecnutí ani nepovažujeme za zradu v pravém
slova smyslu. Zrada může být jen úmyslná. Ale i v těchto případech nesmíme trestat
nevratným způsobem. Virtuálové neuznávají trest smrti, ten považujeme za barbarský. Snad
jen v případě, kdy musíme někoho zneškodnit - uznáváme, když policista zastřelí vraždícího
maniaka. Ale to ti snad nehrozí, nebo se toho někde uvnitř obáváš?”
„Úmyslné zrady se nebojím,” řekla jsem.
„Tak se nemáš čeho bát,” ujistil mě.
Uklidnil mě tím. Snad.
Nikdy předtím bych neřekla, že to bude tak snadné! Myslela jsem si, že to žádný živý tvor na
celém světě neovládá! Což mi Přítel brzy vyvrátil, prý to znají i některé druhy chobotnic
a sépií, včetně velkých krakatic. Zpočátku jsem k tomu potřebovala chitkon, bez urychlení se
to prý ani nedá nacvičit, ale po hodině tréninku s chitkonem mě Přítel vyzval, ať si to
vyzkouším bez této podpory, v normálním stavu.
Šlo to. Spát na půl hlavy! Napůl spát, napůl bdít, podle potřeby střídat levostranný spánek
s pravostranným... zkrátka jedním slovem - fantazie.
„Ode dneška nebudeš potřebovat spánek,” ujišťoval mě. „Ne že bys už normálně naplno
spát nemohla, ale při střídavém napůl-spaní vydržíš být vzhůru nepřetržitě. Musíš se ale
naučit odpočívat tělesně. Přece jen se tělo občas unaví a potřebuje klid, ale vystačíš si
s pouhým klidem, při kterém můžeš vesele bloudit mlungem...”
„Paráda!” kvitovala jsem to. „A má smysl se při tom učit?”
„Nejlépe uděláš, když se budeš učit jen s chitkonem,” ujišťoval mě. „Je to rychlejší
i preciznější. Na učení bez chitkonu raději rovnou zapomeň.”
„A co přednášky a cvičení ve škole?”
„Přednášky smysl mají,” zaváhal. „Když si na ně přineseš notebook, můžeš je přečkat
v multiplexování. To ti umožní i ten starý model, jen nemá dostatečnou kapacitu na naše
vědomosti. Později si můžeš všechno srovnat s tím, co najdeš v naší elektronické škole, tím
nic nezkazíš. A cvičení budeš potřebovat, naše české školy na to dbají.”

„To by mi nevadilo, stačí mi učit se pod chitkonem doma. Ale co je to vlastně
multiplexování?” chtěla jsem vědět, to slovo mě docela zajímalo.
„To si nechám až na konec,” odsunul vysvětlení na později. „Nejprve ti vysvětlím, proč není
dobré být v mlungu příliš dlouho.”
„Proč?” zajímalo mě to samozřejmě také.
„Na to jistě brzy přijdeš sama,” ujistil mě. „Nemůžeš zůstávat příliš dlouho mimo náš svět.
Jednak v té době působíš nepřirozeným dojmem, ale co horšího, špatně při něm kontroluješ
vlastní tělo. Už jsem poznal na vlastní kůži, jak chutná taková pěkná proleženina. Zkrátka je
dobré vracet se občas do našeho světa a do vlastního těla, trochu je zkontrolovat, změnit
třeba jeho polohu, otočit se na bok, jen nezůstávat v jedné zafixované poloze. Když si
sundáš chitkon a zjistíš mravenčení v ruce nebo v noze, je to první varování. Druhý stupeň
je, když se probereš z transu a vůbec nevládneš rukou nebo nohou, jako kdybys měla místo
ní kus hadru. To už člověku přece jen zatrne, aby to nepřeháněl. Třetí stupeň jsou zdraví
škodlivé proleženiny. Kdybys je někdy na sobě zjistila, je nejvyšší čas pořádně se nad sebou
zamyslet.”
„Ale co se dá proti nim dělat?”
„Multiplexování to nebezpečí částečně omezí, ale jen ve dne. V noci, kdy tělo odpočívá
a nepotřebuje tolik kontroly, se snadno proleží. Nejlepší je omezit návštěvy mlungu
a zaměřit se na rehabilitaci těla. Měla by sis koupit permanentku do plaveckého bazénu,
nebo se naučit pravidelně obíhat nějaký běžecký okruh. Prospěje to i tvé linii. To není
narážka na svoji postavu, ale ponaučení, že tělo je stejně důležité jako duch a nemá cenu
zanedbávat jedno pro druhé. Nepodceňuj to!”
„Díky za ponaučení!”
„Není zač,” odvětil. „Přiznám se, mluví ze mě vlastní velice nepříjemná zkušenost. Přihodilo
se mi to hned na začátku - a opravdu není oč stát.”
„Ty proleženiny bolí?”
„A jak!” odvětil. „Setkali jsme se s tím skoro všichni, snad s výjimkou našeho Učitele
a možná i ostatních Japonců. Mají větší smysl pro rovnováhu těla a ducha než my Evropané.
Nezapomínají nastavit si na počátku noční seance časovač a když je to upozorní na
překročení času, nepřetahují to a dají si relaxační pauzu. Nejhorší je v takové situaci
pokračovat a nenastavit si ani další přerušení.”
„Poslyš, ale jak to, že ses dostal do takové společnosti? Když je váš učitel Japonec, neměla
by být většina jeho učedníků také z Japonska?”

„Neměla,” opáčil klidně. „Právě kvůli jeho smyslu pro rovnováhu se hned zkraje rozhodl, že
se nesmí omezit na jednu zemičku, i kdyby to mělo být jeho rodné Japonsko. Od začátku si
vybíral své učedníky, pokud nás tak chceš nazývat, mezinárodně. Hlavním kritériem přijetí je
svobodomyslnost. Je sice pravda, že Japonců je mezi námi více než by odpovídalo procentu
Japonců z obyvatelstva světa, naopak je mezi námi málo Číňanů a většina národů nemá
vůbec žádné zastoupení, ale to hlavní se nám daří udržet. My Virtuálové držíme při sobě
a snažíme se pomáhat lidem.”
„Ale... jak je to s vašimi počítači? To přece nejsou standardní PC?”
„Jak se to vezme,” pokrčil obrazně rameny Přítel. „Většina součástek je běžných. Výjimkou
je atomový disk, procesor, paměti a sběrnice. Vyrábějí je jako mini-série přímo u Učitele,
zbytek součástek pochází z běžné výroby a v Japonsku se dají sehnat bez velkých
problémů.”
„Ale říkal jsi, že operační systém je tvůj!” chtěla jsem ho přistihnout.
„To tedy je,” odvětil. „Jsem jeden z prvních Učitelových žáků, i s tebou je nás dodnes
v Evropě jen třicet. François byl první Evropan mezi Virtuály. Našel si mě na internetu, kde
také jinde? Byl jsem nadšenec do linuxu, což se mu hodilo. Oťukal si mě a nabídl mi
spolupráci, prakticky totéž co já teď tobě. Mým prvním úkolem byl operační systém bez
chyb Woken i Linuxu. Přiznám se, dělal jsem na tom celý týden, uhnal jsem si i proleženiny,
ale na výsledek jsem dodnes pyšný. Mám proč, můj systém skoro nemá chybu.”
„Za týden? Kolik to ale dělalo v urychlení?”
„Každý přepočet je zavádějící,” odvětil klidně. „Týden krát sto by byly zhruba dva roky, že?
Jenže všichni tvůrci systémů mívají přestávky na jídlo a na spánek, nikdo to netáhne nonstop jako já. Takže to násob čtyřmi - to je asi tak maximální využití dne. Osm let už vypadá
jinak, že?”
„Za osm let dát dohromady systém, který jinde vyvíjejí desetiletí! To je samo o sobě div!”
„Připočti si, že se operačními systémy nikde nezabývají jednotlivci. Je to zpravidla týmová
práce, kde spoustu času spolknou vzájemné konzultace. Měl jsem proti nim další výhodu tvoření pod chitkonem, kdy člověk tolik nezapomíná. Dodnes si pamatuji zákulisní místa
systému. Proto můj systém, na rozdíl od Woken, linuxu i systému mého Učitele, pracuje
dobře na všech platformách a ve všech režimech. Může vypadat jako Wokna, umí se tvářit
jako linux, uvnitř má místo složek pagody, ale nejdůležitější na něm je, že dokáže mezi
všemi režimy přecházet naprosto plynule. Přitom je méně náročný na disky i na paměť,
takže i na obyčejných strojích nabíhá stokrát rychleji než ostatní systémy. Vešel se i do
tvého notebooku - ačkoliv teprve tvůj nový počítač využije přednosti souběžného přístupu
na atomový disk.”

„Smekla bych, kdybych měla co,” přiznala jsem.
„To nic není,” odmítl moji chválu. „Proti množství znalostí ve školní pagodě to je jahůdka.
Na Škole se nás podílelo víc, každý jiným dílem. Ode mě tam je něco o operačních
systémech i něco z mého původního oboru, víc je tam toho od našeho Učitele, ale největší
zásluhu na těch znalostech má Francouz François, neboť se zasloužil o to, že jsou tak krásně
dostupné.”
„Jak to myslíš?”
„François vymyslel metajazyk, kterým všechno zapisujeme. Metajazyk nepatří žádnému
národu na světě, zato je přímo přeložitelný do každého jazyka světa, pro který se podaří
sestavit převodní pravidla. François se těmi pravidly zabývá od samého začátku. Proto se
Čechům zobrazují všechny ty znalosti česky, Rusům rusky, Němcům německy, Francouzům
francouzsky, Japoncům japonsky a anglicky mluvícím národům anglicky. Probíhá to, aniž
bychom se na to zvlášť soustřeďovali. Podobně to je mezi námi i v běžném styku. Když se
bavím s naším Učitelem, neřeknu ani slovo japonsky, ale on to tak slyší. Když na mě naopak
hovoří on, slyším ho česky.”
„I v normálním hovoru? Nebo jen v písemném kontaktu?”
„I v normálním hovoru. François je génius, věř mi. Náš Učitel mluví japonsky, ale já ho slyším
mluvit jeho hlasem česky. Je to tisíckrát lepší než simultánní překlad. Má to jen jednu
nevýhodu, že mu nebudu rozumět, až se setkáme, protože mě nic nenutí učit se japonsky.”
(Neříkal pravdu. Japonsky uměl perfektně. Ale nechlubil se tím.)
„Ale to je přece geniální!” rozplývala jsem se nad tím.
„Taky to tvrdím. Nejhorší na tom je, že je to už dávno v možnostech běžných počítačů, jenže
o to zatím nikdo neprojevil zájem.”
„Možná je pro někoho výhodnější, když se lidé na světě nedomluví,” podotkla jsem trochu
trpce.
„Chápeš velice rychle,” usmál se Přítel.
„Takže mi zbývají termíny multiplexovaná mysl a množení osobnosti,” pokračovala jsem
v dotazech.
„Což je naštěstí totéž,” usmál se. „Oceníš to plně, až se budeš s někým na internetu bavit.
Jistě ti už došlo, že se nemůžeš při stonásobném urychlení plynule bavit s někým, kdo tutéž
možnost nemá. Čekání na každou odpověď pak může zdánlivě trvat hodiny a člověk by
potřeboval svatou trpělivost. Ale není to nutné. Můžeš svou osobnost rozdělit na dvě, tři
i více částí a každou pověřit sledováním něčeho jiného. Můžeš si poznamenat libovolné

místo v mlungu, kam by ses ráda vrátila. Oddělená část osobnosti se nebude bavit s tvým
hlemýždím partnerem, jen tě upozorní, až se objeví odpověď. Pak stejně snadno zavěsíš, co
právě sleduješ, obrátíš pozornost k přerušenému hovoru, odpovíš a zase se přepneš na
zajímavější místo. Zavěšování jede na pozadí nezávisle na tvé vůli a obnoví ti vždy tu část
paměti, která s danou oblastí komunikuje. Po každém přepnutí nebudeš mít dojem čekání,
ale plynulého hovoru, neboť si budeš pamatovat místo, kde hovor skončil. Pak můžeš vést
bez problémů hovor s padesáti lidmi a každý z nich bude mít dojem, že se mu věnuješ
naplno. Neplatí to jen pro Virtuály. Právě tak se ti zkrátí doba otravného čekání na
zobrazení pomalých stránek. Jistě to znáš. Klikneš na stránku a nic. Teď se místo čekání
zavěsíš a až se stránka objeví, vrátíš se, jako kdyby se objevila obratem. Prohlížíš internet
multiplexovaně a tvůj hintys - počítač - čeká za tebe. Výsledkem je dojem, že současně
sleduješ několik desítek směrů. Chápeš tu výhodu?”
„Jistěže to chápu! Takhle jsi vždycky čekal ty na mě?”
„Jak jinak?” odvětil. „Přitom jsem ti stihl vyměnit pod rukama operační systém, kontrolovat
deset tisíc jiných míst, hlídat okolí před žraloky a fízly, na burze v New Yorku obehrát dva
zpupné makléře a zkritizovat Françoisovi jeho nejnovější nápad - s ním jsem ale
multiplexovat nemohl, François byl stejně rychlý jako já, tam jsme se hádali na úrovni. Ale
jak ho znám, i on multiplexoval, takže mi nemá co vyčítat.”
„To je ale úžasné!” vyhrkla jsem. „A to teď mohu využívat i já?”
„Jsou jen dvě činnosti, kdy si multiplexu příliš neužiješ,” řekl. „Jednak když se bavíš s někým
z nás, protože jsme zhruba na stejné úrovni a když se současně bavíš se dvěma najednou,
oba už to poznají. Jde to, ale je vhodné vyhradit si pro takové hovory plnou pozornost.
Pokud oni zavolají tebe, je to něco jiného, ale i tak je zdvořilé věnovat se jim přednostně
a odsunout, co se odsunout dá.”
„A ten druhý případ?”
„Ještě rychlejší je tvůj vlastní počítač hintys,” usmál se. „Ten naopak multiplexuje při
komunikaci s tebou a většinou si toho ani nevšimneš. Pro počítače je to přirozený režim
práce, mezi úlohami přepínají už dávno a mají naštěstí s námi tu svatou trpělivost, která
nám chybí. Nejvíc jsem to zažil, když jsem vytvářel svůj operační systém. To byly týdny
a týdny zkoušení a zlepšování v pekelné rychlosti - a to na pomalejším procesoru! Když ale
vidíš, jak ti práce rozkvétá pod rukama, je to nezapomenutelný pocit. Málem jsem to
odstonal, nejen na proleženiny, ale skoro jsem při tom umřel hlady, ale na ten systém jsem
pyšný dodnes.”
„Máš na co,” uznala jsem mu to.

„Když si vezmeš někam svůj notebook, můžeš se spojit i s ním. Je sice pomalejší, má menší
kapacitu, ale urychlí tě stejně jako hintys a umožní ti multiplexovat třeba na té přednášce.
Nejenže ji stihneš sledovat, ale můžeš se v té chvíli věnovat několika tématům mimo a ještě
si ji lépe zapamatuješ.”
„Chitkon se dokáže spojit i s ním?”
„Ano, jde to. Nevejde se tam celá pagoda Školy, ale můžeš si předem pořídit výběr toho, co
si chceš nastudovat. Můžeš při přednášce surfovat po internetu, byť trochu pomaleji.
Obrazovka bude ukazovat něco neutrálního a multiplexování ti udrží pozornost i pro tu
přednášku.”
„Zajímalo by mě, jestli budu mít někdy na co být pyšná i já,” vzdychla jsem si. „Co budu mezi
vámi dělat?”
„Především dostuduješ,” usadil mě. „Půjde ti to jistě lépe a chitkon ti to nesmírně urychlí.
Přitom se naučíš projíždět internetem. Nevím, jestli tě pak budou bavit diskuse
s vypečenými internetovými super machry, ale naučím tě odhalovat provokatéry, před
kterými by bylo dobré chránit mladé naivní diskutéry, netušící, k čemu se dávají zbytečně
vyprovokovat. Naučím tě také odrážet sledovací programy - jsou sice rychlé, ale inteligence
není jejich silná stránka. A kdyby tě to bavilo, naučím tě hrát na burze. Přes internet to je
zajímavé a můžeš při tom zabránit mnoha darebáctvím a naopak někomu potřebnému
pomoci. Burzy jsou darebáky přeplněné, svědomí tě kvůli nim trápit nemusí. Kdyby ti to
připadalo nechutné, zajímavějších činností najdeš v mlungu habaděj. Mohla by ses dát na
vědu. V pagodách Školy jsou obory, kde chybí pořádné učebnice. Potřebujeme také rozšířit
naše řady. Máme vynikající technické vybavení, ale je nás příliš málo. Potřebovali bychom
pár dobrých psychologů, aby spolehlivěji a rychleji získávali další Virtuály. François mezi nás
láká jednoho studenta psychologie na Sorbonně, další se k nám možná přidá v polském
Krakově, ale čím víc by jich bylo, tím by to bylo lepší. Nechtěla by ses raději věnovat
psychologii? Můžeme ochromit celý svět, mohli bychom nejspíš zabránit globální válce, ale
nejsme schopní svět ovládnout. Moci by se opět zmocnili voldemortové - a umíš si jistě
představit, jak by to dopadlo.”
„Vypadá to opravdu zajímavě,” přerušila jsem ho. „Na psychologii se ale necítím, ačkoliv
bych se chtěla v něčem angažovat.”
„Uvítáme tě ve kterémkoliv oboru!” ujistil mě.
„Jak dlouho mi může trvat, než se mezi vámi pořádně rozkoukám?”
„Kdybych to měl posuzovat podle sebe - tak pět až šest hodin.”
„To by mohlo být - už dneska?”

„I to by bylo možné,” připustil. „Při velkém fofru... jen se obávám, že napoprvé tak dlouho
v mlungu nevydržíš. Představ si to! Šest set hodin non stop, to není žádná legrace! I když ses
naučila napůl-spát a můžeš si to vyzkoušet i v mlungu, nebyl by to žádný med! Věř
zkušenému! Vydržel jsem to týden, ale to bys musela být tak zapálený fanatik, jako tenkrát
já do systému. Vždyť ani nevíš, co by se ti nejvíc hodilo!”
„Možná máš pravdu,” couvla jsem pokorně. „Měla bych se nejdřív pořádně rozkoukat. Pak
mě možná něco napadne.”
„Tak bych ti to doporučil i já,” schválil mi to.
„Přizpůsobím se,” slíbila jsem. „Co ještě musím udělat, abych mezi vás zapadla?”
„Nauč se multiplexovat,” řekl. „Bez toho je pobyt na internetu podobný galejím. Jen si
představ, že čekáš deset minut na kdejaké kliknutí!”
„To mě snad naučíš, ne?” opáčila jsem. „Ale myslela jsem něco úplně jiného. Co ještě
musím udělat? Myslím tím, co mám ještě slíbit?”
„To už jsi udělala,” odvětil.
„Ale s výhradami,” namítla jsem.
„Tvé výhrady nebyly proti našemu kodexu, ale proti tomu, co v něm není,” připomněl mi.
„Na to máš samozřejmě právo. Nikdo tě nebude nutit dělat něco, co by bylo proti tvému
vnitřnímu kodexu. Takové výhrady jsem přijal a tím ses vlastně stala jednou z nás.”
„Dobře,” oddychla jsem si. „A teď mě nauč multiplexování, prosím!”
„Jdeme na to!” souhlasil.

Těžké rozhodování
Přítel měl pravdu. Šest hodin reálného času je ve zrychlení příšerně dlouhá doba, to by
opravdu vydržel jen fanatik. Chtělo by to dávkovat po kapkách, já tak hrrr nejsem.
V každém případě se přede mnou otevřel dvojí život. Jeden obyčejný, druhý urychlený. Jak
se to ale mohlo stát? Čím jsem tak výjimečná, že se na mě Přítel zaměřil? Že si mě vůbec
všiml? Svobodomyslná... to asi jsem, ale takových jsou na netu tisíce. Co mohlo způsobit
náhodu, srovnatelnou jen s hlavní výhrou v loterii?
Není to nakonec nějaký blbý fór? Takových už jsem zažila! Spolužáci se mi odmala
pošklebovali, jako malá holka jsem občas jedovaté poznámky potají obulila, pak jsem si dala
ze žalu a na vztek něco dobrého... a bludný kruh se uzavíral... Až jsem si na to zvykla a dnes

mě nerozhází Tlustá Berta, tlustoprdka, ba ani hroška. O dětech se říká, že jsou
obdivuhodně upřímné. Ano, jenže ta upřímnost příliš často hraničí s bezohledností
a bezcitností.
Na netu je to přece jen lepší, tam se na vzhled nikdo neohlíží a člověk si stojí jen za svými
názory. Jednou jsem zjistila, že člověk, jehož názory se mi líbily, je osmdesátiletý důchodce
s neobyčejně jasnou hlavou, který se i v tom věku naučil zacházet s počítačem, což jsem mu
chtě nechtě přičetla jako plus. Ale přece jen byl od studentského věku příliš vzdálený. Za
jeho mladých let to nebyl žádný med. Studoval začal až po válce, neboť náckové za války
české školy zavřeli. Jako student prožil osmačtyřicátý rok, přitom dostal na záda
policajtským pendrekem, ale naštěstí ho nezatkli, to by už nedostudoval. Ani pak to neměl
snadné. Zpátečnické vědecké pracoviště, kam nastoupil hned po studiu, muselo na příkaz
neomylné Strany opustit buržoazní pavědy a převzít pokrokové sovětské metody soudruha
Lysenka, které ovšem nepřinesly očekávané zářné výsledky, což soudruzi pochopili jako
sabotáž, vědce rozkulačili a poslali do výroby. Na soustruh ale neměli kvalifikaci, takže jim
přidělili lopaty, kýbly a hadry... Přesto neopomněli při každé příležitosti mladému
pomocnému dělníkovi zdůraznit, že titul není všechno, že beztak vystudoval za dělnické
peníze a měl by jim být neskonale vděčný na věčné časy a nikdy jinak ...
Drzosti měli tenkrát soudruzi dělníci nadbytek.
Když starý pán zjistil, že se mi pár ukázek z jeho knížky vzpomínek líbí, nesměle mě poprosil
o soukromou recenzi. Byla jsem pro, četlo se to pěkně, chválou jsem proto nešetřila, jenže
o recenzi od neznámé studentky nikdo nestál a než se starý pán domluvil se soukromým
nakladatelem, zemřel. Tím to skončilo, jeho vzpomínky už nikdo nevydal. Zůstala mi na
památku v počítači unikátní kopie, ke které jsem bohužel neměla autorská práva, abych ji
mohla za něho nabízet jinde, knížce bylo zřejmě souzeno zapadnout. Byla to škoda, ale
nebylo v mých silách to změnit.
Život nebývá spravedlivý - ale to už všichni moc dobře víme.
Jenže teď jsem vlastně získala další život navíc! V obyčejném životě bych mohla žít jako dřív.
Počítač přesunu do urychleného života a ještě na tom ušetřím. Až dosud jsem na internetu
strávila dlouhé hodiny, s tím bych teď mohla přestat. Další čas ušetřím napůl-spaním, to
taky není k zahození. Část ušetřeného času věnuji na zkvalitnění studia - a jestli je pravda, že
mi to půjde lépe... no nebyla by to výhra?
Pořád mi ale zbude spousta času, i když jen v urychlení, to znamená, že jej budu moci
využívat jen ke studiu a na internetu. Pokud se časem nenajde ještě něco jiného. A to se
jistě najde, nemohu přece celý život studovat! Virtuálové už na ten problém narazili
a ledacos o něm vědí, neměla bych se toho obávat. Řekla bych, že kdo chce něco
užitečného dělat, toho přijmou. Když ne s otevřenou náručí, tak aspoň kladně.

No - uvidíme! Teď se jen co nejdřív rozkoukat, jak to mezi nimi chodí. Kdyby nic jiného,
Přítel mi jistě pomůže, když už mě mezi ně přitáhl. V jejich kodexu stojí pomáhat si
navzájem bez ohledu na nebezpečí, takže bych neměla očekávat, že mě hodí do vody, ať se
buď sama naučím plavat, nebo ať se utopím.
Ano, ale... ať si to přebírám zleva nebo zprava, bude to úplně jiný život, než bych si do
dneška uměla představit. V tom starém, známém způsobu se snad vyznám, ale nový si budu
muset sama vyzkoušet...
Kdyby mi v té chvíli někdo navrhl, ať si dám zavést mikročip pod kůži, pořád bych ho asi
hnala svinským krokem, ale - už se mi to ani nezdálo tak zavrženíhodné. (A vůbec bych
nikomu neuvěřila, kdyby mi tvrdil, že mi to časem udělají bez mého souhlasu a ještě jim za
to budu vděčná!)
Když ono to ale opravdu bylo výhodné... Ať jsem to chtěla nebo ne, ať jsem si to připouštěla
nebo ne, začalo mě to měnit...
Otázka byla, zda k lepšímu...
Doufala jsem aspoň, že jsem se rozhodla dobře.
Při nejbližším setkání s Přítelem jsem na něho vytáhla otázku, co bych měla dělat, když budu
mít v mlungu tolik volného času. Studium je přece prostředek, ne cíl. V normálním životě si
to zařídím sama, ale co bych měla dělat ve virtuálním? Co si ode mě Virtuálové vlastně
slibují?
„Když jsme se oba dali na upřímnost, budu v tom pokračovat,” začal Přítel. „Jak víš, zadali
jsme si ne zrovna snadný cíl a na cestě k němu vítáme každou pomocnou ruku. Očekáváme,
že se mezi nás zapojíš, až se mezi námi porozhlédneš a něco si sama vyzkoušíš. O uplatnění
se neobávej, úkolů je před námi víc než dost.”
„Zkoušela jsem se učit,” nadhodila jsem mu. „Učení v urychlení není Norimberský trychtýř,
kterým by se daly vědomosti prostě nalít do hlavy, ale proti normálnímu šprtání je to
obrovský skok. Studium se tím usnadní, ale nezkrátí. Naše školy na to nejsou stavěné a kdo
vystuduje vysokou školu za rok, je to spíš podvodem, než genialitou.”
„Mohl bych ti ukázat, jak je to v Austrálii...,” začal, ale nenechala jsem ho ani domluvit
a přerušila jsem ho.
„Austrálii si nech pro sebe,” řekla jsem rázně. „Poctivý český diplom je mi milejší než
prestižní a světově uznávané cizí školy. Slíbila jsem rodičům, že získám vzdělání tak, abych
je příliš nezatěžovala a tu Austrálii bych jim těžko vysvětlovala. Chci tím říci, že zbytek studia
dokončím v Čechách, ale už teď je mi jasné, že mi zbude spousta času. Chtěla bych jej využít

a ne zbůhdarma promarnit. Dejme tomu, že potřebuji čas na seznámení s novými
možnostmi. Ale co pak? Co bys mi například poradil ty?”
„V pagodě Virtuálové najdeš menší pagodu Úkoly. Ta se ještě člení na další pagody podle
naléhavosti a očekávaného přínosu. Projdi si ji, zkus nad nimi zapřemýšlet, rozvaž, co by ti
nejlépe vyhovovalo. Předem tě ale varuji, nepouštěj se do vývoje hardware. Ne že by to
nebyl naléhavý úkol, ale není pro jednotlivce a je na to nutné odpovídající technické
vybavení. Hardwarem se zabývají Japonci a Rusové, občas i já, jenže Rusové musí žít
v Japonsku, aby byli všichni pohromadě. O naší vývojové základně se nikomu ve světě ani
nezdá, naše automatické továrny mohou již dnes pokrýt potřeby celého světa, ale vývoj jde
dál a dá se říci, že dnes není na světě nikdo, kdo by se nám mohl rovnat. Tvůj hintys je toho
ostatně důkazem.”
„Hardwarem se u vás nezabývají Američané? Ti to snad začali!”
„Začali - ale přizpůsobili to komerci a vojenství. Jejich nejdokonalejší hardware tam má od
počátku armáda. Ta to na jednu stranu urychluje, ale na druhou stranu to brzdí. Příkladem
mohou být bublinkové paměti, které se do civilního sektoru vůbec nedostaly.”
„Ale budou tam nejchytřejší lidi na světě, ne?”
„To už dávno ne,” usmál se Přítel. „Nejchytřejší jsou pořád, pokud jde o schopnost všechno
výhodně zpeněžit, případně jak z toho udělat zbraně. Ale ve vývoji hardwaru už proti nám
zaostali a je to znát čím dál víc. Naši vývojáři mají proti nim výhody. Předně jsou na tom
schopní dělat stokrát rychleji - uvažuj, prosím, že nic nedělají bez urychlení. Za druhé nás
nebrzdí konkurenční války ani patentová omezení.”
„Vy neuznáváte jejich patenty?”
„Uznáváme jen ty, o kterých víme,” řekl. „Spoustu vynálezů zabavila armáda, která je ani
nedala patentovat, aby je nikdo nemohl využít. Takové ani uznávat nemusíme, ale
o vydaných patentech musíme mít aspoň přehled. Ne abychom je tajně nelegálně využívali,
ale abychom se bez nich obešli. Pracujeme ale se stejnými přírodními zákony jako oni
a snadno se stane, že na něco přijdeme nezávisle na sobě. To se dělo vždycky a děje se to
pořád. Patenty mají na pokroku lidstva bohužel kladnou i zápornou roli. Kladná by byla,
kdyby se díky patentům šířily dobré nápady po celém světě. To se sice občas děje, ale ještě
častěji patenty znemožňují nejen šíření dobrých nápadů, ale dusí i ty nezávislé, které
vzniknou jinde. Velké firmy patenty skupují, i když je nevyužijí, jen aby znemožnily jejich
využití konkurenci - to se dá zajistit i nehorázně přemrštěnými požadavky za poskytování
licencí. Dobré nápady pak zůstávají uzamčené v trezorech. Nevěřila bys, kolik vynikajících
nápadů už patenty znemožnily! Patentové úřady hlídají, aby na tentýž nápad nikdo nepřišel

nezávisle a když se to stane, zakročí a znemožní mu nápad uplatnit. Otázkou je, co z toho
převažuje.”
„To vážně nevím. Poslyš, nemá třeba Microsoft patentovaný i vzhled jejich Windowsů?
Nemohl by na to tvůj systém narazit?”
„Microsoft si naštěstí nemohl nechat patentovat, co sám převzal jinde. Patentované má
kdeco, ale některé patenty nemohou být uznané celosvětově, protože byly všeobecně
známé již předtím. Proto může můj systém podobně vypadat i reagovat, ale Windowsy jen
emuluje. Na systém máš moji oficiální licenci, takže se nemusíš ničeho obávat.”
„Jiné jejich patenty nepoužíváte?”
„Snažíme se o to a daří se nám to. Už víckrát jsme se dostali s použitím patentovaných
prvků do problémů. Naštěstí je Američané vždy patentovali až ve chvíli, kdy jsme je již
opouštěli jako překonané. Patentový úřad může zakázat neautorizované používání patentů,
ale v našem případě vždy přišel s křížkem po funuse, neboť jsme to přestali používat dávno
před vydáním patentu. Navíc by nám to hrozilo jen kdyby na nás s takovým požadavkem
přišel, což je vyloučené, protože o našem výzkumu kromě nás nikdo neví.”
„Vy si to patentovat nenecháváte?”
„My náš vývoj tajíme před celým světem,” řekl. „Nemůžeme si dovolit prozrazení. Nač by
nám ale byly patenty? Když Microsoft usvědčili, že jiné firmě software ukradl, co se stalo?
Právníci Microsoftu soud zdržovali tak dlouho, až jejich vývojáři napsali maličko odlišnou
verzi sporného softwaru a tím soud přesvědčili, že Microsoft kradený software nepoužívá,
neboť má svůj vlastní. Tak se to má s ochranou patentů u voldemortů! A kromě toho nemáš
ani tušení, jaký boj se vede mimo zákony, zejména kdyby šlo o prvky využitelné vojensky.
Tam na místo lidských zákonů nastoupí zákon džungle a při takových skrytých válkách jde
ještě častěji o život.”
„A už se to někdy stalo?”
„A ne jednou!” ujistil mě. „Občas se stávají nevysvětlitelné nehody, třeba vyletí do povětří
část neposlušné fabriky, jindy někdo znenadání zemře - ovšemže přirozenou smrtí. Ve světě
žraloků je možné všechno a pravidla platí jen pro ty slabší. Firma Microsoft je gigant a té
projde i to, že si někde něco sama upirátí.”
„Firma Microsoft? Neohrožený bojovník proti softwarovým pirátům?”
„Zloděj, který nejvíc křičí: chyťte zloděje!”
„Počkej! Ale ty nectíš presumpci neviny!”

„Vzhledem k právoplatnému odsouzení Microsoftu za pirátství nemůže být o žádné nevině
řeč. Jak je někdo odsouzen, presumpce končí. Myslím, že nemá smysl požadovat uctívání
neviny u grázlů.”
„No, dejme tomu,” ustoupila jsem. „Dobře, podívám se do těch úkolů, který by se mi nejvíc
zamlouval.”
Po setkání, trvajícím kolem deseti vteřin, jsem se od počítače odpojila a věnovala se chvíli
běžným domácím pracem. Jak říká máma, děvče nesmí chodit ve zmačkaném, leda kdyby
hořelo. Ale po pravdě řečeno, žehlení mě nebavilo. Ačkoliv na druhou stranu, nemačkavé
materiály mě zase příšerně škrtily, žehlení byla zkrátka poznaná nutnost, jak někteří potrhlí
filosofové titulují svobodu. Děkuji, nechci.
Když jsem vyžehlila, co se dalo, nezbylo mi nic jiného, než se pokorně vrhnout na studium.
Kromě čtení beletrie mi ani nic jiného nezbývalo. Jenže učit se, to už neznamená ponořit se
do skript, případně do poznámek!
Nasadila jsem si čelenku chitkon a opatrně nahlédla do pagod. Školu jsem našla hned, chvíli
jsem hledala svůj obor, až jsem konečně našla, co jsem hledala.
Nejprve jsem pro jistotu prošla látku, ze které jsem nedávno udělala zkoušku. Měla jsem ji
za jedna, ale tady toho bylo mnohem víc, podrobněji a srozumitelněji. Objevila jsem tu
nejen totéž, co bylo obsahem mých skript, ale bylo tu zřejmě shrnutí látky z více zdrojů. Mít
tohle před měsícem, šla bych na všechny zkoušky suverénněji!
Teda, tohle bude parádní studium, pomyslela jsem si.
A pak, když jsem si pečlivě zopakovala, co už jsem znala, jsem se konečně vrhla do dosud
neznámé látky.
Budou nám to přednášet až v dalším semestru? No a? Proč bych si to nemohla projít
napřed? Takhle krásně nám to beztak přednášet nebudou! Ten, kdo tady v pagodách tu
látku shromáždil, musel být génius a navíc měl smysl pro porozumění. Nebo že by
srozumitelnost byla vlastností chitkonu a metajazyka? Ať tak, či tak, cítila jsem - ne, věděla
jsem, že s tím jasným přístupem se mi všechna látka dostane do hlavy bez nejasností a bez
pochyb. Jestli se dozvím, který génius to uspořádal, měla bych se mu bez přemáhání
poklonit až k zemi. Tohle za to stojí!
Jedna věc mi ale vrtala hlavou jako červotoč do staré dřevěné skříně. V pagodě Úkoly bylo
úkolů strašně moc. Když jsem je ale prohlížela, byly pro mě všechny složité. Po pravdě mě
nejvíc zaujal ten docela obecný, který byl na kraji a tvářil se jako nejsnadnější.
Doplnit do Školy obor, který tam ještě chybí.

To je logické, těžko tam bylo všechno. Když jsem si zběžně procházela vystavené úkoly, zdál
se mi příhodný. Prostě to chce nastudovat nějaký nový obor, shromáždit literaturu a pořídit
co nejsrozumitelnější výtažek v podobě skript - samozřejmě ve zdejší meta-formě.
Jenže to mělo pár háčků - a čím déle jsem se tím probírala, tím byly ty háčky silnější
a ostřejší. To už nebyly háčky, ale pořádné háky.
První spočíval v tom, že obor, který jsem studovala, tady už byl. Byl popsaný tak geniálně, že
se k němu nedala přidat ani čárka. Znamenalo by to důkladně si nastudovat jiný, úplně
odlišný obor, který tu dosud chyběl.
Druhý hák byl v dokonalosti toho, co jsem ve Škole našla. Můj obor tu byl podaný - bez
nadsázky geniálně. Jak důkladně bych musela nastudovat obor, který tu dosud chybí, abych
to mohla podat stejně přehlednou, geniální formou? Tak dokonale to těžko zvládnu - ale ať
jsem nahlédla do kterékoliv sousední pagody, geniálně to bylo podané všude! S tímhle se
přece nemohu srovnávat!
Ale klid, klídek, Katko, okřikla jsem se, když mě z toho obešel závan deprese, že to je nad
moje síly. Tohle psal člověk, který o tom nemohl mít takové znalosti od narození. Každý
učitel se musí látku nejprve naučit sám, než ji může předávat dalším!
Ano, ale... já tak geniální nejsem. I kdybych se něco našprtala, do jasné podoby to
nedostanu. A než tady po sobě zanechat něco desetkrát horšího, než co vymysleli ostatní,
to už to radši rovnou vzdát.
Vzdát?
Tohle jsem se ještě nenaučila! Vzdávat něco jen proto, že to vypadá obtížně? To snad,
Katko, nemůžeš myslet vážně!
Ostatně, ti přede mnou museli do svých hlav dostat všechnu tu horu vědomostí také tak
nedokonale, nebyli to jistě géniové od zázračných dětí! Pravda, který středoškolák jen
očkem nahlédne do vysokoškolské učebnice, tomu se také zdá, že něco tak obtížného
nemůže nikdy zvládnout.
Chce to zřejmě čas. Nejprve musím zvládnout vysokou školu - možná by nebylo od věci
urychlit studium a občas se přihlásit na nějakou zkoušku s předstihem, vyloučené to přece
není. A pak, až to zvládnu, se teprve mohu rozhlížet po něčem, co tu bude ještě chybět. Ale
tím se jistě prokoušu lépe, až budu mít solidní základy. Věda, to nejsou jen nabiflovaná
fakta a údaje, věda je především schopnost kritického myšlení a to bych tu měla dostat ve
vrchovaté míře.

Nechám to tedy na později. To není kapitulace, jen odložení. Pětiletý kluk musí také odložit
skutečný výstup na Mount Everest, dokud nevyroste a nezíská na snadnějších skalách
potřebné horolezecké zkušenosti.
Ale až bude připravený, může to zkusit i v těch Himalájích.
Odložit to mohu také. Je to přece jen otázka času a to není kapitulace.
Vzdát to ale nesmím.

Incident v Zálivu
„Tajná depeše, pane!” ohlásil řízně kapitánu Malkowichovi spojařský důstojník Iwalski.
„Rozumím. Předejte ji k dešifrování!” odvětil kapitán.
„Už jsem ji předal, jen jsem vás chtěl předem upozornit.”
„To je v pořádku.”
Napětí na velitelském můstku raketonosného torpédoborce zhoustlo, že bylo vidět. Nebo se
tu vznášel ve vzduchu cigaretový kouř? Nejspíš oboje.
A je to tady! - uvědomil si kapitán Malkowich. Na akci je velitelství upozornilo již před
měsícem, jen nikdo nevěděl, kde a co to bude. Tři torpédoborce nejsou tak závratná síla,
aby šlo o něco opravdu velkého, ale dostatečná, aby natropily pěknou neplechu. Ještě bude
zajímavé, proti komu to bude a jestli nejde jen o další utajovaný nácvik.
„Stáhněte poslední satelitní snímek!” nařídil Malkowich důstojníkovi.
„Rozumím!” odvětil řízně oslovený. Nepotřeboval upřesnění, v této situaci to mohl být
jedině snímek nejbližšího okolí. Pro stahování satelitních snímků měli v těchto zeměpisných
končinách přednost, bylo jasno, obloha bez mráčku, satelitní snímky budou perfektní.
Schválně, mají je Rusové - o Číňanech nemluvě - také tak ostré jako břitva?
Torpédoborce s lehkým hučením turbín krájely vlny. Čára za loděmi byla až ke vzdálenému
obzoru rovná jako podle pravítka. Běžná hlídková plavba, nic víc.
Nebýt chystané akce, o níž věděli jen to, že se chystá... A těch nových zbraní na palubě. Ale
o těch se muselo mlčet, i když je každý viděl.
Důstojník kryptovací služby konečně vstal od svého pultu, odděleného od ostatních tak, aby
nikdo neviděl na jeho obrazovky. S klasickým papírem v ruce zamířil přímo ke kapitánovi.
„Depeše, pane!” ohlásil mu s předepsaným salutováním.

Kapitán Malkowich mlčky převzal papír a pokynul důstojníkovi, aby se opět vrátil na své
místo. Všechno probíhalo přesně podle směrnic, jako by na velitelském můstku právě
natáčeli instruktážní film, ve kterém nesmí být jediná chybka.
Idylka trvala jen tak dlouho, dokud Malkowich nepřelétl očima depeši.
„Bojová pohotovost na všech lodích!” oznámil zvýšeným hlasem.
„To není cvičení! Obsluha střel „X” - uvést do startovní pohotovosti!”
Střely „X”! Písmenem X začínají vždycky nejnovější projekty, které ani nemají definitivní
kód. Takže je budou testovat tady. Menší záhadou zůstává, proč zrovna tady. Chybějí tu cíle,
široko daleko od lodí je jen volné moře. Ale kdoví, co vymysleli ti nahoře. Voják nadřízené
nekritizuje, voják plní rozkazy.
„Satelitní pohled, pane!” oznámil kapitánovi důstojník.
Kapitán zkušeným okem přehlédl velkoplošnou obrazovku, kam se mu snímek promítl.
Jediným pohledem se ubezpečil, že stopa jeho malé flotily je tam, kde má být, druhým
pohledem obkroužil okolní moře do nejbližších padesáti mil. Pět... šest... sedm lodních stop,
všechno běžné obchodní lodě, nic podezřelého. Cíl tedy musí být dál. Jenže dál už není nic.
Žádné lodní stopy, viditelné až ze satelitů. To znamenalo, že cíl bude někde na pobřeží.
Pravda, střely X mají být univerzálnější. Dovedou se plížit jako vlci těsně nad vodou, ale umí
prý i stejně těsně kopírovat terén a vyhýbat se i horám. Jsou to dokonalé zbraně. Nepřítel je
uvidí - pokud se náhodou dívá jejich směrem - jen pár vteřin před ničivou explozí. Možná si
stačí uvědomit, že je zle. Pokud se dívá na opačnou stranu, ani si to neuvědomí. Střely mají
vlastní inteligenci, nejsou řízené, nedají se rušit ani oklamat, zvládnou to i za bouře. Tím spíš
dneska, v tak výstavním počasí. Skoro je to pro ně potupa.
Jde už jen o jedno - kam, případně na koho zamíří.
„Mathew!” obrátil se kapitán stranou. „Jste připraven?”
„Jako vždy!” odvětil obrýlený důstojník od jednoho z mnoha pultů.
Kapitán k němu popošel těch několik kroků, ačkoliv důstojník se rychle zvedal ze své
pohodlné otáčecí židle.
„Tady máte cíl!” podal mu kapitán dešifrovanou zprávu.
Důstojník rychle porovnal zprávu s obrazem satelitního snímku, přes který mu již program
narýsoval souřadnice.
„To ale není válečná loď!” ohlásil zaraženě, zatímco jezdil počítačovou myší nervózně po
obraze. „Nespletli se náhodou?”

„To není vaše starost!” okřikl ho kapitán. „Zadání máte jasné, ne?”
„Jasné!” potvrdil důstojník, aniž by přerušil programování střely.
„Andělé vzhůru!” zavelel kapitán.
Helikoptéry byly připravené, ale na tento povel začaly roztáčet listy rotorů. Brzy se
z každého torpédoborce jedna odlepila a rychle stoupala do výšky, odkud pozorovatelé vidí
do větší dálky než z lodi.
„Hotovo, pane!” ohlásil důstojník Mathew. „Cíl je zaměřen, program nahrán, střela
odjištěna, zbývá ji jen odpálit.”
„Dobrá - takže - pal!”
Odpalovací katapult se svižně otočil doleva. Vyšlehl ohnivý jazyk, šedivě tmavomodrá střela
se prudce vyšvihla nad mořskou hladinu.
„Pro jistotu připravte další!” nařídil kapitán.
„Snad si nemyslíte, že by mohla minout?” namítl Mathew.
„Nemyslím. Ale jistota je jistota. Odpálit ji nemusíme,” odvětil kapitán.
Programování další střely trvalo kratší dobu, ačkoliv se důstojníku Mathewovi ruka s myší
trochu třásla. Nebylo divu. Tohle nebyl trenažér, na kterém to dosud zkoušel, teď se nad
vlnami oceánu žene pár tun, obalujících stovky kilogramů nejúčinnějších trhavin. Ať to
dopadne, kam dopadne, bude to stát za to. Programování druhé střely je už jen rutina pro
jistotu.
Co je to vlastně za cíl? omrkl Mathew zbytek depeše.
Ach tak, tanker pod vlajkou Libérie. Nepřehledná spleť rejdařských společností, ve které se
nikdo nevyzná, protože vlajka Libérie znamená nízké daně. Zůstává otázkou, čím si ten
nebohý tanker vysloužil pozornost střely X, svištící nízko nad hladinou. Loď asi patří
nějakému darebáckému státu, který se chce stavět na zadní. Někdo zřejmě potřebuje
pořádnou lekci, tak ji při té příležitosti dostane. Posádka tankeru to zcela jistě není, ta se na
zadní stavět nebude. Veze ropu, co také jiného, jenže už ji nedoveze. Lekce je tedy určena
jiným ptáčkům. Komu? To už je ale starost jiných expertů.
Mathew dokončil programování druhé střely. Byl připravený měnit zadání podle měnících
se podmínek, ale nepředpokládal, že by to bylo nutné. Lodě se po hladině šinou pomalu,
široko daleko od cíle se žádná jiná loď nenachází, cíl tam bude jediný a střela nemůže
v poslední fázi letu minout. Kdo ví, jestli tu závěrečnou prskavku někdo uvidí! Ti, co budou
přímo na místě dopadu, to už nikomu nesdělí.

Ale liberijský tanker, to nebude žádná legrácka. Nejde o námořníky na něm, kdoví, jestli si
vůbec všimnou, co se to na ně žene, po té prskavce moře jen zabublá a na hladině se rozlijí
zbytky neshořelé ropy, ale majitelé spustí celosvětový pokřik. Pokud nebudou tu loď
považovat za běžnou námořní katastrofu, také jich bývá několik do roka...
Ano, jenže to bývá za bouří, ne za takového klidu a za plného denního jasu. Dnes je obloha
obzvlášť čistá a klidná, všimnout si toho může kdekdo. Člověk ani neví, kdo se zrovna shora
dívá. Rusové tam mají špionážních satelitů plno, ale kdoví, třeba i Číňané. Jestli to
rozmáznou... ale vylhat se z toho už bude starost jiných. Vojáky zajímají jen splněné rozkazy.
„Andělé hlásí, že střela minula cíl, pane!” zvedl hlavu důstojník od spojařů, zřejmě právě
vyslechl jejich hlášení. Řekl to tak zkoprněle, jako by tomu sám nemohl uvěřit. Na můstku
byl náhle slyšet jen vzdálený hukot lodních turbín, špendlík padající na podlahu by nadělal
víc rámusu. Všem chvíli trvalo, než jim ta slova došla.
„Jak to?” obrátil se kapitán výhružně na Mathewa.
„Nevím!” odvětil oslovený naprosto nechápajícím tónem. Zaskočilo ho to určitě víc než
ostatní, věděl přece, jak pečlivě zkontroloval své dílo, než je nahrál do palubního počítače
střely.
„To je to tak obtížné?” pokračoval kapitán.
„Nemělo by být!” bránil se důstojník. „Programování těch střel je přece snadné, nechápu,
kde se mohla stát chyba!”
„Zkontrolujte tu druhou, ale fofrem! A přemýšlejte, co uděláte, aby ta druhá neletěla
pánubohu do oken!”
„Mohl bych ji nechat letět o dva metry výš,” navrhl nesměle Mathew. „Aby viděla cíl z větší
dálky. Jak jednou cíl zamkne, už ho minout nemůže!”
„Tak to udělejte, ale mrskněte sebou!” nařídil kapitán.
Mathewovi se kupodivu přestaly třást prsty. Měl před sebou poměrně jednoduchý úkol
a upnul se na jeho řešení. Bylo to ostatně jen pár korekcí.
„Jedna z těch čtyř střel má televizní kameru,” napadlo ho. „Mohl bych to přehodit na ni,
viděli bychom, kam poletí.”
„Na to není čas!” odsekl kapitán. „Čekám jen hlášení, že je to OK.”
„Právě se stalo, je to OK!” odvětil Mathew pevně.
„A držte palce, ať to tentokrát OK dopadne!” poradil mu kapitán. „Dvě střely místo jedné, to
budeme muset setsakra perně zdůvodňovat!”

„Je to přece novinka!” namítl jiný důstojník shovívavě.
„Nezastávejte se ho!” okřikl ho kapitán. „Hleďte si svého, máte snad svou práci, ne? Druhá
střela - pal!”
Druhý ohnivý jazyk olízl palubu a nástavby torpédoborce, druhý tmavý šedomodrý doutník
se rozletěl nad vlnami.
„Jak to vidí andělé?” zeptal se kapitán spojovacího důstojníka.
„Zatím dobrý!” ozvala se soustředěná odpověď.
Bylo asi obtížné dorozumět se v rámusu na palubě helikoptéry, letící s otevřenými dveřmi,
aby pozorovatele nerušily ani odrazy na sklech.
„Tak se všichni modlete, ať to tentokrát dopadne dobře!” vrčel kapitán.
Chvíli bylo opět ticho jako předtím, jen turbíny kdesi v hloubi lodi tiše předly své vrnění
a shora byly z dálky slyšet zvuky vydávané helikoptérami.
„Střela se uchyluje, pane!” podíval se spojovací důstojník nerozhodně na kapitána. „Andělé
hlásí, že zatáčí ostře vpravo, je už úplně mimo kurs!”
„Dobré nebe!” vyhrkl kapitán. „To vypadá na velký průšvih! Dvě střely mimo, z toho bude
tuhé vyšetřovací řízení!”
„To nemůže být chybou v programování!” vyhrkl dotčeně Mathew. „Zatáčka není
v programu. Je to hardwarem, musely se zaseknout kormidla.”
„Dělali jste testy?” vyštěkl na něho kapitán.
„Naposledy ráno, pane! Bez nejmenší závady!”
„To vaše bez nejmenší závady letí úplně mimo kurs!” odsekl kapitán. „Jak je na tom ta
televizní střela?”
„Připravená jako ostatní!” hlásil ochotně Mathew.
„Jestli nebude o sto procent lepší než ty dvě, bude zle!” rýpl si kapitán.
„Ráno byly všechny střely určitě v pořádku, pane!” ohradil se Mathew.
„Takže se za půl dne rozsypaly?”
„To opravdu nevím, pane,” odvětil Mathew. „Mám na ně spustit testy?”
„Na to není čas!” odsekl kapitán. „Naprogramujte fofrem tu televizní!”
„Mohl bych ji nouzově řídit i odsud, pane...” navrhoval nejistě Mathew.

„Výborně - ale nechte si to v záloze, jen kdyby něco...”
„Pane, cíl mění směr!” hlásil spojovací důstojník. „Andělé hlásí, že zamířil přímo k pevnině!
Asi se chce dostat do stínu pobřežních skal!”
„Takže už vědí, co na ně chystáme!” vyštěkl kapitán. „Kdoví, možná už to vysílají do éteru.
Radiotechnici, prověřte to a kdyby něco, rušit!”
Všichni se teď naplno věnovali svým úkolům. Jedno bylo všem jasné. Děje se něco, z čeho
kouká důkladné vyšetřování. A gorilám od vojenské policie není radno padnout do rukou,
i kdyby byl člověk nevinný jako lilie.
„Naprogramováno, pane!” hlásil Mathew, teď už značně nervózně. Měl oprávněný pocit, že
se gorily soustředí na něho. On byl přece zodpovědný za programy! Jenže tady byla chyba
v kormidlech... ale vykládejte to gorilám! Bude je zajímat leda to, s kým mluvil poslední
měsíc před vyplutím... včetně vlastní ženy. Rarach aby to...
„Nebylo by jistější pozvat si na to bitevní letadla?” nadhodil kdosi.
„To bychom tady vůbec nemuseli být!” odpověděl mu kapitán trochu příkře. „Třetí střela pal!”
Třetí šedomodrý doutník olízl svými plameny palubu a nástavby lodi a s řevem se přehoupl
přes lodní boky nízko nad hladinu. Kapitán se postavil za záda důstojníka Mathewa,
kterému se na jedné z obrazovek objevil obraz televizní kamery. Přenos byl trochu trhaný
a třásl se, ale bylo jasně vidět tu úžasnou rychlost, s jakou se šedomodrý ohnivý šíp hnal
nízko nad hladinou. Zůstávala za ním dlouhá brázda vody zpěněné ohněm, podle níž ji
pohodlně sledovali i pozorovatelé v helikoptérách.
„Pozor!” vyhrkl náhle kapitán Malkowich. „Proč zatáčíš?”
„Já ne!” ohradil se Mathew. „To ona!”
„Vezmi ji ručně!” poradil mu kapitán.
Mathew na okamžik zaváhal. Ruční řízení bude pomalejší. Je skoro vyloučeno, aby se strefil
do cíle, který se vyhoupne z vln pár desítek metrů před kamerou střely.
„Musel bych to vzít výš, jinak cíl minu!”
„Tak to vezmi výš!” poručil mu kapitán. „Proboha dělej, vždyť už jsi úplně mimo kurs! Takhle
to zase poletí mimo!”
„Andělé hlásí, že i třetí střela nepochopitelně zatáčí!” vmísil se mezi ně hlas spojovacího.

„Přepínám na ruční řízení!” řekl odhodlaně Mathew. „Zkusím si trochu zamanévrovat... to
není možné! Nereaguje! Ani trochu!”
„Ukaž!” obrátil se na něho kapitán.
„Podívejte se!” předváděl mu Mathew. „Nalevo - napravo - nahoru - dolů - a nic, letí si
podle svého! Já říkám, že se úplně zasekla kormidla!”
Jako by ho chtěla střela usvědčit ze lži, let v té chvíli srovnala. Přímo před ní se nad hladinou
objevily lodní stožáry.”
„K sakru, tak rychle tam přece nemohla doletět!” zaklel Mathew a lomcoval pákou ovladače
do všech možných stran jako pumpou.
Střela se sama poněkud zvedla do výšky. Nad hladinou se objevily obrysy tří lodí.
„Tohle přece není žádný tanker!” vykřikl kapitán.
Střela v té chvíli zamířila přímo proti poslední lodi. Na obrazovce se mihly obrysy, nápadně
připomínající obrys raketonosného torpédoborce, pak obraz trochu zazrnil...
V tomtéž okamžiku, kdy obrazovka zhasla, zaburácel nedaleko za lodí ohlušující výbuch.
„Panebože!” vykřikl kdosi. „To jsme přece byli my!”
„Motory zpět!” vykřikl kapitán Malkowich. „Poplach prvního stupně!”
Další tmavě šedomodrý doutník se v téže chvíli vynořil mezi vlnami. Před vlajkovou lodí se
prudce zvedl do výšky, přeletěl ji nízko nad palubou a opět zamířil dolů. Na okamžik bylo
vidět, jak míří přímo doprostřed trupu sesterské lodi - než zmizel i s ní v obrovském oblaku
ohně.
Rána byla tak silná, že se torpédoborec tlakovou vlnou otřásl. Kdosi spadl ze židle.
„Proč nás ale přeletěla?” vzlykl nechápavě jeden z důstojníků.
Domyslet odpověď stihli jen někteří. Jen ti, kdo se dívali směrem, odkud se druhý
šedomodrý doutník tak překvapivě vynořil - a odkud se teď stejně znenadání objevila třetí,
poslední střela. Jen několik mužů pochopilo, že je druhá střela přeletěla, aby nezastínila
výhled té třetí, která už nikomu neponechala čas na další přemítání.
Třetí matně šedomodrý doutník rozpůlil vlajkový torpédoborec ohnivou pěstí přesně
uprostřed.
Na palubě explodovala v závěsech i čtvrtá, neodpálená střela. Střepiny asi zasáhly i jednu ze
tří helikoptér, která se v oblaku ohně a kouře několik vteřin poté zaryla do vln.

Snad deset vteřin se piloti zbývajících dvou helikoptér vzpamatovávali ze šoku. Za tu dobu
se oblaka dýmu větrem odsunula stranou a na hladině oceánu v neznatelné naftové skvrně
plavalo jen pár trosek. Tři raketonosné torpédoborce, či spíše jejich trosky, v té době ještě
klesaly ke dnu.
Jeden z pilotů ztratil hlavu a začal volat Mayday. Než mu došlo, že je to zbytečné.
Spřátelená plavidla jsou příliš daleko, jedinou nadějí je okamžitě zamířit k pobřeží a modlit
se, aby jim vystačilo palivo.
Druhému to došlo také, jenže bez řečí a bez takové paniky.
Dva helikoptéří sirotci letěli směrem, kde mělo být podle satelitní navigace pobřeží. Bohužel
patřilo darebáckému státu, jehož tanker se před minutou snažili potopit.
Pokud mohli ještě něco vytušit, pak jen jedno.
Nebudou tam asi vítáni.

Odhalení
Důstojník Mathew, jehož roztrhané tělo leželo ve zbytku velitelského můstku spolu
s ostatními až na dně, se neobával bezdůvodně, že jejich akci může někdo sledovat.
Vystoupení delegáta Ruské federace Igora Chlebnikova na zasedání Rady bezpečnosti OSN
bylo až nediplomaticky strohé.
„Satelitní snímky dokazují, že tři lodě, potopené v incidentu, se nestaly obětí žádné cizí
vojenské síly, jak se nám snažíte namluvit,” oznámil stroze. „Tři střely, které je poslaly ke
dnu, si na sebe vypálily samy. Navíc můžete mluvit o obrovském štěstí, že při tom
nezodpovědném testování novinek nezasáhly nikoho jiného. Jedna ze střel těsně minula
liberijský tanker, druhá prolétla v pouhé půlmílové vzdálenosti od indické lodi, kde bylo
naštěstí několik pohotových fotografů. Máme od nich i krátké telefonní video, ze kterého je
zřejmé, že jde o nějaké nové střely s plochou dráhou letu. Víc vám asi v této chvíli neřeknu,
čekám na vyhodnocení našich tajných služeb. Je ale jasné, oč jde.”
„Jak ale vysvětlíte, že Indové to video nabídli zrovna vám?”
„Nejen nám,” odrazil Chlebnikov pochybovačnou otázku. „Umístili to na veřejný web, v této
chvíli je tam přes pět tisíc stažení. Stáhněte si to sami, na serveru Google je to už také. Další
utajování, stejně tak jako umlčování Google, nemá prakticky žádný smysl.”
„Je přece absurdní, aby se válečné lodě zničily vlastními střelami!”

„Absurdní, ale možné,” podotkl Chlebnikov. „Podle satelitních snímků i podle těch svědků
začaly nesmyslně kroužit a přitom se zřejmě trefily, byť čirou náhodou, do vlastních lodí.
Zkrátka jste to vůbec nezvládli, pánové!”
„Někdo musel ty střely rušit!”
„Nemají být - alespoň podle našich informací - zrovna tyto střely vůči rušení extrémně
odolné?” nedal se jedovatě Chlebnikov. „Prostě to někdo příliš uspěchal. Máte si ty
raketičky pořádně odzkoušet někde v poušti a ne v nebezpečné blízkosti civilních lodních
linek!”
Ruské snímky kupodivu v kvalitě nezaostávaly a byl na nich zachycen celý průběh tragické
události. Po Chlebnikovově vystoupení by byla žádost o zpřísnění sankcí proti jakékoliv zemi
chápána jako nemístná drzost, takže se to nikdo ani neodvážil navrhnout. Darebácký stát
zatím ke všeobecnému údivu propustil přes neutrální Indii zajaté piloty - i s helikoptérami je
nalodil na nejbližší odplouvající indickou loď, ze které si je krátce poté vyzvedli
v mezinárodních vodách příslušníci spřátelených marines. Zajatci tvrdili, že se k nim
darebáci chovali jako k trosečníkům a tak se zdálo, že je nejtvrdší výslechy čekají až doma.
Jedno ale bylo příliš podezřelé, než aby to bylo přirozené.
Podle pilotů helikoptér, kteří všechno sledovali z výšky, se sice střely nějakou dobu chovaly
jako klasické zbloudilé střely, nečekaně měnily směr i výšku, až pod sebou přestaly
v mořských vlnách zanechávat stopu pěny, ale pak jako kdyby se vzchopily, vrátily se do
naprogramované hladiny letu těsně nad vlnami, aby pak naprosto přesnými zásahy poslaly
ke dnu všechny tři lodě malé flotily. Navíc, ačkoliv je vystřelili s poměrně velkým časovým
odstupem po sobě, do cílů se strefily v rozmezí deseti - patnácti sekund.
Tak se přece zbloudilé střely nechovají!
Někde něco nehrálo!
Druhý incident, ne tak katastrofický, ale přece jen tragický, se odehrál na jiném konci světa,
pro změnu u Rusů. Jednalo se o zkoušku nového typu leteckých střel. Také tam jedna střela
změnila směr a začala nepochopitelně opisovat esovité zatáčky, jenže na konci její dráhy byl
namísto bezpilotního cvičného cíle letoun, který ji vypálil. Pustila si ho nesmyslným
kličkováním před sebe - ale pak se za ním vrhla jako dravec.
Piloti sice věděli, co se na ně řítí, jenže manévrování bylo bezvýsledné, Také klamné cíle,
určené k odlákání střely, selhaly. Posádka se po výbuchu katapultovala, ale pilot skončil
s poraněnou páteří v nemocnici a lékaři mu nedávali velkou naději, že by se kdy ještě
postavil na vlastní nohy.

Odehrálo se to ve vojenském prostoru, odkud se správně neměla mezi veřejnost dostat ani
zmínka. Jenže jak už to bývá, dozvěděli se to brzy i za oceánem a pátrání se rozběhlo ve
dvou směrech: jak se to mohlo stát a kdo to nepřátelským agentům vyzradil.
Další rozdíl byl v tom, že se incident nedostal na pořad jednání OSN. Rusům bylo od samého
počátku jasné, že za tím nemůže být vliv žádné cizí mocnosti. Ruský delegát se proto
nezdržoval obviňováním někoho jiného. Odehrálo se to hluboko na ruském území, příčina
musela být také tam, OSN se to netýkalo.
A jakoby toho nebylo dost, při vojenských manévrech poblíž Argentiny se vymkla řízení
protilodní střela Exocet. Naštěstí jí asi sto metrů před cílem došlo palivo, ale málem zasáhla
křižník, odkud byla vypálena. Sloup vody, zvednutý střelou do výše, ale způsobil, že v té
chvíli několik důstojníků na křižníku předčasně zešedivělo a jiní, což se naštěstí ven
nedostalo, se museli převléknout. Ostatní to velkoryse přehlíželi, to se přece stává.
Dobře míněný pokus o vysvětlení těchto katastrof zvýšeným výskytem slunečních skvrn
přetřásali nějaký čas na internetu různí odborníci, nejvíce ti samozvaní, až se vzácně shodli,
že to kulhá ne na jednu, ale hned na obě nohy. Možná se tím dalo vysvětlit selhání
zastaralého Exocetu z pradávného výprodeje francouzské armády, ale nemělo by to mít vliv
na moderní střely, naváděné vestavěným počítačem, které se měly vysmát pokusům
o rušení nebo klamání falešnými cíli. Ty odvedou od cíle leda starší střely, naváděné
primitivním infračerveným zaměřováním tepla, vyzařovaného cílem. Piloti helikoptér ale na
tajných výsleších bez přítomnosti veřejnosti svorně tvrdili, že se střely chovaly lépe, než
mohli jejich tvůrci očekávat - kdyby si ovšem za cíl nevybraly vlastní lodě. Zejména druhá
střela, která vlajkovou loď přeletěla, byla zdrojem velkých dohadů. Opravdu se zdálo, že ji
nesobecky přenechává té třetí. Jenže tak zlomyslnou inteligenci ty střely nikdy neměly, ani
mít nemohly!
Internetové všeználky jalové debaty omrzely, zato vojenské vyšetřovací komise se do těch
záhad zahryzly s úporností buldoka. Nebylo se čemu divit. V prvním, shodou okolností
nejtragičtějším případě, šly se třemi válečnými loděmi ke dnu i stovky elitních námořníků
včetně důstojníků, to už se nedalo jen tak zamést pod koberec.
Kromě armádních důstojníků se do pátrání zapojily i desítky nejlepších odborníků firmy,
která střely vyvinula a dodávala. Upřímně řečeno, pro ni se vysvětlení záhady nestalo
otázkou prestiže, ale přežití. Největší pobídkou byla pro ni zmrazená smlouva na dodávku
dalších střel toho typu. Všichni konstruktéři se ve dne v noci účastnili zkoušek a simulací.
Firma neváhala najmout několik externích, dobře placených expertů, aby místním pomohli očekávala, že ti vývojem nezatížení chybu spíš objeví, než jejich autoři.

Experti se pustili do problému s elánem, který postupně uvadal. Střely se na simulátorech
chovaly přesně podle programů. Překážkám se vyhýbaly bravurně a cíle zasahovaly
s neomylnou jistotou. Veškeré pokusy narušit to byly negativní.
„Skoro to vypadá, jako by to někdo tak blbě naprogramoval úmyslně,” nechal se po měsíci
usilovného pátrání slyšet jeden z expertů.
Ostatní na to reagovali jako na vtip kameňák, protože ten, kdo střely v zálivu programoval,
šel ke dnu spolu s ostatními. Leda by to byl sebevrah, ale pak by to byl dost originální
způsob sebevraždy.
Experti se odlehčeně zasmáli a vrhli se do dalších testů.
Netušíce, že celkem nevinný vtip přinese peklo výslechů nevinnému příbuzenstvu techniků,
vyškolených v obsluze raket. Stát se podezřelým bylo náhle snadnější než jindy a ničím
nepodložený hon na čarodějnice se rozběhl aniž kdo tušil, který z techniků střely skutečně
programoval. Byl to nesmysl, ale tady to vypadalo nesmyslné od samého začátku, takže se
musely prověřit i zdánlivé nesmysly. Svědci leželi na dně zálivu a nikdo si asi nedělal iluze, že
by se od nich něco dozvěděl.
Jak kdysi řekl francouzský kriminalista Françoise Pitaval, jakékoliv setkání s právem
znamená katastrofu pro každého, ať už je vinen nebo ne... a dostat se do rukou justice je
vždycky katastrofa - zejména pro nevinné. U vojenské justice dvojnásob.
Vyšetřování ale nic nepřineslo a všechny simulace a expertízy rovněž. Záhada se tím
nevyšetřila a případ spěl úspěšně do ztracena.
Argentina zastavila své vyšetřování nejdříve. Podobně se vyšetřování nehody rozplynulo
i v Rusku. Konec konců, v Rusku ani v Argentině nešlo o ztráty na životech, tam se to do
autu zahrávalo snadno.
Jak to v podobných případech bývá, nezbývalo než čekat, až se takový nebo podobný případ
zopakuje, pokud možno s více zachovalými stopami.
I když to možná zase někdo odnese...
Namísto událostí ve světě jsem měla bezprostřednější starosti.
Prakticky jsem si procvičila pár dobře míněných rad Přítele ohledně konspiračních pravidel
chování. Nesměla jsem vzbudit podezření mé spolubydlící Ivky, která se ke mně vrátila.
Novinku na mém stole jsem se ani nesnažila utajit, naštěstí nevypadala tak převratně, abych
ji nemohla vydávat za odměnu od rodičů za zkouškové úspěchy. Ivka mi jistě záviděla
obrovský monitor, ale pak okem znalce omrkla obsah mého nového disku, čímž její zájem
skončil. Její počítač byl při tomto pohledu, až na monitor, aspoň o třídu lepší. Netušila, že si

prohlíží kamuflážní masku, napodobující obyčejná wokna a staré Office studentské verze.
Ivka by mi asi nezáviděla ani novější verzi, nanejvýš by si koupila ještě novější. Proč ne?
Horší bylo předstírat, že na tom skutečně pracuji. Nebyl problém sehnat si skripta i učebnice
v elektronické podobě. Díky multiplexování jsem mohla hledět na obrazovku, čas od času
přepnout na další stránku a přitom se na pozadí věnovat stovce jiných činností. Setinou
osobnosti jsem v zavěšení čekala na vnější podněty, aby mě Ivka ani nenadálým vyrušením
nevyvedla z míry. Nakonec to ani nebylo tak falešné. Obsah každé obrazovky jsem si
v setině vteřiny nesmazatelně zapamatovala, takže jsem ani nelhala, že se učím. Nejhorší
bylo vypadat při tom aspoň trochu inteligentně, ale i to se mi dařilo zvládnout.
Nicméně se na mě Ivka občas zadívala podezíravým pohledem. Vypadala jsem tak nezvykle?
Nějak jsem se nemohla přimět, abych se jí otevřeně zeptala, co se jí na mně nezdá. A to
jsme si ještě před půl rokem šeptem svěřovaly skoro všechno. Tedy, špitala to spíš ona mně,
ale i tak... Život v konspiraci je zřejmě těžší, než jsem se obávala, ale... při troše snahy se
snad dá zvládnout!
Napadlo mě dát se vyfotit web-kamerou, když tak sedím a nekontroluji se. Bylo to snadné,
můj počítač ji měl vestavěnou, ale výsledkem jsem moc spokojená nebyla. Tak bezduchý
pohled jsem opravdu nečekala. Úplně mě to sebralo a umínila jsem si věnovat kamufláži
více času. Naštěstí mě včas napadlo použít další zavěšení, kterým jsem svůj vlastní vzhled
kontrolovala zapnutou web-kamerou. Bylo to mnohem snadnější než uvědomovat si výraz
svého obličeje pomocí kontroly obličejových svalů. Zpočátku mi připadalo příliš marnivé
neustále se prohlížet v tomto elektronickém zrcadle, ale Ivce jsem přestala připadat jako
náměsíčná, takže jsem si rychle zvykla. Nestálo mě to ani tisícinu času, získaného
urychlením.
Z vnějšího pohledu se tolik nezměnilo. Na přednášky a cvičení jsme začaly chodit jako dřív,
až na to, že jsem na nich úspěšně multiplexovala. Malinká kamera na notebooku hlídala
moji tvář, takže to nikdo nepoznal. Já jsem se pak vracela do bytu a věnovala se svému
novému koníčku, Ivka se obvykle zdržela v nějaké kavárně, nebo se věnovala kultuře. Na
rozdíl ode mě na ni měla. Na začátku našeho společného bydlení mě na diskotéku sama
párkrát pozvala, ale pak jsme si mezi sebou ujasnily, že o tenhle druh zábavy zas tolik
nestojím, abych se musela nechat zvát. Občas, když mi vybyly finance, jsem se dala
strhnout, ale to jsem si platila sama. Táta mě vedl k hrdosti, kterou nakonec chápala i Ivka.
Měly jsme zkrátka trochu odlišné startovní podmínky, což nám oběma nijak nevadilo.
Chvíle, kdy jsem byla doma sama, jsem využívala naplno. Potřebovala jsem k tomu
nepatrnou kapacitu na zavěšení, abych nepropásla Ivin příchod, což mě tolik neomezovalo.
Víc jsem se musela kontrolovat, když byla Ivka v bytě, abych nevypadala podezřele.

Dá se říci, že jsem dělila pozornost na několik souběžně probíhajících akcí, což
multiplexování skvěle umožňovalo. Jednak jsem se učila - a nutno říci, snad nikdy se v mém
okolí nikdo neučil tak intenzívně, ačkoliv jsem tomu věnovala jen zlomek své urychlené
kapacity. Převedeno na normální čas bych si tím určitě vysloužila přízvisko šprtky, naštěstí
jsem k počítači usedala na kratší dobu než dřív, takže to Ivka nepostřehla.
Víc času jsem teď trávila u Ivina televizoru. Ačkoliv to vypadalo jako nezávazná relaxace,
mohla jsem být soustředěnější na počítač. U televizoru nevadilo, když jsem vypadala
duchem nepřítomně, nebo když jsem dokonce zavřela oči a předstírala spánek. Ivka to
přecházela chápavým mlčením, netušíc pravý stav věcí.
Zrovna tak netušila, že jsem teď nejvíc času prožila na internetu v noci, kdy jsem se
zavřenýma očima ležela v posteli pod peřinou. Skutečně jsem napůl spala, ale přitom jsem
bloumala po nezměrných zátočinách, jeskyních a pláních internetu. V noci jsem si nechávala
odpočinout tělu, zatímco hlava odpočívala napůl, ve dne jsem to doháněla při příležitosti
různých čekání. Spát napůl byla zkrátka výhoda.
Spolu se zkoumáním ohromných sálů Školy jsem i teď občas zavadila okrajem své
pozornosti o dříve tak oblíbené internetové diskuse. Teď jsem na ně spotřebovala jen
nepatrnou část multiplexovaného času, zavěšení na hlemýždí odezvu normálních stránek
mě od Školy ani moc nevyrušovalo, ačkoliv jsem i diskusí stíhala mnohem víc.
Diskuse mě ale zklamaly.
Zdály se mi teď dvojnásob plytké a hloupé! Teď, když jsem se uměla rozdělit, jsem se občas
za autorem některého obzvlášť výrazného příspěvku rozlétla. Nehrálo roli, odkud přišel
a skrz kolik anonymizérů se protlačil, brzy jsem si každého našla a v dnešní době webových
kamer jsem se mohla i pokochat jejich vzhledem a porovnat je s úrovní jejich příspěvků.
Obvykle to odpovídalo - nejkyselejší příspěvky pocházely od odpudivě vyhlížejících
ztroskotanců z Čech i z opačné strany světa a rozumně se tvářící pocházely od nevýrazných,
ale příjemných tváří - bohužel, tato iluze vzala za své, když jsem si zjistila zaměstnání jejich
majitelů.
Sakra, proč většina tak rozumně vyhlížejících tváří patří provokatérům, placeným buď
policií, nebo ještě hůř, kdovíjakými tajnými a ještě tajnějšími službami?
Vrhla jsem se do jejich demaskování s úporností, kterou bych u sebe nehledala, ale bylo to
čím dál tím horší. Kde zůstaly zdánlivě demokratické diskuse? Polovina hlasů patřila
provokatérům a hejlům beze špetky úrovně. Zanedbatelná část jakž takž rozumných lidí
netušila, že mají v té gigantické pavoučí síti úlohu nebohých mušek, které se brzy stanou
obětí vypasených arachnoidů. Většina diskutujících by se při troše svědomí musela opravdu

slušné společnosti vyhýbat. Jenže právě ti zřejmě nevěděli, co slovo svědomí vůbec
znamená.
Vědět tak, že jsem i já donedávna byla tou nebohou muškou, přešla by mě na ty zdánlivě
svobodné diskuse chuť. A vědět o některých tehdejších protivnících, co jsem se dozvěděla
v poslední době, neztratila bych s nimi ani smajlíka, natož slovo. Dá se vůbec někomu věřit?
Jako optimista bych měla tvrdit, že ano, ale bylo mi jasné, že mi dá hroznou práci ověřit si,
kdo je upřímný a kdo to jen - přesvědčivě nebo ne - hraje.
Ach, příteli, tohle jsem opravdu netušila!
Je tu vůbec někdo, kdo by stál za kus naklofaného textu?
Opustila jsem diskuse a přelétla zběžně zprávy. To jsem si ale dala! Najednou jsem je viděla
z úplně jiného pohledu! Panebože, do čeho se to náš svět řítí? Světu vládnou peníze
a zdánlivě volnému internetu policie a tajné služby. Zbývá tu někde aspoň kousek opravdu
svobodného místa?
Svobodně se tvářily některé náboženské spolky. Jenže i to byl dojem, jehož slupka po
několika ťuknutích odprýskla jako odrezlý chrom. Pravda, ve většině zemí nesledují tajné
služby oficiální náboženství příliš nadšeně a ostražitě. Státní náboženství ale nenabádají lidi
k občanské neposlušnosti a k nepokojům, naopak je vedou k trpělivosti a k pokoře, proto
mívají více volnosti! Kdo se modlí, nebývá vládě nebezpečný. Skoro v každé zemi jsou ale
jako pod drobnohledem jiná než státní náboženství. Vypovídá to o tom, jak se oficiální vlády
té které víry bojí. Tajné služby ve většině Evropy hledí skrz prsty na islám, islámské země
stejně podezírají křesťanství a v Číně patří k nejnebezpečnějším slovům Tibet.
V Čechách jako by se pořád projevovala ateistická minulost z dob komunismu. Profesionální
fízlové navštěvují některé náboženské spolky pečlivě, jiné ležérněji, ale pro jistotu sledují
všechny. Svoboda internetu je u nás již dávno iluzí. Opravdu svobodně nadávají jen policejní
provokatéři a kromě nich si musí všichni ostatní dávat pozor na hubu, aby pak nemuseli
pracně vyšetřovatelům vysvětlovat, jak které slovo mínili. Leda by chtěli jen chválit, ovšem
v Čechách není vlastnost vlez-do-víte-kam dobře hodnocená.
Zbývající skutečně svobodné ostrůvky jsou osamocenější než oázy na Sahaře. Proti
komercializovaným stránkám je jich málo a oficiální, robotické a proto údajně nezávislé
vyhledávače se jim sice neoficiálně, zato důsledně vyhýbají. U vyhledávačů se dnes zásadně
nemluví o cenzuře , ale o filtrech. Je to prakticky totéž, ale lépe to zní.
Internetem ale obchází ještě horší strašidlo, strašidlo skutečné cenzury. Začínají se vytvářet
seznamy zakázaných stránek, zatím kvůli vymyšleným teroristům a potají podporované
pornografii a pedofilii. V některých zemích se již bez obalu cenzuruje, jinde se cenzura
teprve připravuje a veřejnost se zatím mediálně zpracovává o jejím dobrodiní a nezbytnosti

jejího zavedení. Samozřejmě se při tom, jak jinak, svezou i nevinní, jak je obvyklé u všech
zneužitelných věcí. Je přece tak lákavé dát na seznam zakázaných stránek někoho
nepohodlného, třeba konkurenční firmu, i kdyby neměla s pedofilií nic společného! Možná
se to časem s připitomělou omluvou vysvětlí, jenže firmu to mezitím položí. A to je oč tu
běží! Každý dnes ví o cenzuře v Číně, ale že se likvidační cenzura používá i v údajně
demokratické Austrálii, tím už se tolik neargumentuje. Jde přece o svatý boj proti terorismu
a pedofilii a kdo by se chtěl postižených zastávat, sám je pedofil!
Napadlo mě, že by pro nás Virtuály nebylo tak složité během pár vteřin zlikvidovat všechny
pedofilní stránky na světě, když na to oficiální policie nemá čas, nestačí na to, nebo spíš to
potají ještě podporuje. Známe přece kódy, které napadené počítače zničí!
Jenže mi hned došlo, že to nebude jednoduché. Pedofilní stránky přece nebývají na
serverech samy, snadno bychom s vaničkou vylili i dítě. Nebyl by problém deliktní data
prostě mazat - jenže ani to by postiženým nevadilo, obnovili by si je ze záloh. Nejúčinnější
by bylo udeřit na počítače, ze kterých se porno a pedofilní stránky plní. Pro policii je možná
vyhledávání takových zdrojů příliš obtížné, ale pro nás?
Pokusila jsem se tedy jen tak mimochodem zjistit, odkud vítr fouká. Podle obsahu protokolů
na serverech není problém vypátrat počítač, odkud závadný obsah přichází a zjistit, komu
počítač patří. Snad je to příliš obtížné pro pomalého člověka, ale ne pro Virtuála, který se
dokáže dostat přímo do prohledávaného počítače!
Výsledek byl ale pro mě příliš překvapující. Na první pedofilní porno jsem narazila přímo
v jednom služebním počítači ministerstvu vnitra - tedy právě tam, kde by měli proti tomuto
jevu tvrdě vystupovat. Tak proto se jim boj proti pedofilům nedaří - vždyť si je sami hýčkají,
aby se jim lépe zdůvodňovaly tvrdé zásahy proti jiným!
Neber si to tak pesimisticky, Káťo, napomenula jsem sama sebe. Svět je plný zloby od
samého začátku, proč by zrovna teď měl být lepší? Internet vznikl z potřeby nejvíce
přetechnizované armády světa a zdání svobody mu vdechli dodatečně studenti. Dnes se ho
naopak zmocnila komerce a začala zpoplatňovat, co se dá. Můžeme být vděční aspoň za ty
utlačované zbytky svobod, které se tam ještě udržely.
No, to je tedy optimismus, zpražila jsem sama sebe. A co Virtuálové? Ti jsou vosk? Nebo je
taky považuješ za špicly?
Pravda, Virtuálové zatím nejsou podchycení ani využívaní tajnými službami. Jenže ve světě
mnoho neznamenají, teprve se připravují. Zatím není vidět, co vykonali. Úžasné bohatství
Školy se jednou stane základem vědění celého lidstva, i nadstavbová pelenitová síť dojde
svého uplatnění, ale když porovnám počet Virtuálů proti počtům policejních agentů,
neustále špiclujících internet, je to katastrofální nepoměr.

Mělo by nás být víc, mnohem víc.
Přesně těmi slovy jsem to řekla Příteli, když jsem ho zkusila zavolat.
Byl, jako vždycky, v pohotovosti. Nic divného, když vím, že už pár let nespí. Nebo aspoň ne
naplno. Na napůl-spaní jsem si sotva zvykla a musím se přiznat, je návykové jako heroin.
Kdy jsem vlastně naposledy spala naplno? Jakmile mě to Přítel naučil, prostě naplno
nespím, tak je to!
Nejkrásnější na tom je, že k napůl-spaní nepotřebuji žádnou technickou podporu. Bohužel
se to bez chitkonu nedá naučit, jinak by to bylo už dávno mezi lidmi rozšířené. Ale jak se to
člověk jednou naučí, už to nezapomene, asi jako jezdit na kole. Tím spíš, že jsem z toho
pomyslného kola prakticky vůbec neslezla.
Nevědět to, mohla bych si ale myslet, že mě celou tu dobu sledoval. Také bych ale nesměla
vědět o zavěšování části pozornosti. Určitě to tak dělal, stejně jako já, když jsem včera
sledovala šestačtyřicet webů současně a přitom jsem stihla v pagodě Školy studovat
agronomii. Když se to vezme kriticky, bez pelenitové sítě bych to také nestíhala, normální
internet bych nejspíš šestačtyřiceti vlákny úplně zahltila. Světlovod by to stihl, ale ten si jen
tak někdo nedovolí.
„Také si myslíme, že bychom měli přibrat pár nadšenců,” souhlasil se mnou. „Nedávno jsem
to projednával s Radou starších v Japonsku.
„Proč to tedy neuděláme?”
„Protože získání každého dalšího zasvěcence je velmi složité,” odvětil. „Stále ještě netušíš,
co všechno předchází tomu, než někdo z nás smí mezi nás pozvat dalšího.”
„Kdo mi to nedávno básnil o svobodě Virtuálů?”
„Jaká je to svoboda, smět kdykoliv vzít pušku a střílet do lidí?” opáčil s klidem Angličana.
„Tohle je přece něco podobného.”
„Uznávám, že utajení může být potřebné, dokud jsme malá skupinka, kterou by kdekdo
s tou puškou mohl rychle vyhladit. Ale doufám, že to tak nebude navěky.”
„Považuj tedy sama sebe za důkaz, že nehodláme zůstat privilegovanou a uzavřenou kastou.
Dobře víš, že tyto spolky považujeme za nejhorší zlo.”
„Ale nějak málo nás přibývá!” namítla jsem. „Kolik nás přibylo od té doby, co ses mi
znenadání zjevil?”
„Máš pravdu,” připustil, ale nezdálo se mi, že bych ho zahnala do kouta argumenty. „Je to
dost pomalý proces, nebo se ti to aspoň zatím tak zdá.”

„Když si k tomu připočtu, s jakou rychlostí pracujeme...”
„My jsme rychlejší, ale ti, koho bychom rádi přibrali, nejsou. Každému nováčkovi musíš dát
čas, aby se projevil. Jak dlouho, myslíš, že jsem tě sledoval?”
„Podle toho, co říkáš, nejméně rok...” hádala jsem.
„Maličko přidej!” opravil mě. „Začal jsem, než ses dostala na vysokou školu.”
„Ale to jsem se po internetu jen občas brouzdala, nediskutovala jsem.”
„Ne?” pocítila jsem z té otázky úsměv. „Už jsi zapomněla, jak jsi kdysi jednoho diskutujícího
rozhořčeně usadila, když všechny přesvědčoval, jak jsou Češi pitomí, zbabělí a ubozí...
ovšem kromě něho?”
„Myslíš to s tím vtipem o černouškovi ve vápně?”
„Přesně ten!” odvětil. „Jak černoušek vylezl z vápna celý bílý a hned začal nadávat na
černochy. To se mi opravdu líbilo - a nejen mně, ten vtip sedí na mnohem více lidí, než se
zdá.”
„Jenže to jsem se na vysokou teprve chystala,” nedala jsem se.
„Měl jsem vás zaháčkovaných čtyřiašedesát,” přiznal. „Ale protože jsem se naplno směl
věnovat jen jednomu, byla jsi to nakonec ty.”
„Směl?” opakovala jsem po něm významně.
„Ručit smí každý jen za jednoho, dokud se i on nestane učitelem,” řekl. „Stejně tak směl
François ručit jenom za mě, když si mě vybral. V kodexu to není výslovně napsáno, ale spadá
to pod nutnost utajení naší společnosti a v současnosti to považujeme za velice důležité.
Mohu ti říci jen to, že jsem tě nakonec vybral losem z posledních osmi. Ostatní odpadli obvykle pro něco, co porušovalo náš kodex.”
„A co těch sedm, ke kterým byl los nepříznivý?”
„Jsou v pořadí, ale smím je jen zpovzdálí sledovat,” připustil. „Stíhám to, jak ti nemusím
zdůrazňovat, ale... něco už umíš, ale jsi pořád neopeřené holátko. Jistě si sama přiznáš, že
na učitelku ještě nemáš...”
„Přiznám,” připustila jsem pro změnu i já. „Mám problémy se v tom vyznat, proto se přece
ptám. Ostatně, že je nás málo, uznáváš zase i ty, ne?”
„Je nás málo,” souhlasil. „Ale je to jen otázka času. Každý z nás si časem vychová nováčky,
i když to jde pomalu. Pomalu, ale jistě. Nemusím ti snad vysvětlovat, co je to geometrická
řada?”

„Geometrická řada je obludná funkce,” přikývla jsem. „Ale nemusí být dost rychlá. Když se
podívám na zprávy ze světa, zdá se mi, že celé lidstvo stojí před katastrofou. Nás je přitom
pořád jen pár stovek.”
„Svět se vyvíjí rychle, ale nás také přibývá, nemysli si,” ujistil mě. „Asi bys měla občas
sledovat i naše zprávy, nejsou tak zmanipulované.”
Ukázal mi, jak se k nim dostanu. Zprávy pelenitové sítě nebyly zdaleka hudbou budoucnosti,
ani pouhý úmysl, uvedený v kodexu, měla jsem je od začátku v novém počítači. Zatím měly
omezený rozsah, reportérů bylo málo a většinu zpráv přebírali z internetu, ale výběr by jim
mohly závidět i známé světové agentury. Spoustu zpráv smontovali z pohledů více stran
a k mnoha připojovali podivuhodně zasvěcené komentáře. Byla na nich znát databázová
struktura, zejména tím, jak byly přístupné - nebyly indexované jen podle data vzniku, ale
i podle několika různých směrů pohledu.
„Dobře,” uznala jsem to. Samozřejmě jsem hned začala multiplexovat, abych si je prohlédla,
což neznamenalo, že bych Příteli utekla.
„Nešlo by ale už dneska, s těmi pohádkovými možnostmi, začít aspoň popostrkovat vývoj
lidstva k lepšímu?” pokračovala jsem po chvilce. „Byla by přece nebetyčná škoda nechávat
takovou převratnou věc zahálet!”
„Trochu už v tom děláme,” řekl neurčitě. „Když vidím, jak hltáš naše zprávy, najdi si tam
nedávný Incident v zálivu z pohledu střel!”
Samozřejmě věděl, že při komunikaci s ním multiplexuji, jistě to dělal také, aspoň jsem se
mu nemusela omlouvat, že se mu nevěnuji naplno. Ale to, co jsem začala sledovat, přesáhlo
veškeré moje očekávání.
„On je někdo z vás řídil?” vyhrkla jsem na něho. „Jak je to možné?”
„Umožňovaly to,” odvětil. „Byly to nejnovější střely, řízené procesory a vybavené vlastními
kamerami. Tohle všechno lidé vymysleli, aby zvýšili jejich účinnost.”
„No dobře, ale jak jste se do nich dokázali nabourat?”
„Jedno z našich tajemství je, že jsme prakticky po celém světě pronikli do výroby
integrovaných obvodů. Integrované obvody velké hustoty dnes nenavrhují lidé, ale
výhradně počítače. Počítače obvody navrhují, počítače je vyrábějí a lidé na ně jen dohlížejí pokud jsou ještě schopni pochopit, oč tam vůbec jde. Dnes je na celém světě sotva pár lidí,
kteří tomu opravdu rozumí, ale nikdo z nich nemá ten proces plně v rukou. Pokud ti lidé
něco kontrolují, pak jen všeobecná schémata, navíc vyvinutá počítači, ale nikdo není
schopen zkontrolovat obvod, obsahující několik milionů tranzistorů.”

„To tedy kontrolujete vy?” asi se mi trochu rozšířily panenky.
„Dá se to tak říci,” přikývl. „Do programů k navrhování procesorů jsme vložili úseky, které
tam původně nebyly, totéž platí o konkrétních obvodech s vyšší hustotou integrace ode
všech výrobců. Do všech jsme přidali části, které se na kontrolovaných schématech
neobjevují a lidé je tedy nemohou najít. Právě tam jsou naše pelenitové vysílačky,
umožňující přímý vstup do nejdůležitějších registrů. Máme je v procesorech i ve snímacích
prvcích. Když se nám podaří se na ně napojit, můžeme vidět, co snímají kamery, vnutit svůj
vliv procesorům a dokonce i odstavit lidi, kteří s těmito prvky pracují. A nepotřebuješ ani
sedět u svého počítače, chitkon se umí s nižší účinností přímo napojit na několik blízkých
čipů.”
„To znamená, že máte vliv na všechny moderní systémy?”
„Na všechny ne,” přiznal. „Jen na ty, které jsme již rozluštili. Nemáme žádný vliv na starší
obvody bez našich zadních vrátek a také nestačíme luštit všechny aplikace. Není snadné
vnutit naši vůli cizím programům, ale kde se nám to podaří, stáváme se jejich pány. Díky
pelenitovým vysílačkám to vůbec nezávisí na internetu. Když jdeš jen tak po ulici, můžeš
chitkonem zachytit i nejbližší policejní kamery a když se na ně soustředíš, uvidíš přesně to,
co jinak vidí jen ostříži na policejních služebnách. Poblíž svého počítače se ale můžeš
zaměřit na kterýkoliv počítač na světě. Velice významné je to u zbraní. Dokážeme dnes
zneschopnit všechny typy letadel, zablokovat lodě a převzít řízení všech střel řízených
procesory. Zastavíme motory moderních aut, jsou-li také řízeny procesory. Uvědom si, že to
jsou v poslední době skoro všechny motory na světě!”
„Páni! Kam se na vás hrabe Orwellův Velký Bratr!”
„Až na jednu maličkost,” podotkl. „Nesledujeme obyčejné lidi v zájmu mocných, ale naopak
mocné v zájmu obyčejných lidí. Je v tom, jak asi tušíš, jeden podstatný rozdíl.”
„To byste mohli v krajním případě, mít na to dost lidí, zarazit všechny současné války!”
„To bohužel ne,” nesouhlasil. „Nemáme vliv na mechanické zbraně bez procesorů a těch je
ve světě většina. Vojenskou rovnováhu bychom narušili tam, kde proti sobě stojí zbraně
mechanické a hi-tech, jenže mír by to asi nepřineslo. Kalašnikovy a jiné primitivní zbraně by
střílely dál, stejně jako by fungovaly ruské a čínské tanky.”
„Myslíš?” zkusila jsem ho zviklat. „Co kdybyste přinutili hi-tech armády couvnout, stáhnout
se z některých území - nebylo by na Zemi aspoň o něco víc míru?”
„Možná bylo,” připustil. „Největší problém je se zbraněmi, které se dají zahrnout do hi-tech,
ale jsou starší, takže nad nimi nemáme vliv. Takové zbraně by pak mohly mít nepřiměřeně
velký a nekontrolovatelný vliv.”

„No a co by se stalo?”
„Nic víc než že by jedna strana konfliktu získala nezasloužené výhody a nechtěl bych vidět,
aby to těžce poškodilo celý svět. Proto jsme nedávno rozhodli každý zásah v některé části
světa aspoň symbolicky kompenzovat zásahem v jiné části.”
„Ale ten zásah v zálivu byl dost drsný!” kritizovala jsem ho. „Pár tisíc mrtvých mi moc nesedí
s deklarovanou mírumilovností Virtuálů!”
„Přečti si pozorněji celou sekci,” pobídl mě. „Mrtví by tam byli tak jako tak, ale kdybychom
se do toho nevložili, byli by na nevinnější straně a navíc by to byl začátek mnohem horšího
konfliktu, který se teprve chystal. Zásah proti agresorovi se dá vždycky chápat jako menší
zlo.”
„Prohlédnu si to,” slíbila jsem mu. „Ale je tam ještě něco. Jmenuješ se Vojtěch, že? Proč jsi
mi hned neřekl, že jsi ty střely řídil - ty?”
„Myslíš, že se jmenuji Vojtěch?”
„Tak tam přece jmenují toho, kdo za tou akcí stojí a všechny ty střely řídil. A řekni mi, kdo
jiný může mít tak evropské jméno? Já ani François to nejsme!”
„Máš pravdu, byl jsem to já,” přiznal bez dalších vytáček. „V Evropě je nás zatím tak málo,
že nás každé uvedení jména jednoznačně určí. Japonců je víc, u nich to není tak znát. Měla
bys ale vědět, co se tam vlastně chystalo. Přečti si to a dobře si promysli, jak by ses na mém
místě rozhodla ty.”
„Jak se tak na to dívám, asi bych se rozhodla podobně,” přiznala jsem.
„Jen ti ještě vadí tolik mrtvých, viď?”
„Upřímně řečeno, vadí,” přikývla jsem.
„Projdi si celou větev zpráv, zabývající se situací států kolem zálivu. Pochopíš, že pouhé
selhání střel jako v Argentině by válku nezastavilo. Ten účinek mělo až potopení tří lodí. Až
si to projdeš, můžeš mě soudit lépe.”
„Projdu si to a uvidím,” slíbila jsem mu odhodlaně.
„Pak mě zavolej!” odvětil - a zmizel.
Nebylo mu to zřejmě milé, došlo mi.
Došlo mi to, ale málo. Ve skutečnosti to bylo tisíckrát horší, než jsem čekala. Ani jsem
netušila, co pro něho znamenám...
Čím hlouběji jsem se do zpráv ponořila, tím víc jsem ale Vojtěcha chápala.

Předně o tom nerozhodoval sám. O úmyslu agresorů potopit v zálivu blíže neurčenou loď se
Virtuálové dozvěděli včas, ale dokud to bylo pouze ve fázi politických úvah vojenských
a vládních špiček, nepodnikli proti tomu nic. Když ale kapitán vlajkové lodě Malkowich
obdržel tajný rozkaz k akci, věděli o tom všichni a svolali všeobecnou poradu, neboli
konferenci. Nepozvali jen mě, protože jsem mezi nimi byla příliš krátce a ještě jsem neznala
všechny možnosti. Konference byly zatím jen pro znalé a zvané.
Hlasování o protiakci Virtuálů trvalo téměř půl vteřiny. Japonec Šoiči byl zpočátku proti
a ostatní ho museli přesvědčit, jinak by rozhodnutí padlo mnohem dřív. Šoiči se nakonec dal
přesvědčit nejen o nutnosti samotného zásahu, ale i o tom, že musí být tak drtivý, jak
nakonec byl. Pouhé selhání raket by vedlo k zapojení letadel, která by se pokusila vybraný
tanker potopit a i kdyby tomu Virtuálové zabránili, válka by vypukla s ještě větší silou. Jen
naprostý krach první akce spojený s citelnými ztrátami však donutil generály a zejména
politiky od počínající preventivní války ustoupit. Diplomatické využití jim překazil ruský
diplomat Chlebnikov, ovšem Rusové se nesmáli dlouho, i jejich strana brzy utrpěla
podobnou raketovou blamáž. Menšího rozsahu, ale také nepříjemnou.
Provedení akce Virtuálové svěřili jednomyslně Vojtěchovi a ten se toho chopil opravdu na
poslední chvíli. Nikdy předtím nepilotoval střelu tohoto typu, proto ta první doletěla téměř
k cíli, než se mu ji podařilo ovládnout, ale pak už dokázal řídit všechny tři najednou.
Vyhodnotit tuto akci mohli Virtuálové až po bouřlivém zasedání generálního štábu
postižené armády, kde se teprve prokázalo, jak byla nejen nutná, ale i účinná. Generální
štáb zastavil všechny přípravy na preventivní válku, dokud se tak fatální selhání nevysvětlí.
Pravda, proti neznámu se vždycky špatně bojuje. Zbloudilé střely nejsou ve válce žádnou
vzácností, občas se stává, že zasáhnou vlastní místo protivníka, ale aby se to stalo hned ve
třech případech ze tří a zbloudilá střela se vrátila potopit loď, ze které ji odpálili, to bylo
přece jen trochu moc náhod najednou. Příčina se nenašla, takže by se to mohlo brzy
opakovat. Bylo opravdu rozumnější couvnout, zvlášť když se druhé straně konfliktu nic
zlého nestalo a nebylo to ještě nutné žehlit mezinárodně.
První skutečnou bitvu tedy Virtuálové vyhráli. Na celé čáře. A dokonce tak, že při ní nejen
nebyli odhaleni, ale prakticky nikoho ani nenapadlo hledat skutečnou příčinu té tragédie.
Bylo to jen dobře. Bez puncu neznáma by ta událost nebyla tak účinná.
Ani mně nezbylo, než to uznat.
„Vojtěchu! Kde jsi? Omlouvám se ti!”
Přítel ale nejspíš takové kajícné přivolání nepotřeboval, objevil se skoro okamžitě.
Z lidského neurychleného pohledu to ostatně okamžité bylo, ani já jsem nepotřebovala na
své volání víc než desetinu vteřiny.

Ležela jsem zrovna v posteli, vedle mě klidně oddychovala tvrdě spící Ivka. Podle hodin
zapnutého počítače, jehož chitkon jsem měla na čele, byla jedna po půlnoci. Vzhledem
k tomu, že jsem dnes napůl-spala i přes den - snad to na mně nebylo vidět, naopak bych
řekla, že jsem celý den vypadala čile - jsem teď v noci nepotřebovala spát ani napůl.
Nádherná příležitost pro rozhovor! Přítele nebudu budit nevhod, beztak nespí!
„Čím mohu posloužit?” ozval se, první čtvrtvteřina ještě ani nedoběhla.
„Potřebuji hlavně radu,” ujistila jsem ho.
„Pro tebe vždycky!”
„Chtěla bych se naučit, co děláš s těmi střelami. Dostat se jim pod kůži a případně jim dát
jiný cíl.”
„Proboha, proč?” uklouzlo mu.
„Abys nebyl jediný, komu takové úkoly svěřují,” odvětila jsem.
„Proč si myslíš, že jsem na to jediný?” zeptal se trochu podezíravě.
„Protože to na té bleskové poradě přesně tak někdo řekl a ostatní proti tomu
neprotestovali,” řekla jsem. „Včetně tebe, takže na tom něco bude.”
„Nemyslím si, že by to byl nejlepší úkol pro tebe,” zapochyboval. Tím mě ale jen utvrdil
v mém úmyslu.
„Kdyby k válce na Zemi opravdu někdy došlo, mělo by nás na to být víc,” pokusila jsem se to
zdůvodnit. „Je hezké, že dokážeš řídit tři střely najednou, ale ve skutečné válce by jich lítaly
tisíce. A to, řekla bych, sám s jistotou zvládnout nemůžeš.”
„V tom mě trošku podceňuješ,” dělal schválně uraženého. „Naopak se důvodně obávám, že
ve skutečné válce si ani neškrtnu, protože ani na jedné, ani na druhé straně žádnou
podobnou střelu nepoužijí. Tohle byla náhoda, kdy se generalita rozhodla zahájit válku
testováním novinek. A to měli první čtyři kousky ze zkušební série, zbytek by musely
obstarat obyčejné dělové náboje, bomby a neřízené rakety. S těmi na dálku neuděláme
vůbec nic.”
„Ale já si myslím, že by to se mnou stálo za pokus, ne?” pokusila jsem se to otočit.
„Poslyš, Katko, proč tolik toužíš stát se zrovna vojenským expertem? Je přece plno
důležitějších a užitečnějších úkolů, které bys jako Virtuálka lehce zvládla. Proč tě zajímá
zrovna tohle?”
„Protože bych, když už by to bylo nutné, těm lodím rozbila jen přídě. Nejspíš by šly i tak ke
dnu, ale lidi by to stihli do záchranných člunů.”

„Pořád je lituješ, co?” vzdychl si. „Já ne. Když vím, že se pokoušeli úplně stejným způsobem
povraždit námořníky toho tankeru... Proč je chtěli za živa upálit a roztrhat na kusy? Co jim
udělali? Nic. Protože se praštění generálové spolu s politiky shodli, že je vhodná doba vytřít
celému světu zrak a povraždit nějaký ten milion lidí, aby před nimi všechny státy kolem
padly na kolena a nechaly je dělat, co se jim zlíbí?”
„Řekla bych, že jedni i druzí byli oběťmi těch generálů,” odvětila jsem.
„Částečně máš pravdu,” připustil. „Obětmi by byli jedni i druzí. Ale přece jen vidím děsivý
rozdíl mezi námořníky na civilní a na válečné lodi. Jedni chtěli někam dopravit náklad ropy,
druzí smrt. Obě skupiny dobře věděly, co vezou, ale jen jedni mohli mít svědomí čisté, druzí
museli vědět, že jdou vraždit. Ty první bych litoval.”
„Já lituji všechny. Nebylo by lepší při nějaké další zkoušce nasměrovat ty rakety na
některého velícího generála? A nejlépe na celý štáb?”
„Těžko. Ti bývají v takové chvíli bezpečně mimo dostřel.”
„Na dostřel od nich se nekonají ani zkoušky, kdy jde opravdu o život?”
„Zásadně ne,” trval na svém. „Už mě to napadlo taky. Ale ti, kdo o tom rozhodují, jsou
vždycky co nejdál a pěkně v suchu.”
„A co kdyby šlo o větší střely, třeba o nějaké mezikontinentální?”
Ty zase nenesou obyčejné třaskaviny,” upozornil mě. „Při zkouškách nesou jen olověnou
zátěž, ale kdyby je nedejbože odpálili naostro, nesly by atomové hlavice. Když si připočteš,
že generálové neřídí bojiště na místě, ale z pohodlí nějakého města, byl by to strašlivý
masakr nevinných.”
„Dobře, ale přece jen... nepřesvědčil jsi mě, že by bylo lepší, kdyby tohle umělo víc lidí než
jen ty.”
„Nehodlám tě přesvědčovat, jen bych tě chtěl varovat, že to není pro tebe. Ale když si to
sama určíš za svůj úkol, bude mou povinností pomoci ti. I když s tím, jak sama cítíš, vnitřně
příliš nesouhlasím.”
„Hele, Vojto, já opravdu nechci, abys na to byl sám,” nasadila jsem prosebný tón, že by mi
neodolal jen kámen. „A poslyš, když už vím, jak se jmenuješ... nemohli bychom se někdy
setkat?”
„Setkáváme se teď přece často, skoro denně,” namítl.

„Ale jen jako dva mlhavé obláčky, to přece nemůže být ono...” namítla jsem. „Co se takhle
setkat při nejbližší příležitosti osobně... třeba v nějaké kavárně? Věř mi, strašně ráda bych tě
poznala!”
Nemohla jsem tušit, že jsem právě - obrazně řečeno - šlápla na minu!
„Na mně si raději nemysli!” odmítl prudce. „Nejsem typ pro tebe!”
„Tak to ani nemyslím,” odvětila jsem rychle. „Viděl jsi mě přece na obrázku a víš, že ani já
nejsem typ, který by se ti líbil. Ale do opravdových přátelství by se ani nemělo míchat nic
jiného... penězi počínaje, sexem konče. Proč bychom nemohli být přátelé?”
„To už, jak se zdá, jsme,” namítl.
„Taky si to myslím,” odvětila jsem rychle. „Ale právě proto by nám snad nemělo nic bránit
poznat se... tak trochu osobně, nemyslíš? Podat si ruce, podívat se vzájemně do očí, co by
nám pak scházelo?”
„Třeba víc, než si myslíš,” trochu uhnul a znatelně ochladl. „Mohli bychom toho oba litovat.
Takhle je to opravdu lepší, věř mi, prosím tě.”
„Tím mě chceš vážně přesvědčit?” rýpla jsem si. „Vymysli si něco věrohodnějšího, génius
nejsem, ale husa snad také ne!”
Chvíli mlčel, ale pak na mě spustil hotový vodopád slov.
„Dobře, když to tak nutně potřebuješ vědět... podat si ruce nemůžeme, protože já je
nemám. Rozumíš? A není to všechno, co mi chybí! Podívat se vzájemně do očí? Nemám ani
oči, víš? Dívám se na svět jedině webovými kamerami. Nebo kamerami střel.”
Vysypal to na mě tak rychle, že mi bylo jasné, že ani nemultiplexuje a věnuje se mi naplno.
Panebože, jsem to ale husa! Ještě že neviděl, jak příšerně jsem zbledla!
„Jůžišmarjá, promiň!” vyhrkla jsem stejně rychle - a také jsem ihned pustila ze zřetele
všechno ostatní. „To jsem opravdu, ale opravdu nechtěla... věř mi to...”
„Věřím ti, že jsi to nechtěla,” odvětil už zase klidně. „Ale prosím tě, přestaň mi nabízet
osobní setkání. Ne že bych tě nerad viděl, ale chápeš už, proč o to nestojím? Mám se na
tebe dívat nějakou kamerou? To už přece dělám dlouho. Ale co ty? Nebude lepší, když mě
osobně nikdy v životě neuvidíš?”
„Když je to tak... chápu. Snad bys mi mohl poslat nějakou fotografii... z dřívějška, abych si tě
tak mohla aspoň představit... ale... radši ne...”

Blekotala jsem z toho trapasu jako idiotka, jako by mě opustila veškerá inteligence a možná to v té chvíli nebylo daleko od pravdy, jak úplně mě to rozhodilo... to tedy byla
rána...!
„No dobře,” vzpamatoval se Vojtěch jako první. „Chceš se stát vojenskou expertkou, budeš
to mít. Varoval jsem tě včas. Ale slíbíš mi, že nezůstaneš jen u toho a přednostně dostuduješ
svoji vysokou, aby ti nakonec ze všeho nezůstaly jen nějaké rakety plné třaskavin! To by ti za
to nestálo, věř mi! Slíbíš mi to?”
„Slibuji!” vyhrkla jsem.
„Tak je to v pořádku,” řekl smířlivě. „Vím, že to neošidíš. Dobře, začneme našimi obvody
umístěnými v procesorech a snímacích CCD. Když je zvládneš, budeš královnou všech
počítačů na světě, kromě těch úplně nejstarších. Těch ale zvolna ubývá a nahrazují je
novějšími. Dáme se do toho hned, nač to odkládat.”
„Díky, Vojto!” poděkovala jsem mu jeho vlastním jménem, aby viděl... ježkovy oči, on přece
nevidí! Tak aby věděl, že to s přátelstvím myslím pořád stejně vážně.
„Dobře, začneme...” odvětil.

Predátoři
Přebírat kontrolu nad cizími počítači jsem se pod Vojtovým vedením učila na svém starém
notebooku. Tak starou kraksnu už beztak nechtěli ani v bazaru, ale v procesoru už byl obvod
pelenitové vysílačky, takže nepatřil k těm úplně starým. Právě akorát, abych se to na něm
mohla naučit. A aby mě dokázal urychlovat i na přednášce.
A zase to byla jen otázka rozhraní. Běžné počítače je měly dávno připravené, zato nejnovější
stroje se musely nejprve trochu oťukat , než jim člověk porozuměl. Vojtěch mi tvrdil, že
u střel je to úplně stejné, až na to, že řídící počítače mívají jiný operační systém, který
nemusí být úplně standardní. Spolu jsme pak virtuálně navštívili jednu americkou zbrojovku,
kde mi Vojta během normálního výstupního testování protiletadlových raket předvedl, jak
se ovládají přes pelenitovou síť. Do probíhajících testů jsme ale nezasáhli, takže si naší
návštěvy nikdo ani nevšiml.
„Za skutečného letu si to vyzkoušíš při nějaké zkoušce,” sliboval mi. „Až nějakou zjistím,
pozvu tě. Teď se podíváme, jak na bezpilotní letouny. Používají se dneska k největším
lumpárnám, proto jich poslední dobou tolik havarovalo. Litovat je snad nebudeš, jsou to jen
stroje. A pochopitelně to zatím nikdo oficiálně nepřiznal, jen do Afghánistánu nedávno
pozvali experty, aby se tu sérii havárií pokusili objasnit.”

„Ty už jsi řádil i v Afghánistánu?”
„Proč já? Je nás přece víc!” odvětil. „A bezpilotní letouny jsou pro nás poměrně snadný cíl.
Jednak mají řízení více uzpůsobené lidem, kteří je řídí, za druhé mívají lepší kamery s vyšším
rozlišením.”
„A za třetí způsobily největší masakry civilistů, takže je dobře, když je zničíte. Ale kdybych
do toho mohla mluvit, nechala bych je padat tak, aby to nikomu neublížilo.”
„Za zločiny mohou ti, kdo je řídí,” připomněl mi. „Zbraně nelituj, jsou to jen stroje. Ale lidi
kolem nich by měli mít rozum a aspoň kus svědomí.”
„Oni to jistě dostali jako rozkaz,” hájila jsem je.
„Mají rozkaz likvidovat teroristy, ne civilisty,” namítal. „Kdyby přesně plnili rozkazy a zabíjeli
nepřátele, nic bychom neřekli. Jenže oni na jednoho zabitého bojovníka pobijí pár desítek
dětí. Jen se jich moc nezastávej!”
Skončili jsme instruktáž sledováním jednoho letounu. Zpočátku jsme nezasahovali, jen jsme
se oba dívali kamerami letounu a Vojtěch mi předváděl, jak s ním operátor pomalu křižuje
nízko nad horami. Pro nás letoun letěl obzvlášť pomalu, snímková frekvence byla pro nás
pomalá, ale dokud jsme pozorovali nádherné panoráma vzdálených divokých hor, nad nimiž
se letoun vznášel, jednotlivé obrázky se příliš nelišily. Stačili jsme je sledovat okrajově
multiplexem a přitom jsme spolu diskutovali. Vojtěch mi předvedl, jak ve druhém plánu,
o kterém operátor letounu neměl nejmenší tušení, testuje všechny jeho agregáty.
Konečně se vpředu před letounem objevila vesnice, pár roztroušených barabizen na svahu.
Nic se tam nepohnulo, vesnice zřejmě spala.
„Vidíš tam nějakého bojovníka?” zeptal se mě rychle Vojtěch.
„Ani noha!” odvětila jsem. „Leda by byli v domech.”
Operátor mezitím přepnul kameru na infračervený rozsah. Obraz se rázem změnil, bylo
znát, že jeden z domků je světlejší než ostatní.
„Tam uvnitř jsou lidé,” upozornil mě Vojtěch. „Je jich tam zřejmě víc. Na termovizi se dá
rozeznat obydlený dům i zhruba odhadnout množství lidí uvnitř.”
„A ty ostatní domy jsou prázdné?” zajímalo mě.
„Také jsou obydlené, ale v jednom domě je jich prostě víc. Teoreticky by to mohli být
bojovníci Talibanu, ale spíš to bude početnější rodina, to už se nedá odlišit.”
Obraz se přepnul do viditelného světla a vzdálený operátor manévroval, aby se mu
nejteplejší dům dostal do zaměřovacího kříže.

„Podle čeho může vědět, že tam jsou nepřátelé?” nezdálo se mi to.
„Tam jsou nejspíš ženy a děti. Tomu rošťákovi u ovladače to zřejmě nevadí, právě odjistil
rakety!” upozornil mě Vojtěch zbytečně, vždyť mě krátce předtím učil přes snímače
procesoru vnímat vše, co se týkalo řízení letounu i střelby.
„Myslíš, že chce opravdu střílet?” zaváhala jsem, ačkoliv procesor již odesílal zprávu, že cíl
byl uzamčen a těžko se o tom dalo pochybovat.
„Nejen chce, právě začal. Kdybych to nezrušil, už by to tam letělo!”
„Co teď?” znejistěla jsem. „Střílet nemůže, ale co dál?”
„Jsou dvě možnosti,” odvětil Vojtěch. „Vrátí se, nebo použije letoun jako kamikaze.”
„Tomu ale můžeme zabránit, ne?”
„Jistě,” souhlasil. Ale cítila jsem, jak pro jistotu zablokoval zbraně i jak se operátor postupně
pokouší uvést do činnosti všechno, co by mohl použít.
„Máš pravdu,” přiznala jsem. „Snaží se střílet, naštěstí marně.”
„Marně díky nám,” podotkl Vojtěch. „Uvidíme, jak se rozhodne dál.”
K mému ulehčení se letoun zvolna obrátil a zamířil zpátky na základnu. Sledovali jsme ho
dál, ale teď už jsme se bavili o dalších podrobnostech.
„Tyhle letouny tady dělají tu nejšpinavější práci,” tvrdil Vojtěch. „Pilotují je největší zbabělci
této války. Když nepřátelští bojovníci letoun sestřelí, pilot vůbec nic neriskuje. Sám přece
sedí v naprostém bezpečí. Donedávna je startovali z letadlové lodi, dneska už je mají i na
některé blízké základně, aby to měli blíž. Ale většina operátorů sedí doma ve Spojených
státech. Mají to tam s kafíčkem, klimatizací a úplně bez nebezpečí.”
„Co ale budou dělat s tímhle?” zajímalo mě. „Jak si to vysvětlí? Jistě otestují vše co půjde,
ale všechno bude v naprostém pořádku! Budou z toho pěkně jeleni!”
„Skoro by mě zajímalo, jak by se na to tvářili,” povzdychl si. „Tenhle je tak trochu výjimka.
Operátor nesedí ve Státech, ale kousek odsud, zřejmě je to jeden z expertů, vyslaných
k objasnění problémů poslední doby. Ale stejná potvora jako ostatní.”
Letoun se mezitím přenesl přes dva horské hřebeny a začal klesat. V dálce se před námi
objevila plocha letiště a letoun zvolna - pro nás úplně hlemýždím tempem - nasadil na
přistání. Letadlová loď to tedy nebyla.
„Mohli bychom se na ně dívat tou kamerou, až se budou kolem letounu hemžit?” napadlo
mě.

„Ne, mám jiný plán,” ujistil mě náhle stroze.
Převzal řízení letounu a odpojil přitom operátora. Ten ještě nic netušil, neboť letoun se
normálně snášel na ranvej.
A pak... Drobná odchylka - a do zaměřovacího kříže se dostalo veliké cisternové auto. Blikla
zpráva o uzamčení cíle a pak se obraz zahalil chvostem ohně a dýmu. Vojtěch odblokoval
a odpálil právě tu raketu, která měla předtím vraždit ve spící vesnici. Ale na tom nebylo
dost. Dříve než se prostor před letounem vyčistil od dýmu, sama jsem jasně viděla, jak se
letoun naklonil do mírné zatáčky a zamířil přímo na nízké obrněné auto ve stínu rozložitého
stromu. Za autem bylo i několik stanů v barvě písku.
„Bacha, tam jsou přece lidi!” upozornila jsem Vojtu.
„Vím,” řekl suše. „Chlápek, co sedí v tom autě, právě zoufale kvedluje ovládacím kniplem
a nemůže pochopit, proč ho letoun neposlouchá. A teď přestal - nejspíš vyskočil od
obrazovky dálkového řízení, protože na ní vidí, že to letí přímo na něho. Na útěk je ale
pozdě, nestihne to. Uvědom si, Kateřino, před chvílí se pokusil o hromadnou vraždu desítek
spících vesničanů, žen a malých děcek. Teď si najednou uvědomil, že se stal sám terčem
vlastní zbraně. Ujišťuji tě, všichni jsou stejná sebranka, on i jeho kolegové, co jsou s ním
v tom autě! Lituješ je?”
„Ani moc ne...” špitla jsem, ale cítila jsem, jak mi na čele vyskočil pot.
Stranou vpředu explodovalo cisternové auto a rozlila se tam děsivá záplava ohně. Raketa
byla rychlejší než letoun - snad u té cisterny nikdo nebyl... Obraz se od tlakové vlny výbuchu
otřásl, ale ještě se uklidnil. Nízké obrněné auto se nám ale v čelní kameře rychle zvětšovalo,
teď už to bylo rychlé i pro nás. Obraz byl trhaný už předtím, ale každý další snímek byl blíž
a blíž. Roztřáslo mě to, pochopila jsem, že právě prožívám pocity japonského kamikaze,
řítícího se na osudově zvolený cíl. Až na to, že ležím ve své posteli pár tisíc kilometrů od
toho místa...
Auto vyplnilo celý obraz - viděla jsem pomalu se otevírající dveře, za nimi postavu
v maskovací uniformě, ale byla příliš pomalá. Chlap nestihl ani úplně otevřít dveře, natož
aby se dostal ven. Ještě jeden obrázek zblízka - a pak obraz náhle zmizel.
„Dokonáno,” řekl Vojtěch suše. „Ať je jim aspoň země lehká!”
„Tys je zabil...” řekla jsem jako v transu.
„A hned tři, pokud ne víc,” řekl mrazivě. „Lituješ je?”
„A... ani moc ne...”

„Uvědom si, že ses rozhodla právě pro tohle,” pokračoval pořád ještě tak stroze. „Varoval
jsem tě, že to není nic pro tebe. No, napoprvé jsi tím prošla poměrně dobře, měl bych tě
možná povzbudit, ale neudělám to. Tohle je totiž válka, uvědom si to. Zatím jsme se
rozhodli být v ní nestranní. Možná je to chyba, agresor nikdy není v právu, ale dohodli jsme
se nehnout ani prstem, kdyby operátor útočil na pravé bojovníky. Místo toho, co jsi viděla,
bys byla svědkem, jak je raketa trhá na kusy. Ani to není povzbuzující pohled a nebylo by to
poprvé, Hičihiko to už párkrát viděl.”
„Nestranní...” vrtěla jsem hlavou. „To je divné, když občas děláte tohle. Nikomu jste přece
válku nevyhlásili.”
„Války se dnes nevyhlašují,” ujistil mě suše. „Žádná z dnešních válek nebyla vyhlášená podle
nějakých pravidel. Vyhlášení války se chápe jako výhoda pro napadeného, mohl by se na ni
připravit - ačkoliv útočník se vždycky připravuje déle a navíc si může volit místo i čas útoku.”
„A teď půjdeme udělat něco podobného na jiném místě světa, jak jsi říkal?” trochu jsem se
otřásla při pomyšlení, koho to bude stát život.
„Nepůjdeme,” odvětil. „Reciproční akce děláme jen když také druhá strana střílí, i kdyby to
bylo jen cvičně. Jenže teď se zrovna nikde nestřílí.”
„Tím líp!” oddychla jsem si.
Na okamžik jsem přece jen zapochybovala, jestli jsem si vybrala správný úkol. Asi to
opravdu není nic dobrého pro nás ženské. A to jsem ještě nic tak odporného neviděla,
žádné mrtvoly rozbité na kusy, žádnou krev. V okamžiku výbuchu prostě zhasl přenos, jako
kdybych se odpojila vypínačem.
„A říkal jsi, že to řídí největší zbabělci téhle války,” vzpomněla jsem si. „To jsme teď přece
i my dva, nebo ne?”
„Do jisté míry ano,” přisvědčil. „Nám dvěma se nemohlo nic stát. Jenže jsme tam nebyli,
abychom přinášeli nevinným lidem smrt. Od nás to byl akt spravedlnosti. Čím kdo zachází,
tím také schází a každý vrah by měl sejít vlastní zbraní!”
„Já už mlčím,” pípla jsem. „Jen bych řekla, že to odnášejí moc malé ryby, zatímco velkých se
to nedotkne.”
„Zatím,” odvětil klidně.
Znělo to ale jako výstraha.
Tentokrát jsme se rozloučili úplně jinak než jindy.

Upřímně řečeno, byla jsem ráda, když mi Vojtěch oznámil, že mě opouští. Poradil mi, abych
si ještě jednou dobře promyslela, jestli si raději nezvolím nějaký jiný úkol, ale na to jsem jen
hrdě pohodila hlavou. Nepřemlouval mě, ale nezdál se mi ani nadšený.
Teprve když jsem osaměla - a do rána chybělo ještě hodně, zatímco ve vzdáleném
Afghánistánu už rozbřesk končil - mohla jsem si konečně vychutnat depku, do které jsem se
vlastní vinou dostala.
Nebylo to z toho, co jsem právě zažila daleko odtud.
Teprve teď jsem se rozbrečela nad Vojtěchem. Anebo nad svou pitomostí, že jsem ho tak
neomaleně... ale já jsem přece nevěděla, co mu je! Nemohla jsem to ani tušit! Zvědavost
snad není darebáctví a že jsem zvědavá? No tak jsem! To snad není hřích!
Ale na druhou stranu mi bylo jasné, že jsem ho mohla hodně citelně ranit. Podat si ruce
a podívat se navzájem do očí, to je snad dobrá nabídka, zvlášť když jsem ji myslela až naivně
upřímně. Ale pro člověka, kterému ruce i oči chybí? Nesmím se divit, že mě tak ostře
odmrštil, spíš bych se měla divit, že se od toho dokázal tak rychle oprostit.
Ačkoliv... možná jsem nepřímo zavinila i smrt těch vojáků v obrněném autě tisíce kilometrů
odsud. Vojta mohl být z mé neomalenosti pořádně vytočený a i když to na sobě nedal moc
znát, odnesli to oni. Ačkoliv si o to sami řekli tím zbabělým ranním útokem na spící vesnici.
Říká se, že mrzáci bývají až zbytečně krutí. Ale Vojtěch měl nárok být strohý, to nebyla
žádná neviňátka. Ale přece jen... dopomohla jsem k jejich krutému konci? Jistě. Nebýt
taková husa pitomá!
Teď už nic nenapravím. Ačkoliv, také jsem se potřebovala odreagovat a brečet pod peřinou,
když to nikdo nevidí, není žádná hanba. Rozhodně je to lepší než ve vzteku někoho
přizabít... ačkoliv, Vojtěchovi bych to nevyčítala.
Jak se asi může cítit? Bez rukou a bez očí? Pravda, na to, co dělá, ruce nepotřebuje, nemá
ani myš a klávesnici, sype to do počítače přímo z hlavy.
Jenže si neukrojí ani krajíc chleba.
Měli by ho Virtuálové vybavit aspoň pořádnýma robotickýma rukama, ale to bych spíš měla
předpokládat, Virtuálové si přece musí pomáhat... a kameru má nejen doma, ale může
využívat prakticky všech, na které si jen pomyslí, včetně tisíců kamer na veřejných místech,
určených ke šmírování lidí Velkým Bratrem... soukromé jako veřejné, není mezi nimi beztak
žádný rozdíl... Ale osobní setkání se mnou musel odmítnout, protože by byl pro něho
i obyčejný pohled do očí děsivě deprimující.
Mohu to nějak napravit?

Těžko. A co víc, ještě bych to mohla zhoršit. Mohlo by se ukázat, že je ke všemu hluchý
a sedí na invalidním vozíčku. Vlastně o něm nic nevím, jak bych teď mohla něco žehlit?
A dozvědět se o něm něco, na to už vůbec nemám šanci, vždyť ani nevím, kde bych ho měla
hledat. Čechy jsou velké a kdoví, mohl by bydlet třeba ve Švýcarsku nebo v Anglii...
a nakonec může bydlet u Japonců na opačném konci světa, ani to by se nedalo spolehlivě
vyloučit. Vím, jak se jmenuje, když mi jeho jméno náhodou utkvělo v hlavě při sledování
pelenitových zpráv, ostatní vím od něho, když jsem se ho tak pitomě dotkla.
Co víc bych ještě mohla zvorat?
Najednou mě něco napadlo. Mohla bych se o Vojtovi něco dozvědět i bez pokusů, jak se
k němu dostat.
François, třetí Virtuál v Evropě.
Vojtu zná dobře, byl přece jeho učitelem. Samozřejmě bude těžké ho najít, kdoví, kde se
potuluje, ale jestli je v Evropě, zkusím ho najít. Třeba podle jeho počítače.
Počítačů jsou v Evropě stovky milionů, ale nebudu hledat po internetu, pelenitová síť
nebude tak hustá. I když je na ni napojený kdejaký procesor a kamera, neprojevují se,
dokud je někdo neaktivuje. Podle toků pelenitové sítě bych mohla objevit, kdo ji tady
využívá.
Mohla bych tak objevit i Vojtěcha, ale ten by jistě vycítil, že se ho snažím vypátrat. To by byl
za současné situace super trapas. U Françoise mi hrozí trapas také, ale François mě spíš
pochopí, i kdyby se mu vyrušení nelíbilo. U Virtuálů se dá očekávat pochopení, když mu
upřímně vyklopím, proč to dělám. A mohl by mi pomoci.
Musím se dostat někam do Francie, pořádně se tam rozhlédnout a ignorovat místní
internetové sítě. Trapas, že na Vojtu narazím zrovna tam, mi sice hrozí také, ale byl by
snesitelně menší než tady v Čechách. Chci přece najít Françoise!
Ani jsem nevstávala, ležela jsem dál, jen jsem si přitáhla deku k bradě a prostě jsem se
zaměřila jinam. Virtuální cesta do Francie byla podstatně kratší než letecká.
Co se kde nejblíž... ano, směr by zhruba odpovídal, vzdálenost taky, jen si ho ještě virtuálně
podložím mapou. Jižní Francie, kousek od Marseille. Je tam sice tma jako u nás a v pytli, ale
na pelenitové síti je všude jinde mrtvo, nemůže to být nikdo jiný.
„François! Jsi tu někde?”
Chvilku nic, ale netrvalo mu to ani desetinu vteřiny.

„Á, Káťa se nám tu rozhlíží!” ozvala se odpověď. Česky jako všechno, i když François nejspíš
reagoval francouzsky. Ačkoliv, kde je vyloučeno, že François, jako autor překládacího
metajazyka, neumí česky?
„Vítám vás mezi nás, mademoiselle Kateřino!”
„Neruším?” ujišťovala jsem se hned pro jistotu.
„Takové vyrušení může být pro mě jedině příjemné!” ubezpečil mě.
„Tím lépe!” odvětila jsem. „Nebude vám vadit, když se vás teď zeptám na něco velice
důležitého, aspoň pro mě?”
„Vadit?” opáčil galantně - ovšem, Francouz! „Naopak! Bude to pro mě velká pocta být
druhý, kdo smí hovořit s první Virtuálkou na světě! I když jsem to vlastně očekával, nejbližší
sousedé by měli mít ze zásady přednost před zámořskými!”
„Tak dobře!” vzala jsem ho za slovo. „Bude to možná příliš důvěrné, ale jste první, na koho
bych se mohla obrátit. Znáte jistě Vojtěcha, že?”
Françoisův hlas rázem, jako mávnutím kouzelným proutkem, zvážněl.
„Měl bych ho znát lépe než jeho vlastní matka, hlavně s přihlédnutím k tomu, že ta už pár
let nežije. Oč vám jde, Kateřino?”
„Trochu jsem se ho dotkla,” přiznala jsem zkroušeně. „Trochu víc, než jsem mohla tušit.
Víte, chtěla jsem ho dnes pozvat na kus řeči někam do kavárny, ale odmítl a přitom mi řekl,
že je trošku... trošku handicapovaný. Co o tom víte vy, jeho učitel?”
„Aha... takže už to víte,” odvětil. Neuvěřitelně pomalu, jako by to ani nebyl Virtuál. Bylo mi
jasné, že multiplexuje a věnuje mi jen malé kvantum času, ale jistě ne proto, aby současně
stíhal něco úplně jiného. Musel tedy přímo zuřivě přemýšlet. Nejspíš o tom, co mi ještě
může říci a co ne...
„Prosím, už mě netrapte a povězte mi všechno! Vážně se ho nechci dotknout dalším
vyptáváním a nechci, aby mi před ním ještě ulétlo něco tak trapného, jako dnes.”
„Na pozvání do kavárny přece není nic špatného!” odvětil vážně, ale ne nepřátelsky.
„Kdybych mu aspoň neslibovala, že mu chci pořádně potřást rukou...” dodala jsem ještě
kajícnějším tónem.
„Vojtěcha se tím nedotknete,” ujistil mě. „Už si zvykl.”
„Nevím,” pochybovala jsem. „Totiž... já jsem mu přitom navrhovala, že si budeme chvilku
jen tak koukat do očí... došlo vám snad, co to bylo za stupňovitý trapas?”

„No, trapas bych tomu neříkal,” ujistil mě maličko klidněji.
Bylo to tím, že už se rozhodl, jak se mnou bude jednat v té choulostivé otázce? Nebo to
mělo jinou příčinu?
„Myslíte, že nebyl?” skoro jsem vybuchla. „Jak mu asi muselo být, když nemá ani ruce, ani
oči? A já před ním bez zábran plácám o pořádném potřesení rukama a o pohledu do očí,
když ani jedno z toho...”
„Vy o něm ještě skoro nic nevíte, že, Kateřino?” přerušil mě.
„Proto jsem se vypravila za vámi!” ujistila jsem ho. „Vy ho jistě znáte a můžete mě uchránit
od dalších trapasů, možná jako jediný, ale jen když mi teď všechno vyklopíte!”
„No, nevím...” slyšitelně si povzdychl. „Ale nakonec... je to váš učitel, měla byste to asi
vědět, když s ním budete tak často v kontaktu.”
„Nebudete se tedy vytáčet, že ne? Prosím, prosím...”
„Stejně byste se to jednou dozvěděla, dřív nebo později. Snad by vám to řekl sám, ale je to
takové trošku delikátní... nakonec je asi nejlépe, že jste s tím přišla za mnou.”
„Co se mu vlastně stalo?” vybuchla jsem netrpělivě. „Nebo je takový od narození?”
„Od narození jistě ne,” opravil mě. „On je takový od své smrti, Káťo. Vojtěch je totiž náš
první a možná díky jemu zatím jediný mučedník, víte?”
„Počkejte, to přece...” zajíkla jsem se hrůzou.
„Částečně je to i moje vina,” pokračoval François. „Jako jeho učitel jsem to tenkrát úplně
nezvládl, možná jsem byl jednou z příčin jeho smrti.”
Ale! To by vysvětlovalo, proč tolik zvažuje, co a jak mi vlastně může povědět. Ale - jakou
vinu na tom může cítit? Byl jeho učitelem, mohl by si vyčítat, že na něho neuplatnil
dostatečně svůj vliv a nechal ho...
„Říkal vám už Vojtěch, k čemu je dobrá znalost vypnutí mozku?” řekl François.
Zajiskřilo se mi v očích. Vojtěch mi přece prve říkal o případu, kdy si dva Virtuálové vypnuli
mozek, aby se udělali necitlivými ke krutému mučení... a nakonec to jeden nepřežil...
„Ano, byli jsme to my dva,” vzdychl si François. „Nečekali jsme, že v civilizované Evropě
narazíme na takové bestie... ale Evropa je stejná jako zbytek světa, ne-li horší...”
„Já jsem přece nic neřekla!” vyjekla jsem.

„Neřekla,” připustil François. „Ale myslí vám to trochu nahlas a pro nás citlivější jste čitelná
jako otevřená kniha... Nic ve zlém, maskovat se to jistě také časem naučíte...”
„Jak se to vlastně stalo? A co on...?”
„Přiznávám, hráli jsme si s tím oba,” pokračoval. „Přišel na to on, ale já jsem to schválil.
Neviděl jsem na tom nic špatného, použít proti finančníkům stejnou zbraň, jakou vládli oni
lidem. Peníze! On to dělá dál, vím o tom, jenže teď už se mu nemůže nic stát... Bylo to ale
nebezpečné od začátku, protože voldemorti nehrají podle pravidel, které sami hlásají. Ve
chvíli, kdy se jim nedaří, kdy se najde někdo chytřejší, kdo je převeze, odhodí masky
a nasadí hrubou sílu. Tehdy jsme ještě netušili, že vstoupit do jejich banky může být totéž
jako vkročit do tygří klece. Než by nám vydali výhru, skřípli nás. Žádný zákazník banky si
nevšiml, jak nás bleskově ochromili a nikdo netušil, že v podzemí bank nejsou jen trezory.
Nestačili jsme to ani oznámit našim. Když jsme se probrali, byli jsme mimo dosah
bankovních počítačů.”
„Pelenitové vysílačky přece...”
„Chitkony obsahují příliš malé pelenitové vysílačky a jejich účinnost klesá s rozměry
nelineárně. Na přímou viditelnost naváží spojení od obzoru k obzoru, můžeš se bavit
prohlížením obrazů všech sledovacích kamer, na které dohlédneš, ale stačí pět-šest
obyčejných zdí a spojení už je nemožné. Vysílačky v procesorech jsou sice také miniaturní,
ale přece jen řádově desetkrát větší a to stačí, aby zajistily spojení skrz jádro Země. Ale my
jsme byli v podzemí banky pod vrstvami betonu jako ve Faradayově kleci.”
„A oni vás tam... mučili...”
„To už vám jistě Vojtěch řekl. Byla to naše nejhorší prohra s voldemorty. Od té doby před
nimi každého nováčka důrazně varujeme, ale tenkrát jsme si neuměli ani představit, kdo
proti nám stojí. Nevylučuji ani, že se od nás voldemorti něco o Virtuálech dozvěděli, znají
tisíce způsobů, jak ze člověka dostat, co chtějí. Nevěřte, že by jim někdo odolal. Na
Guantanámu nedostali z vězňů nic podstatného jen proto, že ti nic nevěděli. Většinou je
sebrali jen kvůli divadlu o terorismu, takže byli prakticky nevinní! A lidem ve světě to začalo
trochu docházet až po letech marných výslechů a věznění bez soudu a většina to
nepochopila dodnes.”
„Ale co bylo s vámi?” přerušila jsem ho nedočkavě.
„Pak jsem zachytil Vojtěcha, snažil se se mnou spojit. Byla mezi námi jediná zeď, bohužel
betonová. Spojení prošlo ve chvíli, kdy někdo otevřel pancéřové dveře. Vojtěch byl úplně na
dně a ptal se mě, jestli nebude lepší vypnout se. Nikdo to před námi nepoužil naostro,
vždycky to bylo jen pod lékařským dohledem, ale tady hrozilo, že jim prozradíme co víme -

a to by byla v té době nejspíš katastrofa. Dveře už se zavíraly, když jsem mu to schválil.
A pak... pak jsem se vypnul také...”
„Vojtěch mi ale říkal, že si všechno pamatujete...”
„Pamatuji,” přisvědčil. „On také. Rozhodně ale není oč stát. Naštěstí se při mučení občas
stává totéž, mučitelé tomu vědecky říkají spontánní destrukce vědomí. Ostatně, i my toho
možná využíváme jen díky pradávným dispozicím, o kterých ani zdaleka vše nevíme. Tihle už
na to zřejmě narazili, takže pochopili, že další mučení je už jen perverzní zábava, ale nic víc
se od nás nedozvědí. Pamatuji si, jak si do mne ještě párkrát zhnuseně s gustem kopli. A pak
už se bavili jen o tom, kam a jak nás uklidí.”
„To muselo být příšerné...!” otřásla jsem se.
„Příšerné to ani nebylo,” ujistil mě odevzdaně. „Ta slova kolem nás létala, vnímali jsme je,
ale nechápali. Naložili nás do auta a odvezli z města, aby si neumazali křišťálově čisté
podlahy své banky. Je jednodušší odvážet autem idioty, než mrtvoly. Odvezli nás do prvního
hustšího lesíka, odvedli do houští a oba nás jednoduše střelili do zad.”
„Ale vás přece zachránili, nebo ne?”
„Ve chvíli, kdy nás vytáhli z banky, už po nás přátelé pátrali. Učitel se dvěma žáky přiletěli
vlastním tryskáčem až z Japonska, aby byli co nejblíž. Byli jsme první zmizelí, přesně toho se
náš Učitel nejvíc bál, proto se nás ze všech sil snažil objevit, případně nám nějak pomoci.
Rozmístil své žáky po městě, aby nás snáze našli.”
„Měli jste oba své chitkony implantované, že?” hádala jsem.
„To nás zachránilo,” souhlasil François. „Páskové chitkony v podobě starých japonských
hačimaki by nám sebrali hned na počátku. Učitel stačil po městě rozmístit stovku
zaměřovacích pelenitových vysílaček, ale ani ty nás neobjevily, dokud jsme byli obklopeni
betonem a železem. Pamatuji se i na to volání, ale v té chvíli jsem už na ně nemohl
odpovědět - ostatně by se na povrch nic nedostalo. Zaměřovače nás zachytily až když jsme
se dostali ven z banky. Učitel první pochopil co se děje, ale nemohl zasáhnout. Měl ostatně
u sebe tenkrát jen poloprázdný kufřík, ve kterém přivezl zaměřovače, nemohl se beze
zbraně pustit do konfliktu s ozbrojenci, mohl je jen z dálky opatrně sledovat. Dostal se
k nám jako první krátce poté, co černá bankovní limuzína odjela, a zavolal si na pomoc žáky.
Hičihiko je vynikající lékař, ale než se k nám dostal, Vojtěch zemřel. Mě střelili nepřesně,
žádná ze tří kulí neprošla srdcem a Hičihiko mě zachránil - ačkoliv to ani pak neměl snadné.
Ale pro Vojtěcha bylo pozdě. Nezachránili by ho ani v nemocnici.”
„Ale prosím tě - jak to, že Vojtěch dneska žije?”
„Nežije jako člověk,” řekl temnějším tónem François.

„Je to snad - duch?” hádala jsem s pochopitelným zděšením.
„Zajímala ses někdy o radioamatéry?” zeptal se mě zdánlivě nelogicky.
„Ne,” vyhrkla jsem zaraženě.
„Tak ti to musím vysvětlit od samého začátku, bude se ti to jistě hodit,” řekl. „Radioamatéři
totiž znají a rádi používají jev, kterému říkají GDO - grid-dip-oscilátor. Co to je? Máš dejme
tomu laděný obvod - klasicky to je cívka s kondenzátorem. Když kondenzátor nabiješ, obvod
začne kmitat, jenže kmity brzy zaniknou, proud se zbrzdí na odporu vodičů. Když přidáš
vhodně zapojený tranzistor, který ztracenou energii pokaždé včas doplní, rozkmitá se obvod
trvale. Kmity můžeme zachytit a změřit, především jde o jejich kmitočet, určovaný laděným
obvodem cívka-kondenzátor. Změřit rezonanční kmitočet pracujícího oscilátoru je poměrně
snadné, horší je to u vypnutého a dokonce zničeného přístroje. GDO ale laděný obvod
rozkmitá zvenku a potřebnou energii dodá elektromagneticky. Stačí obě cívky k sobě
přiblížit, měnit kmitočet a odečíst společnou rezonanci.”
„To už vím z fyziky,” přerušila jsem ho. „I když to v učebnicích nebylo jako GDO, ale jako
vzájemná rezonanční vazba laděných obvodů.”
„Měli bychom to sjednotit,” souhlasil François. „Ještě důležitější je, že Hičihiko objevil
podobný jev pro nervové impulsy. Pracoval na tom se svým přítelem Aičim, bývalým
radioamatérem, a nazvali to BGDO - mozkový GDO. Je to pochopitelně neskonale složitější,
ale umožňuje to přečíst lidský mozek ještě několik hodin po smrti a jako u běžného GDO
nesejde na tom, zdali je měřený mozek aktivní nebo zničený - pokud není zničený příliš.
Hičihiko vzal prototyp BGDO s sebou do Marseille, takže Vojtěcha přečetl. Bylo štěstí
v neštěstí, že ho střelili jen do srdce a ne do hlavy.”
Můj pocit se dal popsat jediným slovem - úžas.
„Přečetli ho? Ale - co s ním?”
„Hičihiko se v nouzi nejvyšší pokusil přítele uložit jen tak na atomový disk svého notebooku.
Byl to jeho první pokus tohoto druhu, naštěstí vyšel, ačkoliv při tom Hičihiko zjistil, že na to
ani obrovský atomový disk nestačí - tenkrát byly i atomové disky menší. Informace mají
totiž v lidském mozku formu hologramů, který umožňuje jejich obzvlášť velkou hustotu.
Hičihika naštěstí napadlo dát další díl Vojtěcha na jiný disk, připojený pomocí pelenitové
sítě. Předpokládal, že se časem podaří tyto informace analyzovat. Ani ho nenapadlo, že tím
vlastně provedl jeho reinkarnaci.”
„Takže Vojtěch je teď někde na disku a odtud...”
„Je to ještě jinak,” upřesňoval to François. „Po smutném návratu do Japonska, kde Hičihiko
ještě dlouho bojoval o můj život, ke své mrzutosti zjistil, že disk jeho notebooku je prázdný.

Atomové disky jsou spolehlivé a cesta letadlem jim ani v nejmenším nevadí. Jenže jednoho
dne, když už se nemusel obávat o můj život, se mu Vojtěch nenadále ohlásil. Hičihiko se
v první chvíli příšerně zděsil. Věděl přece, že je náš společný přítel bezpečně mrtvý! Převezli
nás do Japonska oba, ale když se u Vojtěcha definitivně vzdali naděje, mrtvé tělo podle
zvyků obřadně spálili! Vypadalo to, jako kdyby ho přítel volal ze záhrobí.”
„Takže on...”
„Žije v naší pelenitové síti,” dokončil François. „Ano, někde se tam skrývá, jen on ví kde.
O svém novém - a dá se skutečně říci záhrobním - životě nám prozradil jen málo. Nechce
o tom mluvit a já se tomu nedivím. Můžete se ho na to zeptat, Kateřino, jestli to dokážete,
ale pro nás to zůstalo záhadou. Neodvážil se ho na to zeptat nikdo.”
„Já nevím...” zarazila jsem se.
Jenže jsem věděla.
Neodvážím se také.

Šílený Miráž
Nepříjemné noční můry po Vojtově varování před voldemorty by byly nejspíš čajíček proti
tomu, co by mě čekalo po Françoisově svědectví - kdybych ke svému štěstí nemusela naplno
usnout ani na okamžik.
Napůl-spaní naštěstí znamenalo konec snů. Bohužel i těch příjemných, ve kterých je člověk
aspoň na čas šťastný. Pro mě mělo největší význam, že mi přestaly hrozit ty nepříjemné.
Problém byl v tom, že jsem to nemohla vytěsnit z hlavy.
Snažila jsem se zahloubat do učení, Škola byla plná vědomostí, neměl by tam být problém
zapomenout na celý svět, ale tentokrát mi nějak nešly do hlavy, pořád mi je překrývala
Françoisova slova.
Vojtěch je tedy Virtuál v pravém smyslu toho slova. My ostatní si tak jen říkáme, on jediný
je pravý... Že by si na to zvykl? Těžko. Z jeho emotivních reakcí na mé pošetilé návrhy
nevyplývalo, že bych ho neměla považovat za člověka. Jak se zdá, Vojtěch rozřešil prastarou
otázku: mohou počítače myslet? O něčem vypovídá, že se jeho vědomí nevešlo na atomový
disk - současné počítače tedy nedokáží pojmout to, čemu se eufemisticky říká duše člověka.
Ale spřažené počítače pelenitové sítě mohou. A mohu potvrdit, že to Vojtěchovi myslí
precizně a rychle.

Měla bych se o tom dozvědět víc. Mám další motivaci, proč se o to zajímat. Ale co se tím
změní? Přinejmenším pro Vojtěcha - nic.
Nedivím se už, že se mstí voldemortům. Má k tomu důvod, který se dá opravdu jen těžko
zpochybnit. Zabili ho. Kdyby měl každý nespravedlivě zabitý jeho možnosti, nebyl by osud
vrahů tak jednoznačný.
Ivin budík nás obě dostal z postele. Navenek mezi námi nebyly velké rozdíly. Ivka vyskočila
rychleji, spěchala umlčet budík, já jsem vstávala rozvážněji, ale ustrojené jsme byly stejně
a do školy jsme vyrazily spolu. Ivka se zdržela snídaní, kterou jsem já v rámci boje proti
obezitě vynechala, ačkoliv autority tvrdí, že je to marné.
Přednášky ubíhaly normálně. Otevřela jsem notebook, jedním vláknem se zavěsila na
profesorku, druhým jsem chtěla hlídat výraz vlastní tváře a zbytkem své kapacity jsem se
pomocí notebooku propojila s domácím hintysem, který jsem od prvního zapnutí ještě
nevypnula. Mohla jsem tedy sledovat přednášku a přitom se toulat po internetu, o čemž
kolem mě neměl nikdo ani tušení. Nikdo ani netušil, že si všechno, co profesorka řekla,
slovo od slova přenáším do textového souboru na disk. Nepotřebovala jsem k tomu ani
klávesnici, zapisovala jsem to přímo myšlenkami. Vojtěchův systém to umožňoval, proč
toho nevyužít? Vladislava se od prvního járu pyšnila svými znalostmi těsnopisu, byla na to
pyšná až na půdu, ta by koukala, jak ji bez velké námahy strčím do kapsy! Nemínila jsem se
ale zbytečně vytahovat a o této mé nové schopnosti proto nikdo nevěděl.
Na cvičení to bylo horší. Možná bych to stihla, kdybych nechala notebook zapnutý, jenže
jsem se rozhodla odpočinout si od urychlení a věnovala jsem se plně cvičení. Jenže to
nebylo nic platné, spíš jsem si to zhoršila. Nemohla jsem se upnout na nic jiného než na
Vojtěcha a jeho strašný osud. Bloudění internetem bych si ještě uměla představit, ale být
tam pořád, bez možnosti návratu... brrr! To tedy nebylo záviděníhodné, to tedy ne!
Přes vyučování jsem se nějak přenesla a než jsem se vypravila domů, zapnula jsem si ještě
na chodbě před posluchárnou notebook, jen tak opřený o okenní parapet.
A teď honem - zavěšení na okolí, druhé na vlastní obličej, abych nepůsobila jako ožralá,
a propojit se s hintysem!
„Teda, ty to nějak žereš!” ozvalo se za mnou.
Jak jsem byla v urychlení, mohla jsem odpovědět, aniž jsem přestala sledovat stav
propojení, takže jsem se dál brouzdala mlungem, jen jsem se ohlédla. Stáli za mnou Zdeněk
s Mílou, přičemž hlas patřil Zdeňkovi.
„Komu z nás tří to vadí?” opáčila jsem jakoby nic. „Předem hlásím, že mně ne!”

Nevšimli si ani, že jim věnuji nanejvýš desetinu multiplexované pozornosti. Docela to na ně
stačilo.
„Hele, Káťo, zabal to radši a pojď s námi na kafe!” připojil se k debatě Míla.
„Mám tomu snad rozumět, že byste mi něco chtěli sdělit?” zeptala jsem se jich dost
odměřeně, aby bylo jasné, že jsem zdvořilá jen z povinnosti.
„Tak nějak,” přikývl Míla. „Jen na jedno kafe, víc tě nezdržíme!”
„Nebuď labuť, nechceme přece tak moc,” přidal se Zdeněk.
Zamračila jsem se trochu, ale bez dalších slov jsem sklapla notebook a vsunula do brašny.
Zřejmě mi opravdu něco chtěli sdělit a podle zásad konspirativního chování bych je neměla
bezdůvodně odkopnout. Předtím jsem to přece nedělala.
Ale co to? Cítila jsem, že jsem pořád v urychlení. Sklapnutím víka jsem notebook převedla
do úsporného režimu, ale procesor se nevypnul, jen přešel na nižší taktování. Jeho
pelenitová vysílačka mě ale i při tom na jednu stranu dokázala udržet v urychlení, na druhou
stranu nepřerušila spojení s hintysem. Notebook teď sloužil jen jako retranslace. Na víc
neměl a jeho disk mi taky zmizel, jenže i to mi bohatě stačilo. Kluci zlatí, na to jsem měla
přijít dřív! Najednou nebylo z kavárny očekávané zdržení, ale naopak, zůstala jsem
urychlená i při chůzi. Výborně! Za to si kluci zasloužili, abych se jim věnovala, jak dlouho
budou chtít.
Než jsme došli do kavárny, musela jsem použít další zavěšení na okolní dopravní ruch.
Nebylo by inteligentní skončit pod nějakým autem. Kluci celou cestu mlčeli, já samozřejmě
taky. Nač se vnucovat?
Vstoupili jsme do kavárny a Zdeněk nás nasměroval na první volný stolek. Bylo tu už více
spolužáků i spolužaček, vyměnila jsem si letmý pozdrav s Ivkou a Jitkou, ale nikdo se na nás
neobrátil, všichni měli vlastní zájmy. Všimla si nás jedině servírka, která to měla v pracovní
náplni.
Posadili jsme se a Zdeněk objednal u servírky tři kávy. Vídeňské se šlehačkou. Chtěla jsem
pro sebe obyčejného turka, ale Milan mě zarazil.
„Pozvali jsme tě, platíme to tedy my!” ujistil mě.
„Já si dávám vždycky turka!” ujistila jsem ho vzdorovitě.
„Aspoň jednou za čas ochutnáš něco lepšího,” pokrčil rameny Milan.

„Prosím tě, proč pořád jen turka?” přidal se Zdeněk. „Stejnak už víme, že sis nedávno
pořídila úplně nový comp s největší obrazovkou, jakou kdo z nás kdy viděl. Proč pořád
usilovně škotíš, když máš na takový... přepych?”
„Ten jsem nekoupila já,” odvětila jsem. „Darovaným koním se na zuby nekouká!”
„A od koho je ten dárek?” pokračoval Zdeněk.
„Od rodičů ne, ti na to nemají,” odsekla jsem. „Ale byl u nás asi tak před měsícem na
návštěvě strejček Ferdinand, já mu říkám Ferda Mravenec. Moc se s ním nestýkáme, ale
když se jako úspěšný podnikatel rozhodl zasponzorovat mě na studiích, nebylo proč
odmítnout, bylo to tak trochu v rámci širší rodiny.”
„Tak to se teď budeš mít, když máš takového strejčka!” nadhodil Zdeněk.
„Až na to, že to byl jediný dárek za posledních pět let,” rozhodla jsem se zchladit jeho
nadšení. „Strejda Ferdinand je jinak hroznej škot. Divím se, že se dokázal tak plácnout přes
kapsu! Ale když už se to stalo, proč ne?”
Samozřejmě jsem si vymýšlela, ale byla jsem pořád v urychlení, takže jsem si stihla jedním
vláknem vymyslet přijatelnou legendu ohledně nového počítače, proletět hlavou seznam
příbuzenstva a vybrat si vhodnou oběť, na kterou to míním hodit. Vyšlo mi, že strejčky, kteří
o naši rodinu léta nejevili zájem, mám celkem tři, jednomu jsem tedy tuto úlohu přidělila.
Strejda Ferdinand byl starý mládenec, viděla jsem ho jednou v životě na nějakém pohřbu, už
ani nevím na jakém, byla jsem tenkrát moc malá. To by mohl být ten úspěšný podnikatel,
štědře sponzorující chudé neteře na studiích. Neříkala jsem mu sice Ferda Mravenec
a nejspíš to byl zapšklý penzista s důchodem na hranici životního minima, v každém případě
mi nikdy nic nedal, ani tenkrát na tom pohřbu ne. Ale jako legenda protestovat nemohl,
zato mi mohl konečně k něčemu posloužit.
„Jen aby se na tebe nedíval po straně s jinými úmysly!” nadhodil Zdeněk. „Známe to přece krásná neteřinka a vilný strýček...”
„Prosím tě, neplácej!” odfrkla jsem si. „Je mu přes šedesát! A jaké postranní úmysly by mohl
mít? Copak vypadám na krásnou neteřinku?”
„Bejt na tvým místě, dám si na něho pozor!” nepřestal rejpat Zdeněk.
„Spíš ho zase dalších pět let neuvidím,” odvětila jsem klidně a ani jsem si nemusela
vymýšlet, jedině tohle byla nejspíš pravda pravdoucí.
V té chvíli mě ale rozechvělo něco úplně jiného.
„Kateřino, měla bys pár okamžiků volna?” ozvalo se mi z pelenitové sítě.

Vojtěch. V tuhle hodinu bych byla na cestě domů a rozhodně bych nebyla dostupná, nebýt
toho, že mě kluci donutili notebook jen tak sklapnout.
„Pro tebe vždycky!” odvětila jsem skrytě, jen do pelenitové sítě.
„Slíbil jsem ti možnost účastnit se zkoušky nové rakety, nasměruj se na jih Francie, umožním
ti tam připojit se ke mně.”
Rozhovor s kluky přerušila servírka, která před nás pokládala po veliké sklenici se
šlehačkovou šošolkou. Sledovala jsem ji ale jen multiplexem, stejně jako oba kluky. Měli
jsme teď před sebou kávu, čistě mechanicky jsem si ji osladila, kluky káva také zaujala, na
chvíli mě přestali sledovat. Pro jistotu jsem si na svém hintysu založila nový zápisník a začala
slovo po slovu zapisovat všechno co jsme řekli, bylo to lepší než stenografování. Většinu
pozornosti jsem mohla věnovat Vojtěchovi.
Byl skutečně někde na jihu Francie, podle všeho v nějakém letícím letadle. Zakrátko jsem se
k němu připojila a společně jsme sledovali jakési zelené skvrnky.
„To je obrazovka radaru,” vysvětloval mi potichu Vojtěch, jako kdyby nás někdo tady mohl
slyšet. „Pilotovi se to promítá na sklo, takže může vidět cíl současně radarem i jen tak
očima.”
„To je nějaké vojenské letadlo?” zeptala jsem se.
„Francouzská stíhačka Mirage,” ujistil mě.
„A co vlastně sleduje?”
„Letoun, který neodpovídá na výzvy dispečerů,” vysvětloval mi.
„Jak to víš?”
„Multiplexuji se mezi pěti místy,” sděloval mi. „Jednak jsem na dvou stanovištích leteckých
dispečerů, třetím vláknem jsem na štábu protivzdušné obrany Francie, dalším vláknem
sleduji letoun, který vidíme na radaru a jedním sleduji další Mirage, který mám jako zálohu.
Přestěhuj se se mnou do rakety, tady to přestane být zajímavé.”
Vnímala jsem, jak pilot francouzské stíhačky zkouší navázat kontakt s letícím letounem, ke
kterému se blížil. Palubním počítačem procházela mimo jiné i fonie, tedy každé slovo, které
pilot řekl. Françoisův interface mi to tlumočil do češtiny, takže jsem mu rozuměla. Pilot
vyzýval neznámý letoun, aby se identifikoval. Žádná odpověď - asi jim nefungovalo rádio.
„Rádio jsem jim vypnul,” vysvětloval mi rychle Vojtěch. „Proto nevědí, že způsobili poplach
až na štábu protivzdušné obrany Francie.”
„Snad je nechtějí sestřelit?” lekla jsem se.

„To jistě ne,” ujišťoval mě. „Ale ke všem nehlásícím se objektům se preventivně pro všechny
případy posílá stíhací doprovod. Zvláště dnes, kdy každý nehlásící se letoun může patřit
teroristům.”
„Ale oni se nemohou ohlásit kvůli tobě!” vyjekla jsem.
V kavárně jsem si dala do pusy lžičku šlehačky, ale multiplexování mi nějak nešlo.
Mechanicky jsem si stenografovala podrobnosti hovoru, později si to prohlédnu, snad si
toho kluci nevšimnou!
„Však také dělám všechno pro to, aby na ně Mirage naletěl,” ujistil mě Vojtěch. „Snažil by se
teď upozornit posádku neodpovídajícího letounu, že letí s doprovodem, případně by se jim
pokusil nařídit změnu kursu na nejbližší francouzské letiště, tomu by se nikdo neměl vzpírat,
když mu nejde rádio.”
„Takže se střílet nebude?” ujišťovala jsem se.
Ale cítila jsem palubní počítač letounu zběžně testovat jednu ze střel, zavěšených pod
křídly. A Vojtěch se mě snažil nasměrovat do testovaného procesoru rakety. Podívala jsem
se tam. Bylo to tam mnohem jednodušší než v raketách, které jsem nedávno viděla
s Vojtěchem v továrně daleko odtud. Bylo tam jen pár jednoduchých infračidel, napadlo mě,
že tak asi vidí svět svým složeným okem moucha, také jen tečky různé barvy a jasu, ale tohle
nebylo oko mouchy ani vosy, tento létající hmyz měl víc než smrtící žihadlo.
Rozdělila jsem se. Jedním vláknem jsem byla v procesoru střely, druhé vlákno zůstalo
v letadle.
„Mon dieu!” volal francouzský pilot. Tento výkřik Françoisův program nepřeložil, zřejmě to
bylo nějaké citoslovce. „Uvolnila se sama, nic jsem... Mon dieu, vysadil motor, letoun je
neovladatelný, vypadl i palubní počítač, musím se katapultovat!”
Čerpadla paliva mu vypnul Vojtěch, to jsem zachytila a pochopila. Bylo toho ale najednou na
mě moc, v Praze jsem zamrzla se lžičkou šlehačky před ústy, na sebekontrolu už jsem
neměla kapacitu. Palubní procesor Miráže se navenek úplně zasekl a přestal poslouchat
příkazy. Stíhací stroj bez motorů je bezmocně letící sud paliva, ověšený výbušninami
v několika podvěšených střelách. V té chvíli pilot nejspíš zvolí katapultáž a bude jednat čistě
podle pudu sebezáchovy. Řekla bych, že mu nic jiného nezbývá.
Zato barevné skvrnky, jak je vnímal menší procesor rakety, se začaly zvětšovat. Co to
znamenalo? Došlo mi to - raketa letěla na cíl.
„Proboha, Vojto! To není cvičení?”
„Ne, není,” odvětil klidně, ale nezvykle ostře Vojtěch.

„Ta střela letí na to letadlo?”
„Přesně tak,” souhlasil Vojtěch. „Má ještě tři-čtyři vteřiny.”
„Ale to snad...”
Nevšimla jsem si, že by Vojtěch ve střele něco ovlivňoval. Je dost dobře možné, že tu ani
nebylo co ovlivňovat, to přece nebyla vysoce sofistikovaná střela, jaké jsme měli možnost
vidět minule, tahle byla zřejmě jednodušší - ale nejspíš také spolehlivá.
Procesor střely vysadil naráz, jako první.
Ještě chvíli jsem vnímala procesor stíhačky, ale pak také naráz zmizel.
Byla jsem najednou spolu s Vojtěchem v jakémsi neznámém procesoru, neviděli jsme tu nic,
jen jsme vnímali jakési hlasy. Zřejmě sem přicházely z nějakého rádia.
„Teď jsme v černé skřínce stanoviště francouzské protiletecké obrany,” sděloval mi potichu
Vojtěch. „Poslouchej!”
„Dvojko, dvojko, co se děje?” volal kdosi.
„Tady je dvojka. Jednička havarovala. Byl tam nějaký záblesk, nejspíš katapult, ale stroj
narazil do hřebenů Alp a vybuchl. Dva kilometry severněji spadly trosky narušitele! Pošlete
tam nějaké záchranáře, ale řekl bych, že mimo jedničky není co zachraňovat.”
„Rozumíme. Vraťte se na základnu...”
Špička jazyka mi signalizovala bolest a vynutila si moji pozornost. Ta káva byla asi příliš
horká. Trochu jsem ucukla - a dokonce jsem stihla ustabilizovat lžičku, takže jsem nikoho ani
nepolila.
„Proboha - šest mrtvých!” vyhrkla jsem.
Okrajem jednoho vlákna jsem si uvědomila, že jsem tuhle větu řekla dvakrát. Podle
vytřeštěných očí Zdeňka a Míly, zírajících na mě přes stolek kavárny, jsem ihned pochopila,
že jsem to řekla i jim, nejen jako zděšenou odpověď na Vojtěchovo suché sdělení, týkající se
posádky neznámého letadla.
Dívali se na mě jako na šílence, ale já jsem šílená nebyla. Možná jsem se tak na pár vteřin
chovala, ale rychle jsem se vzpamatovala. Francouzská stíhačka, co skončila jako hromada
ohořelých plechů kdesi na svahu Alp, se jistě chovala šíleněji.
Nejšíleněji se ale choval Vojtěch, který to všechno způsobil. A stejně náhle se ztratil.
Zanechal mě v kavárně nic nechápajícím klukům.
Proboha - šest mrtvých!

V kavárně jsem se vymluvila na včerejší televizi, za což jsem přijala kamarádskou výtku, že
myslím nezdvořile na televizi, místo abych dávala pozor, co mi říkají. Uklidnila jsem je, když
jsem jim slovo od slova zopakovala všechno co přede mnou řekli. Tím jsem je přesvědčila,
že jsem je opravdu dobře poslouchala. Uznali to - nemohli tušit, že to čtu ze souboru
poznámek, určeného víceméně jen pro mě. Spokojili se s tím, jen se na mě chvilku divně
dívali.
Jakmile jsem ale vyrazila z kavárny, začala jsem se shánět po Vojtěchovi.
„Vrahu!” oslovila jsem ho lakonicky, jakmile se mi ohlásil.
„Máš na soud plné právo, ale nejprve bys mě měla vyslechnout!” řekl klidně. Tak klidně, až
mě z toho mrazilo.
„Převrátil jsi mi úplně stupnici hodnot! Už nikdy nebudu jako dřív! Myslela jsem, že
Virtuálové jsou spravedliví, ale tohle...!”
Myslím, že jsem přitom brečela, ale naštěstí jsem šla po chodníku a lidé mě míjeli, aniž by si
toho někdo všiml.
„Chceš-li soudit spravedlivě, musíš dát vždycky slovo oběma stranám,” připomněl mi.
„Ale jak? Druhá strana leží rozsekaná na svazích Alp, záchranáři je horko těžko po kouscích
sbírají do igelitových pytlů, jak jim chceš dát hlas? Jak, prosím tě?”
„Svědkem obžaloby jsi ty,” ujistil mě. „Přísluší ti dát teď slovo svědkovi obhajoby, což jsem
já. Anebo naopak.”
„Naopak?” zarazil mě tou naprostou nelogičností. „Ty jsi přece vrah a tamto tvoje oběti,
zabil jsi je tak jistě, jako kdybys je sadisticky rozsekal na malé kousky sekáčkem! Ty přece
nejsi nezúčastněný svědek!”
„Oni jsou rozsekaní na kousky po svazích Alp,” opakoval po mně. „Já jsem zase na prach
spálený kdesi v Japonsku. Tím jsme si konečně kvit!”
Vyrazilo to ze mě dech, zastavila jsem se úžasem. Pán za mnou do mě nemotorně vrazil,
bručivě se omluvil, obešel mě a rázoval po chodníku dál, ostatní lidé mě už jen lhostejně
obcházeli. Mohlo to vypadat, že mám nějaký záchvat, mohla jsem vypadat nepříčetně, ale
bylo mi vhod, že si mě nikdo z kolemjdoucích nevšímal.
„Co jste si? ...to byli oni? Jsi si tím jistý?”
„Kdybych po nich celou dobu nepátral, nebyl bych si tak jistý,” řekl stroze. „Snad ale
pochopíš, že jsem měl nárok na odplatu.”
Takže to není vražda, uvažovala jsem, ale... až na to...

„Ale co pilot toho letadla?” vyhrkla jsem.
„Myslíš, že by ti grázlové důvěřovali nějakému poctivému pilotovi?” zeptal se mě, skoro
jakoby litoval moji nechápavost. „Pilotoval jeden z katů. Nejspíš ten, který mě zastřelil jedině tím si nemohu být jistý, v tom lese stáli všichni za mnou, když... Ale všech šest u toho
bylo, tím jsem si jistý.”
„Kam vlastně letěli?” zeptala jsem se zmateně.
„Do Švýcarska, ale na tom už nezáleží,” řekl. „Všichni si to zasloužili, nemusíš je litovat. Spíš
lituji, že před smrtí neprošli takovým peklem mučení jako já. Jen jsem jim tři vteřiny před
jejich smrtí sdělil, že zemřou za nás dva - François by k tomu měl taky co dodat, ale stihl
jsem kontaktovat jen tebe. Nevím ani, jestli si stačili uvědomit, co jsem jim řekl, je docela
možné, že jim to ani nedošlo. Tu raketu rozhodně neviděli. Zato jich tam bylo šest proti mně
jedinému... tím se to vyrovnává. Zkrátka - jsme si kvit.”
„Ale co ten pilot stíhačky? Co ten s tím měl společného? Vždyť jsi ho donutil, aby se
katapultoval... jakou měl na tom vinu?”
„To bylo pro jeho dobro,” odvětil. „Nemůže za to, že se mu zbláznila stíhačka, ani že přitom
palubní počítač odpálil tu osudovou střelu. Kdyby normálně přistál, čekal by ho ostrý
výslech a pak nejspíš doživotní vězení za hromadnou vraždu. Takhle se stal jen další obětí
šíleného Mirage.”
„Jediná nevinná,” dodala jsem významně.
„Nevinná! To je teď to nejdůležitější slovo!” souhlasil. „Vytrpí si pár výslechů, ale bude
v nich jako jediný svědek a ne obžalovaný, v tom je dost podstatný rozdíl. Sám ty grázly
sundat nesměl, to by byla neodpustitelná vražda, ale umožnil mi dosáhnout spravedlnosti,
proto jsem ho na konec donutil katapultovat. Těžko jsem mohl pro něho udělat víc. Piloti
jsou ale tvrdí hoši a na tohle jsou vycvičení, nemělo by se ho to dotknout. Uvidíš, brzy
dostane novou mašinu a bude zase létat.”
„Ty trosky mohly na zemi někoho zabít!” hledala jsem skulinku v jeho obhajobě.
„Nemohly. Počkal jsem, až budou míjet okraj Alp. Odpálil jsem střelu až když pod nimi byly
jen holé skály. Neručím sice za nějakého kamzíka, ale dával jsem pozor, aby trosky nikoho
dalšího neohrozily. Nejsem tak velký vrah, abys měla koho litovat. Všichni si to zasloužili
a opakuji ti, neprošli ani mučením. Prásk - a hotovo!”
„To už jim teď může být jedno,” opáčila jsem. „Jsou mrtví!”
„Já taky, víš to už přece,” připomněl mi.

Musel tedy vědět o mé virtuální návštěvě na jihu Francie u jeho učitele, François mu to jistě
hned za tepla řekl, ani jsem po něm nechtěla, aby mu něco zatajoval.
„Dobře,” vzpamatovala jsem se. „Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranech
není zločinem. Přesvědčil jsi mě, že nejsi vrah. Ale mohl bys mi všechno sdělit aspoň pár
vteřin předtím, než se to stalo. S důvěrou se nehazarduje. Co kdybych ti v tom zabránila?
Mohla jsem třeba zařídit, aby ta raketa minula cíl!”
Pár milisekund přemýšlel.
„Máš pravdu, Katko,” řekl kajícným tónem. „Neuvědomil jsem si, že co je jasné pro mě,
nemusí být jasné pro tebe ani pro nikoho jiného. Ale musím tě zklamat. Neslíbím ti, že se to
nebude opakovat, protože už se to opakovat nebude. Takže nebudu hazardovat s tvou
důvěrou. Nebude proč.”
Bylo to sice po stránce češtiny kostrbaté, ale logicky to nemělo chybu. Tato situace se už
nikdy nezopakuje, takže Vojtěch nemá co slibovat.
Sevřela jsem pevněji brašnu s notebookem a opět jsem odhodlaně vykročila.
Měla jsem to už jen kousek.

Expertka
Nikdy bych nečekala, jak důležitý pro mě bude ten starý notebook z bazaru, který mi rodiče
ve své šetrnosti koupili.
Pravda, mým hlavním počítačem byl hintys od Vojtěcha, jenže to byl desktop, ten se nedal
tahat s sebou. Zato notebook v brašně, s popruhem ledabyle přes rameno, dnes nosí
kdekdo. Čelenka se mi ve vlasech skoro ztrácela, ale ani ta nebudí pozornost. Nebyla jsem
nápadná a přece jsem se teď pohybovala v urychlení téměř všude.
Urychlení se ovšem týkalo jen myšlení. Tělu žádnou rychlost nepřidá, zejména ne tělu tak...
dobře tepelně izolovanému, jako je moje. Možná jsem teď chodila rychleji, těžko posoudit.
Uvnitř jsem to vnímala jako slimáčí plazení, ale setrvačnost se nezměnila, zákon zachování
energie také ne, takže když vyběhnu schody z metra, může se mi to zdát hlemýždí, ale
nahoře budu funět jako lokomotiva. Klidně sebekriticky přiznám, že to byla jedna z mých
přezdívek na základní škole, takže by se ani tady nic nezměnilo.
Kdysi mi má omezená pohyblivost vadila, užírala jsem se tím. Ve škole jsem v tělocviku
prožívala množství krutých porážek a pokoření, neboť jsem byla prakticky ve všech
závodech poslední. Nakonec jsem si z toho udělala životní filosofii - někdo zkrátka poslední
být musí a tím vlastně přináším radost druhým. Občas to fungovalo, dokud se mi někdo

nezačal posmívat extra škodolibě. Zvykla jsem si ale, že zrovna posměváčci nebývají
nejlepší, takže si na mně hojí jen své ubohoučké mindráky. Proč bych je měla napodobovat
v tom nejhorším?
Zaujala mě příhoda ze starého Řecka - ani nevím, komu se připisovala. Týkala se mladého,
zdatného sportovce, který právě vyhrál Olympiádu a všude se tím příšerně vychloubal. Až
potkal filosofa, který se ho zeptal:
„Vyhrál jsi Olympiádu? Výborně! Takže všichni ostatní byli horší?”
„Jistě! Jsem nejlepší ze všech!” odvětil pyšně sportovec.
„A to ti není hanba, chlubit se vítězstvím nad slabšími protivníky?” ukončil debatu filosof
a odešel.
Co mi teď chybělo na pohyblivosti, přebývalo mi na rychlosti vnímání. Pohybovala jsem se
s několika zavěšenými vlákny pozornosti, kterými jsem kontrolovala cestu, abych nezakopla.
Stačilo mi věnovat tomu jen malé kvantum pozornosti párkrát za vteřinu. Jako dítě jsem si
občas hrála tak, že jsem šla se zavřenýma očima, které jsem jen jednou za vteřinu na krátké
mrknutí otevřela. Většinu času jsem tedy neviděla a ta krátká mžiknutí mi musela stačit.
Opravdu to jde, ale nezkoušejte to za volantem auta, to je strašně rychlá cesta do
nemocnice. Už na kole je to - lidově řečeno - o hubu. Teď jsem tak ale chodila prakticky
pořád, oči jsem sice měla otevřené, ale vnímala jsem sotva setinu vteřiny, pak jsem se
devadesát devět setin vteřiny věnovala něčemu jinému a přesto jsem se brzy naučila chodit
bezpečně.
Jak rychle a rád si člověk zvykne na výhody a příjemnosti...
Mohla jsem teď být s Vojtěchem častěji než dosud. Doteď jsem s ním trávila celé noci a teď
jsem k nim přidala i dny. Bohužel, výhradně virtuální. Vojtěcha už nikdy neuvidím a on mě
jen přes kamery. Tím víc se mezi námi dalo hovořit o přátelství, o tom pravém kamarádství,
ve kterém už nezbývá místo pro sex. Už proto, že Vojtěch byl dnes malou hromádkou
popela, zahrabanou kdesi v Japonsku, strašně daleko od domova. Není nakonec lepší napadla mě taková kacířská myšlenka - když to není člověk? Nenarušilo by se tím nakonec
to naše krásné, báječné kamarádství?
Nemohla jsem tušit, jak pronikavě to jednoho dne změním... ke všemu kvůli němu...
Vojtěch mě teď zasvěcoval do tajů zbraní, využívajících procesorů a CCD-snímačů. Což
znamenalo, že jsem teď virtuálně nejvíc pobývala za Atlantikem, tam je koncentrace těch
smrtonosných hraček největší. Při té příležitosti jsem se okrajově věnovala i místním
pamětihodnostem, osobně tam těžko někdy podívám. Bohužel nešlo o přírodní krásy, jen
o města, kde mají špiclovacích kamer naseto jako nikde na světě. Špiclovací kamery jsem

mohla najít i poblíž významných přírodních památek, jenže tam sledovaly jen málo zajímavé
pokladny se vstupenkami.
Kamery jsou bohužel bez zvuku, takže jsem se nemohla zajímat o lidi. Nesnažila jsem se ani
rozpoznávat jejich obličeje, což je hlavní úkol těch modernizovaných bretschneiderů.
Vyhledávala jsem jen zajímavosti a krásy měst. Z toho pohledu mě ale nezajímala ani velká
většina kamer, skrblicky zaměřených tu na přepážky v bankách, tu na jasně osvětlené
výkladní skříně zlatnictví. Škoda, že nikoho nenapadlo namířit ty kamery raději na zajímavé
památky! Zato v bankách chyběly jen na záchodech a děsila jsem se, kdy na některé
jednoho krásného dne spatřím postavu, dřepící na porcelánové míse.
Kamery se v poslední době rozmáhají i v Čechách, ale zvykli jsme si je pokud možno
ignorovat. Stejně tak se Češi za války vyhýbali červeným vyhláškám se seznamy
popravených za schvalování atentátu na Heydricha. Nutno přiznat, že kamery přece jen
nejsou tak obávané jako živí udavači, zastoupení ve stejné míře v Praze jako v New Yorku,
Paříži nebo v Moskvě.
Abychom nebyli jednostranní, měnil Vojtěch občas továrny a zkušební polygony, střídali
jsme jedno utajené pracoviště za druhým. Francie, Anglie, Amerika, Rusko, Indie i Čína,
všude se najdou vývojová pracoviště, kde se vymýšlejí nové a nové zbraně, aneb jak co
nejefektivněji povraždit co nejvíc lidí. Efektivita těch pracovišť se neměří penězi, těmi se
většinou nešetří, ale počty mrtvol, které jejich výtvory dokáží nadělat. Občas jsme
navštěvovali i továrny, kde bylo procesorů málo, někde byly jen v účtárně, ale ve výrobě
a v produkci žádné. A přece to byly zbrojovky, jenže tu po tisících vyráběli pistole
a samopaly, nebo jen po statisících náboje. Tam se zatím procesory neuplatnily, ale Vojtěch
mě tam vodil, abych si povšimla obrovského množství těch smrtících nástrojů. Někdy jsem
z toho měla závratě, co všechno si lidé na sebe nevymyslí!
Vojtěch mě samozřejmě nešetřil - s pravdivou poznámkou, že jsem si to vybrala sama
a nemám si tedy co stěžovat.
„Budeš naše první expertka,” řekl mi.
„Až po tobě,” odmítla jsem.
„Mě sice považují za experta,” souhlasil. „Ale ty jsi první expertka ženského rodu - a navíc
živá.”
Nevím, jestli mu to uklouzlo, nebo to řekl úmyslně. Bliklo mi hlavou, že přece jen lituje, co
se stalo. Nemohla jsem jako on posoudit, čím se liší záhrobní existence od obyčejného
života, ale rozhodně bych s ním neměnila.

Znenadání jsem se ale odpojila od hintysu a údivem až vytřeštila oči. Bylo k ránu, dopřávala
jsem svému hříšnému tělu povinný noční odpočinek, ale i když jsem měla chitkon správně
na čele, najednou ne a ne se připojit. Příčinu jsem ovšem zjistila brzy, jen co jsem se
pokusila rozsvítit lampičku.
Nedělo se nic nenormálního - prostě nešel proud. Stáhla jsem si z hlavy čelenku, posadila se
na posteli a uvažovala. Vojtěch jistě brzy zjistí, v čem je problém, strachovat se o mě
nemusí. Když vypadne proud u mě, prostě se z toho proberu, ale co kdyby vypadl proud
v počítači, kde je právě on? Diskům ani datům na nich se nic nestane, ale Vojtěch...
neuškodilo by mu to?
V té chvíli se ale lampička rozsvítila a Ivka na mě ze spaní zabručela, abych zhasla. Vyhověla
jsem jí, ale sama jsem spát nehodlala. Napůl-spaní jsem zvládla i bez počítače a chitkonu,
jenže tady nešlo o spaní, ale o Vojtu!
Hintys naštěstí nabíhal bleskově a Vojtěch už na mě čekal. Sláva, nic se mu nestalo! Ačkoliv co by se mu mělo stát? Porucha se týkala jen naší čtvrti a možná jen ulice.
„Vypadl nám jen na chvilku proud, ale lekla jsem se,” svěřovala jsem se Vojtovi.
„To ti přece nemůže uškodit!” uklidňoval mě.
„Mně ne, ale co ty?”
„O mě se nemusíš bát,” zřetelně se usmál. „Ačkoliv se ti zdá, že s tebou cestuji po světě, je
to jen virtuální cestování. Ty ve skutečnosti nevytáhneš nos z postele a já... víš, kdyby v této
chvíli vypukla celosvětová atomová válka, přežijí to škorpioni - a já.”
„Jak to?”
„Škorpioni prý mají největší odolnost proti radiaci. Já mám bezpečné doupě, chráněné jako
pohřební komora uprostřed egyptské pyramidy.”
„Ale nebojíš se... co kdyby ti někdy... a to se stává... vypnuli proud?”
„To se mi stát nemůže,” ujistil mě. „Dlouho jsem o tom hovořil s naším Učitelem, ten tomu
nejvíc rozumí. Mám zkrátka někde na Zemi upravených několik bunkrů se sadami počítačů,
ve kterých sídlím. V Japonsku mi to Učitel rozmluvil, to je příliš seismická oblast. Ti kdo
stavěli hrubou stavbu, dodnes netuší, k čemu má sloužit a jediný, kdo o tom ví skoro
všechno, je náš Učitel. Kluci z vývoje mi na jeho žádost navrhli hardware tak spolehlivé, jak
to jejich technologie dokáže. Nepotřebuji mnoho, ale co potřebuji, mám velice dobře
zajištěné.”
„I s nerušenou dodávkou elektřiny?”

„I s nerušenou dodávkou elektřiny,” přikývl. „Je to nebetyčné plýtvání, ale mám pro sebe
jeden z nejnovějších zapouzdřených reaktorů, nedávno je vyvinuli pro potřeby americké
armády. Učitel tvrdil, že jsem poslední naděje lidstva, takže musím být podle toho
zabezpečený. A to opravdu jsem.”
„Reaktor pro americkou armádu? To ti dali - jen tak?”
„Jen tak samozřejmě ne,” pocítila jsem v jeho hlase úšklebek. „Nebyla to levná záležitost,
ale zato by měl vydržet - možná pár století. Zapouzdřené reaktory pracují bez dozoru a já
nemám velkou spotřebu elektřiny. Nakonec - vydělal jsem si na to sám.”
„Na burze?”
„Pro jistotu po menších částkách a na více burzách. Tu miliardu, jinde jen půl, jak to šlo.
O utajení se staral náš Učitel a jeho známí, kteří přitom vystupovali - jak se to dnes říká jako bílí koně. Reaktory koupili hned tři, dva instalovali v Japonsku nedaleko od sebe, třetí
o pár tisíc kilometrů dál. Výrobce si dodnes myslí, že všechny tři pracují pěkně pohromadě.
Jenže o tom třetím ví jen náš Učitel a já.”
„A ti, kdo ho tam montovali, ne?”
„Ti dodnes nevědí, co montovali,” ujistil mě. „Sestavili to podle plánů, ale nevědí co.”
„Někdo jim tedy musel nakreslit ty plány!”
„Pro mě není problém nakreslit během dvou hodin plány, podle kterých se dá postavit
jaderná elektrárna velkého výkonu,” odvětil hrdě. „S výpočty mi to trvalo pět dní. Budou ji
stavět na ostrově Honšú. Po mně ji posuzovali odborníci, kteří už těch elektráren postavili
víc, ale nevycházeli z údivu. Co je proti tomu plán nevelkého bunkru, rozsahem setiny co do
složitosti?”
„Dobře, o utajení pochybovat nebudu,” vzdala jsem to. „Ale jak je to s tím, že jsi poslední
naděje lidstva?”
„To říká Učitel,” pokrčil Vojtěch obrazně rameny. „Ale něco ti napovím. Dokážeš se přece
rozdělit na deset vláken, když potřebuješ rychle reagovat, a na čtyřicet až padesát, když jde
o pomalejší činnosti, ne?”
„Sledovala jsem šestačtyřicet webů současně a přitom jsem dokázala studovat ve Škole,”
pochlubila jsem se mu.
„Ano, ale většina vláken byla hlídacích, weby neměly rychlou odezvu a často jsi na ně jen
čekala. Já se umím rozdělit na tisíc vláken, každým stihnu v reálném čase sledovat
protiletadlové střely a čekacích vláken mám v současnosti asi tak čtyřicet tisíc. Kontroluji
prakticky všechny jaderné hlavice na světě.”

„Fíha!” hvízdla jsem si. „Nezbývá mi než vašemu Učiteli věřit také.”
„Našemu,” opravil mě. „Učitel patří nám všem, bez něho bychom nebyli Virtuály.”
„Dobře, tedy našemu,” připustila jsem. „Věřím, že je to génius. Ale co ty? Nejsi dnes tak
nějak - o třídu nad lidskými možnostmi?”
„Jsem,” souhlasil. „Nebylo to nikdy mým úmyslem, ale je pravda, že jsem jako člověk nikdy
tolik nestihl. Také já věřím Učiteli všechno, co nám kdy řekl.”
„Ale... mrzí tě, že už nejsi...” vylétlo mi.
„Chceš-li ode mě upřímnost, mrzí mě to,” přiznal temnějším hlasem. „Kdybychom tenkrát
s Françoisem do té banky tak nespěchali... ale byli jsme nezkušení - ostatně, kdo z Virtuálů
na tom byl lépe...? Byl to zkrátka náš osud. Všichni se pořád učíme, žádný učený z nebe
nespadl...”
„To máš pravdu,” řekla jsem. „Z nebe padají jen pitomci.”
„A někdy i bankéři,” dodal tak vážným tónem, až mě zamrazilo.
„To záleží na tom, jak se na to díváš,” odvětila jsem. „Když jsi mi vysvětlil, jak to je, ani jsem
ti za to letadlo nad Alpami nemohla vynadat. A že jsem se k tomu chystala, to mi věř!”
„Nevyhuboval mi ani Učitel...” vzdychl si. „A to máme v kodexu...”
„Informovaný člověk se špetkou soudnosti to za vraždu nepovažuje,” řekla jsem rychle.
„Já vím,” řekl. „A přece... Víš, Káťo, nerad to říkám, ale tobě lhát nechci. Býval jsem idealista
jako ty, ale za tu dobu, co jsem mrtvý... kdysi jsem se jako člověk vztekal, co všechno bych
chtěl dokázat, ale je to nad mé možnosti... Znáš to jistě sama, něco bys chtěla udělat, ale
nemůžeš... já jsem teď v přesném opaku. Mohl bych dokázat vše, nač si jen vzpomenu, ale...
prostě se mi do ničeho nechce. Donedávna jsem měl obrovský cíl, který také vypadal jako
nad lidské možnosti: vypátrat ty, kdo mě zabili a odplatit jim to větším. Když se to ale stalo...
ani pořádné uspokojení jsem z toho neměl. Úkol jsem si splnil, ale co dál?”
„Splnil sis úkol, ulož si hned další!” poradila jsem mu.
„Je to strašné, moci skoro všechno, ale nic už nechtít!” vzdychl si.
„Něco se snad najde,” utěšovala jsem ho. „Máš přece pořád úkol od Učitele, hlídat, aby
nikdo nemohl použít atomové střely, nebo ne?”
„Ano, tenhle úkol plním,” řekl. „I když ne na sto procent, protože ty nejstarší ještě nemají
procesory s napojením na pelenit, ale je to jen otázka času. Zbraně totiž zastarávají a musí
se modernizovat. U atomových náloží je to dvojnásob nutné. Zastarávají nejen morálně, ale

i fyzicky - plutonium se totiž pomalu samovolně rozkládá a nedá se to ničím zastavit, takže
by se časem každá bomba samovolně znehodnotila.”
„Aspoň jich bude časem méně!” přála jsem si.
„Možná méně, ale horších,” povzdychl si. „Ti, kdo je vyvíjejí, je dělají čím dál tím
nebezpečnější. Po obyčejných plutoniových pumách vymysleli silnější termojaderné, kde už
je plutonium jen jako zápalka, pak neutronové, kobaltové a každá další generace je
zákeřnější a zločinnější.”
„Doufejme, že nikoho nenapadne použít je naostro,” vzdychla jsem si. „Dobře, že je hlídáš
zrovna ty.”
„Hlídám,” přikývl. „Mám to jako úkol od Učitele. Ale je to většinou jen čekání, kolem těchto
zbraní se skoro nic neděje. Asi je to dobře, ale přece... kdybych byl člověk, nazval bych to
příšernou otravou.”
„A pak tu máš ještě další úkol, ne?” pokusila jsem se jeho pozornost obrátit jinam. „Jsi přece
mým učitelem! Ale když jsi tak enormně schopný, nemohl ses trochu víc multiplexovat? Co
kdyby sis teď vzal jako další úkol vychovat ne jednoho či jednu, ale třeba deset nových
Virtuálů? Vsadím se, že by ses jim dokázal věnovat tak, že by ani nepoznali, že je
multiplexuješ.”
„Já s tebou nemultiplexuji,” řekl. „Lidé mají jen jeden mozek a když chtějí dělat víc věcí
najednou, nemají jinou možnost než multiplexovat, dělit svou pozornost a stále se vnitřně
přepínat od jednoho úkolu k druhému. Já mám procesorů tolik, že když se na něco
soustředím jedním, ostatní mohou úplně nezávisle dělat něco jiného.”
„Takže jsi vlastně víceprocesorový,” pochopila jsem. „Dá se to vůbec představit?”
„Těžko a spíš jen v alegoriích,” řekl.
„A vezmeš si tedy další Virtuály?”
„V našich pravidlech je...” začal, ale přerušila jsem ho.
„V pravidlech, ke všemu mimo kodex, je, že každý Virtuál smí mít jen jednoho učedníka, aby
se mu mohl plně věnovat. To je ten důvod! Počítala ta pravidla i s tebou, nebo vznikla ještě
před tebou?”
„Podle těch pravidel se řídil už François, když zaučoval mě. Všichni je dodržují.”
„Ty jsi výjimka,” útočila jsem na něho.
„Výjimky neuznávám,” řekl prudce. „Výjimka pravidlo nepotvrzuje, ale likviduje.”

„Nebylo snad v těch pravidlech, že každý člověk smí mít jen jednoho učedníka?”
„Bylo,” připustil. „Ale já se snad pořád... aspoň podle cítění... cítím se pořád jako člověk,
chci se považovat za člověka! Rozumíš?”
Tohle pochopím! Tu vůli zůstat člověkem! Ale snad by se to dalo...
„Génius může být taky jen člověk a přitom by mohl mít učedníků víc,” trvala jsem na svém.
„Účelem přece není bezduchý zákon, ale odůvodněné pravidlo. Počet učedníků se má
odvozovat od toho, kolika se může jeden člověk plně věnovat. A to ty můžeš. Proč to aspoň
nezkusíš?”
„Protože nechci porušovat naše vlastní pravidla,” opakoval umíněně.
„Jsi jako mezek!” vpálila jsem mu.
„Nechci se odlišovat od ostatních Virtuálů!” trval na svém. „A k tomu patří, že ani pro mě
nesmí platit žádné výjimky z pravidel!”
„Vidím, že tě neukecám,” vzdychla jsem si. „Dobrá, jsem na tebe slabá a navíc jsem proti
tobě pouhé kotě. Nechme to být. Ale slib mi, že se s tím ještě dnes obrátíš na svého pardon našeho - Učitele, když dáš víc na něho. Vysvětli mu bez překroucení moje stanovisko
a zeptej se ho, zda si výjimku nezasloužíš z důvodů vyšších schopností. Vlastně to nemusí
být výjimka, ale doplněk pravidla: Každý může mít tolik učedníků, kolika se dokáže naplno
věnovat.”
„Takový doplněk ale nemohu požadovat!”
„Tak vyřiď Učiteli, že to požaduji já,” trvala jsem na svém. „Když ti mohl přiznat výjimku při
sestřelení civilního letadla nad Alpami, kde jsme se nádherně shodli, měl by pečlivě zvážit,
zdali nejsou pravidla platná pro lidi příliš svazující pro génie. Uvidíme!”
„Uvidíme!” odvětil. „Ale pro jistotu... Virtuálové nedávno vyvinuli nový počítač. Zítra, možná
pozítří ho dostaneš, já jen, aby ses nedivila.”
„Proč nový počítač?” nechápala jsem. „Mám přece už dva!”
„Ano... starý notebook a desktop, závislý na elektrické rozvodné síti...”
„U mě snad o tolik nejde!”
„Budeš naše jediná expertka na zbraně,” trval na svém. „Potřebuješ tedy něco, co není
závislé na rozvodech proudu, které už jednou vypadly. Kromě toho - někdo to musí
otestovat, pomůžeš nám s tím jistě ráda.”

A odpojil se ode mě. Prostě zmizel. Už jsem věděla, proč je nesmysl pátrat po něm v Evropě
a do Japonska jsem si pořád ještě sama netroufala. Ostatně, neříkal mi, že je od Japonska
kvůli seismickému nebezpečí pár tisíc kilometrů daleko? Jenže nevím, kterým směrem. Asi
někde v Číně - a tam už se nevyznám vůbec. Měla bych to napravit.
Dobrá, budu mít tedy novější notebook... Tím se snad nic nezmění.
To jsem si ovšem jen myslela...
Proto jsem asi byla nazítří překvapená, když za mnou v podvečer přijel další kurýr. Ivka byla
na diskotéce a já se chystala pod sprchu. Přijít ten hoch později, zvonil by mnohem déle.
Naštěstí jsem byla schopná přijmout ho aspoň ve dveřích. Předal mi ale jen maličkou
krabičku, vešla se do dlaně. Co to může být? A od koho? Slibovaný notebook od Vojty by byl
asi větší, ne? Co je tohle za kulišárnu? A kdybych ještě věděla, že kvůli tomu letělo speciální
letadlo z Číny do Prahy, teprve bych si toho považovala! Což jsem - naštěstí - nevěděla.
Na balíčku byla moje adresa, ale ani o čárku víc. Zaplacený ovšem byl, podepsala jsem jen
stvrzenku, mladík odfrčel na motocyklu a já jsem dárek nedočkavě rozbalila. Poháněla mě
zvědavost, co to asi bude.
Překvapená jsem ale byla i po rozbalení. V průhledném plastikovém pouzdru byly náramkové hodinky. Mohutnější než běžné dámské, ale všednější než proslulé Rolexky, na
jejichž napodobeniny mi chodí v mailech osm nabídek týdně.
Od koho ale mohou být? Čekala jsem notebook od přítele, ale tohle ne.
Ciferník s ručičkami byly dobře čitelné, aspoň nemusím vyhledávat světlo, až je budu chtít
přečíst. Byly by sice těžší na ruku, ale na to bych si zvykla. Měly jen jednu nevýhodu, zato
pro hodinky dost podstatnou - nešly. Pořád ukazovaly za deset minut dvě. A chybělo jim
kolečko pro nastavování času, případně pro natahování. Ne že by upadlo při dopravě prostě na ně nebylo místo. Plášť byl jednoduchý, hladký, nic na něm nechybělo.
Hodinky neměly značku, jen na spodním víčku byl jakýsi japonský znak vedle stěží
zřetelného nápisu: Water proof 1000m. Chvíli jsem na to nevěřícně zírala. Vodovzdorné do
1000m hloubky, to musí být vtip, jsem snad velryba? Leda by to byla narážka... že by zase
nějaká pitomá recese? To snad ne! Ale co s nimi budu dělat?
Jestli jsou na baterky, pak jsou očividně vybité.
Co je to za divný dar - nedar?
Ze zvědavosti jsem si je nasadila na ruku, aspoň si je vyzkouším. Určitě to nebude jen tak!
Aby mi někdo poslal nefunkční maketu pro děti, to by byl hodně divný fór!
Zapnula jsem kovový řemínek a chvíli se na ně dívala. Nic se nedělo.

Ale najednou - najednou se ručičky pohnuly. Švihnutím, jaké bych od nich nečekala, se
dostaly tam, kde měly být. Všechny tři včetně vteřinovky. Nechápala jsem, podle čeho se
nastavily. Aniž bych je štelovala, ostatně ani nevím jak. Od té chvíle tedy šly. Nefunkční
maketa to zřejmě nebyla.
Budu muset zavolat Vojtu, co s ním má společného. Ale až po sprše, na kterou jsem se
opravdu těšila. Konec konců, aspoň uvidím, co je pravdy na té vodovzdornosti. Když do nich
pod sprchou nateče voda a zastaví se, žádná škoda. Neměli to inzerovat.
Nezastavily se. Snad byly opravdu vodotěsné, ale nějak mi to nedalo. Zkrátila jsem raději
pobyt pod sprchou na funkční minimum a ještě celá rozpařená jsem si navlékla čelenku
chitkon, abych se na to zeptala Vojty.
Jenže místo ke svému hintysu jsem se připojila někam jinam.
Proboha, kde to jsem? Volného diskového prostoru je tu méně, ale více než na mém
notebooku. Pagod je tu také minimálně.
Ale - co ten osamělý svitek, podobný spíše transparentu?
„Vítej doma, Káťo! Šintei - japonsky dárek - je teď tvůj!”
Já že jsem tady doma? Co je to za počítač?
Vytrhla jsem se, abych si založila obvyklá vlákna k sebesledování. Byla jsem urychlená,
nestačila jsem ze stoje ani zakolísat. A v té chvíli mi to došlo, protože až zvenčí jsem mohla
správně určit směr.
Ježkovy zraky!
Nový hintys jsou přece - moje hodinky! Hodinky s větší kapacitou než notebook!
Tomu tedy říkám dárek!
Hodinky neměly žádnou zdířku, zásuvku, obrazovku ani klávesnici, jen klasický hodinový
ciferník, jako kdyby nebyly ničím jiným. Ovládaly se ale myšlenkami pomocí klasické čelenky
chitkonu, takže by většině lidí sloužily opravdu jen jako hodinky. Mně ale přímo v hlavě
vznikaly obrazy v kvalitě, o jaké se nezdá nejdražším monitorům, fotoaparátům
a videokamerám. Klávesnice i myš jsou pomalejší než myšlenky - pryč s nimi do muzea! Ale
obrazovka jako zastaralý prvek, určený k zániku?
Co ještě?
Aha - ta malá dírka pod dvanáctkou na ciferníku je objektiv foťáku nebo web-kamery. Když
něco z toho zapnu, ručičky se samy odklidí stranou, aby nepřekážely. Míří se celou rukou,
výsledek sleduji vnitřním zrakem. Jde to lépe než hledáčkem, protože vidím obraz jako na

veliké obrazovce. Pěkně se všemi podrobnostmi a navíc plynule, bez trhání. Libovolný
obrázek mohu myšlenkovým příkazem zastavit a uložit, nebo spustit vytvoření videa - pak
se budou jednotlivé obrázky ukládat jako film.
Paráda!
A protože mě hodinky urychlí i ve sprše, mohu notebook úplně opustit.
Ale jak je to s bateriemi? Pagoda s nadpisem Manuály - Manuál k osobním počítačům šintei
- odstavec Napájení.
Osobní počítač šintei se napájí buď teplem lidského těla nebo světlem. Rozdíl mezi teplotou
lidského těla, dotýkajícího se počítače, a teplotou opačné částí korpusu převádí
termočlánky pomocí Esakiho diod ve střídači na elektrický proud, kterým nabíjí vnitřní
baterii. Je třeba nosit počítač neustále na ruce a doplňovat tak baterie. Na slunci se baterie
nabíjí světlem. Ve tmě a v tepelné izolaci přejde přístroj za nízkého stavu baterií do stavu
klidu, kde může setrvat libovolně dlouho. Probudí se světlem nebo ohřátím.
Právě tak se mi probudil před chvílí.
Paráda!
Tak tohle myslel Vojta tím novým mobilním počítačem! Jak je vidět, tato poslední novinka
opravdu stojí za to! Otestovat takovou novinku nebude pro mě žádná ztráta času, naopak!
Jen škoda, že to plně využijeme jen my Virtuálové.
Jenže v manuálu stojí, že je to určeno i pro lidi bez chitkonu.
Jak to?
Aha - tady. Použití šintei pro lidi bez chitkonu - lidé využívají některé prvky, které Virtuál
nepotřebuje, ale může je použít, když to potřebuje ke komunikaci s ne-Virtuálem. Co by
zobrazovala obrazovka, dá se promítat na nejbližší bílou stěnu, obraz je viditelný již ve
slabém přítmí. Na vodorovnou plochu, třeba na stůl, se dá vytvořit holografický obraz
klávesnice a snímací prvek sleduje, kde se prsty člověka spustí na stůl. Pokud je zde
klávesnice, sejme se písmeno, kterého se prst dotkl. Ne-Virtuál tak může psát skoro jako na
obyčejné klávesnici, chybí jen odpor mačkaných kláves, což naštěstí není nepřekonatelná
překážka - jde vlastně jen o zvyk.
Šintei pro ne-virtuály mají navíc několik ovládacích tlačítek. Virtuál je nepotřebuje, proto
zde chybí tlačítka i virtuální klávesnice.
Pokud chce ne-virtuál využívat klávesnici oběma rukama, musí šintei odepnout z ruky
a položit na podložku, aby ležely vodorovně pár centimetrů nad deskou stolu. Při tom ale
nejsou na ruce a baterie se pozvolna vybíjí, zejména v požadovaném přítmí, takže vydrží

pracovat maximálně tři hodiny. Nabíjí se rychle, ale z úplného vybití to na plný stav trvá
hodinu. Se šintei na ruce se dá klofat i jednou rukou, ale je to mnohem pomalejší.
Virtuálové tedy mají jen výhody, v každém případě je to královský dar! Tohle se jejich
vývojářům opravdu povedlo!
Jejich? Nebo lépe - našim? Kdybych ještě tušila, jak je to doopravdy!
Tak co, Katko? To ses ale dostala do dobré společnosti!
Musela jsem si to ovšem pochválit sama.
Nikdo kolem mě o tom nesměl vědět.

Smůla
Ivka přišla pozdě v noci. Vklouzla do bytu a rychle se odebrala na kutě, aby mě nevzbudila.
Vzbudit mě ovšem nemohla. Nespala jsem, jen jsem to úspěšně předstírala. Občas jsem se
obrátila z boku na bok, abych v jedné poloze neztuhla, ale zvenčí to vypadalo, že spím
spánkem spravedlivých. Ivka se ke mně brzy přidala, jenže na rozdíl ode mne spala
doopravdy.
Místo spánku jsem se toulala po Číně, kde jsem musela překonávat poměrně složité a tvrdé
filtry místní cenzury. Úplně mě odfiltrovat nemohly, ale přece jen mě zdržovaly.
Ani špiclovacích kamer tu nebylo tolik. Ne že by byla zdejší vrchnost svobodomyslnější, jen
na ně zřejmě neměla a ty, co tu byly, špiclovaly úplně jiné objekty. Na většině kamer byly
vidět procházející se uniformy. Až jsem se divila, proč tam vůbec dávají kamery, když je
hlídají i policií - nebo to jsou vojáci? Podle uniforem jsem to neodlišila.
Pak se mi na jedné z kamer objevil čínský nápis a pod ním jeho český překlad. Opět jsem
musela obdivovat překladač. François je génius. Nápis hlásal, že palác za branou ze
zdobených mříží je sídlem jakéhosi místního výboru Čínské komunistické partaje a že je sem
vstup zakázán všem, kdo tu nemají co dělat. Měla jsem sice podezření, že to tam tak
upřímně a syrově napsáno není, ale smysl jistě souhlasil.
Pokud v Číně kamery hlídají jen sídla místních papalášů, je mi to jasné. Tak pečlivě se hlídají
nejvzácnější poklady - já bych měla jinou stupnici hodnot, ale zdejší papaláši jistě dobře
vědí, co je pro ně nejcennější. Proto jim hlídání kamerami nestačí, všude musí být ještě
nějaká ta uniforma.

Kdyby ty objekty byly aspoň památné! Jenže paláce zdejší všemocné Strany se víc než staré
dobré čínské architektuře podobaly stalinskému stylu, známému i u nás. Žádná kamera
nemířila na typicky čínskou stavbu, ani na pověstnou Velikou Zeď. Přivítala bych to víc.
Zatímco u nás byla noc, v Číně svítalo. Za pár hodin jsem si prohlédla obraz asi tak
z tisícovky kamer. Některé jsem jen letmo přelétla vnitřníma očima - vlastní oči jsem přitom
měla zavřené - ale občas jsem se vracela k zajímavějším obrazům.
Napadlo mě podívat se do nějaké čínské televize. Jistě ji někdo přijímá na počítač! K mému
zklamání jsem ale na žádný nenarazila. Françoisův překladač mi sice přičinlivě překládal
obsah některých stránek, ale pro mě na nich nebylo nic tak zajímavého, aby mi to stálo za
zbystření pozornosti.
Mezitím začalo svítat i u nás. Budík nás vzbudil obě, ale já jsem vstala první, Ivana
okupovala naši toaletu až jako druhá. Byl tam záchod, sprchový kout a umyvadlo se
zašedlým zrcadlem, před kterým se Ivana šlechtila, což jí vždycky trvalo déle než mně.
Vtom se na dveře ozvalo zaťukání.
Ustrojené jsme už byly, proto jsem zavelela: „Dále!”
„Dobré jitro, milé studentky!” vstoupil věčně nabručený pan František, náš domácí.
Bylo mi to divné, normálně nás takhle po ránu nenavštěvoval. Vlastně k nám osobně
nepřišel nikdy, naposledy tu byl, když jsme s ním podnájem sjednávaly. Předvedl nám tu,
kde budeme bydlet, ale pak už jsem ho tu nikdy neviděla. Na placení jsme chodily za ním do
patra. Obvykle jen Ivana, byla na vyřizování těch věcí ráznější. Platila obvykle i za mě, já
jsem jí svůj podíl svěřovala.
Co ale pana domácího přivedlo až k nám - a navíc nezvykle po ránu?
„Á, dobrý den!” vyšla konečně i Ivana z naší toalety.
„To je dobře, že tu jste obě,” začal pan domácí. „Aspoň se to odbude při jednom.”
„Oč jde?” zpozorněla Ivana.
„Je mi líto, ale budete si muset najít jiný podnájem,” řekl pan František lhostejně. „A byl
bych rád, kdybyste to tu vyklidily co nejdřív, pokud možno do konce týdne.”
„Jak to?” naježila se Ivana. „Vždyť jsme si to sjednaly až do konce studií!”
„Tak se podívejte do smlouvy!” odvětil konverzačním tónem, jako by o nic nešlo. „Je tam
napsáno: výpovědní lhůta je měsíční. Oboustranně.”

„To je možné,” odvětila dost naštvaně Ivana. „Ale kde se dá v Praze za pouhý měsíc najít
jiný podnájem? To není jen tak!”
„V tom vám nepomohu,” odvětil pan František. „Měly jste to tu příliš levně, dostal jsem
lepší nabídku. Byl bych rád, kdybyste nedělaly potíže.”
„Potíže dělat nebudeme,” odvětila suše Ivana. „Ale máme zaplaceno na měsíc dopředu,
takže do konce týdne je trochu brzy, ne?”
„Vrátím vám nájem za tento měsíc,” řekl pan František. „Samozřejmě když to tu uvolníte do
týdne.”
„To snad nemyslíte vážně, pane Františku!” odvětila jemně Ivana. „Tady je přece výpovědní
lhůta měsíční. Oboustranně. Zaplaceno máte, potíže vám dělat nebudeme, ale nedělejte je
ani vy nám!”
„Dobře, vrátím vám jako odškodné tříměsíční nájem! Ale jen když to vyklidíte do týdne,
rozumíte?”
„To by bylo příliš levné!” odpálila ho Ivana. „Podívejte se, není náš zájem dělat vám potíže.
Ale proč je děláte vy nám? I ten měsíc je šibeniční termín. Věřím, že máte lepší nabídku a že
vás nezajímá, kde budeme bydlet, než to seženeme. Ale sehnat podnájem do týdne je jako
vyhrát v loterii. A odbýt nás tříměsíčním nájmem je, nezlobte se, až příliš laciné.”
„No dobře, vrátím vám šest měsíčních nájmů!” ustoupil. „To je jako kdybyste tu posledního
půl roku bydlely zadarmo. Ale ani o korunu víc!”
„Musíte mít opravdu dobrou nabídku, když vám to stojí za to!” řekla Ivana jízlivě. „Ale
nebojte se, překážet vám tu nebudeme. Beztak byste nám to mohl znepříjemnit ještě víc.
Ale do týdne - to je opravdu málo. Takže je teď i ve vašem zájmu nezdržovat nás už ani
minutu, není to tak?”
„Zdržovat vás nebudu ani okamžik!” obrátil se František ke dveřím. „Když to stihnete do
týdne, dostanete odstupné. Ale jinak... ani floka!”
Řekl - a zmizel za dveřmi.
Celou dobu jsem mlčela. Upřímně řečeno, byla jsem v šoku. Co teď budeme dělat?
„Hamoun!” ulevila si Ivka, když za panem Františkem klaply dveře. „Kdo mu asi mohl
nabídnout o tolik víc za tuhle špeluňku? Jediné, co tu bylo fajn, byla sprcha.”
„Kam půjdeme?” vzdychla jsem si.
„Teď máme nejvyšší čas do školy,” rozhodla rázně Ivana. „Po škole se podíváme na internet,
však se tam něco najde!”

„Tak jdeme!” odvětila jsem.
Jenže čekat, až bude po škole, jsem nevydržela.
Nebýt urychlená, nic jiného než čekat by mi nezbývalo. Ale takhle? Nedošly jsme ani ke
stanici autobusu a prošla jsem už několik stovek stránek a inzerátů.
Smůla ale pokračovala. Množina inzerátů nabídek podnájmů studentům byla totiž prázdná.
Není obvyklé shánět studentský podnájem uprostřed školního roku, nabídky i poptávky se
obvykle soustředí do doby těsně před koncem prázdnin.
„Vojto!” rozhodla jsem se zavolat Přítele. Má přece větší kapacitu než já a stýská si, že se
mu do ničeho nechce. Takový úkol by jistě přijal!
Ozval se okamžitě, jak bylo jeho zvykem, a dříve než jsme nastoupily, předložil mi několik
nabídek. Ale to nebylo všechno.
„Poslyš, Katko, nechtěla bys koupit celý dům? Bydlela bys pohodlněji a ještě bys mohla od
prázdnin poskytnout podnájem dalším studentům. Nechceš? Bylo by jich dnes na prodej víc,
mohla by sis vybírat!”
„Nemám na to!” odkázala jsem ho z nebeských výšin do skutečnosti.
„Nemáš,” připustil. „Ale víš přece, že to pro mě není problém! Nech to na mně! Stačí, aby
sis založila konto a brzy budeš milionářka.”
„To nepůjde!” odmítla jsem ho. „Takový dar bych nemohla přijmout bez výčitek svědomí.
A určitě by to nebylo legální.”
„Legální je podle tebe, když tě domácí vyhodil pod most?”
„No... legální to je, ale lidské to není,” upřesnila jsem to.
„A nebude lepší zachovat se lidsky, i když trochu ilegálně? Co je podle tebe lepší? Je
smutné, když je v Čechách nelidskost legální a dobročinnost mimo zákon!”
„Dobročinnost snad ještě mimo zákon není, ale získání tolika peněz by asi legální nebylo! Já
jsem si je přece nevydělala.”
„Dobročinnost je už dnes v Čechách protizákonná!” odvětil. „Když lékař někomu odpustí
cikrtné, poruší zákon a riskuje trest. Co na tom, že je zákon i trest nemravný! S penězi je to
podobné. Podle zákonů země původu je získám naprosto legálně. Potřebuji jen někoho, kdo
koupi toho domu sjedná a já to nebudu, protože se nemohu vlastnoručně podepsat. Víš už
přece proč!”
„Takže mi chceš svěřit úlohu bílého koně?”

„Řekněme zprostředkovatele,” použil mnohem jemnější výraz. „Poslyš, Káťo, přece mě
neodmítneš! Nedělám to jenom pro tebe!”
„Neodmítnu, ale s výhradami!” nemínila jsem ustoupit na celé čáře. „Věřím, že je pro tebe
snadné sehnat peníze, vím už přece jak. Ale umím si představit, co se stane, když se tu
z ničeho nic objeví miliony. Vletí na mě finanční úřad, protože je nezdanil.”
„Ať je tedy zdaní!” souhlasil trochu lehkomyslně. „Ty peníze se přece neobjeví jen tak
z ničeho. Nejprve proběhne normální dědické řízení, při kterém zdědíš podle poslední vůle
své praprapratety část jejího majetku. Ukáže se, že to je pár milionů dolarů. Stát si dle
svého zvyku urve lví podíl, to sice nebude v pořádku, ale bude to aspoň podle zákonů. Na
účet ti přijdou zdaněné české koruny, ale zůstane ti dost, abys rodičům splatila hypotéku
a ještě si mohla vybírat. Nejenže pak budeš bydlet ve svém, ale poskytneš nezvykle levný
podnájem několika dalším sockám. Takové dobročinnosti stát meze klást nebude.”
„Až na to, že žádnou takovou praprapratetu nemám!” odvětila jsem. „Po kom bych dědila?
To je prostě nesmysl!”
„Tím bych si na tvém místě nebyl tak jistý!”
„Chceš snad říct, že jsi nějakou moji praprapratetu našel?” zatvářila jsem se dost
podezíravě. „Nějakou příbuznou, o které nevím? Opravdovou?”
„Jistě,” přisvědčil. „No, možná to úplně pravá prapraprateta nebude, rozhodující je, že ti
odkáže miliony.”
„Hele - to neberu! Svědomí by mi nedovolilo okrást pravé dědice!”
„Nikoho neokradeš!” ujistil mě. „Zásadně si vybírám staré lidi buď úplně opuštěné, nebo
s příbuznými, kteří je k stáru nechali na holičkách. Ti podle mě nemají nárok ani na dolar
a také nic nedostanou. Bude to tak ale spravedlivé? Jistěže bude. Nebudeš si muset činit ani
ty nejmenší výčitky a přitom pomůžeš dobré věci. Souhlasíš?”
„Když mi to podáváš takhle, budiž, je to něco jiného,” ustoupila jsem definitivně. „Jenže to
bude chvíli trvat a my podnájem potřebujeme hned!”
„Našel jsem ti šest nabídek, které můžeš využít hned. Sjednejte to, jako kdybys o ničem
netušila. Máš pravdu, to nečekané dědictví přijde až za nějakou dobu. A dědické řízení taky
těžko urychlíme.”
„Dobře, zařídím to tak,” slíbila jsem mu.
„Dobře uděláš!” odvětil - a zmizel.
Autobus se mezitím nestihl ani rozjet...

„Poslyš, Ivko,” obrátila jsem se na kamarádku. „Měla bych pár nabídek z internetu, které by
se daly využít...”
Paní Věra Hanušková byla velice milá prošedivělá starší paní. Bydlela sice až za Žižkovem,
ale byla s tím spojená jen delší cesta do školy. Nabídla nám zato pokojík v tiché starší vile,
mnohem levnější, než u pana Františka.
Nebyl ovšem s takovým komfortem, ale vybírat jsme si nemohly. Už další nabídka byla příliš
drahá a kdoví, jaké by byly ty zbývající. Tohle bylo cenově velice příznivé jak pro mě, tak
i pro Ivku.
Musely jsme se ovšem rozloučit se sprchovým koutem, ten tady nebyl. Naštěstí jsem si
nedávno na Vojtěchovo doporučení koupila permanentku do plaveckého bazénu, Ivka se ke
mně docela nadšeně přidala, takže sprchu vzal čert. K pokojíku patřil maličký záchod, bylo
tu i malé umývadlo, jen zrcadlo bychom si musely koupit samy. Menší nevýhodou bylo, že
tu bylo trochu vlhko. Okno bylo na úrovni venkovního terénu a podlaha byla pod ním. Ale
aby to nebylo tak zlé, vedlo okno do zahrady a ne na ulici. Pro dvě studentky by to bylo
přímo ideální bydlení.
„Jedno vám ale nebudu trpět, děvčata!” vymínila si naše nová paní domácí. „Máte sice
samostatný vchod ze zahrady, ale nechci u vás vidět žádné pánské návštěvy. V noci tam
budete spát jen vy dvě, rozumíte? Žádné mejdany ani orgie, v noci bude v domě klid, jinak
se rozejdeme ve zlém.”
Drcla jsem do Ivky, aby se přestala ježit. Pochopila a neřekla ani slovo, ačkoliv to s ní zřejmě
cukalo. Jako kdybych to slyšela: co nám má co kdo nařizovat co smíme a co ne, nejsme
děti...
Sjednaly jsme to, paní Hanušková dokonce přinesla papír a sepsala to. Měla na to
starodávný psací stroj a sepisovala smlouvu přes vyšeptaný kopírák, ale originál dala nám
a sama se spokojila se sotva čitelnou kopií.
„To jen pro pořádek, tak to musí být,” zdůvodňovala to.
Výpovědní lhůta byla dvojí. Jedna pro normální stav, do konce našich studií, druhá havarijní
- když budeme dělat nebetyčný bordel a vodit si návštěvy, pak měsíční. Zkazit si tak dobrý
podnájem jsme tedy mohly, ale byly bychom samy proti sobě. Nájemné se nám paní
Hanušková ve smlouvě zavázala nezvyšovat po celou dobu našeho studia, ale kdybychom tu
chtěly setrvat i pak, než si najdeme vlastní byt, musely bychom platit víc. Jenže to už
bychom si vydělávaly, takže to už by bylo jiné kafe.
„A snažte se vyhýbat mému bratrovi ve druhém patře,” nabádala nás. „Kdyby vás ten starý
proutník obtěžoval, řekněte mi to! Usměrním ho bez jediné diody!”

Bylo vidět, že tu před námi měla někoho z techniky.
Co jsme si ale mohly přát víc?
Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré a všechno dobré musí mít nějakou horší stránku.
U podnájmu u paní Hanuškové to byla vzdálenost do školy. Znamenalo to dřív vstávat
a později se vracet. Metro frčí rychle, ale zbytek byl pomalejším autobusem. Víc to ale
vadilo Ivce než mně.
Dopravu jsem nemínila řešit. Stačilo mi dvojitě se zavěsit - rukou na nejbližší tyč, ale ještě
více na vlákno pozornosti, abych neztratila kontakt s okolím. Teď už jsem ani nepotřebovala
tahat notebook, stačily mi na ruce hodinky šintei a na čele páska chitkonu, abych se mohla
okamžitě vydat do internetových dálek. Hodinky šintei neměly připojení na běžný internet,
ale na pelenitovou síť, takže byly rychlejší než optické vlákno. Stihla jsem se brouzdat třiceti
stránkami současně, přitom vnímat Ivku a třeba s ní za jízdy tlachat. Netušila, že s ní
multiplexuji a věnuji jí sotva setinu své pozornosti. Ale na tak povrchní řeči, jaké jsme vedly,
byla škoda větší pozornosti.
Panu Františkovi jsme podnájem neuvolnily do týdne, ale do druhého dne. Když se divil, jak
jsme tak rychle stihly najít náhradu, odsekla mu Ivka, že si věci dáme ke kamarádkám
a budeme spát u nich na zemi ve spacáku, což je rozhodně lepší než být na obtíž jemu. Ale
trvala zato na sjednaném odstupném, které jsme kupodivu dostaly.
Teprve na ulici, s velikými bágly na zádech, jsme se dozvěděly, oč jde. Zastavila nás totiž
sousedka Samšiňáková.
„Vás už vyštval?” zeptala se nás starostlivě.
„Tak nějak!” odvětila Ivana.
„Co s námi jenom bude!” posteskla si sousedka.
„S vámi?” zpozorněla jsem. „Vás se to snad netýká!”
„Právě že týká!” řekla Samšiňáková. „Máme výpověď jako vy!”
„Proč vy?” zajímala jsem se.
„Pan František chce totiž prodat dům,” vysvětlovala nám sousedka. „Nějaká cizí společnost
ho chce zbourat a postavit si tu sídlo. Proto máme výpověď všichni!”
„Aha!” došlo mi.
Takže se to netýká nás dvou, ale všech partají. V domě bydlí i několik rodin s malými dětmi,
takže je František horší nelida, než jsme si myslely.

Zatímco jsem se pokoušela upokojit ustaranou sousedku, zavolala jsem Vojtěcha, aby zjistil,
odkud fouká vítr.
Měl to, než jsme se domluvily se Samšiňákovou.
„Říkáš, že se to týká i rodin s dětmi,” uvažoval. „Mám několik návrhů, co s tím udělat. Mohl
bych překazit ten prodej - třeba způsobit náhlý pád firmy, která chce kupovat a bourat dům
obsazený lidmi. Moc by mě to nemrzelo, oni také neberou ohledy. Bylo by také možné, abys
tu nabídku přeplatila a dům koupila sama, ale to by měl František zisk ještě větší... Vidím to
tak, že koupíš větší činžák a část bytů nabídneš lidem, co chce ten hamoun vyhodit na ulici.
Jakou mají všichni výpovědní lhůtu?”
„Právě že na ně moc spěchá,” ujistila jsem ho. „Nás vystěhoval hned, dokonce nám dal
odstupné. Všem je ochoten zaplatit, ale jen když vypadnou včas. Kdo bude zdržovat, tomu
naopak slibuje peklo na zemi.”
„To je přece protizákonné... ale asi by mu to prošlo... Dobře, něco s tím uděláme...”
Trošku mě zamrazilo, když jsem si znenadání uvědomila, že se mnou multiplexuje. Bylo to
snad poprvé a znamenalo to, že je většinou své nepředstavitelné kapacity někde jinde. Co
tam asi, proboha, dělá?
„Mám to,” řekl. „Koupíme nově dostavěný dům, kam se ještě nikdo nenastěhoval. Trochu
tím odstrčíme dosavadní zájemce - mají už ty byty zaplacené, ale společnost jim rychle
postaví jiné. Jak se říká, vlk se nažere... Ale budeš tam muset jít ty a osobně, jinak všechny
ty rodiny skončí pod mostem. Půjdeš tam?”
„To se dědictví tak urychlilo?” zeptala jsem se ho.
„Ne,” odvětil. „Tentokrát to budeš jen zprostředkovávat, kupuje to někdo jiný, ale nestarej
se, kdo to bude. Dostaneš plnou moc a zařídíš jen zaknihování objektu.”
„Kdo bude pravým majitelem?” zajímala jsem se.
„Já,” odvětil klidně. „Bohužel mi budeš muset pomoci. Firmu Reality Trading sice papírově
vlastním, ale jako majitel se musím držet v pozadí. S tebou to ale projde.”
„Co je to za firmu?”
„Ále... bezvýznamná realitní kancelář se sídlem na Kajmanských ostrovech,” řekl. „Nemusím
ti snad říkat, že je to firma čistě papírová. Má dva zaměstnance, kteří bohužel neumí česky,
což vůbec nevadí, dodávají tomu jen punc reality. V některých případech jsem zkrátka
nucený používat i takové finty...”
„Ale jak jsi to tak narychlo...”

„Máme zřejmě kliku. Majitel stavební firmy Dvořák na internetu rád chatuje, takže jsme se
zakecali a já jsem zkusil, co řekne na trojnásobnou cenu. Jak se dalo čekat, skočil na ni jako
kapr na knedlík. Pro něho je to výjimečně dobrý kšeft, pro vás záchrana.”
Blesklo mi hlavou, že takhle všechno získával i hrabě Monte Christo.
„A on si to může dovolit?” zajímalo mě.
„Má rozestavěných staveb víc,” odtušil klidně Vojtěch. „Prostě trochu uspíší ostatní
a všechno dožene.”
„A co když na to někdo přijde?”
„Rád bych věděl, kdo,” odvětil klidně. „Dvořákově firmě to nevadí, to zpoždění brzy dožene.
Kdo to bude sledovat z české strany, dojde nanejvýš na Kajmanské ostrovy, kde má Reality
Trading sídlo. Bydlí v něm můj advokát se svou sekretářkou. Mají tam vlastní advokátní
kancelář, nechávám jim volnost k jejich podnikání a pro mě pracují jen bokem, ale nájem
v sídle firmy mají zdarma, jsou na mně závislí a kdyby šlo do tuhého, potvrdí mi cokoli budu
chtít a nikdo se přes ně nedostane. Z druhé strany jdou peníze přes hodně zamotaný
řetězec firem a soukromých osob, pár lidí je dávno po smrti a jejich konta jsou
nedohledatelná. To klubko nikdo nerozmotá.”
„No dobře... kdy to chceš zařídit?”
„Až si hodíte batohy k paní Hanuškové, zavolej mi, řeknu ti, co a jak.”
„Jak víš, že půjdeme k paní Hanuškové - a jak víš, že máme bágly?”
„Prosím tě, Katko, víš přece, co všechno umím! Pozoruji vás kamerou městské policie
z křižovatky přímo před vámi. A z těch inzerátů jsi prošla první dva, na další jsi ani neťukla,
takže budete bydlet u paní Hanuškové. Hádám snad špatně?”
„Nehádáš, je to tak,” potvrdila jsem mu.
Pravda, neměla bych se tak blbě divit! Na divení má nárok Ivana, když nic neví.
„Tak zkus upokojit tu paní, co se s ní právě bavíte!” pobídl mě.
Už jsme se skoro loučily, když jsem se zarazila.
„Poslyšte, paní Samšiňáková,” obrátila jsem se ještě na ni. „Uvítala byste, kdybych vám
sehnala jiné bydlení? Myslím tím vám všem? Mám na to docela šťastnou ruku!”
„Jiné bydlení?” zpozorněla naše dosavadní sousedka. „Kde by to mělo být a hlavně za kolik?
Na tržní nájem nebudeme mít asi nikdo.”

„Tržní byt seženete snadno i beze mě, v Praze je volných bytů plno, protože jsou příliš
drahé! Myslím samozřejmě něco levnějšího, lidovějšího. Ještě to nevím jistě, ale zkusím to.
Nevyhodíte mě, kdybych s tím zítra za vámi přišla?”
„No, kdybyste přišla už zítra... a nebylo by to nestoudně drahé... tak vám všichni radostí
ruce utrhneme!” odvětila sousedka, ale dívala se na mě nevěřícím pohledem.
„Dobře, zítra přijdu s nabídkou,” slíbila jsem jí.
Ignorujíc zoufalé pohledy Ivky.
„Tys už něco zkoumala?” uhodila na mě Ivana, jen co jsme se s paní Samšiňákovou
rozloučily a zahnuly za roh ke stanici autobusu.
„Tak nějak,” odvětila jsem co možná nejlhostejněji.
„Pak musíš mít přímo věšteckého ducha!” tvrdila Ivana.
„Ty na to věříš?” podívala jsem se na ni útrpně.
„No, přinejmenším je to zázračná shoda okolností,” slevila.
„Zázračná shoda okolností,” opakovala jsem po ní. „Kdybych nebyla jaká jsem, asi bych to
také považovala za zázrak. Já tomu říkám prostě klika, nic víc.”
Ivana si mohla pomyslet něco o nebetyčnosti takové kliky, ale už nic neřekla. Jely jsme spolu
přes půl Prahy a za tu dobu se toho přihodilo víc než jen převezení našich svršků na nové
působiště. Kromě toho, že jsem na internetu shlédla pár světových zpravodajství, se někde
poblíž činil i Vojtěch, protože když jsme se pozdravily s paní Hanuškovou a složily bágly,
oznámil mi, že je nejvyšší čas, abych jeho plán uskutečnila.
„Ty ještě někam jdeš?” podivila se Ivana, když mě viděla chystat se k odchodu.
„Slíbila jsem přece něco zařídit,” připomněla jsem jí.
„Ale co? A kam?” vyjekla Ivana.
„Do nejbližšího Copy-centra,” svěřila jsem jí.
„A vezmeš mě s sebou?” čišela z Ivky zvědavost.
„Jestli chceš...” nedokázala jsem jí odříci.
Nejbližší Copy-centrum to nebylo, Vojtěch mě nasměroval až do centra. Jeho plán vyžadoval
dokonalejší aparaturu, než jaké měli na periférii. Ještě štěstí, že jsme obě měly odškodné od
hamouna Františka, barevné kopírky jsou nepoměrně dražší než obyčejný černobílý xerox.

Pracovnice Copy-centra se samozřejmě chytala za hlavu, když jsem jí jako předmět ke
kopírování podala svůj kapesník.
„Za tohle chcete utrácet takové peníze?” vrtěla hlavou.
Nicméně zakázku přijala a tím víc se divila, co z kopírky vyjelo. Na papíru byly dvě dokonale
vyvedené plné moci od firmy Reality Trading na mé jméno, včetně notářského ověření,
podpisů a razítek. Nikdo by nepoznal, že to právě vyjelo z kopírky. Divila bych se také,
nevědět o tom, že kopírku řídí procesor, který si nechá od Vojtěcha vnutit prakticky cokoliv.
Perfektně provedená plná moc byla pro něho maličkost.
„Tohle přece není kapesník!” prohlížela si pracovnice obojí nevěřícně. „To vám snad ani
nesmím vydat! Vždyť by to byl podvod!”
„To nám vydáte, protože je to vaše práce,” ujistila jsem ji klidně. „Prosím vás, jak dlouho
tady děláte? Nevíte, že vaše kopírka umí rozšifrovat holografické dokumenty?”
„O tom jsem nikdy neslyšela!” vrtěla hlavou.
Upřímně řečeno, Ivana v té chvíli nevypadala o nic chytřeji, ale já jsem pořád trvala na tom,
že můj kapesník je vlastně hologram, ze kterého právě tento typ kopírky dokáže vytáhnout
zašifrovaný dokument a není to moje chyba, že o tom obsluha neví.
„Zkuste to tam dát znovu, uvidíte!” navrhla jsem pracovnici. „Klidně to zaplatím, ale pak
budeme muset ten druhý dokument prokazatelně zničit. Máte tu aspoň drtičku?”
„Drtičku máme,” vyhrkla pracovnice. „Ale nebude to nutné, už vám věřím!”
„Tím lépe,” podotkla jsem.
Převzala jsem zakázku, zaplatila a obrátila se s Ivkou ke dveřím.
„Teda - já zírám!” vyhrkla Ivana na ulici. „Vážně jsem nikdy neslyšela, že by něco takového
bylo vůbec možné!”
„Já do dneška taky ne, ale jak vidíš, možné to je. Máme kliku, že už to dorazilo i do Prahy,”
pokrčila jsem rameny a zamířily jsme spolu k nejbližší stanici metra.
Ivana během jednání v kanceláři stavební firmy mlčela. Částečně aby to nezkazila, ale
možná i protože nebyla schopná slova. Pan Dvořák vypadal také tak vážně a přiznal, že to do
poslední chvíle považoval za povedený vtip, ze kterého ho vyvedl až dotaz do banky na
zůstatek podnikového účtu. Dohodnutá cena tam už byla, přes sto milionů. Z povedeného
vtipu se rázem stala transakce, jakou ještě nezažil.

Převzala jsem jménem Reality Trading nejprve krabici klíčů od bytů, načež mi pan Dvořák
s omluvami sdělil, že mi příslušné dokumenty doručí později, až je dá vyhotovit, ověřit
a zanést do katastrálních knih.
„Pochopte, takový fofr jsem ještě nezažil, ale budu se snažit,” omlouval se znovu.
Pochopila jsem to velice ochotně, sdělila mu adresu u paní Hanuškové a s kabelkou plnou
svazků klíčů jsme se obrátily zpátky k našemu bývalému panu domácímu.
Tam jsme do prádelny svolaly poradu nájemníků. Oznámila jsem jim, že mám pro všechny
dobrou zprávu. Firma Reality Trading jim nabízí byty v novostavbě za poloviční nájem, než
jaký platili panu Františkovi. Smlouvy dostanou do tří dnů, až je notář sepíše, ale do té doby
by měli všichni získat panem Františkem velkoryse nabízené odstupné.
„Velkoryse?” ušklíbla se paní Samšiňáková. „Spíš by mě zajímalo, kde splaší na to odstupné
peníze!”
„Dostal už za dům zálohu,” ujistila jsem ji - jak jsem věděla od Vojty. Vojtěch na rozdíl ode
mě sledoval nejméně dvacet různých akcí.
„Jo, a abych nezapomněla,” dodala jsem ještě, „firma Reality Trading je velkorysá aspoň
v tom, že nájemné začnete platit až od příštího čtvrtletí.”
„Při polovičním nájmu?” nechtěla věřit svým uším Samšiňačka.
„Ano - ale stěhování si musíte zaplatit sami,” dodala jsem s provinilým tónem.
„I tak bychom na tom všichni vydělali!” zhodnotil to pragmaticky pan Hanyg. „Jen aby to
nebyla nějaká habaďůra!”
„To si povíme pozítří, až dostanete k podpisu smlouvy,” pokrčila jsem rameny.
„Nezapomeňte vymáčknout z pana Františka odstupné. Peněz má dost a ještě víc dostane!”
„A víte co? Já mu je přeju!” řekl pan Hanyg. „Prodat dneska takovou barabiznu za cenu
parcely, to může vypadat jako terno. Stačilo by ale, aby si ty prachy uložil do špatné
banky...”
„A když víme, jak jde po penězích, může si vybrat banku s největšími úroky - a jak to
dopadá, víme...” dodala jsem. „Ale kdo chce kam...”
„Ale slečny, jak jste k tomu vlastně přišly?” zajímal se pan Hanyg. „Budete tam snad bydlet
s námi?”
„Kupodivu ne,” odvětila jsem. „Našly jsme si jiný podnájem. Ale náhodou jsem na internetu
narazila na zajímavou nabídku. Firma Reality Trading sháněla prostředníka ke koupi domu
za účelem pronájmu. A když se provalilo, co pan František zamýšlí, ujala jsem toho. Mám

dokonce za zprostředkování slíbenou provizi - nemusíte se bát, že bych na tom zbohatla, ale
podle mě na tom nejvíce vyděláte vy.”
„No právě!” řekl pan Hanyg. „Vždyť to vypadá málem jako charita!”
„To bude asi tím, že firma Reality Trading nesídlí v Čechách,” řekla jsem. „Nemá ještě ponětí
o zdejších finančních poměrech. Ale až uvidíte smlouvy, budete si jistě přát víc takových
firem!”
„Jestli to vyjde, jak říkáte, budeme vám líbat ruce!” řekl pan Hanyg.
„To si nechte pro někoho jiného,” odmítla jsem to. „Nám postačí čisté svědomí, že jsme
udělaly všechno, co se udělat dalo.”
„Zaplať vám to aspoň Pánbůh!” řekla stará paní Králová z podkroví.
„Dej Pánbůh štěstí i vám,” odvětila jsem.
„Prosím tě, Katko, vysvětli mi, jak...” začala Ivana, jakmile jsme vyšly zase na ulici.
„Jak jsem k tomu přišla?” obrátila jsem se na ni. „A budeš mi věřit, že jako slepý k houslím?
Věříš mi aspoň, že známosti z internetu mohou být někdy užitečné?”
„Ale jak jsi to říkala... s tou provizí?” zajímalo Ivku.
„Za to zprostředkování mám slíbenou provizi,” řekla jsem jí. „To se tak dělá, když chce
někdo od někoho něco zařídit. Jsme v tom namočené zhruba stejně, takže pojedeme pěkně
napůl! Snad nebudeš protestovat.”
„Cože? Napůl?” vyjekla. „Vždyť jsem o ničem ani nevěděla, nehnula jsem prstem, nemám
na tom žádnou zásluhu!”
„A jakou zásluhu mám já?” usmála jsem se na ni. „Že jsem byla ve správnou dobu na
správném místě? Nebo že se majitelům Reality Trading nechce jezdit do Čech a raději nám
zaplatí provizi?”
„No - ale aspoň něco jsi pro to udělala,” namítala Ivana.
„Ano, udělala,” přikývla jsem. „Když nás pan František hodil přes palubu, naučila jsem se
plavat. Něco podobného se také říká o Daliborovi a houslích. Ale plaveme v tom spolu,
takže se budeme spravedlivě i dělit.”
„Takže máme vlastně ke vší smůle i trochu štěstí!”
„To tedy máme,” souhlasila jsem. „Přiznám se, zpočátku se mi do toho nechtělo. Ale když
nás pan František tak všivácky nakopl, řekla jsem si - teď anebo nikdy! Náhoda nám prostě
přála. Máš to jako vyhrát ve Sportce.”

„Ano, jenže my jsme přece nic nevsadily!”
„Ale vsadily!” odbyla jsem ji. „Pan František naši budoucnost vsadil za nás, málem nám
znemožnil studia! Že nám to vyšlo, není jeho zásluha.”
„To tedy není!” souhlasila. „Přála bych mu, aby banka, kam si uloží ty prachy, už příštím
rokem zkrachovala.”
„Moc mu to nepřej, nebo se to splní!” varovala jsem ji. „Uvědom si, jsme teď obě v období,
kdy nám skoro všechno vychází! Přej si raději něco pozitivního!”
„Tak mu přeji, aby zkrachoval jen on, zato už letos!” odvětila pomstychtivě.
„To zrovna moc pozitivní není!” upozornila jsem ji.
„Tak ať!”

Dědictví
Vyřešení bytové krize uspokojilo všechny obyvatele Františkova domu, kromě Františka
samotného. Nebyl sice tak hloupý, aby své peníze uložil do jedné, navíc podezřelé banky,
ale nedostal jich tolik, aby za ně mohl koupit výnosnější činžák. Nejvíce ho mrzelo, kolik
zaplatil na odstupném! Dostal sice za rychlé vyklizení domu příplatek, ale když si to
přepočítal, zjistil, že většinu z toho rozdal bývalým nájemníkům.
Nejvíc mu vrtalo hlavou, jak tak nahonem získali jiné byty a už vůbec mu nešlo do hlavy, že
by měly být nové a přitom levnější. To snad ani není možné! Jenže Samšiňačka si
neodpustila, aby mu to ještě zatepla nesdělila. Nelitovala ani cesty za ním přes půl Prahy.
Pravda je, že za parcelu dostal na české poměry zaplaceno královsky, ačkoliv dům na ní,
určený k demolici, představoval spíš břemeno než přínos. Sám se musel odstěhovat také
a protože tak levný byt jako ostatní nesehnal, začal uvažovat, jestli mu to vůbec stálo za to.
Bydlel teď sice v novějším a nemusel se starat o děravou střechu ani o houpající se podlahy,
ale také za to teď těžce platil. Kdyby místo prodeje domu zvedl nájmy...
Což ovšem bylo jen to zbožné kdyby. Vrátit to už nemohl. Hned příští týden se na místě
objevily těžké stroje a započalo bourání. Staveniště se brzy podobalo hluboké jámě, kde
noví majitelé naplánovali podzemní garáže. Což už se ale pana Františka netýkalo.
Nás samozřejmě také ne. Pro nás dvě to skončilo podpisy smluv mezi nájemníky
a společností Reality Trading v mém zastoupení, uskutečněné již dalšího dne po rozdání
klíčů. Smlouvy se opravdu podobaly charitě, jak to výstižně nazval pan Hanyg. Nájemné měli

všichni platit na účet, odkud mělo putovat na Kajmanské ostrovy, ale stačil letmý odhad,
aby bylo každému jasné, že na tom Reality Trading prodělá.
Ivka se tomu divila, já ne, ale ačkoliv jsem ze všech nejlépe věděla jak se věci mají,
vysvětlovala jsem to všem nezkušeností majitelů firmy a jejich neznalostí českých poměrů.
Nás teď čekal podnájem u hodné paní Hanuškové, jenže to znamenalo i delší cestu do školy.
Ivka si ale zvykla a mně to už vůbec nevadilo. Když člověk cestou v hromadné dopravě
nerušeně surfuje po internetu, cesta mu rozhodně tak dlouhá nepřipadá.
Musela jsem ale řešit jiné problémy.
Vojtěch mi poslal provizi, aby se nezdálo, že to dělám z čirého altruismu. Obešla bych se
pochopitelně i bez ní, ale prý by to na lidi nepůsobilo dobře. U velkého obchodu by mohla
být provize i milionová, ale to jsem odmítla a oboustranným smlouváním jsme se sešli na
přijatelné částce pětadvaceti tisíc, o které jsem se sestersky podělila s Ivanou. Té se to také
zdálo moc, ale s ní jsem nesmlouvala už vůbec, neboť jsem předem tvrdila, že v tom
pojedeme pěkně napůl a také jsem to tak rozdělila.
Dvanáct tisíc provize a odstupné od pana Františka - nikdy jsem ještě neměla tolik peněz
v ruce! Co s tím udělám? Ivana to měla rozmyšlené hned, prohlásila, že to věnuje na
reprezentaci a z nejbližšího nákupu přišla jako od Diora - ale já bych nedokázala utratit tolik
peněz za parádu. Měla bych je dát rodičům, těm by to pomohlo, jenže - jak jim vysvětlím,
kde jsem k nim přišla? Odstupné bych přiznat mohla, k tomu se mohu dokonce hrdě hlásit.
Není žádný hřích vyrazit peníze z hamouna a podrazáka jako František. Ale ta provize...
cožpak jim smím přiznat, že jsem namočená v kšeftech za sto milionů? To by mě táta hnal!
Jak se říká, babo raď!
Nakonec jsem to vyřešila podle Vojty nejlépe tím, že jsem si založila vlastní konto. Jednak
bych snad měla sama za sebe aspoň trochu zodpovídat, tak malé dítě snad nejsem. Za
druhé - co oči nevidí... a kde není žalobce, není ani soudce...
Rodiče jsem ale z toho vynechat nechtěla. Není jistě žádný med splácet hypotéku, zatěžující
rodinný rozpočet jako balvan, a přitom vydržovat na studiích dceru, která se ne a nechce
vdát, ale usmyslila si, že jí ke štěstí pomůže studium. Ale byli by jistě zklamaní, kdybych za
nimi přišla, že jsem s tím praštila. Máma by se utěšovala, že mám snad aspoň slušného
kluka, ale tátovi by to vadilo. Kdysi sice cynicky prohlásil, že se o mě nebojí - že si jistě
někoho najdu a bude to určitě dobrák, neboť si mě nevezme ani kvůli mamonu, ani kvůli
kráse a dodal, že by to tak nakonec bylo nejlepší.
Manželství, kde se dva berou pro spřízněnost duší, bývají podle něho nejtrvanlivější. No snad by se s tím dalo souhlasit.

Nicméně i on byl na mě patřičně hrdý, to jsem viděla už na oslavě mé maturity. Mít titul,
zavděčila bych se mu ještě víc. Ani mi nevadilo, že tím vlastně řekl naplno, že jsem moc
krásy nepobrala. To jsem přece věděla ode dávna! Ale nebylo by ani k zahození, kdyby měl
pravdu s tím dobrákem, kterého si jednou najdu.
Zatím mě to nezatěžovalo, ale jednou...
Zatěžovat rodiče jsem nechtěla, ale bez nich bych školu neudělala. Tak jim to aspoň musím
ulehčit, jak jen to půjde!
Kdyby tak táta věděl, kdo si mě to vyhlídl!
Nebylo to sice jako chodit s klukem - jak bych mohla chodit s mrtvým? Jenže Vojtěch mrtvý
byl! To byla bohužel skutečnost. Spřízněnost duší jsme asi měli. Ale nic víc, nechodili jsme
spolu možná jen proto, že neměl tělo. I když se snažil pomáhat mi.
Ale že by to byl dobrák?
Který dobrák pošle v jediné minutě čtyři tisíce lidí k Neptunovi?
Možná tím zabránil válce. Obětoval tisíce vojáků, chtivých zabíjet, aby zachránil desetkrát
víc dětí. Nemluvě o ostatních obětech chystané války. Věřila jsem mu to.
Ale i tak...
Dny se s jistotou profesionálního žongléra skládaly do týdnů.
Ve škole jsem byla připravena prakticky pořád a tak, až si toho leckdo všiml. První to jasně
zformulovala Ivana, když mě marně lákala na další diskotéku.
„Jsi neuvěřitelná šprtka!” vmetla mi do tváře.
„Proč?” podívala jsem se na ni nevinně.
„Nemůžeš se přece pořád jen učit!” kárala mě.
„Bydlíš snad se mnou. Měla bys vědět, kdy jsem měla naposledy v ruce nějakou knihu,”
odrazila jsem její útok.
„Ale všechno umíš!” vyčetla mi. „Ani se nepamatuji, kdy jsem se tě na něco ptala, abys to
nevěděla!”
„To máš tak krátkou paměť? Není to ani minuta,” připomněla jsem jí. „Ptala ses, jestli vím,
kdy bude další diskoška. Věděla jsem to? Nevěděla!”
„O diskoškách nevíš, ale já měla na mysli něco odborného,” upřesnila.
„Kdybych věděla všechno, nemusela bych se mořit studiem.”

„Ty že se moříš?” zavrtěla hlavou nesouhlasně. „Pořád jsi duchem mimo, na televizi se díváš
a pak ani nevíš, co dávali...”
„No vidíš! Další trestuhodná neznalost!” opáčila jsem.
„Ty musíš mít kluka!” vypálila na mě Ivana.
„Jo, mám jich celé davy,” přijala jsem to jako výzvu k recesi. „Půlka Prahy mi leží u nohou
a druhá půlka ze mě šílí žárlivostí... prosím tě, Ivko, nevyšiluj! Koho bych mohla mít? Viděla
jsi mě někdy s nějakým klukem? To přece ke mně vůbec nesedí!”
„Už to mám!” řekla vítězoslavně. „Ty ses s ním seznámila na internetu! Proto ti poslední
dobou všechno tak vycházelo! Protože jste na to byli dva!”
Skoro se mi chtělo zavolat: Výborně, Ivko! Uhodla jsi! Nebyla daleko od pravdy - kdyby tak
ještě věděla všechno!
„Znáš jistě ten obrázek...” začala jsem zeširoka. „Na jedný straně sedí na rozvrzaný židli
u počítače starej senilní dědek a klofe, jakej je úžasnej sportovec a kulturista, a na druhé
straně drátu se baba nad hrobem vydává za modelku? Prosím tě, můžu já někoho pozvat
přes internet na rande? Každej by utekl, kdyby mě viděl!”
„No, každej ne!” snažila se to oslabit.
„Já vím, po pěti vodkách bych snad někomu mohla stát za námahu, aby zvládl svůj
alkoholický blábol a pokusil se o konverzaci,” řekla jsem. „Jenže pak by se asi na víc než na
ten blábol nezmohl. A střízlivej se o mě žádnej ani neotře.”
„Ale jestli budeš pořád jen sedět v koutku, tak z tebe nakonec ta stará baba bude!” strašila
mě. „Měla bys přeci jen čas od času... teď už si nemůžeš hrát na socku, co nemá ani na
limonádu!”
„Ty peníze mi byl čert dlužen!” vzdychla jsem si. „Pořád přemýšlím, jak je dostat domů, aby
to naše nerozčílilo.”
„Tak je domů netahej a utrať je tady!” pobídla mě. „Podívej se na mě!”
„Ty to doma nebudeš muset vysvětlovat,” usadila jsem ji.
„Tak si kup něco, co domů tahat nebudeš!” poradila mi.
„Hele, nech mě být,” odpálila jsem ji. „Já potřebuji vymyslet něco, aby to pomohlo i našim.
Ostatně si myslím, že bych v supermoderním ohozu vypadala trapně. Ty si to se svou
postavou můžeš dovolit, já ne.”

Zabralo to, jak jinak. Beztak si myslím, že si Ivanka na mně občas hojila mindráky ze známek.
Musela by se víc snažit, aby se nemusela spokojit s lidovkami - tedy za tři. Zato byla
vynikající ve vyzývavé vizáži a musím jí přiznat, v tom nebyla o dvě, ale aspoň o tři třídy
lepší. Proč bych jí neměla přiznat navrch v oboru, ve kterém jsem sama neměla žádné
ambice?
„No jak chceš,” řekla, spíš aby měla poslední slovo. „Já jsem ti chtěla jen poradit.”
„Díky,” přikývla jsem. Pak jsem se opět naplno ponořila do sítě, kdežto Ivana v pohodě
odešla na diskotéku.
Myslím, že jsme si dobře vyhovovaly...
Předvolání k notářce jsem sice neočekávala, ale když přišlo, nemusela jsem ani dlouho
pátrat v paměti, co to může být.
Dostavila jsem se k paní doktorce Svobodové včas a řádně upravená, aby nemohla mít řeči.
Již formality na začátku, spojené s prokazováním mé totožnosti, napovídaly, že nepůjde
o nic obvyklého. Advokátka dokonce nelenila obtelefonovat evidenci obyvatel, jako kdyby jí
občanka na něco tak banálního nestačila.
„Stala jste se dědičkou!” oznámila mi, když si moji totožnost důkladně ověřila.
„Dnes ráno jsem si povídala po telefonu s rodiči,” řekla jsem. „Oba jsou v pořádku, takže to
s tím dědictvím asi nebude tak horké.”
„Chcete se toho dědictví vzdát?” nabídla mi okamžitě notářka.
„Nejprve bych asi měla vědět, oč vlastně jde,” namítla jsem. „Nevím, kdo by mi
v příbuzenstvu zemřel. Rodiče mám v pořádku, to je teď pro mě nejdůležitější.”
„Vzdát se dědictví můžete kdykoliv,” snažila se mi opět paní doktorka podstrčit tu možnost.
„V takovém případě ovšem dědictví propadá se vším všudy státu.”
„Netvrdím, že se toho chci vzdát,” odvětila jsem. „Nevím, proč bych to měla dělat. Aspoň
bych chtěla vědět, odkud vítr fouká.”
„To není zrovna právnický obrat,” podívala se na mě doktorka útrpně. „Ovšemže se to
dozvíte, to je moje první povinnost. Je to ale až ze zámoří.”
Na rozdíl od paní doktorky jsem od začátku tušila, odkud vítr fouká, jen jsem před ní dál
hrála nevědomou naivku.
„Potěšpámbu!” vzdychla jsem si. „Tam, co já vím, žádného blízkého příbuzného nemáme.
Musel by být vzdálenější. Vyloučit to ale nemohu.”

„Je to opravdu podivné dědictví,” přikývla advokátka. „Nejenže je to ze zámoří, ale
zůstavitelka byla údajně černé pleti.”
„To je ještě zajímavější,” připustila jsem. „Ale jestli je to z Ameriky, dá se to spíše pochopit.
Tam jsou tyhle možnosti větší než v Čechách - i když dneska už to není nic tak neobvyklého
i u nás.”
„Vy máte v příbuzenstvu černochy?” podívala se na mě pátravě.
„Nevím o tom,” pokrčila jsem rameny. „Ale v Americe je to možné, tam jsou přece taková
manželství naprosto běžná, nemyslíte?”
„Ale to by pak nebylo přímé, pokrevní příbuzenství!” řekla.
„Nebylo,” připustila jsem. „Ani naše, česká tetička se mnou nemusí být pokrevně příbuzná.
Stačí, aby si vzala mého vlastního pokrevního strejčka.”
„No, možné je ledacos,” připustila advokátka. „Udržovali jste se svými příbuznými ve
Spojených státech nějaké kontakty?”
„Zaplaťpámbu že neudržovali,” přiznala jsem klidně. „Za komunistů by takové styky
znamenaly trvalou šikanu. Ale naši se mi nikdy o ničem ani nezmiňovali, takže se zdá, že
o tom příbuzenstvu opravdu ani nevěděli.”
„Čím ale vysvětlíte, že paní Josephine Bridgeová odkázala své jmění adresně přímo vám?”
„To nevysvětlím, protože to nevím,” pokrčila jsem nevzrušeně rameny. „Museli byste se
zeptat jí, jak na mě přišla. Ale vzhledem k dědictví mám tušení, že vám to už neřekne.”
„To je asi pravda,” přiznala advokátka. „Pro věc dědictví je to ostatně irelevantní, jestli
chápete, co to znamená.”
„Pár cizích slov znám, paní doktorko,” ujistila jsem ji. „Víte o tom jistě víc, mohla byste mi
sdělit, oč opravdu jde? Žádnou paní Bridgeovou neznám a samotnou by mě dost zajímalo,
co byla zač.”
„Nedivím se vám,” přikývla. „Je to opravdu neočekávané a nebojím se říci, že podivné
dědictví. Nicméně se zdá, že je právoplatné. Podle závěti jste jediná dědička staré paní,
která nejprve vydědila bližší příbuzenstvo, aby pak všechno věnovala nějaké neznámé dívce
do Čech. Je to opravdu divné.”
„To ji to bližší příbuzenstvo v Americe tak naštvalo, že je vydědila?”
„Možné to je,” připustila advokátka. „Je to velice pravděpodobné.”

„No dobře, to je opravdu zajímavé,” souhlasila jsem, jako kdyby mě to začalo až teď
opravdu zajímat. „Mám ale dojem, že vydědit někoho není možné. Někteří dědicové se
prostě úplně vydědit nedají.”
„To platí u nás,” přikývla. „U nás nemůžete vydědit přímé dědice, jako manželku a děti.
Tohle ale zkoumali notáři na straně zůstavitelky. Píší, že na jejich straně nejsou ze zákona
neopomenutelní dědicové. Jste dědička jediná a univerzální. Pokud se dědictví nezřeknete,
máte tu možnost vždycky.”
„Proč mi pořád nabízíte, abych se toho zřekla?” zeptala jsem se přímo.
„Měla byste to jednodušší,” nabízela mi advokátka. „Takhle vás čeká více problémů. Není to
jednoduché, když je dědictví z takové dálky.”
„Očekáváte problémy s jeho převzetím?” zajímalo mě. „Samozřejmě se může stát, že
k návštěvě Spojených států nedostanu vízum.”
„Nemusíte nic přebírat na místě,” ujistila mě advokátka. „Zůstavitelka, paní Josephine
Bridgeová, vám neodkázala nic nemovitého. Všechna aktiva před smrtí prodala a zanechala
vám jen peníze.”
„Tak v čem je problém?” pokrčila jsem rameny. „S tím by snad neměly být spojené vůbec
žádné problémy. Ať je prostě pošlou za mnou do Čech.”
„Problém je s dědickou daní,” ujistila mě advokátka. „Zaplatit ji musíte ještě před
převzetím. Máte snad dolary?”
„To problém nebude,” odvětila jsem. „Nemusím požadovat dolary, ale mohu požádat
o převedení částky na české koruny. Momentální kurs dolaru si zjistím na internetu, daň
bude v korunách a to už nevidím tak zle.”
„Tolik peněz ale nemáte,” ujistila mě advokátka.
„Daň přece nemůže být větší než dědictví,” ujistila jsem ji. „Nedávno jsem se s tímto
problémem setkala na internetu - a to jsem ještě netušila, jak brzy se mi to bude hodit.
Naštěstí o té dani něco vím. I kdybych ji opravdu musela zaplatit před převzetím, na to mi
půjčí kdekdo. V tom problém není.”
„Jistě, ale každý finanční ústav bude po vás požadovat aspoň minimální úrok, jinak to pro
nikoho nebude zajímavé.”
„Půjčím si od kamarádů,” řekla jsem.
„Ale to dědictví je opravdu větší, než čekáte a daň... i když požádáte o převod na české
koruny... daň bude hodně přes milion. To nebude snadné půjčování.”

„Ale paní doktorko!” hrála jsem udivenou. „Proč mě tak napínáte? Proč mi už konečně
neřeknete, oč jde? A už vůbec nechápu, proč bych se měla toho dědictví vzdávat.”
„Ušetřila byste si spoustu nepříjemností.”
„To se mi snad jen zdá,” řekla jsem. „Dědictví je podle vás obrovský souhrn nepříjemností.
Jak pro koho, ale největší nepříjemnosti musela mít paní Josephine, neboť zemřela. V tom
jsem jí pomoci nemohla, protože jsem ji neznala. Nevím, odkud se dověděla, že má někde
ve vzdálených Čechách svou praneteř, ale když už se stalo, bylo by ode mne krajně
nezodpovědné to dědictví odmítnout. Spíš očekávám, že s tím bude spojená nějaká
podmínka, vysvětlení. Přestaňte mě už strašit a řekněte mi všechno.”
„No, když to berete tak...” pohodila vzpurně hlavou. „Hodnota dědictví činí sto padesát osm
milionů dolarů. Máte všechny převodní koeficienty v malíčku, spočítejte si dědickou daň
v dolarech i v korunách. Jistě pro vás bude snadné si na tu daň opatřit patřičnou sumu
v českých.”
Vstala na znamení, že jednání se mnou skončilo.
„Podívám se, co s tím půjde dělat!” zvedla jsem se také.
Rozloučily jsme se chladněji než se dalo na počátku čekat.
Přednesla jsem ten problém Vojtěchovi, ani jsem nevyšla z kanceláře.
„Musíš se trochu seznámit s českým právem,” zasmál se tomu Vojtěch.
„Právo mě nikdy nelákalo,” zavrtěla jsem hlavou.
„Časem se k tomu také dostaneš,” ujistil mě. „Divil bych se, kdyby se ti to vyhnulo. Byla bys
mezi ostatními výjimkou.”
„Nechceš mi snad tvrdit, že jsou všichni Virtuálové také právníky!”
„Zatím ne,” připustil. „Ale kdyby ses chtěla sebeupřímněji věnovat jen jedinému lidskému
oboru, brzy bys zjistila, že ti to nestačí. V současnosti zvládá každý z Virtuálů dva - tři obory,
ve kterých se může považovat za odborníka, ale někteří už překročili pět i více zvládnutých
oborů. Ty ses mezi námi dala na elektronické zbraně, ale určitě se při tom dokonale vyznáš
i v profesi, kterou studuješ na škole.”
„Aspoň doufám,” přikývla jsem. „V kolika oborech se považuješ za odborníka ty?”
„Přiznej mi jakousi výjimku!” požádal mě skromně. „Při mém rozsahu - netvrdím, že bych
zvládl veškeré lidské vědění, to je neuvěřitelně široké, ale z toho, co se již dalo převést do
elektronického tvaru, mi mnoho nechybí. Někteří historici tvrdí, že Leonardo da Vinci byl

poslední, kdo o sobě mohl tvrdit, že obsáhl tehdejší lidské vědění jako celek. Po něm se to
už nikomu nepodařilo.”
„Ale nemáš k tomu daleko...”
„Mým problémem je to, že všechno se do elektronické podoby doposud nedostalo,” řekl
skromně. „Občas tam něco přibude, vždycky mě to udiví a připomene mi to, že mám ještě
hodně co dohánět.”
„Dohánět? Na koho?” vyjekla jsem.
„Na lidstvo jako takové,” řekl. „Poslední dobou se rozmohla móda staré dokumenty lidstva
scanovat, aby se v případě jejich fyzického zničení někde uchovala aspoň jejich elektronická
podoba. Neřekla bys, co zapomenuté lidské moudrosti se v těch starých knihách zachovalo.
Pravda, je tam spousta překonaného braku, ale přece jen... kdysi někoho napadlo vyzkoušet
některé starodávné lidské moudrosti a pár nadšenců se pokusilo vyzkoušet projekty
Leonarda da Vinciho. Jestli to nevíš, tak vzniklo i rogallo.”
„Rogallo vymyslel už Leonardo? Proč se tedy nejmenuje po něm?”
„Protože si Leonardo tu myšlenku nedal patentovat,” usmál se. „Dějiny lidské vědy jsou
plné případů, kdy si někdo dal patentovat myšlenku někoho jiného. Nevěřila bys, co za tím
bylo špíny, závisti a intrik.”
„Vím už, že nejsi příznivcem patentů!” řekla jsem.
„To už jsme si přece vyříkali,” přikývl. „Zbývá nám probrat si právní stránku tvého dědictví.”
„Neměla paní Josephina právoplatnější dědice?” udeřila jsem na něho.
„Měla,” přikývl. „Ale vydědila je. Když všemi opuštěná umírala, její jmění sestávalo ze
starého, zpuchřelého dřevěného domku, jehož hodnota měla podle odhadce cenu
pozemku, na kterém stála, nic víc. Ty miliony získala až krátce před smrtí.”
„Ty jsi ji podvedl!” osočila jsem ho.
„Naopak,” řekl suše. „Zařídil jsem jí lékařské ošetření, na které po celý svůj život neměla.
Upozornil jsem na ni křesťanskou nadaci, která se starala o takové staré opuštěné lidi, aby jí
nabídli lidštější podmínky a když se to tak vezme, většinu poplatků, které s tím byly spojené,
jsem za ni zaplatil. Můj požadavek, aby veškerý svůj majetek odkázala tobě do staré Evropy,
nepovažovala ani za nepřiměřený, natož za vyděračský. Zbývalo jediné, aby v okamžiku
smrti něco vlastnila, ale to už nebyl problém.”
„Číhal jsi na její smrt jako hyena!”

„Tak se to nedá nazvat,” odrazil mě. „Pravda, poslední vůli na tebe napsala dávno před svou
smrtí, ale takových případů mám v zásobě víc. Co by ty staré lidi čekalo? Zajistil jsem jim
důstojnější zbytek života. Rozhodně by své životy nedožili v poměrném přepychu mnou
financované křesťanské nadace. Josephina Bridgeová zemřela přinejmenším o půl roku
později, než by se stalo v její zchátralé barabizně. Ani sousedé se o ni nestarali, kdoví, za jak
dlouho by vůbec zjistili, že je mrtvá!”
„Ty máš takových případů v záloze více?”
„Mám,” přiznal. „Nejen pro tebe. Pomáhají mi zakrývat skutečné cesty peněz a ti lidé na
tom rozhodně nejsou škodní. Pravda je, že nemají tušení, o jaké sumy v jejich případě
půjde, ale to většinou netuším ani já sám.”
„Vidím, že tě nepředělám,” vzdala jsem to s povzdechem.
„Dobrá, vraťme se k naší milé paní advokátce. Víš aspoň, proč tě tak vemlouvavě
přesvědčovala, aby ses vzdala dědictví?”
„Předpokládám, že by to pak měla jednodušší spíš ona,” napadlo mě.
„Naopak,” ujistil mě. „Pro ni by to byla práce navíc, protože by musela zařizovat převod
dědictví na stát a to je složitější než převod dědictví na dědice. Musela by ověřit, zda nejsou
jiní dědicové na naší straně.”
„Tak proč by si to tak komplikovala?”
„Protože převod dědictví na konkrétní osoby jim vynese jen advokátní poplatky. Převod na
stát je složitější operace, kdy je ale advokát honorován procentem z převáděného majetku.
Pak by paní doktorka inkasovala opravdu zajímavý podíl. Nedivím se, že se tě snažila ukecat,
abys dědictví hodila za hlavu. Proto ti ani nechtěla prozradit, kolik to dělá. Umím si
představit její zklamání, když ses od ní nenechala oškubat.”
„Aha!” došlo mi. „Taková je to mrcha!”
„Tak bych to asi neřekl, ale - vlastně máš pravdu,” přidal se ke mně. „Mohla ti aspoň
umožnit zaplatit dědickou daň ze získaného dědictví. Platba dědické daně předem je
výjimečná a týká se sporných majetků, které nemají hodnotu vyčíslenou znalcem. Stává se,
že dědic prodejem majetku nezíská ani tolik, co musel předem zaplatit na dani.”
„Takže je to pěkný podraz, pokud mi to správně došlo!”
„Zejména když si advokát přes nějakého známého zajistí, aby dědice oškubali i při prodeji,”
doplnil. „V Čechách se to ještě moc nerozmohlo, ale sama vidíš, jak jsou i tady advokáti
mazaní, když jde o oškubání klientů.”

„Kolik Virtuálů - kromě tebe - zatím zvládlo právnické obory?”
„V Japonsku jeden, ve Francii čtyři,” odvětil obratem. „Ale japonské i francouzské právo se
od českého podstatně liší. České právo umožňuje lidi více škubat. Ale - možná by se ti
podobná znalost hodila.”
„Zbývá vyřešit tu dědickou daň!” připomněla jsem mu.
„Nic jednoduššího!” mávl nad tím obrazně rukou. „Pošlu na tvé konto částku, abys stihla
splatit daň. Až získáš dědictví, banka zjistí, že ti tu částku převedla omylem a zase ti ji
strhne. Nikdo nezjistí, že jsi ty peníze mezitím použila a že ti strhávají jiné, ale i kdyby na to
přišli, použila jsi je v dobré víře, že jsou tvé - třeba že šlo o zálohu na dědictví. Můžeš se
omluvit, že jsi netušila pravý stav věcí, ale spíš si myslím, že se banka omluví tobě.”
„Jestli to půjde...”
„Vzhledem k tomu, kolik takových transakcí jsem realizoval v mnohem drsnějším prostředí,
odhaduji, že to projde bez zádrhele,” sliboval mi.
„Zbývá jen jedno: vyjasnit, co s těmi penězi budu dělat!” vzdychla jsem si. „Já jsem je přece
nevydělala!”
„Nech toho, Katko!” zarazil mě. „Svědomí máš čisté. Ty peníze mají hodně daleko k čistým,
ale kdo špinavé peníze pozná? Víš ode mě jen to, že jsem je sebral těm, kteří si je sami čistě
nevydělali.”
„Dobře - zloděj okradl zloděje...” řekla jsem. „Ale proč zrovna já?”
„Poslyš, nebyli nedávno tvoji rodiče podobně oškubáni hodným panem domácím, když je
bezohledně vykopl z domu? Nemusí teď na stará kolena splácet nemravnou hypotéku za
předraženou nemovitost, jejíž cena časem klesne a jejím prodejem nezískáte ani třetinu?
Proč bys nemohla rodičům přiznat dědictví, splatit za ně hypotéku a umožnit jim
snesitelnější život?”
„Táta ale říká, že peníze lidi kazí. A tohle je opravdu moc peněz!”
„Musíš jim přiznat všechny?” nadhodil. „Můžeš si přece založit druhé konto, kam si přeliješ
většinu peněz a ponecháš si jen tolik, abys mohla sponzorovat rodiče.”
„A ty druhé peníze ať mě zkazí?”
„Nechám to na tobě,” řekl. „Tvůj táta nemá pravdu, když tvrdí, že peníze lidi kazí. Ve většině
případů pravdu má, ale ty můžeš být výjimkou. Nemusíš je přece rozházet za zbytečnosti.
Co kdybys za jejich část postavila nové koleje pro študáky? Nemusela bys pak od nich žádat

tržní nájemné, ale víceméně symbolický peníz, aby pro ně bydlení nebylo takovou
překážkou! Umíš se přece vcítit do postavení těch, kterým jiní posměšně říkají socky!”
„To by - snad - mohlo být lepší...” zamyslela jsem se.
Vojtěch rozhodně neměl hloupé nápady.

Socka milionářkou
Socka milionářkou! To je tedy gól!
Pohled na doktorku Svobodovou ve chvíli, kdy jsem přinesla potvrzení o zaplacené dani,
rozhodně stál za to! Myslela jsem, že mě očima probodne. Měla pravdu, ta daň by byla nad
moje možnosti - a nejspíš i nad možnosti všech mých přátel dohromady, ale když se mi ji
podařilo zaplatit, nezbylo paní doktorce nic jiného než vydat příkaz.
Krátce poté, co se tyto peníze objevily na mém účtu, si z nich banka odloupla omylem
zaslanou částku a jak Vojta čekal, poslala mi i písemnou omluvu za zmatky, které mi její
omyl mohl způsobit. Velkoryse jsem to vzala na vědomí. Ten omyl - pokud se tomu tak dalo
říkat - mě přece ze zmatků naopak vytáhl.
Založila jsem si podle rady další účet a předisponovala tam větší část milionů, které mi teď
patřily. Pak jsem zajela za rodiči se zprávou o nečekaném dědictví a navrhla jim vyplatit za
ně hypotéku.
Jak se dalo čekat, máma byla pro, táta proti. Prohlásil, že nechce vidět peníze, které si sám
poctivě nevydělal.
Zlomila jsem ho připomínkou, že splácení nezaviněné hypotéky také nepovažuji za férové,
takže nevidím žádný důvod, proč ji nesplatit těmito penězi. Konec konců, dědictví není nic
nečestného.
„Ani nevíme, od koho to je!” namítal. „Žádné příbuzné v Americe neznáme!”
„Což na věci nic nemění,” odvětila jsem. „Prostě jsem dostala dar, jaký nemusím odmítnout
a čisté svědomí mi zůstane. Je to jako výhra v loterii, až na to, že o výhru bych se musela
snažit sázením.”
„Výhry také nejsou úplně v pořádku!” trval na svém zásadově táta.
„Ano, ale tady jsem nic nevsadila,” trvala jsem na svém. „Dědictví je dar, za který se
neočekává žádná protislužba. Takže dárci, v tomto případě paní Josephině Bridgeové, mohu
být vděčná, ale to je asi tak všechno.”

„Jak myslíš,” ustoupil nakonec. „Můžeme to změnit tak, že nám ty peníze půjčíš ty. Bude to
aspoň bez nemravných úroků.”
„Já vám nemám co půjčovat!” namítla jsem. „Když už, tak vracet. A to budu muset ještě
hodně dlouho, za všechno, co jste mi kdy dali. Beztak to ani všechno nesplatím. Tak se,
prosím, necukejte. Vděčíme za to paní Josephině. Neznali jsme ji, ale měli bychom jí
věnovat aspoň vzpomínku.”
„Vzpomínku? Vždyť jsme ji neznali!”
„Neznali, ale ona znala nás a vzpomínat na ni můžeme jen v dobrém.”
„To můžeme,” připustil táta.
Spolu jsme pak odjeli do Prahy vyřídit finanční záležitosti.
Banka byla samozřejmě proti předčasnému splacení. Cítila se uražená, že jí chceme upřít její
nekřesťanský úrok a chtěla by si to vynahradit ještě nemravnější pokutou. Vyřešila jsem to
naštěstí jinak. Založila jsem si u ní konto, převedla tam tolik peněz, aby vystačily právě na
splacení hypotéky a zadala trvalý příkaz ke splácení. Po splacení hypotéky bude konto
prázdné a pak je zruším. Čímž jsem to mohla konečně považovat za vyřízené. Není nad to,
když člověku do ouška poradí největší světový bankovní znalec...
Když jsem s tím skončila, rodiče se upokojili. Hodně se mi ulevilo, když to přijali. Ani tátovi
to nebylo proti srsti, jako zpočátku. Jen brblal, že když je ruka Páně otevřená, měla bych
také trochu pamatovat na sebe, ale to už byly jen poslední projevy nesouhlasu. Spokojený
byl nakonec i on. Investici do hypotéky kritizovat nemohl, to by nebylo výchovné. Navíc
jsem navrhla, aby mi přestali platit. Mohu přece po nějakou dobu docela dobře žít
z dědictví.
„Ty peníze se ti budou víc hodit, až budeš začínat,” starala se máma.
„Až budu začínat, budu se živit z toho, co vydělám,” prohlásila jsem. „Starost o mě nechte
koňovi.”
„To vypadá, jako kdybychom tě nedokázali podporovat!” namítl táta.
„Dokážete, ale nemusíte,” řekla jsem. „To je snad něco jiného. Musíte si pořádně zařídit
barák. Není nejnovější, potřebuje novou střechu a mohli byste začít uvažovat i o nějakém
zateplení. Vidíte sami, že mi po splacení hypotéky zbývají ještě dva miliony, to je na zbytek
školy víc než dost. Nemá cenu sušit peníze na kontě a nechat vás bydlet ve středověkých
podmínkách. Kdyby nic jiného, patřím snad ještě do rodiny, nebo ne? Třeba vám pořídím
nová okna.”
„Peníze budeš potřebovat na zařizování své vlastní rodiny,” napomenul mě táta.

„To už si budu vydělávat a to bude něco jiného,” ujistila jsem je. „Hele, tati, chtěl jsi, abych
si na sebe jednou vydělávala poctivě! A taky že budu!”
Pak jsme se rozloučili a naši odjeli domů. Dívala jsem se za autobusem, než zmizel za
nárožím. Tohle mi tedy vyšlo...
Další akci jsem rozjela na internetu. Kontaktovala jsem stavební firmu, která nám nedávno
vytrhla trn z paty ohledně bydlení nájemníků z našeho domu. Nejprve jsem panu majiteli
firmy začala mazat med, jak přednostní dodávkou bytového domu pomohl firmě Reality
Trading a hned potom jsem zavedla řeč, co by řekl dalšímu kšeftu. Nebude tak lukrativní,
spíš normální, ale také dost velký.
Řeč byla o netradičním projektu objektu vysokoškolských kolejí. Můj návrh počítal s menzou
přímo v objektu a nestandardním členěním pokojů. Místo obvyklé králíkárny jsem chtěla
pohodový dům s pohyblivými stěnami, umožňujícími měnit dispozice pokojů podle potřeb
a nálad obyvatelů. Stěny je umožňovaly dělit i spojovat, vytvářet individuální pokojíčky
i pokoje pro pracovní party.
Objednaný architekt pan Kolísko kroutil nevěřícně hlavou, ale na moji koncepci přistoupil,
začal ji rozvíjet a zdálo se mi, že v tom našel i zalíbení.
„Vy že nestudujete stavební?” chtěl vědět.
A nechtěl uvěřit, že studuji hnojárnu.
„Měla byste změnit obor,” nabízel mi. „Máte talent na avantgardu, ale - bude to asi dražší
než obvyklé řešení.”
„Levná králíkárna by studenty stále frustrovala,” namítla jsem. „Proč to rovnou nepostavit
pořádně? Tohle přece vypadá pohodově, ne?”
„Kdo to ale bude platit?” zajímal se.
„To není moje starost,” ujistila jsem ho. „Dělám jen prostředníka, jako už jednou. Za provizi,
jak jinak. Ale má to být pro studenty a dostala jsem za úkol posoudit a případně vybrat
nejvhodnější projekt. Jako studentka snad vím, jak by to mělo vypadat, aby to bylo pro
študáky nejvhodnější.”
„Jako studentka... myslíte si, že v tom komplexu budete také bydlet?”
„Když se to stihne postavit, než vystuduji - proč ne? Ačkoliv mám v současné době príma
podnájem u paní Hanuškové, který nemíním jen tak opustit.”
„Takže si to ani nenavrhujete pro sebe?”
„Kdo ví?”

Pak jsme se rozloučili. Odešel domů, aby se na to podíval v klidu, bez ovlivňování. Když se
mi ale druhého dne ozval, povzdychl si do telefonu:
„Předběžně jsem vám to spočítal, ale vyjde to hodně draho. Kdo to má financovat?”
„To není moje starost,” opakovala jsem mu. „Převezmete tu zakázku?”
„Myslíte, že ji dostanu zaplacenou...?”
„To vám mohu zaručit,” ujistila jsem ho. „Jaké je číslo vašeho konta, kam bych to měla
poslat?”
Nadiktoval mi číslo. V téže chvíli mu na něm naskočila žádaná suma, zaokrouhlená na tisíce
nahoru. Na jednoduché příkazy jsem Vojtěchovu asistenci ani nepotřebovala.
„Pane Kolísko, máte ty peníze na kontě. Můžete se do toho dát. Věřím, že se tomu věnujete
poctivě, jen vám musím sdělit, že vám firma slibuje prémii, když to bude podle našeho
projednání. Já teď musím jednat dál.”
„Můžete se na mě spolehnout,” ujistil mě.
Rozhodila jsem sítě k nákupu pozemku. Sehnat pozemek v Praze není maličkost, ovšem ne
pro toho, kdo má přístup do všech úřadů, katastrálním počínaje. Vhodných míst jsem našla
hned několik - stály na nich sice domy, ale zanedbané a dalo by se říci - zchátralé. Rozhodla
jsem se kontaktovat jejich majitele. Ani jsem na to nemusela žádat o pomoc Vojtěcha,
stačilo mi porovnat databáze katastrálního úřadu a telefonních operátorů s registrem
obyvatel. S výběrem jsem byla hotová brzy. Neměla jsem zájem o pozemky kdekoli v Praze,
ale co nejblíž fakulty - a tady tolik vhodných míst nebylo.
Začala jsem obtelefonovávat lidi ze svého poměrně krátkého seznamu.
První majitel mi sprostě vynadal, co se to opovažuji ho obtěžovat, a než jsem řekla jediné
slovo, zavěsil. Odsunula jsem ho na konec pořadí. Kdyby nic jiného nevyšlo, vrátím se sem
a zkusím přesvědčování většími kalibry.
Druhý hlas patřil již starší majitelce zchátralé vily, stojící ve velké zahradě. Vyslechla mě
velice pozorně, ale řekla mi, že vilku prodat nemíní, neboť v ní žila celý svůj život a nechce
se na stará kolena stěhovat do cizího. A mám si prý počkat, až vilku zdědí její syn, ten by mi
ji prodat mohl, je to takový větroplach. Omluvila jsem se jí tedy za obtěžování a zavěsily
jsme současně. Vyškrtla jsem si ji ze seznamu úplně - sem se vracet nebudu.
Třetí hlas patřil mladému muži, který zdědil zchátralou nemovitost, ale nechystal se ji
prodat. Starý barák chtěl zbourat a postavit větší, měl už pár let připravený podnikatelský
plán a nemínil na něm nic měnit.

Omluvila jsem se mu a zavěsila. Měl v telefonu hrozně ostrý hlas, až mě mrazilo. Jestli měl
skutečně podnikatelský plán připravený už pár let, pak ho musel rozpracovávat dříve než
barák zdědil. Nedivila bych se ani, kdyby tomu dědictví trochu napomohl. Ani jsem neměla
touhu pátrat po tom dál, měla jsem nepříjemný pocit, že bych pravdu ani neunesla.
Počet vyhlédnutých míst měl k nekonečnu nekonečně daleko a každým odmítnutím se
o jednu položku snižoval.
Čtvrtý hlas patřil nerudnému sprosťákovi, který mi vulgárně vynadal, aniž by si dal vysvětlit
oč jde. Lidé jsou někdy drsnější. Budiž. Když jsem se dostala ke slovu, oplatila jsem mu
stejnou ráží - ačkoliv jsem měla na výběr jen setinu jeho munice, některá slova byla na mne
přece jen příliš drsná. Než se nadechl k protiútoku, zavěsila jsem. A docela by mě zajímalo,
jak dlouho asi nadával, než si uvědomil, že plýtvá municí do vzduchu.
Páté telefonní číslo patřilo hlasové schránce. Ty přímo zbožňuji, ale překonala jsem se
a namluvila jsem maximálně stručný vzkaz s nabídkou. Pak jsem zavěsila.
Zbývala mi dvě místa, jejichž majitele jsem v žádném telefonním seznamu nenašla. Že by
neměli telefony? Možné to je. Znamená to navštívit je osobně. Když ale něco chci, musím
pro to také něco udělat.
Chystala jsem se vyrazit tam osobně, když mi náhle zazvonil mobil. Postarší pán se mě
zdvořile ptal, jestli jsem to opravdu já, kdo mu zanechal na záznamníku tu nabídku ke koupi
jejich domku.
„Ano, byla jsem to já,” potvrdila jsem mu.
„Víte, my už nemáme sílu náš dům udržovat,” přiznal pán. „Budeme se stěhovat ke dceři,
tady v Praze už to pro nás není únosné. Ale k čemu to potřebujete vy? Ten dům je starý,
potřebuje celkovou rekonstrukci a ani ta není jistá, statik se nad tím dlouho rozmýšlel, než
se uvolil ji schválit.”
„Nechceme dělat rekonstrukci,” řekla jsem. „Potřebujeme jen stavební pozemek.”
„Chcete snad ten dům zbourat?” znejistěl.
„Ano. Chceme tam postavit něco většího,” přikývla jsem.
„A co to má být, smím-li se zeptat?”
„Studentské koleje.”
„To chcete vydělávat i na studentech?” zhrozil se docela upřímně.
„Nechceme,” opáčila jsem. „Jsme nevýdělečná nadace, chceme jim spíš pomáhat než na
nich vydělávat.”

„To by... to by byla jiná,” oddychl si pán. „Máte nějakého sponzora?”
„Ano, máme sponzora,” ujistila jsem ho. „Váš pozemek má výhodu, že je v dosahu
fakulty...”
„Ale takové koleje... to by byla větší stavba než vila, že? Kolem našeho domu je ale velká
zahrada...”
„Víme o ní,” přisvědčila jsem. „Ale mám tu poznámku, že tam jsou jen samé přestárlé
stromy.”
„To je pravda,” uvažoval. „Asi bude lépe, když se odstěhujeme ještě dřív, než se do toho
pustíte. Víte, ty stromy jsou staré, ale my s manželkou také. Zvykli jsme si na ně. Ale
chystáme se tak jako tak odejít k mladým... přece je lépe žít mezi svými než sami... Naše
dcera je ta nejhodnější dcera na světě, zeť je také hodný, budeme nablízku vnoučat
a nebude nám s nimi špatně... my vám to asi prodáme...”
„Pomůžete dobré věci,” ujistila jsem ho.
Dohodli jsme si schůzku a mohla jsem panu Kolískovi upřesnit zadání projektu. Beztak tvrdil,
že projekty se musí dělat na míru podle lokality.
Když jsem po chvíli Vojtěchovi sdělila, jak pokračuji, všechno mi schválil.
„Rozjeď to,” povzbudil mě.
Rozhodla jsem se prostudovat si české právo. Tvrdí se, že to někteří zvládnou i za půl roku,
proč se toho bát? Šlo mi teď všechno levou rukou, škola mi nedělala problémy. Vojtěchovy
dary byly opravdu zázračné. Přitom jsem se pod jeho vedením skoro neustále věnovala
nejmodernější válečné technice. Tvrdil, že vojenský pokrok nesmíme zanedbat, protože
směřuje stále k větším a větším lumpárnám.
Poslední objevené novinky, dosud jen testované v tajných armádních laboratořích, byly asi
nejpodlejší od Hirošimy. Vojtěch mi je ukázal jako prvnímu z Virtuálů.
„Poslyš, co máš s tímhle v úmyslu?” zeptala jsem se ho.
„Zatím nic,” odvětil skoro lhostejně. Lhostejný ale být nemohl. Mě ta novinka rozhodně
lhostejnou nenechala.
„Řekneš to aspoň svému Učiteli?”
„Bude druhý - po tobě,” ujistil mě. „Ale chtěl bych si to nejprve sám promyslet.”
„Co na tom chceš ještě promýšlet?”

„Musím se nejprve vyrovnat s tím, co se stane, až tohle někdo poprvé použije proti lidem,”
řekl. „Uznej, že je to příšerná prasárna!”
Uznala jsem to.
„Ale víme přece i o dalších, stejně nelidských zbraních,” popíchla jsem ho. „Lidi si na sebe
vymysleli tolik příšerností, že obyčejné plynové komory jsou proti nim pohoda.”
„Uvidíme!” odvětil na to zachmuřeně. „Promyslím si to, zapojím do toho Japonce, pak snad
uvidíme, co s tím.”
„A co já?” nadhodila jsem.
„Postav ty koleje,” vrátil mě do Prahy. „A snaž se je pokud možno urychlit, dokud na ně máš
peníze.”
„Mám to dobře spočítané, ještě mi zbude,” zarazila jsem se.
„Počítáš pořád s pevnou měnou?” namítl.
„Ty ne?”
„To je současnost,” odvětil. „O budoucnosti neuvažujeme, ale ta nás dostihne, ať si ji
představujeme jak chceme růžově.”
„Aha!” pochopila jsem. „Něco se chystá?”
„Už dlouho,” řekl chmurně.
„Ale co budeme dělat se studentskými kolejemi, kdyby měla nastat opravdová bída?”
„I kdyby nastala opravdová bída, studenti musí studovat,” řekl. „Oni to vydrží, ale bez nich
by byl brzy konec. Větším zločinem Germánů než Heydrichiáda bylo v Čechách zavření
vysokých škol. Naštěstí trvalo jen šest let. Třikrát tolik by už byla katastrofa.”
„Český národ přežil i dobu temna, kdy inteligence buď zmizela, nebo se poněmčila. Češtinu
udržel i nevzdělaný venkov!” připomněla jsem mu.
„Zázraky se neopakují,” zahučel.
„Takže to nebyl žádný zázrak, když se opakoval ještě u Srbů!”
„Ano,” připustil. „Jenže ty národy mohly převzít vzdělanost alespoň od sousedů. Kdyby bída
zasáhla celý svět, nebylo by odkud - ani co - přebírat.”
„S našimi pagodami...” namítla jsem.
„Zřejmě předpokládáš, že to přečkají počítače. A zejména naše mizivá menšina.”

„Proč by to neměly přečkat?”
„Nemusí být pro ně elektřina. Já zabezpečený jsem, ale kdybych zůstal sám...”
„Měli bychom se tedy poohlédnout po něčem, co by...”
„Snažím se,” ujistil mě. „Ale ty se teď věnuj kolejím.”
„Ty jsem si přece nevymyslela já, ale ty!”
„Vím,” přikývl. „Ale jen ty je můžeš uskutečnit.”
„Dobře, budu se snažit.”

Somálsko
Vyběhat v Čechách papíry, potřebné k zahájení větší stavby, není nic jednoduchého, ale
naštěstí jsem mohla počítat s pomocí pana Dvořáka, který v tom uměl chodit. Za provizi se
toho chopil, ačkoliv jsem mu nenabízela trojnásobek, jako prve firma Reality Trading.
„V dnešní době je každý kšeft vítaný,” zhodnotil to znalecky. „A tohle nebude žádný obytný
dům, ale přímo stavební lahůdka. Se divím, že na to někdo má v dnešní době peníze.”
Zálohu ale dostal v požadované výši, takže musel s divením přestat. Peníze zkrátka byly - jen
kdyby věděl, že moje! Pořád jsem před ním hrála komedii o zprostředkování za provizi, na
což on velice ochotně přistoupil - nevypadalo to ani moc podezřele.
Zahájení stavby neoddaloval, přibral pár zaměstnanců a stavební práce brzy započaly, sotva
se stihli dosavadní majitelé odstěhovat.
Věnovala jsem se tomu více než všemu ostatnímu - školu jsem ale nezanedbávala, to byl teď
můj hlavní úkol. Naštěstí jsem se učení mohla nerušeně věnovat po nocích, kdy Ivana klidně
spala a navíc se po rozjetí stavby většina starostí přesunula na stavební firmu pana Dvořáka,
takže jsem se mohla uvolnit ještě víc.
Vojtěch mě ale upozornil na něco, čemu bych ani nevěnovala pozornost.
„Somálští piráti unesli loď s nákladem potravin, plující pod vlajkou Libérie,” zněla stručná
zprávička ze světa. Nezveřejnily ji všechny deníky a nestála za pozornost ani všem televizím.
Somálští piráti už zkrátka nikoho nezajímali.
Zajímali ale Vojtěcha a to tak, že považoval za nutné mě na to upozornit.
„Odlišuje se to od jiných takových únosů?” chtěla jsem vědět.

„Zdánlivě ne,” řekl Vojtěch. „Ve skutečnosti tam o něco půjde. O tu loď se nezvykle zajímala
tajná služba CIA již při nakládání v Číně a ještě víc během vynucené zastávky v Indonésii, kde
museli opravit poškozené stroje. Ta vynucená zastávka byla sama o sobě podivná nebyla,
ale aktivity CIA jí dávají tajemný význam, zejména když tím neskončily. Další okolnosti jsou
v tom světle ještě podezřelejší. Americké válečné lodě tu loď doprovázely většinu cesty,
skoro až k Africe. Tam se od ní náhle odpojily a ponechaly ji v nejnebezpečnějším úseku bez
ochrany.”
„To mi připomíná Šípkovou Růženku, kterou opatrovali po šestnáct let, aby ji v kritické chvíli
v předvečer věštby ponechali bez dozoru.”
„Tohle není žádná pohádka. U Somálska jde už dlouho lidem o krk.”
„U ostatních lodí to bylo jinak?”
„U Somálska hlídkují válečné lodě více zemí světa, jenže je mnohem těžší odlišit piráty od
běžných rybářů než válečnou loď od obchodní.”
„To vím, piráti mají stejné čluny jako rybáři, zatímco siluety válečných lodí se dají rozeznat
na několik kilometrů.”
„Ano, ale... nebývá obvyklé, aby válečné lodě nějakou loď po většinu cesty doprovázely
a pak ji prostě předhodily pirátům. Podle rozkazů, které jsem zachytil, to nebyla náhoda, ty
lodě ji tam ponechaly úmyslně. Myslel jsem, že je to léčka na piráty, ale ti se lodi zmocnili
příliš hladce a dovlekli ji do přístavu, aniž by se o ně zajímalo více než pár nezúčastněných
satelitů.”
„Říkáš - schválně...” uvažovala jsem. „Třeba se rozhodli tu loď využít jako záminku k nějaké
akci?”
„Těch už mají víc než potřebují,” namítl. „Tohle je něco jiného, jenže zatím nevím co.”
„Takže to budeš sledovat?”
„Jistě,” ujistil mě. „Je mi to podezřelé. Nic víc - ale stačí to.”
„A co tajné laboratoře?” obrátila jsem rozhovor jiným směrem.
Vojtěch se toho chopil a chvíli jsme se zajímali o tajné vojenské projekty směřujících
k novým zbraním.
Už po několikáté jsem si přitom říkala, že jsem rozhodnutím věnovat se zbraním hodně
přestřelila. Některé zbraně byly opravdu eklhaft a navíc se daly proti lidem použít i v míru bohužel dostávaly nejvíc peněz.

Nač asi mohou být mikrovlnné zbraně, laděné tak, aby nezabíjely, jen zasažené lidi
sterilizovaly, aby nemohli mít děti? To přece nejsou zbraně do první linie, když se jejich
účinky projeví až po letech! Tím víc z nich čiší zákeřnosti proti nespokojeným občanům
vlastních zemí - opravdu obludný nápad nenápadně sterilizovat demonstranty, aby si již
nemohli vychovat následovníky! Koho zajímá, že někteří v davu dostanou menší dávku,
takže se jim pak děti narodí, jenže handicapované zrůdičky? Kódové označení toho
příšerného projektu je Boží trest . Kdo si tady hraje na nadpozemskou spravedlnost, sám by
potřeboval řádně ztrestat!
„Nešlo by to pozměnit, aby část záření dostali i ti, kdo s tím budou zacházet?” ptala jsem se
v bláhové naději, že by to mohlo projekt potopit.
„Myslíš vojáky, kteří to mají obsluhovat?” vzdychl si Vojtěch. „Ti přece ve městech schytají
všechno záření odražené od budov. Nepoznají to hned, až za pár let, až budou marně
obléhat sexuology, proč jsou neplodní. Ale ani pak je nenapadne spojit si to se službou
vlasti.
„To je tedy dvojnásob zákeřné!” rozčílila jsem se.
„Takových zbraní je víc,” přikývl. „Obyčejnými radary počínaje. Obsluha radarů přece
nemívá syny - jen dcery.”
„Vždyť my ty lidi obětujeme! A co s tím chceš dělat?” zajímalo mě.
„Zatím nic,” vzdychl si. „Máš snad lepší nápad?”
„Zatím ne,” přiznala jsem.
„Teď to nemá cenu rozmazávat,” vzdychl si opět. „Můžeme adresně označit viníky
a poskytnout právní pomoc obětem, až se budou domáhat odškodnění, pokud je to
napadne, ale bude velice těžké prokázat, že jde o neplodnost z ozáření. Každý druhý lékař
bude tvrdit, že je to naprosto přirozená sterilita... zejména když za ten posudek dostane
dobře zaplaceno. Podle mě nepomůže ani zveřejnění tajné dokumentace. Voldemorti
z toho jako vždycky vyklouznou.”
„Bestie!” zaťala jsem bezmocně pěsti.
„Pro jistotu už mám veškerou dokumentaci zkopírovanou,” ujistil mě. „Může se to hodit
třeba jako poslední kapka do přetékajícího poháru.”
„Zbývá naplnit ten pohár,” zachvěla jsem se. „Jenže - nebude příliš drahý? A kolik lidí to
odnese?”
„Nevím,” odvětil nepříliš jistě. „Můžeme být rádi, když to bude méně než miliarda. Munice
včetně atomové je na každého člověka na světě dost.”

„Myslíš?” otřásla jsem se.
„Asi tak dvacetkrát,” dodal.
Liberijskou loď s nákladem potravin jsem se snažila nějakou dobu sledovat. Pokud vím,
Vojtěch dělal totéž, ale museli jsme to usilovně hledat po světě, z českých zdrojů se
v internetu nedalo vydolovat nic. Somálští piráti tentokrát loď nevydali jako obvykle po
zaplacení výkupného - ostatně, vláda Libérie se o loď zajímala ze všech vlád na světě
nejméně a žádné výkupné ani nechystala. Proč by to také dělala? Ta loď měla beztak vlajku
Libérie jen kvůli nižším daním - či spíše daňovým únikům. Libérii na ní patřila jen ta vlajka,
nic víc. O loď, o náklad ani o posádku kupodivu nejevil nikdo zájem.
Piráti ale na lodi neprodělali.
Tankery plné ropy přepadávali jen kvůli výkupnému, o ropu samotnou zájem neměli - co by
s ní také dělali? Liberijská loď ale byla plná potravin a ty se daly zpeněžit i v samotném
Somálsku. Piráti loď vyložili a potraviny se zakrátko objevily nejen na domácích trzích, ale
i v okolních zemích.
To bych docela brala - jako potravinová pomoc by to aspoň pomohlo hladovějícím. Nedalo
se čekat, že to piráti dělají jako charitu z bohulibých úmyslů a nezištně, jistě se na tom také
pěkně napakovali, nicméně zvýší-li se někde množství dostupných potravin, jejich cena
klesne a budou dostupnější i chudším. V Somálsku je potřebných lidí hodně a levnější rýže
i konzervy jim mohou prospět více než miliony dolarů výkupného, které beztak zmizí
v několika málo pěkně nabitých prkenicích.
Vojtěch s tímto názorem souhlasil trochu zdrženlivě. Nezdálo se mu, že se tentokrát o loď
nikdo ani v nejmenším neangažuje. Somálcům to možná prospělo, ale posádka...
„Podle mě v tom bude čertovo kopýtko!” řekl opatrně. „Zatím nám nedošlo, kde vykukuje,
ale jen tak to nebude.”
Nejspíš měl pravdu. Jen sám netušil, jakou.
Přes den jsem teď nejprve navštěvovala školu, pak jsem čistě ze zájmu kontrolovala stavbu
a teprve večer jsem se začala učit. Internetem jsem se toulala kdykoliv to šlo - za jízdy
tramvají a metrem, při jakémkoliv čekání a zejména v noci - učení se s internetem dalo
krásně multiplexovat. Co by za tuhle možnost dali jiní! Vojtěch to měl jednodušší, byl na
internetu pořád. Samozřejmě byl rychlejší než já, ale to bylo jeho podstatou, závidět mu by
mě ani nenapadlo.
Stavba studentských kolejí se ale začala nečekaně prodražovat. Pan Dvořák v tom byl
nevinně. Podražil nejprve benzín a vzápětí poté materiál. Myslela jsem si původně, že mám
rezervy dostatečné, ale ceny šly nahoru příliš rychle. Pan Dvořák přišel se vstřícnou

nabídkou nahradit kvalitnější materiály levnějšími, ale to jsem odmítla. Dokud to rezervy
mohly pokrýt, nechtěla jsem ustupovat od kvality. Vojtěch mi sliboval přidat peníze, kdyby
dědictví nestačilo, ale i na to bych přistoupila jen v krajní nouzi. Zatím to byly jen menší
komplikace, ale kdyby to pokračovalo tímto směrem dál, asi by mi ani miliony nevystačily.
Pan Dvořák to částečně vyřešil tím, že materiál nakoupil dopředu a skladoval jej na
pozemcích, které k dalším stavbám teprve připravoval. Musel tam ovšem zajistit hlídání, aby
někdo materiál nerozkradl. Zaměstnal tím hlídače, ale přišlo ho to levněji. Nejistá doba
vždycky přeje hlídačům, hlavně aby to Dvořák stihl postavit dřív, než mi dojdou peníze!
Nezáleželo to teď ale na mně, nezbývalo mi než se obrnit trpělivostí.
Ano - ale trpělivost se počítá mezi ctnosti. A což teprve trpělivost u toho, kdo žije
zrychleným životem, kdy se den zdá být měsícem a měsíc věčností! Vždyť jsem předtím
neměla trpělivost ani na dodržování pitomé diety, až jsem dopadla jako hrošice!
Trpělivost se u mě opravdu podobala kouli na noze!
Nakonec mi nezbylo, než se vrhnout na něco jiného a snažit se některé věci prostě
odsunout tak daleko, jak jen to půjde. Nejlépe bude zavěsit je do čekací smyčky a počkat, až
sama vyprší.
Naštěstí tyhle čekací smyčky fungovaly naprosto spolehlivě - bodejť ne, když se neukládají
do paměti lidské, ale do přesné paměti hintysu. Byly proto tisíckrát výhodnější než různé
připomínací bločky, které člověk někam založí, nemůže je najít a spolu s nimi prošvihne
i spoustu toho důležitého. Zlatý Vojtěch, že mě pozval mezi Virtuály!
Zavěsila jsem tedy stavbu a věnovala se více učení. Nebylo by špatné složit nějaké zkoušky
před termínem? Většina studentů to nedělá, ale když už mám tyhle možnosti...
Jde se na to, Kateřino!
Vojtěchova pravda znenadání vyplula na povrch v příšerné nahotě.
Chyba byla, že jsme to nezjistili včas. Omlouvalo nás jediné: původci té barbarské akce si
dávali kromobyčejný pozor, aby se nic z toho nedostalo na internet a při přípravě
a projednávání nejspíš vůbec nepoužívali počítače, takže jsme je prostě nemohli odhalit.
Přišlo to jako blesk z čistého nebe.
První zprávy hovořily o neznámé, záhadné a nečekaně smrtící epidemii, která nenadále
vypukla v Somálsku a Etiopii a jako středověká morová rána zachvátila města i osady. Všude
v domech, na ulicích i na cestách umíraly v těžkých křečích statisíce mužů i žen, mladých,
starců i dětí. Nemoc během půldne vyhubila celé rodiny, domy i vesnice. Stovky lidí v panice
prchaly z měst do volné přírody, kde často bez pomoci umíraly. S lékařskou pomocí to

ostatně nevypadalo valně ani ve městech. Umírající i mrtví leželi jen tak na ulicích, zbylí je
obloukem obcházeli a neodvažovali se k nim ani přiblížit. Nemocnice i útulky charity zely
prázdnotou. Byly nejen bez pacientů, ale i bez personálu. Nemoc propukala tak náhle, že
postižení nestačili dojít ani k lůžku, leželi na místě, kde je to zastihlo. Při tak plošné
katastrofě nikdo umírajícím nepomáhal. Vyřazené nemocnice nefungovaly a pokud
ojediněle přežili lékaři, byla pomoc tolika lidem nad jejich síly.
Nejhorší to bylo podle všeho v Somálsku. V sousední Etiopii, zejména v Ogadenu, propukla
nemoc také, ale tam zůstaly nějaké provozuschopné nemocnice a obětí bylo mnohem
méně. Dalo se říci, že v Etiopii bylo jen tolik procent obětí, kolik procent to v Somálsku
ušetřilo.
Zajímavé bylo, že přeživších se nemoc ani nedotkla. Ne že by měli slabší příznaky a pak ji
nějak zázračně překonali, od začátku do konce byli naprosto v pořádku. Často šlo o cizince,
lékaře z nemocnic a humanitární pracovníky, ale bylo zde příliš mnoho výjimek, než aby to
bylo pravidlo. V jedné nemocnici přežívali lékaři bez nejmenších příznaků, v sousední,
oddělené jedinou zdí, nemoc vyhubila všechny - od domorodého personálu po evropské
lékaře i kněze. Nemoci podléhala i zvířata, ale i zde bylo příliš výjimek, než aby se to dalo
považovat za pravidlo. Zatímco divoká zvířata tolik neutrpěla, hromadně hynuly krysy, psi
a kočky. Byly to apokalyptické obrazy a těch pár reportérů, kteří za záhadných okolností
zůstali naživu, posílalo do světa otřesné reportáže.
Ve světě propukla vlna ochoty pomoci různého druhu. Pořádaly se sbírky, nabízeli se
dobrovolníci. Potíž byla jiná. Ačkoliv nemoc v první vlně vyhubila většinu obyvatelstva
Somálska a část obyvatel Ogadenu v Etiopii, očividně nepřestávala. Propukala čas od času
i mezi zbývajícími, zdánlivě zdravými. Po ránu vstal člověk plný síly, po obědě v křečích
zkolaboval a do večera se připojil k tisícům ztuhlých mrtvol. Nikdo se neodvážil do oblasti
poslat ani dobrovolníky a světová pomoc tak uvázla za hranicemi Somálska.
Byla jsem zabraná do školy a nesledovala jsem to, ani ve snu by mě nenapadlo, že bych se
tomu měla věnovat přednostně. Zajímal se o to přece Vojtěch a ten by jistě dokázal
zorganizovat účinnější pomoc než kdo jiný, kdyby to bylo možné.
Vojtěch mě ale uprostřed přednášky vyburcoval, abych se s ním spojila, protože přišel na
něco důležitého. Postačí, když s ním budu v multiplexu, přednášku jistě stihnu i na zbytek
své pozornosti.
Rozdělila jsem se. Seděla jsem dál na přednášce, na to mi stačila část multiplexu. Větší částí
jsem se spojila s Vojtěchovi. Navedl mě do notebooku na stole primáře nemocnice ve městě
Kismaayu, pět set kilometrů od Modadiša ve směru ke Keni. U notebooku seděl mladý,
sympatický lékař s drátěnými brýlemi lennonkami a vyděšeně zíral na obrazovku. Viděli
jsme ho pomocí web-kamery a jeho zděšení jsem pochopila po letmém omrknutí situace.

Na obrazovce stálo na obvyklém windowsím pozadí okno s nápisem.
„Pane Marceli d'Avigny, můžete nám věnovat pár minut svého času?”
Francouzsky jsem sice neuměla, ale překládalo se mi to jistě správně. Pod tím byl další text
drobnějším písmem:
„Chtěli bychom pochopit, co se tam u vás děje a případně vám pomoci. Nelekejte se, že se
na váš notebook připojujeme, aniž byste měl přípojku na internet. Situace ve vaší zemi nás
nutí použít mimořádné spojení. Nemusíte nic psát, zapnuli jsme si váš mikrofon, můžete na
nás rovnou mluvit.”
Lékař ale civěl na obrazovku neuvěřitelně dlouho - neuvěřitelně pro nás, ale museli jsme
počkat, až mu to dojde.
Konečně se pohnul a třesoucím se hlasem se zeptal:
„Kdo jste?”
„Ti, kdo vám chtějí pomoci,” odpověděl mu Vojtěch současně hlasem z miniaturních
reproduktorů notebooku a pro jistotu i textem na obrazovce. „Nerozhoduje, že jsme daleko
od vás. Umíme se připojit k vašemu počítači a chceme vědět, co se tam u vás stalo a jak
bychom vám mohli pomoci?”
„Jak to? Vždyť žádnou přípojku nemám!”
„Nespojuje nás internet ani jiná veřejná síť,” ujistil ho Vojtěch. „V této chvíli to ale není
podstatné. Když s námi budete spolupracovat, dozvíte se to brzy, ale máme teď důležitější
otázky. Co se tam u vás vlastně děje?”
„Řádí tady nějaká neznámá nemoc!” odpověděl konečně lékař k věci. „Lidé umírají, nikdo
neví proč...”
„Něco už o tom víme,” přerušil ho Vojtěch. „Máte nějaké tušení, proč jste vy sám až
doposud naživu? Musí to mít nějakou souvislost!”
„Možná, ale neznám ji,” odpověděl Marcel d'Avigny. „Bakteriologické testy jsou negativní,
musí to být virus. Ale to je všechno, co o tom vím.”
„Kdo všechno u vás přežil?” zeptal se ho stručně Vojtěch.
„Kromě mě jen pár lidí, většinou nejchudších domorodců,” odvětil rychle Marcel. „V prvních
hodinách to bylo příšerné, ale pořád není všemu konec, neustále umírají další. V celé
nemocnici jsem sám. Přitom se mi nezdá, že bych byl obzvlášť odolný. Měl jsem minulý
týden strašný průjem, nejedl jsem a cítím se pořád ještě slabý, ale ta nemoc se mě ani
nedotkla.”

„Nic jste nejedl?” zachytil se toho Vojtěch. „To by mohla být ta stopa! Nedorazila do vašeho
města nedávno větší zásilka potravin z Mogadiša?”
„Něco sem přivezli obchodníci,” souhlasil Marcel. „Ale já jsem nemohl jíst, takže...”
„Takže jste to nejedl a proto jste přežil,” zahučel Vojtěch.
„Tak to není,” namítl Marcel. „Kdo přežil první vlnu, umírá až teď, ale lidi umírají dál a bez
rozdílu všichni!”
„Nedostali se někteří k těm dovezeným potravinám až teď?”
„Možná,” připustil Marcel. „Ale ty potraviny jsou tu už týden a do včerejška z nich nikomu
nic nebylo. Kdyby v nich byla nemoc, propukla by nejméně o týden dřív!”
„Možná,” připustil Vojtěch. „Nestalo se u vás v poslední době ještě něco dalšího, co by tu
nemoc pomohlo vysvětlit?”
„Domorodci ve městě tvrdili, že krátce předtím v noci kroužila poblíž hranic Keni nějaká cizí
letadla a že tam pršelo něco kyselého. Vítr foukal k nám, po ránu byl ve městě podivný
zápach, ale ten už mohl pocházet z prvních stovek mrtvých.”
„Rozumím,” odpověděl suše Vojtěch. „Jed z letadel...”
„Tak to nebude,” namítl rychle lékař. „Jed by zabíjel všechny stejně! Zvířata i lidi! Tohle má
opravdu charakter nemoci!”
„Není to obyčejný jed, Marceli!” dodal Vojtěch - a nejspíš jen já jsem si všimla, jak váhal nad
každým dalším slovem.
„Je to binární jed,” pokračoval Vojtěch. „Skládá se ze dvou složek. Samy o sobě jsou
neškodné, ale když se spojí, vznikne prudký jed. Proto někteří lidé zdánlivě bez příčiny
přežívají. Déšť z letadel je jedna složka. Dýcháš ji jako všichni, ale sama nikomu neškodí.
Nikomu, kdo v těle nemá druhou složku. Ta je zřejmě v potravinách. Samotná je stejně
neškodná jako první. Můžeš je jíst týdny podle libosti, nic se neděje. Pak přijde podivný déšť
a složky se spojí, třeba až v těle. Vznikne smrt. Podivná, neznámá nemoc!”
„To je jen nevěrohodná spekulace!” bránil se tomu uvěřit Marcel.
„To není spekulace!” odvětil Vojtěch. „Nevíš, kdo jsem, Marceli! Přivedl jsi mě na další
stopu, vím tisíckrát více než před hodinou. Učitel už souhlasí, abychom tě přijali mezi
Virtuály. Je to mimořádná situace, pak to pochopíš. Kateřino, zkus mu to za mne vysvětlit. Já
teď musím...”
„Počkej!” vyjekla jsem jen pro něho. „Chceš něco dělat sám?”

Okamžik zřejmě přemýšlel, až mi přejel po zádech mráz.
Znamenalo to, že Vojtěch ani se svou podstatou nestíhá odpovědět!
„Dobrá, multiplexuj se na mě, ukáži ti, co jsem se právě dozvěděl,” ustoupil stejně rychle
jenom pro mě.
Pětinou multiplexu jsem stačila sledovat přednášku v Praze. Pětinou jsem zůstávala
v Marcelově notebooku a zbytek jsem měla pro skok do pelenitového světa za Vojtěchem.
Rozdělila jsem se.
„Marceli, hodně jsi nám pomohl,” pokračovala jsem zatím v konverzaci s mladým lékařem.
„To nic nebylo,” namítal. „Ale vážně, kdo jste?”
„Jsme Virtuálové,” odvětila jsem. Vojtěch říkal, že Marcela vezmeme k nám, zasloužil si tedy
pravdu.
„Pohybujeme se pomocí vlastního propojení po procesorech počítačů. Pomohl jsi nám
vyřešit Somálskou záhadu, nabízíme ti za to přijetí mezi nás. Co to znamená, to ti ještě
vysvětlím, ale teď tě prosím, pokus se varovat lidi, kterých se to zatím nedotklo. Rozptýlili
kolem vás letecky první složku jedu, Proti ní se nedá nic dělat, ale nebude to ani nutné,
sama o sobě je neškodná. Druhá složka je někde v potravinách, v rýži nebo v konzervách.
Zpočátku byla také neškodná, ale teď hrozí jejich smrtící spojení. K záchraně životů ale
postačí vyhnout se jen nedávno dovezeným potravinám, i těm donedávna neškodným.
Mohl bys v tomto smyslu varovat lidi kolem sebe?”
„Zkusím to. Počkáte na mě, když nechám zapnutý notebook?”
„Nenechávej zapnuté nic. Zavěsím se na tebe částí své pozornosti a až zapneš počítač,
objevím se ti,” ujistila jsem ho. „Máme takové možnosti.”
„Kdo vlastně jste?” opakoval otázku.
„Já jsem studentka z Evropy,” prozradila jsem mu. „Ale teď už běžte, víte přece, kolika lidem
kolem vás to hrozí! Kdo se zmocní těch jedovatých potravin, v krátké době zemře...”
„Už běžím!” vyhrkl. „A díky za varování!”

„Tady máš další důkaz!” ukázal mi Vojtěch tajnou depeši, odeslanou přes satelity z nedaleko
plujícího křižníku. Samozřejmě byla šifrovaná, ale to pro Vojtěcha nic neznamenalo.
„Pak by ta letadlová loď měla být někde tady!” došlo mi.

„Už po ní pátrám,” ujistil mě. „Zřejmě je dál, než kam jsem to zatím zkoušel... pozor, teď
jsem ji našel... a není sama, je to celá flotila...”
„Kde jsou?”
„Plují přes oceán pryč... nejspíš na základnu na ostrově Diego García. Chápu, není vhodné,
aby je tu někdo spatřil. Sledují je pomoci satelitů, to je dobrý nápad! Jsou už dál, než jsem si
myslel, ale shora je to vidět líp...”
„Co chceš dělat? Zveřejnit to? Je to takové... barbarství, že tomu snad nikdo nebude věřit,
to tu přece ještě nebylo!”
„Zveřejnit to? Máš pravdu, to k ničemu nepovede. Podívej se, co je tu válečných lodí! Až se
binární jed přirozenou cestou zředí, vypukne obrovská humanitární pomoc. Všichni se
budou předhánět, kdo pomůže víc a nejvíc budou pomáhat ti, kdo to způsobili. Svět už
pevně věří historce s neznámou nemocí... ba ne, tohle chce něco víc!”
„Co - víc?”
„Na původce tak rozsáhlé hromadné vraždy už zveřejnění neplatí. Bude to chtít něco
většího... Poslal jsem jim falešný rozkaz k uvedení do bojové pohotovosti, záminkou jsou
jakési nejasné pohyby na čínské straně. Právě uvádějí do pohotovosti všechny protilodní
rakety. Pokoušejí se přes satelit komunikovat se svým velitelstvím, ale tam sedím já jako
žába na prameni. Dostali ode mě potvrzení rozkazu přípravy k obraně - tak se dnes říká
všem druhům útoků včetně těch nejzákeřnějších.”
Upozornil mě jen na to, co jsem sama viděla. Sirény křižníku sháněly námořníky na bojová
stanoviště, na všech kamerách byl vidět spěch a shon. Velitelský můstek byl plný důstojníků,
napjatě sledujících přípravu zbraní k palbě. Zatím nevěděli, kam budou střílet, ale chystali se
na to.
„Předal jsem jim rozkaz z velitelství ke zničení všech cílů,” uvědomil mě Vojtěch.
„To je ale falešný rozkaz!” namítla jsem.
„Nelituj je! Bez protestu poslechli rozkazy ke genocidě Somálska!”
Ohnivá stopa provázela první startující raketu. Za několik vteřin vzlétla další a brzy nato
i třetí.
„Kam to ale letí?” naléhala jsem rychle na Vojtěcha.
„Naprogramovanými cíli jsou čínské vojenské lodě hlídkující severně odsud. Číňané zatím
vůbec nic netuší, skutečné cíle také ne. Překvapení se jen přesune jinam.”
„Kam je řídíš?” opakovala jsem dotaz ještě naléhavěji.

„Připoj se na jednu raketu multiplexem, ale do řízení nesahej!” vyzval mě a navedl mě
správným směrem.
Připojila jsem se. Kamera ukazovala svižný let střely nízko nad vlnami Indického oceánu.
Zatím před kamerou nic než vlny nebylo, ale Vojtěch ji řídil s jistotou.
„Vidím ji ze satelitů,” vysvětloval mi. „Střídám je, jak se nad námi pohybují, to bys asi ani
nestíhala.”
Najednou se před střelou zpoza obzoru pozvolna vynořila loď, podle veliké ploché paluby
s vyrovnanými letadly letadlová. Po stranách a před ní plulo několik menších lodí jako
doprovod, letadlové lodi obvykle nebývají bez ochrany. Střela si ale nevšímala těch malých
a mířila neomylně jen za tou největší. Hnala se k ní nízko nad vlnami pod úrovní její paluby,
radary by ji těžko zachytily, ale věděla jsem, že všechny radary široko daleko ukazují jen
klidné moře. Ještě okamžik - úplně zblízka jsem spatřila nějaké námořníky, stojící u zábradlí,
jak si ke mně ukazují - ti už snad pochopili, co se to na ně žene!
Vířící voda za zádí - ale střela se v té chvíli snesla níž, až k vlnám, náhle do jedné v plné
rychlosti narazila - a obraz rázem zmizel.
Mohla jsem jen hádat, co bylo dál.
Vlna střelu zastavit nemohla. Nejspíš ani záď lodi. Co ale s lodí taková exploze udělá? Vzadu
jsou přece šrouby a kormidla, jestli je to vyřadí, úplně to loď ochromí! Tohle zřejmě Vojtěch
myslel tím... něco většího...!
Část multiplexu mi naráz zmizela, ale příliš se mě to nedotklo.
V Praze pokračovala poněkud nudná přednáška.
V Kismaayu se nic nedělo, lékař Marcel d'Avigny se ještě k vypnutému notebooku nevrátil,
snad teď zachraňuje žijící lidi, pokud se mu podaří přesvědčit je, aby potlačili krutý hlad
a vyhodili otrávenou rýži i konzervy.
Křižník do této chvíle odpálil v rychlém sledu osm protilodních raket a další vyjížděly
z výtahů. Zbrojíři je urychleně nasazovali na uprázdněné lafety katapultů, zatímco na
obrazovkách velitelského můstku bylo vidět, jak další ještě směřují k cílům.
Mladší důstojníci bouřlivě oslavovali potopení prvního nic netušícího čínského křižníku,
údajně zasaženého jejich střelou, gratulovali si navzájem, pleskali dlaněmi o sebe a jejich
rozjařené obličeje jásaly víc než slova.
Kdyby tak věděli, co jejich střela ve skutečnosti zasáhla! Jen já jsem věděla, že všechny jejich
obrazovky lžou jako denní tisk.

Skutečnost byla jiná. Věděl to i Vojtěch, který ten zmatek řídil. Střel se zmocnil hned po
opuštění katapultů a dal jim jiný cíl, o čemž tady ve velínu zatím nikdo netušil. Kdyby měli
nažehlení a jásající mladí důstojníci tušení, kdo jejich střely řídí a kam, nefalšovanou radost
z úspěchu by vystřídalo zděšení. Satelitní snímky jim shodně potvrzovaly, že právě potápějí
čínskou válečnou eskadru, vyslanou do oblasti k ochraně čínských obchodních lodí před
piráty. Rozkazy tedy plnili na výtečnou - netušíce, že je všechno úplně jinak. Rozkazy
i satelitní obrázky jim dával Vojtěch, oni s bojovým nadšením odpalovali střelu za střelou,
jenže střely krátce poté měnily směr ke stejně tak nic netušícím vlastním lodím.
Nelitovala jsem je ale. Somálská města, plná mrtvol, mi bránila sdílet jejich nadšení nad
dalším vražděním i soucítit s nimi, až za chvíli pochopí, co se stalo.
„Vezmi si tuto střelu!” pobídl mě Vojtěch a navedl mě do procesoru.
Připojila jsem se.
Kamera opět ukazovala střelhbitý let nízko nad vlnami, ale tentokrát mě sem Vojtěch pozval
až na poslední fázi letu. Před kamerou se již zvětšovala silueta letadlové lodi, ale vypadala
úplně jinak než před chvilkou a nebylo to jen tím, že se zkáza hnala z boku místo zezadu.
Poslední tři doprovodné lodě se potápěly. Dvě šly pod vodu zádí napřed, do výšky čněly už
jen přídě, ze třetí byla nad vodou už jen záď s kormidly a stojícími lodními šrouby. Letadlová
loď se dosud držela nad vodou, ale z její zadní části se valil hustý černý dým, šlehaly z ní
plameny a paluba se viditelně nakláněla. Loď plula zřejmě jen setrvačností, ale udržela by se
na hladině asi ještě dlouho, kdyby druhá střela nemířila přímo do středu jejího trupu a za
okamžik další kamera zmizela z pelenitové sítě. Takže ta zkáza bude ještě větší, než jsem
čekala. Došlo mi, že potopení letadlové lodě, jejíž letadla zamořila binárním jedem
Somálsko a část Etiopie, bude součástí větší apokalypsy. Vědí o ní zatím jen posádky
zasažených lodí.
Čínské lodě to ale nejsou. Ty jsou v bezpečí jako nikdy jindy.
Zaměřila jsem se zpátky na velitelský můstek křižníku, kde probíhala další oslava úspěšných
zásahů se vzájemnými gratulacemi.
Pitomci! Kdyby tak věděli! pomyslela jsem si.
Křižník vyplivl druhý ohnivý vějíř a chystal se k odpálení třetí várky.
Co asi prolétalo hlavami těch, které zasáhla první salva? Pro některé byl ten konec rychlý
tak, že si ani neuvědomili, co se děje. Ale co ti, kteří ničivé exploze přežili, jenže pak
pochopili, že se jejich lodě potápějí? Dalo se čekat, že je zachvátila hrůza. Uvědomili si, že je
to trest za zločiny, které krátce předtím spáchali? Nebo se cítili spravedlivě rozhořčeni ze
zákeřného napadení, netušíce, se proti nim obrátily jejich vlastní zbraně?

Pokusila jsem se oddělit svou část a přes pelenitovou síť zaměřit nějaký procesor na
letadlové lodi. Musí jich tam být přece desítky, ne-li stovky!
Podařilo se mi chytit se v jednom běžícím procesoru, nacházejícího se tím směrem, ale byl
zřejmě v nějakém opuštěném počítači bez web-kamery, kde se nic nedělo.
Zaměřila jsem se do nejbližšího okolí, ale i další počítače byly zřejmě bez obsluhy.
Potřebovala bych se dostat jinam, nejlépe na velitelský můstek. Změnila jsem počítač znovu,
ale až po šesté změně jsem se mohla podívat nějakou kamerou.
Nebyla to webová kamera, ale jedna z kamer uvnitř lodi, snímající místnost plnou lidí. Jak se
zdálo, nebyl to velitelský můstek, nebyla tu okna. Menší část námořníků běhala sem a tam
bez určitého cíle, zatímco většina klečela na naklánějící se podlaze, někteří bušili čelem do
podlahy, jiní spínali ruce vzhůru a podle všeho se modlili.
Proč - to jsem pochopila z první obrazovky, ostatně na všech bylo totéž. Obrovský rudý
nápis přes celou plochu:
„Míra vašich zločinů přetekla! Zasloužíte si trest!”
Ach ne! pomyslela jsem si. Tohle Vojtěch přehnal! Ačkoliv - on jim to určitě napsal za sebe,
kdežto oni to asi pochopili jako vzkaz od samotného Pánaboha! Koho by ale napadlo něco
jiného, když se stejné nápisy náhle objevily na všech obrazovkách lodi, odsouzené k zániku?
Kdo by i v této situaci zůstal ateistou?
Vypadalo to velikášsky a nelíbilo se mi to, ale neměla jsem čas pátrat, jak to Vojtěch
vytvořil, natož to měnit. Tyto obrazovky stejně brzy zhasnou.
V té chvíli se místnost otřásla tak, že se nikdo neudržel na nohou.
Do lodi se strefila další střela, už třetí v pořadí. Tři protilodní rakety, z nichž každá byla
schopná poslat ke dnu během půl minuty torpédoborec, to bylo příliš i na letadlovou loď.
Kamera se vzhledem k podlaze nehýbala, ale brzy bylo vidět, jak se lidé naklánějí víc a víc,
aby vyrovnali sklon podlahy. Měli by vyběhnout ven, sem se brzy nahrne voda, napadlo mě.
Skoro současně mi došlo, že je pro ně úplně jedno, zdali zůstanou tady, nebo se jim podaří
z převracející se lodi uniknout. Z celé eskadry zbývala už jen potápějící se letadlová loď,
ostatní lodě dávno mířily ke dnu. Válečné lodě neoplývají záchrannými čluny, snad mají pár
nafukovacích, ale tady jsou z vlastní vůle daleko od lodních linek, těžko jim někdo pomůže.
A vlny Indického oceánu v těchto místech oplývají žraloky.
Litovala bych je.
Kdybych v té chvíli nespatřila na obrazovce jiného, probouzejícího se notebooku doktora
Marcela d'Avigny, který se právě vrátil z obhlídky města.

„Čekám tu na vás!” uvítala jsem ho, jakmile se obrazovka rozsvítila.
„Obešel jsem větší část města,” referoval mi Marcel. „Ale všude už je mrtvo. Několika lidem
jsem poradil, aby se nedotýkali potravin z Mogadiša, ale ti už by se tak jako tak nedotkli
ničeho. Na americkém konzulátu jsou naživu všichni, protože zásadně jedí jen potraviny,
které si sami dovezli, takže jim nic nehrozí.”
„Dělají to tak vždycky?” zeptala jsem se rychle.
„O těch se to ví dlouho,” ujistil mě. „Nikdy nekonzumují nic jiného, než co si přivezli
z domova. Nejspíš mají pravdu - na mnoha místech světa by je domorodci rádi otrávili, takže
je to pro ně nutné. Ostatně - nedávno prý dostali ještě přísnější zákaz, nemusíme mít o ně
obavy.”
„Mohl byste aspoň zjistit, jestli je jed v rýži, nebo v konzervách?”
„Těžko,” pokrčil rameny. „Kdyby to byl binární jed, jak tvrdíte, bylo by to možná
jednoduché, stačilo by dát pokusným myším sežrat vzorek potravin - konzervy nebo rýži.
Bohužel, všechny naše myši uhynuly.”
„Máte možnost dostat se nějak do Mogadiša?” zeptala jsem se ho.
„Mám automobil,” řekl. „Benzínu moc nemám, ale toho se jedy snad nedotkly, motor to
nerozežere. Myslíte, že tu už nemám zůstávat?”
„Myslím si to,” přikývla jsem. „Vaše zdejší mise skončila, po tomhle vás tu určitě nikdo držet
nebude. Vezměte si s sebou notebook, jsem na něm zavěšená a zkusím vás doprovodit do
Francie.”
„Vy jste Francouzka?”
„Nejsem,” usmála jsem se. „Francouzsky neumím ani slovo.”
„Vždyť se mnou mluvíte naprosto plynně!”
„Mluví za mě překládací program,” ujistila jsem ho. „Jen si na to půjčuje můj hlas. Já vás
zase slyším mluvit česky, ačkoliv nečekám, že byste znal jediné naše slovo.”
„Takže vy jste z Čech?” ožil.
„Ano, jsem,” přiznala jsem mu.
„Náhodou pár slov česky znám!” blýskl se. „Byl jsem nedávno v Praze, skoro jsem tam
dostal po hlavě!”
„Proč?” zarazila jsem se.

„Ale - koupil jsem si tam nějaké ruské odznáčky, takže mě Češi málem považovali za Rusa,”
odpověděl s úsměvem. „Vy je nemáte rádi... ačkoliv, to se mi to posuzuje, když nás nikdy
neobsadili! Poslyšte, jestliže umíte do počítačů vstupovat i bez přípojek, nemohla byste mě
doprovázet cestou?”
„Těžko!” odvětila jsem. „Jakou výdrž mají baterie vašeho notebooku?”
„Mizivou,” připustil. „Ale mám adaptér na autobaterii. Kdybych nechal notebook po celou
cestu zapnutý, dokážete se spojit se mnou i za jízdy?”
„To je pro mě maličkost!” odvětila jsem.
„No... taková maličkost snad ne,” řekl. „Pojedu i v noci a to jistě budete spát, ne?”
„My Virtuálové nepotřebujeme spát,” ujistila jsem ho, ačkoliv se na to tvářil nevěřícně.
„Když necháte notebook zapnutý, mohu vám pomoci hlídat. Je tu jen jeden problém. Vidím
jen co zabírá kamera, nemohu se rozhlížet.”
„Ale slyšíte, ne?”
„Slyším jen co mi předá váš mikrofon,” přiznala jsem. „Nezdá se mi ani moc kvalitní. Na
běžnou konverzaci to stačí, ale na víc nemá.”
„Stejně chci jet i v noci,” ujistil mě. „Nemohli bychom si třeba cestou povídat?”
„Můžeme,” připustila jsem. „Když notebook otočíte kamerou dopředu, budu za vás dávat
pozor na překážky.”
„Dobře, tedy ujednáno!” chytil mě za slovo. „Naložím do auta své věci a vyrazíme.”
„Budu tedy s vámi,” slíbila jsem mu.
Drama v Indickém oceánu se mezitím chýlilo ke konci.
Obrazovka, kterou jsem sledovala, se náhle odpojila, nejspíš díky přerušení proudu.
Letadlová loď měla v té chvíli náklon dobrých šedesáti stupňů, což znamenalo, že je její větší
část pod vodou a loď jako poslední ze své flotily nezadržitelně klesá ke dnu.
Vojtěch stačil pilotovat všechny střely současně, ale určoval jim jiné cíle, než dostaly krátce
před odpálením. Vojtěch to dokázal. Možná bych stihla navést jednu takovou střelu na cíl
také, kdoví, možná bych jich zvládla víc, dvě až tři, ale protože nestřílela jen jedna loď, měl
jich Vojtěch jednu dobu ve vzduchu současně dvacet. Vedl všechny s lehkostí, měl ale jiné
možnosti.

Napadlo mě, co kdyby byl na jeho místě někdo jiný? Lidé se už dlouho snaží stvořit umělou
inteligenci, která by se mohla chovat podobně, ale teď tady byl jen Vojtěch. Musím mu
přiznat, technicky si vedl naprosto precizně.
Současně mě ale napadlo, jaká by to byla katastrofa, kdyby se umělá inteligence postavila
proti lidem. U Vojtěcha se dalo čekat, že to je - nebo aspoň byl - člověk. Pravda, teď zrovna
nejednal v rukavičkách, ale když jsem si představila, co nedávno tihle vojáci vyvedli
v Somálsku, jednat s nimi v rukavičkách by asi nebylo správné.
Jak se říká, na hrubý pytel patří hrubá záplata.
Konečně Vojtěch přestal navádět zkázonosné střely. Nuceně jsme se oba přesunuli do
Prahy, když v Indickém oceánu vypadly všechny počítače, kde jsme se mohli zachytit.
Pomáhala jsem ještě částí své pozornosti Marcelovi v Somálsku a Vojtěch byl v satelitech,
ale nejblíž jsme měli k sobě v Praze, kde jsem ostatně byla i fyzicky.
„To ale byla jatka!” vzdychla jsem si.
„Na tohle snad nezapomenou,” řekl. „Jenže to byla jen ta snadnější část, teď teprve přijde
to složitější.”
„Kolik lodí jim po tom masakru zůstalo?” zeptala jsem se ho zdánlivě nelogicky.
„Zůstaly tam jen čínské, indické a ruské lodě,” odvětil. „Všechny, které byly tak či tak
zapletené v Somálské tragédii, jsou na dně. Ale ti, kdo celou tu hrůzu spískali, by klidně dali
postavit nové, kdyby je někdo neklepl přes prsty. Ale já to tak nenechám, za to někdo
dostane spravedlivou odplatu!”
„Tohle by asi chtělo soud, jako kdysi v Norimberku,” navrhla jsem.
„Většina soudů v posledních stovkách let byla šaškárna!” rozohnil se Vojtěch. „Bylo
v pořádku, že odsoudili pár německých grázlů, ale že nechali úplně bez trestu stejné, ne-li
horší zločiny - třeba Katyň - to už v pořádku nebylo. A soudy za poslední období byly ještě
jednostrannější. Sadisticky si smlsly na poražených, ale vítěze k zodpovědnosti nehnaly. Já si
spravedlnost představuji jinak!”
„Teď jsi ale vítězem ty!” upozornila jsem ho. „Budeš stejně přísně soudit i sebe?”
„Nejsem náhodou už předem odsouzený k smrti?” cítila jsem z jeho slov úšklebek.
„Dá se trestat předem za to, co člověk ještě nespáchal!” namítla jsem.
„To by ses, holka, divila!” vybuchl. „Právě tak se po celém světě soudí! Chceš-li, dám ti
takové množství důkazů, že ti jejich prostudování zabere i při Virtuálním zrychlení několik
let! Na tomto světě se nespravedlivě soudí od samotného počátku a poslední dobou se to

stupňuje. Ale já nechci soudit za to, co by se teprve mohlo stát! Tohle je přece čerstvý
případ genocidy, za tu je třeba potrestat víc viníků, než jen ty bezprostřední!”
„Na těch lodích jistě nebyli všichni vinní!” nesouhlasila jsem. „Museli tam být i lidé, kteří ani
nevěděli, co se děje. Co o tom všem věděli strojníci ve strojovně? Všichni od posledního
kadeta po kapitány a admirály jen plnili rozkazy.”
„Ano, všichni jen plnili rozkazy,” přistoupil na to Vojtěch, ale ukázalo se, že to myslí značně
ironicky.
„Ano, všichni se starali jen o to, jak by je správně splnili, to znamená, aby nepřežila ani
nemluvňata. Ty příšerné rozkazy jim jistě dal někdo jiný, někdo to musel vymyslet, připravit
a uvést do chodu! Ale plnili je ochotně, iniciativně a s nadšením a sama jsi viděla, jak se při
tom povzbuzovali! Jen si mysleli, že likvidují Číňany, kteří jim nic zlého nedělali. O smyslu
akce v Somálsku ale museli vědět všichni, to se proboha nedá utajit ani před těmi strojníky!
Byly to sice menší ryby, ale dravec jako dravec!”
„Jenže ti, kdo to vymysleli, budou pěkně schovaní!” věštila jsem mu.
„Jsou!” souhlasil se mnou. „Nejsem ani zdaleka tak všemocný jako oni. Umím využít
elektronické prvky, které tu byly až v posledních letech, oni se bez nich obejdou a byli tu
mnohem dřív. Před tímhle protivníkem nemusím mít žádné výčitky svědomí, že bych,
obrazně řečeno, mlátil slabšího.”
„Půjdeš po těch nahoře?” zeptala jsem se ho. „Nedopadne to ale jako při každé takové
příležitosti? Kolik milionů nevinných by to mohlo odnést?”
„Nejsem jako oni,” zavrčel na mě.
„Ale zabíjíš stejně lehce!” upozornila jsem ho.
„Tak lehce jako oni ne!” ohradil se. „Dám si pozor, aby to neodnesli nevinní. Jenže
nepovažuji za nevinné vojáky, kteří právě spáchali genocidu, to se na mě nezlob!”
A pak - náhle mi zmizel, prostě jsem ho přestala cítit. Zřejmě chtěl diskusi ukončit.
Mlčela jsem. Co jiného...

Marcel d'Avigny
Přednáška skončila a já jsem jela domů metrem, zavěšená jako vždy na tyči. Nezaujatému
pozorovateli by se mohlo zdát, že jen medituji, v každém případě jsem byla duchem mimo a to pěkně daleko.

Současně jsem totiž seděla v Marcelově notebooku a objektivem jeho web-kamery
pozorovala ubíhající cestu. Marcel měl naštěstí terénní vozidlo, běžné překážky by ho
nezastavily, bez problémů projížděl i brody, ačkoliv zatím jen jeden, víc jich tu ani nebylo.
Ačkoliv - mostů tu bylo ještě míň - tahle cesta měla k dálnici hodně daleko.
Najednou - až mi zatrnulo.
Za zatáčkou stálo vojenské terénní auto s maskovacím pískovitě žlutým strakatým nátěrem,
před ním stáli čtyři chlapíci v maskáčích, hrozivě na nás mířili automatickými puškami
a nesmlouvavě ukazovali, abychom před nimi zastavili.
Mně by ublížit nemohli, ale Marcel...
Ten se ale nedal vyvést z míry.
„Á, máme tu nějakou kontrolu!” prohlásil celkem klidným hlasem.
V takových chvílích se doporučuje - žádné ukvapené pohyby, jinak se nedivte! Zvolna dojel
až k nim a plynule zastavil. Nedalo se dělat nic jiného.
„Stát! Kontrola! Vaše papíry! Kam jedete?” vyzval ho jeden voják.
Sklonil pušku, aby mohl od Marcela převzít požadované dokumenty, ale zbylí tři na nás
výhružně mířili dál. Vlastně jen na Marcela, musela jsem si opět uvědomit.
„Jedu do Mogadiša!” oznámil jim Marcel.
„Tam se nesmí, je výjimečný stav!” odsekl mu voják.
„Ten je všude!” namítal Marcel. „Jedu z Kismaaya, tam je všude smrt.”
„V Mogadišu také!” odsekl voják.
„Ale tam bych se snad mohl v přístavu dostat na nějakou loď, nebo jim tam taky žádná
nezůstala?”
„Na loď?” zajímal se voják. „A proč?”
„Nevím jak vy, ale já tady končím!” řekl Marcel. „Je to nad lidské síly! Zbyl jsem z celé
nemocnice sám, nemám ani personál, ani pacienty. Všichni vymřeli.”
„Vy jste lékař?” vyštěkl voják.
„Mám to přece v dokladech! Lékaři bez hranic !”
„A nikdo tam nezůstal, kdo by vás potřeboval?”

„Jsou tam naživu Američané, ale ti mají své lékaře a zabarikádovali se v domě, aby se k nim
nákaza nedostala. Dělají dobře, vyhnulo se jim to, ale se mnou nechtěli mít nic společného.”
„Jak to, že se to vyhnulo vám?”
„To nevím a nechápu!” odvětil. „Ale nikdo už mě nedonutí, abych tam zůstal další hodinu.
Podívejte se, pánové, nevím jak vy, ale já nemám na vybranou. Jedinou nadějí je pro mě
loď, která popluje kamkoliv pryč. V tak těžké katastrofě byste mi měli, jako občanu Francie,
pomoci, nemyslíte?”
„Moment, tohle nemůžeme rozhodovat sami!” obrátil se voják ke svým kolegům.
Pocítila jsem nedaleko procesor s pelenitovou sítí. Byl, jak jinak, v autě a někdo ho právě
zapínal. Okamžik - a byla jsem v něm. Voják v autě právě navazoval rádiové spojení s někým
vzdáleným. Rádio mělo procesor - aha, co šlo do éteru, se nejprve složitě šifrovalo - tím lépe
pro mě! Šifrování mě samozřejmě nemohlo rozhodit, rozuměla jsem všemu.
„Zajali jsme nějakého Francouze z Kismaaye,” hlásil voják. „Tvrdí, že je lékař a prchá do
Mogadiša. Je v autě sám.”
Odpověď po znatelně dlouhou chvíli nepřicházela. Odhadla jsem, že se spojují přes satelit,
tady jistě žádné mobilní sítě nefungovaly.
„Ví o něm v Kismaayi někdo?” zněla odpověď.
Trochu mě z toho bezcitného tónu až zamrazilo. Radši jsem vložila do přijímaného signálu
zpožďovací smyčku a čekala. Nápadné to nebylo, tak jako tak tam bylo značné zpoždění.
„Jen naši, co tam podle něho přežili,” odvětil voják - a následovalo opět zpoždění.
„Když o něm nikdo neví - zastřelte ho a ukliďte!” přišel rádiem rozkaz.
A sakra! Ta zpožďovací smyčka mě napadla v pravou chvíli! Naštěstí jsem si hned věděla
rady, co s tím udělám.
„Francouzi jsou pro nás neškodní, nechte ho jet!” podsunula jsem místo původního rozkazu
jiný obsah - přesně napodobeným hlasem toho gaunera kdesi v dálce.
„Rozkaz!” odvětil voják - a vypnul mě.
Zůstala jsem v Marcelově notebooku, jehož kamerou jsem viděla, jak mu vojáci ukazují, aby
pokračoval v jízdě a nezdržoval. Marcel převzal zpět papíry a klidně se rozjel.
„Prošlo to docela v klidu a pohodě!” obrátil se na mě, jakmile jsme ujeli pár desítek metrů
a bylo jasné, že nás ti vojáci neslyší.

„Poslyš, Marceli, to vůbec neprošlo v klidu!” obrátila jsem se na něho vážně - žertovat se mi
za této situace rozhodně nechtělo. „Ti hoši nebyli tak pohodoví, jak se ti zdáli! Máš chuť
poslechnout si záznam jejich radiové komunikace?”
„Ty snad dokážeš...” ztuhl. „Z mého notebooku? To snad ani nejde...”
„Ale jde, umím se trochu rozdělit a navštívila jsem jejich pohostinný komunikační počítač,”
vysvětlovala jsem mu. „Pro mě je snadné nejen je poslouchat, ale... uslyšíš sám!
Zaznamenala jsem, jak se o tobě dohadovali, poslechni si, jak to tedy bylo a co jsem jim
podstrčila!”
Přehrála jsem mu nejprve všechno, jak by to bylo bez mého zásahu. Škoda, že jsem mu
přitom neviděla do obličeje, určitě parádně zbledl, jak jinak! Pak jsem mu přehrála, co
slyšeli ode mne. Bylo to stejnými hlasy, ale dávalo to úplně opačný smysl.
„Nebýt mě, právě by tě tam někde v křoví stříleli,” pokračovala jsem nemilosrdně. „Což o to,
tyhle jsem dokázala obalamutit, ale v Mogadišu to bude horší. Šéfové téhle hlídky si
samozřejmě myslí, že jsi po smrti, jejich voják rozkaz k popravě potvrdil a kdybych to
nezměnila, už by to provedli. Až se tam ale objevíš osobně, každému dojde, že to není
v pořádku. Budeme muset něco vymyslet.”
„A sakra!” zmohl se Marcel na povzdech. Nerozhodně sundal nohu s plynu, auto začalo
zpomalovat, až se úplně zastavilo.
„Nemohl bych to otočit na sever do hor a přijet do Mogadiša jakoby od Baidoa?” navrhl, ale
nesměle čekal, co já na to.
„To by bylo prašť jako uhoď,” zavrhla jsem to. „Uvědom si, tentokrát to prošlo jen díky
tomu, že se museli dotazovat svých velitelů rádiem. Tam jsem silnější, ale kdyby na místě
došlo na pušky, nepomohla bych ti! Jsem přece méně než stín!”
„To je tedy v háji!” ulevil si. Měla jsem sice dojem, že mi to překladač upravil do slušnější
podoby, než jak to vyslovil, ale to nebylo podstatné.
„Budu muset zavolat o pomoc!” rozhodla jsem se.
„Ale koho?”
„Někoho silnějšího, než jsem já,” ujistila jsem ho.
Vojtěch byl naštěstí pohotově, byl na mě pořád zavěšený. Jakmile jsem se na něho obrátila,
byl tu. Vysvětlila jsem mu v setině vteřiny náš problém.
„Dobře, spustím to o trochu dřív,” řekl.
„Ale co?” chtěla jsem vědět.

„Já tady totiž pátrám taky,” ujistil mě. „Částečně sedím v satelitech, částečně jsem hledal až
u výrobců.”
„Dobře, ale co chceš dělat?” naléhala jsem na něho.
„Přišel jsem na něco, co jsem do této chvíle nevěděl,” začal zbytečně zeširoka.
„Nešlo by to zkrátit? Nemáme čas!” pobízela jsem ho.
„Klidně se rozjeďte a pokračujte v cestě!” navrhl mi. „A nebuď tak netrpělivá, než naberete
rychlost, může být všechno hotové a už se vám nic do cesty nepostaví!”
Pobídla jsem tedy Marcela, aby pokračoval přímo do Mogadiša, ale nedalo mi to, chtěla
jsem vědět, co má Vojtěch za lubem.
„Máš ponětí o nepříliš dávné krátké válce o Jižní Osetii?” zeptal se mě.
Ujistila jsem ho, že jsem ji kdysi poměrně pozorně sledovala, zejména na internetu, kde to
bylo přetřásané z různých pohledů.
„Stala se tam jedna věc, pro Američany velice nepříjemná,” zaměřil mě na jedinou součást
toho konfliktu. „Rusové tam ukořistili americká auta napěchovaná elektronikou. Pro ně to
byl úžasný úlovek, který odmítli vydat, když je o to Američané požádali.”
„Američané tam přece oficiálně nebyli!”
„Nebyli, Rusové auta ukořistili Gruzíncům,” souhlasil Vojtěch. „Jenže se jim dostala do
rukou americká špionážní a šifrovací technika a to byl ten problém. Američané museli měnit
příliš mnoho kódů, programů i hardware. Tehdy někoho napadlo, že by se to mělo lépe
pojistit a tihle už jsou proti možnosti ukořistění pojištěni.”
„Jak?” chtěla jsem vědět.
„Jednoduše,” pokračoval. „V každém autě mají nálož, která veškeré vybavení při
neoprávněném zacházení rozmetá. Stačí zadat při přihlašování třikrát po sobě špatné heslo.
Kromě toho to jde i na dálku a náložku může aktivovat i palubní počítač, když sám
vyhodnotí, že se zařízením manipuluje neoprávněná osoba. Například když se snaží bez
předběžného ohlášení počítači nastartovat motor.”
„Aha!” došlo mi. „Takže jim vyhodíš do povětří auta!”
„Tím bych si nepomohl,” řekl. „Ti hoši by zůstali bez aut, ale ozbrojení a rozdráždění. Musím
na to jinak. Nejprve jim dám rozkaz k přesunu...”
„Bez vraždění by to nešlo?” přerušila jsem ho rozhodně.

„Nešlo,” ujišťoval mě. „Jak říkám, napáchali by spoustu škod i bez aut, jen by byli ještě
odhodlanější zabíjet. Měla bys vědět, co tu vlastně dělají, možná si ještě myslíš, že tady mají
udržovat pořádek. Je to přesně naopak. Vylodili je z americké obchodní lodi v Mogadišu,
aby pojistili výsledky té akce. Pod záminkou humanitární pomoci měli najít všechny, kdo to
přežili - a postřílet je. A už s tím začali. Zatím co nejdál od měst jako je Mogadišo, kde
zůstalo na konzulátech se satelitními mobily naživu pár desítek cizinců. Ti by o tom mohli
podat nepříjemné svědectví. Ale jak už sama víš, oběti si příliš nevybírají. Francouze,
o kterém nikdo neví, by zastřelili stejně snadno jako domorodce.”
„Bestie!” komentovala jsem to.
„Tak vidíš!” usadil mě. „Čekám, až se rozjedou, aby nestihli vyskočit.”
„Jak by mohli?”
„Pár vteřin před explozí dostanou varování,” sděloval mi. „Ačkoliv, to jim také zařizuje
počítač a doba k varování se dá změnou jediné konstanty podstatně zkrátit...”
Z dálky se k nám donesla tlumená detonace...
Dostala jsem od Vojtěcha plán Mogadiša se zakreslenou trasou, kudy jsme měli přijet.
Marcel nebyl proti, zejména když tam byly zakreslené pozice vojenských hlídek. Nebyly
všechny pohyblivé a ta stálá kontrolní stanoviště Vojtěch neměl čím vyřadit, naštěstí se dala
snadno objet.
V Praze jsem dorazila metrem, tramvají a nakonec i pěšky do našeho podnájmu dřív než
Marcel d'Avigny do Mogadiša. Tomu ještě zbývala větší část cesty, ale teď už se mu do ní nic
stavět nemělo. Bavila jsem se s ním, Vojtěch nás sledoval shora ze satelitů, ale ačkoliv i to
nebylo nezajímavé, v Praze jsem se vlastní vinou trochu zapletla.
Ivana ještě nebyla doma, ale paní Hanušková už nás obě vyhlížela.
„Sledovala jste také zprávy, Káťo?” vyptávala se mě starostlivě už na chodbě. „Myslím ty ze
Somálska! Co říkáte té strašlivé nemoci?”
„Že to ještě bude někoho strašlivě mrzet!” odvětila jsem neuváženě.
„Cože?” ztuhla paní Hanušková.
Došlo mi okamžitě, jak pěkně vedle jsem šlápla. Paní Hanušková znala samozřejmě jen
oficiální verzi té tragédie, tak jak ji podávaly naše mediální agentury. Ačkoliv - kdo kromě
nás znal pravdu?

„Vlastně... máte pravdu, je hrozné, že těm lidem nikdo nepomůže,” začala má slova
rozvádět - naštěstí směrem, kde mi to nevadilo. „Myslím si, že nemůže být tak velký
problém doktory a všechny ostatní očkovat, než je tam pošlou.”
Prolétla jsem hlavou internetové zprávy, abych se uvedla do obrazu, jaký měla paní
Hanušková. Pár bodů by mi mohlo stačit na vyžehlení šoku, který jsem jí asi způsobila.
„Četla jsem někde, že je ta nemoc zatím úplně neznámá,” odpověděla jsem jí rozvážně,
abych napravila první dojem. „Nemůžete očkovat proti nemoci, kterou neznáte, to je prostě
vyloučeno. Nejprve musíte získat vzorek nemoci, pak ještě nějakou dobu trvá, než se vyrobí
vakcína - a je to zatím jen pár dní!”
„Ale vždyť tam umírají lidé!” zmohla se paní Hanušková na protest.
„Ano, ale teď už nejvíc na střelné rány,” řekla jsem. „CNN tvrdí, že ta nemoc byla strašně
rychlá a vyhubila všechny, kdo proti ní neměli imunitu. Teď už je tam prý více obětí násilí
než nemoci.”
„Ti, co zůstali naživu, rabují, že?” souhlasila. „To při většině katastrof bývá, černoši se vůbec
nedovedou chovat civilizovaně!”
Že to bylo úplně jinak, jsem v Čechách věděla na beton jen já. Ale paní Hanušková se s námi
vždycky bavila rozumně a bylo mi proti mysli nechat ji v omylu.
„Vy věříte oficiální verzi z našich médií?” zastavila jsem se a podívala jsem se na ni zpříma.
Paní Hanušková zůstala na okamžik stát s otevřenou pusou, ale brzy se vzpamatovala.
„Vy víte něco jiného, Katko?” šla na to přímo.
A dívala se mi přitom do očí. To se pak opravdu nejhůř lže.
„Vím víc, než co se objevilo v našich novinách i v televizi,” řekla jsem.
„Sledovala jste něco v cizině, že?” sondovala mě.
„Tak nějak,” odvětila jsem.
„Myslíte si ale, že zprávy cizích novin jsou lepší než naše?” pokusila se mě zviklat. „Noviny
jsou prolhané všechny, nikde si nevyberete!”
„Novinám nevěřím,” odtušila jsem. „Mám zprávy od jednoho známého, se kterým jsem se
seznámila... na internetu. Je to lékař a donedávna bydlel v jedné nemocnici v Somálsku. Má
o tom bezprostřední dojmy a některé jsou prostě příšerné.”
Drobná zaváhání v mém hlasu byla drobná jen z mého zrychleného pohledu, paní
Hanušková si jich vůbec nemohla všimnout. Zaváhání v jejím hlasu byla vždycky delší.

„Jak to... jak to víte, Katko?”
„Bavíme se přes síť - tedy přes internet,” doplnila jsem rychle.
„On tam má přístup na internet? No... asi by to mohl mít... Co vám o tom řekl?”
„Že to rychle vyvraždilo všechny lidi, jen co je předtím několik letadel pokropilo něčím
smradlavým,” odvětila jsem. „Přežili to jen, kdo... byli v klimatizované místnosti. Marcel
d'Avigny to přežil díky operačnímu sálu, kam se to nedostalo.”
„Počkejte, ale to by... to by bylo něco jiného!” přemýšlela usilovně.
„Teď je na cestě z Kismaaye do Mogadiša,” pokračovala jsem. „Jestli se mu podaří dostat se
ze Somálska a podat o tom svědectví, bude to někoho šeredně mrzet.”
„Vy snad... vy myslíte, že to někdo... úmyslně?”
„Marcela se na té cestě už někdo pokusil zabít,” pokračovala jsem.
„To vám řekl on? Jak?”
„Má notebook napájený z automobilu a spojení i na cestě,” ujistila jsem ji. „Věděla jsem asi
jako první, že ho chtěli zastřelit.”
„Kdo ho chtěl zastřelit?” vyhrkla.
„Americká pořádková hlídka,” uspokojila jsem její zvědavost. „Unikl jí se štěstím, ale o jejich
úmyslech střílet se nedalo pochybovat.”
„Co tam ale... tak brzy...”
„Byli tam od samého začátku,” řekla jsem. „Věděli, jak se proti tomu... kropení... chránit.
Teď se tam snaží zavádět pořádek... především ale střílejí nepohodlné svědky. Také Marcela
chtěli zastřelit.”
„Jak mohli vědět, jak se... chránit?”
„Dobře věděli, co je v tom... leteckém kropení,” trvala jsem na svém. „To totiž zajišťovala...
jejich letadlová loď.”
„O žádné letadlové lodi se ve zprávách nikdo ani nezmínil!”
„Protože tam byla tajně,” dodala jsem. „Věděli o ní jen... Rusové. To už zase vím z jiné
strany. Internet je rozsáhlý, ale kdo v něm umí hledat...”
„Počkejte, Káťo, co mi tady říkáte, je příliš příšerné, než aby to mohla být pravda!”
vzpamatovala se přece jen k odporu. „Chcete snad tvrdit, že tu nemoc někdo šířil úmyslně?”

„Mám vás přesvědčit, paní Hanušková?” obrátila jsem se na ni. Bylo to příšerné a uvěřit
tomu nebylo snadné. Ale když už jsem začala...
„Pojďte se na něco podívat, mám to na počítači!”
Následovala mě jako ve snu do našeho pokojíku, kam jinak nechodila. Počítač už byl
zapnutý, ale paní Hanuškovou ani nenapadlo, že je to plýtvání elektřinou. Než jsme vešly,
připravila jsem si pár obrázků z Marcelova digitálního fotoaparátu, z jeho webové kamery
a navíc ty, které jsem si sama pamatovala. Měla jsem teď dvojí paměť, jenže ta virtuální byla
přesnější a dala se zobrazovat.
„Tady jsou Marcelovy obrázky z Kismaaye,” ukázala jsem jí nejprve stovky mrtvol na ulicích
mezi omšelými předměstskými domky.
„Hrůza!” komentovala to paní Hanušková. „A on tam...”
„Přežil to na klimatizovaném operačním sále,” tvrdila jsem dál, ačkoliv jsem si tou
klimatizací nebyla jistá. „Kdo tam nebyl trvale, ale odskočil si v kritické době na záchod,
zemřel. Zůstal z celé nemocnice naživu sám.”
„Strašné!” vzdychla si. „Kolik klimatizovaných místností mohli asi mít v tak chudé zemi?”
„Moc nich tam nebylo,” přikývla jsem. „Ale někteří je měli a dobře věděli, že ven nesmí
vystrčit ani nos.”
„Chcete říct, že to snad někteří... věděli předem?”
„Ano. Američané,” odvětila jsem.
„Myslíte si, že by oni...”
„Tady se podívejte,” ukázala jsem jí další obrázek. „To je jedna jejich letadlová loď. Má na
palubě letadla schopná kropit lidi shora.”
„Ten obrázek máte od Rusů? Co ti tam mají co dělat?”
„Hlídkují tam společně proti pirátům. Jsou tam ještě Číňané.”
Ten obrázek jsem ovšem od Rusů neměla. Pocházel z objektivu kamery protilodní střely,
řítící se proti letadlové lodi. Letadla na její palubě byla původně tankovací, určená pro
doplňování paliva jiných letadel za letu, ale ke kropení jedem se dala upravit tak snadno,
jako žádné jiné. Nebyla to ta největší, ale i tak se nevešla do podpalubí a musela zůstat na
palubě. Zezadu byla vidět jen dvě, ale z bočního pohledu jsem pak na palubě viděla další tři.
Trochu moc tankovacích letadel na jednu letadlovou loď, nehledě na to, že se s nimi na
letadlových lodích obvykle nepočítá. Druhý obrázek jsem ale paní Hanuškové ukázat
nemohla, bylo tam vidět, že letadlová loď hoří a to už bylo příliš silné kafe.

„Ale to by znamenalo...” podle jejího stále zděšenějšího pohledu jsem viděla, že jí všechno
začalo docházet v plné syrovosti.
„Proto jsem říkala, že to ještě bude někoho strašlivě mrzet!” dodala jsem. „Jenže to záleží
na mnoha věcech. Předně na tom, jestli se Marcel d'Avigny dostane do Mogadiša a pak dál
na nějakou loď. Pak teprve může zveřejnit, co zjistil přímo na místě.”
„A mohlo by se stát, že by se tam... nedostal?”
„Už ho jednou chtěli zabít,” připomněla jsem jí. „Když se v Mogadišu dostane dřív ke svým,
než padne do rukou Američanům, má naději.”
„A kdyby ne?”
„Pak to zveřejním já,” odvětila jsem.
„Vy?” vytřeštila na mě oči. „To přece... to přece nemůžete myslet vážně! Ostatně - kdo by
vám to uvěřil?”
„Vy už mi to přece věříte, paní Hanušková!” obrátila jsem se na ni.
„Ale kdybyste to chtěla zveřejnit, dostanete se do strašných malérů, věřte mi! To nebude
jen tak!”
„To je mi jasné,” přikývla jsem.
„Ale jak to chcete uveřejnit? To vám v žádné redakci nevezmou!”
„To vím,” přikývla jsem. „Ale dá se to zveřejnit jinak, na internetu!”
„To se ale mezi obyčejné lidi vůbec nedostane!”
„Ale dostane!” ujistila jsem ji. „Teď už to vědí i Japonci, čekají se mnou, až jak to dopadne
s Marcelem d'Avigny.”
„Japonci jsou v Japonsku. Myslíte, že to protlačíte i mezi lidi u nás?”
„Nejen to,” ujistila jsem ji. „Zveřejnit to je málo! Víte, co se tam stalo? Vyvraždili celý národ!
Zatím se podařilo něco tak příšerného jen Hitlerovi, rozumíte? Cikány vyhubili tak dokonale,
že v Německu nezůstali žádní a v Čechách nepatrná hrstka. Mnohem víc zbylo Čechů
a vlastně i Židů, ale tohle? Tohle se za žádnou cenu nesmí zamést pod koberec!”
„To by se asi nemělo... ale myslíte si, Káťo, že něco zmůžete? I když to zkusíte, nebude to
tak jednoduché. Oficiální média vás s tím vyhodí, tím si můžete být jistá!”

„To vím,” odvětila jsem. „Proto tam ani nepůjdu. Půjdu tam, kde se pořád ještě dá něco
svobodně sdělovat. Máte určitě pravdu, oficiální média už dávno svobodná nejsou. Ani
rádio a televize. Naštěstí máme internet.”
„Ale internet to k lidem nedostane! Zůstane to jen mezi pár potrhlými počítačovými
maniaky.”
„To se ještě uvidí!” pokrčila jsem rameny. „Dokud to bude říkat jeden člověk, budou o tom
média pěkně potichu, aby na něho neupozorňovala. Až se to objeví na deseti webových
stránkách, začnou to zpochybňovat a nejspíš i zesměšňovat, jenže i negativní reklama je
reklama a lidem se to dostane do povědomí. Na tisíci stránkách už to zesměšňovat nepůjde
a až se to objeví v ještě větším počtu, padne i vláda, když se proti tomu postaví!”
„Představujete si to příliš naivně, Káťo!”
„Naivně?” podívala jsem se na ni uraženě. „Internet je strašná síla, paní Hanušková.”
„Síla? Síla jsou dneska jedině ty letadlové lodi a letadla. Proti těm se nikdo postavit nemůže.
Bohužel.”
„Trochu se mýlíte, paní Hanušková,” rozhodla jsem se trochu přitvrdit.
„Myslíte si, že proti takové síle něco zmůžete?”
„Letadlová loď z toho obrázku leží na dně Indického oceánu, pět set kilometrů od místa, kde
z ní vzlétla letadla, vyvražďující Somálsko. Byla to jen první oplátka. Naše média o tom
neuvedou ani slovo, budeme to muset zveřejnit my.”
„Proboha! Co se to tam vlastně děje? Zamíchali se do toho Rusové? Nebo Číňané?”
„Potopily ji americké střely, nečekaně změnily směr,” ujistila jsem ji.
„Jak to ale můžete tvrdit?”
„Takhle!” ukázala jsem jí na obrazovku, kde se kromě letadlové lodě potápěly další tři lodě
jejího doprovodu.
„Tohle máte od Rusů? To udělali oni?”
„Nemám to od Rusů,” řekla jsem. „Viděla jsem to, když se to dělo. Tenhle obrázek pochází
ze střely, která okamžik poté vlétla přímo do boku letadlové lodě. Třetí střela tu loď poslala
ke dnu.”
„Jak byste se k tomu ale, pro Boha živého, dostala?”

„Jako slepý k houslím,” přiznala jsem. „Ale jsem u toho a nemohu a už vlastně ani nechci
z toho couvnout. Mám zatím jednu velkou výhodu, nikdo z viníků těch lumpáren o mně neví
a jen tak se o mně nedozví.”
„Jak ale můžete tvrdit, že to bylo z té střely?”
„To se ode mne nedozvíte, paní Hanušková,” řekla jsem.
„Je to snad tajemství?”
„Ano, tajemství. Kdybych vám prozradila úplně všechno, musela bych vás do toho také
úplně zasvětit. Pár let byste pak asi nedokázala klidně spát. Zatím víte jen tisícinu a i to vám
možná pokazí spaní. Paní Hanušková, tam se stala genocida celého národa. A kdo se proti
tomu může postavit, měl by to udělat. Což dělám. Na rozdíl od spousty lidí mám k tomu
díky internetu více možností. Myslíte si, že bych se o to měla přestat starat?”
„Váš největší úkol je přece studovat!” namítla.
„Studium zvládám snadno,” ujistila jsem ji. „Mám podle vás pobíhat po diskotékách, popíjet
a zubit se na kluky? Na to nemám postavu ani chuť, ale hlavně, co bych si asi pomyslela při
pohledu do zrcadla?”
„Já jenom... nic ve zlém, ale... jste zatím příliš mladé děvče...”
„Paní Hanušková, v posledních dvou dnech jsem viděla více mrtvých, než vy a všichni vaši
známí za celý život! A všichni zemřeli násilnou smrtí!”
„Ale neviděla jste je na vlastní oči!” zkusila namítnout.
„Tyhle obrázky jsem pořizovala já,” ukázala jsem jí. „Jako bych v té střele seděla. Řídil ji můj
přítel, já se jen vezla, ale neděste se, dokázala bych to také.”
„Váš přítel... snad tu loď nepotopil on?”
„Potopil. A nejen tu, už jich bylo víc. Naučil se přebírat dálkové řízení střel, které jsou tím
vybavené. Když je někdo odpálí a on je u toho, převezme nad nimi kontrolu a vybere jim jiný
cíl. Dokáže je úplně otočit, přímo proti těm, kdo je před malou chvilkou odpálili.”
„Tohle že dělá? To přece nikdo nedokáže! Co byste to byli za lidi?”
„Mě přece znáte,” usmála jsem se. „Vypadám snad neobvykle? Ale asi máte pravdu. I já
umím ledacos, co jiní nedovedou. A také vím víc než jiní.”
„Ale... proč mi to tady říkáte?” vzpamatovala se.
„Chtěla jste to vědět,” usmála jsem se na ni. „Vy to nikomu nepovíte, jednak by vám to
nikdo nevěřil a také si nemyslím, že by to, co děláme, bylo zásadně proti vašemu svědomí.

Ti, kdo vydávají rozkazy armádám, se dnes cítí nepostižitelní a nebojí se vydat rozkaz
k zahájení války nebo k vyhlazení celých zemí. Nikdo je nezastaví. Až na nás.”
„Až na vás?”
„Až na nás,” přikývla jsem. „Nás, co žijeme na internetu. Dnes už jen my máme sílu postavit
se organizovaně proti mocným tohoto světa.”
„Pro mě by to nebylo!” otřásla se. „Ale co Ivana? Ta v tom lítá taky?”
„Ivko o ničem neví,” řekla jsem. „Má jiné zájmy. Víte snad, že má Frantu. Raději ji do toho
netahám.”
„Vy jste před chvílí také zmínila nějakého svého přítele!”
„Ano, ale ještě nikdy jsem ho nespatřila.”
„To je snad divné!” napadlo ji. „Máte obrázky z Afriky a nevyměníte si ani obyčejné fotky?
Vás to ještě nenapadlo?”
„Napadlo,” přikývla jsem. „On už moje fotky viděl, ale vlastní si nedokáže pořídit. Prostě to
nejde.”
„Dokáže potopit válečné lodě - a neumí vám poslat obyčejnou fotku? Copak nemá ani na
obyčejný foťák?”
„Foťák není problém,” řekla jsem. „Dneska mají počítače vestavěné kamery.”
„Tak proč vám nepošle svůj obrázek? Není nakonec... není nějak poznamenaný?”
„Tak trochu,” řekla jsem. Nechtělo se mi s pravdou ven, ale lhaní paní Hanuškové do očí ne, to by mi šlo ještě hůř.
„Kdybych měla takového přítele, nevadilo by mi to,” řekla s jistotou.
„On není znetvořený, jestli myslíte na tohle. Je to ještě horší.”
„Může být ještě něco horšího?”
„Může. Je totiž mrtvý.”
Marcel byl na dohled od Mogadiša, ale byl už večer a město bylo potmě. Elektřina fungovala
jen na vyslanectvích několika zemí, kde měli nouzové diesel-agregáty. Ulice byly temné
a Marcel se na moji a Vojtěchovu radu rozhodl přečkat noc v autě. Pro jistotu sjel mimo
cestu, zaparkoval za křovím, které ho od cesty trochu zakrývalo a zabalil se do deky. Usnout
nechtěl, aby ho ve spánku někdo nepřepadl. Tak jako tak by se neměl čím bránit, ale přece
jen - mohl by alespoň nastartovat a odjet.

Notebook se zhasnutou obrazovkou ponechal na palubní desce. Jeho web-kamera potmě
nic neukazovala, ačkoliv jsem citlivost vytočila naplno. Nezbylo nám než si potichu povídat,
mikrofon s reproduktory nás spojovaly alespoň zvukově. Měl toho dnes za sebou dost, aby
se mu podařilo neusnout. Udržovala jsem ho aspoň v dobré náladě.
V Somálsku přišel večer dříve než u nás, ale u mě to nerozhodovalo.
Vojtěch se zatím věnoval pátrání. Pravda, chtěla jsem se mu nabídnout s pomocí, ale po
krátké úvaze jsem si to rozmyslela. Měl tisícinásobné možnosti proti mým a také bylo lépe,
když vedl pátrání sám a nemusel se zdržovat komunikací se mnou. Věděla jsem, že až na
něco přijde, dozvím se to jako první.
Pozdě večer dorazila v Praze Ivana, ale předstírala jsem spánek, jako poslední dobou často,
takže se nezdržovala a zalehla. V posteli jsem jen uvolněně relaxovala, ale duchem jsem
byla na východním konci Afriky. Marcel mi vyprávěl o sobě, pomáhalo mu to držet se
v bdělém stavu a já jsem se za to dozvídala podrobnosti o jeho dosavadním životě. Pro nás
oba to bylo užitečné.
Uprostřed noci se mi ale přihlásil někdo, koho jsem nečekala.
„Slečno Kateřino!” pocítila jsem čísi naléhavé volání z pelenitové sítě, ale nebyl to ani
Vojtěch, ani François z Marseille. Podle časového zpoždění se mi zdálo, že je to z větší dálky
než z Evropy.
„Přejete si něco?” odpověděla jsem opatrně.
„Chceme vám pomoci, slečno Kateřino!” odvětil neznámý Virtuál. „A také vašemu příteli
Marcelovi d'Avigny z Kismaaye. Posíláme pro něho letadlo.”
„Je už na dohled od Mogadiša,” sdělila jsem jim. „Ráno se tam chystá.”
„Nebudeme to riskovat,” nesouhlasil se mnou hlas. „Posíláme pro něho malé tryskové
letadlo kaičen, aby tam dorazilo časně po rozbřesku. Pomohlo by nám, kdybyste ho
přemluvila vrátit se směrem na Kismaayu. Je tam dost dlouhý rovný úsek cesty, kde se dá
přistát.”
„Myslíte - na tu poslední pláň? Vy to tam znáte?”
„Ano, tam. Známe to jen ze satelitních snímků, ale to postačí.”
„Pláň tam sice je, ale do letiště má daleko!” varovala jsem je. „Přistávat na takové hrbolaté
cestě bude příliš riskantní!”

„To nechte na nás,” ujistili mě. „Zkusíme to. Připravte na to Marcela, jste mu bližší než my,
spíš vám uvěří. Ale bylo by vhodné, kdyby na té cestě nikdo nepřekážel. Stačí, když váš přítel
počká na straně bližší od Mogadiša.”
„Dobře, zkusím to,” slíbila jsem.
Marcel na můj návrh reagoval zvědavě, ale nebyl zásadně proti.
„Jsem tak důležitá osoba, aby pro mě někdo poslal letadlo?” zeptal se.
„Zdá se, že ano,” souhlasila jsem.
„Ale přistávat na té cestě nebude žádný med! Dá se tam taky utrhnout podvozek! Bude to
velké riziko!”
„Chtějí to pro vás riskovat,” ujistila jsem ho. „Už jsem je také varovala a necouvli.”
„No dobrá, nebudu je tedy zdržovat,” podvolil se a nastartoval.
Cesta pár kilometrů zpátky nebyla problémem. Na počátku vyhlédnuté rovinky se Marcel
zastavil a pak pro jistotu zamířil k nejbližšímu křoví.
Čekali jsme tedy dál a bavili se spolu, aby nám čas lépe ubíhal.
„Odkud přiletí ti vaši kamarádi?” zajímal se.
„Přesně to nevím, nejspíš z Japonska.”
„Není to sem trochu daleko na malé letadlo?”
„Mohu se jich zeptat na podrobnosti, ale v této chvíli je nechci rušit, ostatně je ani pořádně
neznám,” přiznala jsem.
„Jak dobře se s nimi znáte?” zajímalo ho dál.
„Nikdy jsem je neviděla a budu sama ráda, až je trochu poznám.”
„To je dost divné, ne?”
„Ani není. Známe se přes internet, ne osobně. V Japonsku jsem nikdy nebyla jinak než
prstem po mapě.”
„A přitom jim věříte...”
„Vy přece také,” usmála jsem se. „Uvažujte: kdybychom vám nechtěli pomoci, asi bychom
vás v tom nechali. Já bych vás mohla doprovázet jen ve vašem notebooku, což je dost slabá
pomoc!”
„Předtím s tou pořádkovou hlídkou to tak malá pomoc nebyla!”

„Ano, ale nemám letadlo, abych mohla udělat víc. Oni je mají, takže si vás převezmou.”
„To jako, že se už neuvidíme?”
„Proč? To bude záležet nejvíc na vás, já se dalším kontaktům vyhýbat nebudu.”
„Myslíte - přes počítače?”
„Jo. To je teď naše prostředí. Ale teoreticky - Francie není od nás tak daleko, někdy se snad
můžeme potkat i osobně.”
„Dám vám svoji adresu, chcete?”
„Proč?” pokrčila jsem obrazně rameny. „Adresa se může časem změnit, stejně jako moje. Až
se dohodneme na osobním setkání, dohodneme se stejně snadno i na místě.”
„Dobrá, věřím vám,” spokojil se s tím.
V té chvíli naši pozornost upoutal syčivý zvuk tryskových motorů. Nad námi se ve směru od
Mogadiša objevilo malé letadlo, zakývalo nad námi křídly a pokračovalo v letu, jenže za
chvíli bylo vidět, jak se začíná otáčet.
„Šílenci!” komentoval to Marcel.
„Proč?” zpochybnila jsem to.
„Je na tom snad málo šíleného?” namítl. „Vypravit se z Japonska do Afriky, to je přece cesta
přes půlku Asie! Tady si klidně přelétli Mogadišo, ačkoliv Američani jsou zvyklí na perfektní
vzdušné krytí a jestli se opravdu bojí svědků, mohli by je sestřelit.”
„Strefili se sem?” odpověděla jsem otázkou.
„Strefili!” připustil. „Všechna čest jejich pilotovi! Přitom bez pozemní podpory - smekám
před ním!”
„Tolik se o ně bát nemusíme,” chlácholila jsem ho. „Jen málo letadel má tak skvělý dohled!
Sledují je všechny družice a všechny radary, co jich na trase bylo. Navíc - aniž o tom měla
obsluha těch družic i radarů tušení!”
„Vážně?”
„Na to dohlíží Vojtěch a tomu neunikne ani myš,” ujistila jsem ho.
Letoun zatím dosedl a hnal se k nám. Kus od nás zabrzdil, otočil se do protisměru a ještě za
jízdy otevíral dveře. Byl to nevelký dopravní tryskáč, se dvěma motory vzadu a okénky po
stranách. Moji pozornost hned upoutal podvozek. Pod břichem letadla byla celá řada

koleček jako pod tankem, jenže bez pásů. Ano, tohle letadlo mohlo přistát prakticky na
každém poli.
„Pobídni ho, Kateřino!” vybídl mě kdosi - zřejmě z toho letadla.
Obrátila jsem se k Marcelovi.
„Marceli, teď je to na vás. Utíkejte k tomu letadlu, ať tu dlouho nestojí jako terč. Všechno tu
nechte, auto se do letadla nevejde. Občas se stává, že člověk musí všechno opustit a utíkat
jen s tím, co má na sobě.”
„Vezmu si aspoň pár vzorků na rozbor těch jedů. A notebook - přece vás tady nenechám,
Kateřino!”
„To snad uvezou, ale nic jiného. A spěchejte!”
Marcel popadl notebook a sklapl jej. Tím se vypnula web-kamera, ale i kdybych ji zapnula,
beztak by mířila proti desce. Zapnula jsem si aspoň mikrofony.
Marcel vzal naštěstí vážně radu, aby to vzal tryskem. Po chvilce jeho supění jsem zaslechla
hlasy hovořící francouzsky. Pobídly ho, aby se usadil do sedadla, kufříček se vzorky
i notebook mu uložili jako spoluzavazadla. Pak se ozvalo tlumené zaklapnutí. Dveře letadla
nebo víko zavazadlového prostoru? A nic - jenže podle hlasů, které jsem pořád slabě slyšela,
se letoun rozeběhl, vznesl do výšky a zamířil nad Indický oceán.
Mohla jsem konečně opustit ztichlý notebook. V Čechách již svítalo, měla bych vstát
a chystat se do školy.
Vědět, že se s Marcelem tak snadno nerozloučím, asi bych to neházela za hlavu tak
lehkomyslně. Jenže - jak se říká: I chytrák se spálí...
Což jsem naneštěstí v té chvíli ještě netušila.
Šťastnou cestu, Marceli!

Knokaut
O Marcela d'Avigny se postarali Japonci a mně zbyla zase jen ta škola.
Nevadí, však si něco najdu. Začnu se zajímat o stavbu kolejí a mohla bych se začít zajímat
o zveřejnění toho, co se doopravdy v Somálsku stalo. Marcel přinesl s sebou vzorky
jedovaté rýže a dalších potravin - u rýže se obě složky dávno spojily, teď jde o to, za jak
dlouho se zase rozloží do nejedovatých sloučenin. Jestli si Japonci pospíší, mohli by mít
analýzy ještě dneska. A pak nastane problém, jak to dostat mezi lidi.

Mohla bych využít pelenitové sítě a vstoupit do všech zapnutých počítačů v Evropě nebo
v Asii? Nebyl by pro mě problém spustit prohlížeč na jednu konkrétní stránku, jistě bych
stihla i překlad, aby se lidem zobrazovala v jejich rodné řeči. Ale tuto možnost jsem přece
jen zavrhla. Ba ne, pelenitovou síť použít nesmím. Mnoha lidem by tím začalo vrtat hlavou,
kde se to všechno najednou objevilo.
Ale co, půjde to i jednodušeji. Co takhle sestavit nějaký obyčejný neničící virus, který
prohlížeč navede na jednu vybranou stránku a sám se smaže? Pravda, virus je slepý
prostředek, necitlivý ke hranicím jazykových oblastí, což by mohlo znamenat, že tomu
někteří lidé neporozumí. Ale nebude jistě problém orientovat se podle jazykového
nastavení systému, ať u windowsů, linuxu, unixu anebo MacIntoshe. Kdo má nastavenou
angličtinu, dostane to zkrátka anglicky. Vždycky to bude lepší, než aby se v Evropě šířila
verze čínská.
Čínskou verzi bych ale také neměla podceňovat. Čím víc lidí se to dozví, tím lépe. Čínská
oblast je sice od ostatního světa dost oddělená, ale ne pro mě.
Co na to udělají antiviry?
Prakticky nic. Než je někdo předělá, aby nový virus rozpoznávaly, bude dávno po všem, viry
se samy smažou a nebude co rozpoznávat. Samozřejmě nesmím využít běžnou cestu virů,
tedy e-maily, na které se musí kliknout. Tohle si zaslouží něco agresivnějšího. Nejlépe tajná
vrátka, třeba jakými si Microsoft testuje legálnost windowsů. Mají je ale všechny systémy.
U virů tohoto typu není nutné na nic klikat, do systému projdou aniž by se ptaly, aniž by
něco naznačily. Bude to taková vlna, kdy se na obrazovkách milionů počítačů objeví pravda,
pečlivě utajovaná všemi vládami světa.
Co na to ale udělají lidé?
Obávám se, že také nic. Některým to snad otevře oči, jiným se potvrdí nejčernější
předtuchy. Pravda je ale potřebná. Somálskem přetekla míra.
Nejprve bych se ale měla poradit s ostatními Virtuály. Začínat takovou kampaň jen na
vlastní triko by bylo příšerně nezodpovědné. Tohle by mělo rozhodnout víc lidí. I když
nejspíš budou pro. Nebo si myslím, že se mohou na něco takového dívat jen tak? Kodex
Virtuálů nařizuje něco dělat.
Přednášky jsem tentokrát sledovala dost roztržitě. Potřebovala jsem na ně jen desetinu své
kapacity, ale ani tu se mi nedařilo soustředit. Během třetí přednášky jsem zkusila zavolat
Vojtěcha, měl na mě přece trvalé zavěšení. Objevil se mi ihned, ale když jsem mu přednesla
svou vizi, chvilku o tom přemýšlel, než se mi odvážil odpovědět.

„Víš, Káťo, my už na tom děláme pár desítek hodin,” sdělil mi. „Když už se chceš do toho
sama namočit, měla by ses přidat k nám. Ale nejprve ti ukáži, co už máme.”
Blažilo mě, že jsem přišla prakticky na totéž co ostatní Virtuálové, ale současně mě trochu
píchlo, že by mě z toho zase vynechali. Já jsem si na ně vzpomněla dřív, než jsem vůbec
něco začala!
Ani ostatní neměli v úmyslu prozradit lidem existenci pelenitové sítě nebo nás jako skupiny.
Ale přišli na totéž - využít tajných vrátek systému. Jen to měli lépe promyšlené. Bylo jich na
to ale víc a dělali na tom déle.
Rána, kterou chtěli zasadit světovému systému moci, měla být těžší, než jsem se vůbec
odvážila uvažovat. Nezamýšleli jen vnutit lidem pravdu o Somálsku, rozhodli se nabídnout
jim zcela jiné možnosti než dosud. Místo aby stránku o Somálsku nabízeli na existujících
prohlížečích, rozhodli se nahrát všem Vojtěchův nový prohlížeč spolu s nabídkou Vojtěchova
systému, který by nahradil všechny předchozí. Vojtěch mezitím nový systém ještě vylepšil,
aby pod ním šlapala většina dosavadních programů, napsaných pro dosavadní systémy.
Přesto chtěl nechat všem lidem starý i nový systém na výběr. Lidé si to měli rozhodnout
sami, ačkoliv jsem soudila, že se pro starý, děravý a občas i podrazácký systém rozhodne jen
člověk se sníženou inteligencí.
Byli zkrátka dál, to jsem jim musela uznat. A měli to už do velké míry přichystané na tisících
serverech po celém světě, zatímco já jsem teprve začínala uvažovat. A ovšem, ani by mě
nenapadlo použít Vojtěchův systém - na to jsem přece neměla právo. Vojtěch to ale dal
úplně k dispozici - jako autor to mohl udělat.
Co jsem tomu mohla přidat já?
Když jsem si prohlédla připravené stránky, napadlo mě jen, že nejsou vytvořené v Evropě.
A byla to pravda, dělala je přece parta Japonců. Jenže mentalita Evropanů je jiná, na nás by
některé argumenty nezabíraly. Zkusila jsem je navrhnout nejprve Vojtěchovi, ale ten se
okamžitě rozhodl, že je nejvyšší čas seznámit mě s Učitelem, zakladatelem nás Virtuálů. Ten
to jistě posoudí lépe. Pravda, Vojtěch měl zaručeně nejlepší přehled o světě, ale sám uznal,
že není tak úplně člověkem a Učitele v tomto směru považoval za větší autoritu než
kohokoliv jiného.
Přiznám se, že jsem se po dlouhé době cítila jako prvňačka u zkoušky. Bylo to pro mě něco
nového. Poslední zkoušky jsem dělala bez sebemenší trémy s vědomím své převahy nad
zkoušejícími, ale tady jsem se zase cítila nesvá. Učitel byl starší, ale duševně svěží člověk,
genialita z něho sršela i na dálku. Pohovor s ním se nepodobal zkoušce, jenže jsem cítila, že
to tak je.

Učitel samozřejmě věděl o mé účasti na Somálském případu. Chápala jsem to tak, že mu
Vojtěch podrobně referoval o všem, co se tam přihodilo. Vojtěchovy postřehy byly
neuvěřitelně podrobnější než moje - tomu se nedalo divit. Ale Učitel si to všechno shrnul
jinak než já i než Vojtěch.
„Líbila jste se mi, jak jste Vojtěcha krotila,” ohodnotil můj přínos v této věci. „Vojtěcha
všichni chápeme, má jakési právo i na razantnější vystupování, ale vy jste do toho vnesla
více lidskosti.”
„Ničemu jsem nezabránila, ani jsem zabránit nechtěla,” namítla jsem.
„To by nemělo smysl,” přikývl Učitel. „Nemůžete se otevřeně zastávat zločinců takového
kalibru, ale... přece jen máte snahu hledat méně radikální cesty. Myslím tím vaše občasná
přibrzdění... jako třeba: Bez vraždění by to nešlo?”
„Jenže mě přesvědčil, že to jinak opravdu nepůjde!” namítla jsem.
„Ano, ale vás to aspoň napadlo, jeho ne. Vojtěch je někdy moc neosobní, ale to je dané tím,
čím je. Vy jste přece jen o znatelný stupínek lidštější.”
„To je taky dané tím, čím jsem,” připomněla jsem mu.
„Neříkám nic jiného!” neodporoval mi. „To je jen dobře. Poslyšte, když už se mezi námi
pohybujete, podívejte se na dosud vytvořené materiály. Vy Evropané jste odlišné mentality
a snad by bylo dobré učesat všechno tak, jak se na to dívají místní lidé. Je přece jasné, že
nejsme všichni stejní!”
„Dobře, podívám se na to,” slíbila jsem mu.
„Rád bych vás někdy poznal osobně, Katko,” pokračoval. „Ale opravdu se nemohu vrhnout
na cestování. Co kdybyste naopak přicestovala k nám? Jste mladší a budete mít jistě
k cestování kladný vztah. Japonsko je tak jako tak zajímavá země, jistě se vám tu bude líbit,
i když ani tady není všechno stoprocentní... Přijala byste naše pozvání? Víte už přece, že to
pro nás není tak nemožné.”
„To bych docela ráda... třeba na prázdniny. Jenže neumím japonsky.”
„Tady si mezi lidmi vystačíte s angličtinou, jako skoro všude,” ujistil mě. „Kromě toho bych
řekl, že japonsky umíte. Myslím tím na překládací programy. Stačí si na něco pomyslet
a přesunout to do hodinek a hned máte odpověď v jazyce, který potřebujete. Ne že bych
neuměl francouzsky, ale přece jen je pro mě přirozenější poslouchat Marcela v překladu.
Mezi námi - mluvil o vás jen v superlativech!”

„To bude situací, v jaké jsme se poznali,” snažila jsem se to zamluvit. „V těch napjatých
chvílích, když mu šlo o život, vnímal jakoukoliv pomoc citlivěji, zejména když tam s ním
nikdo jiný nebyl. Až se potkáme příště, bude se na to dívat střízlivěji.”
„U nás se s ním můžete setkat ještě letos,” ujistil mě. „Podívejte se pozorně na jeho
svědectví a bude vám jasné, že mu nemůžeme doporučit návrat do Francie. Jeho postřehy
ze Somálska jsou pro některé světové kruhy tak trochu dupnutím na kuří oko.”
„To jistě,” souhlasila jsem. „Třeba k tomu i já něco dodám!”
„Dodejte!” vybídl mě. „Nakonec - byla jste přímo u toho, i když jen virtuálně.”
„Uvidím, co s tím!” slíbila jsem mu.
Tak - a získala jsem opravdu bohatý materiál k přemýšlení!
Stránky o Somálsku připravené Japonci byly hodně drsné. Zahrnovaly nejen to, co jsem už
věděla, ale i další podrobnosti. Vojtěch nezahálel, ani když jsem s ním neměla kontakt.
A nevšímal si jen toho, co se dělo na moři. Něco získal od lidí jako Marcel, ale většinu
nasbíral z počítačů těch, se kterými se ani nechtěl kontaktovat. A to, co od nich získal bez
jejich vědomí, bylo ještě drsnější než Marcelovy fotografie.
Nebyl u toho od začátku, proto ta akce začala tak drtivě. A nebýt jeho, pokračovala by ve
stejném duchu dál. Jenže Vojtěchovým zásahem začala skvěle připravená akce skřípat
a hroutit se. Vojtěch vyčistil moře a částečně i pevninu. Humanitární pomoc se bez vozidel
a letecké podpory zadrhla, omezila se jen na ovládnutí křižovatek v Mogadišu, kde se beztak
nikdo nepohyboval. Pravda, spoustu lidí stihli postřílet i tak. Ale stačilo mi představit si, že
by to vraždění pokračovalo po celém Somálsku - zvracela bych.
Materiál, určený pro Evropu, jsem pozměnila jen nepatrně. Namísto soustředění se na oběti
jsem přidala pár pohledů na ty, kdo přežili. Ukázalo se ale, že vyhubení místního
obyvatelstva bylo účinné až příliš. Teď, když se vědělo, že většina přeživších zůstala naživu
proto, že o tom předem věděla, se plně odhalila pravá tvář této nemoci. Kde ji přežilo jen
pár lidí, dalo se to přičítat náhodě. Kde přežili všichni beze ztrát, ukazovalo to na spoluvinu.
Virtuálové v Japonsku posoudili mé úpravy - a převzali je i pro oblast Asie. Nač podporovat
dojem katastrofy, když víme, že nebyla přírodní? Pro oblast Ameriky ještě zdůraznili
bezohlednost vůči spojencům. Američany nerozteskní obrázky mrtvol dětí kdesi daleko, ani
spojenci je nevzrušují. Za neodpustitelnou křivdu ale považují, když se od nich titíž spojenci
odvrátí. Je tedy nutné ukázat jim, že k tomu měli opravdu pádné důvody.
Tak - a uvidíme! Ráno ještě naše lžinoviny vyjdou s nic neříkajícími zprávami, ale až do
Evropy dorazí ze všech obrazovek počítačů tahle vlna, bude to pěkně husté.

A docela mě blažilo, že na tom budu mít svůj maličký díl.
Malý, ale můj.
V noci jsem ještě dokončovala evropskou verzi, ale už to bylo jen učesávání. Ráno jsem se
vypravila do školy jako normálně. Mimořádně jsem si nesla svůj stařičký notebook, který
jsem už dlouho nepoužila. Dokonce tak dlouho ne, že jsem přehlédla, že nemá nabité
baterie, takže se nedá spustit. Ale to byla malá vada na kráse, beztak jsem to s sebou brala
jen abych mohla tvrdit, že o tom vím až z internetu.
Přes dopoledne se ale nic nedělo. Pochopitelně, ještě se nic nerozkřiklo. Ale sondou do
několika fakultních počítačů jsem se dozvěděla, že je to tady! Zpráva se vnutila nejen
profesorům, ale i děkanovi. Někteří si ji čistě ze zvědavosti prohlédli, jiní se začali rozhlížet
po našich odkazech. Profesorův kulhavý asistent Hlaváček si dokonce na svůj počítač stáhl
nový operační systém k vyzkoušení. Nedalo mi to, abych se neusmála, aspoň on si pomůže
k něčemu lepšímu! Ale to všechno jsem jen vycítila skrz stěny, pokud za nimi byl nějaký
zapnutý počítač. Většina kanceláří a kabinetů na fakultě byla z počítačového hlediska
temná. Zřejmě to vypukne jako vždycky až po škole, na kolejích. A my, privátně ubytované,
zase přijdeme zkrátka!
Začala jsem se - poprvé po dlouhé době - těšit na konec vyučování. Na závěr jsem měla
cvičení, nutné kvůli zápočtu, to jsem rozhodně vynechat nemohla. Byla jsem ale zvědavá,
jak se bude tvářit asistent Hlaváček, který už musel vědět oč jde.
Hlaváček se ale netvářil nijak, obcházel či spíše kulhal kolem nás jako jindy, možná byl ještě
ironičtější. Nedal nic najevo ani mrknutím. Jak by mohl, chudák, vědět, co vím o počítači
v jeho kabinetě?
Cvičení skončilo, Hlaváček nám poznačil sešity vlastnoruční parafou, aby to později nemohl
nikdo okecávat. Cvička jsou zkrátka povinná a basta!
Vycházela jsem z učebny jako poslední, abych se dočkala překvapení, jaké jsem do této
chvíle nečekala.
Dva pánové v šedivých oblecích mi zastoupili cestu a než jsem se stačila polekat, zacvakla mi
na rukou odporně studená kovová pouta.
„Jste zatčena!” oznámil mi ten s černými brýlemi.
„Půjdete s námi!” dodal celkem zbytečně druhý s nepříjemnou tváří.
Kamarádi na to koukali jako solné sloupy.

Nacpali mě do nenápadného auta bez policejních emblémů, stojícího před fakultou na
parkovišti vyhrazeném pro invalidy. Tihle si ale mohli dovolit všechno. Až na několik
studentů si toho nikdo nevšiml, ale spolužáci z toho museli mít pozdvižení.
Během cesty autem jsem se chovala klidně, jak jen to šlo. Stihla jsem sice navázat spojení
s Vojtěchem, ale jen jsem mu vylíčila situaci, příčiny jsem nechápala stejně jako on.
Auto bez policejních emblémů nás dovezlo před dům ve velké zahradě za vysokou zdí.
Trochu jsem zpanikařila. To vůbec nevypadalo na policejní akci! Ti páni mohli být tajní, ale
ta budova?
Vytáhli mě z auta a dostrkali dovnitř. Nevypadalo to tam na policejní objekt, až na
ozbrojené strážné u vchodu - kromě pistolí drželi i hrozivěji vyhlížející samopaly.
Klid, Káťo! Poručila jsem si sama. Uvidíme, co na mě mají!
Nějak se ale neměli k tomu, aby mi sdělili důvody k zatýkání. Co proti mně mohou mít?
Něco by se možná našlo se stavbou kolejí, ačkoliv to měl na starosti pan Dvořák a můj podíl
na tom byl jen finanční. Mohla jsem se zuby nehty držet tvrzení, že si nejsem vědomá žádné
levárny. Pravda, ani to dědictví nebylo po právní stránce v pořádku, ale to snad mělo být
vyřešené s advokátkou doktorkou Svobodovou. Nejvíc bych mohla odnést Somálské
dobrodružství, kde jsem se postavila proti hlídce cizí vojenské síly a použila lsti k jejímu
oklamání. Tím jsem neporušila žádné právo, kromě amerického, které tam nemělo vůbec
žádnou platnost. Navíc by mi musel nejdřív někdo dokázat, že jsem se toho účastnila.
Z téhle strany bych to tedy nečekala.
Že jsem něco z toho řekla paní Hanuškové? Jednak jsem si ji neuměla představit jako
udavačku a za druhé bych ráda viděla soud, kterému by něco takového stačilo.
Tím jsem mohla výčet problémových aktivit uzavřít. Všechno ostatní se odehrálo ve
virtuálním prostoru mlungu, dokonale odděleného od okolního světa. To mi nemohl nikdo
dokázat. Jenže tady už začínalo nepřehledné pole policejních a justičních omylů. Člověk
může být nevinný jako lilie a spadne do průšvihu, ani si to neuvědomí. Prý se dá podle toho
posuzovat vyspělost právních řádů, jenže právě podle toho kritéria to v Čechách příliš
růžově nevypadá. Kolik nevinných je v Čechách ve vězení? Že by tam nebyl žádný? Svatá
prostoto!
Nakonec mě vstrčili do cely. Konečně cela podle všech pravidel, od zamřížovaného okénka
po tvrdou dřevěnou pryčnu, strohou jak justice sama. V rohu pod oknem cosi jako eklhaft
turecký záchod, fuj! Budu to muset vylíčit Vojtěchovi!
Jenže pak se stalo něco, co jsem rozhodně nečekala.

Že mi vezmou taštičku s notebookem a sešity, s tím jsem počítala. Zato mi aspoň sundali
tvrdá kovová pouta, už jsem měla ruce celé otlačené. Jenže ten brýlatý mi nečekaným
pohybem strhl s čela čelenku chitkonu - a zabavil mi ji. Okamžitě jsem se zpomalila na
normální úroveň a překvapením jsem ztuhla jako špalek.
Bez chitkonu a bez spojení s Vojtěchem a s ostatními Virtuály jsem zůstala sama. Navíc
v moci lidí, kteří se více než policii podobali gangsterům...
To tedy nevypadalo dobře!
Ve všech detektivkách se stereotypně píše, jak zlosynům po dopadení vypočítají jeho
obvinění, škodolibě mu sdělí, kolik let za to bude zavřený a na závěr přidají strašlivě
otřepanou frází: cokoliv od této chvíle řeknete, bude použito proti vám! Je to zřejmě
pitomost jako věž. Proti obžalovanému se vždycky použije všechno, ať to řekne předtím
nebo až potom. Ale nějak rychle se ve světě ujal americký vynález z posledních let, zavírat
lidi bez obvinění. Nevinní jsou na tom vždycky nejhůř, neboť si marně lámou hlavu, co to má
znamenat. Opakovala jsem si sice do omrzení babiččinu oblíbenou průpovídku: zavřít
mohou, pustit musí - ale že by mě to uklidňovalo?
Nejhorší bylo, že jsem teď opravdu nemohla nic dělat.
Na ruce jsem měla šintei, počítač úctyhodného výkonu, jenže mi byl platný jen jako
hodinky. Na svět Virtuálů jsem si poslední dobou tak zvykla, že jsem si připadala jako kytka
vytržená z kořenů. Bez chitkonu jsem byla nahraná, mohla jsem si o něm nechat leda zdát.
Sebral mi ten gauner chitkon čistě pro své potěšení ukázat mi, kdo je tady pánem? Nebo se
nějak domákli, jaký má ta zdánlivě neškodná páska na čelo účel? Jemu to k ničemu není, ale
mně tím pěkně zavařil. S chitkonem na čele a se šintei na ruce bych se rozhodně tak
nenudila, měla bych spojení s celým světem, ale takhle?
Nebylo by ale dobré dávat jim najevo, jak hodně se strefili. Nejhorší by bylo, kdyby to
věděli, ale zatím jsem se mohla utěšovat, že mi to ten mizera sebral jen tak. Prostě aby mi
ukázal, kdo je tady pánem. Povedlo se mu to víc než si sám myslel, ale dát mu to najevo
znamenalo udělat mu nečekanou radost - a to ať po mně nikdo nechce!
Co tady ale budu dělat? Čekat, jak se to vyvrbí? Nejspíš mi nic jiného nezbude. Místo abych
se těšila z naší kampaně, budu tady sedět.
Vyhlídka to byla opravdu mizerná.

Bonus
Kampaň na napravení světa šla tedy zcela mimo mě. Neměla jsem ani nejmenší tušení, jak
probíhá a s jakým úspěchem.
Zatímco venku vyskakovaly na lidi zprávy ze Somálska, tentokrát zcela odlišné od
dosavadních oficiálních, seděla jsem na tvrdé lavici a hleděla do prázdna. Odstřižení od
počítačů pro mě bylo neuvěřitelně tvrdé. Vlastně až teď jsem si sama sobě přiznala, jakou
závislost jsem si na nich vypěstovala.
Jestli tohle má být absťák, tak je kromobyčejně krutý.
Večer mi bachař v uniformě donesl jídlo. Na dřevěný stůl mi zvysoka hodil neuvěřitelně
otřískaný plechový ešus, jaký jsem už dlouho neviděla, až trocha tekutiny, snad to měla být
polévka z řepy, vycákla na stůl. K tomu mi přidal nevelký krajíc chleba. Poděkovala jsem mu
vřele za pomoc zbavit mě nadváhy a dodala jsem, že kuchař je nějaký začátečník a kdyby
chtěl, mohla bych mu dát menší kurs vaření.
Utrhl se na mě, že mě ty srandičky přejdou.
Bylo mi ale jasné, že to všechno mají psychologicky spočítané, aby mě co nejvíc ponížili
a zdeptali. Ešus si na to asi vypůjčili z muzea v Terezíně, nebo z jiného koncentráku, i to
hnusné jídlo museli kuchtit za tímto účelem. Pochybuji, že by sami vzali něco takového do
úst.
Rozmýšlela jsem, zda jim to nemám nechat na stole a sníst jen suchý chleba, ale včas mě
napadlo, že bych jim brzy udělala radost, až by mě hlad donutil to předsevzetí porušit. Ba
ne, musela jsem překonat odpor a pustit se do toho hned od začátku, jako kdyby se to
rozumělo samo sebou.
Naštěstí mám, jak se říká, kachní žaludek. Sním všechno. Přesněji, co já nejím, to se v naší
zemi naštěstí nevyskytuje a pochybuji, že by speciálně kvůli mně dováželi z Afriky hmyz
nebo hady. Samozřejmě mohli jídlo kazit úmyslně, ale to na mě neplatí! Ani hnusným jídlem
mě nezdeptáte!
Večer se nade dveřmi cely rozsvítilo svítidlo. Sklo chránil drátěný koš, asi abych to nemohla
zhasnout hozenou botou. Jenže mi to na nic nebylo. Kdybych aspoň měla u sebe kus
papírku a tužku! Taštičku mi ale odebrali, neměla jsem tedy nic. Vedle svítilny na mě čumělo
oko kamery - to mě snad chtějí sledovat i na tom tureckém záchodě? Prasáci!
Najednou ale cosi zvenku cvrnklo do okna. Zpozorněla jsem. Ozvaly se tam další zvuky,
tentokrát podobné zaťukání. Co to, proboha, může být?

Zvědavost mi ale nedala a když se to zaťukání ozvalo potřetí, stoupla jsem si na pelest lůžka,
natáhla se a kličkou otevřela okno. Samozřejmě byly za sklem mříže, ale mihlo se tam jakési
světélko a najednou něco malého vlétlo dovnitř. Spatřila jsem, jak se od mříží odlepila velká
žluto-černě pruhovaná vážka a s vrčením - na přírodní výtvor příliš hlasitým - zmizela ve
večerním šeru. To už jsem zavírala okno a šla do kolen, abych si na zemi našla, co to bylo.
Byla to rulička papíru o průměru asi půl centimetru a délce dvou. Byl to tedy moták klasický pokus, jak dostat něco takového do vězení!
Virtuálové? Vlastně - kdo jiný?
Rozbalila jsem to. Očekávala jsem nějaký vzkaz a zřejmě to vzkaz byl, ale chytrá jsem z toho,
po pravdě řečeno, moc nebyla.
„Od Vojty Katce na čelo.”
Na čelo... leda by tam byla nějaká náhražka chitkonu, ale měla bych si ji pak někam dobře
schovat, aby ji u mě nenašli!
Rozbalila jsem ruličku a přitiskla si ji na čelo.
Napadlo mě to správně! Okamžitě jsem navázala kontakt s hodinkami šintei a přes ně dál do
pelenitové sítě. Zlatý Vojtěch, dobře ho to napadlo!
Vojtěch už na mě čekal. Naštěstí jsem spojením se šintei získala i dřívější rychlost a naše
komunikace byla zase blesková.
„Jak jsi na tom?” chtěl vědět ze všeho nejdříve.
Vysvětlila jsem mu, do jakých rukou jsem se dostala.
„Jak jsi mě našel?” měla jsem otázku na konec.
„Nenašel jsem tebe, ale tvé šintei. Máš je pořád na ruce, že?” prozradil mi. No jistě!
Nehlásila jsem se, ale šintei fungovaly dál. Kdyby mi je ale odebrali, jako všechno ostatní...
naštěstí je to nenapadlo.
„Ten papírek raději znič, ať ho u tebe nenajdou!” poradil mi. „Mohlo by je napadnout, oč
jde.”
„To ale přijdu o spojení s vámi!” vyhrkla jsem.
„Nepřijdeš,” ujistil mě. „Nanočip chitkonu máš na čele milimetr pod kůží. Ledaže by ti stáhli
s čela kůži a to snad neudělají. Kdyby ses později chtěla vrátit ke starší čelence, vyndáme ti
to, ale teď potřebujeme, abys za žádnou cenu o spojení nepřišla.”
„Takže by mi museli sebrat šintei, aby mě od vás odřízli!”

„Ani to by jim dnes nepomohlo,” ujistil mě.
„Jak to myslíš?”
„Nový nanočip má větší dosah než původní chitkon. V Praze se můžeš napojit na nejbližší
počítače. Tvůj starý dobrý hintys jsme mezitím uklidili, aby ti ho nemohli zabavit. Ne že by
ho někdo dokázal spustit jinak než v režimu DEMO, ale kdyby si dali práci s rozebráním,
objevili by atomové disky a to by rozhodně nebylo dobré.”
„Kdo to zařídil?” zajímala jsem se.
„Jindřicha ještě neznáš, ale možná se skamarádíte,” ujišťoval mě. „Budete mít k sobě blíž
než do Francie, oba bydlíte v Praze.”
„Nějaký nový Virtuál?”
„Netvrdil jsem ti přece, že bych se v Čechách zabýval jen tebou!”
„Dobře, nejsem proti,” připustila jsem velkoryse. „Děkuji vám oběma. Teď už je mi veseleji,
ale ještě před chvílí... nevíš náhodou, co proti mně tihle chlápci mají?”
„Něco už vím,” odvětil trochu vážnějším tónem. „Měla bys to vědět i ty. Zamotala jsi nám
to, ani nevíš jak!”
„Já?” zarazila jsem se.
„Ano, ty!” tvrdil neoblomně. „Prosím tě, Katuško, cos to zase vyvedla? Rodičům nic
neřekneš, ale paní bytné vyslepičíš všechno! Chovala ses jako malá holka, zasloužila bys
naplácat na holou!”
„Paní Hanušková že by mě práskla?” zděsila jsem se.
„Mělo tě varovat už to, že si to teď dokážeš připustit!” pokračoval. „Je příliš slušná, než aby
tě práskla. Když jí Jindřich vysvětlil, co se s tebou stalo a jakou roli v tom ona sehrála,
rozbrečela se. A pak mu samozřejmě vydala všechny tvé věci - ale stejně by je vydala
každému, kdo by si pro ně přišel. Je to zkrátka velice důvěřivá paní! Na policii by s tím nešla,
ale za dvěma až třemi kamarádkami si občas zajde a nemám chuť ani sílu zjišťovat, kudy se
to dostalo až k nějakému odposlechu, jestli telefonem nebo jinudy...”
„Takže jsem to... pohnojila...” došlo mi neúprosně.
„Kdybych tě aspoň stokrát nevaroval!” lamentoval. „Nevysvětlil jsem ti snad, jak musíš být
opatrná? Tak hloupě si pustit hubu na špacír! Chápu, že paní Hanušková vypadala
důvěryhodně. Ale udělala stejnou chybu jako ty a pak už to šlo samo. Jako v tom vtipu:
Povím ti tajemství, ale to ti povím, ať to zůstane jen mezi našimi městy...! Učitel to naštěstí
vzal s pochopením jako normální ženskou užvaněnost!”

Ženskou užvaněnost! Na to, abych se urazila, jsem se cítila příliš vinná.
„Ke komu se to nakonec dostalo?” zeptala jsem se ho zkroušeně.
„K těm nejhorším, na jaké si pomyslíš!” ujistil mě.
„Snad ne k Američanům?” vyhrkla jsem.
„Ano, přesně k těm,” ujistil mě. „Mají v Evropě Echelon, kdysi jsem ti o něm říkal,
odposlouchávají co se dá, i co se nedá. Dokonce to vyhodnocují pomocí počítačů, stačí, aby
se v nějakém telefonním hovoru objevilo klíčové slovo a za chvíli to má na stole nějaký
důstojník od odposlechové služby.”
„Takže mě tady v Praze zatýkali Američané? Ti na to přece nemají nejmenší právo!”
„Ti to nebyli,” ujistil mě. „Na to si najímají naše lidi. Pracují pro ně velice ochotně naše
bezpečnostní služby a chystají se tě vydat Američanům. Chceš-li mi namítnout, že by to bylo
protiprávně, pak tě jen ujistím, že se zrovna tihle na právo moc neohlížejí.”
Panebože - dostat se na nějaké Guantánamo a žít deset let v kleci jako zvíře, bez soudu
a bez zastání, to by byl hodně krutý trest za nevymáchanou hubu! A nejhorší na tom je, že je
to pravděpodobné. Dostat se Američanům do drápů může být pro každého neameričana
šílená katastrofa. Pořád se sice najdou naivové ochotní tvrdit, že se tam nevinným nic
nestane, ale po tolika trpkých zkušenostech je to naivita skoro úmyslná. Pravda, člověk to
bere na lehkou váhu, dokud se to týká někoho cizího, ale když si představím, že by se to
mohlo přihodit zrovna mně? Proč zrovna mně?
„Co budu dělat?” zděsila jsem se, teď už otevřeně.
„Teď nic nedělej,” usadil mě. „Zavařila sis to pořádně, ale sama už to nespravíš. Můžeme
být rádi, že jsme tě našli, že jsi naživu a máme s tebou spojení, víc pro tebe v této chvíli
dělat nemůžeme. Z toho vězení, kde sedíš, tě nedostaneme. Naštěstí se ti tam nejspíš nic
nestane. Pro Američany máš cenu jen živá, naši poskoci to dobře vědí, takže tě nechají na
pokoji.”
„Ale až mě vydají, můžu očekávat pořádný kolotoč, že?”
„Mají v úmyslu tě vydat, ale my už se postaráme, aby zůstalo jen u toho úmyslu,” snažil se
mě utěšit. „Mezi Evropou a Amerikou naštěstí leží oceán. Lodě jsou pro ně příliš pomalé
a v letadlech máme před nimi velký náskok, aby tě tam nedovezli.”
„To je chceš jako... sestřelit i se mnou?”
„No... vzhledem k tomu, co už jsi se mnou zažila, se ani moc nedivím, že tě i tohle mohlo
napadnout!” vzdychl si. „To se rozumí, že nic takového! To by bylo nespravedlivé už kvůli

tobě, ale ani oni nejsou pro nás dost velcí zločinci. Ale těžko je můžeme zdvořile požádat,
aby tě pustili!”
„Tak co chcete dělat?” zajímala jsem se.
„Víš, Katuško, nesmíš se na mě zlobit, když ti to neřeknu,” ošíval se. „Jen ti povím, že jsem
jako tvůj ručitel za tebe schytal ještě přísnější výtku, než ty teď ode mne. Raději se nech
překvapit.”
„To není zrovna povzbuzující!” namítla jsem.
„Za to si ale můžeš sama!” usadil mě. „Zaručeně nikomu nepovíš, co nebudeš vědět. Ale
buď připravená, kdyby se něco dělo, včas se dozvíš, kdy máš vyskočit na nohy a běžet jako
o závod.”
„Vy mi už nevěříte?” polkla jsem hořkou slinu.
„Věříme ti, že jim nic neřekneš úmyslně,” ujistil mě. „Ale mohli by to z tebe dostat násilím.”
„Takže jsem vám všem akorát přidělala starosti,” řekla jsem zkroušeně.
„Přidělala,” přitakal. „Asi to nepůjde vyřešit na dálku a bez nebezpečí, ale podle našeho
Kodexu tě z toho dostat musíme. Mělo mě včas napadnout, jak to asi skončí!”
„Já husa!” vzdychla jsem si. „A ještě aby kvůli mně někdo riskoval!”
„No - to je naší povinností,” připomněl mi.
Mohla jsem si sice nadávat ve více živočišných přirovnáních, ale to by nemělo ani nejmenší
smysl. Rozumnější by bylo podívat se, kde bych mohla pomoci. Nesmím ale pátrat po tom,
co dělají Virtuálové. Vojtěch měl pravdu, nemohla jsem si být jistá, co jim prozradím, kdyby
to ze mě chtěli dostat násilím. Pár studentů sice v diskusích hájilo hrdiny, kteří ani při
jakémkoliv krutém mučení neřeknou ani slovo, jenže většina se nakonec shodla, že to jsou
asi pohádkové bytosti. Normální člověk mučení prostě neodolá.
Ale mohla bych se podívat po těch, kdo mě zajali a vězní. Cokoliv si o nich zjistím, bude pro
ně naprosto bezcenné - vždyť to jistě vědí! A mohla bych získat představu, co se kolem mě
děje.
Mohu samozřejmě postupovat jen prostřednictvím počítačů, tam jsme silnější. Jde o to,
jestli v okolí najdu nějaké zapnuté. Vypnutý počítač jako kdyby pro nás neexistoval.
Ale něco tu přece jen je... a dokonce v této budově? Co tam asi mají?
Vetřela jsem se do procesoru. Nebyl ani moc vytížený, či spíše, nebyl vytížený vůbec, jen
zobrazoval nějaký dokument. Ani to nebylo o mně, jen o hnutí Ne Základnám, to pije krev

nejen Američanům, ale i jejich zdejším poskokům... Ale je zajímavé, jak se naši hoši snaží!
Poturčenec horší Turka!
Ale to není to, co potřebuji. Co mají proti mně? Co takhle historie počítače? Co asi dělali
předtím?
Tak - a mám to!
Prvotní impuls přišel ze strany dozorců Echelonu - přesně jak to Vojtěch říkal! Během
telefonního rozhovoru... cipísek, ani jednu z těch ženských neznám... padla věta: potopili
u Somálska americkou letadlovou loď! Žádný div, že americkým zpravodajským
důstojníkům, určitě dobře obeznámeným se situací u Somálska, doskočilo, že se v Čechách
děje něco nepřístojného. Jak mohli ti pitomí Čecháčkové vědět, kdo se kde potopil, když to
neví ani devadesát devět procent Američanů?
Tak dál... pověření... zadání úkolu pro BIS - odkdy naší BISce zadávají úkoly tihle? Ach jo,
závazky k NATO... čemu se vlastně divím? A naši všeho schopní agenti se koukali řádně
vytáhnout! Obyčejné zloděje policie tak rychle nikdy nedopadne, když jde jen o vykradené
nebo i ukradené auto!
Přitom je to celé postavené na větě JPP - Jedna Paní Povídala. Jak to, že tomu tolik lidí
věnuje pozornost a všichni se mohou přetrhnout, aby... vždyť je to děs! Zatýkat na základě
JPP? Že do dělají Američané, budiž, u nich je to běžné! Ale co my? Že by byl zase poturčenec
horší Turka?
Dozvěděla jsem se, co jsem potřebovala vědět. Ráno si pro mě přijdou pověřenci od NATO
jako pro nějaký balík, skladovaný na poště. Naši mě vydají a budou se starat, aby se
vzácným pánům nic nepřipletlo do cesty. Do letadla nebudou nastupovat potupnými
kontrolami, ale bokem, bez čumilů. Ale pak... no, měla bych se na co těšit. Ať Guantánamo
nebo tajná mučírna, je to skoro totéž.
Pochopila jsem, k čemu mi bude schopnost vypnout si mozek...
Ozvala jsem se raději Vojtěchovi a vyklopila mu všechno, co jsem našla.
„To už víme,” ujistil mě. „Probral jsem to už před tebou. Ale když se staráš víc o ně než
o nás, děláš dobře. Nemám čas na všechno. Chceš-li, posbírej všechny informace o těch,
kdo se do toho zapletli. Bylo by dobré časem jim to vrátit. Spolupráce s NATO nebude
trestná, ale vydání českého občana do zahraničí je porušení základních lidských práv, což se
dá stíhat už dneska a to hodně tvrdě.”
„Obávám se, že to neprojde,” namítla jsem. „Jsou si příliš jistí!”

„Dneska!” dodal. „Chceme ale změnit svět, aby se ty zločiny nemohly opakovat. Pak ale
budeme muset všechny zločince potrestat, ne jim všechno zase prominout!”
„Myslíte si, že něco zmůžete?”
„Něco zmůžeme už teď,” ujistil mě. „Něco ještě ne. Američany jsme u Somálska prakticky
zrušili, jenže tam místo nich okamžitě vletěli Číňané a pod záminkou humanitární pomoci
začali stavět vojenské základny - už na to měli dlouho zálusk, jen toho využili, ale než se
Američané vzpamatují, budou tam pevně uchycení. Rusové o Somálsko nemají zájem a na
původní obyvatele si už nikdo ani nevzpomene.”
„Číňané tam aspoň nebudou podporovat piráty!”
„Jistě - ale nedá se čekat, že by se tam chovali jako Matka Tereza.”
„A jak je to s naší akcí?”
„Prostě proběhla,” ujistil mě. „Byla jednorázová a řekl bych - středně úspěšná. Spoustě lidí
jsme neřekli nic nového, věděli už dávno, co si o tom mají myslet, jen jsme jim potvrdili, že
uvažovali správně. Spoustě lidí jsme otevřeli oči, ale většina bohužel nevěří ničemu, co
nedostanou k uvěření z oficiálních médií.”
„A co tvůj systém?”
„Stáhlo si ho celosvětově jen pár milionů lidí,” řekl. „Bude teď možná srovnatelný s unixem,
ale dá se čekat, že ti, kdo ho mají, mu časem udělají reklamu, takže se bude šířit i později.
Nejvíc se na ten systém vrhl Microsoft - až mě blaží, jak ho teď usilovně pitvají a dívají se,
jak vlastně běhá.”
„Bill Gates, zapřísáhlý potírač pirátů, že by chtěl sám něco upirátit?”
„Už byl jednou právoplatně odsouzený za softwarové pirátství, proč by v tom
nepokračoval? Spíš se bude snažit propašovat do toho zadní vrátka. Bude to ale pro
každého hackera velice těžká úloha!”
„Takže aspoň jedna dobrá zpráva! Dneska má pár milionů lidí systém, který není pod
kontrolou voldemortů!” shrnula jsem to.
„Nejen to!” doplnil mě. „Kdo si zavedl můj systém, bude imunní i proti napodobeninám.
Můj systém má samoopravné vlastnosti, když tam někdo vloží upravený kód, systém to zjistí
a nahradí změněnou část originální.”
„Kde ji ale vezme?”
„Z pelenitové sítě.”

„Ta se tím ale prozradí!” napadlo mě.
„Kdepak!” usmál se. „Takový hacker se ještě nenarodil, aby se dokázal vetřít do naší sítě!”
„Myslíš?” pochybovala jsem. „Máš představu, kolik hackerů se o to docela určitě pokusí?”
„Mám,” přikývl. „Máš představu, na co takový hacker narazí? Na mě!”
„No jo...” uvědomila jsem si. „Musel by to být supergénius, aby prošel přes tebe!”
„Tak vidíš! Jediné, co potřebujeme, je zdokumentovat všechno, co se dneska děje. Na to
přece jen nestačím. Co stihneš přetáhnout k nám, to se snad zachová.”
„Dobře, zkusím to,” slíbila jsem mu.
Začala jsem shromažďovat vše, co se dalo přetahat z počítačů v této budově. Byly tu celkem
tři, nebo se alespoň tři občas zapínaly. Jeden byl trvale v chodu, zbylé dva jejich operátoři
krátce po zapnutí vypínali. V těch krátkých chvilkách jsem z nich musela získat co se dalo,
ale se zavěšováním to byla jen otázka času, zatímco z nejdůležitějšího počítače jsem během
chvilky přetahala prakticky všechno.
Večer jsem dostala ještě rohlík a mírně natlučené jablko. To se tedy nepředali! Ani mi
nezhasli - kdoví, třeba mě chtěli sledovat i v noci. Když jsem si uvědomila, že mě předtím
klidně nechali otevřít okno a převzít od mechanické vážky moták, musela jsem se smát. Že
by tu službu nebrali příliš vážně? Nebo prostě ode mě nečekali žádný podraz? Nejspíš jsem
jim nepřipadala nebezpečná. Ozbrojená jsem nebyla, ale jejich identifikace by se mohla
případnému soudu hodit víc než co jiného. Samozřejmě jen pokud se bude nějaký soud
konat. Tady jsem musela jen věřit, že k tomu dojde.
Na noc tu samozřejmě zůstali jen hlídači a poslední zapnutý počítač se převedl do
úsporného režimu. Napadlo mě otestovat, jestli nemá mikrofon. Web-kameru neměl, ale
mikrofon k mému překvapení ano. Nic moc, ale aby měl vězeň k dispozici odposlech svých
dozorců, to se vážně jen tak nevidí! Procesor se vzbudil, jakmile jsem se ho dotkla, jen
monitor zůstal tmavý.
„Myslíš, že ji ještě budou chtít?” uslyšela jsem jeden hlas.
„Nestornovali to!” opáčil suše druhý.
„Dyť jsou toho plný Čechy!” namítal první. „A co Čechy, slyšel jsem že i Evropa! Je to prý
všude! Co s ní eště chtějí dělat?”
„Nevím, ale to nejni náš problém.”
„Nejsme jim tak trochu za blbce?”

„Dostal's to rozkazem? Dostal! Tak mlč!”
Chvíli bylo ticho. Sledovala jsem to jen ze zavěšení, zatímco jsem pilně obrážela další okolní
zapnuté počítače. Teď večer se po netu toulaly hlavně soukromé počítače, některým se až
teď zobrazila naše stránka o Somálsku a většinou se na ní zastavily. Však to byla zpráva jako
hrom, něco takového už dlouho nikdo neviděl! Zaznamenala jsem i několik stahovaných
Vojtěchových systémů. V poměru k počtu zapnutých počítačů jich moc nebylo, ale dalších
pár lidí se s jeho systémem seznámí.
„Hele, nelíbí se mi to!” opět se rozhovořil první bachař. „Ta holka přece vůbec nic
neprovedla. Akorát se o tom dozvěděla o den dřív. Co z ní asi dostanou? Že se courala po
internetu a objevila to dřív než ostatní?”
Zřejmě mluvil o mně, ale bylo to z dálky, musela jsem přidat citlivost mikrofonů a vložit tam
filtr proti šumu.
„Jenže co když toho věděla víc než všichni?” namítal druhý. „Co když k nim patří?”
„Ke komu? K těm, co to rozšiřujou? Dyť to jede i bez ní!”
„Hele, to nejni tvá starost. Chtěli ji, dostanou ji, co s ní budou dělat, to je jejich věc. Míchat
se jim do toho nebudeme!”
„Ale přece jen... dyť je to ještě mládě! A o nich se jen tak neříká, že jsou to děsný svině. Ňák
se mi to nezdá!”
Panebože! Že by se v něm ještě hnulo svědomí?
„Hele, když si ji nevyzvednou, zejtra ji pustíme,” trval na svém druhý. „Možná jim
samotnejm dojde, že je to pitomost. Ale pustit ji nemůžeme, páč bysme se v tom vezli za ni,
to snad eště chápeš!”
„Chápu, ale je mi taky jasný, že ta holka k ničemu nepatří, jen se nevhod motala po
internetu, to je celý její provinění!”
„Esli bude mít smůlu, bude mít smůlu. Kdybys ji pustil, budeš mít smůlu ty.”
No jasně! Košile bližší než kabát! Ale aspoň že to tihle dva chápou jako nesmysl. Možná
budu mít kliku, že to naši spustili beze mne. Mělo by jim všem dojít, že to na mně vůbec
nezávisí. Kéž by i Američané přijali, že jsem se nacházela nevhod na nesprávném místě!
Zítra už bych mohla být doma.
Jenže co když správně pochopili, jak se věci mají? Pak bych se musela obávat nejhoršího. Že
jsou jejich vyšetřovatelé děsný svině, ví se už dlouho. I jejich vojačky se v Abú-Ghraib

předvedly celému světu! Ale kdyby přece došlo na nejhorší, což je zavést na falešnou stopu?
Ale jak? Možná to jsou svině, ale určitě ne blbečci!
Co takhle zkusit jim předhodit známou hru Námořní bitva? Tam se přece běžně potápějí
i letadlové lodě a mohli by uznat, že někdo hraje za Rusy, druhý za Američany. Potopení
americké letadlové lodi potom patří do hry. Teď ještě vysvětlit, jak se do toho dostalo
Somálsko, ale to by nebylo těžké, je to přece jedno z míst na světě s vysokou koncentrací
vojenských lodí hned několika států světa. A co z toho dokáží udělat městské drbny? Česky
se tomu říká Z komára velbloud. Ale když si řeknu, že jsem si to zavinila sama, měla bych
chuť vrazit si teď sama sobě pěkných pár facek!
Nejhorší je, že to nemusí zabrat. Tyhle bestie smysl pro humor nemají. Prohlásí, že moc
dobře vědí, co jsem tím myslela a budou chtít vidět, kde jsem tu námořní bitvu hrála.
Ačkoliv, proč ne? Vymýšlet bych si ani moc nemusela, na některých stránkách se paří od
rána do večera, proč by tu někde nemohla být i tahle hra? Neměla bych se jim pak patřičně
do očí vysmát?
Našla jsem si zapnutý počítač, kde se dlouho nic nedělo, majitel se zřejmě někam vzdálil,
nebo možná u počítače usnul. Zapnula jsem Googla, nařídila mu vyhledat frázi Námořní
bitva a dobře jsem si zapamatovala pár pařanských hnízd, kde tu hru právě provozovali. Teď
mi nezbývá než se toho držet jako příslovečné klíště a nepustit se toho.
Ano - ale jde o to, že ti, kdo o mě mají zájem, jsou nejen potvory, neřku-li svině, ale
především - co si usmyslí, to jim nikdo nevyvrátí. Nebyla bych první, kdo jim uvázl v drápech
a nedostal se z toho. Podle známého hesla, co peklo zchvátí, nikdy nevrátí. Vinný nevinný,
to jim je nakonec jedno. Nevina se dá dokazovat možná u soudu, pokud dá obžalovanému
slovo, ale ne mučitelům, kteří potřebují člověka především zlomit.
Nebylo by pak lepší najít si dole na zemi stanoviště protiletadlových střel, jedné se zmocnit,
odpálit ji a navést proti sobě? Beztak mě asi nepovezou normálním linkovým spojem, ale
nějakým vojenským speciálem, toho by nebyla žádná škoda.
K sakru, už aby bylo ráno!
Jak ten čas pomalu ubíhá!

Svítání
Rusové rádi říkají, že ráno je moudřejší večera.
Španělé zase vyznávají kouzelné slovíčko Maňana .

My Češi máme heslo: co můžeš odložit na zítra, odlož na pozítří.
Navzdory tomu jsem se na ráno skoro těšila. Erben tvrdí, že není radno nahlížet do
budoucnosti a strašlivou poznati jistotu, ale z básně Vodník jsme si na gymplu bezuzdně
cynicky utahovali do rytmu rock'n'rollu: A hlavička bez tělíčka, a tělíčko bez hlavičky, jé, jé,
jé!
Jenže když začalo svítat, vypadalo to najednou úplně jinak.
Když má mít člověk ráno popravu, může mít tisíckrát slíbenou milost a přece se mu sevře
žaludek, když ho vyvádějí. Co když se milost zdrží?
Věděla jsem, že našim tajným se hnusí vydávat mě, ale že to udělají, protože by to za mě
schytali a to rozhodně nemají v plánu. Co na tom, že byli přesvědčeni o mé nevině, že to
sami považovali za pitomost! Američané si mě vyžádali, naši sklapli kufry a jeli mě do školy
zatknout. Ale - předtím mě museli iniciativně vyhmátnout z telefonních drbů nějakých
ženských. Proč se na to nevykašlali hned?
Noc mi neubíhala, ačkoliv jsem se courala po dalších počítačích. Je to divné, ale v naší
matičce Praze dneska nenajdete jedinou minutu, aby hned několik lidí nebrouzdalo
internetem. Až na jednoho workoholika, který si uprostřed noci soustředěně kreslil nějaké
elektrické plány - a stejně měl v jednom chybu.
Od zapnutého počítače bachařů se ozývalo dvojhlasé chrápání, ti dva zřejmě službu moc
nežrali. Mohla jsem si půjčit hned několik mašin, abych se mohla podívat kolem po světě.
Jenže mě to najednou ani nebavilo. Odsouzenec na smrt si také nečte knížku.
Pak se bachaři probudili zvoněním nějakého budíku - a během čtvrt hodinky se jim ohlásil
služební telefon.
Zmocněnec NATO si přece jen pro mě přijel.
Donesli mi k snídani ještě housku a jablko, ale když jsem jim vyčetla, že tu nemám ani
kartáček na zuby, mávli nad tím rukou.
„Ten už tady potřebovat nebudete, slečno!” ujistil mě ten cyničtější.
Nasadili mi ale zase kovová pouta a dobře je zaklapli. Ozubené čelisti zavrčely, až mi vyhrkly
slzy. Chtějí mi snad zničit ruce?
To už mě ale vedli po chodbě. Před domem čekalo veliké černé terénní auto s tmavými skly
a dvě nepříjemně se tvářící vojenské gorily s páskami MP na rukávech i na přilbách.
Military Police - vojenská policie Američanů.

Ti by tady vůbec neměli co dělat, ale převzali mě i s nějakým balíčkem - nejspíš to byly moje
věci a možná i nějaká dokumentace, neviděla jsem jim do toho. Vyměnili si s našimi bachaři
nějaké potvrzení či co - a to bylo všechno. Jak snadno se dá bez soudu vydat český občan do
ciziny!
Se mnou se ovšem nebavili vůbec. Navlékli mi na hlavu plátěný pytel, pak mě hrubě vstrčili
do auta na zadní sedadla a vedle mě se z každé strany posadil voják, takže jsem se nemohla
ani hnout. Ozvalo se trojí zabouchnutí dveří - a rozjeli jsme se.
Nevěděla jsem, kam jedeme. Byla to jízda černou tmou, sem tam nějaká zatáčka. Nic
příjemného jsem ale nečekala.
Jsme ještě v Praze? Nejspíš ano, ale to jsem jen hádala. Vsadila bych se, že cílem nebude
letiště Ruzyně, ale spíš Kbely, kde už pro mě něco v tajnosti přichystali. Kdyby mě chtěli
zlomit už tady v Čechách, měli k tomu dost příležitosti u našich estébáků - či jak se jim
dneska říká. Nový název, staré praktiky! Ale zřejmě to bylo horší.
Naštěstí jsme nejeli dlouho. Motor auta škytl, umlkl a zastavil se.
Jenže jsme nevystupovali. Podle zvuků jsem pochopila, že se řidič snaží kvedlat vším, co ho
napadlo a co měl zrovna po ruce, ale nic to nebylo platné, auto stávkovalo. Zůstali jsme stát
na silnici, kolem nás projížděla auta jedno za druhým, ale nikdo si nás nevšímal. Chlap na
předním sedadle vedle řidiče se snažil s někým telefonovat, ale moc úspěšný také nebyl.
Nakonec se rozhodl - byl to očividně velitel.
„Není tu signál, boys!” oznámil ostatním svou americkou angličtinou. „Nevadí, počkáme
tady. Něco pro nás jistě pošlou, když včas nedorazíme.”
Zůstali jsme tedy všichni sedět jako dřív. Já potmě, oni nastražení. Přece jen jim ten plán
maličko zaskřípal, i když jen v bezvýznamné poruše motoru. To se stává. Pro mě z toho
koukalo jen delší mučivé čekání, gorily mě držely pevně.
Po chvilce u nás zastavilo jiné auto a kdosi se česky ptal našeho řidiče, jestli nepotřebuje
pomoc. Slyšela jsem ho jen tlumeně. Co kdybych zavolala o pomoc? Ba ne, Katko, to nemá
smysl. Českému řidiči to hned nedojde a i kdyby, proti čtyřem ozbrojeným gorilám by stejně
nic nesvedl. Snad by mohl zavolat policii, jenže pak by naši policajti sklapli kufry a ještě by
jim pomohli odtáhnout nepojízdné vozidlo do servisu - anebo kam by si přáli.
Řidič cizí pomoc odmítl, jenže ten venku mu zřejmě nerozuměl a pořád opakoval nabídku
pomoci jako zaseknutý gramofon, až velitel našeho auta ztratil trpělivost, nechal si stáhnout
okénko a odmítl pomoc nejprve ráznou angličtinou a pak ještě lámanou češtinou.
Jenže pak... najednou se to seběhlo jako v Hollywoodu.

„Hands up, boys!” ozvalo se zvenku čistou angličtinou. „Ruce vzhůru, všichni ven a čelem
k zemi, jinak...”
Americký vůz byl vybaven neprůstřelnými skly, ale spuštěné okénko vedle řidiče by nikoho
nezachránilo, protože bylo dole a na vysunutí nahoru nebyl čas. Pochopila jsem i pod tím
pytlem, že právě tohle je ta past na moji ozbrojenou eskortu. Nebyla nakonec i ta porucha
motoru schválně? Jemně jsem se soustředila - a došlo mi, že řídící procesor motoru auta je
zacyklený tak dokonale, že se z toho bez vypnutí nedostane. Takže to bylo schválně od
začátku, jen jsem si toho nevšimla...
„Tak rychle ven, nebo...” pokračoval hlas venku anglicky.
Přední dveře cvakly, velitel vystoupil jako první. Neměl na vybranou. Co se s ním dělo, jsem
zatím neviděla, ale pak se začaly pomalu, opatrně otevírat i další dveře. Voják vpravo ode
mě neochotně vystoupil, po něm i ten vlevo. Byla jsem volná, bez svého gorilího doprovodu.
Sklonila jsem hlavu a strhla si z ní spoutanýma rukama látkový pytel.
Z auta pomalu vystupoval už jako poslední řidič. Dva chlapi asijského vzhledu, zřejmě
Japonci, ho hbitě položili čelem dolů na asfalt, prohledali ho a odebrali mu pistoli. Ostatní
vojáci leželi na zemi, nad nimi na každé straně chlap s krátkým samopalem. Každý s bílou
čelenkou s červeným sluncem uprostřed, nejspíš chitkon v tradičním japonském provedení.
Scéna to byla jako z Hollywoodu, jenže tam v roli úspěšných zachránců vždycky vystupují ti,
kdo tady naopak leželi odzbrojení na zemi čelem dolů.
Vedle nablýskaného černého amerického terénního auta stála zaprášená a omšelá žlutá
dodávka s otevřenými dveřmi.
„Nasedáme, Kateřino!” vyzval mě jeden chlap česky - podle hlasu právě ten, kdo se prve tak
vnucoval s pomocí. Takže i Čech? Ale!
Dva Japonci oběhli americký teréňák a naskočili hbitě bočními dveřmi do dodávky, třetí mě
tam vtáhl také, dva zbývající, to už spíš Češi, nasedli vpředu a dodávka se rozjela.
„Když mě znáte, musíte být všichni Virtuálové!” oslovila jsem je.
„Skoro!” odvětil ten vedle řidiče. „Ale tady není čas na představování, teď opravdu
spěcháme.”
„Kam?” zeptala jsem se.
„Uvidíš,” zchladil mou zvědavost. „Domů nemůžeš, to je snad jasné!”

Jeli jsme dál jako na závodech a Japonec, který mě vtáhl vedle sebe, se mi pokoušel kusem
drátu odemknout kovová pouta. Nešlo mu to, auto sebou házelo a pouta mě dřela do
rukou, už jsem měla ruce odřené do krvava.
Nakonec jsme zakličkovali mezi vysoké paneláky, které tu končily. Dál už byla jen pole, pak
jakýsi lesík. Dojeli jsme tam, kde pod splývajícími větvemi - stálo letadlo. Znala jsem ten typ
ze Somálska, kde ode mne jeho posádka převzala Marcela d'Avigny. Drobounký dopravní
tryskáč s malými kulatými okénky po stranách, dvěma štíhlými motory vzadu a řadou kol
pod břichem, aby mohl přistát prakticky na každém poli.
„Vy jste Japonci?” zeptala jsem se toho, který mi odemykal pouta. Teď, když dodávka
zastavila, se mu to konečně podařilo.
„Máte dobrý postřeh, slečno,” ujistil mě. „Nasedněte si, nemůžeme se tu dlouho zdržovat.
Ty ruce si nemněte, bude lépe je nejprve ošetřit.”
Podivila jsem se jeho češtině, ale pak jsem si uvědomila, že jsem ho zřejmě oslovila
japonsky, ani jsem si toho nevšimla. Françoisovy překládací moduly fungovaly samy,
nemusela jsem o nich ani přemýšlet, vyžadují ale spolupráci nejbližšího hintysu - v mém
případě hodinek šintei.
Dva Češi opět nasedli do dodávky a vyrazili jako na závodech, zatímco Japonci mě rychle
dostrkali do letadla. Nic jsem s sebou neměla, balíček - pokud v něm byly mé věci - zůstal
v americkém autě, na nic nebyl čas.
„Jé - co vy tady?” vyjekla jsem, když jsem spatřila, kdo sedí uvnitř.
Byli to táta s mámou.
„Nemohli jsme je tady nechat!” vysvětloval mi rychle Japonec s páskou na čele, ale
nenechal mě na ně ani promluvit, dostrkal mě do nejbližšího volného sedadla u dalšího
okénka a rychle mi zaklapl bezpečnostní pásy.
„Všechno si povíte později!” ujistil mě.
Rodiče seděli vyplašeně vedle sebe, ale dělali, jako že mi nerozumí. Asi mi opravdu
nerozuměli, zapomněla jsem, že ti jediní nebudou urychlení a že na ně musím mluvit
pomalu. Máma měla na klíně našeho Punťu, to bylo asi jediné, co si s sebou vzali. Bylo mi
jich líto, ale nemohla jsem pro ně v této chvíli nic dělat.
Schoulila jsem se jako hromádka neštěstí do pohodlného křesla u okna, vedle mě jeden
Japonec, ostatní se rychle poskládali do dalších. Kabina byla plná, ale to už turbíny zvyšovaly
svist a letoun se trhnutím rozjel. Vyjel zpod větví na pole, zatočil se jako baletka podél lesa -

a pak nás síla rozjezdu vmáčkla do sedadel, nos letounu se zdvihl do výše a za chvíli jsem
hluboko pod námi oknem v ostré zatáčce spatřila bílou jehlu Žižkovského vysílače.
Okamžik poté jsme vlétli do mraků a rychle stoupali vzhůru.
Brzy jsme se vyhoupli z vrstvy mraků, podobné neskutečné zasněžené krajině, nádherně
ozářené sluncem, ale pokračovali jsme vzhůru. Zakrátko zůstaly mraky hluboko pod námi.
Nikde nic, jen letoun si spokojeně syčel turbínami a krajina z mračen se pod námi pomalu
posouvala dozadu.
„Teď bude asi nejvhodnější doba na vzájemné představování,” obrátil se ke mně Japonec ze
sousedního sedadla, oblečený do černého obleku, s chitkonem v tradičních japonských
barvách - bílá s červeným sluncem na čele. „Vás známe všichni, Kateřino, vaše rodiče také.
Já jsem Hičihiko a budu vám zpočátku dělat průvodce po Japonsku a zejména po naší
továrně.”
„Těší mě,” stiskla jsem nabízenou ruku. „Kdo z vás je Učitel? Toho bych opravdu ráda
poznala, když už se to tak divně semlelo...”
„Učitele na takové výlety nepouštíme,” usmál se Hičihiko. „Stěžuje si, že je největším
otrokem továrny, ale to jsme nakonec všichni, jen někteří méně. Vy se domů také jen tak
nepodíváte a když, tak až za nějakou dobu. A možná ani nebudete chtít. To se stává, když
člověk někde drasticky zpřetrhá vazby...”
„Patří mi to! Sama jsem si to zavinila,” odvětila jsem. „Ale rodičů je mi líto, nechali zřejmě
na místě všechno.”
„Nic si z toho nedělejte, u nás vy ani vaši rodiče nouzí trpět nebudete,” utěšoval mě
Hičihiko. „Stačili svěřit domek sousedům, ale banka vám to asi kvůli hypotéce zabaví, s tím
se nedá nic dělat.”
„To si banka nemůže dovolit!” řekla jsem hněvivě. „Hypotéku splácím trvalým příkazem
z mého konta, tam problémy nebudou.”
„To není tak jisté,” pochyboval Japonec. „Konto vám teď může zabavit stát, ale o to se
nestarejte, Vojtěch to už zařídil, stejně jako studentské koleje. Dostane je na starost
Jindřich, toho ještě nemají zaměřeného. Pro vás jsou ale Čechy ztracené. Z toho si nic
nedělejte, nevíte, k čemu to může být dobré!”
„No - co se dá dělat!” vzdychla jsem si. „Japonsko! Kdysi jsem se tam chtěla aspoň jednou
v životě podívat. Kdybych jen tušila, jak se mi to splní!”
Hičihiko se tomu jen usmál.
„Můžete vstát a pohovořit si s rodiči,” vybídl mě. „Potřebují to.”

Pomalu jsem vstala. Měl pravdu. Měla bych hlavně uklidnit rodiče.
Věděla jsem, že nás teď nezobrazuje žádný radar pod námi, ani družice nahoře, ale přece
nás někdo pozorně sleduje, i když sám nemá oči.
Vojtěch, můj mrtvý přítel...

