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Silver Mahler 
 

Prolog 
 

„Peter, are you ready for The Jump? Over.“[1] 
Hlas operačního důstojníka se chvěl nervozitou. Petr naprázdno polkl a snažil se uklidnit 

třesoucí se ruce. 
„I repeat. Are you ready for The Jump? Over.“ 
Až Petr za pár okamžiků stiskne červené tlačítko na pravé opěrce svého pilotního křesla, 

bude tržen nazpět časem. Šestnáctý červenec 2038 se propadne do budoucnosti a Petr Kříž 
v časové kapsli přistane na povrchu o dvacet let mladší Země. Očima zabloudil k malé titano-
vé krabičce umístěné pod jeho nohama a váhavě potvrdil: 

„I am ready.“ 
Rádio zapraskalo: „Silver Mahler, wait thirty seconds for a sound signal. Good luck! 

Oddysey out.”[2] 
Třicet sekund. Potom bude transportní loď Oddysey v bezpečné vzdálenosti, aby bylo 

možné provést Skok. Po zvukovém znamení bude mít právo vysílat už jen Petr. 
„Thank you, Oddysey. Silver Mahler out.“[3] 
Petr ve sluchátkách slyšel šum na můstku Oddysey, komunikační kanál byl zatím 

otevřený obousměrně. Doléhaly k němu polohlasné útržky hovorů mezinárodní posádky. 
„C'est impossible!“[4] zaslechl ještě Diracův hlas těsně před nízkým zvukem značícím 

pokyn k zahájení operace. 
První cestovatel časem si bezúčelně dýchl do dlaní chráněných stejně jako zbytek těla te-

noučkým, avšak nesmírně pevným a odolným skafandrem, nasadil si helmu, hermeticky ji 
uzamkl a otevřel přívod kyslíku. 

Přerušené rádiové spojení ho do uší praštilo absolutním tichem. Naposledy se podíval na 
solární plachty Oddysey, které magicky vlály kolem jejího štíhlého doutníkovitého těla, a s ti-
chým vzdorem „Já ti dám impossible!” třemi prsty stiskl červené tlačítko. 

V tu chvíli přestala časová kapsle Silver Mahler v roce 2038 existovat. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                           
1 „Petře, jste připravený ke Skoku? Přepínám“ 
2 „Silver Mahlere, vyčkejte třicet sekund na zvukový signál. Hodně štěstí! Oddysea končí.“  
3 „Děkuji, Oddyseo. Silver Mahler končí.“ 
4 „To je nemožné!“ 



 

 2

1. 
 

„Opovaž se skočit, Petře,“ hlas štíhlé černovlásky se chvěl rozčilením, „tatínek tě sundá 
dolů!“ 

Maminka jedenáctiletého Petra Kříže byla štíhlé postavy a rysů, které by se nejsnáze daly 
popsat jako indiánské. Vedle dlouhých černých vlasů se pyšnila především hlubokýma tmavý-
ma očima. Ty se teď starostlivě upínaly vysoko na větev ořešáku, na níž seděl její syn. 

„Ne,“ malá postavička zakinklala nohama, „umím skákat!“ 
Petr se opatrně naklonil kupředu, napnul špičky a skočil. Pruhovaná košile mu zavlála 

kolem hlavy a potom dopadl do vysoké trávy. Svalil se na zem, ale hned zase vyskočil na 
nohy. 

„Vidíš!“ 
Ženiny čelistní svaly se vyrýsovaly na jemné kůži jejích tváří, jak pevně stiskla zuby, aby 

neřekla první věc, která jí přišla na mysl. Místo toho jen s povzdechem zakroutila hlavou, oto-
čila se a vydala se po cestě zpátky do domu. 

Petr se rozeběhl ven ze zahrady, o dřevěný plot předzahrádky si včera roztrhl svoje parád-
ní trenýrky, takže si tentokrát nechal od bílých latí úctyhodný odstup, proběhl tryskem kolem 
školy až k rybníku, odkud se loudal směrem k návsi. 

Horní Lomná roku 2018 zažívala krizi. Kdysi krásné lomnické údolí bylo před lety zniče-
no těžbou a turistický ruch se tak přesunul do blízké České Čadci nebo se upínal za hranice, 
například na Polski Cieszyn. Byla tu nuda. 

Přesto si malý Petr Kříž často představoval, jak ve svém kvantovém hvězdoletu míjí Jab-
lůnkov a u Frýdku vstupuje do zemské atmosféry, aby krátce nato pokořil hranice nejen Slu-
neční soustavy a Mléčné dráhy, ale celého vesmíru. Unaven pak dobíhal do Jablůnkova, aby 
se po krátkém osvěžení v tamější cukrárně na konci vesmíru vydal svižným krokem domů na 
pozemský oběd či večeři. 

Toho dne však měl čas jen na krátkou cestu po Galaxii, tedy k návsi a zpět. Hornolom-
nická náves je zajímavá nanejvýš skromnou kašnou, z níž v letních měsících zurčí tenký čirů-
ček zteplalé vody. Pro Petra však kašna představovala supermasivní bílou díru, ze které vyvě-
rala všechna hmota, kterou nasály černé díry porůznu ve vesmíru. 

„Ahoj, Péťo!“ 
Dvojice mladých lidí držících se za ruce ho se smíchem míjela, když se už hodnou chvíli 

nakláněl nad kašnou. Měl je rád, dávali mu často palivo do jeho hvězdoletu (létal na polomá-
čené sušenky) a tu a tam si vyslechli i příběhy z jeho cest. Teď však někam spěchali. 

Po chvilce zkoumání vyvěravší hmoty si Petr znuděně sedl do prachu a zády se opřel 
o kašnu. Dneska nějak nevěděl „co by“. Nafoukl tváře a očima bez zájmu bloudil po návsi. 
Najednou ho upoutal rožek knihy, který koukal zpod dřevěné lavičky naproti němu. Natáhl 
nohu a knihu si přišoural k sobě. 

„Edice sci-fi: Robert Silverberg – Vybraná tvorba,“ četl na hřbetě. 
Dosavadním největším Petrovým literárním zážitkem byli Běhounkovi „Robinzoni ves-

míru“, tam nabídka domácí knihovničky žánru vědeckofantastické literatury začínala i kon-
čila. 

Sfoukl z nalezené knihy prach a otevřel ji náhodně uprostřed. 
Velkými písmeny tam stálo: „Absolutně neochvějný – povídka o cestování časem“ 
 
 

 



 

 3

2. 
 

„Tahle kniha?“ podivila se Johanka, „Na to ti neskočím!“ 
Johanka v Opavě studovala filosofii. Petra potkala při zápisu před dvěma lety. Drobná 

postava, liščí vlasy a především vždy doširoka otevřené, tmavé, zvídavé oči, v nichž se odrá-
žela neutuchající touha si každou sekundu v životě opravdu užít, Petrovi učarovaly na první 
pohled.  

K devatenáctinám jí věnoval nekonečno vytvořené z proužku papíru, takzvanou möbiovu 
pásku. Ona mu zrovna teď ku příležitosti jeho jednadvacetin a výročí jejich dvouletého vztahu 
šermovala čajovou lžičkou před očima a přivírala zkoumavě levé oko. 

„Tahle kniha?“ zopakovala a s cinknutím odložila lžičku na talířek uprostřed stolu. 
„Ano, tahle kniha,“ Petr s úsměvem položil svoji lžičku vedle její, „je důvodem, proč 

jsem tady v Opavě před dvěma lety začal studovat fyziku n-dimenzionálního prostoru.“ 
Zašlý, ohmataný výtisk Silverbergovy vybrané tvorby působil v nově zrekonstruovaných, 

nablyštěných prostorách White Star Café až nepatřičně. Podnikem tlumeně proplouvala více 
než půl století stará hudba, nalezená a oblíbena mladou generací. V té chvíli hrálo In the court 
of the Crimson king. Zpěvákův hlas se odrážel od celoskleněné výlohy a mizel za stoly v zad-
ní, výše položené části místnosti. 

„Vlastně jen jedna povídka z ní,“ pokračoval Petr po chvilce přemýšlení, „ta o časosko-
kanu Mahlerovi. Odehrává se kolem roku 2800, kdy byly všechny nemoci na Zemi zcela 
vymýceny a lidstvo ztratilo přirozenou imunitu vůči nejrůznějším virům a bakteriím. Mahler 
je ředitelem úřadu pro odhalování skokanů z minulosti. Ti jsou hned po skoku zatýkání a 
eskortováni na Měsíc, aby nezpůsobili pandemii.“ 

„To se však stane, že jo?“ zanotovala Johanka a s úsměvem naklonila hlavu k rameni. 
„Právě že ne!“ Petr se až příliš rozhodně zapřel o vratký stolek a trocha Johančina čaje se 

rozlila, „Říká se mu Absolutně neochvějný Mahler. Nikdy nikoho nepustil. Až jeden člověk, 
navlečený do skafandru, nekladl žádný odpor a nechal mu na stole přístroj, o kterém tvrdil, že 
se pomocí něj dá cestovat zpět do minulosti. Chápej, to by celý ten problém s Měsíční karan-
ténou řešilo!“ 

Johančin úsměv se rozšířil a jeho majitelka ukazováčkem jemně přejela po svém spodním 
rtu. 

„No, Mahler ten přístroj vyzkouší, dostane se do minulosti a zase zpátky. Jenže ho jako 
každého skokana zatknou a předvedou před něj samotného! A protože se zná, tak ví, že nemá 
cenu klást odpor. Proto sobě samému jen nechá na stole ten návratový přístroj… a tak pořád 
dokola! Jenže tady vyvstávají otázky!“ Petrovi plály tváře rozrušením. 

Jeho přítelkyně si zatím na druhé straně stolu prsty zakrývala rty a zdánlivě vážně 
přikyvovala. 

„Vážné otázky! Zaprvé: Kdy ten cyklus začal? Zadruhé: Kdy skončí? Zatřetí: Jakou roli 
v něm hraje svobodná vůle? A konečně začtvrté: Jaké to má důsledky pro kauzalitu? To mě 
zajímá v obecné rovině!“ Petr jednotlivé body vypočítával na prstech a pak rozhodil rukama 
na znamení, že domluvil. 

Z Johanky už byly vidět jen rozverné oči vykukující zpoza nápojového lístku. 
„Bžú, hlavně ta kauzalita…“ 
S těmi slovy Johanka do nápojového lístku drcla, a ten se překotil přesně na Petrův hrnek 

plný chladnoucí čokolády. Hladina husté tekutiny se sotva pohnula. 
Petr se usmál. 
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3. 
 

Libor bez zaklepání doslova vskočil do pokoje, zakopl o nakrčený koberec a dopadl k Petro-
vým nohám. U těch se povalovaly části Johančina narozeninového dárku: jednotlivé krabičky, 
stále menší a menší, každá důkladně zapečetěná kobercovou páskou. Čas, který Petr stráví 
jejich rozbalováním, měl Johance sloužit k tomu, aby se stihla převléci ze vzdušného planda-
vého oblečení do něčeho mnohem méně pohodlného a mnohem více odhalujícího. 

„Co se děje?“ Johanka vyběhla z koupelny zahalená do županu. 
„Američani… vesmír…,“ jak se Libor bleskurychle zvedl, opadaly z něho kousky kar-

tónu, „… tiskovka… dole, v Doupěti, honem.“ 
Petr s Johankou se na sebe nechápavě podívali, ale pak se přeci jen rozeběhli za Liborem 

do o tři patra níže položeného „Doupěte“. Tímto názvem studenti Opavské univerzity označo-
vali rozlehlou místnost bez oken v pátém patře kolejní budovy. Velký kvádr napěchovaný 
moderní elektronikou a osvětlený mlžným světlem sodíkových výbojek opravdu připomínal 
víc než cokoliv jiného hackerské doupě. Oficiálně se jednalo o víceúčelové multimediální 
centrum, do kterého měli přístup pouze studenti. 

Libor napoprvé zadal kód špatně a zařízení na dveřích Doupěte červeně zamrkalo. Druhý 
pokus o zadání kódu ‘4815162342‘ už se vydařil a krátké zabzučení vpustilo udýchanou 
trojici do mlžného dusna Doupěte. Šedesát párů očí se upínalo na obrovské plátno zavěšené 
mezi stropem a zadní stěnou místnosti, na nějž projektor promítal živý televizní přenos z Bílé-
ho domu. Velký titulek na spodu plátna hlásal, že jde o mimořádný projev prezidenta USA. 

„…dent Spojených Států Richard Nash před pěti minutami ohlásil tento mimořádný 
projev, který by se podle zákulisních informací měl týkat amerického vesmírného projektu, 
nikdo zatím neví, …“ zpravodajčin vzrušený hlas dokresloval dramatičnost okamžiku. 

Johanka se zamračila. Utáhla si župan a hlavou se opřela o Petrovo rameno. Ten si ji 
automaticky pravou rukou přivinul k sobě, zatímco v té levé stále svíral maličkou krabičku, 
část jejího narozeninového dárku.  

Místnost se plnila lidmi, byli tu snad všichni studenti přírodních věd, na které samo-
zřejmě informace o možném vesmírném objevu působila jako červený hadr. Prostor byl navr-
žen nejvýše pro dvě stovky těl, ale už teď se jich tu tísnilo o dobrou polovinu více. 

Konferenci nepřenášeli z prezidentovy kanceláře, nýbrž z Rooseveltova pokoje. Ten v Bí-
lém domě slouží k užším zasedáním a rozličným multimediálním prezentacím. Kolem 
dlouhého mahagonového stolu se začínali usazovat vysocí představitelé americké vlády a vo-
jenských sil. Jako poslední zůstal stát Richard Nash, astrofyzik a padesátý prezident Spo-
jených států amerických, a kolem stolu v Bílém domě stejně jako u milionů televizních 
obrazovek po celé planetě se rozhostilo ticho.  

„My fellow Americans and all the people…“[5] 
Simultánní překlad na sebe nenechal dlouho čekat: „… bohužel vás jsem nucen informo-

vat, že dnes došlo ke dvěma významným událostem, které v následujících deseti letech 
výrazně změní tvář světa, jak ho známe.“ 

V Doupěti někdo zakašlal. 
„Satelit Artifact, určený pro výsekové zkoumání mezigalaktické hmoty, dnes v ranních 

hodinách objevil za hranicemi naší Sluneční soustavy masivní planetoid, těleso o desetinovém 
objemu planety Země. Tento planetoid, provizorně nazvaný našimi vědci Styx, za devět let 
vstoupí do Sluneční soustavy, protne dráhy všech osmi planet, průletem kolem Slunce se 
urychlí, změní směr a díky efektu tohoto tzv. „gravitačního praku“ Sluneční soustavu opustí 
                                                           
5 „Mí drazí Američané a lidé celého...“ 
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pětinásobkem původní rychlosti. Do sféry jeho gravitačního vlivu se v té době významnou 
měrou dostane jediná planeta“ 

Masivní krb za prezidentovými zády zakrylo širokoúhlé digitální plátno, na kterém se 
vykreslilo žluté Slunce na černém podkladu, bílými čerchovanými čarami dráhy osmi planet 
Sluneční soustavy a pomalu se blížící červený objekt představující Styx. 

„Všimněte si, že při přiblížení Styxu ke Slunci jeho gravitačnímu vlivu nepodléhá jediná 
z planet, ty se totiž sdružují v takzvané částečné konjunkci na opačné straně Sluneční sousta-
vy, …“ červený objekt proťal dráhu Merkura a přemístil se do těšné blízkosti Slunce. 

„Vlivem vzájemného gravitačního působení v této chvíli Styx zakřiví svou dráhu o více 
než steradián a bude vymrštěn ven ze Sluneční soustavy. Bohužel, …“ prezident nechal ani-
maci pokračovat, „přitom svým gravitačním polem zachytí naši planetu a vychýlí ji výrazně 
z její stálé dráhy, změní její magnetické pole a prakticky zastaví její rotaci. Zemské jádro však 
rotovat nepřestane a vlivem setrvačných sil a pnutí mezi jednotlivými litosferickými vrstvami 
dojde k nepředstavitelným živelním katastrofám.“ 

Obraz Sluneční soustavy vystřídal záběr na povrch Země: „Yellowstone, Sicílie, Honšú, 
Sumatra, to jsou jen některé ze spících supervulkánů, které začnou chrlit smrtící množství 
magmatu a popela. Mariánská linie v Tichém oceánu vyprodukuje desítky supertsunami, 
pobřežní města přestanou existovat během jediného dne – New York, Shanghai, Madras, 
Sydney, Rio de Janeiro, celé Japonské ostrovy. Náhodné úlomky planetoidu zpustoší pevninu 
silou stovek atomových bomb. Zemětřesení o síle přesahující patnáctý stupeň Richterovy 
škály budou lámat kontinentální desky.“ 

Země na plátně se pokryla popelem jen náhodně čeřeným modrými příbojovými vlnami a 
rudým žárem vybuchujících vulkánů a dopadajících meteoritů. 

„Vlivem zastření nebe sopečným popelem a posunu oběžné dráhy se ochladí v průměru 
o více než třicet stupňů Celsia. Biosféra planety se stane na dlouhá tisíciletí zcela neobno-
vitelnou.“ 

Animace přeskočila o několik set let kupředu a odhalila Zemi roku 3000. Evropa utržená 
od Asie v Uralském švu se bezvládně třepila v Atlantiku a Skandinávským poloostrovem 
tlačila úlomky Islandu na nedotčené Grónsko. Británii již nebylo možné rozeznat ve změti 
drobných ostrůvků. Jižní Amerika se odtrhla od Panamy a zakotvila na Antarktickém výběž-
ku. Rusko pevně splynulo s Aljaškou a v Himálaji svítil červený bod, nový nejvyšší štít Země, 
„K2 – 10 451 m“. 

Na tvářích v Rooseveltově pokoji se zračila hrůza, přestože všem přítomným byly již 
důsledky katastrofy známy. O pár tisíc kilometrů dál, v Opavském Doupěti, nikdo nedýchal. 
Johanka se chvěla a tiskla se k Petrovi. Ten fascinovaně svýma šedozelenýma očima přihlížel 
dění na obřím plátně. 

„Život na planetě Zemi,“ prezident Nash ztišil hlas, „končí rokem 2038.“ 
 
 

4. 
 

„Využili jsme svého náskoku v informačních technologiích a veškerá prezentovaná data jsme 
již v brzkých ranních hodinách nechali překontrolovat kvantovým počítačem Cube umístě-
ným na Mezinárodní vesmírné stanici,“ Richard Nash, stále stojící v čele stolu, si uhladil 
kravatu, „o pár hodin později jejich správnost potvrdil ruský superpočítač Kolščo. Pravděpo-
dobnost jakéhokoliv jiného scénáře bez intervence člověka je prakticky nulová.“ 
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Prezident se na chvíli odmlčel a na jeho tváři se objevil mírně rozpačitý výraz: „Před pár 
okamžiky se však přihodila druhá událost, která… umožnila odhalit blížící se katastrofu 
veřejnosti. Průzkumný satelit Infinity zachytil nouzový signál na frekvenci, již v současné 
době používá výhradně Národní ústav pro astronautiku a letectví[6]. Signál se šířil z jednoho 
pozemního bodu ve střední Evropě.“ 

„Tým, vyslaný na ono místo, našel tohle,“ prezident Nash obřadně vytáhl zpod stolu ma-
lou, matně se lesknoucí kovovou krabičku a s tichým klepnutím ji položil na jeho desku, 
„tento předmět byl podle nápisu na jeho spodní straně vyroben na území Jednotné Číny v roce 
2038, …“ 

Doupě se naplnilo vzrušeným šepotem a zmatenými pohledy. 
„… pochází tedy z budoucnosti. Tuto schránku na planetě Zemi zanechal skokan v čase, 

nevíme zatím, kdy přesně, známe však jeho jméno. Stejně tak známe jména dalších dvanácti 
významných osob, které je třeba shromáždit a zapojit do výzkumné práce, abychom mohli 
uvažovat o možnosti, že bychom mohli blížící se katastrofě zabránit. Titanová schránka, kte-
rou vidíte, totiž obsahovala tři předměty.“ 

Prezident Nash začal vypočítávat na prstech: „Zaprvé paměťový modul, který právě 
zkoumají naši odborníci a který pravděpodobně obsahuje schémata časové kapsle, již skokan 
použil. Zadruhé neznámý kulovitý předmět, o kterém se domníváme, že by mohl být klíčem 
k odvrácení blížící se katastrofy. A zatřetí seznam jmen třinácti osob, které musejí být zapo-
jeny do projektu, který nazýváme Mayhem – tedy projektu pro zachování planety Země. Zmí-
něný seznam mám právě nyní v kapse.“ 

„Uvědomuji si, že tohle všechno zní šíleně, přesto apeluji na všechny osoby, jejichž jmé-
na spolu s jejich pozicí v projektu za chvíli přečtu, aby se zbytečně nezdržovaly a shromáždily 
veškeré podklady, které by mohly při práci s časovými paradoxy potřebovat. V průběhu 
nejbližších pár desítek hodin je všechny kontaktujeme a zapojíme do projektu.“ 

Richard Nash si nasadil úzké, elegantní brýle bez obrouček a vytáhl z kapsy mnoha-
násobně přeložený list papíru. Kolem dlouhého stolu proběhlo vzrušení, konkrétní jména byla 
evidentně novou informací i pro krizový štáb. 

„Profesor G. O. S. Ekhaguere, teoretický fyzik, Abuja, Nigérie.“ 
„Theresa Pāsasuranga, kvantová fyzička, Delhi, Indická republika,“ prezident Nash četl 

jméno za jménem, jen u předposledního se na chvíli zarazil a pak se sarkasticky ušklíbl, 
„… Richard Nash, astrofyzik, Washington, USA.“ 

Několik lidí v Rooseveltově pokoji se nechápavě rozhlédlo. 
„Ještě než předám svůj úřad do rukou paní viceprezidentce Eleonoře Whitney a zapojím 

se spolu se svými kolegy do realizace projektu, náleží mi ta čest představit světu jméno 
vedoucího projektu Mayhem a především prvního skokana časem, který nám tento odkaz 
zanechal…“  

Astrofyzik Nash se naléhavě zadíval do objektivu televizní kamery: „Petr Kříž, vedoucí 
projektu a fyzik n-dimenzionálního prostoru, Opava, Česká republika.“ 

V Doupěti jako by po několika prvních sekundách vybuchla bomba. Petrova mrtvolně 
bledá tvář ostře kontrastovala s jeho havraními vlasy, oči upřené do neznáma neviděly zmatek 
v Johančině obličeji. Vyrojily se stovky otázek, z nichž ani jedna nedolehla k Petrovým na-
chem hořícím uším. Desítky rukou cloumaly jeho tělem a on jako bez duše klopýtal pozpátku 
k masivním pozinkovaným dveřím. Dav mladých lidí pohltil Johanku do sebe a Petra přitlačil 
ke zdi. 

                                                           
6 NASA (National Aeronautics and Space Administration) 



 

 7

„Nechtě mě, …“ Petr se trochu vzpamatoval, když ucítil zašlý dech lidí, kteří se kolem 
něj tísnili.  

Žaludek měl jako na vodě. Rukama za sebou nahmatal chladivý kov kliky dveří, přičemž 
upustil malou krabičku, která byla výsledkem čtvrthodinového trhání Johančina dárku. Vy-
běhl z Doupěte a jako ve snu vpadl do dveří označených strojovým písmem „Toaleta – Muži“. 
Zabouchl za sebou dveře kabinky, pěstí zajistil západku a pak svému žaludku dal to, po čem 
úpěnlivě volal. 

Malá kartonová krabička ležela rozdupaná mnoha páry nohou na podlaze Doupěte. Jo-
hanka ji zvedla a vytáhla z ní zmuchlaný lísteček, na kterém stálo záměrně rozháraným 
písmem: „PŘEKVAPENÍ! :-)“. Vyhodila lístek do odpadkového koše a přitáhla si župan blíže 
k tělu. 

 
 

5. 
 

První skokan v čase. 
Petr seděl na nízké kolejní posteli, zády se opíral o nově omítnutou zeď a mezi koleny 

přitaženými k bradě svíral zmuchlanou pokrývku. Jeho pohled se nepřítomně pohyboval 
kolem blyštivého kousku staniolu ležícího na dřevěném stolku přiraženém k protější stěně 
pokoje. 

První skokan v čase! 
Prsty levé ruky bezděčně otáčel malou plastovou kartičku, magnetický klíč k pokoji, le-

žící vedle něj na nakrčeném prostěradle. Zvenku pokoje se ozývaly tlumené hlasy, tu vzrušené 
a neústupné, tu vemlouvavé a konejšivé. Ty první patřily Petrovým spolužákům a učitelům, ty 
druhé převážně reportérům desítek televizních štábů, rozhlasových stanic a internetových 
portálů. 

Skrze škvíry ve stažených žaluziích viděl, kterak se jako kobylky sjíždějí jejich pestro-
barevné přenosové vozy a staví se do soustředných kruhů kolem kolejní budovy. Každý se 
šošolkou v podobě satelitního talíře vytrčeného směrem k obloze tam v jemném mrholení stá-
ly a chrlily nepřetržitý zástup novinářů s přenosnými počítači, mikrofony a kamerami. 

Ruch za dveřmi se pozvolna utišil. Tak už se dozvěděli o Johance. Petr vstal a několika 
tichými kroky se postavil těsně za dveře. Jejich elektronický zámek nastavil tak, že se ihned 
po zavření dveří opět uzamkne. Měl plán. Teď jen aby to napadlo i ji. 

„Petře,“ Johančin hlas zněl cize, „to jsem já. Je tu asi sto novinářů a chtějí, abych se tě 
zeptala na pár věcí.“ 

„Nemusíš,“ na chvilku se odmlčela a dala tak Petrovi trochu času, aby se připravil, „mi 
otvírat…“ 

V tu chvíli Petrova levá ruka třímající magnetickou kartu prolétla svrchu kolem čidla 
zámku. Plastová kartička s měkkým žuchnutím dopadla na zvlněný koberec a ozvalo se 
krátké, elektronické zabzučení a cvaknutí. Petrova pravačka zachytila pod Johančinou vahou 
se prudce otevírající dveře, levou rukou vtáhl svoji přítelkyni do pokoje a zády se zapřel 
o zavírající se dveře. Cvaknutí zámku znamenalo konec šokovaného ticha na chodbě a na 
dveře číslo 101 dopadla s těžkým zabubnováním sprška dlaní. 

Jen jedinkrát Johanka tu větu dopověděla. V prvním ročníku, tři týdny po tom, co se 
poznali.  

Řekla tehdy: „Nemusíš mi otvírat… snad jen… že bys sám chtěl?“ 
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A tehdy to bylo právě jedinkrát, co použil špehýrku, aby se rybím okem zvědavě rozhlédl 
po chodbě. 

Přešlapovala tam v oranžovohnědém pašmínovém županu s kostkovanými kapsami, mok-
ré vlasy se jí lepily k tvářím a na rukou měla husí kůži. Jen co uslyšela kovové zasyčení špe-
hýrky, zvedla hlavu, usměvavýma očima zaostřila na kukátko a rozverně nakrčila nos. 

Když Petr otevřel, popošla k němu, vzala jeho ruce a pomocí nich rozvázala kličku na 
svém županu. Petr jen tak, tak stihl dveře přibouchnout, než se župan svezl z Johančiných pře-
krásných ramen na zem. 

A přestože pro ni Petr nechal svoji magnetickou kartu potají zduplikovat, k těmto nočním 
návštěvám ji nikdy nevyužila. Stačila ona tři slova. 

Stejně jako dnes. Johanka se smutně usmívala a kličku na županu povolila sama. 
 
 

6. 
 

„Potřebuju si odskočit,“ Petr se pohrdlivě zadíval na mozolnatou ruku, která mu pevně sevřela 
zápěstí, sotva vstal. 

„Myslíte, že se pokusím utopit v umyvadle?“ 
Tvář jeho eskorty, postaršího agenta s českými předky a nepříliš vysokým postavením 

v americké tajné službě, připouštěla i takovou možnost. 
„Nebuďte tam dlouho, pane Kříži.“ 
Sevření povolilo a Petr se vydal, sledován nedůvěřivýma očima svého strážce, do zadní 

části letadla. Se dveřmi označenými pochromovanými písmeny „WC“ chvíli zápasil, než se 
mu podařilo překonat podtlak, který se zasyčením vyprchal z malé místnůstky za nimi. 

Zářivky, vydávající ostré, namodralé světlo, zaprskaly a odhalily pohled na záchodovou 
mísu a kuriózně malé, kovově lesklé umyvadélko na protější stěně, nad které bylo do zdi za-
puštěno rozměrné zrcadlo. 

Petr si do dlaní nechal stékat tenký pramínek studené vody. Zadíval se při tom bez vět-
šího zájmu do své unavené jednadvacetileté tváře. 

Stále se v ní odrážel tentýž zoufalý výraz jako před dvěma hodinami, kdy ho agent Šťas-
tný doslova vyrval z Johančina objetí a přinutil nastoupit na palubu nadzvukového letounu 
Freebird, který díky své schopnosti kolmého startu i přistání čekal přímo uprostřed kampusu 
Opavské univerzity. 

Petr si vychrstnul chladnou vodu na obličej a chvíli se zavřenýma očima otupěle poslou-
chal, kterak kapky z jeho brady s měkkým plesknutím dopadají do umyvadla. 

Rytmické kapání stočilo jeho myšlenky jiným směrem. Vždycky chtěl sestrojit stroj času. 
Tento klukovský sen ho dovedl až ke studiu jedné z nejobtížnějších vědních disciplín na celé 
planetě, fyzice n-dimenzionálního prostoru. A teď se má zčistajasna stát vedoucím projektu, 
pro který bude vytvoření časové kapsle pouze druhořadým úkolem, hned po záchraně Země. 

Všechen ten zájem, ty pohledy, naděje, skepse a pochybnosti. Petr je cítil na svých zá-
dech, pálily jako rány bičem. Lidé budou chtít odpovědi, ale on ani v nejmenším netušil, jak 
jim říct, že žádné nemá. 

„Pane Kříži?“ chraplavý hlas agenta Šťastného ho donutil otevřít oči a vrátit se do reality. 
„Ano?“ 
„Jste v pořádku?“ 
„V naprostém,“ zahuhlal Petr podrážděně do papírového ručníku, kterým si otíral mokrý 

obličej. 
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Chvíli bylo slyšet, jak muž za dveřmi nerozhodně přešlapuje, ale pak se přeci jen vydal 
zpět na svoje místo. 

Nápadů, těch měl Petr dostatek. Ty nejlepší přicházely jen tak mimoděk, když se hnal za 
nějakým ambiciózním cílem. Přednášející na fakultě tento jeho dar brzy rozpoznali a dopřá-
vali mu velké tvůrčí svobody. Jako jedinému mladému studentovi mu byl přiznán poměrně 
štědrý grant na podporu jeho připravované bakalářské práce týkající se detekce gravitonových 
párů. A přestože v průběhu pokusů se školním urychlovačem částic Točna zjistil, že k prak-
tickému ověření jeho teorie by bylo zapotřebí grantu o mnoho řádů vyššího, nevzdal se a hy-
potézu ověřil alespoň v teoretické rovině za použití hned několika dosud neznámých, 
jednoduchých a velice účinných matematických cest. 

Chuť k práci čerpal z takových okamžiků, jako když mu Johanka seděla na klíně a mlčky 
pročítala listy jeho zápisníku popsaného složitými výpočty a zdobeného poznámkami při 
okrajích stránek, aby pak s rachotem zpod hromady tlustých knih vydolovala dlouhou tužku a 
s našpulenými rty se rozhodla přepsat všechny „Richards-Wienerovy transpulsivní rovnice“ 
na „Richard Weinerovy rovnice“. 

Sám nevěděl, kdy mu tehdy přišla krásnější. Jestli když v sobě dusila smích při jeho 
otázce, co za vědce je ten „Ričrd Vajner“, nebo když se zarputilým výrazem temnou šrafurou 
zakrývala slovo „transpulsivní“, protože… se jí zkrátka nelíbilo. 

Petr odhodil vlhký papírový ručník do záchodové mísy a pohybem dlaně nad čidlem 
fotobuňky spláchl. S měkkým cvaknutím se samočinně zapnul kompresor, aby vyrovnal tlak 
v místnosti. 

 
 

7. 
 

Freebird se zlehka zakymácel a poskočil, jak pilot do motorů vypustil přebytek kyslíku ve 
chvíli, kdy ploský trup letounu svisle dosedl do prachu Nevadské pouště. Stroj kovově 
zasténal a volně běžící motory vlnily vzduch pod jeho nízko posazeným tělem. 

Úzkými dveřmi umístěnými těsně za pilotní kabinou opustily palubu letadla dvě postavy 
stínící si zrak proti ostrému pouštnímu slunci. Aeropad, na kterém Freebird přistál, byl 
součástí vojenské základny Dreamland, která se v té chvíli očividně zmítala v horečnaté 
aktivitě.  

Z desítek lidí, kteří bez únavy pobíhali mezi jednotlivými budovami, se vyčlenil starý 
bělovlasý muž v důstojnické uniformě a zamířil rozhodným krokem ke dvojici čekající o dvě 
stovky metrů dál, na hranici aeropadu vyznačeného zářivě bílou čarou. 

Agent Štastný zabručel: „Zdá se, že starého pána pustili naposledy k lizu…“ 
Petr jeho poznámku přešel mlčením a místo toho očima bloudil po základně, která se 

zdála být ve stavu nejvyšší pohotovosti. Bělovlasý plukovník už zdálky mával, aby nově pří-
chozí opustili přistávací plochu. Jen co se dostali ven z vyznačené bezpečnostní zóny, čtyři 
pulzně-zážehové motory nadzvukového letadla Freebird se hřmotem vystřelily jeho matně 
kovové tělo opět kolmo vzhůru k nebi. 

Petr i jeho doprovod se otočili a pozorovali mohutný sloup prachu, jak vířivě roste do 
výšky. 

„Tohle je Oblast 51?“ Petr se snažil překřičet hluk čtveřice výkonných motorů, které se 
ve výšce stovky metrů nad jejich hlavami chystaly k přechodu z vertikálního na horizontální 
tah. 
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Agent Šťastný váhavě přikývl. Letoun Freebird přešel v horizontální chod a po stoupající 
křivce rapidně zvyšoval svoji rychlost, až přibližně v šesti stech metrech nad zemí překročil 
rychlost zvuku. Hlasitost akustického třesku byla vzhledem k promyšlené konstrukci stroje 
redukována na naprosté minimum, přesto Petra ostrá rána bodla do uší, takže přeslechl rychlé 
kroky za svými zády. 

„Jim!“ křikl starý plukovník, „I’m glad you were able to make it on time.“[7] 
Petr se polekaně otočil. 
„That’s him?“[8] pokračoval důstojník a palcem přezíravě ukázal na Petra, kterého se toto 

pohrdlivé gesto dotklo. 
„Yeah, that’s Peter Kříž,“ agent Šťastný pokývl směrem k Petrovi, „I believe Doctor 

Nash wants to meet him as soon as possible.“[9] 
„Sure,“ odsekl bělovlasý muž a otočil se směrem k Petrovi, „Do you speak English, 

kiddo?“[10] 
Petrovy antipatie vůči starému důstojníkovi rostly každým okamžikem. Se sebezapřením 

přikývl. 
„Good then. Follow me.“[11] 
Petr se ještě gestem rozloučil s agentem Šťastným, který jen omluvně pokrčil rameny, 

nasadil si velké, okrouhlé sluneční brýle a začal se probírat kapsami saka hledaje krabičku 
cigaret. 

Do všeobecného ruchu na základně každých pár desítek sekund zasáhlo aktuální hlášení 
uvozené krátkým sepnutím sirény a následované zprávou předčítanou bezbarvě strojovým 
tónem hlasového syntetizátoru.  

Spolu s těžkým vzduchem vonícím po prachu a kamení a spalujícím žárem ostrých slu-
nečních paprsků tyto výkřiky sirén vytvářely doslova pekelnou atmosféru. 

O to větší šok pro Petra znamenal vstup do klimatizované a odhlučněné haly hlavní 
budovy komplexu. Jen co se jeho doprovod přiložením palce na skener prokázal svými 
biometrickými daty, vpustily je kovové dveře do kruhové auly hlavní budovy, která jako by 
byla vystavěná z naprostého ticha. Ozvěny jeho a plukovníkových kroků se rozléhaly daleko 
do příčných chodeb lemovaných tucty dveří, a tam zanikaly. 

Jako by architekt budovy neznal jiné materiály než kov a sklo. Nad pěticí kovových 
výtahových dveří z matně kovové zdi vystupoval zářivě křišťálový emblém zpodobňující pla-
noucího ptáka, Fénixe. Přivolání výtahu povinně předcházela kontrola plukovníkovy sítnice. 
Prostřední dveře se neslyšně otevřely a starý muž na digitálním číselníku navolil dvanácté 
podzemní podlaží. 

Akcelerace výtahu blízká volnému pádu Petra zastihla nepřipraveného stejně tak, jako 
jeho okamžité zpomalení o dvanáct pater níže. Z kabiny se vybelhal na třesoucích se nohách, 
zapřel se o chladnou zeď a zhluboka dýchal. Bělovlasý muž ho pobaveně pozoroval. 

„We’re almost there, don’t give up!“[12] s jízlivým úsměvem se dal znovu do kroku. 
Dvanáctý suterén sestával z široké chodby táhnoucí se od výtahů mnoho desítek metrů 

oběma směry do bočních křídel základny. Jako všude v budově, i tento hladký ocelový bulvár 
byl co pár metrů přerušován masivně vyhlížejícími dveřmi, nejčastěji z tvrzeného mléčného 
skla, které hermeticky uzavíraly místnosti za nimi. Naproti výtahům vybíhal kolmo na hlavní 

                                                           
7 „Jime! Jsem rád, že jste to stihli na čas.“ 
8 „To je on?“ 
9 „Jo, to je Petr Kříž. Myslím, že doktor Nash se s ním bude chtít setkat, co nejdřív to půjde.“ 
10 „Jasně. Mluvíš anglicky, chlapečku?“ 
11 „Tak dobře. Pojď za mnou.“ 
12 „Už jsme skoro tam. Nevzdávej to!“ 
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chodbu úzký výklenek – přesněji slepé rameno se šesti dřevěnými dveřmi na každé straně a 
jedněmi v jeho čele. 

Právě k nim plukovník zamířil. Rázně zaklepal a dveře se téměř okamžitě otevřely. Petr 
se díval do ostře řezané tváře Richarda Nashe, exprezidenta Spojených států amerických, 
oblečeného do bílého laboratorního pláště a držícího zelený hrníček naplněný horkou kávou. 

 
 

8. 
 

Teskné tóny Once upon a time in the west se tiše linuly ze čtyř stěn rozlehlé pracovny. Petr se 
posadil na prostou dřevěnou židli z druhé strany pracovního stolu a za doprovodu bezeslovné 
elegie Eddy Dell’Orso si prohlížel vybavení místnosti. 

Masivní dřevěný pracovní stůl uprostřed místnosti vytvářel spolu s kovově elegantním 
pracovním pultem táhnoucím se podél celé vzdálenější stěny bizarní pohled. Podmanivý hlas 
tragicky zesnulé sopranistky rozechvíval baňky a křivule, které téměř neslyšně drnčely na 
policích zavěšených pod stropem. 

„That’s all yours. I’ve been using it only temporarily,”[13] astrofyzik Nash zachytil Petrův 
pohled a vypnul hudbu. 

„Richard Nash – teď jsme kolegové, Petře, takže zdrženlivost stranou. Užil jste si let?“ 
„Petr Kříž, děkuji, zajímavá zkušenost“ Petr krátce stiskl nabízenou ruku a stejně jako 

Nash se posadil ke stolu. 
„Ta poslední otázka byla samozřejmě pouhá fráze,“ astrofyzik odložil hrníček s kávou a 

sepjal ruce, „ve skutečnosti bych se Vás rád zeptal na několik mnohem důležitějších otázek. 
Šlo by to?” 

„Jistě, ale nevím, jestli --“ 
„Vy taky nemáte žádné odpovědi, viďte?“ Nash se pousmál. 
Zato mám pár otázek, blesklo Petrovi hlavou. Vzpomněl si na Johančiny paže natahující 

se ke dveřím nadzvukového letadla a na hrubé dlaně dvou mužů bezpečnostní služby, kterak 
uchopily její drobná zápěstí a smýkli jí několik kroků nazpět. Hlavou se mu mihl její vydě-
šený pohled a reflexivní přikrčení, když proti ní vyšlehl val prachu, jak Freebird součinně 
spustil všechny své motory. Ostych z něj spadl. 

Polkl ironickou odpověď a se skelným pohledem nepřítomně zavrtěl hlavou. 
„Víte, Petře,“ Nash si promnul čelo a zadíval se stranou na jediný viditelný kousek umění 

v celé místnosti, plátno Future Science Versus Man, „každý z nás musel doma nechat někoho, 
na kom mu záleží. Dokonce i ta armáda vědců o tři patra výš má své rodiny, přátele a život, 
který musí do doby, než rozlouskneme tento oříšek, hodit za hlavu.“ 

„Věřím,“ Petr se natočil směrem k obrazu a zaměřil se na jeden z  mnoha tahů, „že 
nejsem jediný, kdo se při tom zahazování cítí, jako by stál zády k bezedné propasti.“ 

Astrofyzik se hořce pousmál: „Nu… pustíme se raději do práce, co říkáte?“ 
Petr si uvědomil, že prezident Nash má tři malé děti a ženu na invalidním vozíku od auto-

havárie před dvěma lety. Sklopil zrak a přikývl. 
Richard Nash se rozhovořil: „Stonásobnou rychlostí kulky na nás letí vesmírný objekt 

o velikosti Marsu. Skládá se převážně z feritu a magnetitu. Bez naší intervence se za deset let 
a dva dny Zemi přiblíží až na 8 000 kilometrů, což bude mít za následek podmínky, které 
žádný živý tvor s výjimkou několika málo virů a bakterií nepřežije.“ 

                                                           
13 „To všechno je Vaše. Já to používal jen dočasně.“ 
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„Mohli bychom použít veškerý jaderný arzenál naší planety, ale dráhu tak masivního těle-
sa změnit nedokážeme. Upínáme se tedy ke dvěma předmětům, které nám poslalo zpět Vaše 
o deset let starší já.“ 

Mléčné světlo v místnosti pohaslo do oranžového přítmí a podlaha pod nohama obou 
mužů se s téměř neslyšným brukotem rozechvěla. 

„Urychlovač Adelaide, zrovna jsme ho dostavěli, děláme zátěžové testy,“ prohodil Nash 
mezi řečí. 

Petr se na své židli nahrbil a zapřel se loktem o koleno. Ozvala se v něm dychtivost, kte-
rou pociťoval jako dítě vůči všemu neznámému. Snažil se znovu vybavit si Johančin obličej 
z před pár hodin. 

„Data z paměťového modulu jsme úspěšně převedli do našich počítačů, jejich analýza za-
bere nějaký ten čas, je to pěkných pár gigabajtů textu. Zatím jsme z nich alespoň poměrně 
přesně vyčetli, k čemu slouží ten druhý, kulovitý předmět. Je to časová bomba.“ 

„Časovaná bomba?“ 
„Časová. A pokud jsem správně pochopil to, co mi před hodinou vysvětloval doktor Lee, 

tahle bomba je specifická tím, že ji neumíme nechat vybuchnout.“ 
Petr se na židli nechápavě napřímil a levou rukou naznačil, aby astrofyzik pokračoval. 
„Lépe by Vám to vysvětlil některý z našich odborníků, Petře. Představte si čas jako vzdu-

chový tunel a náš vesmír jako předmět v něm. Tento předmět-vesmír se po ustálení bude 
pohybovat tunelem víceméně konstantní rychlostí proudění vzduchu-času.“ 

„Asi chápu,“ skočil Petr astrofyzikovi do řeči, „pokud ten předmět zpomalíme, zasta-
víme, či dokonce vrhneme proti proudu vzduchu, změníme část kinetické energie na energii 
tepelnou, elektrickou či magnetickou indukovanou třením a odporem prostředí. Právě tuto 
energii, ať už je její podstata jakákoliv, ten předmět nahromadil při časovém skoku.“ 

„A my ji nedokážeme uvolnit,“ astrofyzik Nash se potěšeně usmíval, „Říkali mi, že jste 
mimořádně vnímavý. Co taky čekat od člověka, který bude za pár let schopný sestrojit stroj 
času, že?“ 

Petr se zamračil: „Čtu hodně science fiction.“ 
„Tak teď budete jednu prožívat.“ 
 
 

9. 
 

„Je to jen otázka času, Johanko,“ Petr se zadíval do unavených očí, které se na něj upínaly 
přes oceán prostřednictvím videofonu. 

„Jasný!“ Johanka se zavrtěla na vrzající židli a káravým tónem dodala, „A nezlob! Víš, 
žes posledně málem vyhodil celou planetu do vzduchu.“ 

„Už to neudělám,“ Petr zvedl do vzduchu dva prsty pravé ruky, „slibuju.“ 
„Něco jsem ti poslala po Jonasovi, večer by se tam u vás měl zastavit. A teď jdu spát, 

beztak už zase minutu přetahujeme.“ 
Dveře komunikační místnosti se otevřely a dovnitř se naklonila mladá žena v tmavém 

pracovním oděvu. 
„Sorry Peter, you really have to go. And I need to talk to you first.“[14] 
Petr vzhlédl ke dveřím a přikývl. Když se očima vrátil k obrazovce, zachytil jen, jak 

Johanka tiskne vypínač a zavěšuje spojení. 

                                                           
14 „Promiň, Petře, už opravdu musíš jít. A já s tebou ještě předtím musím mluvit.“ 
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I v přetopené místnosti plné monitorů Petrem projel mrazivý osten osamělosti. Už rok se 
den co den pokouší odšpuntovat tu zatracenou kouli, aby z ní mohl do vesmíru vylít nepřed-
stavitelné penzum energie a jet domů. Celou tu dobu Johanka čeká na těch deset minut každý 
čtvrtek, kdy si smějí popovídat na živo videofonem. Vedou pak plytkou debatu a vzájemně se 
ujišťují, že tohle všechno bude brzo za nimi. Nato se na sebe usmějí a jeden z nich ukončí 
spojení. 

Petr nahlas vydechl, vstal a spolu s mladou vědkyní vyrazil k výtahům: „What is it, The-
resa?“[15] 

„Pamatuješ si, co jsem před týdnem začala počítat na Vogelově clusteru[16] a kvanťáku?“ 
Petr se zamyslel: „Vím, že Zachary a Cube nebyli k dispozici. Musel jsem výpočty posí-

lat do Ruska Kolšču nebo přemlouvat Vincenta, aby je provedl. Ale co počítáš, tos neřekla.“ 
Theresa Pāsasuranga byla formálně nedostudovaná, avšak výjimečně talentovaná 

kvantová fyzička se specializací na časové paradoxy. Když přemýšlela, mnula si mezi prsty 
konečky svých dlouhých vlnitých vlasů a přivírala zvídavé kočičí oči. Svou kvalifikací téměř 
dokonale doplňovala Petrovy znalosti n-dimenzionální fyziky. Trávili spolu celé dny výpočty 
a teoretickými disputacemi, což Petrovi bylo často proti srsti, protože nejraději pracoval 
o samotě. 

„Ale to víš, že řekla,“ Theresa položila Petrovi ruku na rameno a otočila si jej k sobě, 
„jen si to zase nepamatuješ! Počítala jsem množství energie, které je schopná Bomba pohltit 
za skok o jedno časové kvantum zpět.“ 

„A?“ Petr se netrpělivě podíval na hodinky. 
„Předem říkám, že jsem to kontrolovala čtyřikrát. Dokonce i tou tvou vylepšenou Ivoryho 

metodou. Proto to zabralo celý týden.“ 
„Zkrať to, Thereso, musím jít dolů spustit Adelaide,“ zavrčel Petr. 
„Necelé dva pikojouly.“ 
Do Petra jako by uhodil blesk. Pohyboval rty, jak v duchu cosi počítal a pak vykřikl: „To 

není možný!“ 
Theresa se ušklíbla: „Čtyřikrát. Je to správný a definitivní výsledek.“ 
„To je strašně málo. Někde jsme udělali chybu! To by znamenalo,“ Petrovi se na čele 

zaperlily krůpěje potu, „že tohle by…“ 
„Nu ano,“ Theresa se široce usmála a odhalila tak své oslnivě bílé zuby, „tu ďábelskou 

kouli ses bez výsledku pokoušel rozbít už nejmíň miliardkrát. Právě tolikrát jsi už skočil 
časem, abys sám sobě předal štafetový kolík.“ 

Petr se zhluboka nadechl a pak velmi pomalu pronesl: „Tohle musí být teprve druhá 
iterace. Proč jinak bych si na paměťový modul nenahrál výsledky testů, které jsem v před-
chozích smyčkách provedl? Proč bych sám sebe nevaroval, jak se věci mají? Za tu miliardu 
opakování bych tam přece nechal aspoň něco kromě původních informací. Proč bych --„ 

„-- všechny předměty z budoucnosti, které jsi tu zanechal, jsou podle radiotitanové meto-
dy nejmíň sedm miliard let staré, Petře.“ 

Petr zalapal po dechu: „Jakto?“ 
Theresa se na něj přísně podívala: „Používej hlavu, ano?“ 
Petr nechal prst, kterým chtěl přivolat výtah, volně sklouznout z chladného kovu tlačítka. 

                                                           
15 „Co se děje, Thereso?“ 
16 Vogelův cluster se skládá z mnoha paralelně zapojených procesorů vystavěných na trojstavové architektuře 
(záporný náboj, kladný náboj, žádný náboj). Oproti klasickým dvojstavovým procesorům na stejné frekvenci 
poskytuje trojstavový procesor v reálných výpočetních aplikacích výsledek několikrát rychleji. Jednotkou 
informace je jeden trit (1T). Spojení více těchto procesorů do procesorového pole (clusteru) je nazváno podle 
otce této technologie, Rakušana Thomase Vogela. 
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„Takže Skok,“ přemýšlel nahlas, „můžu provést jen s originálními předměty. Proč?“ 
Theresa pokrčila rameny: „Nevím. Co když jsou vyňaty z kauzální a energetické bilance 

prostoročasu? To by vysvětlilo, že je můžeš strkat časem tam a zpátky, aniž by se projevil 
efekt motýlího křídla.“ 

Petr zavrtěl hlavou: „To zní logicky, ale to by znamenalo, že nepocházejí z tohoto 
vesmíru.“ 

Theresa se otočila k odchodu a přes rameno tiše a důrazně sykla: „Já vím, ale nemám 
školy na to, abych to propočítala a ověřila sama.“ 

Petr dlouze pozoroval siluetu fyziččina těla, jak se ladně vzdalovala dlouhou chodbou, a 
až zatočila za roh, konečně stiskem tlačítka zavolal jeden ze čtyř vysokorychlostních výtahů. 

 
 

10. 
 

Tmavou místností poskočilo několikanásobné zaklepání a vlilo se beze zbytku do rytmického 
kytarového doprovodu Davida Bowieho, který se právě dotýkal hvězd prostřednictvím písně 
Starman uzavřené čtyřmi stěnami Petrovy pracovny. 

Po chvilce váhání se dveře pomalu otevřely a vpustily dovnitř pruh nažloutlého světla, ve 
kterém se rýsoval předlouhý stín mladého muže stojícího na prahu a nahlížejícího do 
místnosti. 

Petr zlehka oddechoval s hlavou na stole podloženou pravým předloktím, kterým mačkal 
několik čtvrtek papíru popsaných rozháranými a zdánlivě nahodilými výpočty. Každý jeho 
výdech neslyšně rozkmital oslí uši, které na papírech dělal místo záložek. 

Mladý muž položil na stůl vedle Petrovy hlavy balíček a jak mezi čtvrtkami papíru hledal 
nepopsaný list, ztěžkl vzduch pachem motorového oleje. Když ho našel, vytáhl z náprsní kap-
sy tužku a strojovým písmem na něj napsal: „Johanka sends you this package. Didn’t want to 
wake you up. Jonas Quant.“[17] 

Už, už se otáčel k odchodu, když si mezi rukou popsanými archy všiml jednořádkového 
výstupu z tiskárny. 

Chvíli zaváhal, pak se ale naklonil níže ke stolu a četl: „Usage statistics of Adelaide par-
ticle accelerator, day 391 – Experiments run: 25; Succeeded: 0; Failed: 25“[18] 

Napřímil se a při odchodu s povzdechem vypnul hudbu. Klapnutí západky dveří probu-
dilo Petra ze snu jako výstřel. Rozžal stolní lampičku a chvíli otupěle zíral na papíry na svém 
stole. Pak si všiml vzkazu na balíku. 

Netrpělivě roztrhal balicí papír a do rukou mu vklouzla stará, tenká kniha atypického for-
mátu. Byl to Exupéryho Malý princ s původní obálkou vykreslující chlapce stojícího na 
planetce plující vesmírem. 

S napětím knihu otevřel a prohlédl si vnitřní strany desek i předsádku. Hledal něco osob-
nějšího než jen promyšlenou symboliku ve volbě titulu. Snažil se zachytit byť sebekratší 
vzkaz měkkou tužkou, kresbičku, piktogram, cokoliv, co by mohl přejet prsty a cítit se zase 
chvíli blízko Johanky. Otáčel stránky s rostoucím neklidem čím dál rychleji. 

Po pár minutách od stolu vstal, založil knihu do police a postavil vodu na kávu. Musí 
ještě provést spoustu výpočtů. 

 

                                                           
17 „Johanka ti posílá tohle. Nechtěl jsem tě budit. Jonas Quant.“ 
18 „Provozní statistika urychlovače částic Adelatide, den 391. – Experimentů provedeno: 25; Úspěšně: 0; 
Neúspěšně: 25“ 
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11. 
 

„Time is a line that has already been drawn.“[19] 
Přítomní fyzici netrpělivě pokývali hlavami. Dvanáct klíčových postav projektu Mayhem 

sedělo podél dlouhého konferenčního stolu v pátém podzemním podlaží základny Dreamland. 
V jeho čele stál Petr Kříž a pevným hlasem uváděl toto výjimečné setkání. 

„Je to poprvé, co se nás třináct takto schází pracovně. Každý z nás vede svůj tým a 
dennodenně tvrdě pracuje, aby celé tohle peklo bylo brzy za námi. Nikdy bych se neodvážil 
plýtvat vaším drahocenným časem, kdybych pro vás neměl informace, které nějaký výsledek 
přinášejí.“ 

Dvanáct párů očí při těch slovech o několik dlouhých let omládlo a viselo na Petrových 
rtech. 

„Vlastně vám jen zopakuji větu, kterou jsem toto setkání uvedl,“ Petr se konečky prstů 
zapřel o desku stolu, „Čas je přímkou, která již byla nakreslena. Já to s Vincentovou pomocí 
teoreticky dokázal.“ 

Vincent Cassidy se nepřítomně usmál a zadíval se na jedno z fotoelektrických pláten, 
která promítala pohled na pěstěný lesopark a spolu s vyspělou klimatizací tak vytvářela iluzi 
oken. 

„Promiňte, pane Kříži,“ profesor Ekhaguere si uhladil svůj popelnatě šedý plnovous, „ale 
to jsme předpokládali už s profesory Hawkingem a Diracem, když jsme v roce 1981 zkoumali 
možnost existence kvantových polí.“ 

„Jistě, pane profesore,“ Petrův hlas prozrazoval úctu ke kvantovému fyzikovi, který se 
narodil jen dva roky po skončení druhé světové války, „při formulování důkazu jsem dokonce 
z mnoha Vašich publikací vycházel. Tato domněnka nicméně nebyla nikdy potvrzena, až 
dodnes. Domnívám se, že důsledky, které z tohoto důkazu plynou, významnou měrou ovliv-
ňují chod tohoto projektu.“ 

Richard Nash si přejel prstem od prošedivělého spánku až k bradě, zadíval se na Petra a 
zeptal se: „Jak?“ 

„Pokud je podoba vesmíru daná nejen ve třech prostorových rozměrech, ale je indife-
rentní i rozměru čtvrtém, časovém, pak neexistuje nic, co vágně nazýváme svobodnou vůlí. 
Vše je dáno a jen se to děje.“ 

„Tomu rozumím,“ astrofyzik pokýval hlavou, „ale jak jste byl něco takového schopný 
dokázat?“ 

„To je ta vtipná část. Brzy jsem pochopil, dle jakého klíče jsem prve vybíral osoby pro 
tento projekt. Finální důkaz je založen na vědeckých pracích pouhých devíti vědců. Všichni 
sedí v tuto chvíli u tohoto stolu.“ 

„Pedersenovy rovnice přejdou s Lloydovými v identitu, pakliže zanedbáme spinové číslo 
hadronů, což je možné na základě Cruzova transgre… trans.., promiňte --“ 

„Transgreskompatibilního,“ doplnil argentinský vědec sám. 
Petr se usmál: „Děkuji.“ 
„De nada,“[20] oplatil částicový fyzik úsměv. 
„-- což je možné na základě tohoto principu. Jejich jednota pak implikuje platnost 

principu kvantových nespojitých polí, který předpověděl v roce 1992 profesor Ekhaguere. 

                                                           
19 „Čas je přímkou, která již byla nakreslena.“ 
20 „Za málo.“ 
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Existenci Chanova časového kvanta ověřila potají před třemi lety zde sedící Theresa Pāsasu-
ranga, k tomu se ještě vrátím.“ 

Čínský teoretický fyzik po Therese šlehl vzteklým pohledem. Ta ho však ignorovala a 
sledovala Petrova rázná gesta, kterými svoji řeč doprovázel. 

„Úplná teorie chaosu, kterou ještě zde na základně precizně zformuloval François Dirac, 
koresponduje s výsledky, které předpověděla doktorka Ito při zkoumání neuronových vzorců 
lidského mozku. Ano, paní doktorko, měla jste pravdu. Elektrické impulsy, jež si elektrony 
mezi sebou posílají, jsou matematicky vyjádřitelné.“ 

Petr se nadechl: „A když do tohoto koktejlu přimícháte memetickou teorii vzorců myšlení, 
kterou se téměř dvacet let pokoušeli dokázat zde přítomní Jörgen Ekström a Jelena Alekse-
jeva, dostanete jednu pevnou teorii, která zastřešuje prakticky veškeré poznatky fyziky, psy-
chologie i filosofie.“ 

„Výslednou práci naleznete na serveru v mé kořenové složce. Upozorňuji zároveň, že vý-
sledky, které mi poskytl Vincent, jsem poslední dva roky pro jistotu průběžně ověřoval na 
experimentálním kvantovém počítači Ladybug.“ 

„Všechno sedí, dámy a pánové,“ Petr se opřel o opěradlo židle, „nejsme nic než loutky. 
Můžeme jít domů.“ 

Ticho, které se po těchto slovech v místnosti rozhostilo, proťal až Richard Nash: „Vaši 
teorii důkladně prozkoumáme, Petře. Ale i kdybyste měl pravdu, nemůžeme projekt přerušit, 
dokud tu je sebemenší naděje na úspěch. A ta tu je, dokud žijeme.“ 

Petr poklepal prsty po desce stolu: „Já vím, Richarde. Čas je nakreslená přímka.“ 
„Ten Skok jsem provedl v minulé smyčce a provedu ho i tentokrát,“ Petr pohlédl na 

fotoelektrické plátno, na jehož pozadí proběhla liška, „Jsem o tom přesvědčený. I kdybych se 
chtěl například zabít, nepovede se mi to. Kdybych chtěl zmizet a v nějaké jeskyni počkat na 
konec světa, nepovede se mi to. Já tu zatracenou časovou kapsli sestrojím a spustím. Jen ještě 
nevím, jak mě k tomu donutíte.“ 

  
 

12. 
 

Petrovi poskočilo srdce, když se na obrazovce rozsvítila Johančina tvář. Vesele se usmívala a 
vyzařoval z ní ten zvláštní klid, který neviděl od doby, kdy se těsně předtím, než se všechno 
zplantalo, spolu dívali na Potkali se u Kolína. Ona měla hlavu opřenou o jeho rameno, on ji 
držel pevně kolem boku a vnímal mdlou vanilkovou vůni jejích vlasů. 

 
K princeznám se nečuchá, pane! 
 
Vlasy! Nechala si narůst delší vlasy, napadlo Petra. Splývají jí přes ta nádherná ramena, 

kterých se s takovou rozkoší dotýkal. Vypadá, jako by ze sebe setřásla všechnu únavu. A taky 
má hezčí pleť! 

„Ahoj,“ vydechl Petr neklidně. 
„Ahůj, Petříku! Už jen pět let! Zachráníš nás, no že jo?“ 
„Jasně, dítě moje, každým dnem teď děláme obrovský pokroky --“ zalhal Petr bodře. 
„-- a ty vypadáš báječně, víš to?“ dodal po chvilce tichým, lehce nakřáplým hlasem. 
Vypadala báječně. Při srovnání s Petrovými propadlými tvářemi a mělkými vráskami 

opletenýma, zarudlýma očima vypadala přímo famózně. Balzámem pečlivě ošetřené, lehce 
pootevřené a jakoby vyčkávající rty ho zraňovaly. 
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„Děkuju, já…“ Johanka se zadívala někam přes Petrovo rameno, „já bych ti… 
potřebuju…“ 

Petr sledoval její rozpaky a svíralo se mu srdce. Když o této chvíli přemýšlel, nedokázal 
si ani zdaleka představit, jak to bude bolet. Zahlédl na Johančině levém ušním lalůčku mali-
čkou tmavou šmouhu od oleje a do očí mu vstoupily slzy. 

„… čekals to, že jo?“ Johanka se mu zadívala přímo do očí. 
Bylo mu to jasné už delší dobu. Johanka nemohla než sedět s rukama v klíně. Plná nejis-

toty, jestli Petra kdy znovu uvidí. Asi taky hodně brečela – strachy, osamělostí, vzteky. Mluvit 
s ním mohla sotva těch vzácných deset minut každý týden, a to jen tehdy, pokud neměl nic 
důležitějšího na práci. 

Ano, opravdu chápal, že vedle sebe potřebuje někoho, kdo ji vezme do náruče, pošeptá 
pár uklidňujících slov. A Jonas do Opavy létá co pár dní. Americká armáda stále prohledává 
okolí Jablůnkova a snaží se najít cokoliv, co by po sobě mohl časoskokan Petr Kříž zanechat. 

„Podívej,“ Petr vyhrnul na kameru tričko s nápisem Don’t tell me any news, so I don’t 
know[21], „v poslední době ho nosím docela často.“ 

Johančiny oči zvlhly: „Mám tě ráda, víš?“ 
Petr vypnul videofon a setřel dlaní dvě velké slzy, které nedokázal zadržet a které mu teď 

brázdily strniště na tvářích. 
Když se vypotácel z komunikační místnosti do tiché chodby, narazil na Theresu. Všimla 

si jeho očí a pohladila ho po tváři. 
„Čas je přímkou, která už byla nakreslena, pamatuješ?“ 
Theresa Petrovi své sympatie velmi výmluvně naznačila už několikrát v minulosti, ten ji 

však nevrle odbýval. Teď přemýšlel, co asi udělala ta miliarda Petrů Křížů v předchozích 
smyčkách, když se s přitažlivou vědkyní ocitli sami v postranní uličce na patře, kam ve 
čtvrtek brzy ráno nezabrousí ani noha.  

Nechal Theresiny ruce sklouznout z jeho tváří na krk, šíji, ramena a paže. Zadíval se do 
jejích očí, ve kterých se mísil soucit se zvířecí žádostivostí. Uchopil ji za předloktí, přitáhl těs-
ně k sobě a dlouze políbil. 

 
 

13. 
 

„I created a device capable of instant space leap yesterday.“[22] 
„Teleport, then?“[23] Theresa Petra zezadu objala kolem krku a špičkou jazyka obkroužila 

jeho ušní lalůček. 
„Ano, teleport,“ Petr poodešel ke kuchyňské lince, sundal z podstavce bublající rychlo-

varnou konvici a zalil si šálek ostružinového čaje. 
„Taky jsem přišel na to, že vesmír by nemohl existovat bez sebeuvědomělých bytostí 

v něm.“ 
Shodil z police ručně malovanou porcelánovou cukřenku a jen tak, tak ji zachytil druhou 

rukou. Víčko se však uvolnilo se zařinčením dopadlo na tmavou sklokeramickou desku 
sporáku. 

„Ale, ale,“ Theresa k němu přiskočila, „to je nějaký divoký! Podle Tebe vesmír vzniká 
plnej přemýšlivých částic, jo?“ 

                                                           
21 Neříkejte mi žádné novinky, abych mohl nevědět (abych nevěděl). 
22 „Včera jsem vytvořil zařízení, které umožňuje okamžitý prostorový skok.“ 
23 „Takže teleport?“ 
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„Ne,“ Petr míchal čaj a pozoroval, jak se kousíčky cukru shlukují vprostřed dna šálku, 
„vesmír vzniká vstupem první bytosti obdařené vědomím a zaniká odchodem poslední.“ 

„Takže stačí pozabíjet všechny myslící bytosti v celém vesmíru a ten vražednej planetoid 
přestane z ničeho existovat, protože pozbude smyslu?“ Theresa dotykem kontrolovala stav 
desky sporáku. 

„Přesně tak,“ Petr oblízl lžičku vonící po ostružinách a s cinknutím ji odložil na podšálek, 
„a s ním i zbytek tohoto vesmíru.“ 

„Výborně,“ zatleskala Theresa ironicky, „problém vyřešen!“ 
„To není všechno,“ Petr nahlas usrkl ze svého hrníčku, „tenhleten vesmír jsem vytvořil 

já.“ 
„Tak tos byl včera v docela tvůrčí náladě.” 
„Myslím tím svoje úplně první já. To, které vytvořilo tu zpropadenou Bombu, paměťovej 

modul a časovou kapsli poprvé.“ 
Theresa se posadila naproti němu k malému kuchyňskému stolku: „A jak se Ti, teda mu, 

to podařilo?“ 
„Koukni,“ Petr vzal ubrousek a ze stojánku na lince vytáhl propisku, „tohle je vesmír 

mého prvního já.“ 
Nakreslil kolečko. 
„Tohle kolečko představuje všechny dimenze promítnuté do dvojrozměrné plochy. 

Označuje všechno, co se v tom vesmíru kdy stalo, děje a stane. Ve všech prostorových roz-
měrech. Kompletní obrázek.“ 

Theresa přikývla: „To není tak obtížné.“ 
„A teď si představ, že do minulosti pošleš předmět, o kterém víš, že se v minulosti 

nevyskytoval,“ Petr doprostřed kolečka udělal malou tečku, „pořád to vypadá jako tentýž 
vesmír?“ 

„To ne, prostě se změnil za chodu,“ Theresa vypadala zmateně. 
„Proboha, jak za chodu!“ Petr se zamračil, „Thereso, jsi kvantová fyzička a specializuješ 

se na časové paradoxy. Za jakého chodu, když je to právě čas, který měníš?“ 
„Nech si to. Ty nad tím přemýšlíš už několik týdnů. Nejmíň od té konference, cos tak 

chytře svolal. Tak nedělej ramena.“ 
„Promiň,“ Petr zmačkal svůj nákres a obloučkem jej hodil do koše, „je to jiný vesmír. 

Úplně nový, nablýskaný, se svou vlastní a neměnnou časovou přímkou. Vesmír, ve kterém 
žijeme, vytvořilo moje první já.“ 

„A ten starý?“ 
„Fuč, v čudu, zničen, neexistuje,“ Petr se pohodlněji opřel o rozložité opěradlo kuchyň-

ské židle. 
„A tenhleten alternativní vesmír --“ 
„-- nový vesmír,“ přerušil Theresu Petr, „slovo alternativní implikuje, že existuje ještě 

nějaký další vesmír. To není pravda, aby vznikl nový vesmír s odlišnou časovou přímkou, 
musí ten starý zaniknout.“ 

„Tenhleten nový vesmír,“ Theresa se na Petra pozorně zadívala, „obsahuje i všechny 
uvědomělé bytosti vesmíru zaniklého, ano?“ 

„To záleží na změně, která se v zanikajícím vesmíru udála. Pokud bys například opravdu 
vyvraždila všechny sebeuvědomělé bytosti v celém vesmíru, pravděpodobně by žádný nový 
ani nevznikl.“ 

„Dobře, ale co pokud bys udělal jen nějakou drobnou změnu. Například položil hrníček 
na stůl o sekundu dřív, než je psáno ve vesmírným scénáři. Potom by nový vesmír zahrnoval 
všechny bytosti starého vesmíru, ne?“ 
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Petr se široce usmál: „To ano, v tom je ale ten vtip. Ty bytosti bychom nebyli my. My 
bychom byli bezpečně mrtví. Respektive naše vědomí by byla.“ 

„Cože?“ Theresa položila dlaně na desku stolu. 
„No ano,“ Petr došel ke dřezu a nechal se syčením odtéct studenou vodu, aby mohl umýt 

prázdný hrníček od čaje, „všechno ve vesmíru existuje v malých, dále nedělitelných jednot-
kách - kvantech. O prostoru, hmotě a energii se to vědělo už docela dávno. Že je kvantován 
i čas jsi dokázala právě ty před šesti lety.“ 

„Pokud zanedbáme další dimenze,“ Petr uskočil spršce, která z dřezu vyrazila, jak proud 
vody narazil na žlábek volně položené čajové lžičky, „které jsou mimochodem taky kvan-
tované a můžu to dokázat, nezbývá zdánlivě nic, co by jednotlivá kvanta mohlo lepit k sobě, 
něco spojitého. Jak to, že se tedy vesmír vůbec obtěžuje existovat?“ 

„Naznačuješ snad, že to pojítko je vědomí?“ Theresa vypadala šokovaně. 
„Ano,“ Petr ji pohladil po ruce, „lidské či jakékoliv jiné vědomí je tím lepidlem, tím jedi-

ným spojitým prvkem celého vesmíru. Vědomí nemůžeš rozdělit na kvanta, je souvislé a do-
konale hladké.“ 

„Takže když jeden vesmír zanikne --“ 
„-- musí zároveň zaniknout i všechna vědomí v něm, aby byla hned nato vytvořena 

v novém vesmíru a tím nastartovala jeho chod. Je to jako bys přestřihla nekonečně dlouhou 
nit a jednu polovinu jí zahodila. Dostaneš identickou nit, ale přesto bude část chybět.“ 

„Převedeno na vědomí bude chybět ta část ze starého vesmíru, totiž tvoje osobnost. 
Prakticky zemřeš. Uvidíš záblesk a fíí – už se neprobudíš. Místo tebe se probudí identická ko-
pie tvého vědomí se všemi vzpomínkami, zážitky a pocity a bude vehementně popírat, že by 
ještě před pár minutami neexistovala.“ 

Theresa se zakoktala: „Ne-nemůže se ta tvoje teorie plést?“ 
„Může,“ Petr se labužnicky odmlčel, „ale neplete. Pokud chceš, můžeš se nechat někam 

teleportovat a uvidíš sama. Ta moje mašinka dělá v principu to samý, rozloží tě, ustřihne tvoje 
vědomí a naváže jej na jiném místě v prostoru. Jen to dělá ve třech dimenzích místo 
jedenácti.“ 

Theresa vyskočila ze židle a ta se převrhla: „Takže --“ 
„-- jsme v pasti, nemůžeme udělat vůbec nic, co by nás v tomhle vesmíru zachránilo. Ten 

planetoid nás musí zničit. Pokud to odvrátíme, změníme časovou přímku tohoto vesmíru a 
zemřeme, aby naše nová vědomí mohla žít,“ Petr postavil židli zpět na nohy. 

Snědé tváře mladé ženy, které byly ještě před chvilkou plné života, pobledly a do 
tmavých, hlubokých očí jí vhrkly slzy. 

„Ty hajzle!“ vykřikla pak fyzička, prudce vstala a praštila pěstí do stolu, „Ty zasranej 
hajzle!“ 

Petr otevřel dveře a přes rameno se ohlédl do místnosti: „Díky za snídani. Máš to tu 
pěkný.“ 

 
 

14. 
 

Čas hrál proti němu. Aulou se rozlehla tupá rána, jak Petr stiskl spoušť akustické vrtačky nas-
tavené na nejvyšší výkon a rozptyl. Pevné iridioplatinové dveře se prohnuly a teskně zasku-
čely v masivních ocelových pantech. 
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Dva mariňáci ze strážní komory chvíli zděšeně přihlíželi počínání vedoucího projektu 
Mayhem, což Petrovi dalo dost času, aby spoušť nástroje stiskl podruhé a nadobro tak s vůní 
taveného kovu poslal mnohatunové dveře daleko do tmy Nevadské pouště. 

Petr zahodil těžkou vrtačku a rozeběhl se mezi budovy základny. Noční režim s sebou 
přinášel povinnost absolutního zatemnění, měsíc v úplňku však komplex potahoval jiskrným 
bílým svitem. 

Po pár krocích se nad jeho hlavou rozkvílel až do morku kostí vnikající zvuk sirén. 
„Code blue!“ zahřměl strojový hlas a přikázal tak základnu neprodyšně uzavřít. 
Petr zatočil na hlavní silnici vedoucí k aeropadu. Rozmazané obrysy štíhlého letounu 

Freebird ho donutily ještě zrychlit. Zalykal se nedostatkem kyslíku. Pryč byly doby, kdy jeho 
tělu nečinilo potíže denně běhat mnohakilometrové trati. Z budov podél široké cesty zvědavě 
vykukoval personál základny. 

Daleko za Petrovými zády zazněl chraplavý hlas startujícího džípu. Petr se modlil, aby jej 
jeho pronásledovatelé nedojeli dřív, než dorazí k letounu. Hořící plíce zoufale žádaly o větší 
přísun vzduchu, který jim však Petr nemohl poskytnout. 

Vysílačky veškerého bezpečnostního personálu zašveholily simultánně: „Subject must not 
be injured!“[24] 

Zmatení vojáci sklonili automatické zbraně a rozeběhli se za Petrem. 
„Do it! Shoot!“[25] zařval Petr přeskakujícím hlasem a zamával rukama. 
Už jen sto metrů! Za svými zády uslyšel klapnutí následované zasyčením kovového lanka 

taseru. Vrhl se k zemi do neumělého parakotoulu. Elektroda, která jej měla znehybnit, pro-
svištěla těsně nad Petrovou hlavou. 

Když se zase narovnal, povalil kopem pohotového staršího vědce, který se mu postavil do 
cesty k letadlu, a přiskočil k chladnému ocelovému trupu. Z náprsní kapsy košile vyrval ukra-
denou přístupovou kartu a přitlačil ji vší silou na kruhové čidlo. Výklopné dveře se bezhlučně 
otevřely. 

Petr vskočil do prostoru pro cestující a kopem do páky manuálního ovládání dveře zase 
přirazil. Několik pažeb zlostně dopadlo na místo, kudy se Petr ještě před chvíli prosmýkl. 

Protiletecké kanóny se skřípěním namířily své hlavně k nebi. Reflektory na celé základně 
se s dutým klapnutím rozžaly. Petr vyplivl nahromaděné sliny a zamířil k pilotní kabině. 
Otevřel dveře a překvapeně se zadíval do tváře Jonase Quanta stojícího naproti němu. 

„You should have known,“[26] Jonas se rozpřáhl. 
Petr se omluvně usmál předtím, než ho tvrdá pěst srazila k zemi a omráčila. 
 
 

15. 
 

„Rise and shine, Dorothy! Time to wake up,“[27] Richard Nash poplácával Petra po tváři. 
Petr zamžoural do ostrých světel na stropě ošetřovny. Bolestivě otočil hlavou a zahlédl, 

jak mu sestřička zavěšuje novou infuzi. 
„Jsi dehydrovaný,“ astrofyzik seděl vedle Petrovy postele a jemným hadříkem z mikro-

vláken si čistil brýle. 
„Co se…,“ Petrovi se těžko artikulovalo. 

                                                           
24 „Subjekt musí zůstat nezraněn!“ 
25 „Do toho! Střílejte!“ 
26 „Tohles měl vědět.“ 
27 „Vstáváme, Alenko. Je čas se probudit.“ 
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„Pokusil ses unést Freebird a zmizet,“ Nash namířil brýle proti světlu a zaostřil na jejich 
skla, „což se ti, přiznejme si, nemohlo povést. Ještě nám totiž musíš pomoci se zbavit našeho 
malého problému.“ 

„To… není…“ 
„-- možné, já vím,“ astrofyzik si nasadil brýle zpátky na nos, „ale tohle tě třeba přesvědčí, 

že by ses mohl snažit víc spolupracovat.“ 
S těmito slovy pohodil na Petrovu přikrývku čistě bílou obálku. Petr ji vzal do brnících 

prstů a odhodil s úšklebkem na zem. Nash ji sebral a s chladným pohledem vložil zpět do 
Petrovy ruky. 

Ozvala se rána, jak jedna ze sester na druhé straně místnosti upustila podnos s léky. Petr 
chvějícíma se rukama rozlepil obálku a vytáhl z ní polaroidovou fotografii. Když se na ni 
podíval, zvážněl. 

„Spadla ze schodů,“ Richard Nash vstal, „byla to nepříjemná nehoda. Byla by vážně vel-
ká škoda, kdyby se jí stalo ještě něco vážnějšího.“ 

„Ty seš bastard, Nashi,“ Petr se pokusil posadit, ale kolem páteře mu projela chladná 
řezavá bolest. 

„Nikoliv,“ astrofyzik se naklonil ke stolečku, na kterém stál starý CD přehrávač, „jen 
jsem si taky našel svoje místo v tomto projektu. Odpočívej a tuhle písničku si poslechni kvůli 
mně.“ 

Stiskl tlačítko a Eurythmics spustili svůj hit I saved the world today. 
Petr zavřel oči a odložil fotografii potlučené Johanky s uslzenýma očima a roztrženým 

rtem na stolek vedle postele. 
 
 

16. 
 

„I’ve screwed up jumper sixteen,“[28] zašeptal Petr unaveně, když spolu s Theresou na 
urychlovači prováděli už patnáctý experiment toho dne. 

„Cože?“ Theresa ani neodtrhla oči od tunelu urychlovače. 
„Že jsem zmrvil šestnáctej můstek,“ Petr stiskl pár tlačítek na ovládacím panelu, „na zá-

padce Bomby.“ 
„A to znamená?“ 
„Že jakkoliv je to geniální mechanismus, který ani zdaleka netuším, jak jsem mohl kdy 

vymyslet,“ Petr ironicky rozhodil rukama, „má vadu, která mu dokonale zabraňuje pracovat 
tak, jak jsem původně zamýšlel.“ 

Theresa si Petra přeměřila: „Tys udělal chybu? Ty?“ 
„Přišel jsem na to nedávno,“ Petr stiskl velké červené tlačítko a urychlovač Adelaide 

začal s hučením krást energii třetině Spojených států, „ten můstek nefunguje, a to způsobuje, 
že západka je stejně pevná jako slupka Bomby.“ 

„Při dosažení kritického náboje měl právě tenhle můstek západku deaktivovat, což by 
znamenalo, že by Bomba začala chrlit obrovské množství energie v extrémně tenkém paprs-
ku. Tím paprskem bys mohla Styx doslova rozřezat na maličké částečky, vychýlit ho z jeho 
dráhy, cokoliv. Jak říkám, geniální.“ 

Theresa se posadila do hlavního křesla velína: „Opravit ho asi nemůžeš, že?“ 
„To bych musel Bombu prve otevřít,“ Petr se ušklíbl, „a to si vzhledem k množství ener-

gie, kterou váže, rád odpustím. Ale můžu vytvořit novou, funkční.“ 
                                                           
28 „Zmrvil jsem šestnáctej můstek.“ 
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„Nash ti nedovolí ji poslat zpátky,“ Theresa založila ruce na prsou, „ani nikdo jiný. Změ-
nil bys minulost. Zničil vesmír. Prostě velký bada-bum. Těžko někomu vysvětlíš, že jejich 
nově vytvořená vědomí by byla zachráněna.“ 

„Ty nemáš strach?“ Petr se zadíval na krásnou, rozhodnou ženu a uvědomil si, že jej prá-
vě v tuto chvíli nesmírně přitahuje. 

„Ne,“ Theresa zaklonila hlavu, „je to zbytečný.“ 
„Zítra začneme stavět časovou kapsli. Temporální jednotku už mám hotovou.“ 
„A proč ty tohle všechno děláš? Proč si nesedneš a jednoduše nepočkáš… já nevím – na 

konec světa?“ 
Petr sklopil oči: „Bylo by to zbytečný.“ 
 
 

17. 
 

„Ještě máme měsíc čas to vyladit, ale myslím, že je hotovo!“ čeština jak z praku zazněla 
hangárem.  

Přítomní vědci se na Petra nechápavě podívali. 
„Sorry, was that Czech?“[29] 
Uvolněný smích, kterým okolostojící zareagovali, Petra dokonale překvapil. 
„Oni si myslí, že ten stroj je zachrání,“ zašeptal Petr, „je to tak, Nashi?“ 
Richard Nash, stojící po Petrově boku, přikývl. Spolu pozorovali pět metrů dlouhý a dva 

metry vysoký vejčitý předmět potažený stříbrnou blánou, která odrážela okolní světlo zpět do 
prostoru a působila jako nedokonalé zrcadlo. 

„Jak ho chceš nazvat, Petře?“ 
Petr bezeslovně pokývl k místu, kde se dala tušit špice stroje. Hladký stříbrný povrch tam 

byl rozbrázděn dvanácti písmeny. 
„Silver Mahler,“ Richard krátce zapřemýšlel a pak se ironicky usmál, „časoskokan 

Mahler z té tvé knihy. Vtipné.“ 
Petr pokrčil rameny: „Připadlo mi, že to tak má být.“ 
„Tak do toho,“ Richard poplácal Petra po rameni a začal vystupovat po žebříku do kon-

trolní místnosti. 
„OK, guys, keep moving. Let’s see that handsome dancing!“[30] Petr pažemi rozháněl 

vědce a techniky, kteří se nemohli nabažit toho pohledu. 
Když v hangáru osaměl, přistoupil k lesklému tělu časové kapsle, na několika místech se 

jej něžně dotknul a ustoupil. Do dokonale hladké plochy se jakoby vyřízl obdélníkovitý otvor 
a od jeho středu se až do stran rozlil obraz, na kterém šlo rozeznat několik ovládacích tlačítek 
a blikající kurzor konzole. 

„Nastavuji čas Skoku na T plus pět sekund.“ 
V kontrolní místnosti nad Petrovou hlavou vládlo posvátné ticho, deset párů oči se upí-

nalo na majestátné křivky stroje času. 
„Nastavuji destinaci na místní koordináty. Čas T plus patnáct sekund. Prosím, potvrďte 

zadané údaje,“ Petr se otočil směrem k neprůstřelnému sklu kontrolní místnosti. 
Operátor vyťukal pár povelů do klávesnice a potom vzhlédl: „Potvrzuji. Údaje uzam-

čeny.“ 
„Máte zelenou,“ chraplavý hlas Richarda Nashe neskrýval přídech satisfakce. 

                                                           
29 „Omlouvám se, řekl jsem to česky?“ 
30 „Dobře, chlapi, pohyb. Uvidíme, jak ten fešák umí tancovat!“ 
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Petr se otočil zpět k dotykovému displeji a stiskl jedno z tlačítek. Displej zase zmizel a 
Petr pár kroků poodstoupil. 

Chvíli nato zmizel i dvacetitunový kovově lesklý trup lodi. Nosníky, které jej podpíraly, 
úlevou zavrzaly. Všichni přítomní se jako jeden muž podívali na hodinky. 

Desatero úst odpočítávalo zbývající sekundy: „… three, two, one --“ 
Kovové nosníky znovu zasténaly, když se na témže místě časová kapsle opět zhmotnila. 
V kontrolní místnosti propukly neřízené oslavy. 
 
 

18. 
 

„The time has come to inform the public about the results of the Mayhem project,“[31] Richard 
Nash se zadíval do objektivů kamer deseti vybraných novinářů pozvaných na tiskovou 
konferenci v Oblasti 51. 

„Jak jsme vás informovali v průběhu posledních let, dosáhli jsme v rámci Projektu mnoha 
významných výsledků,“ Nash se otočil k Petrovi sedícímu po jeho pravici a položil mu ruku 
na rameno, „a díky doktoru Křížovi máme dokonce k dispozici funkční prototyp stroje, který 
umožňuje cestování časem!“ 

Na podlouhlý stůl, za nímž sedělo třináct postav, se s cvakáním snesla sprška blesků. 
„Můžeme tedy,“ astrofyzik položil druhou ruku sevřenou v pěst na desku stolu, „všechny 

své nové poznatky poslat zpět do naší společné minulosti. Tím získáme našim minulým já 
další čas k realizaci našeho plánu odstínění planetoidu Styx.“ 

„Promiňte,“ jedna z novinářek se neudržela, „Dana Huxley, Daily Mirror. Co se tedy sta-
ne v této době, až se pan Kříž vrátí zpět do minulosti?“ 

„Předpokládáme, že se planetoid přemístí mimo kolizní kurz či zmizí úplně podle toho, 
jak s ním naše minulá já naloží,“ Richard Nash se nadechl, aby pokračoval, „a --“ 

„-- nezlobte se,“ černovlasá novinářka astrofyzika přerušila, ještě než stačil nakousnout 
novou větu, „ale panují jisté obavy z teorie, již vědci nazývají efektem motýlího křídla. Pokud 
změníme minulost, nezměníme v důsledku toho drastickou měrou také svoji přítomnost?“ 

„Na tuto otázku Vám, slečno Huxley, asi lépe odpoví právě Petr Kříž, který je odbor-
níkem na časové paradoxy.“ 

Petrova nevýrazná tvář se naklonila blíže k mikrofonu a jeho hluboce zapadlé oči se pev-
ně upjaly na jednu z kamer: „Nezměníme.“ 

„Děkuji, Petře,“ Richard Petra poplácal po zádech a ten mu na oplátku věnoval vražedný 
pohled, „další otázky?“ 

 
 

19. 
 

Drobečky pečiva padaly na pomačkaný časopis pod Petrovýma nohama. První skokan v čase 
seděl sám ve třetí řadě projekčního sálu a zadumaně ukusoval malé kousky rohlíku. Za jeho 
zády zaskřípěly obouzvratné dveře a úzkou uličkou zazněl klapot vysokých podpatků. 

Příchozí žena v přiléhavých černých šatech se posadila na sedačku vedle Petra a zaklonila 
hlavu přes opěradlo. 

                                                           
31 „Přišel čas informovat veřejnost o výsledcích projektu Mayhem.“ 
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„Volala Johanka,“ hlesl Petr přiškrceně, „říkala, že na sebe mám v té daleké minulosti 
dávat pozor.“ 

Theresa pokývla. 
„Prý,“ Petr pevně stiskl zuby a potom se zhluboka nadechl, „prý se pak mám vrátit zpátky 

do budoucnosti. Za ní do budoucnosti. Brečela jako želva, ona… ona nikdy před nikým ne-
brečí, ale teď…“ 

Petr si ukousl pořádný kus rohlíku a zuřivě ho žvýkal. 
„Ona to ví… nebo tuší, že to nemůže dobře dopadnout. Má mě přečtenýho. Chtěl jsem ji 

aspoň ještě jednou v životě…“ 
Therese se v zarudlých očích zaleskly slzy. 
„… políbit, já --“ Petrův hlas přeskakoval, „-- nebo obejmout, moci se jí dotknout. Slyšet 

ještě jedno z jejích krásných citoslovcí … přivinout k sobě a zabořit hlavu do jejích vlasů, já 
bych --“ 

Schoval obličej do dlaní, předklonil se a nechal své mnoho let nezkracované, neupravené 
černé vlasy, aby jej hladily po tvářích. Pak zvedl hlavu a sepjatýma rukama praštil do sedadla 
před sebou a to se s plastovým křupnutím zakymácelo. 

„Řekl jsem jí, ať se nebojí,“ Petr si skelným pohledem prohlížel ostrou hranu nakřáplého 
plastu, „že to nějak vyřeším.“ 

„A přitom,“ odkopl časopis pod svýma nohama o řadu níž, „se vrátím o dvacet let zpátky, 
ukradnu z knihovny knihu a hodím ji pod jednu z laviček, uložím Odkaz na určené místo, nas- 
tavím vysílač na rok 2028 a zmizím. Nedá se tomu --“ 

Petr se zarazil v polovině věty a strnul. Pevně se chytl opěrek sedadla až mu zbělely klou-
by na rukou. Do tváří se mu nahrnula červeň. Pootevřel rty a potom se zuřivě rozeběhl ke 
dveřím. Rozrazil jejich křídla a vyběhl na chodbu. 

Theresa vstala a uhladila si nakrabacené večerní šaty. 
 
 

20. 
 

„There’s no time, wake up!“[32] 
Vincent otevřel oči a zadíval se na strop. Pětadvacetiletý Australan byl největším mate-

maticko-fyzikálním géniem všech dob. V deseti letech se u něj projevila duševní choroba zná-
má jako autistický savantismus, od té doby se mladý Vincent Cassidy uzavřel světu a věnoval 
se výhradně studiu vysoké matematiky a fyziky. Jeho schopnost absolutní rekombinace naby-
tých poznatků mu umožňovala spolu s matematickým savantismem řešit i ty nejobtížnější 
výpočty a ověřovat nové hypotézy rychleji, než by to dokázaly kvantové počítače. 

„Vincente, potřebuju, aby ses soustředil. Uděláš to pro mě?“ Petr se posadil na dřevěnou 
trojnožku vedle Vincentovy postele. 

„OK,“ Vincent se otočil na bok, podepřel si hlavu a zadíval se někam za Petrova záda. 
„Pamatuješ si, jak jsme se bavili o predeterminaci?“ Petr jen stěží krotil vzrušený hlas, 

„O tom, že nemůžeme změnit nic, co se už stalo a co se stane?“ 
Vincent zakýval i zakroutil hlavou: „Ano, Petře.“ 
„Moje první já zničilo svůj vesmír a vytvořilo tento,“ Petr si přitáhl stoličku blíž k Vin-

centově posteli, „a tento vesmír obsahuje smyčku vedoucí sama na sebe, takže by měl exis-
tovat navěky, je to tak?“ 

Mladý génius znehybněl: „Ne.“ 
                                                           
32 „Není čas, vzbuď se!“ 
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„Takže tys o tom celou tu dobu věděl?“ Petr překvapeně zamrkal. 
„Ne.“ 
„Došlo ti to taky až teď?“ 
„Ano.“ 
Petr přerývaně dýchal: „A mohl bys mi v rychlosti propočítat, jaký dopad na kontinuum 

bude mít, pokud z Teorie vyčleníme jednotku z lambda množiny jako nezávislou veličinu? 
Kvantovým počítačům by to trvalo týdny, ale tolik času nemáme. Já to potřebuju vědět!“ 

Vincent se zamračil a zavřel oči. Petr se neodvažoval ani hlesnout. Na chodbě se ozvaly 
kroky a zaklapnutí dveří. 

Mladý muž otevřel oči a řekl: „Tužku a papír.“ 
Petr se na něj nevěřícně zahleděl. Vincent nikdy nepotřeboval tužku a papír. Vždycky se 

zdálo, že jeho schopnosti jsou omezené jen jeho obrovskou neochotou řešit přesně to, co se po 
něm chtělo. 

Petr prohledal kapsy pláště a našel svůj poznámkový blok spolu s notně zbroušenou 
tužkou. 

Vincentovy rty se pohybovaly. Nabízené předměty Petrovi téměř vytrhnul z rukou a začal 
obrovskou rychlostí pokreslovat papír značkami, jichž většinu Petr vůbec nepoznával. 

Uplynula půlminuta a Vincent zlomil tuhu. Petr okamžitě začal po kapsách pláště hledat 
další tužku, ale Vincent blok s výpočty odložil. 

„Hotovo.“ 
Petr si natočil úzký notýsek k sobě a zahleděl se na mnohokrát podtržený výsledek. 
 

λ1 = ∞ 

 

 

21. 
 

Petr stál u vrat hangáru a z povzdálí pozoroval netečnou krásu časové kapsle, která se blyštěla 
v nazelenalém světle elektronových výbojek. 

Přemýšlel o svobodné vůli. Lidé, kteří kopírují čas po směru toku, ji nemají. Ozvěna jeho 
kroků naplnila všechny rohy hangáru. Jako zpětnému skokanovi časem se mu toho privilegia 
dostane. Jeho lambda vědomí se z konstanty rozroste až na abstraktní nekonečno.[33] 

„Vědomí bez hranic,“ Petr ta slova sotva zašeptal a přesto se jich polekal. 
S polodivokým pohledem přistoupil až k tělu Silver Mahlera a přejel prsty po jeho chlad-

ném těle. Statická elektřina mu uštědřila citelnou ránu a Petr se zasyknutím ucukl. 
Pokoušel si představit, jaké to je, obsáhnout všechno, co vesmír obsahuje. Všechny mož-

né křižovatky alternativních realit. Možná východiska, slepé uličky. Jaké to je vidět najednou 
veškeré vzájemné vazby i mezi těmi nejtitěrnějšími částečkami? 

Vzhlédl a zahleděl se do kovové černi komína, kterým dnes mohutný jeřáb kapsli vyz-
vedne na povrch, kde již druhým dnem kotví solární vesmírná loď Oddysey. 

Zarostlá tvář jednatřicetiletého Petra Kříže se vyhladila, jak se první skokan v čase široce 
usmál. Psal se šestnáctý červenec 2038. 

 
 

                                                           
33 Jak Theresa naznačovala v deváté kapitole, objekty, které se vrátí zpět v čase, ztrácejí vazbu na časovou 
přímku toho konkrétního vesmíru. To samé platí pro subjekty. Vědomí takového subjektu pak může nahlížet na 
časovou přímku a další atributy vesmíru jakoby z „vnějšku“. 
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22. 
 

Johanka dřepěla před televizí a sledovala časovou kapsli, jak volně visí v prostoru. Oddysea 
se právě blížila ke svému kotvišti na Mezinárodní vesmírné stanici a ladně povlávala jako pa-
vučiny tenkými solárními plachtami. 

Šest miliard lidí u obrazovek naslouchalo komunikaci mezi oběma loděmi. 
„C’est impossible!” zazněl polohlasně drsný mužský hlas následovaný táhlým, nízkým 

tónem. 
Ticho, které se potom rozhostilo, působilo téměř magicky. Přerušil ho až Petrův vzdo-

rovitý hlas. 
„Já ti dám impossible!“ zapraskalo rádio z druhé strany a stříbrné plavidlo zmizelo. 
 
 

23. 
 

Chladný vánek hornolomnické noci hladil Petra po tváři a probíral se pramínky jeho uhlově 
černých vlasů. Pár metrů od Petrových nohou ležela jeho helma a ještě o kousek dál ze země 
trčela titanová krabice obsahující paměťový modul, Bombu a jména osob zúčastněných na 
projektu Mayhem. 

Petr neklidně vydechl a jeho tělo sebou několikrát zacukalo. Pak otevřel oči, s nelidským 
zaskučením se chytil za hlavu a přitáhl kolena k bradě. Neohrabaně se otočil na záda, rozhodil 
rukama a zaryl nehty do hlíny. Trhavé pohyby ustaly. 

„Takové to tedy je,“ pomyslel si Petr, „neomezené vědomí.“ 
Lidské vědomí svázané zákony příčinnosti se podobá paprsku, který na své cestě protne 

tu dobrý nápad, tu fantastický obraz, tu filosofickou myšlenku. Jedno po druhém, bez mož-
nosti volby směru, kam se ubírat. 

Petrův mozek právě zápolil s vědomím, které se mohlo dle Petrovy vůle kolem sebe roz-
hlížet na všechny strany. Dokázalo vidět všechny nápady, souvislosti a pravidla v jednom 
okamžiku. Schopnost zabývat se rovnocenně milionům témat zároveň se fyzicky projevovala 
jako ta nejmučivější migréna. 

Petr zaťal pěsti a posadil se. Zavřel oči a procházel veškeré možné alternativy vlastního 
konání. 

„Musí tu být,“ Petr se zamračil, „… aspoň jedna!“ 
Obrazy za Petrovými víčky se míhaly čím dál rychleji. Petrova hlava se roztřásla sou-

středěním. 
„Jedna, jediná, prosím!“ Petrovu skráň zvlhčila stružka potu. 
Nekonečný počet východisek se slil v dokonalý obrazec spějící do jediného bodu. 
Petr vyděšeně otevřel oči. 
 
 

24. 
 

Seděl na hrázi opřený o betonovou zídku a vnímal hořkou vůni rezavějícího zábradlí. Jeho 
rozhodnutí obětovat tento vesmír tak, aby se lidé toho příštího dokázali vyhnout katastrofě, 
bylo v rozvalinách. Oni se jí totiž nevyhnou. 

 „Realita páchá sebevraždu,“ napadlo ho mezi stovkami dalších myšlenek. 
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Probíral se jimi s pocitem nesmírné lítosti. V medyňku za jeho zády se rozbzučelo trio ci-
kád a stupňovalo svůj koncert až najednou utichlo, aby jej za pár sekund opakovalo znovu a 
s ještě větší intenzitou. 

Fakt, že Země je jediná planeta obývaná sebeuvědomělými bytostmi, Petra nepřekvapil. 
Že její zánik bude znamenat i konečnou destrukci všeho a navždy – to předpovídal taky. 

Co nepředpokládal, byl fakt, že neexistuje žádná akce, která by takovou katastrofu mohla 
odvrátit. 

Nově nabytá možnost svobodné volby připadala Petrovi svazující. Ještě než cokoliv udě-
lal, viděl následek svého činu. Myšlenka, že by se nerozhodl pro nejlepší z alternativ, mu na-
jednou přišla nebývale absurdní. 

Teď se zvedne, loktem vysklí okno hornolomnické knihovny, ukradne knihu se sebranou 
tvorbou Roberta Silverberga a nastraží ji pod lavičku na návsi. V lese za obcí potom zakope 
zbylé předměty a aktivuje miniaturní vysílačku, která přesně za deset let, až satelit Artifact 
objeví blížící se planetoid, vyšle signál na tísňové frekvenci, kterou v tu dobu bude zrovna 
používat NASA. 

Potom se ztratí. Vycestuje a naplno si užije svých zbývajících dvacet let života inkognito 
někde u Karibského moře, zatímco jeho o dvacet let mladší já bude zápolit s nefunkční Bom-
bou v rámci projektu Mayhem. 

Nebo se může rozhodnout udělat něco, co v minulých smyčkách neudělal, tím porušit 
časovou přímku, tento vesmír zničit a vytvořit ten úplně poslední, po kterém už nebude vůbec 
nic. 

Při pomyšlení na absenci všeho se Petr otřásl. Projel jím tisícinásobně zesílený pocit 
prázdnoty, chladu a paniky, jaký prožíval vždycky, když přemýšlel o definitivnosti smrti. 
Nahmatal na zemi špičatý kámen a pevně stiskl. Bolest mu pomohla se uklidnit. 

Tohle nemůže, nesmí. Na něco takového nemá člověk právo. Vzpomněl si, jak se ho 
Johanka bezelstně ptala ‚Zachráníš nás, no že jo?‘ a vztekle mrštil kamenem do rybníka. 

Po hladině se rozeběhla velká kola a Petr je zamyšleně pozoroval. V jeho očích se mísila 
bolest se zklamáním a nezájmem. 

„Můžu se rozhodnout,“ sevřel ruku v pěst. 
Doslova ze sebe strhal horní část svého skafandru a z vnitřní kapsy vylovil černé oválné 

pouzdro. Zlomil jej v půli a do ruky mu vypadla miniaturní vysílačka. Bílá dioda na jejím 
vrcholu co pět sekund zablikala. Cosi v Petrovi mu přikazovalo, aby vysílačku uložil do tita-
nové krabice, ale ten se rozhodl neposlouchat. 

Vstal, sevřel vysílačku pevně do dlaně a vysokým obloukem jí mrštil směrem do středu 
vodní plochy. 

S posledním bílým zábleskem se ozvalo i žblunknutí. 
Petr se napřímil a ucítil, jak osvěžující letní větřík z ničeho nic přestal vanout. Setmělo 

se. Poslední skokan v čase překvapeně pohlédl na místo, kde chyběl stříbrný kotouč měsíce. 
Od západu se napříč tmou rozpíjela rudá záře, jako by někdo stahoval oponu. 

Potom začaly hasnout hvězdy. Záře se jako mor šířila celou inkoustově černou oblohou a 
nabývala na sytosti. Z jasně červené se změnila na žlutou, rychle bělela a nezadržitelně mířila 
k osamělému muži. 

Petra zachvátila panika, vyděšeně couvl, chytil se oběma rukama vratkého zábradlí a 
zašeptal: „Johanko…!“ 
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Tento dokument můžete v nezměněné podobě šířit, jak se Vám zlíbí. Budu velice rád, 
pokud povídku pošlete svým známým. Pakliže byste však měli zájem text někde uve-
řejnit či přetisknout, prosím, kontaktujte mne. 


