Zajdel A5 - zlom

8.9.1956 20:49

Stránka 1

TRIFID

Zajdel A5 - zlom

14.9.1956 22:59

Stránka 2

Janusz A. Zajdel
Limes inferior
Copyright © by Jadwiga Zajdel and Joanna Zajdel-Przyby∏
Translation © Jaroslav Ol‰a Jr. a Pavel Weigel, 2012
Cover © rolffimages | Bigstockphoto.com
© Stanislav JuhaÀák – Triton, 2012
ISBN 978-80-7254-678-7
Nakladatelství Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10
www.triton-books.cz

Zajdel A5 - zlom

8.9.1956 20:49

Stránka 3

Zajdel A5 - zlom

8.9.1956 20:49

Stránka 4

Zajdel A5 - zlom

8.9.1956 20:50

Stránka 5

Zajdel A5 - zlom

8.9.1956 20:50

Stránka 7

7

Nad hladinou se válela mlha – jemn˘ závoj zmûkãující siluetu mûsta, jehoÏ panoráma odtud vypadalo jako úzká
‰edivá stuha, nahoﬁe rozervaná a roztﬁepaná do fantastick˘ch obrazcÛ, rozprostﬁená na rozhraní nebe a vody.
Loì se línû kolébala na drobn˘ch vlnkách, které jí pravidelnû naráÏely do boku. Rytmus kolébání lodû a ‰plouchání vody byl uspávající.
Lidé rozhodnû chtûjí od Ïivota pﬁíli‰ – meditoval Sneer,
nataÏen˘ na pﬁídi lodi. Skoro v‰ichni se v potu tváﬁe
a vût‰inou neúspû‰nû snaÏí dosáhnout toho, co lze získat
prost‰ím a jednodu‰‰ím zpÛsobem. Hledají ‰tûstí a uspokojení, aniÏ by se nejprve pokusili zjistit, co ty pojmy
vlastnû znamenají... Pro mû, napﬁíklad, není vÛbec ‰patná pﬁedstava ‰tûstí jako chvíle, kdy leÏím na zádech, kolébají mne vlny a zahﬁívají sluneãní paprsky, kdy ãlovûk
opravdu pociÈuje plynutí ãasu. Rytmus vln ve mnû vyvolává pocit, Ïe jedin˘ proces, kter˘ okolo mne probíhá, je
bûh ãasu, bûh ãistého, vyabstrahovaného ãasu, kter˘ není
naplnûn niãím jin˘m neÏ ‰ploucháním vody pod bokem
lodi. KdyÏ si mÛÏe‰ dovolit nepoãítat nárazy vln a prchající chvíle a plynutí ãasu ti v mysli nevyvolává paniku –
pak jsi opravdu ‰Èastn˘.
Zvedl víãka, a aniÏ pohnul hlavou, pohledem pﬁelétl
jezero. Zdálo se, Ïe opravdu jen pár lidí z milionu obyvatel Argolandu má na otázku ‰tûstí stejn˘ názor jako on.
V jeho zorném poli se kolébalo jen nûkolik plachetnic
a dvû motorové lodû, línû plující s vypnut˘m motorem.
Zbytek lovcÛ ‰tûstí se maãkal na onom potrhaném
prouÏku ‰edi, kter˘ oddûloval temnou modﬁ vod jezera
Tibigan od svûtlého blankytu ãistého nebe nad západním
obzorem.
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·Èastlivec ãas nepoãítá – vzpomnûl si na starou moudrost. Nûco na tom musí b˘t, kdyÏ se to ﬁíká uÏ tak dlouho.
Já bych to ale ﬁekl jinak: ‰Èastní jsou ti, kdo ho poãítat nemusejí.
V situaci, kdy nikomu nechybí potrava, odûv, bydlení
a dokonce ani zábava, se vzácností stává ãas sám o sobû
a není uÏ pouze pohybliv˘m plátnem Ïivota, pozadím,
které nenávratnû mizí za oknem jedoucího vlaku. âas je
hlavní sloÏkou skuteãnosti, neoddûlitelnou souãástí existence, trvání... A pﬁesto, lidé jako by si toho nev‰ímali,
neumûjí ho docenit. Stále je‰tû platí stará pravda: ãas jsou
peníze. Peníze se sice uÏ staly prázdn˘m pojmem, zanikly
v prÛbûhu procesu spoleãensk˘ch zmûn, ale ten bezmy‰lenkovit˘, primitivní pﬁístup k problematice ãasu se ve
v‰eobecném povûdomí stále udrÏuje.
Proã? Nejspí‰ proto – odpovûdûl si v duchu Sneer – Ïe
pﬁeváÏná vût‰ina lidí jsou v podstatû bytosti nemyslící
a primitivní. Copak je tak tûÏké pochopit tu do oãí bijící
pravdu, kterou on – Sneer – zformuloval uÏ dávno, je‰tû
jako student: Ïe totiÏ ãas je Ïivot? Îivot je koneãnou ãástí
ãasu, která je ãlovûku dána jako ãist˘ list, kter˘ lze pomalovat, poãmárat nebo jen zmaãkat a vyhodit do ko‰e
na odpadky. âas je prostû Ïivot. A Ïivot je pro lidskou bytost hodnota tak cenná a unikátní, Ïe by byla hloupost
pﬁepoãítávat ho na jakékoliv jiné materiální hodnoty.
Ale kdyÏ jsou oba tyto pojmy – ãas a Ïivot – tak neoddûlitelnû spjaty, Ïe v mûﬁítku jednoho lidského Ïivota
znamenají totéÏ, vypl˘vá z toho, Ïe voln˘ ãas znamená svobodn˘ Ïivot.
Voln˘ ãas je ten, kter˘m mÛÏeme disponovat podle
vlastního uváÏení. Nejvût‰ím bohatstvím ãlovûka je ãas,
kter˘ mu v Ïivotû zb˘vá po odeãtení v‰ech hodin naplnûn˘ch povinnostmi vÛãi spoleãnosti a ãinnostmi nutn˘mi
pro zaji‰tûní dal‰í materiální existence.
Ideálem svobody by tedy byla situace, ve které by ãlovûk disponoval cel˘m sv˘m ãasem. Sneer se tomuto ideálu plánovitû pﬁibliÏoval: z ãinnosti pro dobro v‰ech byl na
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základû zákonÛ, které v Argolandu platily, osvobozen.
Jeho tﬁída ho nepﬁedurãovala k tomu, aby podléhal pracovní povinnosti, vlastní invence a talent mu naopak dovolovaly zmen‰it na minimum boj o prostﬁedky nezbytné
k pﬁíjemnému trávení volného ãasu, nebo, jinak ﬁeãeno,
svobodného Ïivota.
Fakt, Ïe se mu v tomto svûtû daﬁí lépe a Ïije si mnohem
pohodlnûji neÏ jiní pﬁíslu‰níci stejné tﬁídy, nepovaÏoval
Sneer za nic ‰patného. Podle principÛ spoleãenského
systému, ve kterém mu bylo dáno narodit se a Ïít, idea
maximálního pohodlí a svobody pﬁi minimálních povinnostech
a námaze byla totiÏ perspektivním cílem, stavem, kter˘ by
v budoucnu mûl b˘t bûÏn˘ pro obãany v‰ech tﬁíd.
Sneer si myslel, Ïe jen o krok... no..., nebo snad o dva
v˘voj spoleãenské situace pﬁedbíhá. Pﬁed statisticky prÛmûrn˘m ãtvrÈákem, kter˘ smûﬁuje – i kdyÏ pomaleji –
pﬁece jen stejn˘m smûrem, má mal˘ náskok. A historie si
jak známo váÏí prÛkopníkÛ pﬁedbíhajících vlastní dobu,
i kdyÏ se mnohdy netû‰í uznání sv˘ch souãasníkÛ.
Boãní poryv vûtru zhoupl loì silnûji a Sneer, leÏící na
zádech, instinktivnû roztáhl ruce, aby nespadl do studen˘ch vod jezera. Jeho dlaÀ narazila na sluncem rozpálené tûlo dívky, na niÏ, jak tak snoval své úvahy, témûﬁ
zapomnûl.
Ta dívka byla na jachtû úplnû zbyteãnou rekvizitou. Na
dne‰ní projíÏìku si Sneer nikoho s sebou vzít nechtûl.
Nûkdy ãlovûk touÏí vychutnávat plynutí slastného ãasu
o samotû.
Lidské, a obzvlá‰tû dámské spoleãnosti mûl Sneer
dost. Tam, na sou‰i, v barevnû kﬁiklavé dÏungli Argolandu, v pﬁecpan˘ch barech, na ulicích i v hotelov˘ch kabinách...
K˘vl rukou pouze ze zvyku, kdyÏ dnes v poledne zahlédl mlsn˘ pohled dívky, sledující, jak odpoutává
v jachtklubu loì od bóje.
Za chvíli svého gesta litoval, ale uÏ bylo pozdû. Dívka
nacpala v bûhu svou pláÏovou ta‰ku do skﬁíÀky v ús-
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chovnû, skoãila plavnû z nábﬁeÏí do vody a po nûkolika
vteﬁinách se vynoﬁila u boku jachty.
Byl to docela kus – mladá, maximálnû dvacet. Byla
krásnû opálená a mûla ty správnû plné tvary. Ale podobala se tolika jin˘m, které Sneer znal, Ïe ho nemohla nijak
zvlá‰È zaujmout, kdyÏ se pﬁedtím o samotû procházela po
pﬁístavi‰ti. Na‰tûstí to nebyla pﬁíli‰ únavná pasaÏérka.
Hned poté, co loì pﬁekroãila hranici vlnolamu, si sice
sundala horní díl plavek, aniÏ by Sneer cokoliv naznaãil
(povaÏovala to urãitû za minimální revan‰ vÛãi tomu, kdo
plavbu zaplatil), potom se ale uÏ jen opalovala na pﬁídi
vedle Sneera a niãím neru‰ila proud jeho my‰lenek, snad
jen pﬁitaÏliv˘mi tvary svého velkého poprsí, které se pﬁi
kaÏdém vût‰ím zhoupnutí dostávalo do Sneerova zorného pole.
Z tûch nemnoha vût, které prohodili v prÛbûhu nûkolika hodin líného kolébání na vodû, se Sneer dozvûdûl, Ïe
se jmenuje Grazia, studuje historii a její specializací jsou
dûjiny novovûké etiky.
Prezentovat té o polovinu mlad‰í studentce vlastní dost
originální a odváÏné etické názory se Sneerovi nezdálo
vhodné. Hovor na jiná témata se nedaﬁil, a tak se Sneer
zase brzy ponoﬁil do sv˘ch úvah. Úvahy o ãistém, niãím
neru‰eném ãase ho tak zaujaly, Ïe teprve ten náhodn˘ dotyk dívãina ramene mu pﬁipomnûl, Ïe není na lodi sám.
Dívka to pochopila jako jak˘si úvod k dal‰ím dÛvûrnostem a odpovûdûla stiskem dlanû, ale Sneer ve hﬁe nepokraãoval.
„Vracíme se,“ ﬁekl chladnû. „Dostal jsem hlad.“
Hned v dal‰í chvíli tohoto vyznání litoval, protoÏe se
ho zcela bez zábran zeptala, kam pÛjdou na veãeﬁi.
Sneer nebyl lakom˘, dokonce ãas od ãasu za veãer
v dobré restauraci s atraktivní mladou dívkou ochotnû
a hodnû zaplatil – to mu v oãích kolegÛ z jeho branÏe dodávalo lesk a byla to i dobrá reklama –, ale vûdûl také, jak
to dopadne. Dívka byla urãitû zvyklá na fair hru a pﬁímo
planula touhou revan‰ovat se, pﬁiãemÏ – pﬁihlédneme-li
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k jejím studentsk˘m pﬁíjmÛm – ta odmûna mohla b˘t vyjádﬁena jen jedním, dobﬁe znám˘m zpÛsobem. Právû dnes
v‰ak Sneer nemûl na dámskou spoleãnost v hotelové kabinû náladu.
„No...,“ zahuãel a obrátil v dlani Klíã tak, aby si – jakoby
náhodou – mohla v‰imnout symbolu tﬁídy. „Skoãíme si nûkam na bulváru...“ Jeho ãtyﬁky se nelekla. Spí‰ naopak.
„Myslela jsem, Ïe jsi nejmíÀ druhák. V Ïivotû jsem nevidûla ãtvrÈáka, kter˘ si pronajme jachtu na ‰est hodin,“
ﬁekla s úsmûvem a Sneer si teprve teì v‰iml, Ïe má nádherné ‰edozelené oãi, „to musí‰ b˘t dost ‰ikovn˘ ãtvrÈák,
kdyÏ mÛÏe‰ takhle utrácet!“
Jak vidno, byla pﬁipravená na v‰echny varianty rozvoje známosti s náhodnû poznan˘m muÏem, protoÏe kdyÏ
na bﬁehu vytahovala ze své pláÏové ta‰ky odﬁené dÏíny
a témûﬁ nic nezakr˘vající triãko, vypadl jí zevnitﬁ kartáãek
na zuby.
„Pro mû,“ povídala, zatímco se na nábﬁeÏí oblékala,
„nemá tﬁída Ïádn˘ v˘znam. S mojí specializací bych se
mohla stát uãitelkou... No, moÏná i redaktorkou v televizi, ale to uÏ bych musela mít pûknû vysokou tﬁídu... TakÏe bych nejradûji... chtûla ãtyﬁku a mít dost ãasu...“
„Hmm...,“ ozval se v˘smû‰nû Sneer. „KdyÏ jsi hezká
a mladá holka, staãí ãtyﬁka a ‰petka drzosti.“
„Nikdy jsem nemûla velké ambice,“ prohodila a pokrãila rameny. Poté, co se pozornû zadívala Sneerovi do
obliãeje, dodala: „Mám takov˘ pocit, Ïe se ti moc nelíbím.
Urãitû má‰ radûji intelektuálky.“
Sneer postﬁehl v jejím hlase ‰petku zklamání, a protoÏe mûl mûkké srdce, vzal dívku kolem ramen a spoleãnû
se vydali smûrem k centru. Od zaãátku vûdûl, Ïe to takhle
dopadne. Jako ãtvrÈák se nemohl vymlouvat, Ïe musí
brzy vstávat do práce... Po pravdû ﬁeãeno ta holka vÛbec
nebyla ‰patná a moÏná opravdu nemûla body na veãeﬁi.
Sneer si dobﬁe pamatoval vlastní finanãní problémy ze
studentsk˘ch let. A k mládeÏi – zejména pohlaví Ïenského – mûl vÏdy kladn˘ vztah.
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* * *
Filip se probudil mnohem pozdûji neÏ obvykle. Instinktivnû se podíval na hodinky a okamÏitû ho polil studen˘
pot. To se mu stávalo pokaÏdé, kdyÏ zjistil, Ïe pﬁed pozdním pﬁíchodem do práce ho uÏ nezachrání vÛbec nic. Pokou‰ely se o nûj mrákoty pﬁi pomy‰lení, Ïe to zase bude
muset vysvûtlovat kádrovákovi. Filipovo postavení nebylo zrovna nejlep‰í, stále ãastûji sl˘chal o propou‰tûní,
o tom, jak tûÏko takoví jako on shánûjí práci. KdyÏ skonãil ‰kolu, nebyly s tím Ïádné problémy, dokonce i nûkteﬁí
ãtvrÈáci byli povoláváni do práce. Teì uÏ neznamenala jistotu ani trojka.
Jeho vnitﬁní cit pro ãas mu ﬁíkal, Ïe dnes není volno.
Mozek mu pracoval tûÏkopádnû, pomalu, hlava ho podezﬁele tíÏila. Teprve po del‰í chvíli, kdyÏ si pﬁedstavil, jak se
pln strachu plíÏí do osobního oddûlení, a kdyÏ si uÏ témûﬁ
vymyslel zcela originální v˘mluvu, proã pﬁichází pozdû...
mu náhle do‰lo, Ïe se mÛÏe otoãit tváﬁí ke stûnû kabiny
a je‰tû si pár minut klidnû zdﬁímnout – tûch nûkolik minut, které jsou z celého spánku nejpﬁíjemnûj‰í, kdy si se
zavﬁen˘mi víãky mÛÏe vr˘t do pamûti nejzajímavûj‰í epizody z proÏitého snu.
Filip mûl uÏ nûkolik dní dovolenou. Trávil ji sice tady
v Argolandu, protoÏe cesta kamkoliv pﬁekraãovala jeho
finanãní moÏnosti, ale i to málo bylo fajn: mohl se do sytosti vyspat a pak cel˘ den bloumat po mûstû, prohlíÏet
si ãtvrtû, ve kter˘ch uÏ léta nebyl, procházet se v poledne podél bﬁehu jezera Tibigan a s jistou závistí pozorovat
ty, kdo si najímali nádherné plachetnice a motorové
lodû, aby si na nich pluli ve spoleãnosti krásnû opálen˘ch dûvãat.
Vûdomí, Ïe ho dnes neãeká setkání se ‰éfem, umoÏnilo
Filipovi klidnû se zpátky ponoﬁit do snûní v polospánku.
Nepﬁíjemné fyzické pocity zmizely, Ïaludeãní svaly se
uvolnily a pouze lehk˘ tlak ve skráních ru‰il ty pﬁíjemné
okamÏiky.
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Co mohlo to pobolívání hlavy znamenat? Filip se snaÏil vybavit si události vãerej‰ího veãera, ale opût usnul
a fantastické vize vyplnily mezeru v jeho pamûti.
Muselo tam b˘t nûjaké pivo. Hodnû piva – problesklo
mu hlavou, neÏ upadl do spánku.
Úplnû se probudil asi v devût. Vyrval se z náruãí Morfeova tak prudce, jako kdyÏ potopen˘ míã vyskoãí na
hladinu. Celou silou své vÛle se je‰tû jednou pokusil pohrouÏit se do spánku, ale ten ho neodvolatelnû a rozhodnû odvrhl.
Probral se s podivn˘m pocitem Ïalu a zklamání, Ïe mu
nebylo dopﬁáno dosnít aÏ do konce ten krásn˘ pﬁíbûh,
kter˘ neobyãejnû intenzivnû proÏíval jako hlavní hrdina.
Takhle je to pokaÏdé, pomyslel si na adresu osudu rozhoﬁãenû, zatímco leÏel se zavﬁen˘ma oãima. Sen mizí
v nejzajímavûj‰ím momentu, a ãlovûk se beznadûjnû snaÏí prodlouÏit si ho je‰tû alespoÀ o okamÏik, aãkoliv ví, Ïe
je to jen sen... a nikdy se mu to nedaﬁí. A potom, i kdyÏ se
ti zase povede usnout, zdá se ti uÏ nûco úplnû jiného.
FilipÛv sen byl opravdu krásn˘. Teì si ho opakoval
a opájel se jeho obsahem tak, Ïe pﬁestal vnímat i neutuchávající bolesti hlavy.
Náhle otevﬁel oãi a rozhlédl se po pokoji. Jeho obleãení bylo na kﬁesle neobvykle pûknû sloÏené, pantofle stály
jedna vedle druhé... Toho piva muselo b˘t opravdu dost.
Jedinû pivo probouzelo ve Filipovi takovou peãlivost. Byl
to zvyk ze studentsk˘ch let, kdy jeho otec míval jisté v˘hrady k popíjení piva s kolegy a k pozdním návratÛm
domÛ. Perfektnû poskládané svr‰ky mûly pÛsobit takov˘m dojmem, Ïe Filip je úplnû stﬁízliv˘.
Teì si uÏ otec tûchto (mimochodem velmi zﬁídkav˘ch)
veãerních návratÛ dospûlého syna z hospody nev‰ímal,
ale instinkt pﬁetrval a byl tím silnûj‰í, ãím víc pÛllitrÛ do
sebe Filip obrátil.
Pﬁece jenom se to stalo! Opﬁel se o loket, mnul si ãelo
a namáhavû se pokou‰el oddûlit pravdu od snov˘ch pﬁeludÛ. „Ten ãlovûk, ten automat...“
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Najednou se mu v‰echno vybavilo. Nebylo toho mnoho, ale... Jak nádherná byla ta skuteãnost, jejíÏ dozvuky
pocítil ve snu.
Vãera... Vãera... Vracel se domÛ po celém dni stráveném na pláÏi, kde potajmu zpod pﬁivﬁen˘ch víãek pozoroval krásné postavy kolemjdoucích dívek. Zaãaly
vysoko‰kolské prázdniny, pláÏ byla plná studentek záﬁících radostí, uvolnûn˘ch po stresech letního zkou‰kového období a vystavujících vûtru i slunci v‰e, co se
jen dalo.
Filip, jehoÏ ko‰ile mûla zakr˘vat svûtle pihovatá ramena s nepûkn˘m narudl˘m opálením, touÏil b˘t jedním
z tûch vysok˘ch, snûd˘ch, tmavovlas˘ch klukÛ, kteﬁí na
jachtách divoce brázdili zátoku. Nebo... moci si tak pÛjãit
loì, alespoÀ jednou za pár dní, na hodinku, dvû ...
Vûdûl ale, Ïe je to úplnû nereálné. Pﬁi jeho pﬁíjmech, pﬁi
jeho bezv˘znamném postavení... v duchu si vym˘‰lel
zpÛsoby, jak dosáhnout vy‰‰ích pﬁíjmÛ a lep‰ího postavení v práci. Jindy zase konstruoval v‰elijaké neobvyklé situace, které by mu pﬁinesly neoãekávan˘ zisk.
Dobﬁe vûdûl, Ïe se nic takového nemÛÏe stát. Za prvé
proto, Ïe je‰tû nikdo nevydûlal kopu penûz leÏením na
pláÏi a vym˘‰lením tûch nejnepravdûpodobnûj‰ích variant své vlastní budoucnosti, a za druhé – to si také uvûdomoval – vût‰inou mu chybûla odvaha, aby jak˘koli svÛj
nápad uskuteãnil.
Filip se bál v‰eho – dokonce i bûÏn˘ch kaÏdodenních
situací. V tom v zásadû bezpeãném svûtû se bál i tﬁeba jen
hlasitûji ozvat, aby nûkdo ani náhodou nezaslechl jeho
hlas, deroucí se z prÛmûrného ‰umu davu, jehoÏ byl souãástí. Bál se kádrováka a strachy mu b˘valo ‰patnû, kdyÏ
si ráno musel v hlavû sumírovat pﬁesvûdãivou povídaãku,
opût jinou neÏ ta, kterou si vymyslel minule, aby vysvûtlil svÛj pozdní pﬁíchod.
Filip se ãasto za svÛj strach nenávidûl. Nejednou se uÏ
rozhodl hrdinnû se jednoho dne pﬁiznat, Ïe prostû zaspal,
ale bál se dál, navzdory sv˘m pﬁedsevzetím.
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Na pláÏi ten nedostatek odvahy také citelnû vnímal.
Nedokázal by se pﬁidat ke studentÛm hrajícím fotbal,
nebo se dát do ﬁeãi s nûkterou z dívek. Pﬁipadal si mal˘,
nedÛleÏit˘, nehodn˘ jakéhokoli zájmu.
Kdybych tak mûl jedniãku, nebo aspoÀ dvojku – uvaÏoval a vidûl se v pﬁedstavách za volantem motorové lodi,
s Klíãem nedbale visícím na ‰ÀÛrce plavek, aby v‰ichni vidûli, s k˘m mají tu ãest.
Vûﬁil, Ïe i dvojka dûlá dobr˘ dojem, lep‰í, neÏ na jak˘
by se zmohl se svojí trojkou.
KdyÏ se slunce schovalo za stûnu vysok˘ch budov obklopujících pláÏ u zátoky, oblékl se a bez cíle bloumal ulicemi, s nadûjí, Ïe se vyplní jeden z tûch neobyãejn˘ch
pﬁíbûhÛ, které si vymyslel – pﬁíhoda, která mu do Ïivota
pﬁinese zmûnu.
NáhraÏkou mu bylo pivo. KdyÏ ho vypil vût‰í mnoÏství,
na ãas dokázal na své obavy zapomenout; po nûkolika pÛllitrech se cítil jako za studentsk˘ch ãasÛ. Sentimentálnû
vzpomínal na svÛj chuìouãk˘ studentsk˘ Klíã, na kterém
mûl jenom skromnou sumu stipendia vypláceného pouze
v ãerven˘ch.
Ten Klíã, s prázdn˘m místem oznaãení tﬁídy, mu pﬁipadal jako klíã k opravdovému ‰Èastnému Ïivotu: potenciálnû dával neohraniãené moÏnosti. Prázdné místo mohlo
b˘t – teoreticky vzato – vyplnûno symbolem nejvy‰‰í tﬁídy, a stejnû tak prázdné registry kont se mohly naplnit
pûknû zaokrouhlen˘mi sumami zelen˘ch a Ïlut˘ch bodÛ.
Tehdy je‰tû nedoceÀoval tuto fantastickou vlastnost
studentského Klíãe. TouÏil po tom, aby co nejrychleji
skonãil ‰kolu, získal tﬁídu (samozﬁejmû hodnû vysokou –
to se rozumûlo samo sebou), a mohl disponovat stovkami
bodÛ v tak krásn˘ch barvách zelené a Ïluté.
Co by dnes za ten blaÏen˘ pocit sebejistoty dal...
Pﬁi testech dostal jenom tﬁetí tﬁídu a to byl zaãátek jeho
fóbie. Vûdomí, Ïe stále balancuje na hranici oddûlující
pracující od rezervních, udûlalo zbytek. Dnes uÏ ani trojka
nezaruãovala zamûstnání a za zelené body se dalo dostat
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stále ménû a ménû vûcí... A ta témûﬁ nulová suma Ïlut˘ch, kterou mûsíc co mûsíc dostával, se mu bleskurychle
rozkutálela.
¤ekl bych ‰éfovi, co si o nûm myslím – ospravedlÀoval
se sám pﬁed sebou, kdyÏ míjel okna restaurace, ale to by
jistû vyuÏil první pﬁíleÏitosti, aby mû vyhodil... A pak...
Vûdûl, co to znamená. Bez práce nejsou Ïluté body.
A jenom s ãerven˘mi a zelen˘mi si toho moc dovolit nemÛÏe‰. V poslední dobû pﬁedûlali na Ïluté dokonce i automaty s dobr˘m pivem. Za zelené se dala koupit jen jakás
takás nahoﬁklá, nechutná, urãitû syntetická tekutina.
KdyÏ pomineme takové pochutiny jako chlebíãek se
‰unkou nebo ty fantastické plachetnice na Tibiganu, nedostatek Ïlut˘ch znemoÏÀuje uÏívat si radovánek, které
Argoland poskytuje sv˘m obyvatelÛm vydûlávajícím Ïluté. Copak mÛÏe pozvat dívku do baru na pláÏi, kdyÏ nemá
Ïluté? KdyÏ si bude chtít dát nûco k jídlu nebo se nûãeho
napít, nebude jí pﬁece nabízet sendviã se s˘rem nebo mátov˘ ãaj – jediné vûci, které byly v luxusních barech na
pﬁístavi‰ti za zelené. Bylo by to první a urãitû také poslední rande.
Jo, mít tak dvojku, to by Filipovi poskytlo ten tak nezbytn˘ pocit bezpeãí, kter˘ by ho udrÏel v dobré náladû.
Dvojka zaruãuje jistotu – aby se druháci museli bát nedostatku práce, k tomu hned tak nedojde.
Zatímco se mu v hlavû honily tyhle úvahy, ocitl se
v hospÛdce pﬁímo proti automatu s pivem z dovozu. Odevzdanû postavil pÛllitr pod dávkovaã a vsunul Klíã do
otvoru.
âert vem tûch pár ubohejch Ïlutejch. Ani za sto let
bych jich stejnû neu‰etﬁil tolik, aby to staãilo na tu nejmen‰í z vûcí, po kter˘ch touÏím. Sám sobû dal rozhﬁe‰ení
a pozoroval, jak nazlátl˘ mok naplÀuje sklenici.
Velk˘mi dou‰ky ho hltavû vypil, potom si pÛllitr naplnil
je‰tû jednou a sedl si k bufetu vedle hracího automatu.
Pﬁed automatem stál mal˘, silnû prople‰atûl˘ ãlovíãek
a pozoroval blikající svûtelné nápisy, které lákaly ke hﬁe.
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ZKUS SVÉ ·TùSTÍ – ROZMNOÎ SVÉ BODY!
pﬁeãetl si Filip. Ple‰at˘ muÏ na nûj z boku koukl a oãividnû pﬁem˘‰lel, jak zapﬁíst hovor.
„Tﬁicet za jeden!“ ﬁekl napÛl sám k sobû. „Kdybych mûl
pár Ïlutejch... Dnes jsem vidûl, jak jeden muÏskej vsadil
pûtku a vydûlal tﬁi kila...“
„Îlut˘ch?“ zaujalo to Filipa.
„Sázel Ïlut˘, tak taky Ïlut˘ vyhrál. Stává se to málokdy,
ale kdybych pár mûl, tak bych je vsadil.“
„Tak si zahrajte se zelen˘mi,“ poradil mu Filip a pomalu popíjel pivo.
„Ale... Proã dráÏdit osud? Nechám si tu ‰anci, aÏ se mi
pár Ïlutejch dostane do ruky.“
„Deset Ïlut˘ch,“ poãítal Filip, „to je pﬁece tolik, kolik
dostanu za mûsíc práce.“
Nejistû sáhl pro Klíã a peãlivû si ho prohlédl, jako by ho
vidûl poprvé v Ïivotû. ·edivá ãísla ukazující ãas pﬁeskakovala v líném tempu míjejících vteﬁin.
Prsty pravé ruky uchopil hlavici Klíãe a ukazováãkem
levé se dotkl Ïluté teãky na destiãce. V okénku displeje se
rozzáﬁila Ïlutá ãíslíãka.
„No, vy jste ale ‰etﬁivej,“ ﬁekl ple‰atec, kter˘ se díval
Filipovi pﬁes rameno. „Padesát Ïlutejch, to uÏ je nûco!“
Pozornû se zadíval na Klíã a dodal: „·etﬁíte, to jo, s trojkou to není nic jednoduch˘ho nasbírat pÛl stovky Ïlutejch... B˘t na va‰em místû, tak si zahraju. Vrána k vránû
sedá a body k bodÛm jakbysmet...“
„Risknu to,“ zamruãel Filip, i kdyÏ se mu riskovat nechtûlo. „Ale maximálnû s jedním bodem!“
Vsunul Klíã do otvoru automatu, zmáãkl tlaãítko a zatáhl za táhlo.
„No prosím,“ zaradoval se ple‰at˘ muÏík. „Vyhrál jste
tﬁi za jeden. To není ‰patn˘. To se vyplatí zkusit je‰tû
jednou.“
„Tak jo,“ zamumlal Filip a vsadil tﬁi body. Dál to probíhalo jako ve snách. Automat se rozezvonil a svûtélka se
rozblikala.
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„Sto za jeden!“ vykﬁikl nad‰enû náhodn˘ kibic a zbylí
baroví hosté obrátili hlavy k automatu.
Filip se zadíval do Ïlut˘ch ãísel na displeji, jako by se
chtûl ujistit, Ïe nezmizí, jak se mu to ãasto stávalo ve
snech o velké v˘hﬁe.
„Tﬁi sta Ïlut˘ch!“ horeãnû mu létalo hlavou. „Dva a pÛl
roku práce!“
Za posledních pût let se mu podaﬁilo u‰etﬁit sotva padesát.
Tﬁi sta Ïlut˘ch, to byl pro tak mladého ãlovûka obrovsk˘
majetek. Filip si ale dobﬁe uvûdomoval, Ïe i ta nejvût‰í v˘hra se mÛÏe rychle a beze stopy do slova a do písmene
vypaﬁit, jestliÏe není podepﬁena stál˘mi pﬁíjmy. UÏ dvakrát se mu stalo, Ïe utratil i deset bodÛ za odpoledne a vûdûl, Ïe to není nic tûÏkého.
Shlukl se okolo nûj hlouãek lidí a s úctou a závistí se
díval chvíli na nûj a chvíli na automat, kter˘ je‰tû stále rachotil a na nûmÏ blikal nápis: ODVÁÎNÉMU ·TùSTÍ P¤EJE – UVù¤ V TO, VÍTùZSTVÍ H¤EJE!
„No, pane kolego... Myslím, Ïe si zaslouÏím aspoÀ jeden
pÛllitr,“ ozval se onen pﬁiple‰atûl˘ muÏíãek a vydrápal se
na barovou stoliãku.
„Klidnû i dva,“ usmál se Filip a potom ho napadlo, Ïe by
bylo správné tuto neobvyklou událost nûjak oslavit. Za‰el
tedy k automatu a naplnil najednou hned metr pÛllitrÛ.
„Prosím,“ prohodil smûrem k ãumilÛm obklopujícím
hrací automat. „Pivo pro v‰echny!“
Odpovûdí mu bylo sborové pochvalné zamruãení;
v‰ichni pili na zdraví ‰Èastného hráãe a Filipovi to dûlalo
dobﬁe, protoÏe celé poho‰tûní ho stálo ani ne jeden Ïlut˘
bod – pﬁesnû ten, kter˘ uÏ odepsal, kdyÏ zaãínal hrát.
Pﬁi tﬁetím pivu si uÏ tykal s ple‰at˘m chlapíkem, kter˘
ﬁekl, Ïe se jmenuje Karl, choval se k Filipovi velmi pﬁátelsky a vÛbec nevypadal jako nûjak˘ podvodníãek a vydﬁiduch. To spí‰ Filip ho nutil k dal‰ím a dal‰ím rundám, aÏ
ho sám Karl zaãal krotit, aby tolik nerozhazoval.
To, co se dûlo potom, se Filipovi vybavovalo jen ztuha.
Sedûl na koberci a snaÏil se srovnat si v hlavû fakta. Potom
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sáhl do kapsy bundy, povû‰ené na opûradle kﬁesla, a vytáhl Klíã.
V‰echno souhlasilo. Ze tﬁí set padesáti ãtyﬁ Ïlut˘ch
bodÛ, které mûl ve chvíli v˘hry, mu chybûlo necel˘ch
sedm. Témûﬁ dva utratil v baru, a zbyl˘ch pût...
Je‰tû jednou sáhl do kapsy a nahmatal obdélníkovou
kartiãku. Karl Pron. Hotel Kosmos, Argoland, pﬁeãetl si text
a obrátil vizitku rubem nahoru, kde bylo nejistou rukou
na‰krábáno: úter˘, 14 hodin.
Instinktivnû pohlédl na ãíslice hodin na Klíãi. Bylo úter˘, deset minut po deváté.
TakÏe je to v‰echno pravda – uvaÏoval. LedaÏe by ten
Karl byl obyãejn˘ podvodník. Ale i kdyby opravdu byl,
stejnû jsem do nûj neinvestoval moc. Pût Ïlut˘ch – co to
je?
Je‰tû vãera by takhle neuvaÏoval, spí‰e by tu sumu
pﬁepoãítával na projíÏìky motorovou lodí nebo pÛjãovné
za auto.
Teì se v‰echno zmûní – myslel si a vybavoval si ty útrÏky
rozhovoru s Karlem, které mu nejvíce utkvûly v pamûti.
Kdo byl ten nenápadn˘ ãlovíãek, pomûrnû slu‰n˘
a uhlazen˘, kter˘ vypadal maximálnû na ãtvrÈáka? Mohl
by Filipovi opravdu pomoct? Musel b˘t dobr˘ psycholog,
kdyÏ uÏ po tﬁech hodinách spoleãnû stráven˘ch u piva tak
pﬁesnû odhadl mladíkovy potﬁeby.
„Znám jednoho,“ ﬁekl z niãeho nic, kdyÏ uÏ se jakÏ takÏ
spﬁátelili, „kterej dokáÏe zaﬁídit jakoukoliv tﬁídu.“
Filip byl trochu pﬁekvapen, i kdyÏ uÏ sly‰el, Ïe takoví
lidé jsou. Na druhou stranu bylo ale v‰eobecnû známo, Ïe
klasifikace tﬁíd podléhá pﬁísné kontrole Syskomu a Ïádn˘
ãlovûk to nemÛÏe ovlivnit.
Spiklenecky se naklonil ke Karlovu uchu a zeptal se:
„Jak se to dûlá?“
„V˘robní tajemství,“ usmál se ten druh˘. „Ale kdybys
chtûl, tak... no..., dá se to zaﬁídit.“
„To by nebylo ‰patn˘...,“ vyhrkl Filip, trochu se zaãervenal a dvakrát usrkl z pÛllitru.
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„S trojkou toho moc nedokáÏe‰.“
„To vím, ksakru, taky.“
„Popﬁem˘‰lej o tom!“
„Tady není o ãem uvaÏovat.“
„Správnû. Není o ãem. Ale stojí to dost.“
„Kolik?“
„No..., co já vím... Fachman by si vzal tak dvû stovky.“
„Îlut˘ch?“
„Dobrej specialista pracuje nejrad‰i za Ïlut˘. LedaÏe...
pﬁi pﬁepoãtu podle nejvy‰‰ího kursu, to znamená... tak
patnáct za jeden... to by bylo... tﬁi tisíce ãervenejch. Nebo
osm set zelenejch.“
„To je dûsnû moc...,“ posmutnûl Filip, ale hned si vzpomnûl na v˘hru a rozveselil se. Naplnil dal‰í dva pÛllitry.
„Dvû stovky. Ale spojit se s dobr˘m fachmanem není
vÛbec jednoduch˘, jsou opatrn˘, neriskujou. Sám se k takov˘m nedostane‰. KdyÏ tû nûkdo nedoporuãí, vÛbec se
s tebou nebude bavit. A s kdejak˘m packalem nemá vÛbec cenu se zahazovat. U testovacích stanic je teì takovejch plno: vychvalujou se aÏ do nebe a pak zmizej se zálohou. Anebo ani nehnou prstem a jenom dûlaj, Ïe nûco
dûlaj, a kdyÏ se nûkomu náhodou podaﬁí postoupit bez jejich pomoci, tak se pﬁihlásej o honoráﬁ. Varuju tû pﬁed
tûma, co tû chytûj na ulici.“
„A mohl bys mû... seznámit.“
„Kdybys chtûl, mohl bych to zkusit. Ale nic ti neslibuju,
protoÏe ty nejlep‰í se jen málokdy pou‰tûj do malejch k‰eftÛ. âekaj na sloÏitûj‰í operace. Maj na to, udûlaj jeden nebo
dva lifty za mûsíc a úplnû jim to staãí. Riziko je pﬁi kaÏd˘
akci stejn˘, a tak dávaj pﬁednost tûm líp placenejm.“
„Zaﬁiì mi setkání s dobr˘m odborníkem,“ ﬁekl Filip,
kter˘ byl uÏ dost opil˘.
„Jestli chce‰... Ale musím z toho mít provizi.“
„Jasnû, i ty z toho musí‰ nûco mít,“ pﬁitakal Filip.
„Samozﬁejmû, z nûãeho musím Ïít, kdyÏ nemám dobrou tﬁídu. Za kontakt beru vût‰inou dvacet procent. Jestli
mi dá‰ pût bodÛ na v˘daje, tak ti dám zítra vûdût.“
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Právû tehdy dal Karl Filipovi vizitku. Vzbuzovala dÛvûru. Takové vizitky jste mohl dostat teprve, kdyÏ jste mûl
zaplacen˘ hotel na mûsíc dopﬁedu.
V Kosmosu to muselo stát nejménû padesát Ïlut˘ch.
A Karl nevypadal jako ãlovûk, kter˘ by si takov˘ luxus
mohl dovolit, vÛbec neskr˘val, Ïe mu body chybí, a stále
naznaãoval, jak hluboko má do kapsy. Bylo ale vidût, Ïe ãas
od ãasu mívá i vût‰í pﬁíjmy. Filip se pochopitelnû neptal, co
dûlá kromû prostﬁedníka mezi liftery a jejich zákazníky.
Îe by Karl sám byl lifter – takov˘ men‰í, na jednodu‰‰í
záleÏitosti?
To je jedno, napadlo Filipa. Nezdá se mi, Ïe by ze mû
chtûl tûch pût Ïlut˘ch jenom vyloudit.
Karl opravdu nebyl vtírav˘ a pÛsobil docela dobr˘m
dojmem. Pût bodÛ, které Filip na jeho Klíã pﬁevedl, kdyÏ
vycházel z baru, povaÏoval za zálohu na provizi, zbytek
mûl dostat po skonãení celé akce.
V‰echno vypadalo jasnû, alespoÀ vãera veãer, kdyÏ mu
do hlavy stoupalo pivo a svût se zdál b˘t jednodu‰‰í a veselej‰í. Teì ráno, kdyÏ se Filip vracel ke vãerej‰ímu rozhovoru s Karlem, zaãínal znovu cítit své obvyklé kaÏdodenní obavy, i kdyÏ trochu zmírnûné vûdomím, Ïe na
Klíãi má víc neÏ tﬁi stovky Ïlut˘ch bodÛ.
Dvû stû, plus ãtyﬁicet pro Karla – poãítal si v koupelnû
pod sprchou. Fantastická suma. Ale stejnû bych ji beze
zbytku rozházel.
Je‰tû jednou mu v pamûti vytanula otcova mnohokrát
opakovaná slova z dob, kdy byl Filip je‰tû Ïákem a pozdûji uÏ na vysoké: Jediné, co ti v dne‰ním svûtû dává existenãní
jistotu, je vysoká tﬁída. Není dÛleÏité, kolik bodÛ má‰ na Klíãi.
NejdÛleÏitûj‰í je, abys pracoval, a to dobﬁe pracoval, protoÏe se
poãítá pﬁedev‰ím to, co dostává‰ kaÏd˘ mûsíc.
Filip v této otázce nebyl s otcem úplnû zajedno. Skuteãnost ãasto odporovala tomuto tvrzení. Filip znal mnoho
mlad˘ch lidí, kter˘m nízká tﬁída a nezamûstnanost nijak
nevadily a klidnû utráceli Ïluté po stovkách. Uvûdomoval
si ale, Ïe pﬁíjmy této Ïluté mládeÏe, jak se jim v‰eobecnû
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ﬁíkalo, pocházejí z kapes vysoko postaven˘ch otcÛ – nulákÛ, anebo z jin˘ch, blíÏe neurãen˘ch zdrojÛ.
Filipovi rodiãe mûli jenom trojku, a tak si toho nemohli zrovna moc dopﬁát. Jako student od nich Filip dostával
maximálnû jeden, nûkdy dva Ïluté mûsíãnû, a to mu muselo staãit na v‰echny radosti nedostupné za ãervené ze
studentského stipendia a za tûch pár zelen˘ch, které se
mu obãas podaﬁilo nárazovû vydûlat...
Pﬁedstava vy‰‰í tﬁídy, lep‰ího místa a nejménû tﬁiceti
Ïlut˘ch mûsíãnû mu zlep‰ila náladu a dodala odvahu.
Brzy také pﬁestal myslet na náklady, které s sebou ponese
plánovaná operace. Konec koncÛ mu ty body stejnû spadly jako z nebe.
Jestli si bude vûdût rady v práci jako druhák, toho se
vÛbec nebál. Byl pﬁesvûdãen, Ïe si druhou tﬁídu inteligence plnû zasluhuje.
* * *
Karl vstal hodnû po deváté. Dívka Lara uÏ tady nebyla,
urãitû potichu zmizela, kdyÏ je‰tû spal. Zaplatil jí vãera veãer, je‰tû neÏ s ním ‰la do kabiny. Stála pﬁesnû tûch pût
bodÛ, které dostal od toho mladého ‰Èastlivce v baru.
Vstal a rozhlédl se po hotelové kabinû.
Je‰tû Ïe jsem si tu kabinu zaplatil dopﬁedu – napadlo
ho a oddechl si. Zkontroloval Klíã. Bylo na nûm pár zelen˘ch – dost na to, aby pﬁeÏil nûkolik dal‰ích dnÛ. âervené nemûl vÛbec Ïádné. Vût‰inou je u vekslákÛ okamÏitû
vymûnil za zelené podle momentálního kursu na ãerném
trhu. V jeho kruzích nepatﬁilo k dobrému tónu jíst v kdovíjaké hospodû a bydlet v paneláku.
Kãertu – zaklel v duchu a schoval Klíã. Kdo mi radil,
abych se namoãil do t˘ aféry!
Nemíval finanãní problémy, protoÏe se aÏ donedávna
zab˘val drobn˘m liftingem. Ale potom, co se nechal zatáhnout do úãasti na jisté pochybné akci, musel sv˘ch obvykl˘ch vûcí nechat.
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Hroznû ho pﬁitahovalo potichounku si liftováním vydûlat pár bodÛ. S radostí by za tûch pár Ïlut˘ch zase udûlal nûjakého ãtvrÈáka, nebo alespoÀ páÈáka.
VÏdycky je lep‰í nûco neÏ nic... Vûdûl v‰ak, Ïe teì nesmí riskovat. Musel pÛsobit dojmem ﬁádného obãana
a nemohl si dovolit Ïádnou nekalou ãinnost, za to si pﬁece vzal tûch dvû stû Ïlut˘ch, a pﬁedpokládal, Ïe dostane
mnohem víc.
Body se mu rozutekly za necel˘ t˘den. Luxusní hotel,
parádní restaurace, holky za pût i víc. Právû to po nûm poÏadovali lidé, do jejichÏ plánu ani nechtûl pronikat. KdyÏ se
rozhodl spolupracovat s nimi, vûdûl, Ïe pﬁi tom, co uÏ dûlá,
je také kaÏdodennû jednou nohou v kriminálu, aãkoliv riziko je spojené se znaãnû men‰ím ziskem. Teì mu nabízeli
tisíce, a tak bez del‰ího váhání souhlasil. Pﬁi své opravdové
tﬁídû nemohl poãítat s velk˘mi pﬁíjmy z liftingu. PáÈáci
a ‰esÈáci nejsou klientela, ze které by se dal vytﬁískat majlant. Své Ïluté, koupené za horentnû vysok˘ kurs, tﬁikrát
obrátí, a proto je jim zatûÏko se rozlouãit s kaÏd˘m bodem.
Hlavnû teì, kdyÏ ãtyﬁka nezaji‰Èovala reálnou ‰anci na
zamûstnání, málokdo investoval do postupu do této tﬁídy
pro tûch pár dodateãn˘ch zelen˘ch.
Drobn˘ lifting na nízké úrovni uÏ neodvolatelnû konãí
– pﬁemítal, zatímco si ãesal ﬁídké pramínky vlasÛ na ple‰atící ‰e‰ulce své kulaté lebky. Na trhu zÛstanou jen velké
ryby, fachmani pro práci na vysoké úrovni. Udûlat nuláka
stojí urãitû takov˘ch tisíc Ïlut˘ch, za takové peníze se uÏ
dá bezstarostnû Ïít pûknou dobu. A konkurence také není
velká... Kolik mÛÏe b˘t v Argolandu lifterÛ s opravdovou
nulou? Tﬁi... ãtyﬁi?
Vzpomnûl si na Filipa, pût Ïlut˘ch, které utratil za holku, a moÏnost vydûlat dal‰ích pûtatﬁicet Ïlut˘ch. Podíval
se na hodinky. BlíÏila se desátá.
Nejvy‰‰í ãas, abych ve mûstû nûkoho chytil – napadlo
ho, kdyÏ konãil svou ranní toaletu. Zazvonil telefon, Karl
zvedl sluchátko a déle neÏ minutu peãlivû poslouchal instrukce, které mu oznamoval Ïensk˘ hlas.
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„Dobrá, budu tam v jednu,“ ﬁekl a poloÏil sluchátko.
Vzru‰ením mu zatrnulo. Tak uÏ je to tady. Bude se muset pustit do práce, ãili, jinak ﬁeãeno, zaãít nastavovat krk
za ty, co mu za to slíbili tisíce.
Cítil se nesvÛj, usedl do kﬁesla u stoleãku s telefonem
a aniÏ zvedl sluchátko, nervóznû Èukal prsty po klávesách
aparátu. Dostal hroznou chuÈ zavolat na ãíslo kontaktu,
které dostal, a ﬁíci, Ïe od té vûci dává ruce pryã. Cítil v‰ak,
Ïe to stejnû nemá cenu. Vûdûl uÏ pﬁíli‰ mnoho a kromû
toho mu ze zálohy nezbyl ani halíﬁ.
Nemûl uÏ na vybranou. Karl vyndal z kapsy svÛj Klíã
a peãlivû si ho prohlédl, jako by tu lehkou, obdélníkovou
destiãku z umûlé hmoty s okénkem, v nûmÏ blikala ãísla
odmûﬁující ãas, ukonãenou ploch˘m kruhov˘m úchytem,
vidûl poprvé.
Doposud se dokonce ani nesnaÏil pﬁesnû pochopit, na
jakém principu Klíã pracuje. Stejnû jako nikdy neuvaÏoval o tom, jak funguje tﬁeba telefon nebo kalkulaãka.
Pﬁedpokládal, Ïe v této zemi nikdo – s v˘jimkou nûkolika
superinteligentních nulákÛ – nerozumí tomu, co se dûje
uvnitﬁ teflonové destiãky, která je souãasnû prÛkazem totoÏnosti, kreditkartou, hodinkami, poãítaãkou, diplomem, osvûdãením o tﬁídû inteligence a ãert ví ãím je‰tû.
Jen tak mimochodem si zaãal vybavovat, co kdy sly‰el
o konstrukci a vlastnostech Klíãe. Jakési polovodiãe, integrované obvody, dipóly, tekuté krystaly. Ne, to bylo na
Karla pﬁíli‰ sloÏité.
A pﬁesto se na‰li chytráci – urãitû taky nuláci – kter˘m
se podaﬁilo to komplikované zaﬁízení pochopit. Karl vûdûl, Ïe dovnitﬁ Klíãe se dívat nesmí. Zniãen˘ nebo po‰kozen˘ Klíã vÏdy znamenal kupu problémÛ a ztrátu celého
stavu konta. A obãas také novou verifikaci tﬁídy.
Ztráta bodÛ mu zrovna nehrozila a svou formální, nepﬁíli‰ vysokou tﬁídu by si také bez problémÛ udrÏel – pár let
praxe v liftingu mu dovolovalo udûlat kaÏd˘ test na ãtvrÈáka, ale Karl nemûl nikdy zájem ani chuÈ nahlédnout do nitra Klíãe, protoÏe vûdûl, Ïe tam neuvidí nic zajímavého.
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Díval se na umûlohmotnou destiãku s kruhov˘m terãíkem identifikátoru papilárních linií, kter˘ dûlal z Klíãe
pﬁedmût pﬁísnû osobní, s jist˘m sentimentem a trochou
Ïalu. Vûdûl, Ïe se s tím poctiv˘m pﬁedmûtem bude muset
dnes rozlouãit a náhradou za nûj dostane jin˘, fale‰n˘
Klíã, vyroben˘ tajemn˘mi padûlateli, kteﬁí sami nechtûjí
riskovat pﬁi zkou‰ce svého v˘robku...
„Je to fantastická vûc,“ rozpl˘val se nad‰ením muÏ,
kter˘ do toho Karla pﬁed t˘dnem zatáhl. „Vzpomíná‰ si
na pohádku Stoleãku, prostﬁi se, nebo tu druhou o mû‰ci,
kter˘m staãilo jen zatﬁepat a uÏ se sypaly dukáty? No, tak
právû nûco takového to je.“
Karl si nedokázal pﬁedstavit, jak je to moÏné. Fale‰n˘
Klíã? Ano, obãas se daly vidût docela ‰ikovnû udûlané –
paklíãe, ale vût‰inou slouÏily tak nanejv˘‰ k oklamání rÛzn˘ch jednoduch˘ch automatÛ s pivem nebo branek
v metru. Ale normální Klíã se v‰ím v‰udy?
Pamatoval si rÛzné pokusy, které je‰tû jako student
podnikal s kolegy, kdyÏ dostali své první studentské Klíãe.
Cizí Klíã vsunut˘ do automatu okamÏitû vyvolával divoké
vytí popla‰n˘ch zaﬁízení, a o tom, Ïe by vyloudil z automatu vûc, jejíÏ cena by pﬁekraãovala stav konta, nemohlo
b˘t ani ﬁeãi: aparát vÏdy odpovídal ãerven˘m informativním nápisem kolik a jak˘ch bodÛ zákazníkovi chybí, aby
mohl splnit jeho pﬁání.
Karl zhruba znal zásady bodov˘ch vyúãtování. Dokonce
studoval, i kdyÏ nepﬁíli‰ pilnû, ekonomiku obchodu. Vûdûl
tedy, Ïe existují automaty rÛzn˘ch typÛ: obchodní, pokladní
a úãtovací. V‰echny pracovaly na Klíãe, které vlastnili jednotliví obãané. Podmínkou zapojení automatÛ byla shodnost
papilárních linií vlastníka Klíãe s tûmi, které v nûm byly zakódované, a samozﬁejmû odpovídající suma bodÛ.
Oklamat automat se mu nepodaﬁilo nikdy a byl pﬁesvûdãen, Ïe to není moÏné. Obãas to nûkdo zkou‰el a ãas
od ãasu se to rÛzn˘mi paklíãi i daﬁilo. Ale nebylo nic tûÏkého se pﬁi té pﬁíleÏitosti dostat do pûkné ka‰e tﬁeba kvÛli hloupé krabiãce cigaret.
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V systému kontroly ale musí pﬁece b˘t nûjaká slabina,
nûjaká Achillova pata, umoÏÀující podvést banku – uvaÏoval Karl a zamy‰lenû sledoval mihotající se ãíslíãka
hodinek. A ti li‰áci, jak se zdá, pﬁi‰li na to, jak vepsat na
konto a do Klíãe nûco navíc.
Dobﬁe vûdûl, Ïe samo padûlání zápisu na Klíãi – i kdyby
to snad bylo moÏné, nic neﬁe‰í. Systém je pﬁíli‰ inteligentní, neÏ aby toleroval takové naivní podvody.
A kromû toho, kdo by se odváÏil experimentovat s vlastním Klíãem? K tomu je pﬁece tﬁeba znát vnitﬁní kód automatÛ a ten se automaticky ãas od ãasu mûní. Jeden nesprávn˘ magnetick˘ impuls mÛÏe úplnû zkreslit zápis
v pamûti Klíãe, vylezou z toho nûjaké nesmysly a malér je
hotov˘.
Karl si vzpomnûl na svého dávného kamaráda kutila,
kter˘ se o cosi pokou‰el zmagnetizováním Klíãe a zpÛsobil si problémy s policií. TûÏce vzdechl a línû se zvedl
z kﬁesla.
Zb˘vá mi jenom jediné – vûﬁit, Ïe jsou to odborníci
a ne kdovíjací amatéﬁi a bﬁídilové, ﬁekl si.
V pÛl jedenácté vy‰el z kabiny, zabouchl za sebou dveﬁe, ale hned se zase zastavil.
Kruci – uvûdomil si, vÏdyÈ zámek na dveﬁích pﬁece pracuje na Klíã, ze kterého byl uhrazen poplatek za pokoje.
KdyÏ od nich dostanu ten nov˘ Klíã, tak tﬁeba nebude pasovat.
Hned si ale uvûdomil, Ïe nov˘ Klíã bude pln˘ Ïlut˘ch,
mÛÏe tedy klidnû zru‰it rezervaci a vzít si v recepãním automatu pár bodÛ, které zbudou po strÏení manipulaãních
poplatkÛ. Potû‰ilo ho to, protoÏe by tím zpÛsobem získal
více neÏ tﬁicet Ïlut˘ch, coÏ mimo jiné znamenalo, Ïe si
mÛÏe dát snídani v luxusním automatickém hotelovém
baru, kde brali jenom Ïluté.
AÏ dostanu ten nov˘ Klíã, budu si ho moct okamÏitû
vyzkou‰et v recepãním automatu, napadlo ho, kdyÏ si
vybíral své body a zamíﬁil k baru. Najmu si je‰tû lep‰í
kabinu.

Zajdel A5 - zlom

8.9.1956 20:50

Stránka 27

Limes inferior

27

To s tím bezedn˘m mû‰cem není vÛbec ‰patnej nápad,
zaãínal o sv˘ch chlebodárcích pﬁem˘‰let s uznáním. Jenom abych se nedostal do prÛ‰vihu.
Pﬁed dveﬁmi baru zahlédl zelenou uniformu. Instinktivnû se otoãil na druhou stranu a do‰el ke kﬁeslÛm
v hale. Posadil se zády k policajtovi a chvíli ho pozoroval
v zrcadlovém obloÏení stûn. Cítil, jak mu krev bije ve
skráních, sly‰el tep v obou u‰ích, zpotily se mu dlanû.
Hergot, ty nervy – rozãilil se sám na sebe.
Policista sledoval vnitﬁek baru, kde se pﬁed automaty
producírovaly stále stejné sleãinky, které sem chodily lovit bohaté hosty. A policista tu stál urãitû jenom proto,
aby zku‰en˘m okem rozli‰il známé obyvatelky hotelového baru od tûch, co sem pﬁi‰ly náhodou a hledají nûkoho,
kdo by jim zaplatil snídani.
Karl postﬁehl, jak uniformovan˘ muÏ na chvíli zmizel
uvnitﬁ podniku a vzápûtí vyvedl dvû mladé dívky, urãitû
je‰tû nezletilé. Poslu‰nû vy‰ly ven, policista se je‰tû rozhlédl kolem a pak pomalu zamíﬁil k v˘chodu.
Je jasn˘, Ïe od místních sleãinek dostává body za likvidování nepoctivé konkurence – napadlo Karla, kdyÏ
vcházel do baru. KaÏd˘ dûlá, co umí.
Mûl na sebe zlost, Ïe ho dokázal vyvést z rovnováhy
pohled na jednoho jediného klidného policajta, kter˘ si
je‰tû navíc ve sluÏbû pﬁivydûlával bokem.
âeho se bojí‰, ty troubo – napomínal sám sebe. Je‰tû nemá‰ proã. V kapse má‰ svÛj vlastní, legální, úplnû nejpoctivûj‰í Klíã, a navíc s minimálním mnoÏstvím hodÛ, coÏ je
v téhle spoleãnosti ten nejlep‰í dÛkaz tvé poctivosti.
Vstal z kﬁesla a línû vstoupil do baru. Dívky, obleãené
jako manek˘nky z obchodu s nejlep‰í konfekcí pouze za
Ïluté, obsadily vysoké stoliãky kolem stûn. Nûkolik z nich
otoãilo hlavu a pﬁejelo Karla bystr˘m hodnotícím pohledem, ale viditelnû jim nepﬁipadalo, Ïe by zrovna opl˘val
Ïlut˘mi.
Budu se muset obléknout tak nûjak vybranûji, jestli tu
mám bydlet déle – napadlo no jen tak mimodûk.

