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Jaký to zázrak, pokud je
ten, jenž zažehl nám na po²est
na no²ním nebi tolik hv»zd!
Le² pokud se vše, celé dílo,
samo od sebe zaìídilo,
je to snad ješt» úžasn»jší!
– AљђјѠюћёџ KѢҴћђџ

Bude to povídka
o divotvorci naší doby,
jenž zázrakþ ne²iní.
Dobìe ví, že je divotvorcem,
že mþže ud»lat kdejaký zázrak,
ale ned»lá pro to vþbec nic.
– Dюћііљ CѕюџњѠ

KAPITOLA PRVNÍ

ZÁdÍ

Vadim Danilovi² Christoforov,
pìezdívaný Resulting Force
„Dneska jsem ve snu vid»l mrtvého otce,“ oznámil Timofej
Jevsejevi² mimoìádn» ustaraným hlasem. „Co to mþže
znamenat? Ur²it» se pìihodí n»co zlého…“
Vadim na n»ho pohlédl bez špetky zájmu a pak, aniž by
cokoli odpov»d»l, se znovu pohroužil do výpo²tu vážených prþm»rþ. Zbývalo mu ješt» zpracovat dv» poslední
ìady pozorování a Timofej Jevsejevi² Syš²enko ostatn» ani
žádné jeho odpov»di, natožpak komentáìe, nepotìeboval.
Již bþhví pokolikáté spravoval vaìi². Benzínový, nehlu²ný, nejmodern»jší (zázrak konverze s reaktivním tahem),
a tudíž v»²n» zanesený a rozbitý. Erární.
Vedro již bylo na postupu. V»tìík, jenž se zrána užuž
za²ínal zvedat, zcela ustal, a tak to vypadalo na další horký, upocený a vy²erpávající den. Obloha byla ²istá, bez
jediného mrá²ku, ale jak Bermamyt na východním, tak
i Kinžal na západním obzoru se halily do sivého oparu,
jako kdyby tam n»kdo potajmu zapálil neviditelné ohn».
Vadim skon²il se zpracováváním no²ních pozorování,
schoval své záznamy do slohy, pohlédl na Elbrus – pìízra²ný, tém»ì prþzra²ný na pozadí b»lavého neposkvrn»ného nebe – a z n»jakého dþvodu si zni²ehonic vzpomn»l,
že si již dlouho nezapisoval do deníku. Zašel si do velitelského stanu, vyhrabal zpod no²ního mundúru deník
a znovu se posadil ke stolku. Zalistoval a po chvíli se zaujat jedním ze záznamþ pustil do ²tení.
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14. 8. … Je to p»kný hìbet, n»²ím mi pìipomíná hory na M»síci.
Elbrus ²ní nad mra²ny, strašlivý a zvláštní. A náš Charbas je
porostlý kraõou²kou trávou a neduživými modrými kyti²kami.
Kolem poletují ²meláci a la²n» a hrub» se t»ch kyti²ek zachytávají, jako by je cht»li okamžit» znásilnit. Zrána se znenadání
ozval šum kìídel a zoufalý kìik. Mihl se stín a pod auto se schoval k smrti vyd»šený ptá²ek. Ukázalo se, že to byl nezdaìený útok
sokola…
… Tengiz povídal, že styk s Božstvem nesmí trvat dlouho,
jinak ²lov»k pìijde o rozum. Myslím, že je to citát z Umberta
Eca. Nebo ne? Na tom nesejde. Podstatné je, že to jsou pádná
slova…
Na to, že a² dech se nám ztrácí, poìád d»láme svoji práci,
na laviny, co burácí, na zlé mlhy okolo skal.
Jsou tu jen skalní srázy a ten zubatý horský val,
který mra²ny si cestu razí – Charbas, Bermamyt, Kinžal…
16. 8. Sta²í, aby Velitel odjel, a hned se musí n»co pìihodit. Na
tábor zaúto²ily krávy. Obrovský šedivý býk sípav» zabu²el, jako
když zaburácí hrom, a za²al se otírat o anténu, ²ímž okamžit»
strhl protizávaží. Krávy pìišly blíž, postavily se do ìady a tup»
zíraly na tábor. Býk byl skute²n» majestátní, a tak jsem nejprve
zbab»le zþstal ležet ve stanu; doufal jsem, že se všechno n»jak
zaìídí samo od sebe. Jenomže býk si ke svému drbání pìizval
ješt» další tìi krávy (zìejm» své nejoblíben»jší) a ty mi za²aly
hlasit» mo²it kousek od ucha. Potom celé stádo vyrazilo pìímo
proti táboru. Tehdy jsem kìe²ovit» nabil pušku a vydal se hledat
pastýìe. Ten, to se ví, nikde poblíž nebyl. Když jsem se vrátil
(krávy už tou dobou byly v nejt»sn»jší blízkosti), zaìval jsem na
býka: „Úúú!“ a zamával na n»ho rukama. Býk odpov»d»l:
„Úúú!“ a ud»lal krok vpìed. Rozechv»le jsem se vrhl za velitelský stan a odtud jsem znovu zaìval, tentokrát na krávy: „Táhn»te
odsud, vy mrchy!!!“ Krávy ucouvly. A tehdy jsem dostal nápad. Popadl jsem lano a za²al s ním to²it, práskat a u toho je²et:
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„Úúú!“, ovšem výhradn» sm»rem ke kravám. Býk mou ohleduplnost ocenil a za²al se rovn»ž ledabyle vzdalovat, pìi²emž nezapomínal laškovat s kravami. Potom všichni odešli. Z toho plyne
ponau²ení: nikdy neìv»te na šéfa – ìv»te na jeho podìízené a trp»liv» ²ekejte, až šéfovi dojde, co se d»je a jak by se m»l zachovat…
18. 8. … Ve stanu byla tma. „Haló, pane,“ zavolal jsem tlumen». Nikdo se neozval. Dìepl jsem si a zašátral rukou pìed sebou. Nahmatal jsem nohu v holínce a škubl za ni, pokud možno
co nejjemn»ji. Noha se mi vysmekla z ruky a znovu strnula.
„Pane,“ zavolal jsem, ale již jsem tušil, již jsem chápal, že je zle.
Muž ve stanu ml²el. Najednou m» celého naplnil chlad. Muž
nedýchal.
Sáhl jsem si do kapsy vaõáku a škrtl zapalova²em. Modravý
plamínek se kolébal ve v»tru, ale jeho sv»tlo mi pìece jen sta²ilo,
abych muže uvid»l celého. Ležel naznak, natažený, dlan» bezmocn» položené vedle t»la, a pìimhouìenýma o²ima hled»l na
nízký strop. Tváì m»l rozbitou, krev na ní zaschla v ²erných
skvrnách a stejnými ²ernými skvrnami byly pokryté i jeho velké
široké dlan»…
Dál již Vadim ve ²tení nepokra²oval. Pouze opravil
„nízký strop“ na „prov»šený“ a oto²il hned o n»kolik stránek dál.
20. 8. V noci se pìihnal uragán. Vaìi² znenadání zhasl, se stanem to škublo a cosi se o m» zt»žka opìelo. Vichr vytrhl dva kolíky a odnesl stþl deset, poklice od hrnce dvacet a misku dokonce
padesát metrþ daleko… A v tu chvíli m» zni²ehonic napadlo, že
každá alternativní varianta d»jin obsahuje více sociální entropie
než ta jediná, která se uskute²nila. +ili jinými slovy – d»jiny se
vyvíjejí tak, aby nedocházelo k nárþstu sociální entropie. Druhá
v»ta Kleió. (Ale co Období zmatkþ? Co ²ingischáni, tamerláni,
aĴilové? To vše jsou d»jinné mikroprostory, mikroĚuktuace.
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A navíc, kdo ví – kdyby Temüdžina v d»tství skolil záškrt, nevynoìil by se n»jaký jeho ješt» horší náhradník, který by spálil pþlku sv»ta…?)
21. 8. Zase jsem sám. Biju se s kravami jako lev. Každá utíkající kráva má natažený ocas, ale samotný kone²ek ocasu je ochablý
a voln» se pohupuje. Vypadá to, jako by vám kráva výsm»šn»
d»lala pápá. Musím poznamenat, že nejstrašliv»jší zvíìe na sv»t» je práv» kráva. (Hunter nemá pravdu – tvrdí, že leopard, ale
to je nesmysl.) Byl jsem na hlavu poražen. Protizávaží skon²ilo
na zemi hned dvakrát a vysíla²ka nefunguje. Býka se mi napoprvé i napodruhé povedlo zahnat, ale napotìetí pìišel od západu
a znenadání mi stanul za zády, jen asi tìi kroky daleko. Kopytem
rozrýval zemi, ukazoval na m» rohy a se sípotem otevíral tlamu – zìejm» mi sprost» nadával…
Poslední záznam byl týden starý:
29. 8. Sedím sám. O bednu mám opìený klacek, hned vedle je
pyramida kamenþ. Na psychrometru leží prak se zásobou stìeliva. O²ekávám nepìítele, ovšem nepìítel je tím hrozným vedrem
natolik zpitom»lý, že se ani o nic nepokouší – jenom se nepìí²etn» drbe o triangula²ní bod tìetí tìídy…
Uchopil propisku, znovu se podíval na Elbrus, aby na²erpal inspiraci, a dal se do psaní.
Uplynul další týden. A byl to ucházející týden – horký, bez dešõþ s kroupami. I když zrána už zem» bývá pokrytá jinovatkou
a nos mrzne, jen co ho ²lov»k vystr²í ze spacího pytle. +as plyne,
ale vést deník se mi vþbec nechce. Sedíme na Charbasu, teµ jen
s Timofejem. Každý den jedno a totéž. Vstáváme, jíme hrachovou polévku, pak usedáme ke starým, už stokrát pìe²teným ²asopisþm. A samozìejm» diskutujeme o všem možném, ²asto
sklouzneme i k osobním tématþm. Pak pìijde ve²er a my zapínáme vaìi² a zapalujeme sví²ku – následují šachy, kakao a zase

Bezmocní tohoto sv»ta

13

diskuse o všem možném, co sklouzávají k osobním tématþm.
Timofej je prazvláštní ²lov»k. Velitel o n»m jednou (zádum²ivým hlasem) pronesl: „To by m» zajímalo, kolik je asi ‚s‘ ve slov»
‚Syš²enko‘?“
Prazvláštní ²lov»k Timofej se ozval: „Jen ra²te, ra²te
k nám. Pìivítejte hosty. Dlouho jsme se nevid»li.“
Ukázalo se, že na návšt»vu pìijel Mohamed. V celé své
divoké, špinavé, neoholené a drav²í kráse, která Timofeji
Jevsejevi²ovi nahán»la primitivní hrþzu. Tentokrát tìímal
Mohamed, elegantn» nachýlený v sedle, v pravé ruce
smaltovaný kbelík. Ten, jak se záhy ukázalo, obsahoval
maso. Pìesn»ji skopové.
„To máte od vedení,“ vysv»tlil Mohamed, na²ež zarazil
kon» a podal kbelík Vadimovi.
Vadim si kbelík vzal a zavolal: „Timofeji Jevsejevi²i, byl
byste tak hodný…“
Timofej vysko²il zpoza kuchyÜského stanu, popadl
kbelík a okamžit» s ním zmizel na svém území – pìedtím
ješt» sta²il zpod neupraveného obo²í stìelit po Mohamedovi ostražitým pohledem. Mohamed, náramn» spokojený s tím, jaký dojem ud»lal, blýskl dv»ma ìadami ocelových zubþ a zavolal za ním: „Ten kbelík mi pak vraõ, jo?“
„Slez z kon», posedíme,“ navrhl mu Vadim.
„Díky, sedím od rána,“ opá²il Mohamed svým svérázným zpþsobem.
„Dáme si ²aj,“ trval na svém Vadim.
„Díky. Musím jet. To víš, vedení. +ekáš hosty?“ zeptal
se náhle.
„Hosty? Kde by se tu vzali. Nikoho ne²ekám.“
„A Velitele máš kde?“
„Jel na prþzkum. Vrátí se ve²er.“
Timofej Jevsejevi² se znovu vynoìil, kbelík v jeho ruce
zel prázdnotou. Mohamed si ho od n»j vzal, nadhodil si
ho v ruce, pohlédl napravo, pak zase nalevo a ledabyle
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ìekl: „Takže hosty ne²ekáš?“, na²ež pobídl kon», aniž by
²ekal na odpov»µ.
„Hej, Mohamede! Kdy si odvedete toho býka?“ zavolal
za ním Vadim.
Mohamed se v sedle pooto²il a mentorským tónem
pronesl: „Je to hloupý býk. Vezmi kámen a prašõ ho s ním
mezi rohy. Vší silou. Ni²emu jinému nerozumí. Hloupý
býk to je. Velký kámen a mezi rohy…“
„Osv»žující nápad,“ ìekl Vadim; už zase mluvil k jeho
zádþm. „Zm»níme život k lepšímu.“
Mohamed se již neotá²el. Mírn» se pohupoval v sedle
a sjížd»l ze svahu – bez jakékoli cesty, rovnou po osypu,
na sever sm»rem ke kamenné hoìe, zahalené sivým oparem, která byla známá nejen svým okouzlujícím názvem
Tchyniny zuby, ale také strmým sjezdem pro automobily,
jehož název zn»l v pìekladu „Škodí duši“.
„Maso na houby,“ ozval se popuzen» Timofej Jevsejevi².
„dekn»te mi, co s ním mám d»lat? Vždyõ si na n»m vylámeme poslední zuby.“
„Uvaìte char²o,“ navrhl Vadim.
„No jo… Char²o… Char²o škodí zdraví.“
„Tak teda skopovou polívku. S ²esnekem. A makaróny.
Uspávadlo a projímadlo v jednom. Nejenže škodí zdraví,
ale navíc dobìe chutná.“
Na tohle Timofej Jevsejevi² nic neodpov»d»l, jenom za²al aktivn» bìinkat n»jakými svými talíìi ²i hrnci a pak se
najednou tenounkým hláskem dal do zp»vu:
„Co já bych si nezpíval, co já bych si nepískal,
když v klidu a poìádku je chaloupka má…?“
Úmorné vedro deęnitivn» pìevzalo ot»že a zavládlo
všude vþkol; nad východním svahem se chv»lo rozpálené
pov»tìí, a tu se v t»ch místech zni²ehonic zjevila Ěekatá
kravská t»la, rohy, mávající ocasy, uslin»né tlamy – to
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všechno vypadalo, že zvolna proplouvá oním vzdušným
tìepetáním. Vadim, jehož se v kìesílku zmocÜovala dìímota, pozoroval zvíìata klížícími se zraky. A Timofej
Jevsejevi² si dál pišt»l, truchliv», bez pìestání:
„Muška na okéne²ku na cimbály hrá,
pavou²ek na zíde²ce pavu²inky tká,
co já bych si nezpíval, co já bych si nepískal,
když v klidu a poìádku je chaloupka má…?“
Potom sám sebe náhle pìerušil a jaksi rozpa²it» pronesl:
„To jedou naši?“
Vadim se ihned probudil a zaposlouchal se. Krom» sy²ení vaìi²e však neslyšel vþbec nic.
„Není možná,“ ìekl. „Odkud? Vždyõ ješt» nejsou ani
dv».“
„A já vám povídám, že to slyším. Jede auto. Odtamtud.“
Vadim se op»t zaposlouchal. Zdálo se mu, že skute²n»
slyší n»jaké cizí zvuky, jenže to bylo pìíliš p»kné, než aby
to byla pravda, a tak – dílem z pov»r²ivosti, dílem z ryzí
umín»nosti – prohlásil: „Prost» to není možné. Vždyõ pìece jasn» ìíkali, že nejdìív v sedm, spíš pozd»ji.“
„No dobrá, dobrá,“ souhlasil Timofej Jevsejevi² s ne²ekanou lehkostí. „Tak aõ je po vašem…“
Stál uprostìed svého hospodáìství (vaìi²e, talíìe, misky, vidli²ky a nože, kbelíky, kanystry), ob»ma rukama si
stínil o²i a díval se na jih, sm»rem k silnici. Byl si zcela
jistý, že má pravdu – jen proto souhlasil. Vždycky souhlasil tím snáz, ²ím jist»jší se cítil. Nechával na samotném
protivníkovi, aby se osobn», bez všelijakých dodate²ných
argumentþ a bez dalšího snažení z jeho strany, pìesv»d²il
o své potupné porážce. Jednalo se o Timofejovu vyšší pilotáž vedení diskuse. A to na jakékoli téma.
Na silnici se zpoza zeleného pahorku vynoìila stìecha
automobilu. Ihned bylo jasné, že velký diskutér a vít»z
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tentokráte pochybil – stìecha totiž byla ²erná, lesklá, honosná, v t»chto místech pþsobící do²ista nepatìi²n». Byla
to stìecha velkého a luxusního, velice luxusního, až neslušn» luxusního vozu.
Poté se objevil i samotný automobil, namáhav» se vyplazil zpoza pahorku – ²erný, na slunci se lesknoucí,
chmurn» pìepychový džíp Grand Cherokee, „pozemní
kìižník“, celý ulepený šedivým zasychajícím bahnem.
Vyplazil se a ihned strnul, jako by už nem»l sílu pokra²ovat dál. N»kolik vteìin stál nehybn» a civ»l pìed sebe dobrou dvacítkou reĚektorþ, mlhovek a sv»tlometþ, na²ež
naráz otevìel dokoìán všechny ²tvery dveìe a za²al ze
sebe nesp»šn» a jaksi neochotn» vypoušt»t cestující.
„Co jsou za²?“ zeptal se Timofej Jevsejevi². V hlase m»l
strach.
„Nevím.“
„A pro² vlastn» Mohamed ìíkal, že ²ekáte hosty?“
„Nic takového neìíkal.“
„Ale vždyõ jsem ho sám slyšel!“ namítl Timofej
Jevsejevi² a v hlase mu zavìískla hysterie.
Od džípu k nim míìila trojice mužþ; ješt» n»kolik dalších zþstalo u auta, ale Vadim hled»l jenom na tyhle tìi. +i
pìesn»ji, hled»l pouze na toho, který krá²el uprostìed –
²lov»ka stìedního vzrþstu, celého v šedém, elegantního,
dokonale upraveného, snad dokonce s hþlkou v ruce.
Starý známý. Šel zlehka a svižn», na druhou stranu ovšem
bez náznaku usp»chanosti; šel tak, jak mu to bylo pohodlné, šel dokon²it záležitost, rozd»lanou již v Petrohrad»
a tehdy nedokon²enou, jež si teµ žádala rychlou a efektivní koncovku. Takto se pìed objektivy televizních kamer
pohybují energi²tí a v»²n» mladí politi²tí ²initelé – rázn»,
prþbojn», cílev»dom». Jeho lakýrky s úzkými špi²kami,
které se aristokraticky leskly na slunci, pþsobily v tomto
panství koženkových holínek a špinavých tenisek zcela
cize a nemístn».
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Nalevo od n»j – a malý kousí²ek za ním – si to vykra²ovala poìádná gorila, chlapík o hlavu a pþl vyšší, v pìiléhavé
kožené bund»; kulatou kebuli m»l plešatou, nebo možná jen
dohola ostìíhanou. Vadim si ho poìádn» neprohlížel, stejn»
jako si neprohlížel ani tìetího pìíchozího – drobného, s úzkými rameny, od pohledu naprosto neškodného, v hn»dozelených maská²ích a s koženou kšiltovkou na veliké hlav».
„Poìád nechápu, co to mþže být za lidi…,“ zabru²el
Timofej Jevsejevi². „A pro² zastavili až támhle? To nemohli pìijet sem…?“ zamumlal pak, na²ež dodal ješt»
n»co nesrozumitelného, již do²ista zoufalého.
Ti tìi se rychle pìibližovali, již byli v t»sné blízkosti. Šedivý známý pìív»tiv» zamával hþlkou, která, jak se ukázalo, nebyla žádná hþlka, nýbrž n»co na zpþsob ²erného
lešt»ného ukazovátka, jež s sebou zìejm» nosil vždycky
a všude. Nikdy by se s ním nerozlou²il. Jako britský dþstojník se svým jezdeckým bi²íkem.
Namakaný nosorožec obešel hospodáìský stan zprava
a z n»jakého dþvodu se zastavil vedle Timofeje. Ty²il se
nad ním jako golem; teprve teµ bylo vid»t, že není ostìíhaný, nýbrž skute²n» plešatý – se zbytky zrzavého chmýìí
nad ušima a pihovatým temenem, na n»mž už nerostlo
ani to chmýìí. Ksicht m»l kulatý a nepìíjemn» asymetrický, jako by trp»l zán»tem okostice.
Šedivý v doprovodu svého druhého spole²níka obešel
stan pro zm»nu zleva a pìistoupil k Vadimovi se slovy:
„Dobrý den, dobrý den, Vadime Danilovi²i. Tak se tedy
zase potkáváme. Copak jsem vám to neìíkal…?“
Vadim hled»l, jak ledabyle a ladn» usedá ke stolku (aniž
by ²ekal na pozvání) a dává si nohu pìes nohu; zablýskla
pohupující se lakýrka a vzáp»tí i lešt»ná hþlka – ²erné
ukazovátko se špi²atým hrotem na jednom a kuli²kou na
druhém konci.
„Vypadáte, Vadime Danilovi²i, jako byste do²ista zapomn»l, jak se jmenuji… Nebo pìece jen nezapomn»l?“
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„Nezapomn»l,“ procedil Vadim skrz zuby.
„Výborn». Promluvíme si?“
„O ²em?“
„Ále, poìád o tomtéž. Vzpomínáte si?“
Vadim ml²el.
„Mám vám to pìipomenout?“
Vadim stále ml²el a úkosem na n»ho hled»l. Muž v šedém se usmíval zdvoìilým nezávazným úsm»vem lva salónþ, vedoucího nezávazný rozhovor o po²así. Nebo o politice. Nebo o fotbale.
+loví²ek s velkou hlavou a v maská²ích se neposadil,
tìebaže volné židle byly pìímo tady, na o²ích. Opìel se
zády o pozorovatelnu a složitým zpþsobem si propletl
své vyzáblé nohy. Také on se usmíval, ovšem jaksi roztržit», jako by se nacházel daleko odsud a myslel na n»co úpln» jiného. V kombinaci s jeho nehybnýma hadíma o²kama
pþsobil tento úsm»v podivn» a nepìíjemn». Ruce m»l str²ené v kapsách bundy a neustále pohyboval prsty, jako by
tam n»co hledal nebo se n»co snažil nahmatat.
A namakaný nosorožec se ty²il nad Timofejem jako zlý
bohatýr z pohádky – nehybný, obrovský, t»žkopádný, jakoby zevnitì nafouknutý. Nebohý Timofej Jevsejevi² pod
ním sed»l na bobku a bál se pohnout – zornice, které m»l
roztažené pìes celou duhovku, mu kìe²ovit» t»kaly a pocukávaly sebou jako dod»lávající pulci.
„To jste se trmácel pìes celé Rusko jenom proto, abyste
se mnou zase mluvil o t»ch hloupostech?“ zeptal se Vadim
srz zuby.
„Copak jsem vás hned na za²átku nevaroval, že nás
²eká vážný rozhovor? Že jste ho vážn» nevzal, to už je váš
problém. Najdou se lidé, kteìí tohle všechno za hloupost
rozhodn» nepovažují…“
„Ale m»li by. Už jsem vám naprosto jasn» ìekl…“
„Stop. Takhle se nikam nedostaneme,“ pronesl šedivý
muž s okázalou lítostí. M»l zvláštní jméno, jak kìestní, tak

Bezmocní tohoto sv»ta
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i to otcovské – Erast Bonifaõjevi². Nikde samozìejm» nebylo psáno, že se tak doopravdy jmenuje. „Co kdybychom
to zkusili p»kn» od za²átku?“ navrhl Erast Bonifaõjevi².
„Vy pìece víte, kdo bude zvolen gubernátorem.“
„Mþj ty bože,“ ìekl Vadim a demonstrativn» zavìel o²i.
„Žádné ‚bože‘, prost» mi odpov»zte. Víte to?“
„No, ìekn»me, že vím.“
„Kdepak, mþj milý! ZapomeÜte na všelijaká ‚ìekn»me‘.
Tak víte to, nebo ne? Vždyõ vy to pìece víte!“
„Vím,“ souhlasil Vadim neochotn». „Zvolí Generála.“
„Díkybohu! Kone²n» jsme se aspoÜ na n»²em shodli.“
„Kdepak, neshodli jsme se na ni²em. Ani pìedtím jsem
pìece nepopíral, že vím…“
„Pìesn» tak! A o tom práv» mluvím, Vadime Danilovi²i,
o tom práv» mluvím! A nyní otázka ²íslo dv» – jak to víte?“
Vadim zkìivil tváì.
„Tohle já vám nemþžu, prost» nemþžu vysv»tlit. Jak
víte, že ‚zima skon²í, za²ne léto‘?“
„‚Zásluhou naší strany je to‘. Špatný pìíklad. Tohle v»dí všichni.“
„No vidíte, a tohle v»dí taky všichni. Že bude zvolen
Generál. Vy snad o tom máte n»jaké pochybnosti?“
„Mám, a nemalé.“
„Nemusíte je mít. Do druhého kola se dostanou Generál
a Zjuzju²ník. Zvít»zí Generál. Jakože dvakrát dva jsou
²tyìi.“
„Zato já jsem si jistý, že bude zvolen Inteligent.“
„Vážn»? +tete vy vþbec noviny? Víte, jaký má Inteligent
rating?“
„Vím. Ale zvolen bude Inteligent a vy, Vadime Danilovi²i, tomu napomþžete.“
„Zase! Pìece jsem vám už posledn» jasn» ìíkal…“
„To, co jste mi ìíkal posledn», si moc dobìe pamatuji.
A já vám tehdy jasn» vysv»tlil, že taková odpov»µ nás naprosto neuspokojuje. Vzpomínáte si?“
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„Koho ‚nás‘?“
„Vy to nevíte? Nás. Velkými písmeny: N-Á-S.“
„Nerozumím.“
„Ale rozumíte, moc dobìe rozumíte. PìestaÜte si hrát
na pitome²ka. Všechno už vám bylo ìe²eno, a to dokonale
srozumiteln».“
„Nic mi nebylo ìe²eno,“ namítl Vadim pali²at». „N»jaký
ajatolláh. Pro² ajatolláh? Co s tím má spole²ného ajatolláh?“
„PìestaÜte si hrát na pitome²ka,“ zopakoval Erast
Bonifaõjevi² zostra. „Já nežertuji.“
Muží²ek s velkou hlavou si mezitím vytáhl z kapsy hrst
oìechþ a za²al je jeden po druhém louskat s pomocí malých speciálních klešti²ek. Jádra si bez dívání házel do úst,
slupky jednoduše trousil do trávy. Všechno to provád»l
naprosto automaticky a celou dobu hled»l na Vadima, jenom na Vadima, upìen», bez mrkání. Ale s úsm»vem.
Stále s úsm»vem. Jen teµ byl bledý, do²ista bleµounký,
ten jeho úsm»v, jako to n»kdy bývá na špatn» exponovaných fotograęích.
„Radím vám, Vadime Danilovi²i, abyste neml²el,“ poznamenal Erast Bonifaõjevi². „Znovu vám musím pìipomenout a vysv»tlit – tedy pokud jste m» skute²n» stále
ješt» nepochopil –, že tohle je vážný rozhovor. Velmi vážný. Takže rad»ji odpov»zte.“
Vadim rozlepil suché rty.
„To opravdu v»ìíte, že jsem schopen d»lat budoucnost?“
„Nev»ìím,“ ìekl Erast Bonifaõjevi² pádn». „Vím to.“
„Ale to je pìece nesmysl,“ ìekl Vadim bezmocn». „Nesmysl!“
„Vþbec ne. Je nám dobìe známo, že budoucnost nejenže
vidíte, ale že ji také dokážete, jak jste to sám nazval, ‚d»lat‘. Víme to z navýsost dþv»ryhodných zdrojþ. T»ch nejdþv»ryhodn»jších, Vadime Danilovi²i!“

