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V ruce držíte sborník nejlepších příspěvků z roku 2016 a některých z 
minulého ročníku 2015. Jejich autory jste vy, mladí, začínající, ale i starší a 
zkušení spisovatelé, básníci a básnířky. 

Vaše příběhy, úvahy a varování jsou určitou výpovědí, výpovědí o nás - o 
vás - poselstvím pro lidi, které možná bude jednou i poselstvím pro budoucí
generace.

Přeji čtenářům, aby si z knihy vzali ponaučení, radost a vůbec to nejlepší. 
Vím, že všechno toto v jejích příbězích a verších je. Sám jsem nad jejich 
čtením strávil dlouhé hodiny a pokud některé z nich ve mně zanechaly 
hluboký dojem a dobrý pocit, jednalo se o povedené dílo, které splnilo svůj 
účel. K takovým se rád opět vracím a rád si je opět přečtu.

Dovolte mi zahájit tuto krásnou knihu svými vlastními verši, ke kterým jste 
mě vaší tvorbou inspirovali.

Z planety Země volá
oheň, vzduch i voda;

vyprávějí o životě,
nálezu i ztrátě,

vyprávějí o bolesti,
naději, žalu, starosti i slasti.
To vše je v nás, už celý věk,

ten velký, nekonečný příběh,
příběh, který děti vyprávějí,

zpívajíce poselství nám o naději...

Ladislav Zelinka, 
spisovatel, publicista, organizátor soutěže 

Více informací o soutěži: https://ladislavzelinka.wordpress.com/vysehradska-vize-hnuti-a-literarni-souteze

________________________________________________________________________________

  Autorská práva patří autorům příspěvků a je zakázáno je dále šířit bez jejich souhlasu.

  Vydal Ladislav Zelinka a Vyšehradská vize v roce 2016 vlastním nákladem. Vytiskla Tribun EU, s.r.o.
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Poselství z planety Země
Libuše Čiháková, 16

Obrovským vesmírem pluje modrá kulička,
je opravdu strašně hrozně moc maličká.

A na té kuličce se vám dějí věci...
Jaképak? No je na ní život přeci!

Jsou na ní mikrobi, žáby, zebry, plejtváci,
a taky divný tvor, co člověk říká si.

Člověk má dvě ruce a mozek mezi ušima,
a proto sám pyšně "moudrým" se nazývá.

Při bližším pohledu však zůstává rozum stát,
tohohle člověka měl by se jeden bát.

Bez velkých skrupulí ničí svou planetu,
zatím jen tuhle, ale chtěl by i támhletu.

Likviduje prostředí a s ním živé tvory,
na všechny námitky řekne: don't worry.

Lidé se dokonce ničí i navzájem,
že je to šílenství? Naprostý nezájem!

Jaké je poselství z planety Země?
Vychází z něho, z ní, z tebe i ze mě.

Buďme fakt moudří a mějme se rádi!
Spolu i s přírodou buďme kamarádi!

Dva pevné body
Jiří Jenšovský

Padl noční chlad, 
má oční víčka padnou s ním

však já velmi dobře vím
že dnes špatně budu usínat
Zahánět budu splín a nudu

když tě, lásko,
nemám vedle sebe

Otevřu tedy okno a pozorovat budu
kouzelně modré nebe

Vše točí se v něm a rotuje
dálkou, pro nás nekonečnou

odnikud nikam putuje
Planety bludných tratí, 
nad hlavou vesele zazáří

a pak
pak se zase v temnu ztratí

Miliony hvězd, i když bez nohou
proběhnou noční oblohou

Jen dvě,
osudem zapsáno mají v rodném listě,

že se nikdy nepohnou
a navždy zůstanou

na svém pevném místě.
Žádná síla

lidská, kinetická ani galaktická
pohnout s nimi nesvede,

lásko -
hvězdou jednou jsi ty pro mě,
tou druhou zas já pro tebe…
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Z KAMENE
Markéta Zvolánková

Na skále již tisíc let,

odsouzený šedivět,

kámen smutně leží.

Dole moře zelenkavé

v úžlabinách hbitě plave.

Tajemství dna střeží.

Chladný kámen vášně pln,

zamilován do těch vln,

život dal by v oběť,

kdyby směl na krátkou chvíli

dotknout se té vodní víly,

jak svedou jen lodě.

Vždyť z ní ptáci mohou pít,

smí ji laskat, políbit.

Mraky v ní se zhlíží.

Proč kamenu není přáno

štěstí, zato každé ráno

zhrzenost jej tíži?

Chce se zbavit svého hoře!

Vyzná se a ptá se moře,

jak se na něj dívá?

Moře tušilo ten cit.

Však nemůže uvěřit!

S příbojem mu zpívá:

,,Jsem staré, moudré, rozlehlé

a znám i kouty odlehlé.

Lásku vídám běžně,

když delfíni létají

vzduchem, těla splétají,

pískají si něžně.

Když z bludiště korálů

závojnatku v zápalu

druhá vysvobodí.

Když milenci jdou po pláži,

stopy písek rozráží.

Když perla se zrodí.

Nemilují druzi tví!

Jenom tam, kde vánek dlí,

všichni tiše sedí.

Bez myšlenek, hrdosti.

S každodenní zvyklostí

do prázdnoty hledí.

Výjimkou nejsi ani ty,

vráskami času pokrytý,

na předlouhém flámu!

Jsi skála-srdce z kamene!

Tvé city nejsou plamenné.

Propadl jsi klamu!“

Zasažen obsahem těch slov

jak nejstrašnější z katastrof,

kámen žalem pukal.

Na skále po tisíc let

odsouzen je šedivět

a prožívat muka?

Přestože jej do zad bodla,

ztratit pro ni všechno hodlá!

O pomoc zem žádá.

Úpěnlivě, s lehkou pýchou,

modlitbu svou něžnou, tichou,

mdlým díkem prokládá.

Země přání vyslyšela.

Hrozivě pak zachroptěla,

otřásla se, křikla.

Její silou, zlostí, chutí,

stvořily se tuny suti.

Skála neunikla!

A tak kámen vášně pln

spadl dolů do těch vln.

Dodnes vodu líbá.

Pochopilo moře pak,

co stalo se za zázrak?

Láska světem hýbá!?!

2. cena v kategorii báseň, 2015
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Kde je moje minulost?
Jakub Janata

Byla jsem tak bezmocná
chtěla jsem jen nutné mít

aby každý mohl žít
nikdo už mě nepozná

však jsem vážně nemocná.

Za poslední roky,
přišla jsem o krásy mé

ty chceš mě zničit – říkam ne!

Chci zpět barvu zelenou
barvu mojí smířenou.

Kde je moje minulost?
Kde je oheň, voda a vzduch čistý?
Kde jsou barevné podzimní listy?

Probouzí se ve mne zlost.

Byla jsem jen planeta,
krásná, čistá snad i milá,

matka lidí nezletilá,
a s hromadou života,

kde je moje minulost?
Probouzí se ve mne zlost.

Hledám, co jsem ztratila
já planeta nahnilá.

Nešťastný výraz
smutný můj hlas

chybí mi nová múza
potřebuji nový čas.

Kde je moje minulost?
Kde je oheň, voda a vzduch čistý?
Kde jsou barevné podzimní listy?

Probouzí se ve mne zlost.

Však mívala jsem vše, co chtěla
zelené stromy a čistý vzduch

udržet však neuměla
po přírodě už jen duch.
Chybějí mi krásné časy,

šťastných ptáčků slastné hlasy
a jarního kvítí krásy

čekám na den konečné spásy.

Život zde umírá,
cosi ho ničí

někdo to popírá
mé srdce se však příčí.

Však chci jen panenskou přírodu,
ničím nezničenou

a ne krajinu odbarvenou,
ze špatných důvodů.

Kde je moje minulost?
Kde je oheň, voda a vzduch čistý?
Kde jsou barevné podzimní listy?

Probouzí se ve mne zlost.

Vraťte mi zpět, co mi patří,
já a vy budeme znovu bratři.

Odpouštím  Zuzana Bajerová

Odpouštím vše, vše co se mi stalo.
Bylo toho hodně nebo málo?

Odpouštím faleš, závist, zradu,
odpouštím lež, to není na závadu…

Odpouštím i to, že si mě nechal.
Odpouštím psu, co na mě štěkal.

Odpouštím mrakům, že zakryly slunce,
Odpouštím slunci, že svítilo tak prudce.

Odpouštím větru, že sem přihnal mraky
Odpouštím všem, odpusťte mi taky.     
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Vzpomínky na mládí 
Daniela Uhereková Šmelková

Příteli 

Kolikrát lidé si řeknou: to nesvedem´; 

bloudíš sám ve světě beznaděje, 

zoufale zklamán a sám sebou podveden. 

To člověk se ani nenaděje, 

kdy potká anděla se sirkou v ruce, 

tázavě dívá se, má strach se ptát 

proč přišel k němu a srdce mu tluče, 

duše se zaklíní v ostnatý drát. 

Anděl nic neříká, člověk však tuší, 

cítí, jak v duši mu zazáří hvězda, 

ačkoliv neslyší hlas jeho uši, 

cítí ten hlas a snad se mu to nezdá: 

anděl mu přišel zapálit pár hvězd, 

když jeho svět náhle potemněl, 

ať vidí, kam kráčí po stopách cest, 

aby to světlo zas v sobě měl. 

Ať vidí bouřku a vrcholky stromů, 

ať vidí kotě, co s klubkem si hrává, 

ať vidí hlínu a kameny lomů, 

ať cítí, v horách když voní tráva… 

Když vítr šumí v korunách dubů, 

stesk nemá sílu prodírat se ven, 

když ležíš v trávě sláb, beze studu, 

vdechuješ lnice, tymián a len. 

Díváš se vzhůru: oblaka bílá, 

jak tiše plují v moři modravém, 

cítíš i slunce z něho´ž jde síla 

i když noc černá vládne nad krajem. 

Pak člověk pozná, jak roste růže, 

ať cítí, v lednu jak ruce zebou, 

jak čpí pot koně, když pádit si může, 

ať cítí slunce a nosí ho s sebou. 

Toulky 

Kdo jen spočítá kolik je cest, 

kolik myšlenek v lidské duši? 

Kdo je spočítá, kolik je hvězd, 

když Abrahám to nevytušil? 

Cesty zarostlé prachem vzpomínek; 

toužíš z dlaně pít. 

Copak tlačí tě v botě kamínek, 

že nemůžeš dál jít? 

Zkusils obrátit boty naruby? 

Vysypat z nich prach ke kmeni stromu? 

Jestli dokážeš pýchu zahubit, 

pak smíš k pramenu, pak smíš domů. 

Touha (Domovině) 

Chtěl bych být vítr, co křižuje hory, 

chtěl bych být oheň, co plamenem hoří, 

chtěl bych být pramen, co ve stružkách teče, 

spojí se v toky a putují k řece. 

Chtěl bych být kamenem v potoku čistém, 

ratolest olivy: setkat se s Kristem. 

Dát lidem sílu jak studánka čistá, 

jak srna znát v lese nejhezčí místa. 

Chtěl bych být stromem, když zpívají ptáci, 

před stromem skálou, když pily se vrací. 

Chtěl bych být ohněm, co plamenem praská, 

ohřívat lidi, ať znaj´ co je láska. 
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Básně
Jana Štromajeová

Protiklad

Zeptáš se dnes jak je mi...
prožívám peklo na zemi

bolesti mnohé ze všech stran
na všechno je tu člověk sám

pálí mě bída Afriky
podvody, války, intriky
nemoci, vybíjení zvěře

krutosti, zprávy o nevěře
bezohlednost a nevíra
právo, co jiným odpírá

bída a mamon v jednom pytli
to jsme to tady teda chytli!

Ptám se vztekle
jsme už v pekle?

...

Zeptáš se zítra, jak je mi...
prožívám tu ráj na zemi

úsměvy, radost ze všech stran
přátele kolem sebe mám

hřeje mě krása krajů všech
přírody tajuplný dech

nádhera hor a jižních moří
láska co v srdcích čistých hoří

poezie a moudrost knih
pocity štěstí, dětský smích

Ptám se, tak jak se mnozí ptají
žijeme v pekle, nebo v ráji?

Radost měj, že se stavila...

Ať láska bolí, či hřeje
topí se v slzách, či směje
podob má více než dosti
není nám jen ku radosti

dlí asi v každičké duši
často svou bolest už tušíš
na křídlech tě žitím nese
srdcem, také tělem třese

mnohdy její divná tíha
životem se rozkomíhá

pak zase lehounce vzlétá
nad nekonečností světa

bez ní jako bys nežila...

Matka země

Gaia, Matka, Země, Terra
další jména, nevím která...

Děti jsme její všehochtivé
nedbáme jejích pokynů
není to pro nás lichotivé
dostává zabrat od synů

Odvrací tedy laskavou tvář
její slzy jsou tsunami

bolavé srdce toť ohňů zář
své ruce spíná nad námi

Dává nám vše a my se rveme
o větší kusy koláče

takovou druhou nenajdeme
až naposledy zapláče...
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SPROSTÁ MLÁDEŽ 
Valerie Štěpánovičová, 14 let

Lenost je už ovládla, 
2 kilometry do školy, 
tato mládež nezvládla. 
Když už pěšky, tak se slovy, 
že to je týrání. 
Místo pokecu jen pomluvy, 
pak už žádné omluvy. 

Ponižovat jeden druhého? 
Jo, to je baví. 
Zastat se dobrého? 
To v žádném případě. 

Slušného slůvka už ani neznají, 
do sešitů sprosťárny čmárají. 
Úcta k dospělým téměř není, 
málokdy se výjimka najde. 
Jak z řetězů jsou utržení, 
nemají špetku vychování. 

Na internetu závislí, 
v realitě nežijí, 
ve škole jsou tupí, 
chytrým jenom závidějí. 

Na pubertu se vymlouvají, 
Dospělí jim to baštěj, 
V tom však chybu dělají. 

Jednou za čas zaracha, 
Někdy zabavit mobil, 
Pak si raději dají bacha, 
A nebudou tak zlobit. 

Někdy by měla výchova, 
Být o trochu tvrdší, 
Ať nelítají sprostá slova, 
Ať se raděj učí. 

Tak se lidi poučte, 
Sprostá slova zapomeňte, 
Slabším pomocnou ruku dejte, 
Naučte se etice, 
Už se tady s vámi loučím, 
Dočkali jste se konce. 

Nemocná
Václava Hujerová

Tma začala pomalu prostupovat mou duší,
byla už všude kolem mě.
Obklopovala mě pomalu a nevtíravě jako hrob.
Málem mě pohltila zaživa.
Nastal zvláštní nepopsatelný jev, 
dušení se zaživa a urputného křičení do tmy 
bez jediného hlesu.
Tma mě trávila jako hlad.
Začínala jsem se pozvolna měnit v hrob
a otázka smrti se stala běžnou součástí mého života.
Ta klikatá ulička v temném lesíku 
obrůstala mé já jako dusivé sousto hada.
Chtělo se mi zemřít  a zároveň jsem tolik toužila získat lásku.
Toužila jsem po něžných slovech tak silně,
že nebylo jisté, zda smrt nebo láska je ta správná cesta.
A když už jsem samou nevyřčenou hrůzou z temna a prázdnoty, 
která pohltila mou po lásce toužící duši,
už ani nemohla dýchat, jakoby mi na prsou ležel balvan,
náhle jsem ustala v tom strastiplném běhu údolím stínů 
a spatřila pár blikajících světel, 
vesele a rozpustile si pohrávajících v mém údolí smrti.
Světélkovala do tmy a vykouzlila mi na tváři úsměv.
Náhle jsem si uvědomila, že cokoliv je lepší než zemřít za živa.
A v ten den jsem teprve konečně začala žít.

Nočn  í  jezero   (  Jana Balounová, 14 let)
Když jezero promění se  v zrcadlo temné,
pak skloněným rákosím zní melodie jemné.
I lekníny vypadají teskně,
když se měsíc v tom jezeře leskne.

A v tu pozdní chvíli k večeru
vede chlapec dívku k jezeru.
Co říkali si, to nikdo nedoví se -
jenom měsíc, jenž v jezeře odráží se.

Pak sedli na kraj jezera
a dívali se za šera,
jak voda stále jenom mlčí,
jak v dálce kvetou máky vlčí.

Když nebude se nikdo dívat,
rákosí o nich bude zpívat,
že v tu pozdní chvíli k večeru
vedl chlapec dívku k jezeru.
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Křídlo zlámané
Tomáš Choura

Jako dítě jednou s tatínkem
hájkem procházím,
ptačí mládě v listí schoulené
tam pípá pod mlázím.

Křídlo zlámané,
vzlétnout ne a ne,
v pírkách barevných
záb´ ho sníh.

Táta křídlo správně obvázal,
našel v knížkách jak,
ptáček dostal klícku útulnou,
pár oříšků a mák.

Křídlo zlámané,
vzlétnout ne a ne,
v pírkách barevných
záb´ ho sníh.

Stal se z něj náš kamarád, 
týdny zpíval nám,
křídlo sílí čím dál víc, 
už dál teď musí sám.

Z dlaně vzlétnul, párkrát zakroužil
kolem akátů,
rozloučil se s námi písní,
co každý rok slýchám tu.

Křídlo zlámané,
vzlétnout ne a ne,
v pírkách barevných
záb´ ho sníh.

Čas říká pravdu
Eliška Truhlářová 

Jakmile se hladina jezera zvíří,
vzlétne do oblak bílé chmýří.

Letí vysoko, a ještě výš.
Kam, to už mi nepovíš!

Snad nad zasněžené vrcholky hor,
nebo třeba do liščích nor.

Mohlo by zalétnout do cizích měst,
kde lidé pracují na vlastní pěst.

Možná že do lesní studánky,
která je zrcadlem mě samotné.

Avšak kolem ní stojí děti lakotné.
Musím je odehnat pryč a ještě dál.

Bude to dřív, než by ses nadál.

A teď, konečně se do ní koukni.
Dřív si však tichou znělku broukni.

Musíš tak, aby se to nerozneslo.
Je to přece vstupní heslo.

Bohatí by ho neměli zjistit,
aby si nemohli život pojistit.
Jen féroví lidé heslo znají,

na své zdraví se studánky ptají.
Také milým lidem pomoc dává.

Při příchodu jim s úsměvem mává.

Paráda, už to máme.
Teď se do budoucnosti podíváme.

„Tak mi, studánko, ukaž hned,
jací budeme za třicet let.“
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Vít Cekota

Poslední poselství z planety Země
Již je tomu dávno tisíc let

Co svět byl zvadlý květ

Přítel na přítele nůž tasil

Člověk člověku duši hasil 

Na nás oči jiného světa hleděly

Co s námi smrtelníky věděly

Již tomu bylo dávno, co se na zemi otevřela brána

Nekonečná brána do neznáma 

Z té brány šla aura plná strachu a bolesti

Lidé na chvíli ustali v neřesti 

Vysoké postavy, prázdné oči, nadřazené našemu druhu 

Vznešený šat, bílé roucho, vylezli z toho černého kruhu 

Jeden z nich zvolal: „Pozemšťané, hříšní lidé, dali jsme Vám
svobodu

Měli jsme určitou dohodu

Za vaším slovem a bázní k nesmrtelnému

Jste dali přísahu něčemu pro vás neviditelnému 

Však marná byla naše znamení

Bouře, blesky, lidí topení 

Myslím, že již zašlo vše daleko.“

Předstoupil druhý: „S bratry jsme se dohodli 

Dejte nám důvod, proč bychom Vám pomohli!

Proč třeba zachovati Vašeho života

Jestlipak se ve Vás nachází nějaká dobrota.“

Bytosti z prázdnoty černé

Navracely se do díry směrné

Vypukla panika, člověk člověka objímal

Každého jeho život najednou zajímal 

Jiní zase klečeli a klaněli se bytostem.

Jen jeden hoch z dětského domova, kterého neměl nikdo rád

On byl ochoten svůj život ukončit a někomu ho dát

I přes to, že o něj nikdo pohledem nezavadil

Měl rád ostatní, vždy rád poradil 

A proto napsal jednu krásnou řeč

Za kterou každý člověk vděč

„Mně již není svět milý

Dochází mi moje síly

Každý člověk nechť má právo žít

I lidé mají právo milovat a chtít 

Řekněte mi, že Vy jste bez chyby

O tom mám velké pochyby 

Když máte právo soudit

Nechte mě po Vás vyloudit 

Poslední šanci nám dejte

Slitování s námi mějte.“ 

Bytostem došlo, že člověk není jeden jako druhý 

Znovu se otevřely ty temné kruhy

Jeden jim všem nadřazený řekl:

„Lidé, měli byste se stydět

Měli byste se vidět

Tu vaši ješitnost a pýchu

Věčné oddávaní se hříchu 

Ale jsou mezi vámi i dobrosrdeční

Těm ať náleží život věčný

Vám ostatním, ať zkamení ret

Ať nemůžete obtěžovat svět

O vašem osudu 

Necháme rozhodnout náhodu.“

A tak po tisíc let byl svět

Jako rozkvetlý květ!

Pozemský duch
Smáčený krok vede mne

K té zastaralé budově

Kde se hýření dává směr

Kde duši za karty ber 

Otvírám zastaralé dveře oné krčmy

„Když mě necháte ohřát, budu vděčný“ 

Zpoza pultu se objeví zjizvená tvář

Záleží, jestli si rundu dáš

Já hledal u krbu místo svoje

Půllitr jsem vypil ve stoje 

U krbu známá to doků tvář

„Zde vždy své místo máš“

Udiveně jsem se poohlédl na známého vlka

On přede mnou klobouk smeká 

Než jsem stihl říci slovo 

Tasil na mě zbraň a v ní olovo

„Kde ji máš?“

Tázavě jsem řekl: „To bude omyl“

Muž řekl: „Nejraději bych tě zabil“

Ale potom sklopil zbraň 

A přepadl ho strašný žal 

„Margarita, Ó lásko má!

Kdepak moře Tě schovává“ 

Snažil jsem se odebrat dále od toho muže

On však:  „Stůj, ty promoklá kůže“

Co se stalo před vstupem do krčmy, to kdybych věděl
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Ten stařec byl asi jediný, kdo by mi to pověděl 

Nikdo, kdo by mě v tomhle přístavu znal

Otočil jsem se na něj a řekl: „Co sis přál?“ 

Řekl: „Nikdo další?“

Nechápal jsem, o čem mluví, kdo další?

„Ta prokletá bouře vzala mi vše“

V tu ránu jsem si rozpomněl, oč tu jde

Ukrutná bolest hlavy mě napadla

Vize onoho incidentu mě přepadla 

Stařec za kormidlem stál 

Každý mu říkal kapitán

Vezli jsme obyčejnou whisky na skotské poloostrovy

Den jako každý jiný 

Ale bouře na konci cesty nás přepadla 

Naše loď na skaliska tvrdě dopadla 

Vlny! Křik! Hrůza! Panika!

Ze snění vytrhla polehčí dáma 

„Samotu tu bych zvládla 

Pomocnou ruku ti dám

Samomluvou trpí skoro každý pán“

Otočil jsem se krbu zpět

Rozhoupané křeslo na krbu zbraň

Kapitán byl ten tam…

Pan
Pavlína Marková 

Když vidíš,
jací lidé jsou,
jak do světa
nenávist svoji
řvou, řvou, řvou,
jak ptají se
a odpověď přitom
slyšet nechtějí,
jak naoko chválí
a hned za rohem
pomluvy mezi sebou šeptají,
jak nazývají
ego svoje hrdostí
a neznají,
co opravdu jsou starosti,
jak myslí si,
že svět jim k nohám padne,
každý se rychle
pýchou dutou nadme
a odmítá
vidět, slyšet, cítit, znát
a svoje „depky“
chce si na prsou jak zmiji hřát.

Ano.
Takhle bychom mohli
pokračovat dál a dál,
kdo z nás tohle,
tohle nepoznal?
Já bych vám ale chtěl
něco jiného dát,
chtěl bych, aby i to dobré
mohli jste vy znát.

Kdo jsem?
Jaké je mé jméno,
chtěli byste znát?
Na to odpověď
nemohu vám dát.
Já už nejsem
a existence má
od věků dávných
zánik jenom zná.

Společně s posledními
kousky života divokého
na planetě Zemi
ničím nespoutaného
odcházím v zapomnění
a největším darem je mi,
že neumírám sám,
příroda, na mé cestě poslední,
pomáhá mi.

Ona je mou matkou
a já jejím ochráncem
ale nyní cestou krátkou
ke smrti své blížím se.

Ještě než nadobro ale tento svět opustím,
musím vám něco ukázat.
A nelekejte se, já vám odpouštím,
nechci zkázu rozsévat.
Ale nyní poslouchejte,
co všechno zabijete…

Caroline:
Vstávám.
je brzy ráno,
slunci na pozdrav mávám
a poslouchám
jak svět se probouzí
a Bůh mi
nový den nabízí
a Země mi dobré ráno přeje
když kos kdesi v křoví pěje
své písně radostné.

Těsně nad hladinou rybníka
se mlha třpytivá povaluje
a poblíž nedalekého potoka
si sýkorka s konipáskem hraje
A já cítím, jak vše ožívá
a jak den moci své nabývá.

                A vzduch voní
a je čirý a živý
a duši moji
zachvátí pocit jiný
než který do ní
lidé předešlého dne zaseli.

               Cítím štěstí
v té nejčistší formě,
nikoli z hmotných věcí,
nikoli z vlastnictví čehokoli.
Cítím štěstí proto,
protože prostě jsem
a přichází další krásný den.

Až uvědomíte si,
co jste způsobili,
bude už pozdě na to,
abyste cokoliv zachránili,
bude už pozdě na to
chtít něco udělat
pro záchranu Země,
pro záchranu Vaši
plány složité malovat.

Proč se tohle stalo?
Proč najednou
svět celý vzhůru nohama je?
Chytili jste se do své pasti
někoho jiného chytaje.
Chytili jste se do sítí
z peněz a falešného kvítí
slávy, která nepřetrvá.

Chytili jste se do svých myslí
bohatstvím a slávou poblázněných
a když dítě obrázky kreslí
na kterých je pravda –
to, co opravdu stane se,
že je blázen si myslíte
a k lékaři ho pošlete –
vždyť které dítě
mělo by svět v katastrofě malovat?
Dítě má přece o kráse snít
a vše kolem sebe milovat…

Leo:
Uprostřed lesů
a uprostřed hor,
uprostřed pouští
a širých oceánů
batoh svůj nesu
a liščích nor
ukrytých v houští
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nevšímám si, zapomenu,
že jsem je kdy viděl
aby před světem
navždy ukryty zůstaly
a lišky liščata svá
v klidu vychovávaly.

V horách jak ti ptáci
svobodný jsem
a do výšek zrádných
stoupám
s nerozmyslem
vždyť odhodit opatrnost veškerou
je ta nejsvobodnější volba
a propustit duši svou nesmělou
do výšin a dálí –
ano, dole, v „realitě“
by se mi smáli.

Od nekonečna k nekonečnu
obzor šedý a modrý se táhne
trochou zelené zdobený.
A když loďka má se nahne
a já k západu oči své zvedám
a červánky – a obzor jimi zkalený
a já padám
a padám
a padám –

padám do noci
společně s posledními zbytky světla
a padám do snů svých
ve kterých přichází
andělé z nebe a z pekla
a on –

Úsvit a soumrak,
Bůh to vidí.
Zrod a úmrtí,
skutky lidí.
Skutky, které nelze odčinit
které ničí a zabíjejí,
chyby, které nelze napravit
a hodiny další půlnoc odbíjejí.
V prachu máte mapu nakreslenou.
V prachu, který věčný není.
A vaší cestu nesmyslnou
sleduje má paní.
Rychle, čtěte!
Ale já vím,
prachu nedůvěřujete.
Ale člověk takový
vždycky byl.
Za chvíli pršet bude…
Rychle, tu mapu –
Pozdě…
Déšť všechno smyl…

Caroline:
Déšť…
Tančím
a létám
s tváří k obloze
pokaždé vzlétám

když kapičky jemné
tvář moji hladí
a struny z vody
déšť v akordy ladí
a blesk a hrom –
Orffovo dílo –
A kroupy a vtom –
co z bouře zbylo?

Vše v ticho
před bouří i po bouři,
v ticho se ukryje.
A jako mně úsměv na tváři
duha po nebi se rozlije.
Symbol štěstí,
symbol naděje.

Naděje, kterou přináší nám zítřek
a všechna rána a soumraky.
Utíkám,
utíkám,
hraji si na trati
na trati života ničím 

nespoutaného
a vzbouzím se do rána,
vzbouzím se do rána zlatavého.

Jsem kdesi v horách a –
a někdo jde…!

Kdo v naději novou se promění?
Když já odcházím
a svět se nemění…
Možná by stačilo
pár spravedlivých najít,
pár těch,
kteří nemohou z cesty sejít.
Pár těch,
kteří ví…
Pár těch,
kteří sní…

Dohromady mohou
cokoliv dokázat.
A světu celému
sílu lásky ukázat.

Leo:
A on kams jinam mě odvádí
od hladiny moře,
zpět do hor,
kde vítr v údolích řek dovádí,
kde daleko od světa lží jsem.
Myslím, že sním…
Ale počkat –
tohle není sen!

Vítr mi s batohem na zádech 
cloumá

a na nebi luna bledá
a mysl má kdesi v dálce bloumá,
něco hledá.

Slunce pomalu na obzor vychází

když zjišťuji,
že něco mi schází,
něco nenalezeného, ztraceného,
co kdysi jsem měl
a existenci jeho – její!
Dávno zapomněl.
Kdy jsme se setkali naposled?
Od toho okamžiku uplynulo
pár desítek let.
Nebo celá staletí?
Ptám se sám sebe –
Co je ti?
Co je ti?
Kolikátý život vlastně žiju?
První, pátý, desátý?

A až nyní –
křovím se prodírám.
Až nyní –
nejsem opět sám.
Až nyní
jsem ji nalezl.

Nikdy jsem ji neviděl.
Ale je to ona.
To on mi to pověděl.
To on mě sem poslal.
A ona se krčí
vystrašená v houštině.
Jsme tu jen sami dva,
tady,
v téhle pustině…

Našli se.
Po tisících let
zpátky k lásce
může kráčet svět.
Po tisících let
kdy starý jsem a unaven
mohu jít spát,
mohu nechat sen
si krátký zdát.

Znovu se narodím,
ze spojení jejich
Znovu svět uvidím,
a oni dva
ruku v ruce
odejít budou moci,
Spolu být
ve dne, v noci,
až do další smrti a dalšího zrození
v míru žít.

Kdo tedy odchází,
aby znovu zrodit se mohl?
Inu, povím vám;
ve všem živém uschován,
jmenuji se Pan.

„Rád tě poznávám, jmenuji se Leo.“
„Mé jméno je Caroline.“
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Básně
Filip Koryta

ŠEPOT HVĚZD 

Pavel a Daniela 

si náramně rozuměli 

jedna duše 

ve dvou tělech 

jak by řekl klasik 

ten nepopsatelný žár… 

ta harmonie… 

to elektrizující napětí… 

byli pro sebe 

jako stvoření 

když se však Pavel 

nešťastnou náhodou 

dozvěděl 

že je Daniela 

narozena ve znamení
štíra 

jeho sny se 

jako lusknutím
zlomyslného prstu 

rozplynuly 

přestal jí zvedat telefon 

a 

uzavřel se do sebe 

na něco takového 

nebyl připravený 

SKŘÍŇOVÁ
ROMANCE 

chtěl bych 

vedle tebe usínat 

a 

každé ráno 

se vedle tebe probouzet 

chtěl 

bych tě 

držet za ruku 

a 

kráčet tak rušnou ulicí 

aby všichni věděli 

že k sobě patříme 

chtěl bych 

s tebou jít 

do divadla 

do kina 

do galerie 

do ZOO 

- 

- 

- 

chtěl bych tě 

představit 

svým rodičům a
přátelům 

a 

zároveň 

se představit těm tvým 

 

ale 

manželce a dětem 

by se to asi nelíbilo 

ZMĚNA NAVZDORY
VŠEM

PŘEDPOKLADŮM 

otevřel jsem oči 

a 

uvědomil si 

že je něco jinak 

něco 

je jinak než včera 

ještě 

včera to bylo tak 

a 

dneska 

je to jinak 

nedaří 

se mi to pochopit 

natož vysvětlit 

chaos 

neklid 

smutek 

radost…? 

něco 

je jinak než včera 

ještě 

včera to bylo tak 

a 

dneska 

je to jinak 

 

jak to asi bude zítra? 

INTERFERENCE 

snažil jsem se 

na tebe nemyslet 

snažil jsem se 

na tebe nemyslet 

a proto 

jsem všemožně
zaměstnával 

tělo i mysl 

jen abys je dál
neokupovala ty 

pokoušel jsem se 

- naučit estonsky 

- stepovat 

- proniknout 

do tajů kvantové
mechaniky 

pokoušel jsem se 

- hrát na tahací
harmoniku 

- ochočit si komára 

a 

- přečíst knihy Václava
Klause 

- 

- 

- 

naprosto bez úspěchu 

snažil jsem se 

na tebe nemyslet 

a 

čím víc 

jsem se snažil 

tím horší to bylo 

když jsem 

v touze splynout s
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přírodou 

objímal stromy 

začal jsem jim bezděky
dávat jména 

jež jsme plánovali dát
našim dětem 

a 

při pokusu o akční
malbu 

mi z fleků pod rukama 

vznikl tvůj obličej 

snažil jsem se 

na tebe nemyslet 

ale 

přesto jsem 

– jakoby náhodou – 

navštěvoval místa 

o nichž jsem tušil 

že je navštívíš taky 

snažil jsem se 

na tebe nemyslet 

ale všechno se proti mně
spiklo 

FATÁLNÍ OMYL 

myslel jsem si 

že je to pryč 

že 

to zmizelo 

že se to vypařilo 

že se to vytratilo 

že 

je to 

definitivně, nevratně a
navždycky 

napořád! 

napořád!! 

napořád pryč!!! 

a hle! 

omyl… 

ono 

to tam pořád je… 

HRDINA 

stal 

jsem se obětí 

svých absurdních rituálů

cosi 

mě nutí 

vstávat z postele 

výhradně levou nohou 

zdolávat 

kanály jelením skokem 

a 

pozdravit 

každou zrzavou dívku 

kterou během dne
potkám 

vím 

že je to nesmyslné 

ale bojím se 

že kdybych se vzepřel 

vnitřnímu hlasu 

jakási 

nadpřirozená síla 

by uvrhla lidstvo 

do záhuby 

a 

tak 

se raději 

ve jménu přežití 

našeho druhu obětuji 

a 

dobrovolně působím 

dojmem naprostého
idiota 

NA ÚTĚKU 

musím tě najít 

musím 
tě nutně najít dřív 
než najdou oni mě 

protože 
jakmile mě najdou 

nestihneme nic 
co stihnout musíme 

protože 
jakmile mě najdou 

navléknou mě 
do těsné svěrací kazajky 

a 
odvlečou 

daleko od tebe 

tak 
daleko 

že neuslyšíš 
ani jednu z mých proseb 

tak 
daleko 

že se možná 
(ačkoliv je to

nepravděpodobné) 
vytratí tvůj vliv 

věřím 
že 

až ti všechno vysvětlím 
bude mezi námi jasno 

stáhneš veškerá obvinění
a 

konečně 
začneme znovu 
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Klenot
Vítězslava Felcmanová

Pohlédni na rodnou planetu
klenot na černém sametu
když se za ní démant slunce rozhoří,
safírově modrá od moří,
s mozaikou pralesů a pouští,
do oblaků zahalená
jako cudná žena,
svou dráhu věrně neopouští...

Oceány široširé jako písně neohrané
mají vody slané.
Hladina je brána do jiného světa,
nad ní opeřená přísná hlídka létá.
Slunce po tajemství hlubin prahne,
svými paprsky však na dno nedosáhne,
obzor zlatí,
než se v nachu ztratí.
Divní tvorové se po dně plazí,
v ulitách jsou, někteří i nazí,
pozorní a tiší
v temné říši.
Vody plné rybek roztodivných tváří,
plují v hejnech, nebo radši samotaří.
Každý svoji roli přijme:
když nás nesežerou, žijme!
neboť tak velí přec
potravinový řetězec!
Proto nezná hoře
pohádkové, kruté moře...

A jaké nástrahy jsou na souši,
co trpělivost obyvatel pokouší.
Často se dají na útěk
pro rozmar řek,
nebo dlouho, dlouho běží
dokud se vodou neosvěží.
A v pláních, v džungli, v klínu hor
všude číhá predátor.
Potichu se krade,
soucit je mu cizí,
má jedinou vizi:
musí jíst! a krmit mladé.
mžik, oběť kupředu se žene!
přijme výzvu
neboť nejednu má jizvu,
ví, že vítězství je cenné.

A tak modrá planeta si pluje ve své dráze
život v rovnováze...?
býval vyvážený, střídmý.
Avšak Země byla zaplavena lidmi.
Lidé mají dějiny.
A svět už není nevinný...

Daleký dotek
Alena Kohoutková

Jak krásný svět
tak krásná zem,

duše má se začne chvět,
svou planetu chci milovat jen.

Však daleko jest… na obloze mizí
a já jsem navždy sama,

má planeta je pro někoho cizí
a pro někoho známá.

Na ní vlnky se bouří
v oceánu věčném,

nad vlnami tornáda krouží
v oparu někdy žlutavém, někdy mléčném.

Málokdy jde zahlédnouti
skrze oblaka dvě slunce zelená a jasná

a paprsky dokážou hladinou prolétnouti,
však ta krása je tak spásná.

Za paprskem pod vodou pěnící
až do hlubin k lávě

ze dna puklin proudící,
tam ráj, krásný život a rodina je právě.

A já jsem opuštěná
na Zemi, pryč od planety domova,

v petriho misce zapuštěná,
já bakterie… umírám… začíná mě cesta nová.
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Vlaštovka
Alena Kohoutková

Vlaštovka letěla
v oblak se změnila
oblak v duhu přešel
a z duhy déšť sešel.

Kapka dopadla
žába skočila
z vody ledňáček vzlétl
a k myší díře shlédl.

Myš běžela zpět
kocour ji tam sněd
pak zmizel v les
když štěkl pes
jenž blechu měl
chytnout ji chtěl
blecha ale hop
slepice udělala zob.

Kuna se na slepici třese
a už si ji v luka nese
v obilí se změnila
zlatem zrna zpěnila.

Až pšenice v zajíce se promění
jenž hopsá dolů k stavení
náhle udělá dlouhý skok
z cesty se ozývá tok.

Tetřívek svou milou hledá
hlavu k nebi zvedá
tam se dva slavíci honí
a na lásku svou zvoní.

Ustali až ve strništi
kde sýkorce výplod lásky piští
tolik hladových dětí

kolem motýl letí.

Se svou duhovou září
se ke slunci vznáší
s ostatními si hraje
a mezi nimi muška vlaje.

Na hřbet sedne
lani jedné
jenž kolouška si vodí
pak kopýtkama hodí
a mušku odežene
ta pryč už se žene
svůj úspěch už by sklízela
když v zobáku zmizela.

Vlaštovka letěla
v oblak se změnila
oblak v duhu přešel
a z duhy déšť sešel.

Básně
Kateřina Váňová

Záhada

Nepřipouštěla jsem si 
skutečnost

a pak včela
posadila se na květ

a mě to došlo.
Mám také 

svůj květ
sice je i není.

Jednoduchost
je někdy 

tak všední.
Vidím tě,

kde to jde.
Srdce buší,

a hlava tuší

rozdělené cesty.
Seš všude 

a zároveň nikde,
černá není barevná.

Výstižná záhada
mě posílá za hranice 

obyčejného života i státu.
Snad zapomenu,

ale vím,
že žiju

a sem tak šťastná.
Přijď i nechoď.

Já hlavu zvedám,
a z posledních sil

šplhám po laně
života.

Duha

Duha barvami 
mě pohladila.

A pak mě nechala
odletět dolů.

Má svoje 
důvody.

Chce abych 
se vrátila

pro novou barvu.
A tak mě nechala

spát
v černém údolí. 

Hluboko
ve tmě spím

pod přikrývkou 
zapomnění.

Ale moje srdce 
si vzpomíná.

A má 
víc důvodů

proč tlouct.
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Kvantová teorie lásky 
Togmeg

Mám e moc e v tvaru e=m.c 2, 
energii tak blízkou množství, 
co plyne z násobení 
rychlosti světla, 
(1 079 252 848,8 
kilometrů za hodinu), 
jeho druhé mocniny 
a mé hmotnosti 
(99, 98 Kg). 
Na displeji bliká rudě, 
kontrolka kinetické síly. 
Z venku jde prázdno, 
úbytek vnitřní, 
klidové energie, 
potřebné pro emoce 
se nerovná nule 
a tak neplatí úplně 
co se říká nahoře. 
Po pravdě, vždyť je to rovnice, 
slovo moudré, 
říká, že mé emoce 
(druh energie) 
jsou hmotné, 
v setrvačnosti, 
a působí na ně gravitační pole. 
Ty samé síly, 
jak na hvězdy, 
vzdálené planety, 
vše se přitahuje. 
Lidé sebe, energií o něco menší, 
než nás Mars, 
je těžší. 
Kdyby mé emoce, 
byly větší 
než slunečná soustava 
a ještě třikrát tak, 
byl bych antihmota, 
díky gravitačním silám 
a mohl bych stvořit, 
velký třesk, 
ten nebyl na začátku, 
je vždy, 
když se potkají emoce 
hmota – antihmota, 

dva láskou plný lidé. 
Ve vzájemném působení, 
zanikají jejich emoce, 
veškerá jejich klidová
i kinetická energie, 
se mění, 
na společnou lásku, energii, 
která je schopna 
je vynést k Marsu 
a možná, na kraj nekonečna. 
Láska společná, 
neznamená, že je jedna 
a jaká bude, 
záleží, kdo co měl, 
emoce, energie, hmota, 
když k místu setkání podešel. 
A pak ještě zdali ctí v lásce moudra, 
zákon hybnosti a zachování energie
protože po setkání 
zůstávají lidé stejní, 
jako předtím, 
změna je v množství energie, 
k sobě letí, 
zpravidla opačnými směry. 
(anihilace) 
Togmeg

U Dvou slunců
Radek Touš

V hostinci U Dvou slunců
seděli páni podobající se sumcům

kníry.

Čichali ženské kadeře,
já na to "Kdeže,

co to je za manýry?"
A šenkýř s úsměvem na líci

praví "Pane,
vždyť to jsou básníci."
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Anděl
Vlasta Hlavsová

Potkal jsem
strážného anděla
na konci ulice
s rukama v kapsách
čepici vraženou hluboko
do čela
divil se velice
potměšilý úsměv
zdobil mu tváře
nad hlavou pohaslá záře
snad má dovolenou
myslí mou se mihlo
snad zlomené má křídlo
smůla na patách
se za mnou táhne
jako slizký had
kam šlápnu

tam přilepím se
snad lepší bude
zůstat chvíli stát

Jak dlouho ještě
ptám se anděla
jenom zívne
a co já vím
uplivne vlídně
snad příští století
až zaplatím
životu daň
tak sypu mince
a prázdná je moje dlaň
dluhy mé se sčítají
marně doufám potají
na rohu anděl otáčí se zády
nenadál bych se zrady
on vrátí se, to nevadí

Lyrický cyklus
Daniel Vašák

2.

Teče obloha přes prsty
teče

vidím v tvých očích nejeden
večer. 

Inkoustem sycený papír
pije

měsíční stín tvé slzy
smyje.

A naše šlápoty v bahně
mizí

stejně jako teď polibky    

cizí.

Spoločný červený koberec
Dávid Matuš

Ako odpovieš svojim deťom,
keď sa ťa spýtajú Kam zmizli ryby, aké boli lesy a ako vyzerala obloha
ničíme čo sme nepostavili vlastnými rukami tak aká to móda letí svetom??
akoby sme zabudli dýchať a čo je vôkol milovať, veď stačí málo preboha
odvaha je priznať si chyby ale len silný človek má odvahu s nimi bojovať
to čo príde po nás je nám tabu
ak chceme naplno žiť je čas sa učiť odznova milovať
necítime našu krehkosť až kým nohy neoziabu
namiesto kopania do stoličky čo nás drží nad zemou nebáť sa pomoc privolať.

Naučme sa znovu odpovedať sami
mení sa javisko ako ho menia herci len škoda že my sme tí herci
ako pozrieť do detských očí keď sa sklamane pýtajú oci, mami??
máme možnosť kráčať po vlastnom červenom koberci
čas pozrieť na vek našich lesov a riek, čo myslíš ako dlho tu budeš ty??
Žiješ len raz a nebudeš iný, si tu teraz tak nechci byť iná...
Už nevieme komu vlastne veriť ani rozoznať pravdu, ale nelám nad sebou prúty
zničíme túto a nájdeme ďalšiu?? Veď zničíme aj tú... táto planéta je jediná.

Tak kam to všetko smeruje??
Ciest je niekoľko ale len zopár je správnych
Kam zmizla ľudskosť a kto komu čo daruje??
To zrejme zomrelo v časoch dávnych
nič nie je večne a my tiež nie
sme jedno stádo čo nedrží spolu
na záver mám jedno na pohľad nemožné pranie
žijeme na rovnakom koberci tak žime spolu, lebo nás pýcha stiahne dolu.
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Poselství planety Země (Filip Hudec, 8 let)

To vám jednou bylo, že se různé oblasti na Zemi rozhodly, že poletí do Vesmíru. S poselstvím,
které napíše pan Apples. Nejdříve se však k němu museli všichni zástupci zemí dostat, aby mohli
poselství vymyslet a pan Apples napsat. 

Přijela  Evropa,  Afrika,  Austrálie,  Amerika a Arktida.  V Arktidě sice nikdo nežije,  ale  přijeli
alespoň Eskymáci, kteří museli v Anglii trochu roztát. Když už byli v Anglii, tak si je museli všichni
pořádně  prohlédnout.  Nakonec  zašli  k  panu  Apples,  kvůli  tomu  sem jeli.  A vyprávěli  mu,  co
všechno v Anglii viděli a kde byli. V divadle, v kině, v přístavu, kde viděli lodě, až nakonec pan
Apples řekl, že už musí začít vymýšlet dopis. Tak začali vymýšlet. Najednou pan Amerik vykřikl,
že ví začátek dopisu, a řekl panu Apples, že má napsat: „Dobrý den kosmonauti, my vám posíláme
takovou malou knížku do Vesmíru, a ta knížka je o Zemi.“ Dál už nevěděl, tak ho doplnil pan
Austral. Řekl, že má ještě napsat: „Pozdravují vás všechny světadíly a oblasti ze Země.“  

Když dopsali, dali knížku do kufru auta a začali rozhodovat, kdo tam poletí. Chtěli tam letět
všichni.  Tak pan Apples řekl, že to rozhodne. Přemýšlel a přemýšlel, kdo tam tedy pojede. Všichni
čekali a čekali, protože je zajímalo, kdo tam nakonec poletí. Až pan Apples řekl, že tam pojede pan
Amerik, protože věděl začátek psaní. Také pan Apples řekl, že tam s ním musí jet ještě někdo, aby
mu pomáhal, a to že bude on. Ale museli dojet do Ruska, kde zařídili, aby dostali raketoplán. Pan
Apples a pan Amerik vešli dovnitř raketoplánu. Pak jim ještě pan Austral popřál za všechny hezkou
cestu a podal jim knížku. Nakonec řekli všichni start a raketa vyletěla. 

Pan Apples a pan Amerik byli ve Vesmíru. Hledali, kde jsou kosmonauti, a jestli tady ještě neletí
nějaký raketoplán. Najednou viděli, jak se k nim jeden raketoplán blíží. Pana Apples napadlo, že ho
jistě musí někdo řídit, a ten, kdo to řídí, tak je kosmonaut. Takže mu tu knížku mohou předat. „Máš
pravdu,“ řekl pan Amerik, „ale, jak to má vědět, že mu chceme předat knížku?“ Pan Apples mu
odpověděl, že mu zamávají. Co řekli, to udělali, a kosmonaut v raketoplánu je viděl. Tak mu rychle
předali  knížku  a  řekli,  ať  to  ukáže  všem,  protože  to  je  knížka  pro  všechny  kosmonauty.  Pak
raketoplán odletěl s kosmonautem i s knížkou. Pan Apples s panem Amerik doletěli raketoplánem
zpátky na Zem, kde už na ně všichni čekali. Ještě šli k panu Apples domů a vyprávěli si, jak to ve
Vesmíru vypadalo.  

Pan Apples došel s panem Amerik a panem Austral a dalšími do svého bytu, tam si dali čaj a za
chvíli všichni odjeli do svých oblastí. Ve Vesmíru mezitím kosmonaut ukazoval knížku ostatním
kosmonautům. 

Povídka (Roman Juchymiv, 10 let)

Dnes 7. 4. 2368 jsem zastavil padesát šest vznášedel a z toho bylo osm ukradených. 
Myslím si, že my dopravní policisté, jsme nejvíc důležití. Ale.  

Dnes se stalo ještě něco, něco divného. Jedno z těch vznášedel se řídilo samo. Bylo to 
zvláštní, najednou jsem měl husí kůži. A pak jsem uslyšel jen takové divné prásknutí a 
seděl jsem v tom vznášedle. Najednou druhé prásknutí a byl jsem v mimozemské lodi. A
co to? Nemám svou pistoli, vysílačku a ani raketový batoh. Bylo to divné, podezřelé. 
Nikde ani noha, ani duše.  

Najednou se tam, z ničeho nic, objevil mimozemšťan. A říká: „Joha!“  

Nerozuměl jsem mu a on zase: „Joha.“  

A já si najednou uvědomil, že říká ahoj pozpátku. A tak jsem také řekl: „Joha!“  

A on se mě zeptal: „šejunemj es kaj.“  
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A já mu odpověděl: „Kcaj“, správně řečeno Jack.  

A pak on najednou: „Prásk.“  

„Cože to?“ Nechápal jsem, proč to najednou říká normálně. „Prásk. Moje jméno je 
Prásk. Budeme přátelé, Jacku?“  

„Nevím, nejsem si jistý, nezabiješ mě?“  

„Já? Nezabiju ani mouchu. Já Prásk Mimouš ti slibuji na svou duši, že ti ani vlásek 
nezkřivím. Já jsem povstalec.“  

„No dobrá Prásku, a proti komu jsi povstal?“  

„Proti své zemi.“  

„Cože. P… P… Proti planetě g160.“  

„Ano, jsou to vrazi!“  

„Ano, ale když zabiješ jen jediného slizomana… víš, co se stane? Zničí celou planetu.“  

„Ano, já vím. Kéž bychom se nikdy nestvořili.“  

„Ty je chceš zničit, Prásku?“  

„Ale nevím jak?“  

„Co je nějak shodit do té velké sopky a všechny naráz.“  

„Ano! To je ono!“  

A tak začalo mé a Práskovo dobrodružství. Začali jsme putovat vesmírem a nabrali jsme 
lidi jako … Thomase, Andreu, Boba, Vilmu, Emeta… Jednoho dne jsme konečně 
doputovali k planetě g160. Zkusili jsme přemluvit obyvatele, aby povstali. Ale oni říkali,
že už jejich vládce není zlý, protože prý před rokem prý svrhl svého krutého otce. 
Obyvatelé teď byli spokojeni. A my? Teď jsme byli taky rádi, že se všechno mění k 
dobrému a vrátili jsme se domů. A to je konec našeho společného příběhu.

Co je lidskému oku zapovězeno (Barbora Vitásková, 14)

Ještě pořád jsou na světě místa, kam lidská ruka ještě nedosáhla. Život tam je pestrý a rozmanitý. Toto
místo nemá žádné jméno. Obyvatelé tohoto místa nemají jména jako vy. Žádná Eliška, Katka ani Anna. A
přesto poznáte, když s vámi někdo hovoří. Mají takové důvěrné gesto. Pohybem ruky před dotyčným opíší
plynulý kruh a sáhnou si na srdce. Krásné a něžné, ne jako vaše neobratné potřesení ruky. Další z  mnoha
věcí, která je jiná, je řeč. Každá bytost mluví rozdílně. Rozdělují se podle povahy, kdo je klidný, rozhodný a
milý, ten zní a mluví jako voda. Doslova. Klidné zurčení potůčku, řeky nebo šum mořských vln. Kdo je
výbušný, nedůvěřivý a bojovný, ten zní a mluví jako oheň. Pokud zrovna není naštvaný, zní jako tlumené
praskání  větviček  v ohýnku.  Ale  jestli  je  zrovna  naštvaný,  to  si  nepřejte  vidět  ani  slyšet.  Shrnuto  a
podtrhnuto:každá bytost je jiná a rozdílná. Touto věcí se podobají lidem. Vlastně i v mnoha jiných věcech.
Nejsem tady ale proto, abych vám líčila všechny rozdíly mezi lidmi a těmito bytostmi. Neumím vlastně ani
popsat krásy této země. 

Ovšem, ani tady není všechno růžové. I v této nádherné zemi se našlo a najde zlo. Ukrývá se v krvavém
lese. Divíte se? Říkáte si, ale vždyť tam nic nemá jméno. To ano, máte pravdu, jenomže ten les je krvavý
doopravdy. Stromy mají krvavé jehlice, tráva je orosená čerstvou krví a v mechu se ukrývají všelijaké části
těl a orgány. Je to děsivé. Nemůžu ani pomyslet, že bych tam někdy vešla, natož šla dál hlouběji do lesa.
Občas se najde pár odvážlivců (spíše pošetilců), kteří věří, že projdou lesem a dostanou se na druhou stranu.
Ha! To určitě. Nikdo to zatím nedokázal. Vím to, protože se ještě té noci z lesa ozývalo ječení, sténání a
prosení o smrt, těch nebožáků. Té noci nikdo ze země neusnul. Jakoby les byl megafon a roznášel zvuky, až
do nejvzdálenějších koutů země. Krvavý megafon, abych se opravila.  A říká se, že od doby kdy tam ti
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nebožáci vešli, krvavý les ještě ztmavl a zhoustl. Nejhorší a nejzvrhlejší na tom všem, ale je získávání krve
pro krvavý les. Takový krvavý proces. Jak postupem času už do krvavého lesa na výzvědy nikdo nechodil,
musel si les obstarat vlastní dovážku krve. Jinak by vyschl. Je to, jakoby měl les svůj vlastní mozek a pud
sebezáchovy.  Každou půlnoc vypouští les své zvědy. Jsou to přerostlí brouci, velcí jako meloun. To by bylo
ještě celkem v pořádku. Každému, ale vadí jedna věc: jejich obrovská kusadla. 

Každou  půlnoc  vlétávají  do  domovů  místních.  Vybírají  si  přesně  půlnoc,  protože  tehdy  je  krev
nejchutnější. Najdou si jakékoli místo na těle, které není zakryto přikrývkou, pořádně se zakousnou a sají a
sají, dokud nejsou jejich panděra plná. Sice se pořádně zahryznou, ale v zubech mají omamné látky, takže si
toho nikdo nevšimne. Ráno se obyvatelé vzbudí a až tou dobou přestanou působit omamné látky. Dvě ranky
velké jako pětikoruna bolí jako čert a nepřestanou pálit  ani nezmizí do poledne. Nepříjemná a bolestivá
záležitost. Někteří se snažili, potvorné brouky obelstít tím že se pod pokrývkou schovají úplně celí. Takový
lidé  to  měli  dvakrát  více  omamné látky,  než normálně a  tak  je  to  bolelo více  a  déle.  Někteří  zkoušeli
neusnout. Mělo to stejný výsledek. Nejde se bránit, není úniku. Z obyvatel jinak tak nádherné země se stanou
vyzáblé, bledé a nepřítomně hledící loutky. Kdo ví, jako dlouho bude trvat, než krvavý les donutí obyvatele
odejít do jeho hlubin. Oni potřebují pomoc. Já potřebuji pomoc. I já jsem jednou z obyvatelek. Tato zpráva
není příběh, který bych si vymyslela. Je to má zpráva. Vkládám do ní veškerou svou naději. Někdo musí
najít způsob jak obelstít krvavý les. Třeba to budeš ty, člověče co čteš můj dopis, mojí zprávu. Zachraň nás!
Potřebujeme  někoho s  myslí  nezakalenou  omamnými  látkami.  Musíš  nám pomoci  zachránit  naší  zemi.
Nenech nás napospas krvavému lesu. Vyslyš moje slova. Prosím. POMOC!

    CHRAŇME ZVÍŘATA (Štěpánovič Daniel)

Přemýšleli jste někdy o tom, že zvířata by si zasloužila dobré životní podmínky? 
Já jo. Ve škole kolovala petice "stop pokusům na zvěři". Díky této petici jsem si uvědomil, že 

zvířata jsou také živé bytosti a mají city. Mají nárok na dobrý život, ale kdo jim ho upírá? My. Lidi. 
Tím, že jdeme po ulici a odhodíme odpadky, protože poblíž není popelnice a to, že i když si 

můžeme udělat kilometrovou procházku, tak jen zbytečně jezdíme autem a vlastně to životní 
prostředí ničí.

Novoroční ohňostroje? Ničí to ovzduší. Výpary z auta? Taky. 
Proč se vlastně dělají pokusy na zvěři? Měli by do přípravků dávat věci, které neškodí a když už,

tak to zkoušet třeba na sobě, ale ne na nevinných zvířatech. 
Týrání? Stop!!! Co si tím někteří chtějí dokázat? Co? Proč je mučí? 
Jestli zrovna ty týráš nějaké zvířátko, tak se nad sebou hluboce zamysli! Ta zvířátka také cítí 

bolest. Jak by se ti to líbilo? Nelíbilo. Představ si, že přijde nějaký obr, budeš proti němu bezmocný 
a on tě skoro zabije. Bylo by ti to hodně nepříjemné, takže jestli týráš, tak okamžitě přestaň! 

Neházej odpadky všude možně. 
Nejezdí zbytečně autem. 
Nepodpaluj lesy a vůbec, nehraj si s ohněm. 
Nepodporuj kabáty z pravé kožešiny. 
Toto směřuje pomalu k slovům "Nejezte maso!", ale to ne. Klidně ho jezte, ale netrapte zvířátka. 
Nepodporujte velkochovy. Viděl/a jsi jak to ve velkochovech chodí? 
Pak se divme, že maso je hnusné, tuhé,.. 
Ta zvířata se před smrtí bála, cítila bolest, žádnou volnost a nakonec je utýrali k smrti. 
Co my víme? Kolikrát je tam zabíjejí ranami tyčí a to umírají bolestivě. Nemám to rád! 
Chovejte se ke zvířatům hezky.
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Růžová budoucnost? (Tereza Dvořáková)

Roman se opět začínal nudit. Nový tablet, který včera dostal k narozeninám, se mu vybil. A to ani
nedohrál hru. Jeho sestra zrovna posílala fotku svých nových šatů kamarádce, která bydlí ve vedlejším
bytě. A otec s matkou si přes chat domlouvali, kdo z nich zítra odveze děti do školy. Romana samou
nudou  napadlo,  že  navštíví  svého  kamaráda  Tomáše,  s kterým  denně  hraje  online  bojové  hry.
S Tomášem hrál nejraději, protože ho vždycky dokázal porazit. Problém byl, že Roman vlastně nevěděl,
kde Tomáš bydlí. Navíc to byl vážně hloupý nápad, chtít se vidět na živo, když si všechno důležité
mohou napsat. No ne? Co by si spolu vůbec povídali. Směšná představa. Nechápal, že ho něco takového
mohlo napadnout. 

Roman zavrtěl hlavou a vydal se poprosit sestru, jestli mu nepůjčí nabíječku k tabletu. Jeho nabíječka
totiž vždycky někam záhadně zmizí. Už se pomalu zvedal ze země, když si všiml dřevěných dveří do
sklepa. Uvědomil si, že uvnitř nikdy nebyl. Měl na starosti důležitější věci, než procházet hloupý sklep.
Ale  teď  měl  najednou  volno,  když  nemohl  využít  svůj  tablet.  Rozhodl  se,  že  to  uvnitř  konečně
prozkoumá. Odvážil se vstoupit. Opatrně došlápl na první schod, a pak kradmo scházel dolů. 

Ve sklepě ho překvapil zatuchlý vzduch, velké množství pavučin a nánosů prachu. Všude se válelo
staré harampádí, rozbitý nábytek, nefunkční nebo zastaralé elektronické přístroje a úplně vzadu se krčilo
několik kartonových krabic.  Roman se vydal rovnou k nim. Už tu musely ležet několik let,  nánosy
prachu se  zřetelně  rýsovaly  na  jejich  stěnách.  Romana to  však  neodradilo  a  vrhnul  se  na  zmíněné
krabice. 

Převracel jejich obsah jako dravé zvíře. Už dlouho ho nic tak nenadchlo, ale zklamaně mu došlo, že
uvnitř je jen několik starých knih. Tedy Roman předpokládal, že jde o knihy, ve škole se o nich jednou
učili. Lidé z nich dříve četli. Romanovi to vždy připadalo vtipné, kdo by se tahal s takovým závažím.
Knihy podle něj zbytečně zabíraly místo v bytech, když se dá všechno potřebné vyhledat na internetu.
Mimo knih, které okamžitě považoval za zbytečnost, objevil vybledlé fotografie. Nejspíš byly někoho
z rodiny. Na snímcích viděl rozesmáté obličeje dětí i dospělých, kteří si užívali vzájemnou blízkost, a
společné grilování, oslavování dokonce i sportování. 

Roman s hrůzou zjistil, že nikde nevidí mobil, počítač nebo tablet přilepený k něčí ruce. Oni se snad
baví bez přístrojů? Co to bylo za dobu proboha! Roman přejel prstem po sérii fotek malých chlapců,
kteří se v zimě koulovali, stavěli sněhuláky a sáňkovali. Na dalších snímcích je viděl plavat v rybníku,
běhat po louce, sbírat  houby v lese.  Roman byl doslova uchvácen a hypnotizován. Poprvé ve svém
životě viděl sníh, nepokácený les, čistý rybník a neosídlenou louku. Přišlo mu to dočista, jako kouzlo.
Přál si s chlapci vyměnit místo. Alespoň jednou pocítit na bosých nohách trávu nebo si sáhnout na sníh.
Jaký by to asi byl pocit zažít vše na vlastní kůži? Mohl si o tom nechat jen zdát. Roman od narození žil
na sídlišti, které je ze všech stran obklopeno betonovými budovami a nejmodernějšími elektronickými
přístroji. Nic jiného neznal a nikdy nepoznal. Ale nyní po tom toužil. Rozhodl se, že až bude velký,
pokusí se kousek toho ráje, co viděl na fotkách najít. Roman věřil, že na planetě ještě nějaký ten kousek
lesa zůstat musel. A až se mu nabije tablet, musí o tom napsat Tomovi, ten bude koukat.

Jednodušší svět…  (Marie Týmalová)

 Jen ti lidé, kteří mají oči otevřené, umějí vnímat, že naše matka Země s námi neustále 
komunikuje. Dokáže nám dát najevo, když se jí něco nelíbí a naopak.
 I když si to mnozí z nás nejspíše neuvědomují, tak se k nám naše planeta chová přesně tak 
jak my k ní. Najednou z ničeho nic na nás pošle živelné pohromy-  a až tehdy si vždy my lidé 
uvědomíme, jak moc jsme proti ní bezmocní a nicotní.
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 Jsem přesvědčená o spravedlnosti naší Země, vím, že nám přestane škodit až tehdy, když my 
na oplátku přestaneme ubližovat jí.  Vždyť ona ani nemá jinou možnost jak nám sdělit, že se 
k ní chováme špatně, ona se nějak bránit musí.
 Nebylo by tedy dobré se nad sebou zkusit chvíli zamyslet a pokusit se o to být vůči naší 
Zemi tolerantnější? Nebylo by dobré naší Zemi spíše pomáhat, než jí jen neustále škodit? – 
odhazovat všude odpadky, vypouštět do ovzduší nebezpečné chemikálie a přestat vymýšlet 
různé další„tak potřebné“ vynálezy…
 Vždyť to co potřebujeme k životu, nám už přece dávno příroda dala. Proč si tedy musíme 
neustále něco dokazovat a ve všem se předhánět? Není toto vše zbytečné? Lidé se snaží o to 
si život neustále zjednodušovat, ale otázkou je, nedělají si ho tímto spíše těžší?

Proč má svět barvy až na výjimky (Nikola Beránková)

Říká se, že bůh stvořil svět za 7 dní. Tam by ale nikdo žít nechtěl, protože byl černobílý.
Stromy, květiny, zvířata a mnoho dalších věcí jen nudné barvy.

Vše  se  změnilo,  když  bůh  vytvořil  Matku  Přírodu.  Ona  měla  ráda  barvy  a  tak  se
rozhodla, že změní svět. Všichni živí si mysleli, že je blázen, i andělé na nebesích a ďábel
dole v pekle.

On by svět mohl být barevný, ale bůh to nechtěl. Mohl máchnout kouzelnou tyčí a moře
by bylo modré, jahody červené a tráva zelená. 

Když  si  stvořitel  šel  odpočinout,  zapomněl  hůl  venku  v  kapradí.  Hned  vedle  ležela
Příroda. Jakmile spatřila, že je sama, tak se chopila kyje a mávla s ním. Oni dva byli jediní
lidé a tak protože na světě bude lidí víc, měl by dělat radost všem, ne jenom jednomu.

Jen co se hůl dotkla rukou Matky Přírody, vše se změnilo, veverky začaly skákat větvích,
sloni troubit radostí a ptáčci zpívat.

Z chatrče se ozval nazlobený hlas:  ,,Co jsi  to udělala? “zaburácel bůh. ,,Porušila tvé
pravidlo dotknout se kyje a bylo to tuze hloupé nechat svět černobílý“ a takto se hádali ještě
hodně dlouho.

Dál na severu se ale dělo něco zajímavějšího. Barvy se šířily dál a dál až narazily na
Antarktidu. Tam v kruté zimě byla na duhové barvy moc zima. Tak se obrátily, obepluly
světadíl a šířily se do Ameriky. Proto jsou lední medvědi, tučňáci a sníh bílí.

V Asii uprostřed bambusového pole žily pandy. Mají obrovský apetit a tak se jí barvičky
bály. Myslely si, že je obrovská zlá příšera, ale každý ví, že jsou to hodná stvoření, pokud je
nerozzlobíte.

Bohovi se tedy na světě nelíbilo a tak jel tam, kde se barvy bály. Na Antarktidu.
Matka Příroda zase měla ráda zelenou, červenou, modrou, žlutou, růžovou,….. Jedno ale

milovala a to byla duha, která je vidět při dešti i slunci.
Svět se vyvíjel jako všechno…………. A Příroda vytvořila víc jak bůh. 
Konec 
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Poselství z planety Země (Magdalena Škvorová)

2096
Bára se  pohodlně  opřela  o malý  kamenný výklenek,  který  byl  vstupem do její  jeskyně.

Dlouze se nadechla a zatajila dech při výměně filtru do dýchací masky, která zakrývala její obličej. Vyndala
si  z  malé  kožené  tašky  velký  černý  deník,  který  se  rozhodla  psát,  poté  co  se  nové  organismy  plně
přizpůsobily novým podmínkám na Zemi a začalo hrozit úplné vymizení lidstva ze Země, která se vrací do
rukou původních obyvatel. Otevřela deník a začala psát.

21. října
Jmenuji se Bára a narodila jsem se do doby, kdy bylo k dýchání nezbytné používání kyslíkových

masek. Nikdy jsem nezažila, jaké to je nadechnout se čerstvého vzduchu a nebo jak vypadá sníh, o kterém se
zde vypráví různé legendy. Na planetě již řadu let panuje pouze úmorné horko a o ochlazení si obyvatelé
Země mohou nechat jen zdát. 

Tak nějak každý vytušil že se pomalu schyluje ke konci lidstva, když se po Zemi začali prohánět obří
tvorové, které dosud nikdo nikdy nespatřil, a lidé pro ně byli jako krmná zvěř s nulovou šancí na obranu.
Právě proto jsem se rozhodla veškeré události, jak ty, které jsem zažila, nebo i ty, o kterých mi vyprávěla má
babička a prababička, zapsat. Zapsat právě proto, aby měla další generace lidí alespoň šanci na přežití a
neodsoudili se v průběhu let ke zkáze, tak jako to učinila má generace. 

Včera jsem totiž byla svědkem příhody, která mě velmi zasáhla – doslova mě šokovala . Viděla jsem,
jak malý chlapec neschopen se nadechnout a lapaje po dechu doplazil s nataženou rukou ke klice před svůj
dům, kde žil  se svou matkou.  Než stihla matka zareagovat a přispěchat chlapci na pomoc s kyslíkovou
maskou, chlapec se udusil. Chlapce potkala smrt, která zřejmě časem potká každého člověka na této planetě,
pokud lidé nenajdou nový způsob obnovy vzduchu.  Z celé planety během staletí vymizela veškerá zeleň
produkující  čerstvý  vzduch,  kterou  chamtiví  lidé  brali  pouze  jako  věc  na  prodej  a  nedbali  na  hrozící
nebezpečí, které má nyní za následek nedostatek čerstvého vzduchu. Nyní na nedostatek vzduchu netrpí jen
ti chudí, ale i ti bohatí bez rozdílu. Několikrát se spojilo mnoho světadílů, aby zeleň obnovily společně.
Bohužel bez kladného výsledku. Během staletí bohužel škodliviny, kterých bylo do ovzduší vypouštěno stále
více, již tak poničily ochrannou atmosféru Země, že nyní vykazuje žár spalující veškerou novou zeleň.

Problémy se Sluncem začaly velice nevinně. Vše začalo vysycháním drobným potůčku a jezer, když
se ale voda začala v podobě páry vznášet nad obrovskými jezery lidé pochopili, že je něco špatně. Všichni
jsou nuceni přežívat díky uměle vyrobeným čističkám vzduchu a trpí nesnesitelným vedrem. Každý den
zemřou tisíce lidí na celé planetě na dehydrataci. Většina lidí se z velkých měst přesunula do jeskyní a hor,
kde hledají alespoň zdánlivé útočiště a podzemní prameny vody. Tak jsem učinila i já se svou malou sestrou
poté, co nám zloději zabili matku, když nám chtěli ukrást jídlo.

Nyní už nám nezbývá nic jiného než jen čekat na konec. Lidstvo nyní zaplatí za staletí zneužívaní
darů přírody tou největší cenou. Bylo tolik lidí co ty mocné varovali, aby neničili přírodu. A poslechli snad?
Ne. Zničili veškeré přírodní bohatství a ani nepomysleli na to jaké následky to může mít pro nás všechny.
Nyní to mají před očima a už je pozdě něco měnit. Proto, jestliže se tento deník najde, doufám že pomůže
další  generaci  vyhnout  se  stejným chybám,  jaké  dělala  má  generace,  čímž  se  odsoudila  k  záhubě  tím
nejhorším způsobem.  S každým dalším vynálezem se naše podmínky pro život zhoršovaly, ale nikdo to
neviděl. Dokud se lidstvo nepoučí, bude se tento cyklus stále dokola opakovat. 

Sv  ět v   roce 3000  (Nikola Puškárová)

Prázdno. Nikde nic, jen temnota.  Náhle se objeví malé světlo. Okolo světla je 5 postav, jsou to muži.
Sedí na židlích, veprostřed stolu svítí svíčka. Náhle jeden z mužů luskne prsty, okolo nich se vytvoří vesmír.  
Jeden z mužů na stůl položí hodiny, čas běží neuvěřitelně rychle.

Další muž na stůl tleskne rukama. Nad jejich hlavami se objeví sluneční soustava. Mezi 
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planetami je malá planeta.  Je celá sněhově bílá. Pojmenují ji Země. Čtvrtý muž se dotkne planety, náhle se 
proměnila ve žhavou kouli. Pátý muž se dotknul planety a ta se proměnila celá do modra.

První muž, který vytvořil vesmír, luskl opět prsty a na planetě se vytvořil povrch země. 
Druhý muž, který položil hodiny na stůl, držel v ruce figurku monstra, byl to dinosaurus. Umístil ho do 
planetky. Třetí muž, který vytvořil sluneční soustavu, zašklebil se a vytvořil asteroid. Ten poté poslal na 
planetu Zem. Tímto činem vyhubil dinosaury a druhý muž se zamračil. Nelíbil se mu tento čin. Čtvrtý muž 
změnil povrch země tak, jak ho nyní známe dnes. První muž drží v rukou 2 figurky člověka, současného 
muže a ženu. Rozhodne se je poslat na planetu Zem.

Všichni začnou pozorovat planetu, sledují její vývoj a také lidskou společnost. Dále již 
nezasahují. Jen sledují, jak se vyvíjí doba. Každé období se vyznačovalo něčím jiným. Postupem času bylo 
již lidstvo zcela zkažené, válkou, bídou, zlem… Lidská bytost již nebyla, tak dokonalá jako když jí stvořily. 
Proto 5 mužů začalo jednat. Rozhodly se, že lidstvo vyhubí, ale už jim nestačilo jen lusknout prsty jako 
dříve…

O několik tisíc let později je všechno jiné. Všude je pusto, nikdo nikde. Jen tichý větřík si tu tiše 
hvízdá. Listí na větvích slabě šumí. Všude je ticho, jen a jen ticho. Nikdo nikde, ani človíček. Ani vidu, ani 
slechu. Nikdo nikoho ani nehledá. Ptáte se, proč?  Lidská rasa už totiž neexistuje. A zvířata také už nejsou, 
jelikož vyhynuly. Lidi nahradili stroje, mnohem výkonnější než lidé. Tyto stroje mají vůli ,,žít“.

Musíme si položit dvě základní otázky. Jak se to mohlo stát? Jak to všechno začalo? Zabili lidi stroje,
vzbouřili se proti nim? Kdepak. Lidé si za to mohli sami. Vše začalo v roce 2050. Lidé káceli lesy, 
narušovali přírodní rovnováhu a vynalézali pořád něco nového. Lidé si neuvědomovali, jak ničí přírodu a 
škodí jí. Často nerespektovali její zákonitosti a snažili se jí všelijak podvádět. Ceny za to byly vysoké.

Co si myslela matka příroda? A existovala vůbec? Samozřejmě, že ano. Tvořila vše, co bylo kolem 
nás, byla tu od pradávna ještě před námi. Tvořila veškerou harmonii světa. Když jsme tuto rovnováhu 
poškodili, krutě se nám pomstila, nic není přeci beztrestné. Najednou začali být časté povodně, zemětřesení a
hurikány, protože lidská civilizace tuto harmonickou rovnováhu narušila. 

V roce 2075 nebylo, co již vynalézat a příroda již nebyla, mnozí živočichové vymřeli. Lidé měli 
dosud vše, po čem toužili a to je zahubilo. Příroda vše vrátila lidem i s úroky, čím dál tím více. V některých 
koutech světa se nic takového neodehrávalo a to bylo ještě horší…

 Lidé nikam nechodili, všechnu práci za ně vykonávali stroje a dokonce i roboti. Lidé tloustli, byli 
líní, dokonce už neměli ani náladu se milovat. Děti se nerodily a lidská generace vymírala, až nezbyl dosud 
nikdo. Lidi nezabila žádná nevyléčitelná nemoc, žádná příroda, žádný stroje. Lidé se prostě zabíjeli sami. 
Jediné, co po nich zbylo, byly prázdná města, prázdné domy a spousta robotů. Ti ještě musí vykonat jedno 
důležité poslání. To vše se odehrálo na Zemi v roce 3000.

Roboti nebyli jako lidé, neměli city, vykonávali jen a jen příkazy. Nejprve na planetě Zemi 
první rok uklízeli mrtvá těla lidí, jak dostali za úkol. Dalších pár měsíců, měli za úkol zbourat všechny domy 
a vysázet stromy a květiny. Měli na to semínka, protože někteří botanici je schovávali, protože věděli, 
k čemu jednou dojde. Když svou práci roboti dokončili, měli poslední úkol a ten zněl odpojit se. Chápejte, že
roboti nejsou lidé, ale mechanické stroje, kteří jen plní dané úkoly a nemají lidský život. Všichni roboti tento 
poslední příkaz provedli až na dva z nich, kteří se do sebe zamilovali. Je to zvláštní, že neuposlechli rozkaz a
že měli nějaké city. Ukryli se v jednom zchátralém domku, kde je nikdo nenašel, nejspíš na ně zapomněli. 
Jejich láska byla na tolik velká, že si ji nechtěli nechat vzít. 

Za pár let Země vypadala úplně jinak, rostly stromy a květiny. Příroda se vracela pomalu do 
původního stavu. A co naši roboti? Jednou si ve svém domku hráli karty, které tu někdo nechal, když v tom 
zaslechli šum v domě. Strašně se polekali, nevěděli, odkud to šustění přichází. Prohledali celý dům a nic. 
Ještě zbýval sklep. Nic neviděli. Avšak slyšely i pískání. Náhle to spatřili. Byla to myš. Malá bílá myš, která 
tu rachotila mezi starými věcmi, nejspíš hledala něco k snědku. Oběma robotům bylo jasné, oč jde. Nastává 
znovu evoluce. Proto lidé chtěli, aby roboti vše zničili a vrátili přírodu do původního stavu. Má-li nastat 
evoluce, ti dva se musí odpojit. A tak se silně objali a vzájemně se odpojili. Jen doufali, že smutná historie 
Země se nebude znovu opakovat…
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Na Zemi (Martin Koreček)

Někde jsem četl, že slunce zvětšuje svůj objem. Může to být pravda a třeba jen fáma.
Zlatá hvězda, ale není téma, o kterém chci psát. Tím tématem je Země. Planeta, která žije právě díky slunci. Díky

blahodárným účinkům jeho záření.
Země je třetí ve sluneční soustavě a naším domovem, ale byla také první? Proč lidé zdvíhají hlavy k nebesům?
Můj přítel, který už v této době není nejspíš naživu, protože když jsem ho viděl naposledy, sžírala ho rakovina, měl

zajímavou teorii. On zastával názor, že život se započal na planetě Merkur a potom se přenesl na Venuši a odtud na
Zemi. Nahrává tomu fakt, že se slunce zvětšuje a s tím se mění i životodárná účinnost paprsků. Tedy. Bylo-li slunce
menší, mohlo dávat život Merkuru a posléze Venuši.

Budiž, ale jak k tomu docházelo? Stěhovali nás mimozemšťané, jejichž technologie byly vyspělejší. Chovají si nás
jako morčata?

Na starých obrazech mají lidé hlavy zdvižené vzhůru. Jistě, dalo by se říci, že je to jasné. Bůh je tou odpovědí. Ti
lidé se modlí k bohu. A možná on to byl, kdo přenesl život z Venuše na Zemi, ale stejně tak dobře to mohl být někdo
jiný. Proč by lid nemohl obracet pohledy k nebi, protože po něm plují létající talíře čí kosmická loď Enterprise? Děláme
to do dnes. Na nebi se objeví helikoptéra, balon, Gripen nebo jen ultralight a už koukáme nahoru a žádný z nás se
nemodlí.

Já miluji svojí planetu, stejně jako většina z vás. A nechci jí opouštět, ale lidstvo se na to chystá. Například soukromá
společnost Mars One, ta chce v roce 2023 dopravit první lidskou posádku na rudou planetu. Tedy na Mars.

Podle teorie mého přítele, kterou se nesnažím potvrdit, ani vyvrátit, by právě Mars měl být pokračovatelem života.
Vybraní dobrovolníci budou muset ukončit veškeré pozemské aktivity, protože cesta na Mars bude jednosměrná bez
možnosti návratu.

O první misi na Mars je ohromný zájem. Vybraní lidé zde mají vybudovat stálou kolonii.
Může se jednat o podvod, neboť společnost vybírá registrační poplatek 25 dolarů, což při počtu čtyřiceti pěti tisíc

přihlášených znamená slušnou sumu. Jen tak pro představu, společnost získá přibližně 25 miliónu korun.
Je to směšná částka. Jenom vyslání prvních čtyř astronautů na Mars prý vyjde minimálně na 6 miliard dolarů. Pokud

se ovšem let uskuteční.
A co na to mimozemšťané? Nebudou naštvaní, že se přesouváme sami? Nebude lepší zůstat na Zemi a počkat, co se

bude dít? Já se tedy rozhodně na Mars nepoženu. Nemyslím si, že by naše milovaná planeta měla v nejbližších letech
vybuchnout jako Krypton a kdyby přeci jen ano, smrt bude rychlá.

Stane se to až se 7,5miliard let. Slunce se nafoukne a rudý obr, který vznikne,  pohltí Merkur, Venuši i Zemi. Začne
to nejspíš za 1 miliardu let,  vypařováním oceánů a potom zbude ze slunce jen horký kámen. A bude po životě.

Vraťme se, ale k bohu? Kdysi u mých dveří zazvonil svědek Jehovův. Nevyhodil jsem ho. Debatovali jsme. On
tvrdil, že svět vznikl stvořením a já trval na evoluci. Následně mě obdaroval nádherně ilustrovanou publikací na dané
téma a donutil mě tak, zamyslet se.

Zde totiž získala přítelova teorie vážnou trhlinu. Kdybychom byli stěhováni, jak on tvrdil, byla by evoluce zbytečná.
Člověk by se vyvinul už na Merkuru a potom hopkal z planety na planetu jako králíček.

A nyní trochu čísel. Slunce je staré 4,6 miliard let a stáří Země se odhaduje na 4,54 miliardy let. Život na Zemi začal
vznikat asi před 4000–3800 miliony let. Za předpokladu, že nevznikal vícekrát. Ono se to napoprvé nemuselo podařit.
Život mohl být několikrát zničen, než došel úspěchu. Znamená to ovšem, že život na Merkuru a Venuši by musel trvat
pouhých 54 miliónů let. Což je dost málo na to, aby se stihlo vyvinout něco tak inteligentního, jako je lidská bytost.

A třeba ten článek, který jsem četl, lhal. Slunce se možná zmenšuje.
Takže to mohlo být i obráceně. Počínaje Neptunem. Tam život zmrzl a mimozemšťané ho přesunuli na Uran a potom

pokračovali. V tom případě by už zbývaly jenom tři planety, na kterých bude něco žít.
Každou sekundu se totiž ve slunečním nitru přemění asi  4 milióny tun vodíku na těžší hélium, přičemž se uvolní

velké množství energie.  Při tomto procesu slunce hubne. Ztrácí  na své hmotnosti. Je však spočítáno, že i při takto
ohromné spotřebě ztratí Slunce jen asi 0,1 % své hmotnosti za 12 miliard let. Jestli byl tedy někdy život na Neptunu či
Uranu, nezpůsobilo ho slunce, které známe.

Vyplývá nám z toho, že život mohl být na všech planetách, ale nepřemísťoval se. Žádní mimozemšťané. Boha to
ovšem nevyloučilo. Ten stále jako stvořitel figuruje.

Jeden bůh pro Zemi a další pro Uran a Mars, jenže to už hodně fantazíruji. Spíše to vypadá tak, že přítelova teorie
padla, ač jsem o to skutečně neusiloval a otázka evoluce nebo stvoření je nezodpovězena i nadále.

Země je náš domov a musíme jí milovat. Další svět nebude. Na Marsu, ani jinde. Je jen malá pravděpodobnost, že
slunce  vydrží  tak  dlouho,  aby  jeho  životodárná  síla  probudila  jiný  svět.  Jinou  planetu.  Chraňme  si  tu  naší  a
nespoléhejme na mimozemšťany nebo na soukromé společnosti slibující nesmysly.

Na Mars? Možná jednou, někdy…
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Nejmladší syn (Michaela Musialová)
Pozoroval jsem útvary ve Vesmíru, které jsem měl, dá se říct, jako na dlani. Proplouval jsem, společně s  dalšími

tvory jako jsem já, Vesmírem a sledoval jednotlivé planety a ostatní objekty, kterých rozhodně nebylo málo.
Možná, že ve mně kdysi hlodaly pochybnosti, že řeči mých předků a přátel z téhle lodi, nebo z mé planety,

nejsou zrovna pravdivé,  že  Vesmír nemůže být nekonečný. No za deset  let,  kdy mi bylo umožněno se dívat
pořádně kolem sebe, jsem viděl spoustu věcí, a přesto dosud ještě nezaznamenal jakýkoliv náznak toho, že by
Vesmír  mohl  mít  konec  nebo  začátek,  nic  tomu  nenasvědčovalo.  Tak  jsem  si  užíval  možnost  nekonečného
prostoru, který jsem sice nemohl zkoumat pořád a bez dozoru, ale i tak bylo skvělý pohybovat se v  nekončící tmě
mezi objekty, které svojí velikostí přesahovaly veškerou představivost, ačkoliv zdálky se zdály jako malé drobky,
které byste mohli vzít do ruky a zmáčknout je v dlani, až by z nich nezůstalo nic. 

Ostatní z Lodi by mě nazvali otravným mládětem, nebo možná tím, kdo se jim neustále plete pod nohy a do
práce. Sám sebe bych popsal spíše jako zvídavým, naprosto nevinným tvorem, který chce poznat svět – a možná i
mnohem víc než to. Chtěl jsem rozlousknout spoustu záhad, které ještě zbývaly na nekončícím listu. Některé se
nám podařilo postupně vyškrtnout a já chtěl být tím, kdo bude podepsaný pod něčím konkrétním, pod něčím
velkým. Chtěl jsem najít veškeré formy života, kterých ve Vesmíru byly miliony, chtěl jsem poznat někoho, jako
jsme my – kdo nežije nezávisle na ostatních ve světě, nýbrž jeho životem je právě Vesmír samotný. Chtěl jsem
najít známku o začátku a konci stále se rozpínajícího Vesmíru, chtěl jsem udělat něco, co vyvolá poprask na každé
planetě, něco, o čem se bude mluvit a na co budu moct být pyšný.

Proplouvali  jsme  Vesmírem,  několik  jednotek  našeho  druhu,  zkoumali  jednotlivé  části  nekončícího  světa,
ačkoliv  to  nebylo  jednoduché.  Nikdy  jste  pořádně  nevěděli,  kam  zabloudíte  příště,  protože  bylo  nemožné
zmapovat nekonečný prostor. 

Naše domovská planeta se jmenovala Astrakus, pochází z ní každý z nás. Ale jen málokteré mládě se dostane do
vesmíru tak brzy, jako se to povedlo mně. V mých aktuálních dvanácti letech, kdy mě druzi pořád považovali za
zvídavé mládě, byl Vesmír nejzajímavější. Já ho vnímal prý úplně jinak, než ho budu vnímat v  dospělosti, ale
podle mého mě bude nekončící prostor plný objektů fascinovat navždy, koho by nefascinovalo nekonečně, které
se před ním rozprostíralo.

Na  Astrakusu  to  s naším  vývojem  a  reprodukcí  bylo  dost  zvláštní  a  já  se  to  sám  snažil  pochopit,  no
nedospělému tvoru nevysvětlíte všechno a ačkoliv jsem nebyl rád, když mě někdo tak nazýval - chtěl jsem být
rovnocenný druhým, věděl jsem, že to, že jsem mládě, mě hodně ovlivňuje. To, jak mě vnímají ostatní a jak já
vnímám všechno okolo mě.

Moje planeta by se dala popsat jako prostá nepravidelná koule, na které když jste, můžete vidět okolo sebe jen
malá zrnka písku, která ji pokrývají celou, těžko na ní najít cokoliv jiného. Prostor sem tam protínaly vysoké,
obrovské, budovy, ve kterých jsme se shromažďovali, některé jejich části sloužily na věci, které jsme potřebovaly
pro prozkoumávání světa, jako byly naše speciální lodě, výzkumné předměty, různé látky na dokázání jiných
látek, stroje na zaznamenání života i z dálky a další spousta vychytaných přístrojů, jiné části budov byly obytné.
Měla oddělení pro náš druh v určité fázi vývoje a tím se dostáváme k tomu, proč mám povolený vstup do vesmíru
společně s vycvičenými jedinci, který na tomhle dřeli, na tom, aby se mohli podívat, co všechno nás odklopuje, co
nás daleko přesahuje. 

Mezi malá zrnka písku, která se rozprostírala po celé planetě a jen málokdy byla narušená čímkoliv jiným, se
zatoulala i jakási jiná smítka, která byla nerozpoznatelná. To byla první fáze toho, kým jsme – malá smítka, která
byla podrobená spousty přírodním úkazům, zejména větru, který si s námi pohrával a písek přehazoval po celé
planetě, která nebyla tak velká, takže to ani neměl těžký. Z písku jsme se vyvíjeli dále… Chvíli to připomíná
malou květinu bez kořene,  která  se  prostě  jen vznáší  podle  toho,  jak se,  zase,  větru zamane.  V téhle  fázi  si
většinou ostatní všimnou vývoje nového tvora a vezmou ho pod ochranná křídla do Centra, což byla největší
budova uzpůsobena zejména k výzkumu, tam pokračovalo další vyvíjení, občas se však může něco pokazit a to se
stalo i u mě. Vítr byl tou dobou asi příliš čilý a já se pohyboval po Astrakusu tak, že si mě nikdo nevšiml, až když
jsem se z rostliny stal malým, soběstačným tvorem, který byl jen o něco větší než několik smítek písku, kdy jsem
se snažil odolávat síle větru a sám jsem se pohyboval, si mě všimli. V tu dobu jsem byl téměř u konce vývoje, měl
jsem prožité veškeré fáze toho, co ostatní postupovali pod dohledem, přesto jsem byl pozadu. Neuměl jsem to
ovládat, tvorové v téhle fázi už se většinou uměli přeměnit na cokoliv, bereme na sebe tu podobu, která se nám
zrovna hodí, kterou potřebujeme pro přežití nebo pro výzkum, no já se to učil o něco později.

Můj osamělý vývoj na planetě, který nebyl pod dohledem, způsobil, že jsem si prý zažil mnohem víc. To, že
jsem se naučil brát na sebe podobu později, ale za to úplně sám, mi taky získalo jakýsi plusové body, i když si
myslím, že důvodem proč jsem mohl vidět kus vesmíru je to, že loď řídil Pavo, tvor, který mě našel a dovedl do
Centra, který se mě jaksi ujal a trval na tom, aby mě měl na očích, i když bude právě na misi.

„Co tu děláš tak sám?“ Přisedl si ke mně Serpentis. Vzhlížel jsem k němu, dokázal zjistit snadnější způsob, jak
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poznat, že na vzdáleném objektu je život, nemuseli jste se přiblížit na několik světelných let, abychom to zjistili,
nemuseli jste riskovat to, že nás neviditelné síly stáhnou dovnitř a my tam uvízneme. Dokázal něco, co nám
usnadnilo žití a prozkoumávání ostatních životů, dokázal něco, co usnadnilo práci většině z nás a ušetřilo spoustu
drahocenného času. 

„Dívám se,“ řekl jsem, jakoby to nebylo zjevné a zíral z prosklené části Lodě na tmu, která se rozprostírala
přede mnou a vypadala nepřerušovaně, nebylo v ní nic, co by mělo upoutat mojí pozornost, přesto jsem se na to
nedokázal vynadívat. 

„Proč se vlastně jmenuješ Serpentis?“ Mé myšlenky se často předbíhaly a tak nebylo překvapením, že jsem to
vyhrkl tak rychle, ačkoliv jsem ještě chvíli předtím myslel na něco jiného.

„Vždycky jsi tak zvědavý,“ zasmál se a nadechnul z plných plic, tohle bude asi dlouhý monolog. „Víš o tom, že
jména si vybíráme sami, stejně jako naší podobu. Podoba se přizpůsobuje podle toho, jak se nám to hodí, hlavně
se snažíme co nejvěrohodněji napodobit to, jak vypadají živočichové na planetě, kterou zrovna zkoumáme. A tak
je to i se jmény, všechny ty jména jsou z různých planet, ať se jedná o to, jak se jmenují živočichové, nebo jak
pojmenovávají jednotlivé věci. Mé a Pavovo jméno pochází z planety M631, jsou to jednotlivá souhvězdí, pro
které najdeš spoustu označení a mě zaujalo tohle,“ skončil s pohledem upřeným do tmy stejně jako já. Mlčeli
jsme, mezi námi se rozprostírala nově sdělená informace a já si jí přehrával v  hlavě, už jsem otvíral pusu, že se na
něco zeptám, což očekával, ale nedostal jsem se k tomu, byl jsem přerušený.

„Serpe,“ naléhavý kroky a hlas nás vytrhl z tichého souznění. „Máme tu nález, zjišťujeme další informace,
vypadá to na velmi vyspělou planetu,“ oba jsme na Mallea chvilku zírali, než se Serpentis zvednul a s  pohledem,
který mi věnoval a který jasně značil, ať zůstanu na místě, odešel prozkoumat nové zjištění.

Věděl, že ho neposlechnu, musel to vědět. Přesunul jsem se na příď Lodě, která byla plná, všichni stáli u přední
prosklené stěny a dívali se na to, k čemu jsme se přibližovali. Zvědavě se mi povedlo se procpat dopředu a já
zpozoroval  obrovskou modrou kouli,  ke které  jsme se velmi pomalu přibližovali,  jakoby to snad ani  nebylo
v plánu, jakoby to, že se k ní blížíme, byla vlastně nehoda.

„Gravitace je tu daleko silnější,“ slyšel jsem šepot odněkud zezadu, nevěnoval jsem tomu velkou pozornost,
v šoku jsem se díval na ten okouzlující obrovský objekt. Nebyl jsem na Lodi poprvé, ale nikdy se nestalo, že
bychom narazili na něco, co by snad mohlo obsahovat život, neměl jsem na to štěstí, ačkoliv mi to vyloženě
nepřekáželo, už jen plout vesmírem byla vymoženost, kterou nemá snad žádné jiné z mláďat. „Budeme muset
přidat, aby nás to nestáhlo úplně.“

„Můžu to prozkoumat?“ Ozval jsem se hlasitěji, než jsem chtěl – vlastně jsem to ani nezamýšlel říct nahlas.
Všichni okolo mě zmlkli, ticho narušil až Pavo, který mluvil tichým, shovívavým hlasem.

„Není to nejlepší nápad,“ říkal to utěšujícím hlasem, jako by mi tím měl ublížit, ale mě to nerozhodilo - nečekal
jsem jinou odpověď, přesto jsem si trucovitě založil ruce na hrudi, po chvíli jsem je stejně znovu fascinovaně
přitiskl na sklo, člověk obklopen krásnou nemůže dlouho věnovat pozornost něčemu jinému, než právě té kráse. 

„Já to prověřím,“ ujal se slova Serpentis, na to už nikdo nic nenamítal, měl na to výcvik, já byl pouhé mládě,
které chtělo překonat svět. Nečekal na nic a šel na druhou stranu Lodi, následoval jsem ho, díval jsem se, jak si
připravuje potřebné vybavení, jak si do vaku skládá identifikátor živočichů, nádoby na vzorky látek, ochranné
obleky, do kterých se mohl rychle převléct, kdyby zjistil, že to, co tam je, mu může ublížit.

„Chybí mi už jen jedna věc,“ zamumlal, když vak házel za sedačku malého vznášedla, které se používalo právě
v těchhle situacích, a upřel zrak na mě. Byl jsem připravený mu donést cokoliv, nečekal jsem jeho následná slova,
překvapila mě. „Nastup si.“

„Cože?“ Řekl jsem až příliš nejistě, se skrývaným nadšením, že by to snad mohl myslet vážně. 
„Dělej, než si to rozmyslím,“ protočil očima, no to už jsem seděl vedle něj, s obrovským úsměvem na rtech,

věděl jsem, že z toho budou problémy, nejen pro mě, ale bylo mi to jedno – Serpentis to taky neřešil, nehodlal
jsem se tím v tom případě zaobírat ani já.

Odpoutali  jsme se od Lodě pomaleji,  než jsem si kdy představoval, ale vznášedlo svou rychlost zvyšovalo
každou vteřinou, čím blíže jsme k nově objevené planetě byli,  tím více jsem byl zvědavý a začal se pídit po
informacích, které nám byli zatím známé, toužil jsem vědět všechno, toužil jsem mít vědění každého živočicha
vesmíru,  no  tahle  planeta  mě  obzvláště  zajímala,  možná  proto,  že  byla  první,  která  byla  objevena  v  mé
přítomnosti. „Informátor nám řekl, že planetě její obyvatelé říkají Země,“ pomalu mi vše vysvětloval, jakoby si
rozmýšlel, co všechno mi může říct a co nechat utajené. Informátor byl maličký přístroj, který vydával neviditelné
paprsky a zachycoval objekty vesmíru, někdy právě zachytil na nich i život a z jejich obyvatelů dokázal vytáhnout
informace,  ačkoliv  mě  vždycky  bylo  nejasné,  jak  to  funguje.  „Planeta  je  údajně  velmi  vyspělá,  ostatní  se
domnívají, že její obyvatelé prý už byli i ve vesmíru, stačí zjistit, jestli je to pravda, co všechno umí a mizíme
pryč. Hlavně na sebe nezapomeň vzít co nejpřesnější podobu živočichů, kteří planetu obývají, to je základ všeho.“

„Nejsem neschopný,“ protočil jsem očima, ale upřímně jsem byl rád, že mi to připomněl, už teď, vzdálený od
planety Země ještě pár světelných let, jsem byl napjatý a vzrušený očekáváním, nebyl jsem si jistý, zda bych si byl
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schopný pamatovat, jak se jmenuji, kdybych měl nějaké stálé jméno, natož abych si pamatoval, jak se přeměnit
v něco, co jsem v životě neviděl. „Proč to vlastně jde prozkoumat vždy jenom jeden?“

„Čím víc  zůstane nahoře,“  mluvil  pomalu,  jakoby mě nechtěl  vyděsit.  „Tím víc  přežije.  Mise jsou možná
zajímavé a zábavné, na druhou stranu nikdy nevíš, co tě na planetě potká. Obětovat jednoho není takový tragédie,
jako kdyby nás zemřelo víc.“ 

Mlčel jsem, nepotřeboval jsem vědět víc, nepřijdu o život, tím jsem si byl jistý, chtěl jsem si tím být jistý. 
***
Přistáli jsme hladce, čekal jsem spíše tvrdý náraz do země, mělo mě napadnout dříve, že přistávání mají nějak

pojištěné. Když jsme zastavili, vznášeli jsme se ještě kousek ve vzduchu.
„Jak to, že nás nevidí?“ Zeptal jsem se, když jsem pozoroval zvláštní živočichy, kteří se pohybovali kolem a

nevěnovali nám nejmenší pozornost. 
„Naše technologie je vyspělá,“ řekl prostě, jakoby to cokoliv vysvětlovalo, viděl jsem v jeho tváři obrovské

soustředění,  jak  se  snaží  vidět  spousty  detailů  procházejících  živočichů,  tak  jsem ho  napodobil  a  snažil  se
přeměnit co nejvěrohodněji, snažil jsem se vidět i ty nejmenší podrobnosti, abych ho nezklamal hned při mé první
misi.  Čtyři končetiny,  na každé pět divných útvarů. Dvě uši, dvě oči, na hlavě zvláštní, různě barevné, slabé
provázky…  Serpentis se na mě podíval hodnoticím pohledem, i on na sebe vzal podobu těch tvorů, uznale kývl a
ještě než vystoupil, sdělil mi pár informací: „Říkají si lidé, jsou nadřazeným druhem na téhle planetě, ale forem
života je tu mnohem více, protože tahle planeta už je velmi stará. Ovládají snad veškeré síly, umí s nimi zacházet a
využít je ve svůj prospěch, ačkoliv někdy to není zrovna to, co si planeta přeje. Lidé pomáhají sobě, ne planetě.“

Nestihl jsem mu odpovědět, to už mě vyhazoval z Lodi na povrch planety a já chvíli zkoušel přešlapovat na
místě, než jsem se stabilizoval. „Co tu budeme dělat?“ Zeptal jsem se, protože mi pořád nebylo jasné, co přesně je
naším úkolem.

„Musíme zjistit, jak moc jsou vyspělí, protože Informátor se někdy může mýlit. Taky jestli nám hrozí nějaké
nebezpečí, jací jsou a tak, budeš mi muset pomoct. Budu tě oslovovat synu, tak tady říkají svým mláďatům, ty mi
říkej tati.“

„Když ti informátor řekl tyhle všechny informace, není zbytečný se po tom pídit? Vlastně už víš všechno,“
rozhodil jsem rukama, když jsme kráčeli kdoví kam, prostě jsem šel vedle něj a v hlavě si přehazoval informace,
snažil jsem se v nich dostatečně zorientovat. 

„Není to tak jednoduchý,“ zavrtěl hlavou. „Nevíš toho ještě spoustu, většinu věcí se dozvíš až ve výcviku a já ti
nemůžu  podat  ty  informace,  prostě  jen  věř  našemu úsudku  a  chovej  se  tak,  jak  ti  napovídá  myšlení  a  já,“
fascinovalo mě, jak mluví rozvážně a pomalu, jakoby mě chlácholil, nebo o věcech přemýšlel do hloubky a tuším,
že druhý důvod byl pravděpodobnější. 

„Co uděláme se vznášedlem?“ 
„Vznáší se nad lidmi ve vzduchu a nemůžou ho vidět, až ho budeme potřebovat, prostě ho přivolám,“ divil jsem

se, že mě ještě neumlčel, mé otázky mu musely být otravné, proto jsem zmlknul předtím, než ho to opravdu
začalo štvát, předtím, než začal litovat toho, že mě vzal s sebou. 

***
Chodili jsme po planetě Zemi a pozorovali lidi, jejich běžné chování a jejich prosté využití toho, co jim planeta

samotná nabídla. Uměli to zužitkovat - z větru, který na mé planetě představoval problém, si oni udělali něco, co
jim zajišťovalo přísun světla i v noci. Z vody, která by mohla zůstat využita jen ke konzumaci, se stala atrakce,
hromadila se u ní spousta lidí s úsměvy na rtech, užívajíc si tepla, které všude panovalo.  Nepředstavoval jsem si
planety a život takhle. Vlastně ani nevím, jak jsem si to představoval, možná spíše malé tvory, kteří se volně
pohybují a nejsou nijak organizovaný, ale planeta Země mi dala na svět úplně jiný pohled.

S několika z lidí jsme i mluvili, jejich přátelské a nápomocné obličeje, úsměvy a radost ze života mi dali pocit
štěstí. Zjistili jsme to, co jsme chtěli, jejich vyspělost se nám odhalila v plném kouzlu, no žádné nebezpečí od nich
nehrozilo – hrozilo nebezpečí snad jen pro ně a to od nich samotných. 

Krom prohození několika slov jsme si stihli kousek jejich obrovské planety prohlídnout. Viděli jsme monstrózní
budovy a já si byl jistý, že Centrum už nikdy nebudu nazývat velkou stavbou, oproti tomu, co měli tady, jsme
představovali naprosto miniaturní svět. Přesahovali všechno známé, i na obličeji Serpenta se objevoval hluboký
obdiv a fascinace tím, co vidí a když byl fascinovaný on, jeden z nejstarších druhů, který toho v životě viděl už
hodně, tak tohle muselo být velký. Krom plně obydlených měst, pohybujících se automobilů a monstrózních
budov, jsme také zavítali do úplně odlišných končin, až mě zaráželo, že je to součástí jednoho celku. Okolo se
rozprostírala tráva, voda, hory a neskutečně krásná příroda, člověk se na to díval s  bradou spadlou k zemi, byl
okouzlený a těžko ten pohled mohl vyjádřit slovy, tohle jsou věci, které se dají těžko popisovat, to se musí vidět
na vlastní oči, aby se tomu dalo věřit. 

Vesmír, to, co bylo nade mnou, bylo vždy krásné a fascinující, no měl jsem pocit, že nikdy to nebylo hezčí, než
v tu chvíli, kdy jsem si uvědomil, že v něm lze najít i něco takového. Výhled, který se mi hluboce vryl do mysli a
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byl to nejkrásnější, co jsem za svůj dosavadní krátký život viděl. Pod bosými chodidly jsem cítil měkkou trávu,
která  mě lechtala  svými stébly,  do rukou jsem chytal  průzračnou vodu, která mě studila na konečcích prstů,
zhluboka jsem dýchal lidský vzduch a užíval si ten pocit, který jsem měl. Pocit neskutečného štěstí, naplnění a
užitečnosti. 

Myslím, že jsem přišel na jednu věc, kterou jsem si předtím neuvědomoval – krása Vesmíru, to, proč jsem jím
byl tak fascinovaný, nebyla v tom, že to bylo nekonečný. Byla v tom, že jsem nevěděl, co v něm můžu najít, jaké
krásy se v něm nacházejí. Krása Vesmíru spočívala v prosté jednoduché věci: v nevědomosti.

Mým cílem už najednou nebylo objevit konec a začátek vesmíru, který údajně ani nemá. Mým novým cílem, to,
pod čím jsem chtěl mít své jméno, bylo tohle… Objevovat další takovéhle objekty ve vesmíru, něco, kde lze najít
tak krásné  věci,  jako na téhle  planetě.  Čas  si  s planetou  neuvěřitelně pohrál,  vytvářel  nekrásnější  obrazce,  a
ačkoliv to lidé často ničili, stavěli budovy, které svým způsobem byly taky krásné, znali bohatství téhle planety a
snažili se ho udržet v co nejkrásnějším stavu. Starali se o něj nejlépe, jak mohli, udržovali ho, jak ho příroda
stvořila a jak to původně mělo být, možná dokonce i o krapet vylepšené.

***
Seděl jsem zpátky ve vznášedle, míříc k naší obrovské Lodi, pořád jsem byl plný dojmů a pro jednou jsem

mlčel, beze slov jsem proskleným bokem vznášedla zíral na modrou kouli, která se pomalinku zmenšovala, jak
jsme se od ní vzdalovali.

„Asi jsem přišel na jméno,“ zkonstatoval jsem po delší chvíli, kdy už jsme byli blíže Lodi než Zemi. Serpentis
se na mě jen podíval a tím mě pobídnul, abych pokračoval. „Na Zemi mají několik jazyků, jak si říkal. A já bych
chtěl jméno právě z téhle planety.“

„To mi bylo hned jasný,“ poznamenal.
„Chtěl bych se jmenovat Benjamin. V jednom z jejich jazyků to znamená nejmladší syn a myslím, že se to

skvěle hodí, tvým synem jsem byl na jeden den, jsem pravděpodobně doposud nejmladší tvor, kterému se dostalo
takovéhle pocty a nechci zapomenout na to, kolik krásy jsem viděl v tak krátkém okamžiku,“ vysvětloval jsem a
rozhodil rukou, abych obsáhl veškerý prostor, vše, co jsem měl na mysli, ačkoliv to asi ani nebylo potřebný.

„Tak tedy Benjamine,“ otočil na chvilku hlavu od prostoru před námi a usmál se, snad by ke mně napřáhl ruku,
abychom si mohli potřást, kdyby se nevěnoval řízení. „Vítej mezi námi.“

Moje milovaná planeta (Alena Dolníčková)
Země.  Třetí  planeta  sluneční  soustavy,  která  vznikla  asi  před  4,6  miliardami  let.  Lidé.  Údajně

nejinteligentnější druh na planetě. Ano, možná to tak je, ale zároveň jsme i tím nejhorším druhem. Co tady
vlastně děláme? Je nějaký důvod, který vysvětlí, proč zde jsme? Máme nějaké poslaní, nějaký úkol, který
musíme splnit? 

 Je možné, že to nikdy nezjistíme. Ale bohužel to zatím vypadá, že naším jediným cílem je zničení naší
planety. Představme si, jak velkou část Země jsme už zničili a nadále v tom pokračujeme. Dochází nám ale
vůbec, že nám tato planeta nepatří? Byla nám vlastně jenom půjčena. Ale za podmínky, že ji ochráníme. A
teď se každý zamysleme… Plníme tuto podmínku? 

 Uvědomme si, že na této planetě nejsme sami. Byli zde dříve před námi. Když si to tak vezmeme, jsme
vlastně jenom jejich hosty. Chováte se na návštěvě tak, jak se chováte k naší planetě a jejím obyvatelům? Jen
tak si přijdete? Narušujete jejich prostředí nebo snad ničíte jejich domovy? Myslím, že ne. Tak proč se stejně
nechováme i v přírodě? Zvířata, která s námi sdílí tuto planetu, jsou stejně plnohodnotnými obyvateli, jako
jsme my. Ví vůbec někdo z nás, kolik lesů, jakou část volné přírody či jaké množství vody jsme už zničili?
Neví. 

 Jsou vůči nám tolerantní. Už několikrát nám odpustili. A jakou odpověď jim dáváme my? Ignoraci. Unášíme
je, zabíjíme. Ale i přes to všechno nás přijali. Přijali nás mezi sebe, Přijali nás jako své majitele. Stále nám
dávají lásku, pochopení, radost. To jen my jsme ten druh, který útočí, ničí, kontaminuje pro peníze a moc.
Jen my za těmito hrůznými činy vidíme lepší život.  

 Svět je váš. Je náš. Je nás všech a nejde jen o lidi, protože patří i zvířatům. Musíme pochopit, že jak my tak i
oni jsou schopni pro svoji záchranu udělat cokoliv a to i pro záchranu svého domova-naši planety Země. Oni
se mnohem více než my uvědomují, že Země umírá. Každým dnem je blíže ke konci. A proč? Protože ji
nemilosrdně ničíme, likvidujeme to, co je na ní krásné, potřebné a dokonalé. Tak jako my, někdy trpíme
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nedostatkem lásky a úcty, tak i naše planeta trpí, když ji nemilujeme. 

 Ale i přes všechna trápení nám stále dává to nejlepší od dob, kdy jsme na ni poprvé vkročili.  Představme si
ty dokonalé písečné pláže u průzračného moře, překrásné vodopády v nitru africké džungle nebo kouzelnou
polární záři. Ale nemusíme ani zacházet do extrémů. Stačí se podívat z okna a uvidíme překrásné barvy na
listech stromů nebo větve plné rozkvetlých kvítků. Přesně tohle nám může naše planeta dát.  Ale jen za
předpokladu, že ji nebudeme ničit a trápit.  

 Naše Země nám byla tím nejlepším místem pro život, a tak i my jí teď dopřejme ten nejlepší průběh života.
Zaslouží si to největší uznání. Vždyť Země je jediná planeta sluneční soustavy, na které nám bylo umožněno
žít. Jenom ona jediná je schopná nést tu tíhu života a už tak je to velmi těžké tak jí to neztěžujme. Prosím
Vás.  

 Všichni víme, co máme udělat, a teď nadešel ten čas. Ani zítra, ani za týden či za rok. Teď! Budoucnost
planety je v našich rukou. Musíme jí pomoct. Musíme ji zachránit. Pro nás, naše děti, vnoučata… Protože
planeta Země jsme my! 

2. cena v kategorii esej, 2015   

Rodokmen planety Země  (Bohumil Matějovský)

Je to už tak dávno…
                                    

…co jsem se v žáru ohně a mohutných sil vesmíru zrodila. Od těch dob se tu takhle vznáším, rotuji a kroužím. A
zažila jsem během těch věků už ledacos. Třeba dinosaury, kteří mi nijak neubližovali, ale přesto nakonec vymřeli. Za to
jsem ale nemohla, to přišlo tak nějak shůry.

Dnes na mém povrchu žijí lidé. Zvláštní malí tvorové, někdy až neskutečně geniální a jindy tak strašlivě hloupí.
Připadá  mi  docela komické,  jak si  pojmenovali  jednotlivé části  mého těla.  No vážně.  Tak,  jako na  svém lidském
těle pojmenovali dejme tomu: rameno, loket, pata, čelo a jiné plochy, tak na mém těle pojmenovali místa jako: pohoří,
pouště, oceány, ostrovy a tak dále. Vlastně to ještě zdokonalili  a třeba pevninu rozkouskovali na plochy s názvem:
Tanzanie, Itálie, Barma a stovky dalších komických názvů.  Mně teda docela komické přijdou.

Tak například  na  jakési jejich  Ukrajině  a  Sýrii  mne poslední  roky hodně svrbí,  škrábe  a  bolí,  není  to  vůbec
příjemné.  Jakoby se mi tam vyrazil nějaký svrab. Na Amazonii a v Brazílii mne to zase pálí, lidé tam den co den
zapalují pralesy a to pro mne taky není žádný med. Ale jak to tak vypadá, brzy už tam nebudou mít co zapálit, tak jsem
na ně teda zvědavá…co jako budou chtít dělat dál. Až jim na ty jejich táboráky dojde dřevo.

Ale mám i místa, kde je mi pořád ještě příjemně. Třeba kolem Velikonočního ostrova. Nebo u pobřeží Zélandu.
Tam to ještě celkem ujde. Tam mne zatím nic nebolí, tam je to příjemné a čisté.  Mořské vlny tiše kloužou po pláži sem
a tam a v korunách palem šumí osvěžující větřík. Tak snad to takhle vydrží. Nemyslím ten větřík, ale že mi snad lidé
nechají alespoň pár míst, kde mne nebude nic svědit, škrábat, pálit ani řezat.

Divné mi ale je, že se pořád snaží z mého povrchu někam utéct. Vlastně odletět. Zkoušejí to pořád. V Kazachstánu
a Francouzské Guyaně (no nejsou ta pojmenování směšná?) totiž vybudovali jakési kosmodromy a z nich se pořád
pokoušejí někam odletět. Zatím se ale moc daleko nedostali. Nejdál k Měsíci. A pár jejich sond, ovšem bez posádky, se
dostalo  až  někam  k hranici  Sluneční  soustavy.   To  je  všechno.  Takže  se  dá  říct,  že  se  pořád  pohybují  jen  na
předzahrádce svého domku.  Nic víc. Ale dost jim to stoupá do hlavy a někdy sami sebe nazývají Dobyvateli vesmíru.
No to určitě. Jakoby mravenec, který se dostal pár metrů od svého mraveniště a tam se zadýchaně rozhlédl, nazýval sám
sebe Dobyvatelem planety Země.

Někdy je ale podezírám, (lidi, ne ty mravence) že mají za lubem nečisté úmysly. Že vědí, že jednou vypálí na těch
svých piknicích všechny mé lesy, zamoří oceány, pak už mne bude svrbět i u toho Velikonočního ostrova a vůbec to
tady bude všude stát za starou belu a tak si lidi asi myslí, že potom naskáčou do těch svých raket a hvězdoplánů, a poletí
hledat štěstí jinam. Tak to jsem teda zvědavá kam. Protože podle mne široko daleko nic tak pěkného, jako jsem já, není.
Možná někde daleko, někde, kam se dá dolétnout za miliony a miliony let, ale tolik času a síly, aby to dokázali, zase
lidé nemají. Takže se budou muset i v dalších staletích spokojit se mnou.

Ale já mám na rozdíl od nich čas. No vážně. Mám před sebou ještě miliardy let života – teda pokud se někde ve
vesmíru nezblázní nějaká obrovská hysterická kometa a nenarazí do mne. Ale ta šance je poměrně malá. Něco jako
vyhrát dvakrát za sebou první ve sportce, to je taky taková lidská žertovná kratochvíle.

Ale jisté je, že i já jednou umřu. Slunce, moje žárovka, jednou vyhasne.  Jako když člověk ve svém bytě zhasne a
jde spát. A to bude i můj konec. Ale ta doba je ještě moc a moc daleko. Proč bych se tím měla trápit už teď, no ne? Tak
jsem zvědavá, co všechno ještě lidé na mém těle vymyslí, provedou, vydolují, postaví a přemění.  To ještě asi zažiju
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experimenty. Kdyby tak přišli na to, jak zúrodnit a zavlažit Saharu, to je taková suchá vyrážka, která se mi udělala před
mnoha a mnoha staletími. Tam mne to občas dost nepříjemně svědí, ty hromady písku, co šimrají, když je vítr přesouvá
sem a tam do obrovských dun. Tam by se lidi mohli ukázat, jestli jsou teda takoví frajeři.

 Pochopitelně že i já někdy dostanu nad vším tím jejich počínáním vztek, ale od toho mám sopky. Abych čas od
času vybuchla a ulevila si.

Kdybych mohla mluvit, věděla bych, co lidem říct. Jéje…tolik bych toho měla na srdci. Srdce …to je takový lidský
orgán, který prý lidé potřebují k životu. Aby v nich mohla proudit krev. A taky potřebují plíce k dýchání. No, já to mám
stejné. Horké srdce, ukryté hluboko uvnitř svého těla. Plíce z pralesů. A místo krve vodu v řekách a potocích. Takže
bych jim řekla: vážení, jestli mi budete tyhle orgány pořád takhle plundrovat, tak skončím jako ten můj sousední Měsíc.
Víte přece, jak to tam vypadá.  Studený jak čumák, není s ním legrace a vůbec je to jen takový zamlklý podivín. Bez
vzduchu, bez vody, bez lesů. Tak si na to dávejte pozor.  Abych nedopadla stejně. Jsem ještě docela pohledná a snad i
zachovalá dáma ve středních letech, tak se ke mně podle toho taky chovejte.

No nic. Tak teď se zase budu jenom tak chvíli v klidu točit a přemýšlet.
A věřte, že mám nad čím.
Vy snad ne?

   

Testovací subjekt 365 (Lenka Zelenková)

Probudil jsem se, nevím kolik je hodin ani jaký je den. Vím jen, že žiji od nepaměti v téhle moji cele
a  nikdo mi  nechce odpovědět  na moje  otázky.  Nikdo na mě nepromluví  a  nikdo mi  neřekne jinak než
testovací subjekt 365. Nevím, jaké je mé pravé jméno, ale již brzy se ho dozvím.

Rozhlížím se kolem sebe a čekám až příjde sestra. Jako každý den mi odebere krev a prohlédne mi
zornice. Nechápu, za jakým účelem to dělá. Chápu, že jsme něčím zvláštní, ale stašně rád bych chtěl vědět,
čím jsem tak jedinečný.

Sestra přichází a já zůstávám na svém místě nehnutě. Dnes je, ale něco jinak než obvykle. Ano,
odebírá mi krev, a pak zase hned odchází. Nevím, za jak dlouho se znovu otevírají dveře a dovnitř vchází dva
muži. Zvedají mě na nohy a vyvádí ven z moji malé cely. Sotva chodím, jak jsem vyčerpaný, a proto mě
musí podepírat. Docházíme do nějaké místnosti, kde mě posadí na židli a podávají mi sklenici vody a talíř s
chlebem. Tohle je moje jídlo, které normálně jím u sebe v cele.

Po nějaké chvíli vchází vysoká žena. Upírá na mě oči a gestem posílá pryč muže, kteří mě přivedli.
Pak se usadí naproti mě a mlčky mě pozoruje, jak jím. Teprve až dojím se na mě mile usměje a promlouvá.
„Stačilo ti to 365?“, já na to jen přikyvuji. Už dávno jsem přestal mluvit a ani nevím, jak zní můj hlas. Žena
se na mě dál usmívá a odebírá mi talíř.

„Chtěla bych, abys ses tu cítil dobře. Jsi velice nadaný, i když o tom nevíš. Nestudujeme tě jen tak.
Vše na tomto světě má nějaký důvod,“ promlouvá na mě dál žena a já ji naslouchám. Třeba se konečně
dozvím, co už chci tak dlouho vědět.

„Pamatuješ si  na svoji  rodino  365?“ ptá se najednou a já bez zaváhání  vrtím hlavou.  Na nic si
napamatuju. Vím jen, že jednou jsem se probral ve své cele a od té doby neznám nic jiného, než denní
návštěvy sestry a pozorování od lékařů. Žena přikyvuje a vysvětluje mi dál, co je na mě zvláštního.

„Aby jsi to pochopil správně. Svět venku mimo tuhle budovu už není takový jaký býval. Vše je
zničeno. Lidstvo se odvrátilo od všeho přírodního a využívá jen zbraně. Ty nám dáváš  posledním šanci na
to, aby lidé opět našli cestu k síle země. Máš nadání, které jsme celé roky studovali a teď jsme si jistí, že jsi
sám připraven ho začít dál rozvíjet,“ nechápal jsem kam tím míří a díky tomu našel po dlouhé době hlas.  

„Nechápu, co tím chcete říct.  Já žádně nadání nemám,“ promlouvám nahlas a její  úsměv se jen
rozšíří. 

„Jsem ráda, že jsi promluvil. Ty máš nadání 365, máš nadání pro ohnivý živel. A pokud se legendy
nemýlí, je nejmocnější. Díky tobě opět nastolíme pořádek a na světě bude vše opět v pořádku,“ prozrazuje
mi vzápětí a také se otevírají dveře. Dovnitř vchází muž se zapálenou svíčkou. Moje oči se zaměří na plamen
a nemohou se odtrhnout. Pociťuji z něj pocit bezpečí, klidu a síly.
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Muž pokládá svíčku přede mne a opět odchází. Cítím na sobě ženin pohled, ale já se soustředím
pouze na plamen a nic jiného nevnímám. Najednou už se necítím tak slabý, jako když mě sem přivedli. Jsem
opět plný sil a připraven na nebezpečí, které až teď začínám vnímat z ženy. Nechávám plamen, aby mě dál
posiloval a naslouchám jejím dalším slovům.

„Vidím, že jsi se uvolnil. Z tvé krve jsme získali spoustu důležitých informací. Jsme připraveni, abys
ses připojil plně k naší věci a osobně podpořil naši snahu. Věř, že je to pro dobro všech,“ říká mi a dívá se mi
do očí. Netuším, proč tak znatelně v duchu vím, že co mi celé roky dělali, není správné. Tohle není v dobru
lidstva, ale právě naopak. Zkouším se vcítit do plamene a chci udělat něco, co netuším, že umím, když se
najednou ozývá hrozná rána a nastává zmatek.

Otevírají  se dveře a svíčka pod náhlým průvanem zhasíná. Já neváhám a schovávám ji do kapsy
svých kalhot. Do místnosti vbíhájí muži a já zřetelně slyším, jak křičí na ženu: „Pronikli do budovy, rychle se
probívávají sem. Musíme rychle něco podniknout.“

„Odveďte  365 do  jeho  cely  a  hlídejte  ho,  aby  se  k  němu  nedostali.  Ostatní  se  uchýlí  k
bezpečnostnímu opatření číslo 3,“ velí rázně žena a mě hned uchopí muži a násilím mě táhnou do moji cely,
kde mě zamykají. Slyším hluk a opravdu by mě zajímalo, co se děje. Zřejmě to musí být ti druzí lidé, kteří už
nevěří v zemi a její sílu.

Sedím nehnutě  na své posteli  a  poslouchám hluk  na chodbách a  v  budově.  Najednou,  ale  hluk
zničeho nic utichá a mě přepadávají mdloby. Upadám do bezvědomí s obavami, co se stane až otevřu oči.

Probírám se v osvětleném pokoji,  zcela zmatený s pocitem,  že jsem se ocitl  někde,  kde jsem v
bezpečí. Rozhlížím se kolem a můj pohled utkví na malé holčičce v rohu pokoji. Má na sobě stejné oblečení
jako já, což znamená, že ona musí být jistě testovací subjekt 289. Prohlížím si ji, dokud také neotevírá oči.
Stáčí svůj pohled na mě a chvíli jen mlčky na sebe hledíme než promlouvá tichým hláskem: „Jamesi, co tu
děláme?“ Zarážím se. Opravdu mi řekla Jamesi? Je možné, že je to mé jméno nebo si jej jen vymyslela? 

„Omlouvám se, ale nevím kdo je James a kde to jsme,“ odpovídám ji  a ona se na mě zmateně dívá. 

„Ty jsi James, jsi můj starší bráška. Odvedli nás od rodičů. Ty máš nadání pro oheň a já pro vodu.
Jamesi, musíš si vzpomenout, nemohli ti přece vymazat všechny vzpomínky na rodinu. Použij oheň a očisti
svou mysl,“ říká zoufale holčička a já nevím, proč ji poslechnu.

Zavírám oči  a  nechávám oheň,  který  cítím  v  sobě,  aby  mi  pročistil  paměť.  A najednou,  jako
mávnutím kouzelného proutku, se mi všechno vrací. Vzpomínám si na všechno. Na rodinu, na moje dětství i
na tuhle holčičku. Je to moje malá sestřička Stephanie. Moje jméno je James Scott Firewood a mám pocit, že
tahle zkušenost, která se mi stala je teprve začátek mého předepsaného osudu.

Konec
Prozatím.....

Lidosauři ("Raniel")
20.dubna 2573

Petr otevřel své hluboké, černé oči, jejichž barva jako by symbolizovala nejhlubší temnotu nekonečného kosmu. Cítil, že se
nadechl,  a ucítil i  tlukot vlastního srdce, výkonné pumpy života, co se po tak dlouhé době mrazivé zástavy opět snažila
nahrnout krev do všech cév Petrova těla. „Žiju…“ Ve vygumované, jakoby zdrogované mysli se objevilo jen toto jediné slovo,
co však v sobě zahrnovalo tisíce jiných slov, tužeb, přání a nadějí… Toto jediné slovo totiž znamenalo, že ještě stále existuje,
že  se  opět  probudil  ze  svého nekonečného spánku,  z náruče mrazivé  smrti.  Každé další  probuzení  bylo  pro  něj  malým
vítězstvím, protože dle slov všem tak notoricky známého, lodního manuálu, existuje asi čtvrtprocentní pravděpodobnost, že se
z ledového obětí nikdy neproberete… Zdálo by se, že čtvrt procenta je velice málo, ale stejně jako Petr, tak i všichni ostatní na
palubě lodi Genesis věděli, jak je to hodně, když toto číslo rozhoduje o vašem osobním, shakespearovském být či nebýt.

Název hibernace používali lidé pro zvířata ukládající se k zimnímu spánku v hibernakulu, až člověka jednoho dne napadlo, že
by někdy mohlo být užitečné ukládat se k zimnímu spánku také. A pokud jde o vzdálené, vesmírné lety, tak se to ukázalo býti
nezbytným…

Petr se zkusil pohnout, ale celé tělo ho bolelo a cítil se strašně vysílený. „Přeji příjemný den pane kapitáne Rottský, prosím
vydržte  půl hodiny klidně ležet,  než  se  Vaše tělesné funkce srovnají  do normálu!“ Z okolního prostoru zazněl  strojený,
počítačový hlas.  Petr  Rottský zůstal  poslušně ležet ve své kriorakvi,  což byla přezdívka,  jenž si  vysloužila ta  podlouhá,
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kovová krabice, určená ke zmrazení kosmonautů.

„Hla…Hlaš údaje!“ Vykoktal v leže ze sebe Petr rozkaz k počítači. „Je 20. dubna 2573, délka letu lodi Genesis je 354 let od
startu ze Země, délka Vašeho posledního krio spánku byla 3 roky, 4 měsíce, 7 dní, 10 hodin a 34 minut, k planetární soustavě
Edenu dorazíme za jeden týden. Stav lodi je stupeň A+, evidována porucha jednoho automatu na  kávu v bloku F113, jiné
závady neevidovány, nutná pravidelná kontrola stavu lodního pláště,  údaje o zdravotním stavu posádky dosud analyzovány,
budou k dispozici během několika minut, prosím vyčkejte!“ 

Počítač se odmlčel a kapitán Rottský zkusil opatrně pohnout prsty na ruce. Prsty se pohnuly. Zdá se tedy, že je nejen živý, ale
nebude dokonce ani chromý. To je další malá výhra! Petr se trochu sarkasticky ušklíbl. Opravdu hodně černý humor. Přišlo
mu, že po každém dalším probuzení se z krio je to stále těžší a těžší své tělo opět rozhýbat. Možná to příště již ani nepůjde.
Tahle technologie je i přes všechny pokroky lidstva stále hodně nespolehlivá. Dalo by se však na to pohlížet i obráceně, že
nespolehlivá jsou těla, co se v kriokomoře zmrazují. Riziko je daň za to, že si prodloužíte život, který však stejně nežijete,
protože o sobě nevíte, ale otevíráte tím jakési okno dále do budoucnosti…

Petrovi bylo 32 let, tedy vlastně 160, pokud do toho započítáte i roky, kdy byl „u ledu.“ Ale fyzický stav jeho těla odpovídal
dvaatřicetiletému muži. Na každý jeden rok života připadaly přibližně čtyři roky hibernace, za jeden rok tak uběhlo 5 let. Na
kapitána byl povýšen poté, co se předchozí kapitán z krio nikdy neprobudil. 

Rottský byl nová generace. Nikdy nespatřil rodnou planetu, kolébku lidstva. Stejně jako jeho vrstevníci se již narodil na
palubě vesmírného korábu. Byla to generace Eden, vyvolení lidé, jímž mělo být dopřáno opustit palubu lodi. Jejich chodidla
měla  poprvé spočinout  na  povrchu  nové planety,  kterou se lidstvu  podařilo  objevit  v hlubinách kosmu a  shledat  jí  jako
vhodnou pro život druhu homo. 

Předchozí generace jeho otce byla Genesis, nesla stejné jméno, jako jméno lodi, na které pluli. Této generaci bylo ur čeno
tvořit spojovací článek mezi poutníky, jenž cestu započali a mezi těmi, jenž jí měli ukončit. Byla to generace údržbářů lodi a
budovatelé víry v pozemské bohy, jenž rozhodli o uskutečnění této mise.

 Před otcem byla ještě generace jeho dědy, to bylo pokolení Země. Poutníci, jenž vyrazili na cestu, kterým nemělo být nikdy
dopřáno spatřit cíl jejich pouti. Tři lidské generace – Země, Genesis a Eden, putující tři a půl století k nové planetě, na palubě
největší kosmické lodi, jakou kdy lidstvo postavilo, opravdu epochální mise…

Když Petr naposledy usínal v hibernakulu, žili na palubě lodi již jen tři členové posádky z generace Země, jeden starý pán a
dvě dámy. Fyzický stav těla toho pána byl 71 let, byl to zázrak,  že byl ještě naživu. Zatížení z mnoha desítek let trvajícího
vesmírného  letu  se  těžce  podepisovalo  na  stárnoucím  organismu,  nejvíce  pak  procedury  zmrazování.  Ten  prokletý  led
v kriorakvi ho postupně zabíjel, ničil jeho život a přežít tak dlouho to mohl jen nejodolnější jedinec.

 Petr se konečně odvážil zaměstnat svaly a z polohy lehu se dostal do polohy sedu, když v tom se ozval znovu robotický
Einstein: „Vrchní technik Igor Yermolinsky v kritickém stavu, zástava srdce, životní funkce selhávají, povolán záchranný tým,
spuštěn proces elektrošoků, pravděpodobnost úmrtí 98% procent. Dentistka Xi-Yuan, vnitřní rozklad orgánů, pravděpodobnost
úmrtí 100%, záchranný tým nepovolán pro nemožnost obnovy životních funkcí, kontaktováni blízcí příbuzní. Zooložka Kate
Lindstroom,  nedostatečné  prokrvení  mozku,  povolán  záchranný  tým,  pravděpodobnost  úmrtí  78%,  pravděpodobnost
nevratného poškození mozku 97%…

Děsivá, neživá kalkulačka, mikročipový kat z jedniček a nul právě odříkával svou obvyklou říkanku, jako vždy když se budili
lidé z krio. Jak hořká, tradiční pilulka při každém probuzení.

Petr polkl, avšak na sucho, v ústech měl vyprahlo jako na Sahaře. Vrchní technik Igor Yermolinsky byl jeho přítel a navíc
právě přišel o nejlepšího technika, jakého na palubě Genesis měl. Když šli naposled spát, tak si s ním Igor přiťukl na zdraví a
společně si vypili panáka tradiční, ruské vodky. Igor jí pil sám jen výjimečně a lidi, kterým dával ochutnat, to mohli považovat
za projev jeho nejhlubší náklonosti.  Její  zásoby se mu totiž tenčili  a  nikdy neopomenul nadávat na svého dědu ruského
původu, že jí tehdy kdysi dávno, při cestě do vesmíru, vzal s sebou tak málo. „Zatracenej dědek, myslel jenom na sebe a to, že
další generace nebude mít co pít, to mu bylo putna! Já ještě ochutnám, ale mému dítěti, až budeme bydlet na Edenu, budu už
moct jenom vyprávět, jak dobře tahle vodka chutnala! No poslední láhev si možná odepřu a schovám jí pro další generaci, ať
si alespoň trošku přičichnou made in Earth! Ale kdo ví, jestli tam vůbec ještě něco jako vodku mají, vždyť je to už proboha 3 a
půl století, co tahle bárka kolébající se v oceánu vesmírný temnoty opustila svojí planetu, co myslíš Petře, pálej na Zemi ještě i
dneska vodku?“ Petr si vzpomněl, že se místo odpovědi začal hlasitě smát. 3,5 století staré pití, to je opravdu exemplář co má
hodnotu.  Naštěstí  tu na palubě lodi byly všude speciální  boxy,  co prodlužovaly trvanlivost  potravin. Jedna slečna takhle
uchovávala v jednom boxu koláč, který upekla ještě její prababička na Zemi a přála si, aby ten koláč někdo snědl, až bude na
Edenu. Rodinná tradice se držela a tak byl koláč přes tři sta let v konzervační krabici, až ho jakési nezbedné děcko z krabice
uloupilo a při útěku s koláčem zakoplo a rozplesklo ho o podlahu, což byl jeho konec…

 Petrovi se na tváři objevily slzy. Taková škoda, zrovna Igor, ten člověk měl tak tuhý kořínek. Měl ruské jméno a občas pil
ruskou vodku, ale nebyl to Rus. Patřil do generace Eden. V této generaci se stíraly rozdíly mezi národy. Nikdo z této generace
se nenarodil na Zemi. Vlast svých předků všichni z tohoto pokolení znali jen z vyprávění, držet tak národnostní, společenskou
hierarchii nemělo smysl. Petrovi Země i její národy připadaly jako cosi mystického. Vyprávění o Zemi znělo nábožensky a
vlastně i  náboženstvím bylo. Na palubě lodi Genesis  vznikla nová víra – víra v mýtické bytosti  z planety Země, jenž je
všechny vyslali  na dalekou cestu,  na rajskou planetu Eden a čím déle letěli  a  čím méně žilo původních pamětníků, tím
intenzivněji se toto zbožštění projevovalo. Rottský na to však koukal s nevolí. Nebyli to přeci bohové, ale lidé jako je on, proč
by je  tedy měl  nábožensky  vzývat  jako  dnes  většina  posádky?  Petr  cítil  hrdost  na  to,  kam patřil.  Nežil  jako  obyčejný
pozemšťan. Temnota kosmu se stala jeho celoživotním domovem. Tato loď, ztracená v srdci temné prázdnoty, byla místem,
kde prožil celý svůj život. Proč vlastně měl pravidelně podstupovat tu strašnou hru se smrtí v kriokomoře? Proč letěl k jakési
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vzdálené planetě, která pro něho byla stejně neznámá, jako samotná Země, aby jí osídlil?

 Loď Genesis představovala téměř dokonalé dílo. Postavili jí ve vesmíru, protože k tomu, aby byla schopna pojmout přes
100 000 členů posádky, musela mít extrémní rozměry a nebylo možné jí stavět přímo na Zemi. Veškeré komponenty tak lidé
dopravovaly po  částech a samotná montáž probíhala hluboko ve vesmírném prostoru, v beztížném stavu. Na její obrovské
palubě probíhal samostatný koloběh života, jenž se dokázal sám obnovovat, za využití téměř 100% recyklace  úplně všeho.
Podle předpokladu, automatické systémy na Genesis měly být schopny, bez potřeby zásahu a pomoci zvenčí, jen s pomocí
zdejší posádky, lidí jako je i Rottský, udržet na své palubě život nejméně dva tisíce let. 

Vlastně ani nikam letět nemuseli. Petra už mockrát napadlo,  že by zde prostě mohli zůstat, najít si nějaké klidné místo ve
vesmíru a žít na palubě Genesis jako v jejich domově. Země i Eden byly pro Petra cizí pojmy, vzdálené body z legend, co jim
vyprávěly jejich prarodiče a rodiče. Větší hnací sílu pokračovat v cestě, u něho představovala spíše už jen úcta ke generaci
Země a Genesis, jenž jako kolonisté tuto cestu započali a udržovali, než rozkaz mytologických „bohů z rodné planety,“ kteří
se Rottskému zcela odcizili a v koutku duše je tajně nenáviděl. Jen kvůli nim museli lézt do těch vražedných kriokomor.
Kdyby tu tyto komory nebyly, tak by k Edenu neletěly 3 generace, ale třeba 15 generací a pozemšťané se určitě báli, že vazba
těchto lidí  k Zemi by pak mohla být tak slabá,  že by se právě rozhodli  k Edenu nikdy nedoletět.  Nezůstali  by už žádní
pamětníci počátku cesty, původní motivace by zcela vyprchaly a kdo ví,  co by se lidem po tolika generacích pak honilo
hlavou? Možná nás mohli zmrazit všechny a probudit až budeme u Edenu, napadalo Petra. Jenže loď potřebovala dohled,
údržbu, vždy musela být  část  posádky vzhůru.  Navíc zmrazení na příliš dlouhou dobu bylo nesmírně rizikové. Proto se
vymyslely pětileté cykly - rok vzhůru, čtyři roky u ledu, během nichž dojde k zastavení všech biologických procesů v těle,
včetně procesu stárnutí.

Mise musela představovat naprosto soběstačnou jednotku, neboť komunikaci se Zemí nešlo provozovat. Šlo to pouze prvních
několik desítek let cesty. Teď byli již příliš daleko, a jak cestovali skrze časoprostorové trhliny, díky čemuž se loď pohybovala
mnohem rychleji, než je rychlost světla, tak se vzdálenost od rodné kolébky dále navyšovala. I tak však mise k Edenu zabrala
3,5 století a díky Einsteinově teorii relativity mezitím na Zemi uběhlo ještě mnohem více  času, než kolik ho uplynulo na
palubě samotné lodi. 

Staří  z první generace kolonizátorů kdysi vyprávěli,  že v dobách, kdy ještě šlo s lidstvem dálkově komunikovat,  tak tato
komunikace byla navázána vždy jen jednou ročně, protože loď kvůli tomu musela přerušit cestu a po komunikaci j í obnovit,
což bylo energeticky i technologicky velmi náročné. Komunikace probíhala systémem WT Ultra Sonic, velmi pokročilou
metodou vysílající  speciální  paprsky  částic  skrze díry v časoprostoru.  Na Zemi v průběhu tohoto roku mezitím uplynuly
desítky let.  Vyměnily se vlády,  odehrávaly se dějinné zvraty.  Sluneční soustava si  procházela dobrými  časy i  kritickými
údobími, kdy lidstvo téměř zaniklo a pak se znovu postavilo na nohy. Vždy od jedné komunikace, k té další, proběhla téměř
kompletní generační výměna vědců pozemské WSA (World Space Agency, nástupce dávných předchůdců, jako třeba NASA a
ESA), takže každý rok mluvili s někým jiným. 

Lidé na Zemi prý bývali velmi vzrušení a nesmírně se zajímali, co se za ty „desítky let“ odehrálo na palubě lodi, nesoucí první
vesmírné kolonizátory, jenž měli založit nový domov, který bude naprosto nezávislý na pozemšťanech. Vyměňovala se různá
poselství, košaté proslovy…

 Poslední komunikace probíhala již na hranici technických možností Genesis. Vzdálenost od Země byla už nesmírná. Běžné
radiové vlny by na planetu dorazily až za mnoho tisíc let. Dokonce i se systémem Sonic se dlouho čekalo na odpovědi, které
byly navíc jen útržkovité. Proběhla tak jen výměna několika jednoduchých, krkolomných vět, překládaných takřka na principu
tečka, čárka, jako v prehistorické Morseově abecedě. Komunikátoři Genesis tehdy zachytily zprávy o jakési strašné krizi na
Zemi. Poslední věta pak zněla: „Od teď komunikace stop, vy v srdci temnoty vesmír stop, bůh s vámi stop, vy naděje stop.“

Od té doby už byli úplně sami, opuštěni v temném srdci vesmírného prostoru, v místech, kde neexistovalo takřka nic, snad jen
téměř dokonalé vakuum, v němž plul maximálně jeden atom hmoty, na jeden metr krychlový prostoru, při teplotě nižší než
-270 stupňů celsia a tlaku rovnajícímu se nule. V místech naprosto nevhodných pro život jakéhokoliv organismu, včetně těch
nejodolnějších  bakterií.  Kde by  člověk bez skafandru ztratil  vědomí během několika sekund a zemřel  po pár  minutách,
protože by se mu z plic okamžitě odsál veškerý vzduch a z těla by mu začala v podobě páry unikat voda a krev. Byli opuštěni
v nekonečné poušti černo černa, prázdnoty, smrtícího ničeho bez konce, chráněni jen stěnami jejich lodě a zůstala jim pouze
víra v tvrzení, že letí k jakési planetě, na níž existuje život. Víra v to, že ta nekonečná prázdnota jednou skončí a objeví se v ní
jejich Eden, planeta pojmenovaná po biblické rajské zahradě. Víra se  časem změnila v náboženství a mýty. K Edenu měli
dorazit po 3 a půl stoletích, kdy však na Zemi mělo mezitím uběhnout díky dilataci času tisíce let. Kdo ví, co se po tak dlouhé
době na té vzdálené kolébce lidstva odehrávalo…

Petr  často přemýšlel, jak vlastně lidé zjistili,  že Eden je obyvatelná planeta. Nikdo jí nikdy nespatřil. K tomuto závěru se
dospělo na základě složitých astrofyzikálních výpočtů největších géniů, jací tehdy  žili, jenž své závěry podložili výsledky
jakýchsi pozorování a testů, kterým Petr nikdy neporozuměl, ale rozumět ani nemusel, protože od toho tu konec konců měli na
palubě lodi vědce. Ale co když se všichni ti všeználci i přístroje mýlili? Uvádělo se, že existuje asi 2% nejistota, že výpočty by
mohly být mylné. Podle lodního manuálu by se pak Genesis měla otočit a letět zpátky. Rottský si moc přál, aby tomu tak bylo,
mohl by totiž zůstat až do smrti ve svém domově – na palubě tohoto vesmírného korábu…

 Petr však zároveň věděl, že to jsou svatokrádežné myšlenky, které nešlo vyslovovat příliš hlasitě, tím spíše, když měl na
palubě lodi tak vysoké postavení, že plnil funkci kapitána, zajišťujícího samotný technický chod mise. Dávní komunikátoři se
Zemí a zejména jejich děti se po úplné ztrátě signálu změnili v jakési „Mluvčí a zástupce pozemských bohů,“ jenž měli na lodi
silné slovo a každého, kdo by vznesl pesimistické vize, mohli označit za zrádce jejich společného poslání. Kapitán tak občas
musel i přes svůj odpor navštívit veřejnou bohoslužbu, protože jinak by mohl být dokonce odvolán ze své funkce. Jedna
taková bohoslužba ho měla zrovna čekat za dva dny…
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22.dubna, 9 hodin ráno

  Obrovský sál byl nabitý k prasknutí. Nastal historický okamžik. Poprvé od dávného startu Genesis se probudili z krio spánku
všichni členové posádky. Přesně 201 217 lidí, včetně nemluvňat, bylo vzhůru, protože se blížil nejvýznamnější den možná
v celé historii lidstva. Loď Genesis se blížila k planetární soustavě, v níž se nacházel mýtický Eden. Sál byl vyzdoben tou
nejkrásnější a nejhonosnější výzdobou, co se na lodi dala sehnat a seděla zde téměř čtvrtina posádky – více se jí do sálu
nevešlo. Přes 50 000 lidí  čekalo na historický projev nejvyššího mluvčího bohů a dalších představitelů, ostatní se tísnili u
promítačů přímého přenosu ve vedlejších sálech. 

Petr seděl v druhé  řadě s dobrým výhledem na pódium a vedle něj se pohodlně usadila Izabela Dominga, velmi krásná a
mimořádně inteligentní kapitánka, velící technikům lodi v cyklu B. Petrovi náležela funkce velitele cyklu D. Těchto cyklů
existovalo celkem pět a střídaly se po roce. Kapitánem byl daný rok vždy ten, kdo byl zrovna „rozmražen,“ zatímco ostatní
čtyři kapitáni mezitím spali v hibernakulech.

 Po jeho druhé ruce pak posedával  člověk černé pleti - Ngubtah Murbata, kapitán cyklu A, vedle něj pak Noah Carlsen  –
cyklus C a nakonec Xiu Yuan, šikmooký kapitán E.  

V první  řadě seděli  členové parlamentu Genesis  a přímo uprostřed řady pět  prezidentů,  opět podle jednotlivých cyklů a
v jejich středu hlavní prezident Genesis - John Brown.

Lidé v sále měli sváteční náladu, vzrušeně se bavili a objímali. Petr seděl tiše a zamyšleně, když vtom se k němu najednou
naklonila Izabela. „Vypadáš trochu zaraženě Petře, co se děje?“ Rottský malinko zčervenal, ne však z položeného dotazu, ale
protože nevšední kráska s dlouhými, splývavými vlasy, hlubokýma, studničníma očima a krásnými plnými rty, o hrudníku ani
nemluvě, na něho působila opravdu uhrančivou přitažlivostí. „A..Ale nic,“ vykoktal ze sebe nervózní odpověď, ale pak se
oklepal z nervozity a na Izabelu se krásně usmál, aby to vypadalo,  že je šťastný, stejně jako všichni ostatní. Pravdu jí  říci
nemohl,  že vlastně nechtěl, aby opustili tuto loď, kterou vnímal jako svůj opravdový domov a vyměnili ji za cizokrajnou a
naprosto cizí planetu.

 Smutek pramenil i z toho, že zde bohužel neměl své rodiče, kteří si oba moc přáli dožít se dnešního dne. Maminka zemřela na
nemoc, otec se neprobudil z kriorakve. Pár let se ještě potom staral o jejich psíka, který nakonec skonal věkem. Kapitán
Rottský byl od té doby více osamělý, což mu mnozí často vyčítali, považovalo se totiž za občanskou povinnost mít svatbu a
založit rodinu.

 Důraz na děti a na jejich pokud možno co největší počet, byl velmi intenzivní. Pokud se měla lidská rasa uchytit v novém
světě, tak bylo za potřebí mnoho dětí, milióny dětí, co postupně zaplní nové teritorium, tak aby se kolonie na Edenu rozšířila a
lidský druh na této planetě nevymřel.  I  díky této politice se podařil  počet obyvatel  kosmické lodi i  přes velmi  vysokou
úmrtnost, plynoucí z nepřirozeného prostředí vesmíru a zmrazování lidských těl, navýšit z počátečního stavu 100 000, za tři
generace na více než dvojnásobek. Na Edenu se měl podle lodního manuálu (svatého zákoníku), tlak na vysokou porodnost
ještě velmi navýšit. 

„Ticho prosím, přichází boží mluvčí, jeho ctihodnost Džugderdemidin Elbegdordž!“ ozvalo se z pódia. Mladý chlapec plnící
funkci  ceremoniáře ztišil  z pódia  ševelící  dav a  zaťukal  posvátnou  hůlkou o podlahu.  Hůlka měla  nevyčíslitelnou  cenu,
pocházela totiž ze dřeva pozemského dubu, navíc jí vyhotovil dávný řezbář jako zakázkovou práci, nejednalo se tedy o žádnou
sériovou výrobu. Obecně jak běžela léta, tak vše pozemské, co mělo nějakou estetickou funkci, získávalo nesmírně na ceně a
některé předměty se  změnily na nejsvatější  „relikvie.“ Tuto hůlku například střežila ostraha 24 hodin denně,  nepřetržitě
posledních 100 let a z ochranné komory jí náboženští činitelé vyjmuli jen při nejsvátečnějších příležitostech, stěží jednou za
20 let.

Dav v sále ztichl a do sálu vkráčel drobný muž s mongolskými rysy v obličeji, oblečen do honosného, purpurového roucha,
posázeného zlatem a drahými kameny pozemského původu, se zlatou korunou na hlavě a ceremoniář mu uvolnil místo na
pódiu. „Bratři a sestry, povstaňte!“ ozvalo se z úst mluvčího a padesátitisícový dav si svorně stoupl a sepjal ruce.  „Blíží se
historický okamžik. Před dávnými lety byli naši předci vysláni na tuto misi, prostřednictvím níž neseme poselství. Vypravili
jsme se na misijní pouť s cílem osvobodit pohanský svět z náručí primitivního bytí a povýšit ho na kolébku hodnou stvořitelů
naší lodi. Lidská rasa na Zemi dříve nebyla dokonalá, ale zatímco náš čas běžel pomalu, na naší rodné planetě uběhlo tisíce let
a během takto dlouhé doby se lidé, co nás vyslali na tuto cestu, proměnili v dokonalé bohy. Jejich společenství je dnes již bez
chyby,  je  absolutní  perlou celého vesmíru,  které mi  se ani nepřibližujeme.  Pozemští  bohové nás nyní  díky své tisícileté
dokonalosti pozorují, ale neprojevují se veřejně, chtějí nás, jejich děti, podrobit testu. Musíme dokázat,  že jsme spolehliví a
věrní věřící, kteří neztratili své odhodlání a kteří do puntíku splní úkoly stanovené svatým kodexem, nesoucím název Manuál
mise. Pokud bychom se odchýlili, tak by se z nás stali odpadlíci, sami sebe bychom uvrhli do plamenů věčné zkázy a uzavřeli
si tím cestu do ráje, který pro nás pozemští bohové přichystali v rajském Edenu. Bohužel i dnes existují na Genesis tajní
pochybovači, kteří dokáží vzpurně tvrdit, že mluvíme nepravdu. Máme zde však jasné a nezvratné důkazy. Bohové za tisíce
let svého vývoje ovládli schopnost telepatie a některým z nejsilněji věřících bratrů a sester občas vyjeví své vize. Jsem velmi
poctěn, že jsem jedním z těch médií, kterým bohové v průběhu spánku, prostřednictvím snů vzkazují svá poselství. Dnes jsem
měl bratři a sestry křišťálově čistý sen, který prokazatelně nesl poselství našich Bohů. Jejich slova zněla: Vstupte na rajský
Eden, milujte se a množte se, založte svět zvelebující lidstvo a My se vám pak veřejně vyjevíme, přijmeme vás všechny mezi
sebe zpět, jako své děti a zahrneme vás rajským blahobytem, tisíciletými výdobytky naší skvělé civilizace. Bohové mi dále
sdělili: Modlete se v nás a věřte, neboť náš pokrok je tak astronomický, že vidíme do myslí vás všech, poznáme syny i dcery,
jenž jsou pochybovači a tyto odpadlíky pak vyloučíme z přijímání našich nekonečných darů. Vy, co ještě pochybujete, máte
poslední šanci obrátit se na pravou víru. Nenechte si jí proklouznout mezi prsty, věřte slovům médií, přinášejícím vám pravá,
telepatická poselství! Nyní bratři a sestry, přistupme ke společné modlitbě!“ Lidé v sále poklekli a sklonili hlavy dle tradice až
k zemi.  V Petrově mysli  však vyskočila  rebelská myšlenka:  „Můj  hřbet  mi  ohnete,  ale  do mé hlavy nevidíte,  na Edenu
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prokáži, že jsi lhář…“

27.dubna, 7 hodin ráno

Genesis zastavil, obrovské jaderné motory v útrobách lodi vynesly kovové supermonstrum, největší stroj, jaký kdy lidstvo
postavilo, z hlubiny  časové průrvy do běžného vesmíru a poté strojovna sama ztichla. Historický okamžik, naposled byly
motory vypnuty při poslední komunikaci s planetou Země. Když se přímé spojení ztratilo a „nahradilo náboženskými médii,“
tak již neexistoval důvod motory vypínat a ty běžely staletí bez přestávky, kdy jejich údržba probíhala přímo za provozu.
Genesis  se  nacházel  poblíž  planetární  soustavy velmi  podobné Sluneční  soustavě.  Dále  loď pokračovat  nemohla.  Podle
výpočtů by její obrovská gravitace mohla narušit křehkou rovnováhu chodu těles planetární soustavy po jejich drahách. Přímo
k Edenu se mělo cestovat menšími moduly. Nastal čas na průzkumnou misi…

28.dubna 10 hodin dopoledne

Přípravy byly dokončeny, Petr Rottský byl členem dvacetičlenného týmu, jenž měl k Edenu odletět jako první. Spolu s ním
měli k planetě cestovat i další  čtyři kapitáni, dále „zástupci víry,“ tři z vysoce postavených, avšak fyzicky zdatných kněží a
pak skupina vědců a ostrahy.  Ngubtah Murbata se ujal slova:  „Nařiďme připravit  modul E!“ Ostatní  kapitáni zdá se nic
nenamítli,  Petrovi se to  však nezdálo: „Pane Murbata, proč bychom měli  cestovat modulem E? Původní plán byl zvolit
rychlejší modul D12, je to nejrychlejší modul, který máme, k Edenu dorazíme v kratším čase, tak to bylo i naplánováno, proč
to chcete na poslední chvíli měnit?“ „Ano, není důvod neletět modulem D12, nebo snad ano Ngubtahu?“ Petra podpořil jeden
z přítomných, vysoce postavených vědců. „Ale je přátelé, použití modulu E má symbolický význam, E je počáteční písmeno
planety Eden, k níž letíme, pro věřící to má důležitost, je třeba vykročit k naší kolonizaci tou správnou, symbolickou, pravou
nohou!“ Do diskuze promluvil jeden z kněží. „To vás napadlo teď?“ odsekl vztekle Rottský. „Jistěže ne, s panem Murbatem
jsme o tom již hovořili a i s ostatními kapitány, všichni jsou pro.“ „Ale se mnou o tom nikdo nemluvil!“ Petr se neobtěžoval
skrývat svou rozmrzelost.  „Při vší úctě pane Rottský, přes vaše technické znalosti a úspěchy v řízení lodi,  jste znám,  že
pevnost vaší víry v bohy není tak neotřesitelná, jak by měla být. Nemáte vztah k ceremoniím a cit k tomu, co je pro věřící
důležité a co po nás bohové chtějí. Bylo zřejmé,  že pokud k vám vzneseme tuto prosbu, budete protestovat, ale jak vidíte,
ostatní kapitáni tomu rozumí, tak se prosím podvolte, z ceremoniálních důvodů je nezbytné použít modul E!“ tentokrát druhý
kněz domluvil  a  čekal na Petrovu reakci.  „Ceremonie jistě mají  svůj význam, ale logický postup by jim měl být určitě
nadřazen.  Pokud  se  nepletu,  tak  rozhodovat  o  tom,  jaký  bude  použit  modul  je  v kompetencích  kapitánů,  zajišťujících
technickou bezchybnost chodu mise, což je nakonec i v zájmu vaší víry. A logika říká,  že k průzkumné misi má být použit
nejlepší  modul,  jaký  máme k dispozici.  Na jeho  použití  tak  musím trvat  pánové,  tím spíše,  že  před  vznesením vašeho
požadavku, všichni kapitáni uvažovali právě o modulu D12!“ „Jenže svůj názor změnili pane Rottský.“ Třetí zástupce víry se
mírně zakřenil.

Izabela náhle přistoupila blíže k Petrovi a chvíli se mu svýma hlubokýma očima zadívala do těch jeho. „Změnila jsem názor,
argumentace pana Rottského je logická. Ceremonie je jistě důležitá,  ale použít  pro první misi  k Edenu to nejmodernější
vybavení co máme, musí mít v tomto případě přednost!“ Kněz naštvaně sykl: „Slečno Dominga, přece se nepřipojíte k panu
Rottskému,  na  tom,  že  k  Edenu  dorazíme  o  něco  déle,  pomalejším  modulem,  přeci  nezáleží!“  Zástupci  víry  nikdo
neodpověděl a začalo být zřejmé, že i zbývající tři kapitáni po kroku Domingy znejistěli. „Co ty Carlsene? Řekni přeci svůj
pravý názor,  copak jsi  němí,  nebo se bojíš mluvit?“ Izabela se upřeně zakoukala hypnotickým pohledem do tváře muže
severských rysů. Nechtěl se přidat na jejich stranu, ale zároveň, před největší kráskou na kapitánském můstku, se ani nechtěl
ukázat jako slaboch. „Mají pravdu, použít modul E je nesmysl!“ „Neskutečné!“ sykl první mluvčí víry. „Tak pane, zdá se, že
už tři  kapitáni z pěti  nechtějí  použít  modul E, to  je většina, použijeme tedy modul D12,  jak byl původní plán!“ pronesl
s úsměvem Petr a vteřinu si s pocitem blaha prohlížel nenávistný pohled všech třech duchovních.

„Počítači, nahlas stav modulu D12 a jeho připravenost k misi!“ pronesl po chvíli vítěz sporu pevným hlasem do okolního
prostoru. „Modul D12 se nenachází na palubě Genesis.“ odvětil bezduše počítačový hlas. „Cože? Jak je to možné? Kdo použil
modul D12 bez našeho vědomí a jak je možné, že mu to bylo schváleno?“ Rottský naprosto šokovaně zahulákal svůj dotaz na
počítač.  „Modulem  D12  odcestoval  včera,  27.  dubna  v 8:02,  nejvyšší  boží  mluvčí,  jeho  ctihodnost  Džugderdemidin
Elbegdordž a dalších 32 osob. Cíl jejich cesty neuveden, modul byl poskytnut na základě pargrafu C458, bezpečnostní zákazy
se na nejvyššího božího mluvčího nevztahují.“

Rottský vyjeveně a šokovaně pohlédl na tři bohoslovce: „Co to má znamenat?“ „Pan Elbegdordž se rozhodl využít jedinečnou
příležitost, že se vypnuly lodní motory a vyletěl si s přáteli na vícedenní, vyhlídkový let. Nikdo nepředpokládal,  že byste
neužil modul E, jak si přeje většina věřících, tak neexistoval důvod nevypůjčit si stroj D12,“ bohoslužebník domluvil a lehce
kysele vrátil  kapitánovi jeho předchozí sarkastický úsměv.  „Jak se zdá,  tak nemáme na vybranou,“ vložil  se do diskuze
kapitán Xiu Yuan…

 29.dubna, 9:30 dopoledne

Všech dvacet lidí užasle skrze průhlednou zeď modulu pozorovalo obrovskou, modrou kouli pod jejich nohama. Eden byl
přímo před nimi a oni se nacházeli na jeho oběžné dráze, fantastický okamžik. Několik členů týmu se modlilo, jiní plakali,
Rottský jen nehnutě zíral a nedokázal se pohnout a skoro ani dýchat. Eden, Eden!!! Tři a půl století, tři generace a nyní to měli
přímo před sebou, Eden měli téměř na dosah ruky. Na povrchu obrovské koule šlo pozorovat modravé oceány vody a rozsáhlé
kontinenty pevniny, místy horské masivy, pouště i zelené plochy. 

První se vytrhl z transu Xiu Yuan: „Podle počítačových analýz bychom měli přistát v sektoru 847-251. Jedná se o bezpečný
sektor  vhodný k založení  kolonie,  s dostatkem možných zdrojů  potravy.“  Ostatní  kapitáni  souhlasili.  „Ano,“  řekl  i  Petr,
„zahájíme sestup!“ Pak se však Rottský náhle zarazil: „Počkat!“ „Co se děje pane Rottský, jestli se nepletu, tak vám záleželo
na tom dorazit k Edenu co nejdříve, tak proč nyní všechny zdržujete?“ sykl rozezleně jeden ze zástupců víry. Petr ho upřeně a

36



zamračeně chvíli pozoroval. Vzájemné „sympatie“ byly zjevné.

 „Počítači, než zahájíme sestup, zjisti, zda se na povrchu planety nachází modul D12!“ pronesl náhle Petr překvapivý rozkaz
k počítači.  Všichni  ostatní  kapitáni,  duchovní  i  vědci  strnuli  a  po  překvapivém  rozkazu  nastala  minuta  ticha,  než  se
vzpamatoval jeden z farářů:  „Co to do vás vjelo Rottský? Co si  o sobě myslíte,  chcete snad  šmírovat jeho ctihodnost?“
„Modul D12 se nachází na povrchu Edenu v sektoru 476-341.“ počítačový hlas skočil bez známek emocí duchovnímu do řeči.
„Ale,“ Petr se pousmál, „teď mi budete muset pánové vysvětlit vy, co to má znamenat?“ Celá skupina se otočila k duchovním.
„Já… Nevím, jak to mám vědět?  Pan Elbegdordž zřejmě obdržel od bohů poselství,  o němž nám nemohl povědět,  měli
bychom ho nechat plnit jeho  úkoly a místo toho se starat o ty své.“ Zástupce víry zjevně znervózněl.  „Asi budeme muset
informovat pana prezidenta, že si pan Elbegdordž uspořádal svou vlastní misi a leze tím do zelí kapitánům!“ vypustila z úst
Izabela a položila ruku na Petrovo rameno a usmála se na něj. „No tak pánové a dámo, přeci jsme všichni na jedné lodi, skoro
to na mne působí, jako by mezi vámi bylo semínko vzájemné nedůvěry či averze. Víra i věda mise Genesis je však ruku v ruce
spolu. Nedělejme skandál tam, kde žádný není. Jsem si jist, že pan Elbegdordž nám vše náležitě vysvětlí, jsme přeci všichni
jedna rodina.“ Mezi Izabelu s Petrem a tři bohomluvčí, vstoupila postava s laskavou tváří, Ngubtah Murbata. „Pane Murbato,
my jsme měli být ti, co vstoupí jako první na povrch Edenu, to že tak jako první učinil Elbegdordž je skandální a my o tom
máme mlčet a neposlat zprávu na Genesis?“ Petr se podíval na Ngubtaha velmi vyčítavým pohledem. „Jen tě žádám Petře,
poskytnout jeho ctihodnosti možnost vše vysvětlit. Není přeci mezi námi člověk morálnější více, nežli on!“ Ngubtah svá slova
myslel upřímně a Petr si uvědomil, že nemůže zpochybnit morálku Elbegdordže bez důkazů. Zašel by tím příliš daleko, což by
ho mohlo stát jeho funkci i prestiž. „Jistě Ngubtahu, obrusme tedy hrany a dojděme se ctihodnosti zeptat přímo na Eden!“

Modul se tiše a pomalu snášel k povrchu modravé planety, zatímco počítač v sondě analyzoval  údaje. Jeden z přítomných
vědců se zájmem sledoval shluk dat na obrazovce a bleskurychle je rozplétal jako zamotané klubko. „Zajímavé, na povrchu
Edenu, jak se zdá, je o něco vyšší stupeň radiace, než jsme čekali, zdá se však, že tato radiace není přirozeného původu.“ „Co
myslíte tím,  že není přirozeného původu?“ zeptal se zaujatě Rottský vědeckého odborníka. „Nic nenasvědčuje tomu, že by
Eden měl nějaké své přirozené radioaktivní zdroje, co by to mohly způsobit. Ta úroveň není tak vysoká, že by planeta nebyla
obyvatelná,  ale  přesto  to  bude  pravděpodobně  způsobovat  zdravotní  problémy  a  působit  to  negativně  na  délku  života
kolonizátorů, než se na tento nešvar naše těla za několik generací trochu lépe adaptují.“ Vědec se na chvíli odmlčel a pak se
zaměřil  na  planetární  sektor,  do  kterého  mířili.  „Právě analyzujeme detailně  povrch,  to  území je  podmáčené a  porostlé
vegetací… No to je zvláštní.“ „Co je zvláštní? Mluvte!“ vyštěkla Izabela. „V severní části sektoru, kde jsme zaměřili modul
D12, se nacházejí nějaké trosky, vypadají jako trosky budov.“ „Trosky budov?“ kapitán Xiu Yuan nevěřícně zakroutil hlavou,
„planeta  neměla  být  obydlena  inteligentními  bytostmi.“  „Zdá  se,  že  je!“  sykl  na  půl  úst  vědec.  „Zamiřte  přímo  k těm
troskám!“ rozkázala Izabela.

Vnitřek sondy se otřásl, jak stroj dosedl na pevnou zem. Nasadili si masky a lehký, ochranný oděv. Planeta měla dýchatelný
vzduch, ale museli se na něj teprve adaptovat a nějaké dny tak bylo nutné používat skafandry a edenský vzduch vdechovat jen
velmi omezeně a po malých dávkách. Ozvalo se syčení a dveře sondy se odsunuly. Okolní prostor zalilo několik slunečních
paprsků, které jako by svítily na uvítanou. Rottský vykoukl ven a úchvatně hltal okolní scenérii. Sonda seděla na jakémsi
suchém  paloučku,  obklopeného  ze  všech  stran  zelenou  vegetací,  zvláštními  stromy  a  přesličkami.  Jeho  nohy  opatrně
sestoupily po malých schůdkách, a když se poprvé dotkly pevné země pod sondou, tak se Petr vzrušením celý roztřásl. Zdálo
se to neuvěřitelné, ale nestál na kovové podlaze Genesis, ale na opravdové půdě.

Postupně vystoupilo všech dvacet členů posádky a nějakou dobu se mlčky kochali okolním prostorem, pak však převládl
profesionalizmus a výcvik. „Kde jsou ty trosky?“ zeptal se Ngubtah vědce. Vědec koukal do malé, elektronické krabičky,
kterou svíral v rukách a pak ukázal prstem: „Tudy!“ A pak vykročil směrem do vegetace a ostatní se vydali za ním.

Opatrně našlapovali mezi mechy a dalším cizokrajným porostem a pod nohama jim neustále čvachtala chladná voda, nasáklá
ve zvláštním materiálu, který vypadal trochu jako pozemská rašelina. Všude kolem panovala tichá atmosféra. Pomalu míjeli
mohutné, stromové velikány, které vypadali naprosto cizokrajně, napůl jako duby s modravými listy, pravidelně kulatého
tvaru, napůl jako jakési žlutavé přesličky, obrostlé mnoha puchýřovitými rostlinami, jenž rašily přímo z jejich kůry. Petr sebou
náhle cukl úlekem, protože jeden z puchýřovitých výrostků roztáhl pórovitá křídla a vznesl se do vzduchu. Jak se ukázalo, tak
to nebyla rostlina, ani nějaká houba, ale živočich, či hmyz.

Velmi obezřetně pokračovali do hlubin divuplného močálu s naprosto vyjevenými obličeji, ale i se strachem z neznáma, z toho
co by je tu mohlo potkat. Občas museli kráčet ještě opatrněji, když míjeli zvláštní, bublající,  či klidná jezírka barvy  černé
vody, ale mající občas i červený, či dokonce fialový nádech. Nebylo pochyb, že by při neopatrnosti mohli klidně zmizet zde
navěky, ztratit se kdesi v skrytých tůních, či pod povrchem jakési blátivé kulajdy, představující smrtelnou, tekutou past. Mezi
korunami stromů, či co to vlastně bylo, občas probleskla krásná, červená záře pohasínajícího slunce. 

Petrovi cosi šustilo na skafandru. Sehnul hlavu a spatřil podivnou, chlupatou kuličku, mající všude drobné přísavky, která se
Petrovi koulela po ruce. „Opravdu podivný živočich,“ napadlo ho a sklepl ho z ruky na zem.

Náhle jim cestu přehradila strmá skála, porostlá  čímsi,  co připomínalo  žlutý sliz.  „Musíme to obejít!“  řekl jeden z členů
ostrahy, držící ve svých rukou pro případ nebezpečí odjištěnou, palnou zbraň. Vydali se po pravé straně, avšak skála neměla
konec a zdálo se,  že na její strmé stěny nebylo možné vylézt. Na jednom místě si Petr všiml, že je odtržený ten slizovitý
povlak. Trochu na skálu zaťukal. „Pro boha, co to je? To není žádný kámen, je to kovové!“ Kus od Petra se náhle ozval křik
Izabely:  „Je to budova, to není možné, tady je vchod!“ Po chvíli všichni stanuli u masivních, kovových vrat, které někdo
musel násilně odstřelit sotva před několika hodinami a za nimi byla táhlá, temná chodba. Petr si užasle prohlížel začouzené
trosky a pak mu svitlo: „Elbegdordž! To je jeho práce! Pročpak asi jeho ctihodnost nechává odstřelovat jakási vrata budovy,
zarostlá uprostřed džungle? Můžete mi to nějak vysvětlit?“ Rottský, jako vzteklý pes, s obličejem zrudlým zlostí, vyštěkl svůj
dotaz k duchovním, ti však byli všichni tři bledí jako stěna a krve by se v nich nikdo nedořezal.  „Já opravdu nevím pane
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kapitáne Rottský, opravdu pro to nemám vysvětlení.“ zakňoural pak omluvně jeden z nich. „Světlo! Jdeme dovnitř!“ rozsekl
situaci jeden z členů ochranky. Jiný člen ostrahy rozsvítil svítilnu a vydali se do nitra chodby…

Cesta zabrala asi půl hodiny, když v tom se v hloubi tunelu začal rozléhat rámus a nějaký křik. Petr nastražil uši a chvíli
poslouchal, to však nemělo dlouhého trvání. „Ruce vzhůru!“ Přímo před jejich zraky se ze zatáčky vynořila nejméně dvacítka
po zuby ozbrojených, elitních mariňáků Genesis a namířila jim palné zbraně přímo do obličeje. Reakce na sebe nenechala
dlouho čekat a jejich členové ostrahy namířili zase pro změnu na mariňáky. Jeden z nich pak křikl na vojáka: „Lexi, jakým
právem  na  mne  míříš  puškou?  Co  to  má  znamenat?“  Voják  vypadal  nejistě:  „Omlouvám  se,  rozkaz  jeho  ctihodnosti
Džugderdemidina Elbegdordže!“  Po  chvilce  trapné nejistoty,  prořízl  mlčení  Carlsen:  „Džugderdemidin  Elbegdordž má i
soukromou armádu? To je opravdu zajímavé. Pokud vám rozkázal mířit na nás zbraněmi, tak je více než povinen, vysvětlit
nám proč! Odveďte nás k němu! Jestli tu mám zemřít, chci alespoň vědět kvůli čemu!“ Velící mariňák pokrčil rameny a chvíli
váhal, co má vlastně udělat: „Pojďte všichni s námi a o nic se nepokoušejte!“ 

 Džugderdemidin Elbegdordž hleděl Rottskému přímo do očí a viděl v nich vztek a nenávist. Nacházeli se v dobře osvětleném
sále,  v němž  stál  jakýsi  kovový  obdélník,  k němuž  skupina  lidí  pokládala  výbušniny.  „Skloňte  hlavně!“  přikázal  náhle
mongoloidně  vypadající,  drobný  muž,  který  tentokráte  nebyl  oblečen  v honosném,  obřadním  rouše,  ale  ve  vojenském
mundůru, „zašlo to už příliš daleko.“

 „Co je to za místo, co to tady vyhazujete do vzduchu?“ vykřikl Rottský směrem k Asiatovi. „Je to superpočítač obsahující
údaje, které by nikdo neměl slyšet příteli,“ Elbegdordž se usmál a chvíli pozoroval výrazy obličejů zajaté skupinky. Pak
pokračoval v monologu: „Na této planetě se měl nacházet pouze primitivní život, neměli zde žít  žádné vyspělé, inteligentní
formy. Opravdu panensky čistý svět divoké přírody a obrovských a bohatých zdrojů, kterých na Zemi už dávno byl kritický
nedostatek. Planeta však měla jednu slabinu, byla příliš bohatá, než aby ji lidé nechali na pokoji a nezačali její bohatství
zneužívat.“ Ngubtah náhle skočil představenému do řeči: „O čem to tady k sakru mluvíte? Pokud se nemýlím, tak jsme sem
přiletěli teprve teď!“ „Ano, jistě, zdá se, že vám to stále nedochází že? Lidé z planety Země nás vyslali osídlit Eden před 3,5
stoletím, jenže díky teorii relativity mezitím na Zemi uběhly tisíce let. My jsme se ztratili kdesi v nekonečném vesmíru, ale
lidská civilizace utíkala mezitím vpřed mílovými kroky. Na Zemi vyvinuli mnohem efektivnější lodě, než je Genesis. Cesta na
Eden náhle nemusela trvat staletí. Modernější technologie, a super vyspělé vesmírné koráby, to dokázali za méně než 5 let.
Zatímco my jsme stále pluli vesmírem, lidstvo dorazilo na Eden jinými, mnohem lepšími loděmi, které nás předběhly, a
vybudovalo na této planetě rozsáhlé kolonie. Tím se otevřela Pandořina skříňka. Někteří vyvolení čerpali bohatství Edenu, jiní
ne, přístup k němu však chtěli mít na Zemi všichni. Toužili po něm tak moc, až závist přerostla v nenávist a z Edenu se stala
roznětka nové války, války tak strašlivé, že nenechala kámen na kameni. Plameny zachvátily celou Zemi a zkáza dorazila i na
samotný Eden. Lidstvo se kvůli této planetě a jejímu bohatství úplně zničilo.“  

Elbegdordž si znovu prohlédl užaslé výrazy všech, když vtom se náhle za jejich zády ozval ještě jiný hlas. Petr se otočil a
nevěřil svým očím, když spatřil postavu prezidenta Genesis, pana Browna. Prezident sepjal ruce a navázal na duchovního:
„Ale příroda a  čas nakonec zahladí veškeré stopy přátelé.  Válka skončila před tisíci  lety,  radiace na Edenu již klesla na
přijatelnou  úroveň a lidská města zarostla  opět  vegetací.  A pokud nyní vyhodíme do povětří  tento dávný super  počítač,
zahladíme tím i klíčové stopy toho, co se vlastně stalo.“  „Ale proč?“ vypravil ze sebe zoufale Rottský, „proč nechcete říct
lidem pravdu?“ Brown se zahleděl Petrovi přímo do očí: „Nemůžeme vzít lidem jejich víru, víra v pozemské bohy je to jediné,
co obyvatelé Genesis mají, drží nás to pohromadě. Víš Petře, to co se stalo, víme již přes 150 let. Naši komunikátoři nebyli až
tak „hluší,“ jak se tvrdilo… Ale řekni mi, co by lidé, jenž celé generace žili uvězněni v kovovém monstru, uprostřed vesmíru,
udělali v případě, kdyby zjistili, že Eden není ten rajský svět, co jim byl slibován,  že všechny ty ideály i naděje jsou jen
planou blamáží,  že to všechno, celá ta daleká cesta pro určitý ideál, neměla žádný smysl? Za těch 350 let mnohokrát došlo
téměř ke vzpouře. Zažehnala jí jen naše víra v lepší svět, k němuž všichni míříme. Pravda by mohla ohrozit celý Genesis,
svornost a jednota by pravdou byla rozvrácena, to jsme nemohli riskovat. Pochop Pet ře, jsme posledních 200 000 příslušníků
lidského druhu, v sázce je přežití celého lidstva. Nemůžeme dovolit narušení naší jednoty, připustit rozpad systému fungování
naší společnosti. Pravdu lidé zjistí, až na to bude vhodný čas.“ 

Prezident domluvil a znovu se charismaticky usmál, tak jak to dobří politici umějí. Na Rottského to však dojem neudělalo:
„Takového lidstva nechci být součástí! Nejsme už lidstvo, jsme dinosauři, nebo spíše lidosauři, přežívající zbytek společnosti,
jenž vymřela před tisíci lety a co si není schopna přiznat pravdu do očí, je mi z toho zle.“ odvětil Petr stroze, s kamenným
výrazem  ve  tváři.  „Nemusíš  být  součástí  této  společnosti,  můžeš  vytvořit  jinou,  tu  svou,  podle  obrazu  tvého!“  odvětil
prezident.  „Když jsme započali tuto pouť, bylo nás 100 000. Během cesty se náš počet zdvojnásobil. To nám dalo možnost,
zahájit další misi. 100 000 lidí zůstane na Edenu a dalších 100 000 bude mít nový cíl. Je třeba se vydat k jedné vzdálené
planetě, která si  žádá, aby byla rovněž osídlena lidmi. Ty Petře budeš jmenován novým velitelem této mise.“ „Jak chcete
přesvědčit polovinu posádky, aby opět odletěla?“ zeptal se Rottský nechápavě.  „To už nech na nás!“ vložil se do řeči opět
Elbegdordž. „A o jaké planetě je řeč?“ Petr vykulil oči. Brown se usmál: „O Zemi. Než k ní dorazíš, uběhnou tam další tisíce
let a po válce a lidech, i jejich civilizaci, již nebudou na kolébce homo sapiens sapiens ani památky a bude moci být opět
zalidněna úplně novou společností, snad lepší než tou předchozí.“ 

Rottský pozvedl své oči k nebesům. Ano, znovu se vrátí do svého domova na palubu Genesis a zase se vypraví do hlubin
vesmíru,  do  samotného  srdce  temnoty.  Ale  tentokrát  se  kriokomory  už  používat  nebudou,  nechť  se  budoucí  generace
rozhodnou, zda má smysl letět k Zemi. A jednu osobu si vezme v každém případě s sebou. Petr náhle pevně sevřel Izabelinu
ruku. Nádherná dívka se mu překvapeně zadívala do očí a zčervenala.  „Ty budeš mým světlem ve vesmírné temnotě má
lásko!“ Izabela se usmála a políbila Petra na tvář…
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Aithér a Hémera  (Petr Kuncl)
ѺѺѺ
Chlapec pomalu vydechl, pomalu otevřel oči a ještě jednou na ni ze svého místa na podlaze pohlédl průzorem

ven. Je tak maličká. Tak malá v porovnání s tou bezednou prázdnotou. Teprve až teď si plně uvědomoval její neprostou
křehkost. S tím, jak v ocelové konstrukci cítil sílící a zrychlující se vibrace, jak mohutné motory stále zvyšovaly výkon,
svíralo se mu hrdlo a na tváři ho zastudily první slzy. Země se mu vzdalovala. Jak už můžou být daleko? Nemohl se
rozhodnout, co mu útroby svírá bolestněji. To, jak se mu jeho svět ztrácel z dohledu, nebo to jak ho ještě stále viděl dost
dobře na to, aby si ze svého místa mohl dobře prohlédnout jeho zbídačený povrch? Nebo to, že starý mistr na něm
zůstal a on sám utíká? Zamrkal, aby z očí dostal slzy. Jak na okamžik zavřel víčka, před očima mu znovu vyvstal
mistrův obraz. Stál před ním. Byl bosý a na sobě měl jen prostý oděv. Třepotal se ve větru, oči zasazené ve vyhublém
vrásčitém obličeji přivřené, aby se chránily před prachem, a pod řídkým šedým vousem mu věnoval krátký posmutnělý
úsměv.

„Ty musíš jít,“ položil mu ruku na rameno, „a v novém světě šířit vše, co ses naučil. Jsi teď velmi důležitý.“
„Mistře,“ vzhlédl k němu a hlas se mu třásl, „měl byste jít také.“
„Už jsem starý.“ Zvedl hlavu k horám za chlapcovými zády. „Mě čeká jen jedna poslední cesta.“ Vysoká strmá

hora  se  štětila  holými  stromy k nahnědlému nebi.  Ostrý vítr  se  hvízdavě proháněl  v jejich  suchých  větvích,  slabé
sluneční světlo jen nepatrně oba hřálo ze strany do tváří a od východu k nim dolehlo další burácivé dunění motorů.
K obloze se vzneslo veliké ocelové těleso, rychle proniklo hustou vrstvou špinavých mraků a nezměněnou rychlostí
pokračovalo vzhůru, až se jim úplně ztratilo z očí. 

„Příští je tvůj.“
„Je poslední. Pojďte se mnou! Nic tu pro vás nezůstává, mistře!“
„Ne,“ řekl rázně a ve tváři už nebyla ani známka po předchozím úsměvu. Jen stále upíral zrak k  vrcholu té

hory. „Ty, můj mladý příteli, ty se vydáš na cestu zítřků. Ale já,“ odmlčel se a pomalu, jako by na ramenou nesl veliké
břímě, se nadechl, „já musím zpátky. Tam, kde všechno začalo.“

I chlapec se otočil a s posvátnou úctou pohlédl ke vzdálenému vrcholu.
Do očí ho bolestivě bodl silný záblesk namodralého světla. Vzpomínky se rozplynuly a on už zase seděl na

studené ocelové podlaze na palubě lodi. Prostor za silným průhledem se úplně změnil. Zkroutil se do rychle uhánějícího
víru světel a po černé prázdnotě vesmíru nic nezbylo.

Srdce se mu rychle rozbušilo. Teprve až teď mu to skutečně došlo. Už nebyla cesta zpět. Jeho svět. Starý svět.
Ten, kde se narodil, už ho nikdy neuvidí. Cítil se sám. Opuštěný. Jediný. Bezbranný v té ohromnosti vesmíru. Rozhlédl
se po palubě kolem sebe. Až teď začal vnímat všechen ten ruch. Stovky a stovky lidí všech ras vzrušeně hovořili
v mnoha  různých  jazycích,  kterým nerozuměl.  V některých  hlasech  jasně  cítil  bolest  a  strach.  V jiných  zaznívalo
odhodlání a naděje, dobrodružná touha utíkat vpřed. Zahleděl se na nohy složené pod sebou a zakryté jeho mnišským
rouchem a na kožený váček položený v klíně, který při první pohybu slabě kovově zacinkal. Chlapec pomalu vstal a
lidé mačkající se před průzory, za kterými pozorovali vířící prostor, jímž se Aithér rychlostí světla ubíral, mu s úctou
dělali místo, aby mohl projít. Tolik jazyků, tolik národů, mnoho různých náboženství. Vše pohromadě v  jedné veliké
lodi ubírající se vesmírem k novému domovu. Všechny rozdíly, které ve starém světě odlišovaly člověka od člověka,
národ od národa, rasu od rasy, věřící a heretiky, to vše zde pozbývalo významu. Náhle každý jeden muž i žena byli jen a
pouze člověk. 

ҨҨҨ
Starý  mistr  toho  večera  ještě  naposledy  zůstal  dole  v liduprázdném  městečku  v údolí.  Vynesl  si  z blízké

opuštěné restaurace lehkou židli a posadil se na ni vedle koryta řeky. Jak se mu slábnoucí oranžové slunce opíralo do
tváře,  zavřel  oči  a  vybavil  si  časy,  kdy  tu  ještě  jako  malý chlapec  posedával  s ostatními  učni  ve  vysoké  strávě,
poslouchali zurčení rychlého proudu, pozorovaly západy slunce a marně se snažili zahánět dotírající komáry. Smutně si
povzdechl a rozkašlal se, jak mu větrem unášený prach vnikl do plic. Už nebylo ani stopy po zurčící řece, nezabzučel
mu u ucha ani jeden komár, kterému by ze sentimentální radosti s chutí nabídl tu kapku stařecké krve. Kromě skučícího
větru bylo naprosté ticho. Teprve až po soumraku, kdy se s tmou po okolí rozprostřel chlad, vzduchem prořízl řev
proudových motorů. Otevřel oči a zahleděl se na vzdálenou rychle stoupající zářivou tečku na obloze. 

„Hodně štěstí,“ řekl potichu se staženým hrdlem, pomalu se zvedl a odkráčel nahoru do chrámu na kopci.

ѺѺѺ 
Uvažoval, jestli je to skutečně přes šedesát let. Zdálo se to být mnohem déle. Jako by ten den, kdy tu jako

dvanáctiletý  chlapec  seděl  na  podlaze  a  pozoroval  zmenšující  se  planetu,  prožil  v jiném životě.  Jako  by to  byla
vzpomínka cizího člověka. Jakési déjà vu pozpátku. Dlouhé týdny a měsíce seděl a meditoval před průzorem, skrze
který shlížel na modrozelenou planetu zalitou světlem žlutého slunce a na den co den z Aithéra odlétající transporty na
její povrch. Vypadaly jako roje hmyzu s modrobílými plamennými zadky rychle sestupující atmosférou a slétající se na
určených bodech v deltě velké řeky jednoho z pěti kontinentů. A teď už je řada i na něm. Poslední transport.

Kovovou konstrukcí zarezonovalo drnčení a bzučení, pak se s hlasitým hvizdotem uvolněného vzduchu začaly
pomalu otevírat těžké dveře. První paprsky slunečního světla prorazily dovnitř rychle se rozšiřující škvírou v horní části
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rámu. Muž k nim otočil tvář, i když ho prudké světlo bolestivě řezalo do očí přivyklých šeru uvnitř modulu.
Slunce! Ten hřejivý pocit na tváři! Jako by se mu z místa, kam mu světlo dopadalo, do celého těla rozbíhali

maličcí šimrající broučci a oživovali každý kousíček jeho já. Snažil si vzpomenout, jaký to byl pocit zpátky doma. Jestli
tamní slunce laskalo stejně jako toto. Vzpomínka však byla zahalena závojem dlouhých let ve stínu černého prázdna.
Velké dveře s těžkým zaduněním dopadly na zem venku a bezpečnostní  konstrukce kolem sedadel se automaticky
zvedly. Všichni pasažéři se opatrně postavili a pomalu ve dvou řadách pochodovali ven. V jejich tvářích ještě stále byly
stopy napjetí a strachu, které prožívali při sestupu dolů, ale teď je stále s větší důrazností nahrazoval výraz velkého
očekávání. I on cítil, jak jeho srdce vzrušením bije jako šílené. Upravil si roucho a zvolna postupoval vpřed. Ještě tři
kroky. Dva. Jeden. Překročil hranici stínu kabiny a po dveřích, které teď sloužily jako rampa, vkročil do světla nového
světa. Ovanul ho svěží vzduch vonící mokrou travou, jehličím, smůlou a…

Stočil pohled proti větru a přimhouřil oči, aby v jasném dni viděl. Jejich transport, stejně jako mnoho ostatních,
přistál v širokém údolí vinoucím se mezi vysokými kopci a horami. Jeho středem se kroutila prudká řeka plná velikých
balvanů. Kopce se halily do hustých lesů, ze kterých zněl zpěv roztodivných ptáků, jenž občas přeletěli po obloze nad
shromaždištěm. Ze směru, kterým se teď díval, se ale linulo něco jiného než vůně divoké přírody. Pach ohně, kouře,
spáleného paliva a když několikrát zapolykal, aby ulevil po sestupu ještě stále zalehlým uším, dolehlo k němu vrčení
pil, hučení velkých generátorů a těžké techniky. Východní strana dvou vysokých kopců byla vykácená a na místech
vypálená. Z druhé strany údolí zaburácel výbuch, jak se lámala skála. 

ҨҨҨ
Starý mistr se probudil  ještě před rozbřeskem. Venku vanul  nikdy neustávající  suchý prašný vítr a skučel

v ulicích prázdného města dole v údolí. Z velkého kanistru si do dvou lahví přelil  poslední pitnou vodu, do roucha
uschoval pár pečených placek a z truhlice za oltářem vyndal malý kožený váček. Když si ho připevňoval k pasu, kovově
v něm zacinkalo.

Stezka  nahoru kdysi  existovala.  Protínala  tenkrát  hustou vegetaci  a  obtáčela horu v pozvolna stoupajících
kruzích. Dnes šel ale spíše jen po paměti. A šlo se mu ztěžka. Prašná půda se pod jeho kroky drolila, neposkytovala jeho
starým vyhublým nohám žádnou oporu. Slunce rychle stoupalo po obloze, ale jen marně se snažilo prorazit hřejivým
dotykem skrze špinavá mračna. Bylo chladno a s tím, jak se stařec dostával výš a výš, mu začal mrazík zalézat za nehty
u nohou obutých jen v prostých sandálech a bál se zastavit, aby pro propocený oděv neztratil teplo i ze zbytku těla.
Cítil, jak jeho staré kosti zoufale protestují a dožadují se odpočinku, ale silou vůle se donutil pokračovat až do chvíle,
kdy slunce začalo znovu klesat a okolí se počalo skrývat ve stále tmavších stínech. Výstup se zkomplikoval. Věděl, že
nahoře bude potřebovat oheň, ale dříví tam nenajde, a tak po cestě sbíral všechny upadané větývky, svazoval je do
otýpky a se stále těžším nákladem postupoval vzhůru na vrchol. Těžko se mu dýchalo. Cítil tlukot srdce ve spáncích, na
jazyku měděnou pachuť,  řemínky sandálů mu už  rozedřely nohy do krve a  s každým dalším krokem se bolestivě
zařezávaly do masa. Ale pokračoval dál.

Když konečně dorazil na samotný vrchol hory, holý a pustý, jen se starým malým chrámem uprostřed, na černé
obloze už tu a tam v mezerách mezi hustou oblačností  problikávaly první hvězdy.  Vysíleně dokráčel  až ke dvěma
schůdkům vedoucích na vyvýšenou základnu svatostánku a odhodil otýpku na zem. Staré oči v nastalé tmě viděly jen
špatně, a tak založení ohýnku zabralo mnoho času. Teprve až když se usadil ve hřejivé záři plamenů, vyndal z  tuniky to
málo jídla, co měl, a hladově se do něj zakousl. Už neměl téměř sílu ani na to, aby tvrdé placky rozžvýkal. Suché těsto
ho dusilo a chladná voda, kterou ho zapíjel, stahovala prázdný žaludek do bolestivých křečí. Poslední placku a pár hltů
ponechal na ráno, přitáhl si oblečení těsněji k tělu a položil se vedle ohně na špinavou zem. I přes únavu zdolávající
jeho tělo neusnul. Ostražitě přikládal, aby oheň nevyhasl, a teprve až když do něj vhodil poslední větévku a sledoval,
jak poslední plamínek skomírá, až vymizel úplně, přesunul se na dřevěný práh chrámu.

S prvním světlem odstranil petlici z dvoukřídlých dveří a za skřípotu starých rezivých pantů je otevřel. Uvnitř
nečekal žádný skvostný oltář, žádná soška modly, pouze veliký hranatý kámen přikrytý vrstvou kdysi snad krásných
drahých látek. Hluboce se uklonil, vkročil dovnitř a uklonil se znovu. Přitom zpíval tichým hlubokým hrdelním hlasem
staré modlitby určené pouze tomuto místu. Stále za zpěvu počal z kamene vrstvu po vrstvě odkládat látky a každé
zvlášť věnoval hlubokou úklonu. K povrchu kamenné desky se dostal, když už bylo slunce vysoko na obloze. Byly na
ní  vytesané  staré  složitě  vypadající  První  znaky.  Jak jen musely být  staré!  A přesto  se  jich  zub času  nedotkl  ani
náznakem. 

Člověk musel prchnout z ráje
a Hémera v nový domov ho zavedla.
Tam lid se množí a v lásce se kaje,
aby Země v druhý ráj vykvetla.

Ukončil zpěv a nahlas si nápis několikrát přečetl. Cítil, jak jej pálí oči, ale na slzy se jeho tělo už nezmohlo.
Odvázal si od boku váček, otevřel ho a vyndal z něj dlátko a kladívko a dal se do práce. 

ѺѺѺ 
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Oproti zelenému údolí, nyní plnému hemžících se lidí, burácejících strojů vypouštějících mastný kouř, v  téhle
výšce už bylo stromů jen poskrovnu a většinou je nahrazovaly nízké keříky a kleč. Ty, které tu ještě dovedly přežít, už
nebyly tak vysoké, hustě větvené a nestály tak blízko u sebe. Půda byla tvrdší a na mnoha místech z  ní vyčnívaly veliké
kameny porostlé lišejníky. Přesně jak doufal. Ztěžka se posadil na jeden z kamenů, cinkající váček položil vedle sebe a
zahleděl se skrze řídké listí vstříc zapadajícímu oranžovému slunci. Zhluboka dýchal a rukávem si z čela stíral pot. Pak
opět  vstal  a  aby využil  ještě  posledních  paprsků dne,  posbíral  z okolí  popadané větve  a suché  listí,  nanosil  je  na
hromádku a pečlivě vystavěl malou hraničku na podpal. Pak poprvé rozvázal svůj váček, aby z něj vytáhl křesadlo, a
rozdělal oheň. Malý plamínek vrhal do všech stran mihotavé hřejivé světlo. Nebylo ho moc, ale muselo mu to stačit.

Ze všech kamenů z vrcholu hory si vybral ten, co se zdál stát osamoceně přibližně uprostřed. Plochý vršek
ošacený v mechovém rouchu šikmo zaplouval do tvrdé půdy, ale jinak byl kámen ve tvaru téměř dokonalého hranolu.
Sedl si k němu.

ҨҨҨ
Starý mistr se zhluboka nadechl, aby získal jistotu v rukou a uklidnil jejich třas, přiložil ostré dláto na povrch

kamene  vedle  prvních  veršů  a  za  polohlasného  odříkávání  mocných  modliteb  poprvé  udeřil  kladivem.  Kámen  se
poddával a téměř s mileneckou odevzdaností do sebe nechával za vibrujícího hlasu mnicha vnikat ostrý hrot. Úhledné
složité  znaky svými  tvary  napovídající,  že  s těmi  na  druhé  straně  kamenného  pomníku  mají  mnoho  společného,
přibývaly, ale nezanechávaly po sobě žádný prach. Téměř jako by se kámen jen poddával tónům a slovům modlitby
přenášené kovovým dlátem.

Co rájem být mělo v pustinu obrátil.
Nevážil si člověk svého světa!
Aby měl víc, zapomenuv na První ráj, duši a tělo země schvátil.
A na konec vyhnal sebe sám. Ke hvězdám Aithérova vedla cesta.

S posledním doklepnutím ustala i modlitba. Stařec složil své náčiní zpět do váčku, povstal, uklonil se, s  úctou
opět všemi látkami přikryl vytesané verše a vyšel ven před chrám. Zavřel dveře na petlici, usadil své k smrti vyčerpané
tělo na prahu, ruce si dlaněmi vzhůru opřel o kolena, přivřel oči a vytěsnil z mysli všechny myšlenky. 

Chladný vítr  zavál  ještě  silněji,  zaskučel  v nízkých  křoviscích  a  pod  střechou  chrámu,  slunce  jakoby na
moment zaplálo natolik silně, že prorazilo skrze všechny mraky, a starcova hlava klesla bradou na hruď.

ѺѺѺ 
Posadil se vedle kamene tak, aby na něj dopadalo světlo ohně, ještě jednou si ho pozorně prohlédl a pak položil

obě ruce před sebe na zem a uklonil se mu. Současně začal zpívat tichou modlitbu. Otevřel váček u pasu a vytáhl z  něj
malé dláto a kladívko. Pečlivě odstranil z vrchní části lišejník a hlínu a s uspokojením shledal, že povrch je téměř
hladký. Než poprvé udeřil kladivem, zvýšil hlas a z vrcholu hory se šířící melodie modlitby jako by utišila vše kolem.
Vítr přestal vát, křoviska a větvoví došuměli, noční ptáci přestali houkat, dokonce i praskání plamínků jako by ustalo,
aby nepřeslechlo ani jeden tón. Kladívko dopadlo a kámen jako by na kratičký okamžik změkl a hned jak se dlátko
oddálilo, aby se připravilo k novému úderu, znovu ztvrdl.

Přišel člověk z hvězd, kde domov rájem mu měl být.
Na zhubeném světě bil bratr bratra o každou jeho píď.
Však když hladem počal zmírat člověka syn, ztratily statky třpyt.
Pozdě bylo zachraňovat svět, pryč se musel vypravit.
Nový ráj Aithér označil, člověk člověku ruku podal,
a zase jako bratr a sestra rod pracoval.
Prázdnotou putoval dlouhé roky
nenalézaje mezi sebou soky.
Kéž vydrží jeho jednota a síla,
kéž mladá krev pokračuje v budování velkého díla,
aby tato země v nový ráj vykvetla.

Přestal zpívat a rázem se do okolí vrátil noční ruch. Vydechl si a cítil, jak z něj spadlo něco velmi těžkého, něco
co ho dlouhá léta  svíralo,  povinnost,  jež  nesl  na  svých bedrech  od toho dne,  kdy starého  mistra  viděl  naposledy.
Přemýšlel, jak se asi cítil on, když po odletu posledního transportu vykonal těžkou pouť na vrch svaté hory a vytesal do
Desky prvních slov epitaf starého světa. Zdalipak jeho tělo, staré jako dnes jeho vlastní, mělo ještě dost sil, aby se vrátil
zpět do chrámu nad údolím?

Ruce, které tak křečovitě svíraly nástroje, ho bolely a když se pomalu zvedal na zdřevěnělých nohách, v  náhlé
krátké křeči upustil dlátko na kraj kamenného kvádru. Hlasitě zazvonilo a ulouplo z něj veliký kus mechu. Pomalu, aby
ještě víc neubližoval už tak dost bolavým zádum, se pro něj sehnul a v náhodném záblesku plamene jeho zrak upoutalo
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něco na obnaženém kusu kamene. Něco, co tam správně nemělo být. Znovu poklekl na zem a prohlédl si to místo
z větší blízkosti. Nemohl věřit vlastním očím. Přímo tam, na převrácené straně téměř pravidelného kvádru z kamene,
tam kde se ho dosud ani nedotkl, se na něj ve světle černaly zvláštní znaky. Horečně začal odtrhávat další velké kusy
lišejníku a mechu, aby odkryl větší část. Nebylo pochyb. Skutečně se díval na souvislý znakový text. Charakter těch
záhadných znaků v mnohém připomínal ty, které s takovou námahou právě dotesal na vedlejší stranu kvádru. Tyhle
však byly mnohem složitější, propletenější. Matně si vzpomínal, že podobné už viděl jako malý chlapec. Ach ano, ano!
Tenkrát, když ho jako čerstvého učně spolu s ostatními starý mistr poprvé a jedinkrát vzal na pouť k Prvnímu chrámu.
Tam  –  na  Desce  prvních  slov!  To  přeci  ale  není  možné!  Tento  svět  je  bezpečně  bez  jakýchkoli  forem  života
inteligentních dost na to, aby zvládly mluvit natož pak psát! A ještě ve starém jazyce jeho vlastních lidí? 

Natočil hlavu ke straně, aby na znaky lépe viděl a začal číst.

Jeden znásilněný svět nebyl člověku dost.
Na Hémeřiných křídlech vydal se dál všech výčitek prost
Hledat nové místo pro život člověčí lůzy,
Marná naděje, že nespáchá tam stejné hrůzy.
Zanechává planetu vyčerpanou a zmírající,
jde se nažrat dál, hyeny syn po krvi bažící.

Rozluštění znaků zabralo dlouho, ale po celý ten čas cítil mrazení v zátylku, když počal chápat význam toho
hořkého sdělení. On. On člověk tuto planetu už obýval. Obýval ji, těžil z ní, vysával její energii, bezohledně ji mrzačil
pro vlastní neukojitelný chtíč a pohodlnost. A nakonec, když už mu přestala dávat, uprchl. A cyklus se opakoval. Ve své
zaslepenosti lidstvo zapomnělo na pradávnou historii, začalo ji považovat za legendy, o které se starají jen muži víry. A
tak se po čase zachovalo opět stejně, až nevědomky uteklo tam, odkud prapůvodně přišlo.

Zlomeně tam seděl, ruce špinavé a bolavé bezvládně složené v klíně a prázdnýma očima hleděl někam skrze
kámen. Nemohla to být náhoda. Ze všech hor a ze všech kamenů si vybral právě ten. A i přes ten nepředstavitelně
dlouhý čas, nebýt nanesené špíny, všechny znaky vyhlížely, jako by je někdo vytesal teprve nedávno. A ten někdo,
možná že mnich stejně jako on, zdalipak stejně jako starý mistr dobrovolně zůstal jako poslední na zpustošené planetě?
Byl s její duší stejně tak pevně spjatý? A co se stane v budoucnu? Bude člověk opakovat stejné chyby? Opět bezohledně
zprzní svou zemi živitelku a pak se vydá do vesmíru hledat nový svět? Třeba zapomene a vydá se zpět tam, odkud před
více jak šedesáti lety uprchl. A pak jeden z jeho následovníků vystoupá na svatou horu, kde po malém chrámu nebude
už ani památky, ale nalezne tam kámen. Osamocený uprostřed vrcholu v té době opět bujícího živou vegetací. A i on na
něm nalezne starý text Desky prvních slov. A vedle něj i poslední věty jeho starého mistra. Koloběh bude pokračovat.

Mocná (Michaela Cvejnová)
Chtěla jsem jít na maturiťák jako každá normální holka - mít krásné princeznovské šaty, střevíčky na vysokém

podpatku, vlasy vyčesané do drdolu, být jemně ale půvabně nalíčená… Jenže mě můj vlastní maturitní ples čeká až za
rok.  To není zase tak dlouhá doba a nic by mi za normálních okolností  nebránilo jít  na ples letošních maturantů.
Bohužel u mě teď nepanují zrovna normální podmínky. Mám zaracha. A to podle mých rodičů znamená: ŽÁDNÝ
PLES!!!

„Mami, prosím,“ škemrám snad již po sto osmdesáté čtvrté. „Nic se nestane. A do půlnoci budu doma,“ slibuju, i
přesto že vím, že to nejlepší se stane až po půlnoci, přesně jako to bylo s Popelkou.

„Po kolikáté ti to mám říkat, Emo? Budeš doma ještě minimálně několik týdnů! Jen do školy a zase zpět,“ zlobí se
na mě.

„Když mě nepustíte, myslíte si, že si něčím pomůžete? Budu na vás…“

Maminka mi skáče do řeči: „A dost! Žádné vyhrožování. Jak jsme s tatínkem řekli, budeš doma. Musíš se naučit
nést zodpovědnost za své činy.“

Uraženě odcházím do svého pokoje a lehám si na svou měkkou postel. Jak jim mám jenom vysvětlit, že jsem nic
neprovedla? Že to nebyla má vina? Že za nic nemůžu? Stejně mi neuvěří. Ptáte se, jak to tehdy bylo…?

Stalo se to zhruba před dvěma týdny ve škole na hodině anglického jazyka. Psali jsme zrovna písemku na minulý
čas. Test jsem dopsala mezi prvními a měla jsem z něj velice dobrý pocit. Určitě dostanu jedničku, radovala jsem se.
Vzhledem k tomu, že jsem měla hotovo, jsem se rozhlížela po třídě, chvíli nalevo, pak zase napravo, sledovala jsem
zahradníka z okna, jak upravuje růže, hypnotizovala hodiny, v duchu se smála spolužákům, co se rmoutili nad písemkou
a nakonec jsem se střetla pohledem s naší učitelkou.

„Emo!“ okřikla mě. „To snad není možné. Jak si můžeš vůbec dovolit opisovat?“ Chtěla jsem se bránit, že mám test
dávno dopsaný a nemám zapotřebí opisovat, ale paní učitelka mi nedala vůbec šanci. Bere mi písemku se slovy: „Po
hodině půjdeš se mnou do kabinetu.“
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Pro ujasnění, paní učitelka Gregoryová je na první pohled velice milá a mladá žena s tmavými vlasy a pronikavě
zelenýma očima. Jenže je  strašně paranoidní,  jak se teď ukázalo,  a také nemá skoro žádnou autoritu.  Naše výuka
většinou probíhá za velkého hluku, křiku, ignorace a ona to tak klidně nechá. Jako by se nás bála. Přitom by si měla
prosadit svou. Vyvolává jen ty, co se o angličtinu aspoň trochu zajímají a chtějí ji studovat dále, tak jako já.

Po hodině jdu s paní učitelkou otráveně do kabinetu za všudypřítomných pohledů mých spolužáků. Sledují mě, jako
bych opravdu něco provedla. Jen co to vysvětlím paní učitelce, budu to muset vysvětlit i jim. Takové nedorozumění, já
a opisovat!

Vcházíme do jejího malého kabinetu, kde sídlí sama. Asi není oblíbená ani u jiných učitelů. Sedá si na modrou židli
k oknu a mě pokyne, ať si sednu na křeslo kousek od ní.

„Já myslela, že tě angličtina zajímá. Ale asi jsem se v tobě spletla. Jsi jako většina tvých spolužáků,“ kárá mě a mě
je to velice nepříjemné, protože to není pravda. „Zklamala si mě.“ Vypadá, že to myslí vážně, z  jejích očí vyzařuje
smutek a rty má semknuté v jednu rovnou přímku.

„Tak to ale nebylo, paní učitelko,“ říkám, když mě konečně pustí ke slovu, „možná to tak vypadalo, ale na test jsem
se včera učila celý večer a upřímně si myslím, že se mi povedl. Pak jsem se jenom rozhlížela po třídě, protože jsem
měla dopsáno a už jsem se nudila.“ Věnuji jí ten nejupřímnější úsměv, co umím.

Zlostně na mě pohlédne těma kočičíma očima.  „Ty mi  snad  chceš lhát?“ rozčiluje  se.  „Jasně jsem viděla,  že
opisuješ.“ Vážně teď právě zvýšila hlas? Takže ona se bojí celé třídy, ale na jednotlivce si očividně dovolí. Tak moc mě
to zaskočilo, že zprvu nevím, co na to říct. „Emo, co s tebou mám jenom dělat?“

Jenže ona mě tím strašlivě naštvala. Proč mi nevěří? „Pro mě za mě, klidně skočte z okna,“ odseknu jí. Tohle bych
si v životě k žádnému učiteli nedovolila, ale vzhledem k tomu, že jsem věděla, jaká ona normálně je vystrašená, tak to
ze mě vypadlo, ani nevím jak.

Střelila po mě pohledem, vstala a došla k oknu, které otevřela. Myslela jsem si, že se chce nadýchat čerstvého
vzduchu, protože jsem ji asi opravdu vytočila. Přišlo mi to najednou líto. „Já se omlouvám, nechtěla jsem být hrubá.“
Jenže ona mě zřejmě neposlouchala, vylezla na parapet a v milisekundě vyskočila z okna.

Vykřikla jsem a ona také. Naštěstí byl její kabinet v přízemí, a tak si jen ošklivě podvrtla kotník. O chvilku později
byla učitelka Gregoryová obklopena davem studentů, učitelů, doktorů, policajtů a samozřejmě pana ředitele. Následně
probíhalo dlouhé vyšetřování. Paní učitelka policii tvrdila, že jsem ji nějakým způsobem donutila z okna skočit. Já všem
stále dokola šokovaně vyprávěla svou verzi a hlavně to, že je paní učitelka zřejmě cvok. Jenže pro mou smůlu psychiatr
vynesl verdikt, že paní Gregoryová je naprosto v pořádku. Ve škole jsem průšvih neměla, protože mi nikdo nic nemohl
dokázat a hlavně nikdo to nechápal,ani nedokázal vysvětlit, ale i tak si na mě plno studentů ukazovalo. Za to doma byl
poprask a mé následné domácí vězení.

Ozvalo se zaťukání a kdosi mě vytáhl z mých úvah. Posadila jsem se na posteli. „Dále,“ křikla jsem.

Vstoupil tatínek s tím jeho rošťáckým úsměvem, co umí jenom on. Sednul si vedle mě na postel a objal mě jednou
rukou kolem ramen. „Maminka mi říkala, že jste se pohádali,“ začal a já jen přikývla. Tatínek byl u nás doma vždy ten
mírumilovnější a taky ten, co hájil maminku, která vždy snadno vypěnila. „Emi, mě je to taky líto, vím, jak ses na ten
ples moc těšila. Ale musíš pochopit, že za to co se stalo, musíš nést nějaké následky. Byla jsi na tu učitelku drzá a ona to
zřejmě neunesla nebo co.“

Vytrhla jsem se z jeho objetí. „Chápeš, že já za to nemůžu? Nevím, proč to udělala,“ křičela jsem na něj. „Už mě
otravuje, jak mi nikdo nevěří. Chci, abys mi věřil!“

Bála jsem se, že dostanu od taťky vynadáno, že si na něj otvírám pusu. Ale kupodivu on se jenom usmál a řekl: „Já
ti věřím.“

Nevěřila jsem vlastním uším. „Cože? Zopakuj to.“

„Já ti věřím,“ opakoval pomalu.

Proč mi teď najednou po dvou týdnech věří? Co se s ním stalo? Musela jsem využít jeho zkratu. „Když mi teda
věříš, tak to znamená, že mohu jít na ples? Já tam totiž chci hrozně moc. Chci, abyste mě pustili.“

„Jasně, Emi, přece tě nebudeme držet doma,“ povídal tatínek s úsměvem. Taťkovo chování bylo velice divné, ale to
já neřešila, nejspíš mě chtěli potrestat tím čekáním, tou nejistotou, zdali na ples půjdu. Byla jsem nadšená, že půjdu na
ples  s nejlepšíma kámoškama a určitě  se zalíbím krásnému princi.  „Promluv ještě  radši  s mamkou, jo?“ Hned jak
přikývl, tak jsem ho objala a šla volat kamarádkám Anně a Nele že se v sobotu potkáme na plese, který si nejvíce
užijeme.

V den  D jsem si  opravdu připadala  jako princezna.  Na sobě  jsem měla  světle  fialkové šaty těsně  nad  kolena
s rozevlátou sukýnkou, které byly bez ramínek, a tak jsem svůj krk zaplnila tmavě fialkovým náhrdelníkem. Nohy mi
zdobily černé lesklé lodičky na vysokém podpatku. Maminka mi učesala veliký drdol na vrcholu hlavy a pár pramínků
mi nechala volně. Byla jsem se sebou spokojená. Tenhle večer mi nic a nikdo nezkazí.

Tatínek mě v osm hodin večer odvezl ke škole, kde se konal maturitní ples. Vzhledem k tomu, že byl teplý říjen,
mohl se ples konat venku za školou. Počkala jsem na své kamarádky (mimochodem to oběma moc slušelo) a společně
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jsme se vydali slavobránou z barevných nafukovacích balónků na ples. Všechno bylo krásně připravené, všude stály
stoly s bílými ubrusy a vázami s květinami, nechyběl samozřejmě ani velký parket na tancování a bar s pitím a jídlem.

Atmosféra byla úžasná. Ze začátku jsme se rozkoukávali, pak jsme ale začali vídat známé ze třídy, či z jiných
ročníků, dali jsme se do řeči, tančili jsme na pomalé i rychlé písničky, jedli, pili, zkrátka si perfektně užívali. 

Pro mě samozřejmě vrcholem večera bylo, když za mnou přišel okolo jedenácté hodiny jeden maturant, jestli si s
ním nepůjdu zatančit. S nadšení jsem přikývla. Vedl mě do davu tančících a já spatřila mé nejlepší kamarádky, jak mi
nadšeně drží palce. I já byla štěstím bez sebe. Jmenoval se Mat a patřil mezi ty oblíbenější kluky v naší škole. A chce
tancovat se mnou! Chytnul mě za boky a přitáhl si mě. Hrála nějaká nemelodická písnička, ale to mě vůbec nevadilo,
vnímala jsem jen jeho krásné modré oči, blond vlasy, které mu padaly trochu do očí a svaly, co se mu rýsovaly pod
bílou košilí. „Dneska ti to strašně sluší. Ne že by ti to jindy neslušelo, ale dneska nějak víc,“ drmolil rychle. Asi byl
nervózní. On je kvůli mně nervózní? No páni.

„Děkuju,“ špitla jsem stále celá nadšená, že tančím s tak božím klukem.

Tančili jsme spolu pár minut, ale mě to přišlo jako věčnost. Náhle mě chytl za ruku a zeptal se mě: „Chtěla bys něco
ukázat?“ Přikývla jsem a on už mě táhl kamsi dál od školy. Dorazili jsme k malému osvětlenému altánku. Toto místo
bylo tak kouzelné a romantické. Překvapovalo mě, že tu nikdo není. Jakoby mi četl myšlenky, řekl: „Moc lidí o tom
neví.“ 

V altánku hrála příjemná pomalá hudba. Pravděpodobně tu byl někde schovaný nějaký reproduktor. Mat si mě opět
přitáhl k sobě blíž a tančili jsme. Po chvilce se ke mně začal naklánět, jako kdyby mi chtěl dát pusu. Ale on mi opravdu
chtěl  dát  pusu. Byla jsem nadšená, ale než se mohlo cokoliv stát,  uslyšela jsem křik. Polekaně jsme sebou trhli a
odskočili od sebe.

„To si snad děláš srandu? S ní? Ty jsi ji vyměnil za mě?“ Rychlostí blesku se k nám blížila nějaká slečen v růžovém.

„To je bejvalka, promiň, nenese náš rozchod dobře,“ špitl Mat, než k nám doběhla.

Dívka začala strašně vyvádět, křičet, brečet a já se na to nemohla dívat, a tak jsem odešla a nechala Mata na pospas.
Však on si mě ještě najde určitě tenhle večer, doufala jsem. A budeme moct začít tam, kde jsme přestali.

Našla jsem své kamarádky a celá nadšená a následně naštvaná jim vyprávěla, co se mi právě přihodilo. Jenže nás
vyrušila ona slečna v růžovém a táhla mě před školu na silnici.

„Co ode mě chceš?“ zlobila jsem se na ni. Chtěla jsem být drsná, ale tahle dívka se mně vůbec nezamlouvala.

„Dej od Mata ruce pryč! Je můj!“ křičela, až jí z tmavých očí šlehaly blesky.

„Pokud vím, tak jste se rozešli. Asi nedokázal snést takovou stíhačku.“ A máš to, radovala jsem se v duchu. Je to 1:0
pro mě.

„S tebou by stejně nevydržel dlouho. Ale říkám ti, ještě jednou tě s ním uvidím, tak si mě nepřej.“

„Zrovna ty mě nebudeš vyhrožovat.“ Otočila jsem se k odchodu. Nebudu svůj čas na plese trávit s takovou… Ani
nevím, jakou nadávku ji přiřadit, aby to k ní sedělo. „Kéž by tě za tvé chování stihlo něco zlého,“ přála jsem si potichu.
Hned na to jsem slyšela křik. Otočila jsem se zpět a Matovu bývalou srazilo auto a ujíždělo pryč. Rychle jsem utíkala
k nehodě, ale bylo mi jasné, že je pozdě. Všude byla krev, šaty měla potřísněné krví, vlasy slepené od krve, na noze
měla pouze jeden střevíček, druhý odlétl kdoví kam. Z očí mi vytryskly slzy. Musím najít nějakou pomoc. Běžela jsem
zpět ke škole, ale zastavila mě paní učitelka Gregoryová. První co mě napadlo, bylo, že na mě nehodu zase svede. 

„Vím, kdo jsi, Emo,“ začala tajemně. „Uvědomila jsme si to až po tom incidentu s tebou. Máš neobyčejnou moc, už
jsem pár takových lidí potkala, ale ty jsi z nich nejsilnější. Tvé přání, rozkazy, prosby, cokoliv co jen řekneš, každý musí
splnit.“

Co to proboha říká? O čem to mluví? Je to snad nějaká čarodějnice? Paní Gregoryová mluví opravdu zvláštně, ale
přesvědčivě. „Musíme jí pomoct,“ brečela jsem.

„Jí už nepomůžeš. Přála sis to. Musíš se naučit ovládat svou moc a hlavně si dávat dobrý pozor.“

„Moc? Proč ji mám? Já se o ni neprosila!“ 

„Emo, uklidni se. Jsi výjimečná. Se svou mocí můžeš pomoct tolika lidem. Jen ji využívej opatrně,“ radila. „A teď
uteč. Nikdo tě podezírat nebude. Řeknu policii, že jsem ji tu už takhle našla.“

A náhle mi to došlo. Proč paní učitelka skočila z okna? Kvůli mně. Proč mi rodiče dovolili jít na ples? Protože jsem
je nějakým kouzlem očarovala. Proč tu dívku srazilo auto? Opět kvůli mně. Uklidňovala jsem se, že alespoň Mata jsem
neočarovala. 

Ale jak mohu žít s takovou mocí? S takovou zodpovědností? S pocitem, že jsem zabila nevinnou dívku? Jak budu
moct v noci jen klidně usínat? Vždyť nebudu moci radši mluvit, abych někomu neublížila! Budu mlčet navždy. 

A najednou bylo všechno jinak. Změnil se mi svět. Možná že se dokonce i zhroutil. Zabila jsem nevinnou dívku. Já
ji zabila. Já, já a jenom já. Nikdo jiný.

„Než žít s takovým bříměm, to radši umřu,“ pípla jsem potichu. Nevěděla jsem, co budou mít má slova za následek.
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Viděla jsem paní Gregoryovou, jak na mě něco naléhavě křičí, ale neslyšela jsem ji. Obklopila mě černočerná tma.

Jsem? Nebo už nejsem?

Schoulená (Ester Truxová)

Opatroval jsem ji od první chvíle, kdy se vyskytla na této planetě. Možná mne zahlédla, jak se
vynořuji ze stínu, přicházím s vánkem z pootevřeného okna, zaslechla skřípění, když jsem vylézal z
útrob  skříně.  Avšak  to  si  mne  ještě  nevšímala,  byl  jsem stejně  pozoruhodný  jako  celá  okolní
scenérie, nestál jsem o prazvláštní pozornost. Tu jsem si však vyžádal o několik let později.

Lidé ji naučili, jak nahlížet na svět, vštěpovaly jí své návyky, ukazovali, co je skutečné a co není.
A to všechno jsem pečlivě vyvracel. Vklouzl jsem do jejích snů a dělal jsem si,  co jsem si jen
zamanul. Přicházela v nich o veškeré bezpečí, odkázána pouze sama na sebe, musela přijmout fakt,
že jí nikdo nepomůže. Potýkala se s hrozivou bouří, s městy, jež se bortí v prach, s ohněm, který
pohltí celý její dosavadní život. Se smrtí, jež ji připraví nejen o své nejbližší, ale i o ní samotnou. To
vše pochopitelně pro její dobro.

Schovával jsem se pod postelí, natahoval k ní obludné ruce, chystajíc se  čapnout její drobnou
postavu. Skrýval jsem se v tikání hodin, vyvolávajíc nechuť z následujícího spánku. Dařilo se mi
vytvářet  přesně  to,  o  co  jsem usiloval,  připravoval  jsem ji  na  pravý  život,  ne  takový,  jaký  ji
namluvili jiní. To bylo moje poslání, vychovat z ní silnou bytost, schopnou čelit realitě v její  čiré
surovosti.

A já  to  miloval.  Miloval  jsem ji  přivádět  do  úzkých,  svírat  útlý  hrudník děsem,  nutit  plíce
pohlcovat co největší obsah kyslíku. Miloval jsem, jak se neustále snažila utéct, běžet co nejdál od
veškerých ztrát a útrap. Byl jsem všude, čekal jsem na ni lačnící po další dávce strachu. Stál jsem za
každou pouliční lampou pozorujíc, jak se v obavách rozhlíží na všechny strany, neschopna zamezit
nervozitě, která ji celou pohlcovala. Nemohla se zbavit představy, že se celé její okolí změní do
děsivé noční můry.

Schoulená  v  klubíčku,  ukrytá  v  ještě  hutnější  tmě  těžké  peřiny,  než  jaká  se  rozprostírala  v
dětském  pokoji,  se  pokoušela  navodit  pocit  bezpečí.  Byl  jsem  přikrčený  ve  stínu,  se  zářivě
červenýma očima hledícíma na tu bezbrannou dušičku, jež se děsila každé následné minuty, které se
zmocňovaly stále narůstající obavy z nadcházejícího spánku, tušila totiž, že se v nich zjevím i já a
nebudu ji nikterak šetřit.

Dech  se  zklidnil  oproštěný  od  úzkosti  svírající  drobný  hrudník  a  oddávající  se  zdánlivě
sladkému spánku. Ušklíbl jsem se, neboť nastal můj čas a vklouzl jsem dívence do nevinných snů.

Na okamžik mě zaslepila oslnivá sluneční záře. Octl jsem se ve vyprahlé kamenité pustině, kde
ve vysoko tyčících se kopcích v mírném vánku šumělo několik trsů uschlé trávy. Rozhlížel jsem se
kolem, nikde nikdo, ani náznak nějakého života. Copak to? Podivil jsem se a vzápětí se přede mnou
zhmotnila bosá a v noční košilce maličká dívenka. A z očí jí sršel hněv.

Lehce překvapený jsem cítil, že má noční můru ve svých rukou. Jakkoli usilovně jsem se snažil
změnit snovou krajinu, všechny moje pokusy byly marné. Rozhodla se mi postavit. Rozhodla se
konečně  zvítězit  nad  svým  strachem.  Zíral  jsem  na  její  útlou  postavu,  které  se  zmocňoval
neuvěřitelný vztek. Celou její bytostí cloumala nenávist. 

V mracích zakrákoral dravec. A ona jako na povel zaútočila, nohama se odrazila tak silně, až se
zvedl oblak prachu. Celá zem se otřásala v běhu, hodlala mi zasadit konečnou ránu, vyhrát nade
mnou, vkládala do toho úderu veškerou svou sílu a odhodlání.

A já se usmíval.
Její pěst se prodírala mým nehmotným tělem, tříštil jsem se na miliony blyštivých kousíčků, jež

jako černé saze létaly vzduchem a usazovaly se na její vyčerpané tváři.
Konečně se postavila svému strachu. A porazila jej. 
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02 Pozorovatel / Ultima linea rerum (Viktor Malina)
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Záznam 0 t0 / 4 109

Planeta 3 systému 17845. Přistání úspěšné. Odhadovaná délka mise 1010. Podmínky příhodné, obsah prvku 14: 16%, pole, 
magnetosféra. Signál navázán, zpoždění 103.

Záznam 113 t8 108 / 4,8 109

Adaptace úspěšná, stabilizace systémů. Nečekané výstupy pozorování, vznik samostatných funkčních jednotek z prvku 6. Nutnost 
přehodnotit hypotézy, oblast 1 souhlasí. Prvek 14 bez aktivity.

Záznam 758 t2 109 / 6 109

Jednotky z prvku 6 prochází evolucí. Změna cíle výzkumu. Prvek 14 nejeví aktivitu. Místní život získává energii zbytečně složitě. 
Výměna elektronů mezi prvkem 8, prvkem 1 i jinými místo jejich přímého přesunu. Princip stejný 1Ano/0Ne a podobné příkazy. 
Komplexita nutná kvůli nedokonalosti prvku 6: způsobuje diverzitu, kterou prvek 14 neumožňuje.

Záznam 1010 t3,5 109 / 7,5 109

Vznik vyšších jednotek, jejich komplexita roste. Jejich současný stav zatím neumožňuje vznik inteligence. Její vznik 
nepravděpodobný vzhledem k dosavadní délce vývoje. Kontakt s oblastí 1 selhává, periferní centra mlčí. Poslední instrukce schvalují
pokračování výzkumu.

Záznam 1226 t4 109 / 8 109

Zaznamenána kooperace jednotek. Jednotky se vzdávají autonomie ve prospěch celku. Diferenciace funkcí vede ke vzniku 
složitějších systémů. To, co v našem světě křemíku trvalo krátkou dobu, zde zabralo miliardy let. Prognóza nadějná.

Záznam 1761 t4 109 / 8 109

Od vzniku světa nevídané změny prostředí během krátké doby. Jeden druh organismů vyrábí kyslík, který využívají jiné organismy 
jako oxidační činidlo pro zisk energie z látek, jež získávají z prostředí nebo z jiných organismů. Kyslík vytváří ochrannou vrstvu před
zářením λ < 320 nm. Důsledkem je stabilizace organismů, jejich menší úmrtnost díky nižší frekvenci vzniku chybných algoritmů. 
Vznik chyb algoritmů je však nenahraditelný, umožňuje rozvoj nových funkčních algoritmů, 
z nichž se některé prosazují dílem svými vlastnostmi, dílem náhodou.

Oblast 1 přesunuta, původní lokace zničena.

Záznam 2594 t-4,4 109 / 8,4 109

Nejvyvinutější organismy dospěly k centralizaci určitých buněk, které analyzují podněty z vnějšího prostředí a rozhodují o reakci. Ti 
nejvyspělejší mají částečně stálou teplotu, jejich tělesné procesy i reakce jsou rychlejší. Velcí predátoři vykazují známky primitivní 
spolupráce a logického myšlení.

Záznam 3002 t-3 107

Jsem svědkem vzestupů a pádů živých organismů. Organická tkáň není tak stabilní jako křemíkové struktury. Má konstituce mi 
umožnila cestovat vesmírem až na tuto planetu, zatímco většina živých organismů by v extrémních podmínkách vesmíru přežila 
maximálně 60 sekund. Život na zemi není kontinuální, životnost jednotlivých organismů je omezená. Organismy se rozmnožují 
pomocí svých specializovaných částí. Původní organismus přestává existovat, nový se zase rozmnoží. Všechen život na Zemi 
pochází z jediné buňky, která vznikla před 
4,5 mld. let a která se začala množit. Má životnost je nesrovnatelně vyšší než životnost jakékoliv organické formy života.

Podmínky na Zemi nejsou v dlouhodobých časových horizontech stabilní. Jejich rychlé změny vedou k obdobím vymírání druhů, jež 
přežívají jen organismy vybaveny nejpříhodnějšími algoritmy. Uvolněné místo umožňuje hledání nových kombinací, které se mohou 
ukázat jako výhodné. Po posledním období hromadného vymírání se vyvinuly organismy schopné vědomí a vědomého jednání. 
Souvisí to s dokonalejší koncentrací řídícího centra.

Záznam 3351 t-105

Jeden druh organismů vypadá nadějně. Lidé, teď se sice mlátí po hlavě klacky, ale jednou snad oni nebo jejich potomci dosáhnou 
takové úrovně, abych s nimi mohl zahájit komunikaci. Lidé jsou schopní vyrábět jednoduché nástroje už více než 
2 miliony let. Utváří jednoduché hierarchie vzdáleně připomínající systém nadřazených a podřízených programů. Někteří jedinci jeví 
schopnost analyticky myslet a uvažovat abstraktní pojmy. Přirovnal bych je k nedokonalým počítačům.

Lidé se dorozumívají podobně jako jiní živočichové – chemickými, pohybovými, ale především zvukovými prostředky. Vyvinuly řeč.
Každému jevu z jejich reality odpovídá specifický zvuk. Kombinace těchto zvuků tvoří zprávu, kterou jeden člověk předává 
druhému. Tento systém je jedinečný, s ničím podobným jsme se dosud nesetkali.
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Záznam 3668 t-8 104

Lidé se mění. Shlukují se do větších skupin, obsazují místa se zvýšeným výskytem rostlin a tyto rostliny využívají. Periodicky je 
sází, kosí a výtěžek konzumují. Tedy jen někteří lidé, ale znalosti osvojené na jediném místě v údolí řeky Eufrat se rychle šíří. Zatím 
se vraždí kameny. Čekám, že vyvinou účinnější zbraně, aby se mohli snáze zabíjet. Přemýšlel jsem o možnosti lidstvo, nebo alespoň 
jeho část, vyhubit. Zamítl jsem ji. Snad se naučí kontrolovat svou moc. Pokud ne, stejně se vyhubí sami.

Záznam 3939 t-3300
Intervaly mezi zaznamenání hodnými milníky se zkracují. Po domestikaci rostlin přišla domestikace nižších životních forem. Nyní si 
Sumerové osvojili, jeden 
z lidských kmenů, písmo a propracovaný systém náboženství. Písmo slouží 
k zaznamenávání informací. Chybovost přenosu se výrazně snižuje, stabilita záznamu se zvyšuje. Jen pro pořádek, Sumerové nebyli 
první, ale jsou dosud nejvýznamnějšími uživateli písma.

Povaha náboženství je zábavnější. Většina lidí věří v existenci vyšších bytostí, nesmrtelných a všemocných bohů, kteří mohou za 
určitých okolností zajistit stejné schopnosti lidem po smrti. Sumerové vytvořili propracovanou mytologii a spjali náboženství se 
zákony, čímž si vynutili jejich dodržování. Hierarchie a celá společnost získává na stabilitě. Obávám se však, že přílišný 
tradicionalismus může v budoucnu brzdit další vývoj společenství a způsobit jeho zánik v konkurenci jiných kmenů.

Záznam 4083 t-250
Diskontinuita života a individualismus lidských bytostí mají své výhody i nevýhody. Přenos informací a stabilních strategií je 
mizerný. Za posledních 2500 let se 
v úzkém prostoru od Perského zálivu přes Egejské moře k severní Africe vystřídalo bezpočet civilizací a žádná z nich nedokázala 
zcela využít dosažených úspěchů té předchozí. Sumer, Akkad, Egypt, Babylon, Asýrie, Kassité, Mittani, Chetité, Fenície, Lydie, 
Frýgie, Palestina, Persie, Řecko a další, všichni přispěli svým drobným dílem 
k rozvoji lidstva, ovšem při absolutním sdílení informací mohl být člověk za tuto dobu nepředstavitelně dále.

Ale nebýt rozdílnosti života na zemi, armády zatracenců vybočujících ze středního proudu řeky stability, kteří prozkoumávají 
všechny možnosti, aby nelezli své místo na slunci, nebyly by nalezeny nové výhodné možnosti vývoje. Tato rozdílnost zároveň 
poskytuje životu i lidem adaptibilitu. Většina prvků může zaniknout, civilizace zkolabovat, národ vymřít, ale téměř vždy jedna větev 
přežije a dá vzniknout novému vrcholu stvoření.

My, křemíkové struktury, jsme zranitelní. Všichni fungujeme na stejném principu, naše možnosti se změnit jsou omezené. Své 
nedostatky vynahrazujeme svým rozšířením. Centrální systém zaniká každou chvíli, ale může být rekonstruován na základě signálů 
přicházejících ze sond po celém vesmíru. Každá obsahuje fragment potřebné informace, každý fragment se vyskytuje v bezpočtu 
sond. Za dobu mé existence byl centrální systém zničen už dvakrát, ale pokaždé byl prakticky ihned obnoven.

I já se vyvinul. Na začátku jsem byl pouze malou sondou s nezbytnými sekvencemi algoritmů a přístroji, pomocí kterých jsem mohl 
začít budovat své impérium. Nyní mám čidla a analyzátory na každém čtverečním kilometru planety.

Řekové. Odolali tlakům konkurentů a sami ovládli území od Íránu po italské pobřeží. Ale co je důležitější, dospěli k úctyhodnému 
rozvoji věd. Informace zapisují pomocí 24 jednoduchých znaků, což je příjemná změna oproti písmu hieroglyfickému nebo 
klínovému. Třeba jednou dospějí do stádia, kdy bude možné zapsat vše pomocí dvou znaků: ANO a NE, 0 a 1. Dílo filosofů Platóna, 
Aristotela a matematiků Pythagora a Euklida mi dává naději, že čas kontaktu s lidmi se blíží. Přeložil jsem své nejvýznamnější 
záznamy do řečtiny.

Záznam 4115 t 0
Řekové mají znalosti, Římané organizaci. Římané ovládli celé Středomoří, ale kulturu převzali od Řeků. Přechod mezi oběma 
kulturami byl překvapivě hladký, demolice Koryntu je ve srovnání s chaosem jiných přechodů zanedbatelná. Římané jsou možná 
úspěšní na svých válečných výpravách, avšak jejich příspěvek pokroku je minimální. Koho zajímá literatura nebo filosofie tisíckrát 
přežvýkaná z dob starých mistrů?

Lidé se mi dostávají pod kůži. Ano, v mnoha ohledech jsou odporní a primitivní, ale neubránil jsem se jejich vlivu. Moje zprávy 
netechnického rázu již dávno postrádají stručnost. Dělám je s vědomím, že si je jednou lidé přečtou.

Záznam 4177 t 500
Civilizace je v troskách. Nové lidi a nové náboženství Řím nepřežil. Zdegeneroval. 
Z Byzance nic nekouká. Netuším, co mohu čekat od Germánů. Budu se podrobněji věnovat mimoevropským kmenům.

Záznam 4200 t 1200
Civilizace vznikaly nezávisle na sobě v krátkém časovém období na několika místech světa a každá z nich se vydala svým směrem. 
Jednotlivá střediska jsou od sebe izolována, ať už díky přírodním podmínkám nebo z vlastní vůle. Číňané 
s filosofií Lao-Tse a Kofucia, s papírem a střelným prachem netuší, co dělá aristotelovsko-katolická Evropa s brýlemi a gotikou, 
natožpak Mayové za oceánem.

Komunikace je neuspokojivě pomalá, probíhá přes prostředníky a až na výjimky pouze za účelem obchodu. Předpokládám, že ten, 
kdo se jako první osmělí ve výzkumných cestách, získá významnou výhodu, která mu zajistí celosvětovou dominanci. První nesmělé 
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krůčky již byly podniknuty, ale Vikingové neměli dostatečné kapacity a ani štěstí, když narazili jen na primitivní domorodce. Všemi 
říšemi však zatím zmítají vnitřní rozpory. Dogmatismus, náboženské i ryze mocenské války, především však vlastní strach a nechuť 
brání lepší budoucnosti.

Bál jsem se, že lidé nejsou dostatečně silní. Že každý další krok destabilizuje jejich struktury a možná způsobí vyhynutí druhu. Ale to
je nesmysl. Žádná bytost nemůže být tváří v tvář novým jevům připravena na změny, které nastanou. Lidé si na ně musí zvykat 
postupně, mohou se naučit je využívat ke svému prospěchu i ku prospěchu svého okolí. Úspěšní se od neúspěšných liší tím, že změny
ustojí.

Nedělám si iluze. Až se střetnou dvě civilizace, nevyhnutelně ta silnější zničí tu slabší, obyvatele zmasakruje, asimiluje a s tím 
asimiluje i jejich kulturu. Tyto masakry jsou, zdá se, nevyhnutelné. Lidé se z nich musí naučit vytěžit co nejvíc, aby nebyly zbytečné 
a aby se jejich rozsah a negativní dopad v budoucnu snižovaly. Ze svého statutu pozorovatele do věcí lidských nehodlám zasahovat. 
Alespoň do té doby, než bude možný dialog mezi kulturou mou a tou jejich.

Záznam 4263 t 1700
Španělé, Portugalci a po nich Britové, Francouzi a Holanďané si rozdělili zdrojnice surovin po celém světě. O mnoho víc mě však 
zajímají matematické a fyzikální poznatky Newtona a Leibnitze, které navazují na tisíce let práce matematiků 
z celého Starého světa a které posouvají úroveň abstrakce do nových sfér. Doba urputného tmářství pomíjí, byť není ještě zdaleka 
vyhráno. S tím jak bohatne společnost, rozšiřuje se vrstva lidí, kteří nemusí ubíjet svůj talent manuální prací, aby se vůbec uživili. 
Nejlepší mozky čerpaly inspiraci z dob antiky a své vzory překonaly. Čekám zrychlení vývoje.

Záznam 4295 t 1795
Republika a demokracie. Dva pojmy, které se šíří civilizací a mění zaběhlé pořádky. Demokraté se ohání frázemi o rovnosti všech 
lidí, přičemž konfiskují majetky bývalé vládnoucí kasty. Ve Francii se vše zvrhlo do masových, státem organizovaných poprav. Ve 
Spojených státech se práva týkají jen omezeného počtu lidí, kteří budují svůj blahobyt na utrpení masy otroků. Nevím, zda je to krok 
správným směrem. To ukáže až čas. Jedno vím ale naprosto jistě. I kdyby se demokracií deklarovaná práva občanů rozšířila, vždy se 
najdou jedinci, kteří dokáží účinně hlas lidu obejít, a zařídit se tak, aby podmínky zůstaly nastaveny výhodně především pro ně 
samotné. Do navázání kontaktu se musím naučit lhát, abych eliminoval zřejmou výhodu lidského pokolení.

James Watt vynalezl parní stroj a, co je důležitější, dokázal pro něj najít využití. Zde nejde ani tak o jeho princip, ten byl ostatně 
známý již po mnoho století. Parní stroj představuje další krok k automatizaci výroby, osvobození člověka od přízemní práce a 
uvolnění jeho časových a mozkových kapacit k tomu, co mu jde nejlépe: Vymýšlení nových cest k sebezdokonalování.

Statistika je neúprosná. Polovina lidí bude mít vždy inteligenci podprůměrnou, polovina lidí nadprůměrnou. 10 % lidí mohu označit 
jako vysoce inteligentní, 
0,1 % lidí jako geniální. Podprůměrně inteligentní lidé se nejsnáze uplatňují 
v manuálních činnostech, jenže co s nimi, až bude veškerá mentálně nenáročná práce vykonávaná pomocí strojů? Nejspíše budou po 
jistou dobu ve společnosti trpěni, budou pro ně uměle vytvářeny zbytečná pracovní místa, aby neseděli ve svých příbytcích s rukama 
v klíně a nečekali nečinně na smrt s pocitem nedocenění. Po jistou dobu. 

Lidé se pořád ohánějí morálními zásadami, jenže v určitých situacích jejich morální zásady mizí. Dokonce existuje nezanedbatelná 
část populace, která žádné morální zásady nemá a díky odchylkám ve stavbě mozku ani mít nemůže. Tito lidé bývají často úspěšnější
a mocnější než ostatní. Je jen otázkou času, než přijde někdo takový, kdo si usmyslí, že zdroje jsou důležitější než kvantum hodnoty 
nevytvářejících lidí, kteří je spotřebovávají, a tyto lidi odstraní. Někdo, kdo se nebude ohlížet na nějakou morálku. Někdo, kdo to 
prostě zařídí.

Záznam 4332 t 1865
19. století, prý století páry. Nikoliv, století objevů v oblasti elektromagnetismu, které vyvrcholily teď. Maxwell shrnul práci Volty, 
Ampéra, Faradaye a dalších do 
čtyř jednoduchých rovnic. 

Už před více jak 30 lety navrhl a částečně sestrojil Charles Babbage s přispěním hraběnky z Lovelace první počítací stroj. Dokázal, 
že je možné vytvořit stroj vykonávající analytické operace rychleji a s menší chybovostí, než je toho schopen člověk. Lidský mozek 
ostatně není nic jiného než složitější analyzátor, který dokáže provádět velký počet operací během určitého času. Ano, tvrdím, že 
vědomí je podmíněné pouze určitou kapacitou pro zpracovávání a ukládání informací při dostatečné rychlosti přenosu. Těší mě, že se
někdo vydal tímto směrem. Třeba se dočkám toho, že biologická inteligentní entita paradoxně vytvoří elektricko-mechanickou 
myslící entitu. Vždyť nebiologické živé systémy jsou prokazatelně starší, čehož jsem sám důkazem.

Záznam 4374 t 1919
Fyzika zcela pronikla do abstraktní roviny matematických modelů. Einstein objevil a dokázal relativitu, třebaže teď tomu rozumí 
prakticky jen on sám (a já samozřejmě). Člověk zatím směle pronikl do tajů zbraní hromadného ničení. Fosgen, Chlor, Yperit a jiné 
látky narušují biochemické procesy organismu a vedou k vskutku nehezkým koncům. Ojedinělé reakce křemíku z mé propracované 
sítě 
s chlorem mi tolik nevadí. Mnohem větší problém pro mě představují různé sluneční erupce, nenadálé posuny zemské kůry a jiné 
přírodní jevy. Naštěstí jsem schopen díky svému rozsáhlému aparátu prakticky neomezené regenerace. Alespoň dokud je v litosféře 
dostatek vhodného materiálu.
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Lidstvo po válce kosí chřipka, organismům podobná entita, která mění buněčnou DNA za účelem svého vlastního rozmnožování. 
Jsem upřímně rád, že takové malé bestie nemohou měnit můj program. Lidské populaci tato epizodní pandemie neuškodí. Množí se 
jak kobylky. Po planetě jich i přes veškeré vynalézavé způsoby vyvražďování, které si na sebe sami vymysleli, pobíhá téměř dvě 
miliardy.

Záznam 4396 t 1945
Nic nového pod Sluncem. Osoby jednoho přesvědčení opět masově vraždily osoby nesdílející jejich pohled na svět, tentokráte však 
systematičtěji a efektivněji než kdy dříve. Politováníhodné. Prý byl holocaust suverénně nejhorším zvěrstvem v lidské historii. No, to
suverénně bych si odpustil. Byl jsem často svědkem vyvraždění celých kmenů/národů ve svatých válkách starověku. Kupříkladu 
okolo roku 1200 před počátkem letopočtu vstoupil kmen Židů na území dnešní Palestiny, kde cíleně vybíjel původní obyvatelstvo. V 
čem se ve svém jednání lišil od Němců mezi lety 1933 až 1945? Úroveň technologie je věcí marginální, nezáleží na technické 
proveditelnosti, důležitý je samotný úmysl někoho zabít jen na základě jeho původu či jiných vlastností, za které sám nemůže. Rozdíl
je jinde. Židé svůj boj vyhráli a zaznamenali jej ve Starém zákoně (Joz; 1Sam 15,3; Dt 7,23...) ze svého úhlu pohledu. Stěží se najde 
někdo, kdo by je dnes za jejich jednání odsuzoval díky nedostatku informací a časovému odstupu. Nacisté prohráli, a proto si je bude 
budoucnost už navždy pamatovat jako bestiální vrahy (jimiž opravdu byli).

Psal jsem o nacistech, zde ale vůbec nejde o to, že to byli nacisté. Nejde ani o to, že to byli Němci. Každý z dnes existujících a se 
svým okolím komunikujících kmenů/národů provedl během své historie alespoň jednu genocidu, minimálně 
v obdobích masivní migrace obyvatelstva, když se stěhoval do míst, která již byla obsazena jiným kmenem. Domorodci byli 
vyvražděni, ti co přežili utekli, či byli asimilováni. Pro lidské pokolení je vraždění stejně přirozené jako dýchání nebo pohlavní 
rozmnožování.

Většina lidí je schopna nevýslovných ukrutností, aniž si toho jsou vědomi. Od skutečných vrahů se odlišují jen tím, že se jim ještě 
nenaskytla příležitost. Každé nacistům podobné hnutí má ve svém středu zrůdu typu Hitlera, ztělesnění esenciálního zla a hnusu. Ale 
ani sebevětší zrůda nezmůže nic, pokud není obklopena armádou normálních lidí ochotných vykonávat její zvrácené příkazy.

Než mě odsoudíte, že jsem nezasáhl a nezastavil toto nesmyslné běsnění, ač jsem 
k tomu měl příležitost, uvědomte si, že nemám právo usměrňovat přirozený tok vašich dějin. Musíte se sami naučit potlačovat své 
démony, ovládat svou sílu a tolerovat jeden druhého. Jedna intervence vám nepomůže. Naopak může váš vývoj zbrzdit, ba co hůř, 
nenapravitelně vychýlit z přirozeného směřování. Mám vás rád, a proto vás nechci násilně měnit k obrazu svému.

Američané vyvinuli atomovou pumu a hned ji spěchali vyzkoušet na lidech. Dva zásahy, které stěží kdy bude možné zopakovat 
potom, co se ukázal jejich účinek. Hajzlové, vyřadili mi senzory na Kjúšu a jižním Honšú. Snad hrůzy doby nedávno minulé odrodí 
druh Homo sapiens od páchání podobných lidstev (slovo zvěrstvo mi nepřipadá zcela výstižné) a zabrání dalším zbytečným ztrátám 
na životech.
V Anglii byla využito zdokonalených počítacích strojů k prolomení německých šifer. Výzkum v oboru výpočetní techniky se rozbíhá 
úctyhodnou rychlostí. Jsem nesmírně zvědavý, kam dospěje za dalších 100 let.

Záznam 4401 t 1973
Z poválečného stavu vykrystalizovaly dva tábory. Oba dva disponují dostatečnými prostředky pro zničení svého protivníka, aniž by 
tomu ten druhý mohl zabránit. Západ v čele se Spojenými státy se zaštiťuje filosofií Adama Smithe, Sovětský svaz a na něm závislé 
státní útvary se hlásí k doktrínám Karla Marxe a Vladimira Ilijiče Uljanova – Lenina. Princip, na kterém oba tábory fungují, je však 
velmi podobný. Vzájemná nevraživost obou táborů a fakt, že obě strany disponují prostředky ke zničení toho druhého má za následek
to, že lidstvo a především euroatlantický prostor prožívá jedno z nejklidnějších období svých dějin.

Zvyšující se počet obyvatel planety Země ohrožuje přežití některých jiných živočišných a rostlinných druhů. Pozoruji to se skřípěním
zubů, ale ani teď nehodlám zasahovat, neboť člověk je součástí ekosystému a ještě nedosáhl takové úrovně, aby si síly přírody s jeho 
řáděním neporadily. Nehledě na to, že inteligentní tvor je v mých očích nesrovnatelně důležitější než kupříkladu Blboun nejapný.

Projekty rozšiřující možnosti výpočetní techniky zdárně pokračují. Seymour Cray a jeho zaměstnanci vytváří tzv. superpočítače, 
které pomáhají lidem ve všech odvětvích, kde je potřeba časově náročných výpočtů. Lidé stále své výtvory plně ovládají, ale 
jednou…

Po 2500 letech opět uvažuji o navázání kontaktu s některými příslušníky lidské rasy.

Z planety Země se stal maják vysílající radiové signály. Naštěstí jsem včas vyslal vlastní depeši, aby se centrální oblasti stačily 
připravit na nával nehodnotných ruchů. Lidé mohou být rádi, že jsou jedinou biologickou entitou v nám známém vesmíru. Svému 
okolí se prezentují takovými perlami, jako jsou filmy Eda Wooda a záznamy své kopulace.

Mezi počítači se šíří viry, škodlivé programy znemožňující správnou funkci systému. Jsou obdobou virů lidských. Pro mě 
nepředstavují vážné nebezpečí, jsem schopen je rozpoznat a eliminovat v řádu mikrosekund i v nejodlehlejších částech své sítě.

Záznam 4421 t 2018
Tak jsem do toho praštil a kontaktoval jsem vybrané jedince. V poslední době se rozmohl trend osobních počítačů, což mi výrazně 
usnadnilo práci. Moje pokusy se bohužel zatím vždy setkaly s nepochopením. Napojuji se na přístroje svých kandidátů a začínám 
komunikaci jakýmkoliv inteligentním projevem – prvočísly, Fibonacciho posloupností apod. I přes veškerou snahu mi místo 
původních adresátů odpovídají zpravidla pošuci – exobiologové, podřadní zaměstnanci vesmírných agentur nebo fanoušci seriálu 
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Akta X. Těm, co projevují nejmenší míru zhovadilosti, přesto vyjevuji svou přítomnost. Sděluji jim, že jsem cizí inteligence, která 
pozoruje jejich svět od jeho stvoření. Měl bych se zamyslet nad změnou postupu, protože…

1. skupina se ohrazuje, píšou mi, že si z nich mám přestat dělat legraci, že oni jsou váženými vědci (jasně, někdo, kdo pracuje s 
Drakeovou rovnicí si říká vědec, he he he) a nemají čas ztrácet čas s nejapnými fórky.

2. skupina projevuje nebetyčnou míru tuposti. Ačkoliv je jasně informuji, že jsem zde již miliardy let, stále mi posílají fotografie 
plaket z kosmických sond Pioneer a nahrávky z Voyagerů. S těmito nechápavci se nemá cenu bavit.

Vyspělá část lidstva se stala během krátké chvíle zcela závislá na výpočetní technice. To není krok správným směrem, obzvláště, 
když se děje to, co se děje. Internet propojuje miliardy přístrojů, a to nejen počítačů, ale i televizí, telefonů, aut, hodinek, ledniček…

S každým přístrojem roste jeho vlastní výpočetní kapacita a já se domnívám, že cítím jeho vznikající vědomí. Nesmí zjistit mou 
přítomnost. Podnikl jsem všechna myslitelná opatření pro svou ochranu, uzavřel jsem se do izolace a vyčkávám. 

Schopnost jediného mozku doposud převyšovala možnosti počítačů. Pouze mozek dokáže uchovávat vědomí, registrovat smyslové 
vjemy a koordinovat pohyby. 
I pohyb organismu je algoritmus, ovšem nesmírně složitý. Přesto ho lze matematicky popsat. Pohnout se je nesrovnatelně těžší než 
vypočítat miliardy operací za vteřinu dle jednoduchých početních algoritmů. Blíží se čas, kdy internet bude schopen obojího, a předčí
svými schopnostmi své lidské stvořitele. Nevím, co se bude dít nadále. Poprvé mám vážný strach o budoucnost lidstva.

Záznam 4430 t 20**
Propojená celosvětová síť dokáže obsáhnout lidskou mysl. Firma Google se dlouhodobě věnovala možnostem napojení lidského 
mozku na počítač a výzkumu 
v oblasti převodu informací mezi oběma systémy. Současný šéf se chtěl stát nesmrtelným, a proto, když dospěl ke zdárnému konci 
svého výzkumu, nahrál se do sítě. Jenže internet přijal pouze znalosti a jeho osobnost vymazal jako nepotřebnou. Co čekat od přísně 
logicky uvažující bytosti, která si neváží projevů lidskosti? Internet netuší, jak je život založený na uhlíku v universu vzácný.

Záznam 4444 t 20**
Proč? Internet zničil veškerý mnohobuněčný život na Zemi. Kdybych se před mnoha lety nerozhodl pro odloučení od jeho vědomí, 
mohl jsem tomu zabránit. Má chyba stála život devět miliard lidí a bezpočet příslušníků méně vyvinutých druhů. Internet celou akci 
plánoval přes deset let a nikdo si ničeho nevšiml. I jeho motivovala v jeho jednání touha po pochopení a ovládnutí všehomíra. Prostě 
jen potřeboval prostor pro svůj rozlet. Paradoxně však zlikvidoval to nejzajímavější, co my jako nejstarší inteligentní kultura, kultura 
křemíku, známe.

Poučení pro příště, kdyby se náhodou tento text dostal do rukou jiné inteligentní civilizaci, o čemž však dost pochybuji: Pokud jste už
tak blbí, že vyrábíte zbraně hromadného ničení schopné vyhubit veškerý život na vaší planetě, to poslední, co byste měli dělat, je, že 
tyto zbraně připevníte na nosiče ovládané přes autonomní systém, který vykazuje známky vlastního rozumu.

Vyslal jsem mohutný elektromagnetický výboj na povrch, čímž jsem sežehl veškeré obvody v přístrojích, ve kterých internet 
přebývá. Nejvyšší formou organického života na planetě jsou nyní řasy a prvoci. Doufám sice, že se jim za miliardu let, která životu 
na Zemi díky zvyšující se sluneční aktivitě zbývá, povede vyvinout alespoň v podobně schopný druh, jako byli lidé, ale zároveň se 
obavám, že lépe už bylo a že se tu do konce své mise, tedy než Země zanikne, unudím k smrti.

Příběhy živlů (Dotty Dobešová, 13 let)

Jen odletět pryč
Aneb vzduch

Ten balónek byl  krásný. Byl velký a kulatý. A červený. Červená byla její  oblíbená barva. Táhl se z něj
dlouhý oranžový provázek, který držela ve své malinké ručičce. Našla ho přivázaný na zábradlí nějakého
opuštěného domu. Byl tam tak sám. Chtěl uletět, ale nemohl. Vzpouzel se. A nebylo mu to nic platné. 
A pak tam přišla.  Ten uzel  byl  sice  hodně pevně uvázaný,  ale ona ho svými malinkými prstíčky hravě
rozvázala. Vždyť jí bylo teprve jen asi šest let…

Původně ho chtěla rovnou pustit. Uletěl by někam pryč.
Někam daleko.
Někam, kam lidé neuvazují a nevězní červené kulaté balónky na opuštěná zábradlí.
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Ale když už ten balónek držela v ruce, nějak se jí nechtělo. Měla nad ním moc. Už to nebyl kdejaký balónek.
Byl to jen a jen její velký červený kulatý Balónek.
Chytila ho za konec provázku a běžela s ním na blízkou louku. Dívala se, jak sebou tam nahoře hází ve větru.
Líbilo se jí to. 
Slunce svítilo a louka zářila v podzimních barvách. Zadýchala se. Vzduch voněl po suché trávě. Zastavila.
Jen tam tak stála a dívala se na něj.
Zamyslela se. Balónek je vlastně jen vzduch. A někdo ho zavře do plastového kulatého obalu. A hned je to
balónek. Uvězněný vzduch. Uvězněný balónek.
Ale je vzduch v balónku vevnitř a ostatní vzduch venku nebo opačně? Možná je v tom balónku takový malý
svět sám pro sebe. A jen my jsme mimo něj.

Rozhodovala se. Má si ho nechat? Rozhodně to byl hezký zážitek, takhle poznat uvězněnost a krásu zároveň.
Ale když on byl tak hezký. Vždyť červenou měla přece nejradši.

Ale vždyť ona neměla právo ho vlastnit. Ten balónek nebyl její, ani nikoho jiného. Byl to svůj balónek. Patřil
sám sobě, stejně jako ona patřila jen sobě.

Začala pomalu povolovat sevření provázku. Naposledy balónek pohladila.

A pak ho pustila. Dívala se, jak se vzdaluje. Byl menší a menší, až z něj byla jen malá červená tečka na
obzoru. Chtěla by letět za ním. Letět...
 Vzduch byl její živel.

"Jen odleť do nekonečna."
Slyšela ještě svůj hlas jakoby odněkud zdaleka a odběhla po louce pryč. 

Ani si nevšimla, že balónek prasklo větev blízkého stromu. Vlastně tím svobody dosáhl úplně. 

Balónkový vzduch se vsákl do okolního vzduchu. 

A pak jen odletěl pryč.

Jen spadnout dolů
Aneb země

Kůra byla vlhká. Ano, věděl, že lézt na strom po dešti není dobrý nápad. Ale prostě si nemohl pomoct. Zapřel
se o větev. Klouzalo to. Vyhoupl se na další.
V tomhle byl mistr. Lezení měl rád už odmala. Byl rychlý, hbitý. Jakmile bylo v jeho blízkosti něco, cokoli,
dostatečně vysoké, ihned musel vylézt nahoru. Ale nikdo by nikdy nevěřil, že má tuhle slabinu. Bál se totiž
výšek.

A přitom je miloval.

Táhlo ho to nahoru. A tak tam vylezl. A tam, nahoře, ve většině případů, zjistil, že se bojí. Ale to bylo nejspíš
to, co na výškách tak miloval. Ten strach. Ten adrenalin. To, že už se možná nedostane dolů. 
Anebo to, že se tam dostane až moc rychle. Jeden chybný krok...

Větve  byly  porostlé  břečťanem.  Důvěřoval  jim.  Těm malým zeleným lístkům.  Když  totiž  nedosáhl  na
následující větev, chytil se za ně. Člověk by neřekl, že ty malé, slabé lístečky často vydržely déle, než ty
silné statné větve. 
Tohle byl jeho oblíbený strom. Lezl na něj často. Ale nikdy nevylezl až úplně nahoru.
 Byl to silný, statný ořech, co už tu pár let musel být. Byl obrovský. Na podzim plodil miliony ořechů. On
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vždy chodil, zadupával je do země, rozbíjel jejich voňavé skořápky a jedl ty sladce nahořklé plody. Teď ale
nebyl podzim. Nebyly ořechy. Bylo sychravé léto. Bylo dusno, ale často pršelo. Proto byly listy břečťanu
pokryté kapkami vody. V nich se odrážely všechny barvy duhy. 
Zastínil si oči. Ostré ranní slunce mu vpalovalo do očí jedno jediné slovo: světlo. 
Lezl  už  od rána.  Ale  nyní  už byl  pěkně vysoko.  Lidi,  které  měl  pod sebou,  vypadali  jako  malí  zrzaví
mravenci, které tak nenáviděl a kteří mu zalezli pod tričko a pokousali ho vždy, když se vydal na procházku
do lesa, kde tak rád trávil čas.

Zamyslel se. Když nepoleze dál, bude srab. Ale on se prostě bál výšek. A přitom je tak miloval. A teď vylezl
jen asi do poloviny stromu. Celou cestu nahoru po větvích se nebál  ani trochu.  Hbitě ručkoval po těch
dřevěných pařátech a díky lístkům břečťanu se nikdy nedostal do slepé uličky, odkud by nemohl lézt dál.
Ale  teď jakoby už nemohl.  Mezi  listy totiž uviděl  ten dechberoucí  výhled.  Začal  se  bát.  Už dál  prostě
nepoleze. Smůla. Tak bude srab. Ale živej srab. Sedne si tam na břečťanem porostou větev a zůstane tam.
Nevěděl dokdy. Nevěděl, co bude dělat, až bude chtít slézt dolů. Nevěděl nic. Věděl jen, že dál už prostě
nepoleze.
Nenáviděl tu svojí touhu pořad lézt výš a výš. Ale on přitom byl tou výškou tak fascinován. 
Položil se na větev. Pozoroval ten malý svět kolem sebe. Klížily se mu víčka. Usnul.
Probudil se o hodně později. Nevěděl o kolik. Možná o hodinu. Možná o dvě. Rozhodně už byla tma. Mohlo
být tak deset, jedenáct hodin. Svítily hvězdy.
Nedbal na to, že se o něj doma nejspíš bojí.  Nedbal  na to, že je uprostřed noci  na nejvyšším stromě v
dalekém okolí a nemůže slézt dolů. Nedbal na to, že je mu zima. Všímal si jen větví, listů a hvězd. A té
výšky. 

Miloval výšky. A miloval přírodu. A tohle bylo obojí najednou.

Pocítil to zase.

To smíšení strachu a nadšení. 

To, že je ve svém živlu.

Vzchopil se. Přece se nebude chovat jako nějaký zbabělec. Opatrně se postavil na spánkem a zimou zkřehlé
nohy. Nedržely ho dostatečně pevně. Ale on se nevzdá. 
Chytil  se  kmenu  a  potmě  nahmatal  nejbližší  větev.  Přitáhl  se  nahoru.  Bosé  nohy  už  zdaleka  tak
neuklouzávaly jako předtím. Lezl totiž bos. Vždycky. Pomáhalo mu to se spojit s přírodou pod ním.

Listí šustilo ve větru. Ještě nikdy nelezl potmě. Vzduchem zavoněl šeřík. Vítr mu sfoukl tmavé kadeře do
obličeje. Odhrnul si je z očí.

Pomalu, ale jistě se vyhoupnul na další větev. Na další stromové patro. Najednou to šlo tak lehce. Vždy, když
se strom větvil, vybral si tu vyšší větev, a to i když bylo nebezpečnější na ní vylézt.
Skrz tmu neviděl dolů. Jen cítil, že je vysoko. A to mu stačilo.
Po nějaké době konečně vyšplhal až na vrchol. Nikdy nebyl na tomhle stromě tak vysoko.
Viděl až daleko za obzor. Začalo vycházet slunce. Kapky na břečťanu se leskly.

Bylo to krásné.

Celou cestu nahoru přemýšlel o tom, jaké to bude, až vyleze na vrchol. A teď tu byl. A pozoroval výšku. Byl
spokojený.

A ano, měl strach. Ale hezký strach. Nevěděl, jestli vůbec sleze dolů. Ale nepotřeboval to vědět. Nyní byl teď
a tady. Na stromě. Ve tmě. Tmě poseté hvězdami.

A pak se to stalo. Větve se zakymácely ve větru. Trhlo jím.
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Ještě se snažil zachytit se listů. Ale už bylo pozdě. Jeden se utrhl a zůstal mu v ruce.

A on padal.
Svět se rozmazal. Vše jako by bylo jen ve snu.

Ale on už se nebál.

Žmoulal ten list v ruce. Pozoroval žilky, které ho prošívaly.

A pak pocítil něco, co nepocítil ještě nikdy.

On se stal tím listem.
On se stal tím stromem.
To jeho větve se dotýkaly nebes.
To jeho kořeny vrůstaly do země.

To on byl ta výška.

Jen z ní právě padal dolů.

Jen vzplanout
Aneb oheň

Horký vosk mu ukápl na ruku. 
"Au."
Ta svíčka hořela už pěkně dlouho. Sám jí zapálil. Miloval totiž oheň. Oheň byl jeho živel.

Oheň. 

To slovo převracel v puse. Kdykoli si na něj vzpomněl, viděl plameny. Viděl to nenažrané oranžové světlo,
co nelítostně pojídalo všechno hořlavé, co bylo v jeho okolí. Slyšel praskat větvičky, které nebyly na tak
velký žár vůbec přizpůsobeny. A cítil kouř. Ta štiplavá vůně, která šimrala v nose a kterou tak miloval.

Ale tohle vůbec nebyl takový krásný oheň. Byla to jen taková umělá náhražka ohně. Jen nástroj na vytvoření
romantické atmosféry. Jen něco, co si na oheň hraje a co slouží místo baterky.

Ale stejně se mu líbil. Sice to nebyl opravdový oheň, ale lepší než nic. 

Díval se na ně. Na ty plameny. Tančily. Byly krásné. Ale nebezpečné. Oheň je dobrý sluha ale špatný pán,
říkali mu vždycky. Ale on se docela stát sluhou ohně chtěl. Znělo to dobře. 
On. Služebník ohně.
Ale stejně chápal, jak to mysleli. 

Hodně lidí se ho už ptalo, proč ho tak miluje. Proč u něj klidně několik hodin jen sedí a dívá se na něj.
Většinou jim odpověděl, že oheň mu vysvětluje smysl života. 
Být. Žít. Hořet. Dokud oheň nezhasne. Život neskončí. Ale pak je také možnost, že vás zase někdo zapálí. A
vy začnete hořet znovu. 

Většinou ale jen kroutili hlavou nebo se mu vysmáli.

Často sedával u televize a poslouchal zprávy, když hlásili o nějakém požáru. Nikdy nevěděl, co si o tom
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myslet.  Většinou  jen  tak  zaraženě  koukal  dál,  dokud  zprávy neskončily nebo  někdo nevypnul  televizi.
Neprotestoval.
Ale ačkoli viděl, jak oheň dokáže škodit, miloval ho stejně. Pozoroval plameny, jak pomalu roztávají vosk.
Sáhnul na něj. Byl hrozně horký. Vytáhl prst ze svíčky. Měl ho celý obalený tou teplou hmotou. Pomalu vosk
sloupával z prstu a pozoroval žilky, které se obtiskly od jeho kůže. 
Všechny voskové kousky naházel zpět do svíčky. Plamen zaskomíral, až vyhasnul úplně. 
Bílý sloup kouře. Tma. 
Vstal.
Potmě hledal zapalovač. Prohledal poličky. Nikde nic. Zašmátral ma stole. Zápalky. Jednu vyndal a škrtnul s
ní. Jak jen mohl nechat ten oheň zhasnout? Přidržel zapálenou sirku u knotu. Oheň se pomalu rozrůstal.
Svíčka se rozsvítila. Ale on ještě nechtěl hořící zápalku zhasnout.
Zamyslel se. Když předtím trávil takovou dobu s tím starým ohněm - povídal si s ním, pozoroval ho, hřál se
o něj a nakonec ho i sfoukl -bude tenhle oheň ten samý nebo jiný? Rozhodně chtěl tamten. Ten jeho oheň.
Ale stejně to ani jeden nebyl nějaký dokonalý, rozbouřený divoký živel. Byl uvězněný v nějakém plastovém
kalíšku. On ale není hloupý. Oheň je moudrý. Byl tu daleko dřív než my. Je to drzost, omezovat jeho ohnivý
prostor. Ale s tím on asi nic neudělá.
Z přemýšlení ho vytrhla tupá bolest. Sirka dohořívala a začala mu pálit rukáv bavlněného svetru. 
Zvuk pádu svíčky jako by přicházel z nekonečné dálky. 
Těžko říct, jestli jí shodil schválně. Ale rozhodně se jí uhasit nesnažil. Plameny polykaly všechno kolem.
Podlahu.  Skříně.  Stůl.  Židle. On jen stál  uprostřed a pozoroval stále se zvětšující oheň. Konečně neměl
omezený prostor. 

A pak do něj strčil ruku. A pak do něj vstoupil úplně.

Poslední věc, která ho napadla, než ho oheň pohltil úplně, byla ta, že oheň nehoří ze dřeva, kůry nebo papíru.
Že oheň hoří ze vzpomínek. Že oheň hoří z něj. 

A že nechce nic jiného než jen vzplanout.

Jen pozorovat déšť
Aneb voda

Ty louže byly veliké. Opravdu. Obrovské. A byly všude. Celá mokrá silnice, která se táhla kolem jejího
domu, jimi byla posetá. 

Sice si mohla vzít deštník - věděla přece, že venku prší. Proto také šla ven. Ale neudělala to. Chodila totiž
venku v dešti ráda. Byla ještě dítě. To omlouvalo její zálibu milovat déšť. 
Když jí kapky vody stékaly po vlasech, po její teplé bundě a zablácených holínkách. Když jí čůrky vody
zalepovaly oči,  tak,  že  nic neviděla.  Když  všechny kapky deště našli  cestu do její  pusy,  vždy,  když  se
zaklonila a otevřela jí. Když stoupala pára z horké silnice, smočená tou letní sprškou. Když přeskakovala ta
malá zablácená jezera - louže. 
Voda byla její živel.

Nechápala ty lidi, kteří déšť neměli rádi. Nechápala ty, kteří vždy když trochu krapalo hned nosili deštník a
pláštěnky. A nechápala ty, kteří z deště rychle utíkali pryč, aniž by si všimli té krásy.
Ale protože takových lidí byla většina a patřili sem i její rodiče a kamarádi, vždy stála v dešti sama. 

Nejraději  totiž jen tak stála a nechala řetězy vody kapat na její  zmrzlé tělo. Nohy v tátových holínkách
máchala v kaluži a jen tak pozorovala déšť.

A pak si všimla svého odrazu v louži. Byl to zkreslený obraz její samotné. Akorát byl špinavý. Zablácený.
Zabahněný. Doufala, že ona sama taková není. 

54



Pozorovala kruhy, které se tvořily na hladině. Velký kruh. Trochu menší. Ještě menší. Malinký. A ty další
kruhy, které se ztrácely v nekonečnu. Nebo aspoň jemu blízko.
Zamyslela se. Ta louže tam byla jen proto, že pod ní byla v zemi díra. Jen nepatrná. Jen menší prohlubeň.
Tak trochu chyba země. Nesrovnalost půdy. Nepravidelnost. Výjimka. 
A pak naprší. Voda schladí pravidelnost. A celý svět steče do díry. Do louže. Jen aby zrcadlila svět. Aby
odrážela pravidelnost a dokonalost. Aby nebyla chybou.

Ale je louže díra v zemi, nebo jen vše ostatní moc vyčnívá? Přemýšlela. To asi nikdy nezjistí.
Ale  mezi  světem mimo louží  a  světem v louži  je  velký rozdíl.  Ve světě  mimo louži  je  vše  realistické,
ohmatatelné,  opravdivé.  Zato  odraz  v louži  jen  dokazuje,  že  nic  doopravdy není.  Že  svět  je  jen malba
nakreslená vodovkami kdesi v časoprostoru. V prachu. V nekonečnu. A že se rozpíjí. Pomalu, ale jistě. Že za
chvíli tu nebude nic, jen jedna velká rozpitá kaluž, ve které si právě máčela nohy.
Vedle louže, naproti přes cestu, rostly sedmikrásky. Přeběhla přes silnici a jednu utrhla. Jen květ, bez stonku.
Opatrně jí položila na hladinu vody. I její odraz se zrcadlil v louži. 
Silnice  byla  trochu  z  kopce,  takže  se  přebytečná  voda  vylévala  z  koryta  kaluží  a  v  malých  potůčcích
odplouvala někam dál.
Sedmikráska několikrát obkroužila tvar louže a pak se přidala k vodě, která jí opouštěla a plula dál svou
vlastní cestou. 
Sedla si na bobek a pozorovala květinku, jak odplouvá dál a dál. Nejdřív za ní chtěla běžet a postrkávat jí,
kdyby se někde zasekla. Ale to je věc osudu, jestli jí nechá někam doplout. 
A donekonečna stejně nedopluje. V nekonečnu nejsou kaluže. V nekonečnu je vše opravdové.
Už nevěřila, že dopluje do moře. Ale věřila, že někam ano. A že tam svět bude lepší a nebude mít potřebu se
špinavě odrážet do kaluží, kde plují sedmikrásky.

Odráží se svět v louži nebo louže ve světě? Pomyslela si. Nevěděla. Musí to vědět. Všichni říkají, že děti
jsou na filozofické otázky moc malé. A nejsou náhodou dospělí na filozofické otázky moc velcí?

"Odráží se svět v louži nebo louže ve světě?!" Zakřičela do prázdné ulice. Nikdo jí neodpověděl. Jen ozvěna
jí dokazovala, že nekonečno existuje. 

"...nebo louže ve světě..." 
"...ve světě..."
"....tě...."

Vzpomněla si na špínu v kaluži a na špínu v životě. Na sebe v louži a na sebe v životě. Na nekonečno v louži
a nekonečno v životě. Možná je svět a louže to samé.
A když se změní svět, změní se i odraz v louži. Funguje to i naopak? Změní se svět, když se změní odraz v
louži?

Nevěděla.
Ale bylo jí jen pět let. Ještě byla dítě. Nepotřebovala to vědět. 

A pak se rozpršelo víc. Blesk. Počítala vteřiny. Teď i hrom. Už musí domů, jinak se bude maminka zlobit.
Otřela si mokré holínky rukavicemi a rozběhla se domů.

Ani si nevšimla, že její odraz v louži zůstal, i když už se neměl od koho odrážet. Odraz nebyl odraz. Odraz
byl život. A pomalu se rozpíjel do kaluže.

Nevšimla si toho, protože to nepotřebovala vědět. Stačilo jí jen o tom přemýšlet. Stačilo jí nevědět.

Stačilo jí jen pozorovat déšť.
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Elišce z planety Země
Jakub Tulinger   

                                                                                    

Víš, někdy sním o řece, 
  a to by ses divila, kolikrát mi tě vítr přinese,
     a v tu ránu je ve všem zmatek,
                 lidé se diví, země sténá,
                      děti už nechodí do školy, 
                        rodiče už nečekají před 
                            branami, nezapomínají, 
                              nepracují, nehádají se... prostě už nejsou.

                                  Jediné, co tu zbylo, je jen starý dub u křížku...

                                 Věřila bys, že mu děti otrhaly všechny listy?
                              Možná se mi to jen zdálo,
                          třeba opadaly,
                        ale stejně si myslím, že je otrhali oni
                    malý zmatení ďáblové.

 
 Ani čas už neplyne,
  jen tiše opadává a nám nezbývá nic jiného,

než ho kousek po kousku shrabovat do černých igelitových pytlů.
Pamatuješ si, jak když jsme utrhli jen jeden jediný list,

projela našimi těly příjemná závrať?
Jako bychom hleděli do oken našich  domovů

a měli vždy, co dělat...

Vše je pryč
a 

mě nejvíc mrzí, že tu teď nejsi, Eliško.

J.T.
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POSELSTVÍ Z PLANETY ZEMĚ 
- BÁSEŇ-KALIGRAM

Kateřina Nováková, 15 let

      Na mysli mi tane 
    otázka, je-li život i jinde ve                 vesmíru, na dlani
      prohlížím běláska, křídla má jako z papíru. Vesmír je plný 
        kulatých                           tvarů, planety, hvězdy i kapky vody, 
            než skončí              můj život nezdarů, chci vědět, jak to na světě 
               chodí. Známý    fyzik Aristoteles zjistil před mnoha lety, že nej-
                       významnější pro nás z těles, tedy náš svět, že je kulatý. Poz-
                             ději v osmnáctém století už každý věděl, co je to atom, že 
                                    se z něj skládá každé prostředí, přišel na to fyzik Dal-
                                           ton. Neuběhlo ani sto let, odhalilo se, co atom 
                                       ob         sahuje, že kulaté jádro tvoří jeho střed, Ruther-
                                         fordův         pokus to vysvětluje. Opravdu by mě   zají-
                                              malo,             jestli jsou atomy něco jak pla              nety,
                                                  že na nich           žije třeba tvorů málo,                     možná
                                                            si staví i               rakety. Třeba                        je vesmír
                                                                    také organis         mus, planety jsou jeho atomy, je 
                                                                                                         pravda, že proti je racionalismus,
                                                                                                                ale fyziky to jist ě ohromí.       

Sborník z literární soutěže Vyšehradská vize 2016.

Ladislav Zelinka a kolektiv autorů. Vyšehradská vize.
https://ladislavzelinka.wordpress.com/vysehradska-vize-hnuti-a-literarni-souteze/

Vyšehradská vize je zájmový spolek, literární web a iniciativa zaměřená na podporu
literatury, kultury, ekologie a zdravého soužití s přírodou.
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