
interview, které poskytl reportéru harmondské televi-
ze profesor Valentin Pillman, poté co obdrÏel Nobelovu
cenu v oboru fyziky za rok 19..

– Pane profesore, domnívám se, Ïe prvním va‰ím velk˘m ob-
jevem byl takzvan˘ PillmanÛv radiant...

– Obávám se, Ïe se m˘líte. PillmanÛv radiant není
ani první, ani velk˘. A vlastnû to ani není Ïádn˘ objev.
A rozhodnû ne mÛj.

– Îertujete. PillmanÛv radiant zná kaÏd˘ ‰koláãek.
– To chápu. VÏdyÈ PillmanÛv radiant, ehm, objevil

opravdu ‰koláãek. BohuÏel si nepamatuji jeho jméno.
Ale podívejte se do Stetsona, do Dûjin Náv‰tûvy, tam
najdete v‰echno. Radiant objevil ‰koláãek, koordináty
uvefiejnil studentík a z jakéhosi podivného dÛvodu byl
radiant pojmenován po mnû.

– Objevy mívají nûkdy dramatické osudy. Pane profesore,
nemohl byste vysvûtlit na‰im divákÛm...

– Poãkejte, krajane. PillmanÛv radiant je velice jed-
noduch˘. Pfiedstavte si, Ïe byste roztoãil globus a pak
do nûj zaãal pálit z revolveru. PrÛstfiely vytvofií na glo-
busu jakousi plynulou kfiivku. Taková je podstata toho,
ãemu vy fiíkáte mÛj první velk˘ objev: v‰ech ‰est Pásem
Náv‰tûvy je rozloÏeno na povrchu na‰í planety tak, jako
kdyby nûkdo vystfielil do Zemû ‰estkrát z pistole umís-
tûné v jistém bodû na linii Zemû–Deneb. Deneb je alfa
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souhvûzdí Labutû a onen bod, z nûhoÏ se ‚stfiílelo‘, je
právû PillmanÛv radiant.

– Díky, profesore. Milí Harmonìané, teì snad kaÏd˘
z nás pochopil, co je to PillmanÛv radiant. A kdyÏ uÏ jsme
zaãali mluvit o Náv‰tûvû, dovolte mi pfiipomenout, Ïe zrov-
na v tûchto dnech uplynulo tfiináct let od oné události. Pane
profesore, nechcete fiíci HarmonìanÛm pár slov k tomuto ju-
bileu?

– Ale co? VÏdy jsem tenkrát v Harmondu ani nebyl.
– Nevadí. Bude to je‰tû zajímavûj‰í, kdyÏ nám fieknete, jak

na vás zapÛsobilo, kdyÏ jste se dovûdûl, Ïe se právû ve va‰em
mûstû objevily bytosti patfiící k mimozemské supercivilizaci.

– Po pravdû fieãeno, myslel jsem si, Ïe je to novináfi-
ská kachna. Nedovedl jsem si pfiedstavit, Ïe by se v na-
‰em malém, útulném Harmondu mohlo nûco takové-
ho stát. Kdyby to byla Gobi nebo Nov˘ Foundland, byl
bych tomu snad uvûfiil, ale u nás v Harmondu?

– Ale ukázalo se, Ïe to nebyla kachna...
– Nebyla.
– A potom?
– Potom mne najednou napadlo, Ïe Harmond a dal-

‰ích pût Pásem Náv‰tûvy... ne, ne, promiÀte, pÛvodnû
byla známa jenom ãtyfii Pásma... tvofií body jedné jedi-
né plynulé kfiivky. Vypoãítal jsem koordináty a poslal
jsem to do ‚Nature‘.

– O osud rodného mûsta jste se neobával?
– Ani ne. To, Ïe jsem uvûfiil v Náv‰tûvu, je‰tû nezna-

menalo, Ïe jsem povaÏoval za pravdivé zkazky o hofií-
cích ãtvrtích, o pfií‰erách, které poÏírají v˘hradnû dûti
a starce, o krvav˘ch bojích mezi nezniãiteln˘mi vetfiel-
ci a na‰imi hrdinn˘mi tankov˘mi vojsky.

– Ano, v tom ohledu jste se nem˘lil. Kamarádi novináfii se
tenkrát moc nevyznamenali... Ale vraÈme se k vûdû. Objev ra-

Arkadij a Boris Strugaãtí8
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diantu byl vá‰ první pfiíspûvek k vysvûtlení záhad Náv‰tûvy,
ale jistû ne poslední...

– M˘líte se: poslední.
– Nepochybnû jste v‰ak pozornû sledoval mezinárodní v˘-

zkumy v Pásmech Náv‰tûvy...
– Zajisté. âas od ãasu si prolistuji Vûstník.
– Vûstník? Máte jistû na mysli Vûstník Mezinárodního ústa-

vu mimozemsk˘ch civilizací?
– Ano.
– A kdybyste mûl uvést nejv˘znamnûj‰í objev za tûch uply-

nul˘ch tfiináct let?
– Skuteãnost Náv‰tûvy.
– PromiÀte, nechápu...
– Fakt Náv‰tûvy je nejv˘znamnûj‰ím objevem nejen

za posledních tfiináct let, n˘brÏ za celou dobu existen-
ce lidstva. Kdo byli Hosté, to není nejdÛleÏitûj‰í. Ani od-
kud pocházeli, proã se zde objevili, proã zde byli tak
krátce a kam zmizeli. Podstatné je to, Ïe nyní víme na-
prosto urãitû, Ïe lidstvo není ve vesmíru samo. Vût‰í ob-
jev uÏ Ústav mimozemsk˘ch civilizací nikdy neudûlá.

– To, co jste právû fiekl, pane profesore, je stra‰nû zajímavé,
ale já mám na mysli objevy abych tak fiekl technologického
rázu. Objevy, kter˘ch by mohla vyuÏít na‰e pozemská vûda
a technika. VÏdyÈ nejv˘znamnûj‰í vûdci na‰í doby soudí, Ïe ná-
lezy v Pásmech Náv‰tûvy mohou zmûnit bûh na‰ich dûjin.

– Ne, ne, já nejsem stoupencem tohoto názoru. A po-
kud jde o konkrétní nálezy, to nemohu posoudit, ne-
jsem odborník.

– Ale vÏdyÈ uÏ druh˘ rok pracujete jako konzultant v Ko-
misi OSN pro otázky Náv‰tûvy...

– To je sice pravda, ale se studiem mimozemsk˘ch ci-
vilizací nemám nic spoleãného. V KOPRON zastupuji
spolu s dal‰ími kolegy mezinárodní vûdeckou vefiejnost,
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kdyÏ je na pofiadu kontrola usnesení OSN o zmeziná-
rodnûní Pásem Náv‰tûvy. ¤eãeno zjednodu‰enû: dbá-
me, aby tajemn˘mi pfiedmûty nalezen˘mi v Pásmech
disponoval v˘hradnû Ústav mimozemsk˘ch civilizací.

– A má snad na zmínûné záhady zálusk je‰tû nûkdo jin˘?
– Má.
– To máte na mysli stalkery?
– Co je to?
– Tak se fiíká u nás v Harmondu dobrodruhÛm, ktefií s na-

sazením vlastního Ïivota podnikají v˘pravy do Pásma a pfii-
ná‰ejí odtud v‰echno, co se pfiinést dá. Je to u nás abych tak
fiekl nové povolání.

– Aha. Ne, tím se my nezab˘váme.
– Jistû, to je vûc policie. Ale kdyÏ se tím nezab˘váte, ãím se

vlastnû zab˘váte, pane profesore...
– âást nálezÛ z Pásem se dostává do rukou neodpo-

vûdn˘ch lidí a organizací. My se zab˘váme dÛsledky to-
hoto stavu.

– Nemohl byste mi to vysvûtlit trochu konkrétnûji, pane pro-
fesore?

– Nechcete radûji mluvit tfieba o umûní? Diváky ur-
ãitû zajímá mÛj názor na hereãku takového formátu,
jako je Lois Millerová...

–To víte, Ïe ano. Ale dokonãeme nejdfiív problematiku vûdy.
Vy sám jako vûdec se mimozemsk˘mi záhadami zab˘vat ne-
hodláte?

– TûÏko fiíct... MoÏná Ïe ano...
– Neplyne z toho náhodou, Ïe se snad jednoho krásného

dne objevíte na ulicích svého rodného mûsta k veliké radosti
nás HarmonìanÛ?

– Vylouãit se to nedá.

Arkadij a Boris Strugaãtí10
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1/ Roderick Shoehardt, 23 let, svobodn˘, laborant
harmondské poboãky Mezinárodního ústavu mi-
mozemsk˘ch civilizací.

Veãer pfiedtím jsme spolu stáli ve skladi‰ti – bylo to po
práci, zb˘valo shodit montérky a zajít do baru Borsht
(podle jakési ruské polévky) na sklenku nûãeho tvrdé-
ho. Já jsem jenom tak podpíral zeì, cigaretu v ruce –
nemohl jsem se doãkat, aÏ si zapálím, vÏdyÈ uÏ jsem celé
dvû hodiny nekoufiil! Ale on se pofiád je‰tû vrtal v tom
svém harampádí: jeden sejf nacpal, zavfiel a zapeãetil,
ale to mu nestaãí, stojí u druhého a skládá tam skofiepi-
ny z transportéru. KaÏdou si napfied prohlédne ze v‰ech
stran a pak ji opatrnû uloÏí do trezoru. Heká pfii tom,
jsou to tûÏké potvory, kaÏdá váÏí ‰est a pÛl kila.

Se skofiepinami se Kirill párá uÏ stra‰nû dlouho a sou-
kromû si myslím, Ïe to Ïádn˘ v˘sledek nepfiineslo. Kdy-
bych já byl na jeho místû, dávno uÏ bych se na to vyka‰-
lal a zaãal za ty peníze dûlat nûco jiného. I kdyÏ – to
musím fiíct – skofiepiny jsou opravdu divné haraburdí, ro-
zum nad tím zÛstává stát. Nûco jsem se jich natahal, ale
kdykoliv se na skofiepinu podívám, zaãne mi to zase vrtat
hlavou. Dva mûdûné disky velké jako pod‰álky na ãaj, ne
tlust‰í neÏ takov˘ch pût milimetrÛ, a mezi nimi vzdále-
nost ãtyfiicet centimetrÛ. Jenom ta vzdálenost, jinak nic
– zkrátka a dobfie dokonalá skofiepina. Kdo chce, mÛÏe
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tam strãit ruku. A kdyÏ se nûkdo zaãne divit tak, Ïe úpl-
nû zblbne, mÛÏe tam nacpat hlavu: nic tam není, jenom
prázdno a vzduch. A pfiitom tam nûco b˘t musí, nûjaká
síla, protoÏe nikdo je‰tû nedokázal pfiiplácnout oba disky
na sebe, ani odtrhnout jeden od druhého.

Kdo to nevidûl, tomu je tûÏké ten krám popsat, prá-
vû proto, Ïe je to tak jednoduché. Je to to samé, jako
kdyby mûl ãlovûk nûkomu popsat sklenici nebo ‰tam-
prli. To se prostû nedá, právû proto, Ïe na tom nic není.
V kaÏdém ãísle Vûstníku jsou o skofiepinách dlouhé ãlán-
ky, plno fotografií a kreseb, ale já myslím, Ïe z toho nor-
mální ãlovûk taky nezmoudfií.

A s tímhle se Kirill párá uÏ skoro rok. Pracuju u nûho
od zaãátku a dodne‰ka vlastnû nevím, co ten ãlovûk
vlastnû chce, a mám-li b˘t upfiímn˘, ani po tom moc
nepátrám. AÈ to vylu‰tí nejdfiív sám, pak si ho moÏná
poslechnu. Vím jenom to, Ïe by chtûl aspoÀ jednu sko-
fiepinu vykuchat, rozleptat kyselinou, udûlat z ní plac-
ku, roztavit ji v ohni. Pak by bylo v‰echno jasné: Kiril-
lovi by pûknû podûkovali a svûtová vûda by si lebedila.
Ale to je hudba budoucnosti, o tom jsem pfiesvûdãen,
i kdyÏ nejsem Ïádn˘ vûdec. Zatím se Kirillovi nic po-
dobného nepodafiilo, i kdyÏ se úplnû zhuntoval. Ze‰e-
divûl, pfiestal mluvit, oãi má jako nemocn˘ pes a obãas
mu taky slzí jako psovi. Kdyby to byl nûkdo jin˘, vûdûl
bych si dávno rady, napili bychom se spolu, pak bych
ho zavedl k nûjaké prima holce, pak bychom se zase na-
pili a ‰lo by se k dal‰í holce, a za t˘den by musel b˘t vy-
léãen˘. Ale pro Kirilla taková medicína není, je zkrát-
ka a dobfie z jiného tûsta.

Stojím tedy ve skladi‰ti a koukám na nûho, na ty
jeho zapadlé oãi, a je mnû ho líto, sám nevím proã.
A pak jsem mu to fiekl. âert ví, proã jsem to udûlal.

Arkadij a Boris Strugaãtí12
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„Ty, Kirille,“ povídám mu. „Mûl bys zájem o skofiepi-
nu, která je plná?“

„Skofiepina, která je plná?“ ptá se Kirill a vra‰tí ãelo,
jako kdybych mluvil hotentotsky.

„No,“ fiíkám, „pro mû skofiepina, pro tebe magnetická
past, objekt ãíslo 77 lomeno B. Ale ta, o které mluvím,
má cosi uvnitfi. Takové namodralé je to.“

„Poãkej,“ brejlí na mne. „Tady takováhle vûciãka, je-
nom s tím rozdílem, Ïe mezi obalem nûco je?“

„No.“
„A kde to je?“
UÏ jsem ho vyléãil! Koukám, jak ‰picuje u‰i.
„Pojì si zakoufiit,“ zvu ho.
PoloÏil rychle skofiepinu do trezoru, zavfiel dvefie, oto-

ãil tfiiapÛlkrát a ma‰írovali jsme nazpátek do laborato-
fie. Kirill skákal pfies ãtyfii schody najednou a cigaretu
mi samozfiejmû nedopfiál. Za obyãejnou skofiepinu platí
Ernest ãtyfii stovky, za tu moji by se nedoplatil, to by
byla moje pomsta, jak by klopil, ale v tu chvíli jsem na
to nemyslel, kdyÏ jsem vidûl, jak Kirill skáãe po scho-
dech. ¤ekl jsem mu v‰echno: jak ten krám vypadá, kde
je a jak by se to dalo dostat s nejmen‰ím rizikem. Vytáhl
hned mapu, na‰el si na ní tu garáÏ, poloÏil na ni prst
a pak se na mne podíval; samozfiejmû hned pochopil,
co jsem vlastnû zaã, jak by taky ne, jiné vysvûtlení ne-
bylo.

„Tak takhle je to s tebou,“ povídá a smûje se ‰Èast-
nû. „Díky za ten tip, podíváme se tam. Hned zítra
ráno. Ohlásím to na devût hodin, zaÏádáme o pro-
pustky a o ‚papuãi‘, v deset se pokfiiÏujeme a vyrazí-
me. Co fiíká‰?“

„Prima,“ já na to, „ale kdo bude tfietí do party?“
„Naã?“
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„Ne, ne,“ vrtím hlavou, „to nebude Ïádn˘ v˘let do
pfiírody. Co kdyÏ se nûco stane? Pásmo je Pásmo,“ po-
vídám, „a pofiádek je pofiádek.“

Pousmál se a pokrãil rameny:
„Dobrá, ty má‰ zku‰enosti, dám na tebe.“
Samozfiejmû Ïe mám zku‰enosti. A vím taky, proã

navrhoval, Ïe se tam vypravíme sami dva: kvÛli mnû,
aby nikoho nenapadlo, Ïe se tam vyznám. Ale pracov-
níky ústavu do Pásma ve dvojicích nepou‰tûjí. Musí b˘t
tfii: dva pracují, tfietí pozoruje a v pfiípadû nutnosti fiek-
ne, jak to bylo.

„Co Austin?“ ptá se Kirill. „Ale toho ty asi nebude‰
chtít. Nebo ano?“

„Ne, ne,“ fiíkám, „jenom ne Austin. Austina si vezmi
nûkdy jindy.“

Austin není ‰patn˘ chlap, odvahy i strachu má prá-
vû akorát, ale je poznamenan˘. Kirill tomu nerozumí,
ale já to poznám hned: jakmile si ãlovûk zaãne myslet,
Ïe zná Pásmo naprosto dokonale a Ïe se mu nemÛÏe nic
stát, skonãí to s ním ‰patnû. Jistû, kdo chce kam... ale
asistovat u toho – to ne.

„A co Tender?“ ptá se Kirill.
Tender je KirillÛv druh˘ laborant. Kliìas, ten by u‰el.
„Není Ïádn˘ mladík,“ fiíkám. „A má dûti...“
„Ale v Pásmu uÏ byl.“
„âert to vem,“ mávnu rukou, „aÈ jde Tender.“
No a pak jsem mazal do Borshtu, protoÏe mi kruãe-

lo v bfii‰e hlady a v krku jsem mûl saharu, on zÛstal
v laboratofii – nad mapou.

KdyÏ jsem ráno pfii‰el do ústavu, zastavil mû serÏant,
kter˘ mûl sluÏbu u vrátnice. Takov˘ ãahoun ze ·véd-
ska, loni jsem se s ním porval, mûl tenkrát v hlavû a za-
ãal otravovat Gutu.

Arkadij a Boris Strugaãtí14
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„Nazdar, kamaráde,“ povídá mi. „âlovûãe, Zrzku, po
tobû je sháÀka...“

„Pro tebe nejsem Ïádn˘ Zrzek,“ pfieru‰il jsem ho.
„A Ïádné kamaráde, s tebou jsem do ‰koly nechodil, ty
tyãko ‰védská pitomá.“

„Co blbne‰, Zrzku,“ diví se. „Tobû pfiece nikdo ani ji-
nak nefiekne.“

Mám pfied sebou cestu tam, to jsou vÏdycky nervy,
a kromû toho jsem je‰tû nemûl ani lok: popadl jsem ho
za opasek a fiekl mu pûknû od plic, co je zaã a kam má
jít. Odplivl si, vrátil mi sluÏební prÛkazku a úfiedním
hlasem mi oznamuje:

„Pane Shoehardte, máte se dostavit okamÏitû k náãel-
níkovi bezpeãnostního oddûlení kapitánu Herzogovi.“

„No vidí‰, jak ti to jde,“ chechtám se mu. „Jenom se
snaÏ, serÏante, stane‰ se poruãíkem.“

Ale myslím pfiitom na nûco jiného: proã mû asi volá
Willy Herzog v pracovní dobû? Jdu. Má kanceláfi ve
ãtvrtém poschodí, pûknou kanceláfi, ale okna zamfiíÏo-
vaná jako u policajtÛ. Sedí za stolem, pokufiuje ze své
d˘mky a pí‰e cosi na stroji; v rohu se hrabe v Ïelezné
skfiíni serÏantík, kterého neznám – zfiejmû je tady nov˘.
Takov˘ch serÏantÛ je v ústavu fÛra – chlapi jako hory,
tváfie ãervené, záfií spokojeností: proã by taky ne – do
Pásma nikdo z nich nemusí a na svûtové problémy tih-
le chlapíci ka‰lou.

„Dobr˘ den,“ pozdravil jsem. „Pr˘ mû hledáte.“
Willy se dívá skrz, jako kdybych byl prázdné místo,

odstrãí stroj, poloÏí pfied sebe tlustou sloÏku a zaãne v ní
listovat.

„Vy jste Roderick Shoehardt?“ zeptá se koneãnû.
„Uhodl jste,“ fiíkám a neklidnû se pochechtávám.
„Jak dlouho jste v ústavu?“
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„Tfietí rok.“
„Îenat˘?“
„Vlk samotáfi,“ povídám. A dodám: „Sirotek.“
Willy se otoãí k serÏantovi a dá mu rozkaz:
„SerÏante Lummere, jdûte do archivu a pfiineste spis

ãíslo sto padesát.“
SerÏantík zasalutoval a vypadl a Willy pra‰tí pûstí do

své sloÏky a ptá se tvrdû:
„Zase zaãíná‰?“
„Co zaãínám?“
„AspoÀ nelÏi. Dobfie ví‰, o ãem mluvím. Dostali jsme

zase hlá‰ení.“
To mi tak scházelo, fiíkám si v duchu.
„Kdo co hlásil?“
„To není tvá vûc. Já ti chci fiíct jenom jedno, konec-

koncÛ tû znám dost dlouho, abych na to mûl právo.
Nech toho, skoncuj s tím definitivnû. Jestli tû chytnou
je‰tû jednou, tak z toho se ‰esti mûsíci nevyvázne‰.
A z ústavu tû vyhodí bez pardonu, na to mÛÏe‰ vzít
jed.“

„To vím taky,“ pfiem˘‰lím nahlas.
Tohle opravdu vím. Ale která svinû mû udala, to ne-

vím.
Willy se uÏ zase dívá sv˘ma olovûn˘ma oãima, pota-

huje z prázdné d˘mky a listuje ve sloÏce. To znamená,
Ïe serÏant Lummer je uÏ zpátky se spisem ãíslo sto pa-
desát.

„Dûkuji vám, Shoehardte,“ povídá kapitán Willy
Herzog alias Kanec. „To je v‰echno, co jsem potfieboval.
MÛÏete jít.“

Tak jsem ‰el do ‰atny, oblíkl se do eráru, zapálil jsem
si a pofiád pfiem˘‰lím: kdo to mohl ‰plíchnout? Pokud
to byl nûkdo z ústavu, pak se nemám ãeho bát, tady
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o mnû nikdo nic neví a vûdût ani nemÛÏe. A hlá‰ka
z policie se taky mÛÏe t˘kat jenom star˘ch záleÏitostí.
Îe by chytli MrchoÏrouta? Ten by potopil kaÏdého, aby
se z toho sám dostal. Lámu si hlavu, ale nikam to ne-
vede. V Pásmu jsem byl naposled pfied tfiemi mûsíci, co
jsem pfiitáhl, je prodané a prachy fuã. Pfii ãinu mû ne-
chytli, takÏe si na mnû nic nevezmou; jsem kluzk˘ jako
úhofi.

AÏ na schodech se mi rozsvítilo. Vrátil jsem se do ‰at-
ny a zapálil si je‰tû jednu. Vûc byla jasná – dneska ani
zítra, ba ani pozítfií do Pásma nemÛÏu. Ti ‰akalové mû
zase hlídají, vzpomnûli si na mû, kdoví zda sami, nebo
s nûãí pomocí. Teì uÏ je to jedno, kdo to zavinil. Îádn˘
stalker, kter˘ má v‰ech pût pohromadû, nepáchne
k Pásmu, dokud ho hlídají, natoÏ aby lezl dovnitfi. Musím
zkrátka a dobfie zalézt do kouta a ne‰tûkat. CoÏe, Pás-
mo? Jaké Pásmo? Tam bych ne‰el ani sluÏebnû. Nechte
poctivého laboranta na pokoji. To je teì moje linie.
KdyÏ jsem si tohle ujasnil, ulevilo se mi, Ïe dneska do
Pásma nebudu muset. Ale jak to fieknu Kirillovi?

¤ekl jsem mu to na rovinu:
„Do Pásma s tebou nemÛÏu. Dej mi na dne‰ek nûja-

kou jinou práci.“
Vytfie‰til na mû oãi... Potom si mû odvedl do své kan-

celáfie, posadil na Ïidli a sám si sedl na okno. Zapálili
jsme si. Mlãíme, asi mu nûco dochází. Nakonec se mû
opatrnû zeptá:

„Stalo se nûco, Rode?“
Co mu mám na to fiíct?
„Ne,“ povídám nakonec, „nestalo se nic. Vãera jsem

hrál poker a Noonan mû obehrál o dvacku...“
„Nekecej,“ zarazil mû. „¤ekni mi v‰echno na rovi-

nu.“
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„NemÛÏu tam s tebou,“ fiíkám skrz zuby. „Pfied chví-
lí si mû zavolal Herzog. Chápe‰?“

Úplnû se sesypal. Oãi mûl jako nemocn˘ pudl. Kfie-
ãovitû si povzdechl, zapálil si dal‰í cigaretu a potichu
povídá:

„Rode, já nefiekl nikomu ani slovo.“
„Nech toho,“ povídám. „To vím taky.“
„Ani Tenderovi jsem nic nefiekl. Propustku jsem pro

nûho vypsal, ale ani jsem se ho nezeptal, jestli sou-
hlasí...“

Koufiím a mlãím. Co mám sakra dûlat?
„Co ti Herzog fiekl?“
„Co mi fiekl... Nûkdo mû udal, to mi fiekl.“
Podíval se na mû jaksi divnû, seskoãil z okna a zaãal

pfiecházet po kanceláfii sem a tam. A já jsem sedûl
a koufiil. Bylo mi ho úplnû líto a zavinil jsem to v‰ech-
no sám. UkáÏu chlapeãkovi lízátko, ale to lízátko je za
v˘kladem a obchod je zavfien˘.

Pak se najednou zastaví, nedívá se na mne a zeptá se
(slova z nûj lezou jako z chlupaté deky):

„Ty, Rode, a kolik mÛÏe stát taková plná skofiepina na
ãerném trhu?“

Napfied jsem to nepochopil: Ïe by to chtûl koupit?
Kde by vzal peníze? On, vûdec z ciziny, ke v‰emu je‰tû
z Ruska! A pak mi to do‰lo: on si teì myslí, Ïe jsem mu
vãera hodil udiãku a dneska ho na ni chytám! A mÛÏu
mu to zazlívat? Stalker má rád prachy, nic neÏ prachy,
a za prachy prodá i svÛj vlastní Ïivot.

Koukám na nûho a vidím, Ïe mû neodsuzuje, je
z toho jenom smutn˘.

„Ke garáÏi,“ fiekl jsem nakonec, „se sluÏební v˘pravy
je‰tû nikdy nepodnikaly. Ani trasa není je‰tû stanove-
ná, to dobfie ví‰. A pfiedstav si, Ïe se ‰Èastnû vrátíme
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nazpátek a tvÛj Tender se zaãne chlubit, jak jsme si to
namífiili rovnou ke garáÏi, vzali tam, co jsme chtûli, a –
tradá nazpátek. Jako kdyÏ mû ty po‰le‰ pro nûco dolÛ
do skladu. V‰em dojde, Ïe jsme se tam vypravili najis-
to a Ïe jsme vûdûli, co tam je. Zkrátka a dobfie, nûkdo
z nás tfií uÏ tam byl pfiedtím. Kdopak asi? Chápe‰, co to
pro mû mÛÏe mít za následky?“

Civíme jeden na druhého a nefiíkáme nic. 
Pak tleskne rukama, zaãne si je mnout a dûlá, Ïe se

vlastnû nic nedûje:
„KdyÏ to nejde, tak to nejde. Je mi to jasné, Rode,

nemám ti to za zlé. Vypravím se tam sám. Snad to
zvládnu. VÏdyÈ uÏ jsem tam byl taky...“

RozloÏil si na oknû mapu, opfiel se rukama, brejlí do
mapy a je vidût, jak ho kuráÏ pomalu opou‰tí. Mumlá:

„Sto dvacet metrÛ... vlastnû sto dvacet dva... a je‰-
tû garáÏ... Tendera brát nebudu. Îe ho nemám brát,
Rode?“

„Samotného tû nepustí,“ fiíkám mu.
„Ale pustí, uvidí‰,“ mumlá dál. „Mám to dobré

u v‰ech serÏantÛ. I u poruãíkÛ. Tady ty náklaìáky se mi
ani trochu nelíbí. Tfiináct rokÛ stojí pod ‰ir˘m nebem
a jsou jako nové... Dvacet krokÛ od nich stojí benzino-
vá cisterna celá rezavá a náklaìáky pofiád jako nové...
Ne, to Pásmo!“

Zvedl hlavu od mapy a podíval se do okna. Okna
ústavu jsou z tûÏkého olovnatého skla a jsou obrácena
do Pásma, máme ho z na‰eho dvanáctého patra jako na
dlani a je to jin˘ svût.

Ale na první pohled ne. Na první pohled je to doce-
la obyãejn˘ koutek na zemûkouli. Slunko svítí, je to
pfiesnû takové, jaké to tady bylo pfied tfiinácti lety. Kdy-
by se tady z toho okna díval neboÏtík táta, niãemu by
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se ani nedivil, jenom by se moÏná zeptal: jak to, Ïe se
z továrního komína nekoufií, to je zase stávka, nebo co?
KuÏelovité hromady Ïluté hlíny, na slunku se bly‰tí
Cowperovy pfiedehfiívaãe, v‰ude plno kolejí a na kole-
jích lokomotiva s vozíky. Zkrátka a dobfie prÛmyslová
krajina, jak se obyãejnû fiíká. Jenom lidi tady nejsou –
Ïiví ani mrtví. A tamhle je ta garáÏ: dlouhé ‰edé stfievo,
vrata dokofián, pfied garáÏí nákladní auta. Tfiináct let
tam stojí a nic na nû nepÛsobí. Dobfie si toho v‰iml, má
postfieh. Nedej boÏe pustit se mezerou mezi dvûma ná-
klaìáky. Obejít se to musí – je tam taková puklina
v asfaltu, jenom jestli od té doby nezarostla kfiovisky.
Sto dvacet metrÛ – odkud to poãítal? Asi od první tyã-
ky. Má dobrou míru – víc to opravdu není. Vida, kni-
homolové se uÏ taky nauãili uvaÏovat prakticky...
Podívejme se, aÏ k haldû je cesta provûfiena a vyznaãe-
na, a ‰ikovnû! Tady je ten pfiíkop, u kterého zafival
Mûkk˘‰: dva metry od té jejich cesty! Nezbyl po nûm
ani mastn˘ flek – pohfibívat nebylo co. Takové uÏ je Pás-
mo: kdyÏ pfiinese‰ pln˘ pytel, je to zázrak, kdyÏ se vrá-
tí‰ cel˘, je to klika, kdyÏ tû netrefí kulka hlídky, mÛÏe‰
b˘t rád. V‰echno ostatní je zkrátka osud, nic jiného se
fiíct nedá. Podíval jsem se na Kirilla a zjistil, Ïe mû na-
pjatû pozoruje a chystá se mi nûco fiíct.

„Pane laborante Shoehardte,“ vymáãkne se nakonec,
„z oficiálních, podtrhuji: z o-fi-ci-ál-ních, pramenÛ jsem
zjistil, Ïe prohlídka garáÏe mÛÏe pfiinést velik˘ uÏitek
pro vûdeck˘ v˘zkum. Ptám se vás, zda jste ochoten po-
dílet se na v˘pravû do garáÏe. Prémie samozfiejmû za-
ruãena.“ A culí se jako rÛÏe v máji.

„Z jak˘ch oficiálních pramenÛ?“
„To je sluÏební tajemství, ale vám to koneckoncÛ fiíct

mÛÏu...“
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