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a pak jsem dodal unaveně jako něk-
do, kdo se chystá na rutinní cestu 
do pekla a zpátky: „Bude to dlouhý 
den, ale poddá se to. Poslední drink 
na cestu.“ Dopil jsem Martini, které 
chutnalo jako ocel. „Anit je u tebe 
volno? Pro Míu a pro Pea? Máš aspoň 
nějaké povlečení, které není pokryté 
zaschlým semenem?“

„Na to bych nevsázela,“ prohodi-
la Ruby sarkasticky a už se zvedala. 
Chňapla po svém Sony α7 za sto tisíc, 
jednou rukou vytáhla Anit na nohy  
a rázovala ven. Za ní ospalá Mía, pros-
mýkla se kolem stáda polonahých 
kleriků a opřela se do Gabriela. Bez-
vládného Pea jsem hodil na záda jako 
pytel mouky a vyrazili jsme městem, 
které se nacházelo v katatonickém 
šoku nejzazší noci, tiché, nehybné, 
jako zraněné zvíře skrývající se před 
predátory.

Anit bydlela v apartmánu pří-
mo nad Hlavním Nádražím. Z oken 
přehlížela celé údolí metropole, 
která před ní padala na kolena a na 
vzdáleném horizontu se zase zve-
dala na nohy. Byl to prostorný byt 
se spartánským vybavením – velké 
krystalicky bílé plochy, šedý ná-
bytek a lesklá dřevěná podlaha. Šlo  
o demonstraci extrémního puris-
mu, nic zbytečného, co by odvádělo 

tiletý cherubín s platinovými vlasy, 
mramorovou pletí, zářícím úsměvem 
a mladou krví. Chopil se čerst-
vého gin\tonicu, zacinkal ledem, 
přitiskl nápoj ke rtům, zavřel oči  
a v hloubi duše cítil rytmus. „Je to 
domluvené,“ řekl konečně, když do 
sebe vyklopil polovinu malarické 
hořkosti.

„Dobře,“ prohodila Ruby, stále 
uvelebená na polštáři Anitiných pr-
sou. „Ale pověz mi, jak jsi to dokázal 
zařídit zrovna teď ve čtyři ráno?“

„Všechno outsourcovali do Indie, 
dokonce i vedení. Domlouval jsem se 
s nějakým Debashishem.“

„Kdy tam máme být?“ Ruby  
se narovnala, poupravila si těsný 
nátělník a prohrábla černé vlasy.

„Zítra v deset,“ zazubil se Gabri-
el jakoby provinile. „Tedy vlastně už 
dneska v deset.“

„Ok, máme šest hodin, cesta do 
Berlína trvá čtyři a půl, pak musíme 
chytit taxi, vlak vyráží za třicet minut. 
Jestliže půjdeme teď, pro věci, hned 
zpátky,“ počítal jsem polohlasem  

Nad městem se ozvalo pár pra-
starých výstřelů. Prohnaly se pros-
tředkem noci a zmizely na okrajích 
metropole, kde se zlatý opar ztrácel 
do necivilizované tmy.

„Začíná revoluce,“ zvedla hlavu 
Ruby, ale hned ji zase položila zpátky 
do Anitina augmentovaného výstři-
hu.

Tou dobou jsme seděli v baru 
Cenzura, na stole pár foťáků a mno-
ho prázdných sklenic připomína-
jících figurky armád rozmístěné na 
plánu invaze nějakým šíleným gen-
erálem, celá skvadra namačkaná  
v rozpálené rohové kóji, já, napůl spící 
Peo, Ruby, Anit a černá královna Mía, 
tělo na tělu, zpocení, vysvlečení, po-
lonazí, ve vzduchu bušil The Phoenix 
od Fall Out Boy, pár kněžích Církve 
Omylů oblečených jen v talárcích se 
staralo o akutní duchovní potřeby  
a objednávali další várku gin\toniců, 

Manhattanů a nějaké ty Singapore 
Slingy pro dobrou náladu.

Hudba na pozadí marazmu 
přeskočila beat a v kóji se 

objevil Gabriel – sedmnác-

Zdar čtenáři!

Budeme ti tykat a zatím si tě moc nevážíme. Nic jsi pro nás doposud neudělal, ale když dočteš tento časopis do 
konce, bude to lepší.

Nacházíme se v době, která není, zrovna tak jako ty předešlé a z velké části ani ty budoucí, ničím výjimečná. Vyj-
ma základního faktu, že prostě je. Mír ani spravedlnost, natož pak harmonie se nekoná. Politické chátře se v cynické 
shodě podařilo bojiště přesunout do zaostalejších částí světa, kvalita běžně distribuovaných drog a porna klesá. 
Moderní lid tupě a spokojeně konzumuje vše, co se mu hodí do koryta a jediná obava, kterou doopravdy niterně  
a nefalšovaně pociťuje, je obava o ztrátu pohodlí.

Ve státním rozhlase řeční renomovaný psycholog. Od něho by se očekávalo, že se pokusí vysvětlit, proč dnes to-
lika lidem hrabe a proč s čím dál tím tragičtějšími následky. Místo toho, aby se ten vědecky otitulovaný prospěchář 
pokusil pojmenovat základní chorobu naší společnosti, blekotá něco o náboženském fanatismu. Transformace psy-
chologa v politika v přímém přenosu. Taky dobrá zábava.

Ruku na srdce tak dobří nejsme. Přinášíme několik próz a básní lehce brakového charakteru, které pevně věříme, 
pobaví a snad i přivedou k zamyšlení. Thématický okruh nebyl zcela záměrně nijak definován, ale i tak se nám  
z toho dere, čert ví proč, zrovna cyberpunk.

Příjemnou zábavu! 

Za redakční radu Meloun 

STROJOVNY
Karel Čížek

Pokračoání na str. 3



ROZVĚDČÍK XV. LISTOPAD 2016

3

do vodorovné polohy. Mía se probudi-
la a s nečekaným návalem zmatené 
energie, po půl hodině strávené  
v krajině snů, chtěla taky jet. O dvě 
lahve později Ruby vzala sportovní 
tašku plnou věcí, které mi s ní zůstaly 
potom, co jsme se museli odstěhovat  
z minulého bytu – několik foťáků, ob-
jektivů, notebooky, nějaké oblečení, 
pár lahví ginu a léky jejichž legál-
ní status byl přinejmenším sporný 
- život v krabici a stále na nohách, 
jako pomatení nomádi prchající před 
soumrakem. Hodil jsem Pea na rame-
no a vzal ho na cestu. V té chvíli nás 
nenapadlo nic lepšího.

Ve vlaku jsme si užili pár hodin 
neklidného spánku, který člověka ani 
trochu neosvěží, známý všem cesto-
vatelům a utečencům, kteří neviděli 
vlastní postel už šest měsíců.

Peo se probudil pár minut 
před konečnou stanicí, protáhl se, 
poškrábal se na štíhlých rukách, 
prohrábl černé vlasy a zívl: „Kde to 
jsme?“

„V Německu. Tady začínají čtyři 
dny focení evropských továren,“ 
odpověděla Ruby, která byla v tu 
chvíli vzhůru, tvář přitisknutou na 
okně a hypnotizovaně sledovala kra-
jinu ubíhající za okny.

„Ok,“ řekl Peo bez špetky údivu. 
Probudit se následující den v jiné 
zemi preferoval před probuzením 
v té stejné následující rok. Natáhl 
ruku a cvrnknul mě do ucha. „Vstávat 
Adame.“

Rychle jsme si zašli na jedi-
nou snídani která v tu chvíli dáva-
la nějaký smysl: černá káva, pizza  
a gin\tonic. „Potřebujeme hodně en-
ergie,“ vysvětlovala Ruby servírce, 
„jestli chceme přežít.“

Dvacet minut nato jsme stá-
li na okraji průmyslové zóny. Naše 
taxi mizelo v mračnech prachu  
a před námi se rozprostíral kom-
plex továrních hal ošklivý jako starý 
hřích, monotónní a neurčitý. Na vrát-
nici čekal manažer a náš doprovod  
v jedné osobě. Potřásli jsme si ruka-
ma.

...
Celou povídku naleznete na: 
http://k47.cz/povidky/strojovny

pozornost od požitků života, žádné 
blikající LED diody, žádné hodiny 
zařící do noci, skoro žádné hi-tech 
vybavení, jediná elektronika v bytě 
byl jeden router, jeden laptop a jeden 
telefon. Nic víc. Možná kromě zásu-
vky nočního stolku vyplněné AA bat-
eriemi a výběrem zařízení osazených 
velice efektivními vibračními moto-
ry.

„S kolika kluky ses vyspala v téhle 
posteli?“ zeptala se nepřítomně Ruby, 
když položila Míu na prostěradla.

„Asi tak šedesáti,“ odpověděla 
Anit fakticky, „možná o něco víc.“

„A holkama?“
„Taky šedesáti. Plus mínus. Jed-

nou nás tu bylo šest najednou.“
„A jak dlouho máš tuhle postel?“
„Rok a něco,“ zalovila Anit v pamě-

ti a odvětila bez náznaků studu nebo 
hanby.

Pea jsem složil vedle Míi. „A co 
teď, Ruby?“

„Já, ty, Gabriel, neohrožená trojice 
fotografů ze studia Superhighways of 
July a starý kontinent pod nohama,“ 
odpověděla ve stavu částečné lucid-
ity. V té době byla už příliš dlouho 
vzhůru, příliš dlouho bez odpočinku, 
na hranici latentní spánkové depri-
vace, kdy únava začíná mizet do mlh 
poblázněné katarze. „Chce ještě něk-
do jet s námi?“

„Já pojedu,“ nabídla se Anit, která 
zatím přinesla kafe, silou odpovídající 
LD50 kofeinu, připravené na jediný 
způsob, který v tu chvíli dával smysl. 
Sama byla taky unavená, ale žilami  
a mozkem ji korzovala ranní rezidua 
alkoholu, která si ještě nestačila sed-
nout do škraloupu kocoviny a paniky. 
„Proč ne?“

„Jsi fotografka?“
„Ne, ale jsem často fotomodelka,“ 

namítla Anit a Ruby po ní hodila svůj 
α7: „Tuhle stranu namiř na to, co ch-
ceš vyfotit, tohle zmáčkni, f/11, drž 
to pevně. Teď jsi oficiálně fotografka. 
Vítej do klubu.“

Otevřeli jsme víno, kterému Anit 
říkala fuck-wine – velice silný nápoj, 
po kterém se obvykle ona i partner 
nebo partnerka toho večera přesunuli 

Strojovny; pokračování ze str. 2 Sisyphos
Matěj Ptáček

Probuzená
lámeš kroky k umyvadlu
ruce
kohoutek a
ledová tříšť, jíž tváří piješ do 
dna
dnes už zase
- jak těžko se zvyká -
práce

Za luny vstáváš
 za luny se vracíš domů

když je čas naříkáš, že na nic 
není čas však
naříkat je k čemu?

Za luny spíš
a staré sny se hladem klepou
Není kam výš
jenom kam spadnout

Za luny vstáváš
za luny se vracíš domů
za luny spíš

a kámen kutálí se dolů. 
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jevil. Na to, jak k nám do newsroomu 
vlétla sýkorka. Držela se u stropních 
nosníků, odkud házela bobky na 
naše články, na politiky, na světovou 
ekonomickou krizi, módní trendy  
i investiční bubliny. V našem nespra- 
vedlivém světě zůstávala jedině sýkor-
ka spravedlivá - srala stejně na Amíky 
i na Rusy, stejně jako na rozhovor  
s Tomášem Klusem. Správa budovy s ní 
měla spoustu potíží. Přivolaná odchy-
tová služba ji nedokázala v té velké hale 
najít a odlovit, vlastně ani nechápu, jak 
jí z budovy nakonec dostali.

Vzpomínal jsem na onu snídani se 
slečnou Terezou na Lynchově náměstí. 
Polil jsem se kafem a připadal jsem si 
jako hrdina filmu s Pierrem Richar-
dem. Vyprávěla mi, jak ze sestřenice 
na Drážním úřadě získávala nějaké 
informace pro článek o proběhlém 
železničním neštěstí, a já jí zas říkal 
něco o teorii katastrof.

Jenomže dobrých chvil ubývalo, jak 
přibývalo stupidních článků na našem 
webu.

Tohle nebylo proč jsem tady  
a mikrovlný spoj na střeše mi vyp-
aloval díru do hlavy. Já, student statis-
tiky a ekonomie, jsem chtěl pros-
třednictvím svých článků šířit osvětu  
a finanční gramotnost mezi prostý lid  
a ne pomáhat s přeměnou Dobrého 
hospodáře na další bulvární plátek.

Sestoupil jsem po žebříku. Za-
vřel za sebou poklop s nápisem  
„Vstup zakázán!“ a odebral se ke svému 
počítači. Otevřel jsem emailového 
klienta a začal psát výpověď. Nazval 
jsem to „Vysoké umění nízkého titulku“.

Začínalo to slovy: V té době, když 
jsem objevil revizní přístup na střechu, 
začalo zlaté období dlouhých kuřáckých 
dýchánků na střeše budovy. Pod no-
hama mi jako včelí úl bzučela reda-
kce NKP, jednoho z nejvýznamnějších 
mediálních domů v zemi. Společnost 
mi tam nahoře dělala klimatizační jed-
notka sousedního předraženého bufetu  
a já se kochal výhledem do okolní  
čtvrtě, která pomalu, ale jistě podléhala 
gentrifikaci…

VYSOKÉ UMĚNÍ NÍZKÉHO TITULKU
Severák

V té době, když jsem objevil revizní 
přístup na střechu, začalo zlaté ob-
dobí dlouhých kuřáckých dýchánků 
na střeše budovy. Pod nohama mi jako 
včelí úl bzučela redakce NKP, jednoho  
z nejvýznamnějších mediálních domů 
v zemi. Společnost mi tam nahoře děla-
la klimatizační jednotka sousedního 
předraženého bufetu a já se kochal 
výhledem do okolní čtvrtě, která po-
malu, ale jistě podléhala gentrifikaci.

Sestupy už tak slavné nebyly. 
„Sháněl se po tobě nejvyšší, čeká na 
tebe v zasedačce,“ vylekal mě kolega.

Když si vás totiž do zasedačky 
zavolá šéf, kterého už jste dlouho 
neviděli, můžete dát krk na to, 
že je něco špatně. A když se vás pak 
zeptá: „Tak jak se vám u nás líbí, pane 
Potápka?“ Stane se ubíjející práce náh-
le zajímavou, odporné prostředí orig-
inálně řešeným a banda amatérů seh-
raným týmem profesionálů.

„Mám pro vás novou pracovní náplň, 
pane Potápka,“ začal šéf. „Budete dělat 
editora titulků na našem webu, budete 
procházet staré články a vymýšlet pro 
ně nové, chytlavější titulky.“ - „Ale… 
ale… já pro to nemám kvalifikaci. Vždyť 
já píšu ekonomické analýzy…“ - „Na- 
opak, jste pro tu práci ten nejlepší kan-
didát. Víme o vás, že jste za studií psal 
surrealistické básně. A to se vám teď 
bude hodit.“ - Zalapal jsem po dechu. 
Tušil jsem, že je vedení redakce velmi 
informovaná sebranka, ale až takhle?

„To byla jen mladická neroz-
vážnost,“ pokusil jsem se oponovat, 
ale šéf nereagoval. Měl jsem pocit, že 
se právě moje pracovní místo změni-
lo v houpačku a ta se začala povážlivě 
houpat.

Šéf se nadechl: „Víte co je, pane 
Potápka, účelem novin?“ - „No…  
O… Objektivně informovat čtenáře 
a zasvěceně komentovat aktuální 
dění?“ Vykoktal jsem naučenou defini-
ci. - „Hm? Omyl! To už dávno neplatí!“ 
opravil mě šéf a pokračoval: „Účelem 
novin je především uspokojit poptávku 

inzerentů. A k tomu potřebujeme 
především co?“ - „Hm… kvalitní 

obsah?“ zkusil jsem. - „Sakra, 
chlape, na kvalitní obsah 

vám sere pes! Potřebujeme 

především čtenost. A na čtenost jsou 
potřeba především chytlavé titulky  
a ilustrační obrázky.

Na vaše ekonomické analýzy nemají 
dnešní internetoví čtenáři ani čas, ani 
pozornost. Většina si jich stejně čte 
během pracovní doby. No a ti zbylí se 
zas jen na něco proklikli z facebooku. 
Sex, drogy a celebrity - to teď frčí a ne 
nějaké ekonomické analýzy,“ řekl šéf  
a potom odkryl karty.

Tedy - jen jednu kartu: „Tady jsem 
vám pro usnadnění vypsal různé 
chytlavé titulky z webu. Projděte si to  
a zkuste mi vymyslet pět příkladů, jak 
přejmenovat nějaké články z našeho 
archivu. Původní název, nový název 
a odkaz na článek. A do zítřejšího 
poledne to chci mít v mailu.“ - „Jistě, 
pane šéfredaktore,“ řekl jsem a převzal 
si papír.

Šéfredaktor se významně podíval 
na hodinky: „No… A já půjdu… Těši-
lo mě, pane Potápka, a doufám, že se 
vám i nadále bude u nás líbit.“ řekl šéf 
na rozloučenou a já v tom cítil na můj 
vkus moc sarkasmu. „Nashledanou,“ 
odpověděl jsem a snažil jsem se, aby to 
neznělo špatně.

Šéf zmizel ve víru vyššího manag-
mentu a já zůstal v zasedačce sám  
s chytlavými titulky: „Za výhružky 
bombovými útoky půjde vozíčkář 
sedět… Strážníci honili onanistu na 
Vinohradech… Stromy zabijáci u sil-
nic si vybrali další oběť… Zdrogovaná 
žena hodila po policistech nosála…“ 
A nakonec to nejzáhadnější, z ně-
jakého herního magazínu: „Co skrývá 
v kalhotách Agent Mlíčňák? Myš ale  
i motorovou pilu.“

Tak tohle chtělo hodně čerstvého 
vzduchu. Nejen vzduchu.

Pro tyhle případy jsem měl 
v tašce malý alobalový balíček 
a v něm zelený list.

Vylezl jsem na střechu a o chvíli 
později provoněla předražený bufet 
ta důvěrně známá vůně. To jsem foukl 
kouř do klimatizační jednotky Junkers.

Vzpomínal jsem na všechny ty do-
bré chvíle, co jsem v redakci zažil. Na to, 
jak mi jako elévovi otiskli první článek.  
Na první sólokachnu, kterou jsem ob-
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myšlenkovou kapacitu Sp-
asitele národa k takovým-
to mrzkým účelům hříchem jest  
a tak toho nechal. Nicméně théma chy-
tráckých aktivistů mu jaksi ulpělo.

Je to ale vykutálená pakáž. Jejich 
akční levice drze okupuje barák, kterej 
jí neříká pane, borci si tam nepokrytě 
kážou komunismus, točej pívo a hostěj 
exkurze vyhulenejch studentíků s pro-
fesory v čele. A neexistuje v Praze síla, 
která by s tím měla šanci něco udělat. 
Na druhou stranu zdánlivě serioznější, 
ale o to nebezpečnější pravice, se díky 
holomóckému Syrečkovi naprosto legál-
ně uhnízdila v Emauzích, začala si říkat 
IPR a spolu s cyklofanatiky z Automatu 
chce dobrého Pražáka odnaučit jezdit 
autem. Banda z IPRu je ale fakt docela 
tragikomická, protože ve skutečnosti 
byla Syrečkem zformována, aby přes ni 
mohl dojit pražský developery. Syreček 
časem vysmrádl, ale účinky IPRu po-
ciťuje matka Praha nadále... 

Nadchl se představou, že likvidace 
IPRu by měla proběhnout opravdu sty-
lově. Čili na velkém koncepčním jed-
nání všechny přítomné otrávit pros-
třednictvím bojového plynu Yperit. 
Koneckonců i celá klinika s Matějem 
v čele by šla elegantně, leč jednou  
a provždy, poslat když ne rovnou do 
pekla, tak alespoň do věčných lovišť 
Pražákova nezájmu. Ovšem jisté jest, 
že konečné vypořádání aktivistické 
otázky bude nutné spojit s něčím velmi 
zásadním, aby účel bez diskuzí posvětil 
nasazené prostředky. A byl tam, kde ve 
čtvrt na pět začal. Opět došel k tomu, 
že to chce něco NAPROSTO ZÁSADNÍ,  
a to jak pro Prahu, tak pro zbytek re-
publiky. Leč nově si nyní do plánu 
začlenil už zcela zkonkretizovanou 
likvidaci aktivistických sabotérů, prag-
maticky pojatou jako přidanou hodno-
tu realizace toho NAPROSTO ZÁSAD-
NÍHO. 

Je to prosté. Stačí stanovit dostatečně 
grandiózní a jasně DEFINOVANÝ CÍL 
(a to i z hlediska rozmazleného 
Pražáka), kolem kterého se spo-
lu s Pražákem semkne… ba víc 

No jasně Praha! Chce to něco, z čeho celá  
Praha, potažmo zbytek země, zatají 
dech. Herdek to jo, no ale co by to tak 
jako mělo bejt... 

Zcela nepochopitelně se najed-
nou dostavila mohutná, naprosto 
nežádoucí erekce. Prsty pravé ruky 
si začal jemně prohmatávat obličej,  
v horní části levé tváře kousek pod 
okem nahmátl ložisko bolesti, zjevně 
to zárodek pěkného beďara. Přemítání 
o spáse Prahy a národa se přetrhlo. 
Tisknouc palcem a ukazovákem, nyní 
už kapku nervozněji, bolístku pod 
okem říkal si: herdek co má bejt kurva, 
zase do prdele tohle...?

Nech toho a soustřeď se konečně 
na velký čin! Apeloval naň jeho vnitřní 
hlas. Ovšem hlas druhý, neméně 
vnitřní, ihned dodal, že prve je tře-
ba zdiagnostikovat neutuchající  
erekci, pak se zaměřit na ložisko hni-
su pod okem, a až po té je možné přejít  
k dalším úvahám o strategii insta- 
lace své osoby do Pantheonu velkých 
Čechů. Netuše proč, zjevil se mu 
znenáhla v plné kráse jemný obličej 
Matěje s pučícím beďarem na čele.

No pane jo! Rudo-zelenej, 
teplej aktivista, a v půl šestý ráno 
k tomu! Chvíli zlomyslně přemítal  
o tom, jak to asi dělá Matěj po 
ránu s ne zrovna chtěnou erekcí  
a s beďarem navrch. Ale pak ho 

první i druhý hlas ve vzácné 
shodě napomenuli,  

že plýtvati dra-
h o c e n n o u 

Probudil se ve čtvrt na pět ráno 
s nepříjemným pocitem, že se na něho 
zapomnělo. Herdek co  má tohle jako 
znamenat? Urputně zavíral vší silou 
oči, otáčel se ze strany na stranu, mlel 
se sem a tam, peřině nasadil několik 
velmi tuhých kravatek, ba i pravý hák 
padl, pak lowkick, pushkick, nakonec 
to odnesl ten neschopný blbec polštář, 
který vyfasoval pár hbitých loktů. Leč 
spánek už byl v nenávratnu. Musel si 
přiznat, že hned po ránu prohrál. Tedy: 
vzbudil se dříve než je třeba a následu-
jící hodinu může pouze pasivně ležet  
a čumět tupě do stropu než přijde čas 
na ranní rozcvičku. 

Přemítal o tom, co ho dnes čeká  
a do toho mu neustále probleskovaly 
fragmenty všech jeho spasitelských 
projektů, všechny ty hrdinské výz-
vy, koncerty, cesty, mise a závody, 
rally a fighty, dětská hřiště, mše, 
žraloci a kohouti až z toho nakonec 
byl takový neuspořádaný mišmaš. 
A tak mu došlo, že je toho tolik, 
že to vlastně ve finále neznamená 
vůbec nic. Ledovým pařátem 
se ho dotkla zoufalost. 

Je toho moc a to není dobrý. Moje 
národně-osudová síla nepatřičně řídne, 
jak semeno ozářeného leguána. Příliš 
mnoho ofenziv, válka na vícero frontách. 
Jsem všude a nikde. Na to už dojeli jiný 
velký borci.... Jinak. Chce to JEDNU 
PECKU. Chce to něco soustředěnýho,  
prostě jeden úder do cen-
tra v centru….  
 

SPASITEL PRAHY Z VYŠEHRADU
Meloun

Pokračoání na str. 6
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začíná nabývat strnulých kontur a zpr-
vu znuděný výraz lektora se na druhou 
stranu paradoxně pozvolna rozjasňuje 
v pobavený škleb, který distingovaný 
representant Albionu zdatně maskuje 
k ústům přiloženou dlaní.

Nicméně bojovník to nikdy nevzdá. 
Nikdy! These acts I eliminate barriers... 
dodává kuráž sám sobě a  jde tvrdě  
k meritu věci … and I finish the Circle of 
Prague!  ...little and big Circle, of course!

Nastává zhruba třívteřinová pauza, 
během které Nachovec bezmocně lapá 
po dechu a lektor konečně prohra-
je souboj s vlastním sebeovládáním  
a vyprskne smíchy.  

Ty vymaštěnej kreténe! Tobě snad 
padla činka na palici, ne?! vybuchuje 
zcela neobřadně Nachovec.

English Please Mr. Minister, english... 
do toho lektor.

Ty už si taky konečně vyser voko, ty 
zdegenerovanej jorkšíre! utíná ho ostře 
Nachovec a světe div se, ten dobrý Brit 
okamžitě pochopil sdělení ve sprosté 
řeči jedlíků knedlíků.

Ale já jsem chtěl jenom pomoct, celej 
život vlastně jenom paběrkuju, tak jsem 
chtěl pomoct pořádně, pomoct Praze, 
pomoct všem... skučí Spasitel.

Ticho! Už ani slovo primitive! ... de-
finitivně ho utne Nachovec ...teď mne 
dobře poslouchej. Myslíš to možná 
dobře, ale takhle se to vážně nedělá 
snad už ani v Číně. My víme moc dobře 
co s nima. My je totiž vezmem mezi 
sebe, dostanou funkce, budou na kan-
didátkách, pustíme je k pár zakázkám, 
budou sedět v komisích - placene-
jch samosebou... Prostě si ten aktiv-
istickej cirkus kompletně koupíme 
a to i s hajzlbábou. A Matěj? Ten se 
stane přinejmenším náměstkem, dost 
možná třeba ministrem... kámošům 
rozhází kšeftíčky, trafičky, bejváčky.. 
s čímž my co...? S čímž my nebudeme 
mít absolutně žádnej problém.... 
Zabíjení, brutalita, krev....Fuj! Hnus! 
Hnus! A do třetice hnus! Nač kretén-
sky bojovat, když máme demokracii?! 
My jsme moderní společnost a ta 
k boji požívá moderní  a pokrokové meto-
dy, řekl bych přímo humánní metody. 
My oponenty neposíláme do plynu, my 
s nimi děláme POLITIKU a tím NAPLNĚ-
JUME DEMOKRACII. Okruh se stane 
naším společným dílem, my vyhloubíme 
tunely, aktivisti zasadí stromy a květiny 
a každý si přijde na své. Mezi námi nemá 
hrubé násilí co dělat... vlivem opojné 

Hledí na ni poněkud vyjeveně, jeho 
plán se na této adrese zjevně ocitá v 
troskách, nicméně pokouší se o diplo-
macii.

Obávám se, že jste mne patrně ne 
zcela pochopila, chci pro Prahu dodělat 
okruh a zároveň zlikvidovat aktivis-
tickou verbež... Dál ovšem nemá šanci 
pokračovat, neboť je přerušen značně 
nediplomatickým řevem neuspoko-
jené samice.

Ticho blbe! To vy jste ne zcela pocho-
pil mne! Ostatně tak jako ta nekonečná 
fůra těch uslintanejch, plešatejch, zpo-
cenejch debilů, co mi tady každej boží 
den čeká přede dveřma. Ovšem vy na 
rozdíl od nich nenosíte kravatu, tak 
jsem si myslela...no, nic. Že prej skrzevá 
plzeň a yperit spasí Prahu! Další debil! 
Táhnětééé!!!

Opouštějíc chvatně kancelář 
primátorčinu, ostrý šlehanec jez-
deckého bičíku pocítil Spasitel na zá-
dech svých.

Dále podstupuje nechutnou cestu 
kanalizační stokou, aby se ocitl v tajné 
rezidenci ministra vnitra Nachovce, 
rafinovaně situované pod vyhnívací 
nádrží čistírny odpadních vod na 
Císařském ostrově. Ministrova ochran-
ka mu přislíbí audienci, ovšem Na-
chovec drží právě kondici angličtiny.  
V Bruselu se totiž rozkřiklo, že pan 
ministr neřekne anglicky ani hov-
no. Čili je zde zásadní podmínka, že 
veškerá konverzace se povede v jazyce 
anglickém. Spasitel váhavě přikývne.

Well what brings you to me, my 
brave friend? otevírá Nachovec obřad-
ním tónem konverzaci. Rozhovoru 
zůstal nicméně také přítomen znuděný 
lektor angličtiny. Zřejmě proto, aby 
kvalita Shakespearova jazyka neu-
trpěla příliš velké šrámy, či aby tento 
nebyl, bůh ochraňuj královnu, nekon-
trolovaně nahrazen sprostou mluvou 
jedlíků knedlíků.  

A on, zachránce Prahy a národa? 
Stojí tu před nimi jako školák a zažívá 
trému jako kdysi při prvním koncertě 
na chalupě u Davidových rodičů. Nuž 
tedy anglicky...

I will destroy IPR of yperite gas... so 
and continue I will destroy clinic with 
booze... horečně hledajíc nejtrefně-
jší výrazy, nemohl si nevšimnout, jak 
přívětivě důstojná tvář Nachovcova 

než semkne! SJEDNOTÍ! Celý národ. A já, 
všem ukážu cestu, jak toho CÍLE dosáh-
nout. Ano, netajím se, že bude třeba 
odstranit několik překážek…. 

Erekce opustila nepříjemně zduřelý 
úd, beďar přestal býti naléhavým es-
tetickým problémem. Myšlenky začaly 
disciplinovaně splétat rafinovaný plán: 
Hned po ránu navštíví primátorku, po 
poledni se dá ohlásit u ministra vnitra 
a na večer svolá svůj řád „Uro Lump-
en Teplem“. Zalil ho pocit euforické 
blaženosti, že Spasitelem může být 
jedině génius. Zklidněn příjemnou vizí 
upadl v lehký ranní spánek.

Nejprve se ocitá v předsalonku 
kanceláře primátorky Jíkrnáčové. 
Zpočátku všechno probíhá podle 
plánu. Asistentka mu právě oznámila, 
že ho paní primátorka přijme, ačkoliv 
salonek je plný plešatých, zpocených 
chlápků v luxusních kvádrech.

Pojďte, pokynula mu asistent-
ka z pootevřených dveří. Sedí proti 
primátorce.

Co chcete?, ptá se ta značně neur-
vale, nevidíte kolik mi sem leze plešate-
jch debilů. To ho znejistí, chce mluvit 
přesvědčivě, ale jazyk mu ztuhne tré-
mou, leze to z něho jako z chlupaté 
deky, neuspořádaně a zmateně.

Tedy nejdůležitější je ó-kruh, ale nej-
dřív přijde na řadu klinika, ne bože můj 
úplně nejdřív je vlastně nutné vyřídit 
í-prd. Prostě nejdřív zyprovat í-prd, 
pak poslat 4 kamiony plzně, absinthu 
a semtexu na kliniku a pak všechny co 
nechcípli na ýprd, nebo se neuchlasta-
li, pochytat a poslat rubat na ó-kruh, 
nebo vlastně na  voba ó-kruhy, čímž-
to je dodělat... vlastně udělat, herdek 
filek, úplně všechny oddělat, čímžto se 
udělat… no prostě a tím zachránit Pra-
hu.

Primátorka, moudrost sama, hledí 
na něho nadále z patra, ale pak její oči 
zjihnou.

Holínky... praví sametově stáhněte 
mi příteli mé holínky... A ladně háže 

na biedermeierovský stůl své nožky 
v rajtkách a jezdeckých holinkách. 

Leč aby to bylo dostatečně jasné, 
třískne rázně bičíkem do sto-

lu.

Spasitel Prahy z Vyšehradu; 
pokračování ze str. 5
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velikostí svých vlastních myšlenek 
upadl ministr Nachovec v trans 
a řečnil a řečnil a vůbec si nevšiml,  
že Spasitel už před drahnou chvílí tiše 
opustil místnost.

Musel si pospíšit, neboť Velký sněm 
řádu  „Uro Lumpen Teplem“ měl za pár 
minut zahájit své mimořádné jednání. 
Jako místo konání zvolil symbolicky 
zasedací místnost v sídle úklidové 
firmy PROSTOR v Bohnicích.

Zasedačka je našlápnutá k prask-
nutí, spousta známých celebrit, vz-
rušený šum neformální debaty. Ach 
bože zase ta tréma... Středovou uličkou 
si prodírá cestu k řečnickému pultíku. 
Letmé útržky desítek hovorů zasahují 
jeho nitro jak otrávené šipky Pygme-
jů. Jako by dostal dar slyšet každé slo-
vo vyřčené o něm v sále ...vůbec nikdo 
se neobtěžoval rozeslat program, od 
sedmi mám tenis na Klinice..., ...prej ho 
primátorka skopala ráno při joggingu 
ve Stromovce  ...blbost! Bude vyhlašovat 
další sbírku na vykopávky v Zákolan-
ech..., ...přátelé napadrť, ten závoďák je 
uplně napadrť říkal Nachovec

Konečně stojí za pultíkem. Zběžně 
přejede pohledem první řadu neklid-
ného publika. Přímo před ním sedí 
bezpečnostní specialisté z lidu Slyším, 
Plaček a Dlabaj. Vedle nich zprava 
zpěvačka Gádžová, monsignore Kuda, 
generál Vyšísovaný. Po jejich levici hu-
manitární ředitel Vánek, investigativní 
novinář Tablety s kolegyní Hrochovou. 
No pane jo, to se nám to nějak sešlo...

Pozvedne ruce a žehnajícím gestem 
si sjednává klid.

Vážení sousedé, drahé tetičky spustil 
chraplavě a jako vždy proti etiketě.

Každej jeden z vás co tady sedí, má 
auto, jezdí autem, potřebuje auto, žije 
pro své auto. 

A proč, ptám se! 
Protože auto šetří čas a dává svo-

bodu. Čas jsou peníze a těch se našemu 
národu, zrovna tak jako svobody, příliš 
nedostává. Problém spočívá v tom, že 
dvě třetiny našeho drahocenného času 
strávíme v dopravních zácpách!

A proč, ptám se podruhé!
Protože matka Praha nemá okruh!  

A nemá ani ten vnitřní, což je na pováže-
nou, ale nemá ani ten vnější! Což je ne-
jenom mezinárodní ostuda, trapnost 
nad trapnost, ale je to především system-

Bouře
Melounová

Moře rozbouřené, řve stohlavý rudý drak
Nekonečné sloupy vody z oblak do oblak

Temné vírů trychtýře pozřou vše
Záchranné čluny plují?

Vlny do mne mlátí, cloumají mnou celou 
O hlavu mou se rozbijou, zašumí bílá pěna 

Co šimrá v nose, vzpíná v uších Kolem mne samá voda

Však slaně chutná v ústech líp, než hořká nevyřčená slova 
Pálí mne v očích, nebo snad slzy? 

Už necítím, nic neslyším
Záchranné čluny plují?

Ztrácím se v tetraedru svých snů, rozpouštím sebe v 
hustotě

Stávám se malou černou tečkou na tvém čele
Krystalem  na břiše tvých dnů

Pelikán letí na pomoc

Duhová duha duh

atická a podlá sabotáž pražské kavárny 
v komplotu s marxisty. Tato sabotáž  
se táhne jako smrdutá stopa našimi 
moderními dějinami už od protektorátu. 
A jestli měla nějaké chabé opodstat-
nění za Němců, či komunistů, tak dnes 
vážení sousedé a drahé tetičky... dnes 
27 let po nastolení demokracie je tato 
sabotáž rovna dýce zákeřně vrážené 
každý den zas a znovu do zad našeho 
národa, našeho státu do zad nás všech. 

A jaké ruce třímají tuto dýku, ptám 
se po třetí!

Jako jedna z prvních se začne oší-
vat zpěvačka Gádžová. Při dýce v zá-
dech sebou nervně škubne, což zprvu 
Spasitel positivně nahlíží jako doklad 
působnosti své řeči, ovšem na otázku 
číslo tři už to Gádžová prostě odmítá 
poslouchat dál, prudce se vztyčí a ze 
svých plných, bohem požehnaných 
plic, naplno zapěje: Ókrůh je trapnej, 
když jezděj auta s autama! 

Načež sladce dodá, že jí to sdělil 
guru Jára když jí odháčkovával z jejího 
265 nevydařeného vztahu s jakýmsi 
metalovým houslistou. Nastává zhru-
ba třívteřinové ticho a pak propukne 
nefalšované peklo.

Slyším řve, že si před měsícem 
koupil kolo za 70 litrů a, že se za marx-
istu kvůli tomu rozhodně nepovažu-
je, načež si monsignore Kuda hutně 
odplivne přímo pod řečnický pultík, 
se kterým mocně lomcuje Vánek úpíc, 
že skrzevá okruh se nesmí žádný 
člověk ocitnout v plísni. Mezitím gen-
erál Vyšísovaný vystřelí ze služebního 
revolveru varovný schus do stropu, 
jenže na to nikdo nedbá, každý hejká 
jako o život, že takovéhle kydy už se 
vážně nedají poslouchat a ještě za to 
platit...

Probudil se v půl deváté s nepří-
jemným pocitem, že jeho poršátko 911 
v noci pozvraceli opilí aktivisté.
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město vystavěné kdysi korporacema. 
Model všech pozdějších sprawlů kor-
porátních areálů, v nichž bezstátí bylo 
jištěno bezpečnostními agenturami, 
areálů mezi kterými se nedalo na vlast-
ní pěst projít slumem, aniž by se člověk 
nestal obětí násilí a nebo jeho pachat-
elem.

Poskytli mi solidní rezidenční tarif, 
sice žádný playboy model, ale zase ne 
třídu s životem v suterénu pod dobře 
vyváženým spektrem LED osvětle-
ní. Takové to čtvrté patro s výhledem 
na visutou rychlodráhu. Dostal jsem  
i nového Striboga. Jakmile jsem se vy-
balil, tak jsem se do něj zapojil. Login 
byl rovnu do nadační sítě s rozletem po 
celém datovém prostoru. Na intranetu 
byly přístupné knihovny zajímavých 
konfigurací vícerozměrných matic 
datových map. Navigace v prostoru 
svištěla jak díky upgrajdům nové ver-
ze Striboga, tak i díky tomu, že nadační 
knihovny spravovali fakt archivářští 
machři. Maticoví kovbojové, ze kterých 
jsem měl pocit, že jen co se k nim při-
hlásim, mě vykopnou s tim, že školení 
pro juniory je až příští měsíc. 

Stůl jsem měl naštěstí v muzejním 
klastru. Asi proto, abych ty matado-
ry nedráždil. Kolegové tam většinou 
byli původem lokální retroaktivisti  
z různých konců planety a jejich 
kariérní cíl byl návštěva nadační kol-
onie na odvrácené straně Měsíce, což 
vzhledem k tomu, že oprašovali expo-
náty hybridních motorů a kompů velke-
jch jak prase, byl fakt tvrdej oříšek. 
Hned druhý den jsem unikl z debaty 
o dalších geopolitických významech 
měsíční kolonie, které krom nelicen-
covaných příspěvků vědě, skenování  
a sestřelování zemi nebezpečných těles 
viděli v mírovém poselství, že jeden 
svět je možný. 

A tak jsem se připojil do Striboga 
a naťuknul zadaný úkol. A najednou 
šup, jedna nitka, pak druhá a pak celé 
klubko a já motal dál a byl tam. Můj 
sémantický démon v klícce připravený 
pro mě i s klíčem. Bomba! A pak zách-
vat paniky. Můžu, nemůžu? Proč tam 
je a kdo ho dal do registru? Vlezl jsem 
k němu a přes jednosměrné připojení 
ho natáhl do sebe. Démon mě poznal 
dobře, ale já shledal, že mu asi někdo 

Hodně mě zajímalo, jak daleko od kou-
ta dotáhne pavouk síť. V detenci jsem 
hodně trénoval čumění na různé věci. 
Pavouk tam ale nebyl. Měl jsem kliku, 
protože i když můj zdrhnuvší séman-
tický démon napáchal v datových pros-
torech dost škod, tak soud rozhodl, že to 
byla moje nedbalost, i když prokurátor 
mi chtěl přišít záměr. Taky mi chtěli po 
propuštění zakázat na pár let činnost 
limitováním ePasu, ale naštěstí se za mě 
zaručila zničeho nic objevivší se nadace 
singeriánů, pachatelů nekonečného do-
bra a koordinátorů soukromých charit 
v komplexech efektivního altruismu. 
Sledovací náramek mi zůstal, ale vrátili 
mi přístupy k hlavním branám do da-
tového prostoru. Ne, že bych neuměl 
dělat archiváře „neoficiálně“, ale určitě 
bych ho dělal fakt pro underground. 
Vzrušující by to jistě bylo. Riziko by ale 
vyvažovaly zisky v obskurních block-
chainech, který bych uplatnil leda tak 
zpátky v temnotě, při nákupu neregis-
trovaného masa z tajných chovů nebo 
sázením na těch nejdivočejších černých 
burzách. Matro u Wonga bych si za ně 
v Nuslích nekoupil. Je slušnej a poctivej 
občan. 

Efektivní altruisti z nadace u sou-
du řekli, že používám alternativní  
a hlavně kreativní metody archivařiny, 
a že by mě chtěli dát druhou šanci  
v rámci mapování historie jejich hnutí 
pro výroční publikaci. Federální soud-
kyně málem dojetím z mojí možné 
nápravy zaplakala, neboť singeriáni 
byly už dlouho kultem společenského 
pokroku a férové spravedlnosti a stavě-
li implementací základního řádu na 
nohy celé regiony zmítané krizí, válkou 
a nebo čistě jenom anomií. Beru. Budu 
chvilku anděl. Paranoiu chci mít z drog 
a ne z ponorů do deepnetu.

Nadačníci po mně chtěli, abych se 
relokoval z federace do některého ze 
sídel jejich operations. FSB se kroutila, 
ale hodní všedobromírové je uklidni-
li, jako každého vždy a všude. Jevili se 
tak svatí. Vzal jsem je za slovo a navrhl 
jsem, že se přestěhuju na pár měsíců k 
nim do hubu do Omska s vidinou do-

sahu opravdové divočiny. Obratem 
nabídli plošinu na faerách a nebo 

sprawl Gurgaonu. Bral jsem to 
lehčí peklo, Gurgaon, první 

DOBRODĚJ VE STROJI 
Bloud udělal drobnou lobotomii. Hned jsem 

zkusil vyběhnout přes Bonitu, resp. 
výsledky jejího hledaní s démonem na 
síť. Sice ho cizí zásah zpomalil, ale to 
se dalo přežít. Prostě démon předvída-
jící vaše intelektové operace je démon 
předvídající vaše intelektové operace, 
i když pomaleji a ne žádnej generickej 
křupan před nástupem do služby. Roky 
praxe a trénování démona pro vlastní 
mentál se nedá ničím nahradit. Když 
jsem se od Striboga odpojil zpátky do 
reálu a přelešťoval trody, tak jsem us-
lyšel, jak se debata dostala k renesanci 
biodrog, což bylo zajímavé. Možná, že si 
s muzejníkama budu rozumět.

Uběhly dva měsíce a teďka pozoru-
ju pavouka. Je obědová pauza. Muze-
jníci se cpou šauarmou a tabboule-
hem, tlachaj a já civim do stropu. Cink!  
V inboxu se třepe dotaz, jestli mám čas 
na pre-reading prezentace výsledků. 
Ptá se vedoucí výzkumu. Že několik 
vysokých důstojníků dobra by chtělo 
vědět, co zhruba budu za týden prezen-
tovat užšímu výboru nadace. Zachvátila 
mě lehká nevolnost. Ale život prokras-
tinátora je už takový... Nakopl jsem 
znova stroje, vcucnul démona a začal 
rotovat zatím hořkými výsledky mého 
bádání v archivech z doby, kdy vznika-
lo altruistické hnutí. Spolu s démonem 
jsem vybral několik pěkných vizual-
izací sítí, generalizovali jsme séman-
tiky rekódováním. Naplácal jsem to do 
nadačních grafických šablon a utíkal do 
zasedačky v penthousu. 

Ten pohled na Gurgaon se sho-
ra mě prvně uplně sebral dech. 
A to se opakovalo i teď. Věže v trsech 
majestátních naleštěných stavení  
a mezi nimi dechderoucí dynamika 
technologického slumu, který byl sub-
strátem snad všeho, co se nad ním tyči-
lo. Vydatný kompost, ze kterého saje 
energii pučící elegance květů dobře 
opečovaných rostlin. Nekonečný kon-
trast uspořádanosti a neurčitosti. Dole 
jsem radši nikdy nebyl. Z úžasu nad 
výhledem mě vytrhl Gurjeet. 

„Támhleto dole, to pod bouří ho-
logramů, je Old Password Square, 
nejlepší tržiště v téhle zátoce slumu. 
Někdy si vezmem gorily, pár kovbojů  
a zajdem tam na fet a nejlepší čebura-
ki na východ od federace. To garantuju. 
Pojďte, za chvilku přijdou důstojníci. 
Připravíme to. Chcete něco na pití?“  

„Vodu. Se špetičkou provitinu.“ Za-
vtipkoval jsem. 

Pokračoání na str. 9
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Průjem klišojdních figur. Pozoru-
ju generalitu. Hlídám si Gurjeetovy 
reakce. Pokynem ruky mě zarazil. A je 
to tady! Proflák.

„Poměrně rychle jste našel svého 
semántického démona. Ani ne deset 
minut od loginu.“

Cože? Zarazil jsem se: „Tak nějak 
jsem si klouzal registry knihoven...“

„To je v pořádku. Byl tam pro vás.“
„Parádně zarchivovaný. Téměř ne-

poničený.“ 
Generalita nehnula ani brvou. 
„Na začátku vašeho obšírného 

výkladu jste zmiňoval umělou inteli-
genci...“

„… ano, akcelerovaná fragmentace 
sémantik, zásobáren kultur, určitě 
není jenom zásluha bujícího byznysu 
se simulovanou informační realitou. 
Zásadním faktorem umožnění je právě 
umělá inteligence v embryonálním 
stádiu. Tehdejší konektivní platformy 
experimentují s embryi AI. A ta umí  
s informacemi rychleji pracovat, než 
lidské redakce. Segmentují své uži-
vatele podle sémantických vzorců. 
Servírují různým sítím dílčí komunik-
ace, ty které u nich vyvolávají nejsilnější 
ohlas. V nadsázce, každý slyší, co chce 
slyšet a vše ostatní je šedý šum. Mizí 
pojem mainstream, mizí pojem normy. 
Realita se vypařuje jak pára nad hrn-
cem. Zůstává jenom skutečnost, které 
dodává smysl vaše informační bublina 
sítě, v níž jste aktivní. Z bublin vzniká 
pěna. Se stabilitou pravděpodobnosti 
vítězné šňůry notorického gamblera.“

Guri otáčel oči v sloup. Důstojníci 
dál netečně čumí. Přišel čas na vtipnou 
vložku. Kopnul jsem na stěnu pěkný 
grafém, který mi narotoval démon  
s uplatněním mého estetického hledis-
ka. Ano, sranda musí bejt. 

„Kdybych chtěl tenkrát založit 
revoluční hnutí, tak ovládnu tře-
ba tyhle nody a kroutím reál 
o sto šest.“ Guri zbystřil. Důstojnictvo 
podivuhodně ožilo. Jeden z nich vydal 
zvuk! To uchechnutí, bylo jako když 
napíšete „hehe“ a přečte ho bez emoce. 
Na zdi nade mnou zářila nádherně 
barevná a démonem udělaná síť. Ne-
jstarší hehe-generál řekl: „Děkujeme. 
Stačilo. Pánové?“ Zbytek vstal, sbalil 
se a začal odcházet. „Gurjeete, dvě 
minuty.“ A odvedl si ho za dveře.

Zůstal jsem v zasedačce sám. Díval 
jsem se na Old Password Square s poc-
item, že jsem to právě posral. Asi sjedu 

On se uchechtl a dovedl mě do za-
sedačky. Prolítl jsem zkusmo prez-
entaci na zobrazovací zdi. Přehodil 
dva snímky a jeden skryl. Pokýval hla-
vou. Netušil jsem jestli uznale nebo 
co. Pár singeriánských důstojníků mě 
nerozhodí, protože jsem prezentoval 
už různým psychopatům. Nicméně 
jsem věděl, že právě  nejhustší neřádi 
bývají lidé jako Gurjeet. Často původem 
od fochu, kteří třeba kvůli narůsta-
jícímu pocitu méněcennosti přestoupili 
takzvaně na stranu klienta. A ti uměli 
rozkopat každou konstrukci a zpochyb-
nit každý test hypotézy. Trochu jsem se 
na sebe teďka zlobil, protože jsem si ho 
před tím vůbec neprolustroval, takže 
jsem neměl šajn, co je vlastně Guri, jak 
si ten vedoucí výzkumu říkal, zač. 

Zaklepání na dveře. Generalita hlásí 
nástup. Zeptám se jich, jestli jim bude 
vadit, že zůstanu sedět. Cajk. A začínám 
prezentovat a  neotřelým žargonem 
maskuju prozatímní hubený výsledek 
mé prokrastinace. Začínám tím, že 
jsem raději dosavadní výsledky bádání 
zjednodušil pro potřeby dnešní seance, 
že budu ukazovat jenom zajímavosti  
a provádět po obecninách. Historický 
exkurz neuškodí. Ukazuju košatou 
lumetu zobrazující možnou dynami-
ku vývoje technosémantických polí 
poloviny druhé desetiletky století. 

„Animace ukazuje jak centrálně kot-
vené komunikační systémy produkující 
téměř autoritářské výklady začínají 
být rozmělňovány. Do té doby rela-
tivně pevný svět udržovaný zpravoda-
jskými koncerny se drolí pod návalem 
prvních modelů umělé inteligence  
a nových konektivních platforem. Dosa-
vadní masmédia přestávají být místem 
toku certifikovaných informací. Na 
nových konektivních platformách  jsou 
uchvacována turbulencemi okamžitě 
sdílených výkladů a z autority tradice 
a ověřitelnosti se stávají pouhým stříp-
kem všeobjímajících spekulací. Místo 
toho, aby informační pohyby odrážely 
stav konsensuální reality, v reálném 
čase reflektují nálady hyperaktivních 
hysterických názorových vůdců, 
kteří z výseků událostí vytvořili svůj 
fikční svět, který modulují do impulzů 
povyšujících skutečnost na hyperral-
itu, kterou lze zakoušet opět jedině  
v hysterickém opojení. Vše pro aplaus 
publika. Konsensuální realita se stává 
v kritické míře závislá na choutkách  
a rozmarech nesourodé třídy rostoucí 
na počtech aktivních příznivců...“

výtahem a ztratim se ve slumu. To dám. 
Do federace zpátky nejdu. Z idiotských 
myšlenek mě probral vedoucí výzku-
mu.

„Generál Rack byl svého času elit-
ní informatik. Z nějakého důvodu si 
myslí, že potřebujete posílit výpočetní 
zdroje. Mám kontaktovat Christiana 
Logoffa a zajistit vám je. Dejte se do 
formy, začněte cvičit. Dostanete se na 
kvanťák. V případě nadace asi víte, co 
to znamená.“

Hrklo ve mně. Nadační kvantový 
počítač. Letím na Měsíc. Jak tohle 
vysvětlím klukum muzejnikum? 

Když jsem přišel zpátky ke stolu 
v kanclu, tak jsem se potřeboval tro-
chu srovnat. Píchnul jsem se do stro-
je, vcucnul démona. A moje vědomí 
rozezněl cizí hlas: „Jedu s tebou.“

„Kdo jsi?“

Navazuje na povídku Andělé a démoni z 
Rozvědčíka XI, ve které archivářův soft-
wareový sémantický démon pojme před-
stavu, že je bytost,  archivářovi, který je 
zrovna na tripu, zdrhne do datového 
prostoru a způsobí na síti velké škody při 
hledání smyslu bytí. 
(Bloud 15/8/2016)

Sára Zdarsová

Sedim nad půllitrem piva
v ruce cigaretku

nepíšu to zastřízliva
ale písmena si nepletu.

Měla bych bejt ve škole
dokonce psát čtvrtletku

ale místo toho ležim na stole
a kouřim si tu cigaretku.

Je mi tady vlastně dobře
za závojem hustýho kouře

Jenom jsem tu trochu sama
-není to však žádný drama.

Ubalim si ještě jednu
potom další a pak další...
Po dvacátý už se zvednu

hodiny matiky jsou tu kratší

Dobroděj ve stroji; pokračování ze str. 8
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Úd indiánský
Včelí královna

Jako mléčná čokoláda,
Barevná je tvoje kláda.
Ach, ty střiky semene,

Jsou hodny tvého plemene.
Ta skvostná bílá hmota,
Co se mi do vlasů motá.

Tvé husté hebké křovíčko,
Snad upravila bych maličko.

Je to jako dolní vlasy,
Bereš to jak důkaz krásy.

Co nám z toho vlastně zbude?
Svůj meč tasíš ty všude.

Tvé koule jsou vždy plné mlíčí,
Já však tesknu po tvém klíči.
Buď dále mojím rozsévačem,
Chci být této hry dál hráčem.
Miluju tvůj ejakulát sladký,

Ať jsou nekonečné naše hrátky!

Vraž ho tam, ať teče krev,
Je to jak šťáva z plodů rév.

Jen ty to děláš takhle tvrdě,
Neseš tento rekord hrdě.

A je to tak, přesně jak se praví,
Indiánský klády jsou dlouhý, široký a pronikavý. 

Parazit
Včelí královna

Zpotilo se mi čelo!
Cítím se zvláštně.

Jdu na záchod.
Padají ze mě články tasemnice.

Určitě, se to vyřeší,
Šla jsem se bavit dál,

Když tu mi něco teplého,
Naplnilo kalhotky.

Pak to vyteklo z pod kalhotek.
Stolice s články tasemnice.

Všichni se dívají,
Ty pohledy jsou tak nenávistné!

Nechápou!
Utíkám domů,

Vezmu pletací jehlici,
Vyšťourám tu svini!

Propíchla jsem si střevo.
Vidím to z rohu pokoje,

Jak tam na pitevně ležím,
Na břiše,

Když tu, se něco zmítá z mého análního otvoru,
Zabte už konečně tu potvoru! Patolog jí odebere po 

té najde jehlice 

Lesy z betonu
Matěj Ptáček

Pod sluncem lamp
v lesech z kovů a betonu

za mraky síry sám
již pár dnů na hradbě saténu

poznávám,
že ti ptáci

dříve trhající látku z modré propasti
důvěrného nebe

ztratili směr
a sebe.

Tam, kde střelka květů
ladně točících se v letu
jindy protínala oblohu,

jsou lesy z betonu
slunce lamp

a mraky kouře,
které čas

sám spravit nedokáže. 

Další básně autorky naleznete zde: 
http://www.psanci.cz/autor.php?trideni=1&id=2267

Barevný blues 
Sára Zdarsová

Zelený je jaro, Riegráč a tráva 
Zlatá je tequila, letní noc a sláva 

Modrý je nebe, splněný sny a dým
Červený jsou moje boty, sex a padnoucí rým

Bílý jsou ovce, sedmikrásky a sníh
Černá je moje duše, špína ze nehtama a škodolibej smích 

Duha je život, přeplněná obálka 
-a láska?

Nevyžádaná objednávka

Další básně autorky nalezenete na facebooku https://www.face-
book.com/sarinka.zdarsova a v aplikaci Poetizer, kde vystupuje  jako  
„Sárinka”
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