
J . W . Q W E R T Y   0 8 / 2 0 0 6

J.W.QWERTY

OBJEV



Malá putyka U kulhavýho Toma byla poloprázdná. Na zemi z udusané hlíny
ozdobené zaschlými zvratky se místy povaloval roz lápnutý nedopalek cigarety,
sem tam se zaleskl st ep z rozbité lahve.

Barman lín  postával za pultem a odhán l pinavou ut rkou dot rné mouchy. V
jednom z roh  sed l u stolu obtloustlý obchodník a zapl oval místnost modravým
dýmem ze svého doutníku. U vedlej ího stolu sed li jeho ty i bodyguardi a
poka dé, kdy  barman práskl ut rkou, zvedli hlavy a pak je zase pomalu nechali
klesnout do p vodní polohy.

Sam e ený Odnikud sed l na jedné z barových stoli ek a práv  do sebe obrátil
t etí skleni ku té hnusné, smradlavé pálenky, která v ak p íjemn  h ála v prázdném
aludku a dávala ten skv lý pocit zapomn ní, jen  se k ránu zm ní v p í ernou

kocovinu.

Ve chvíli, kdy Sam kývl na kulhavého Toma, aby mu nalil dal í skleni ku se s
p í erným vrzáním otev ely dve e a dovnit  vstoupil nezvykle upravený mu
st edního v ku. Ve vysokých ko ených botách m l pe liv  zastr eny vy ehlené
kalhoty a na sob  istou ko ili. Jeho krátce st i ené pro ediv lé vlasy kryl kovbojský
klobouk, hladce oholené tvá i dominovaly bystré edomodré o i.

Obtloustlý obchodník pooto il hlavu sm rem k p íchozímu a se zájmem a snobsky
povyta eným obo ím si ho prohlédl. Jeho bodyguardi zasunuli rychlostí blesku
vytasené krvela né kalibry zp t do pouzder a pozorn  mu e sledovali. Ten pokynul
hlavou sm rem k tlus ochovi a pak pomalu a rozvá n  krá el k baru, kde se usadil
na stoli ku vedle Sama, který jakoby v bec nevnímal, e n kdo p i el.

Barman Tom dokulhal k Samovi a dolil mu dal í odlivku ko alky. Pak se oto il k
novému zákazníkovi a se slovy Co to bude?  dvakrát mrskl ut rkou o barový pult a
zví il na n m prach. N kolik vysu ených mu ích t lí ek spadlo z baru na zem.

Dám si dvojitou Whisky, ptát se na trochu ledu je asi zbyte né, není li  pravda?
odv til mu  a mírn  se pousmál.

Barman sklopil o i v sloup, oto il se na pat  své d ev né nohy a odkulhal do
skladu.

Dobrý den mladý mu i,  oto il se mu  v klobouku k Samovi Mohl bych vás
pozvat na drink?

Sam zvedl hlavu a podíval se do mu ovy usm vavé tvá e.
Jmenuji se McDonald. Donald McDonald,  pokra oval mu  v klobouku a natáhl k

Samovi pravici s p st nými, pe liv  zast i enými nehty Vy asi budete Sam, e je to
tak? Ta milá dáma v hotelu mi ekla, e vás tady nejspí e najdu.

Sam si vzpomn l na tu starou uklevet nou babiznu co vede místní hotel a
nechápal, jak ji n kdo m e nazvat milou dámou. V duchu ji proklel, e za ním
poslala n jakého dal ího otrapu, aby ho otravoval.

Ani  by hnul brvou, zeptal se  Co chcete Ronalde, nebo jak se k ertu
jmenujete?

Donald, Donald McDonald. Víte, p icházím za vámi s jednou dost delikátní
zále itostí.

Tlustý obchodník do sebe obrátil zbytek sklenice, s námahou se zvedl a
houpavým krokem se oural k záchodk m. Jeden z bodyguard  hbit  ob hl
tlou tíka, aby mu podr el z prken sbité dve e, ostatní t i se pustili do hraní karet.

No dob e Ronalde, vo co k ertu de?
Donald... ale to je vlastn  jedno. Pane Same, byl jste mi doporu en jedním z

len  na í Organizace sjednocených hleda  pravdy neboli OSHP a pot eboval
bych...



Kulhavý Tom rozrazil dve e od skladu takovou silou, e t ískly o ze  a belhal se k
barovému pultu se zaprá enou lahví Whisky v ruce. Bodyguardi hrající karty ztichli,
kdy  v ak zjistili, e za rozruch m e barman, zakroutili hlavami a pustili se op t s
vervou do hry.

Z toalet se ozývaly mohutné prdy a bylo z eteln  sly et, jak sra ky pleskají na
dno latríny. Bodyguard u dve í si zakryl nos rukávem.

...pot eboval bych,  pokra oval McDonald, mezitím co barman naléval whisky do
do pinavé skleni ky získat jeden dokument, který by m l pomoci osv tlit d vody
katastrofy, která postihla, jak jist  víte, na i d íve tak zelenou Zemi. Jist  také víte,
e koluje mnoho zv stí o tom, co bylo p í inou oné katastrofy.

To teda nevim  ekl bez zájmu Sam.
Aha. To ov em m ní situaci. Tak tedy: Jsou celkem ty i teze. Jedna z nich

vychází z domn nky, e p í inou tak rozsáhlé devastace byla nukleární válka.
Druhá, e p í inou bylo globální oteplování a takzvaný Skleníkový efekt a t etí...

Hele Ronalde, nech si ty kecy a p ejdi k v ci, ne  ti tady usnu  sko il mu Sam do
e i.

Ehm, tedy...
Z latríny se ozvala mohutná exploze. D ev né dve e odlétly i s bodyguardem,

který stál p ed nimi. Tlaková vlna sfoukla t em bodyguard m karty ze stolu a
pro ísla jim p inky. McDonaldovi shodila z hlavy klobouk a rozmetala po celé
místnosti kupu sra ek.

Kulhavý Tom chvíli stál s otev enou pusou jako opa ený, pak vztekle pra til lahví
o zem a kdy  vid l e se nerozbila, tak si oddychl, ale pak z plna hrdla za val
Kolikrát budu krucinál opakovat, e na hajzl se nechodí s otev eným ohn m!

McDonald zvedl pinavou sklenici s whisky k úst m a kdy  vid l, jak je
u mudlaná, op t ji s nechutí polo il se slovy Myslím, e bychom m li pokra ovat v
mém hotelovém pokoji.



Pokoj s p ekrásným výhledem na pustinu byl za ízen skrom  a p ekvapiv  istý.
Donald McDonald vy el zpoza paravánu, který odd loval koupelnu - d bán s vodou
a oprýskaný lavor - od zbytku pokoje. Op t jako ze katulky a po zápachu nebylo ani
vidu ani uchu.

Sam sed l na idli vedle rozvrzané kovové postele. P emý lel, jestli to bylo
za ínající kocovinou nebo se mu dnes zdála ta stará baba Hiltenová opravdu milej í,
kdy  mu dole v recepci nabídla, e mu vypere hovny po ísn ný plá  a v duchu se
smál ty em gorilám, kte í si te  budou muset najít nového éfa.

Víte,  za al op t McDonald m j p ítel profesor Parkinson mi ekl, e mi m ete
pomoci. ekl, e se v pustin  vyznáte jako nikdo jiný. A íkal také, e vy jediný mi
m ete pomoci najít p edvále ný kryt, který je tady n kde v okolí.

To jsou jen báchorky Ronalde.
Nikoliv! Jsem p esv d en, e p edvále né kryty existují. A a  ho najdeme, bude

to d kaz, e teorie nukleární války je správná.
íkám vám, e je to celé nesmysl!  ekl Sam a slo il bolavou hlavu do dlaní. Grcl

a trochu ublinkl na podlahu.
A ten nesmysl vám vynese 25 tisíc postapo babek.  usmál se McDonald a odhalil

sv j zá iv  bílý chrup
Byla to jedine ná ance, jak vypadnout z tohoto zapadákova.

Píse ná bou e dosahovala vrcholu. Vembloudi le ící u vchodu do jeskyn
pod imovali, ob as n který z nich ze sna zamru el.

Donald McDonald o Sam Odnikud sed li na chladivém kameni a sledovali stíny
na st nách, které vrhala malá lampa.

Profesor Parkinson mi íkal, e Sam není va e pravé jméno.  p eru il hu ení
bou e McDonald.

Hm.
íkal, e vás na la obchodní karavana polomrtvého uprost ed pou t .

Sam si vybavil vzpomínky, které jakoby byly první v jeho ivot . Kdy  se ho ptali,
jak se jmenuje, cht l jim to íct, ale ekl jen Jsem... . V dce karavany byl trochu
nahluchlý a tak si to p ebral po svém a jméno u  mu z stalo.

...nechali.  P eru il Samovy my lenky McDonald.
Co ste íkal?

e vás pak nechali v Lást Vegá
Hm.

Ano chvíli s nimi Sam cestoval jako ochránce karavany, ale pak p i ly patné
asy a obchodníci z karavany si u  nemohli dovolit ivit dal í hladový krk a nechali

ho v Lást Vegá  - m st  zlod j , rvá ,  podvodných obchodník  a hazardních
hrá .

Tam se Sam chvíli potloukal a nechal se najímat na nejr zn j í práce , pokud se
to tak dá nazvat.

Bou e slábla a vembloudi se za ali vrt t a mru eli ím dál tím ast ji.
Musíme je podojit,  ekl Sam a kývl hlavou sm rem k vembloud m s plnými

vemeny nem ou utíkat a trochu mlíka nám p ijde vhod.
S t mito slovy stoupl a p e el k vembloud m. Sundal z Yupy - svého vemblouda -

plechovou várnici a pobídli ji. Yupa si odfrkla, souhlasn  zamru ela a postavila se.
No tak Ronalde, p ece nechcete, abych to d lal v echno sám  a podíval se

významn  na druhého vemblouda.
Jmenuji se Donald,  ekl si McDonald spí  pro sebe a s nechutí se vydal k

Samovi a vembloud m.



Slunce u  bylo vysoko a su ovalo v e ivé svými nemilosrdnými paprsky. Kapka
vody by se vypa ila d íve, ne  by dopadla na vyprahlou zem. Dv  ádky klikatých
stop vedly k nejvy ím dunám, tvo ícím reliéf obzoru. Nehybný obzor rozd lující
okrov  hn dé mo e písku od syt  modré oblohy bez jediného mrá ku byl naru en
pouhými dv ma postavi kami jedoucími na vembloudech Yup  a Zum .

Nevr te se Ronalde,  prohodil Sam hlasem tlumeným tlustou rou kou Zuma je z
vás nervózní.

Vám se to ekne,  odv til McDonald a ve snaze po krábat se na zadnici málem
spadl ze sedla. Zuma zabru ela a zavrt la hlavou, a  jí zapleskaly u i. Vy nevíte co
je to opruzená vyrá ka. A v bec nemáte ani tu ení, jak to sv dí! Kdybych m l u
sebe alespo  zásyp.

No jo porád. Kdo m l tu it, e ste alergickej na vembloudí mlíko?

Sam zatáhl za opra  a donutil Yupu zastavit. Set el si dlouhým rukávem jemný
písek ze skel prachot sných slune ních brýlí. McDonald se pokusil také zastavit, ale
jen donutil Zumu, aby zrychlila z ch ze na klus.

Kolikrát vám mám ikat, e musíte zatáhnout jemn  a pomalu,  Sam v smích
zanikl v rou ce. Támhle v údolí sou mraveni t . Mravenci vám s tou vyrá kou
pom ou.

To jist , nejspí  m  posadíte do mraveni t  a necháte je, aby mi se rali vyrá ku i
se zadnicí.

Jo i s prdelí.  zopakoval Sam a op t se zajíkl smíchem.
Zastavili kus od od mraveni t , vysokého úzkého ku elu s mnoha otvory.
Sam sesko il z Yupy, vytáhl z jedné torny zav ené na Yup  kousek masa a

pohodil ho sm rem k mraveni ti. Z druhé torny vytáhl velkou prázdnou sklenici se
irokým roubovacím ví kem a ekal.

Po chvíli se v jedné z d r objevila lesklá hlava velkého pou tního mravence.
Mravenec zamával tykadly v horkem se tetelícím vzduchu a rozb hl se ke skoro u
upe enému masu.

Kdy  byl u n j, ozval se ostrý kovový zvuk, jak Sam hbit  vytáhl dlouhý n  a
jedinou ranou odsekl ob ímu mravenci hlavu. Druhým vihem odsekl zade ek a
zav el ho do sklenice. Rychle dob hl k Yup  a vyhoupl se do sedla.

A te  rychle pry , ne  za nou vylejzat. Ur it  stihnul vypustit n jaký ty posmrtný
feromóny a v mraveni ti u  to v e.

A m l pravdu. Jen co odcválali, vyrojili se mravenci ze v ech d r tak rychle, e z
dáli na vrcholku duny vypadalo údolí jako rozbou ené erné jezero. Ne  ale
mravenci sta ili zav t it, byli u  Sam a McDonald dávno za obzorem.

Tak co?  zeptal se Sam a p ihodil trochu vembloudího trusu do ohni t .
M l jste pravdu pane Same, vyrá ka ihned zmizela a nesv dí
Tak to zabralo rychlejc ne  sem ekal.
Kde se tady u svatýho Dyndy vzali tak velcí mravenci?
To nevim. Sou tady odjak iva.

e z nich el ale strach, co ? A jaká mají obrovská kusadla! Musím si to ihned
zapsat do deníku. Tihle mravenci, jak e byli velicí? 40, 50 centimetr ? by mohli
zajímat profesora Dervina.

Velcí íkáte? Tak to jste je t  nevid l korpióny.
Vembloudí trus praskl a vyloudil v ohni pár jisk i ek. Na obzoru padala jedna z

tisíce hv zd, které blikaly na chladiv  temné obloze. No ní pou  se probouzela k
ivotu.



Ááá to pálí, toto pálí,  sku el McDonald jedoucí v sedle Zumy.
A kdo vám ikal, e si máte na prdel napatlat celou lahev.
M l jste m  upozornit, e je to mraven í kyselina!
A co by to jako m lo bejt? Mraven í chcanky?
No já nevím, m l jste mi to íct. Jau au. Není na to n co?
No jo. Je.
A co prosím vás? Pro  jste mi to je t  ne ekl?
No, vembloudí mlíko.

Hledání na úpatí Velké hory bylo úmorné. Úmorn j í ne  úmorné vedro. Yupa a
Zuma spokojen  pochrupovaly schovány ve stínu velkého balvanu. Od nozder jim
odletovaly oblá ky písku. Donald McDonald a Sam hledali stopy n eho, co by
alespo  vzdálen  p ipomínalo vchod do nitra hory, ve které se údajn  ukrýval
p edvále ný kryt. Taková blbost! McDonald by ekl po etilost! Ale práv  z jeho
po etilosti se tady te  museli pa it. V horku. Na nemilosrdn  pálícím slunci, které
vysávalo ze v eho ivého poslední tekutiny.

Kolik takových hor u  za poslední týdny prohledali? Kolik jich je t  budou muset
prohledat?

Je to tady! Já to v d l! Já to tu il!  k i el McDonald Vidíte ten reliéf? Vidíte to
Same?

Sam vid l. Nenápadný, tém  neznatelný obrys obdélníkového stínu v
zapadajícím slunci. A proláklinu zasypanou snad tunou písku, který budou muset
odházet.

Na Sama padla únava p edchozích dní. Ruce m l plné mozol  od hrabání.
Lopata byla na okraji nezvykle lesklá a Sam by se vsadil, e je o dobrých 15
centimetr  men í ne  p edtím. Síla tisíc  zrní ek písku ji obrousila a vytvo ila na
jejím okraji ostrou epel. Byli v ak tém  u cíle. Písek ukrýval vstup do tunelu, který
evidentn  nebyl p írodního p vodu. Obdélníkový vstup pokra oval obdélníkovou
chodbou, která poskytovala velmi p íjemný chládek.

Je to tady! Ur it  je to tady!  vyk ikoval op t McDonald a nebyla na n m vid t
jediná známka únavy. Jen ta ko ile a kalhoty u  nebyly tak na ehlené jako d íve. A
tvá  pokrývalo n kolikadenní strni t  a tlustá vrstva potu a píny.

Vzadu je sice tma jak v hrob  a není vid t ani na krok, ale ur it  je to tady!
mátral kolem zdi a  narazil na plechová dví ka. Otev el je a zatáhl za páku. Sv tla

na st nách zablikala, pár árovek prasklo, ale p esto chodbu zalilo um lé sv tlo.
Sam s námahou vstal a vydal se za nad en  poskakujícím McDonaldem.

Chodba byla dlouhá, po chvíli se sto ila doleva a ústila do prostorné sín . Vpravo
byly mohutné ocelové dve e a na nich velkým lutým písmem napsáno V15.



D kuji vám pánové.  ozvalo se znenadání za Samovými a McDonaldovými zády.
Co e? Profesor Parkinson? Osobn ?  udivil se McDonald.
Budu vás muset po ádat, abyste odlo il zbran  pane Odnikude a Vy pane

McDonalde laskav  také, pokud u sebe n jaké máte. A nenu te m  pou ít sílu,
profesor Parkinson pokynul rukou a za jeho zády se ze záhybu chodby vyno ilo osm
námezních nájezdník  s automatickými zbran mi. Musím vám pogratulovat pane
Odnikude, ti pou tní mravenci dali mé soukromé armád  p kn  zabrat, a koliv jsem
jim sehnal to nejlep í vybavení. Na t stí se mi s n kolika mu i poda ilo uniknout.
Doufám, e obyvatelé Vaultu nebudou klást odpor, kdy  jim budeme brát jejich
vybavení a zásoby. A pokud ano...  profesor Parkinson se za klebil a vytáhl ze
záhybu tuniky zbra , kterou Sam je t  nikdy p edtím nevid l.

Pane Kirku, pane Daglesi, doprovo te prosím pány McDonalda a Odnikuda ven
a postarejte se o jejich...ehm pohodlí.

Dva hromotluci s automaty p istoupili k Samovi a McDonaldovi a ouchli je do
zad. Procházeli chodbou sm rem k východu.

Lopaty. Vemte sebou. Budete je pot ebovat. Hehe.  ekl u východu Kirk.
Sam a McDonald vzali lopaty a vy li na pal ivé slunce. Kirk a Dagles je ob as

dost necitliv  ude ili ne  do li k jednomu z obrovských balvan  na úpatí.
Kopej!  zachropt l Kirk a u t d il Samovi ránu pa bou automatu do obli eje.

Sam upadl na záda. Pak pomalu vstal a zvedl lopatu.
Jak chce .  ekl Sam polykajíce krev, která se mu inula z rozbitých rt  a dásní.

Pak se za klebil, zachrochtal a pískl. Chvíli se nic ned lo a pak se za st nou
balvanu ozvalo hrozivé zabru ení a objevila se b ící Yupa. Dagles se sotva stihl
oto it, kdy  ho Yupa srazila do prachu. Ve stejnou chvíli máchl Sam lopatou a
ostrou hranou pro ízl Kirkovi krkavici. B hem chvíle bylo dokonáno.

Slunce u  se zpola topilo v rud  zbarvených dunách, kdy  Sam s McDonaldem
uhán li na Yup  a Zum  daleko od Velké hory.

Trochu je mi líto, t ch lidí ve Vaultu,  prohodil po chvíli McDonald.
Dva proti sedmi sme nem li ádnou anci.
Ur it  po nás p jdou, a  zjistí, e jste dva z nich zabil.
Jen ádnej strach, znám jedno hódn  velký mraveni t . Ra i mi ekn te kam te

vyrazíme, Ronalde?
No. V jedné ro ence OSHP jsem etl, e na severu za Velkou pou tí ijí lidé tak

jako d íve a e je tam i preapofauna a flóra, velká m sta, lesy plné zv e, eky a
jezera plná ryb...a mimochodem, jmenuji se Donald.

Dy  já vim... Ronalde.


