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náboženskou svobodu?“ ptal se mě nakonec dych-
tivě u venkovních dveří.

„Uvidíme,“ rozloučil jsem se a vypadl do zvíře-
ného prachu na ulici. 

Bloudil jsem asi deset minut městem, abych se 
vzdálil od cestovní kanceláře, a pak zavolal Hasa-
nův taxík. Měl jsem ještě čas zajet na nákupy.

*  *  *

V  hotelu jsem v  televizi naladil hlavní zpravo-
dajský kanál. Zatčení tří křesťanů se věnovali je-
nom okrajově. Neradi přiznávají, že se někdo může 
od pravé víry odklonit. V reportáži vedli Muneeba 
a jeho dva přátele k budově soudu, odkud je vyex-
pedovali rovnou do vazby. On i ostatní dva odha-
lení křesťané nesli hlavy hrdě vztyčené. Na rozdíl 
od  Ibrahima mou identitu neznají. Nemají tedy 
koho prozradit. Ani o plánu na únos Mohameda 
nevěděli. Problém spočíval v zásilce, kterou u nich 
ukryli moji zaměstnavatelé. Policajti neměli šanci 
ji objevit, ale musím pro ni vyrazit ještě dnes. Dřív 
než ti tři začnou zpívat. Mohli být sebevíc odhodla-
ní, ale v péči náboženské policie se dřív nebo poz-
ději rozmluví každý. 

Hlavní zprávy se jinak nejvíce věnovaly blížící-
mu se slavnostnímu otevření Mohameda. Akce se 
má zúčastnit i pět ministrů Rady imámů a něko-
lik slavných herců i hereček. Kolem gigantické-
ho korábu už teď kroužily desítky vojenských lodí 
a stovky zpravodajských. Kamery jej nasnímaly 
snad ze všech možných úhlů. Skutečně impozant-
ní veledílo.
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Vykonal jsem večerní modlitbu a zhasl světlo. 
Počkám ještě hodinu a vyrazím do mešity. 

*  *  *

V obchodě jsem si cestou od Ibrahima koupil lev-
nou modrou burku. Hasan mě sjel dost opovržli-
vým pohledem. Dělal jsem, že si toho nevšímám, 
ale přidal jsem mu další plusové body. Koupil jsem 
i mapu města. K Černé mešitě je to dobrých sedm 
kilometrů. Chvíli jsem váhal, zda si nevzít taxíka. 
Začínám pěkně lenivět. Převlékl jsem se a vyrazil. 

Po západu slunce se pěkně ochladilo. Na čer-
né obloze se leskly tři měsíce. Jeden velký a dva 
vzdálené namodralé. Písečná bouře ustala. Zkřeh-
lé prsty jsem zamotal do povlávajícího textilu bur-
ky a přidal rázně do kroku, abych se zahřál. 

Před mešitou stálo jedno policejní auto. Seděli 
v něm tři chlápci. Dva vypadali, že spí. Ten posled-
ní měl rozsvícené světlo a četl si Korán. Obvodovou 
zeď jsem přelezl zezadu. Nebyla moc vysoká. V za-
hradě stálo několik trnitých stromů. Naštěstí dost 
daleko od sebe, abych mohl v  klidu projít. Okna 
nezabezpečená. Žádné mříže ani hlásiče pohybu. 
Kdo by se také na muslimské planetě chtěl vlou-
pat do mešity? Stačilo pár úderů loktem a okno se 
rozletělo dokořán. Potichu. 

Opatrně jsem seskočil na koberec a přivřel 
okno. Z ulice do hlavní místnosti dopadalo světlo. 
Díky tomu jsem mohl dobře vidět. Nesměl jsem se 
ale přiblížit k oknům, aby mě neprozradila vlast-
ní silueta. I čtoucí policajt mohl občas vzhlédnout 
k budově. 
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Teď jen najít tu správnou knihu. V administra-
tivní místnosti stál malý příruční trezor. Otevřený 
a prázdný. Snad není Muneeb takový pitomec a ne-
schoval ji na prvním místě, kde by hledal každý po-
licajt. Propátral jsem šuplíky i skříně. Nic. Prolezl 
jsem všechny místnosti. Už jsem byl vážně zoufa-
lý. Kam bych schoval takovou věc já? Dumal jsem 
a pak mi to došlo: Tam, kam patří. Do knihovny! 

A měl jsem pravdu. Ležela tam. Přesně upro-
střed. Mezi různými vydáními Koránu byl ten můj 
největší a nejtěžší. Na zadní straně vytištěno po-
znávací znamení: Vydáno na Alcoru. Měl jsem co 
dělat, abych nevykřikl radostí.

V okamžiku, kdy jsem Korán zastrčil do tašky 
přes rameno, uslyšel jsem charakteristické pípá-
ní tlačítek elektronického zámku dveří. Namáčkl 
jsem se do stínu knihovny. 

Ve dveřích stáli dva policajti. Doufal jsem, že byli 
z auta před mešitou, a ne nějaká posila. Jeden dr-
žel v ruce baterku. Kužel světla chaoticky bloudil 
po místnosti. Nepostřehl jsem, že by měli vytažené 
pistole. Zatajil jsem dech a čekal. Vešli dovnitř. Papr-
sek světla přejel přes knihovnu a olízl mi levou ruku. 
Nevšimli si mě. Přešli do kanceláře. Nechal jsem 
tam pěkný nepořádek. Musel jsem rychle jednat, než 
jim dojde, že se někdo vloupal do mešity, a informu-
jí ostatní fízly. V duchu jsem děkoval, že mají meši-
ty všude koberce. Nemusel jsem se tolik snažit, aby 
nebyly slyšet moje kroky. Policajt s baterkou šmejdil 
vevnitř. Druhý stál ve dveřích a opíral se o rám. 

Nejhorší je okamžik těsně před tím, než se roz-
hodnete jednat. Máte chuť utéct. Jakmile se po-
hnete, jde to samo. 
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Prudce jsem zvedl pravou ruku, dlaní zakryl 
policajtovi ústa a zároveň pevně uchopil za bra-
du. Levačka přistála na temeni. Stačilo jen prud-
ce trhnout a strážník se sesul k zemi. Ten druhý 
si toho vůbec nevšiml. Čerstvé mrtvole jsem vytá-
hl z pouzdra pistoli. Těsně předtím se chlápek s ba-
terkou otočil a osvítil mi tvář. Zmáčkl jsem spoušť. 

Dostal přímý zásah do hrudi. Odletěl asi metr. 
Rozložil se na stůl pokrytý rozházenými papíry. 
Lejstra se pomalu stávala rozházenými krvavými 
papíry. 

Hluk výstřelu se v malé místnůstce pěkně roz-
lehl. Teď večer ho museli slyšet přinejmenším 
na  ulici před mešitou. Proběhl jsem ke vchodo-
vým dveřím. Někde by tu měl stát třetí fízl. Ne-
stál. Pořád seděl v autě a spal. Ani rána z pistole 
jej nevzbudila. Zkusil jsem opatrně tlačítko oteví-
rání. Dveře se tiše rozevřely. Chvilku jsem váhal. 
Jenom chvilku. Může se vzbudit každým okamži-
kem a zburcovat kolegy. Potřebuji alespoň hodinu 
na návrat do hotelu. Položil jsem mu pravou ruku 
pod bradu a druhou na temeno. 

Doufám, že ten poslední sen alespoň stál za to. 

*  *  *

„Alláhu Akbar,“ pozdravil mě policista kontrolují-
cí totožnost pasažérů na dopravníku číslo patnáct.

„Alláhu Akbar Kabíra,“ zadeklamoval jsem po-
slušně. Ukázal jsem mu průkaz a přiložil otisk pra-
vého palce. Obojí se shodovalo s mladým imámem 
Ali al-Borakem ze seznamu pozvaných na slav-
nostní uvedení mezihvězdné lodi Mohamed do pro-
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vozu. Prohlídka byla rychlá. Měl jsem s sebou jen 
Korán. Jako většina mých spolucestujících. Prošel 
jsem detektorem kovů a výbušnin. 

„V pořádku. Další,“ poslal mě na místo kontrolor. 
Sedl jsem si na vyhrazené křeslo. Většina mužů 

v dopravníku byla starší než já. Někteří vyplašeně 
nervózní, jiní očividně dychtiví. Jen málokdo vypa-
dal klidně. Zkoušel jsem odhadnout, jestli někdo 
z nich patří k lidem z Hagany. Jeden měl trošku ži-
dovský profil. Četl si v Koránu a občas se polohla-
sem dovolával Alláha. Buď jen další fanatik, nebo 
vážně únosce. V tom případě ovšem dost přehrával. 

Dostal jsem místo u okna. Na rozdíl od ves-
mírných lodí mají dopravníky létající na oběž-
nou dráhu okna. Mohameda visícího ve vesmírné 
prázdnotě nad žlutým Zakátem jsem už znal. Nyní 
pohled na něj clonily stovky lodí kroužících nebo 
parkujících okolo. Většina z nich byly výletní do-
pravníky. Přicestovaly sem desetitisíce lidí dychtí-
cích vidět start této úžasné lodi. Pár desítek patří 
televizním stanicím. Ostatní pak armádě a nábo-
ženské policii. Sevřel jsem křečovitě svůj Korán. 
Přistáváme.

*  *  *

Třicet pět teroristů podzemní organizace Hagana 
svůj útok načasovalo celkem profesionálně. Kame-
ry desítek televizí zrovna mířily na nejstaršího čle-
na Rady imámů, držícího plamenný projev, když se 
jeho hlava efektně rozprskla do prostoru díky přes-
ně mířené kulce. Na pódium vyskočilo pět chlapů 
v  uniformách ochranky lodi a zbývajícím čtyřem 
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pohlavárům přiložili pistole k  hlavám. Na  svých 
uniformách měli navíc navlečenou červeno-modro-
-bílou pásku. 

Velitel komanda elegantně přeskočil bezhla-
vou mrtvolu a postavil se sám za mikrofon. Zřej-
mě chtěl přednést požadavky únosců. Jak zněly, se 
už asi nedozvím. Hlava únosce následovala osud 
té imámovy. Její zbytky dopadly směrem k vychlá-
dajícímu duchovnímu. V tu chvíli nastala regulér-
ní panika. Následná přestřelka ji doplnila krásnou 
zvukovou kulisou. Na rozdíl od ostatních poutníků 
jsem ovšem neprchal bezcílně. 

Než plán Ibrahima Churšída roztrhaný na mi-
limetrové kousky skončil v toaletě, vryl jsem si jej 
do  paměti jako buddhista mantru. Alespoň se to 
tak říká. Buddhisté už sto let oficiálně neexistovali. 

Z kongresového sálu dvakrát vlevo, vpravo, zase 
dvakrát vlevo a servisním výtahem do jedenatři-
cátého patra. Až k výtahu si mě nikdo nevšímal. 
Před ním stálo snad dvoumetrové plešaté monst-
rum se zrzavým plnovousem. 

„Uklidni se, poutníku, právě jsem dostal zprá-
vu, že všichni útočníci byli pobiti. Na lodi je znovu 
nastolen pořádek. Můžeš se vrátit do kongresové-
ho sálu,“ mluvil ke mně jako k malému ubrečené-
mu dítěti. Chlapci tedy dlouho nevydrželi. Ona se 
v pětatřiceti lidech loď s pěti tisíci pasažéry unáší 
vážně blbě. I tak jsem čekal, že vydrží déle.

„Díky, opičáku.“ Vhodnější oslovení jsem pro něj 
nenašel. Svůj účel splnilo. Rozhodil jsem ho. Hned 
nato to schytal mezi nohy. Ještě než se stihl zkrou-
tit bolestí, dostal to pravým zvedákem na bradu. 
Doufal jsem, že hned padne k  zemi. Složil se až 
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po dalších sedmi ranách. Z odřeného hřbetu pravé 
ruky mi tekla krev. 

Zatáhl jsem bezvládné tělo do výtahu, odzbrojil 
ho, zmáčkl potřebné patro a zlomil mu vaz.

Nejjednodušší vstup do počítače lodi jsem na-
šel v náboženském centru. Odtud se měla vést 
do  všech reproduktorů Mohameda živá kázání. 
Doufal jsem, že tu nebude ani noha. Bohužel byla. 
A  ještě další tři. Patřily dvěma technikům. Díky 
jejich přítomnosti zůstaly dveře do centra odem-
čené. S pistolí v ruce jsem je požádal, aby mi ote-
vřeli vstup do počítače. Vytáhl jsem Korán uložený 
za pasem a odtrhl spodní desku obalu. Byla z umě-
lé nekovové slitiny. Majstrštyk židovských koumá-
ků. Měla i vhodný konektor k připojení. Abych měl 
jistotu, že se program uvnitř nahraje, musela des-
ka zůstat připojená nejmíň deset minut. Čas jsem 
si ukrátil zastřelením obou techniků. 

*  *  *

Pro jistotu jsem se vrátil jiným výtahem. Okolo 
kongresového sálu to bzučelo jako v  úle. Pověře-
ný velitel náboženské policie už stačil rozhodnout, 
že se odlet Mohameda k Zemi uskuteční. Posunu-
li start jen o deset hodin. Mrtvoly muslimů i útoč-
níků už stačili odklidit. Teroristů padlo třicet. Pět 
se tedy musí ještě někde na lodi skrývat. Zabi-
li všechny zástupce Rady imámů, patnáct členů 
ochranky a třicet poutníků. Jak znám tajnou ná-
boženskou policii, měla je na svědomí spíš její pal-
ba než hochů z Hagany.
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Prodíral jsem se policisty, ochrankou lodi 
a poutníky v kongresovém sále snad půl hodiny, 
než jsem našel televizní štáb zpravodajské agen-
tury Jerema. Všichni měli tradiční bílé oděvy od-
daných věřících, takže jsem se jen zbavil visačky 
návštěvníka a připnul si identifikační štítek asis-
tenta produkce.

S opuštěním Mohameda jsme neměli nejmenší 
problém. Přestoupili jsme do malé, ale rychlé me-
zihvězdné kocábky a dali tomuhle monumentální-
mu hrobu sebevražedného křesťansko-židovského 
komanda únosců sbohem. Zbývaly dvě hodiny, než 
se z něho stane hrob masový. Doslova a do písme-
ne. Program z mého Koránu už nenápadně přebírá 
kontrolu nad celou lodí. Až se mu to povede, naho-
dí motory a odpálí ji směrem k Zakátu. Z Moha-
meda se stane kamikadze. Jako obrovský meteorit 
zasáhne povrch planety a nejmíň třetinu jí doko-
nale vyhladí. V té době už budeme v podprostoru. 

Zrovna jsem přemýšlel nad tím, jestli na Zakátu 
zahynou i Ibrahim, křesťan Muneeb sedící ve vě-
zení a taxikář Hasan, když mě přerušil můj poboč-
ník David. 

„Takže plán A nevyšel,“ povzdechl si a nalil mi 
panáka whisky.

„Plán A vyšel. Plán B nikdy nebyl. To koman-
do poslali jen na odlákání pozornosti. Od začátku 
bylo jediným cílem zničit tu posranou loď a poslat 
do pekla co nejvíc lidí.“

„Do prdele,“ ulevil si, „přepokládám, že jsme do-
stali peníze předem. Ale nedošlo jim, že to musli-
mové nemůžou jenom tak nechat? Určitě vtrhnou 
na pár planet, aby se mstili.“
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„A k tomu přidám sto padesát žen. Žádná z nich 
není starší dvaceti let, krásné, všechny dobře sta-
věné a hlavně zdravé. Na otrokářském trhu mají 
větší cenu než tvoje loď. Padesát z nich jsou ještě 
panny,“ odříkal pomalu Al-Amín s důrazem na po-
slední slovo. Díval se mi upřeně do očí, aby zjistil, 
jestli mě jeho velkolepá nabídka zaujala. 

Bezesporu mě ohromil, ale nedal jsem to najevo.
„Kontroloval jsem je osobně, nevěřící,“ dodal 

po chvíli a okázale se zachechtal, aby všichni po-
chopili, že šlo o vtip. Za ty roky, co s ním obchoduju, 
ho znám natolik, že vím, že o žádnou legraci nešlo. 
Onu kontrolu panenství určitě prováděl osobně 
a velmi si ji užil. Potáhl si z vodní dýmky a po moc-
ném šluku na chvíli zavřel oči, aby si lépe vychut-
nal kouř tabáku s  chaynekou. Opojná a fyzicky 
nenávyková droga pocházela z  této planety a  její 
vývoz v podstatě živil většinu zdejší populace. Mu-
sím přiznat, že jsem na jejím prodeji překupníkům 
docela dobře vydělával, což byl jediný důvod, proč 
jsem teď seděl v obřadním stanu tohohle hrdlořeza 
a poslouchal jeho obchodní návrhy. 

Amín vážil dobrých sto dvacet kilo. I při úcty-
hodné výšce přes sto devadesát centimetrů působil 
dojmem obtloustlého stárnoucího páprdy. Navíc 
plešatého páprdy. Co mu chybělo na hlavě, hra-
vě doháněl délkou prošedivělých vousů. Kolem něj 
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na polštářích z ovčích kůží seděli čtyři nižší klano-
ví vůdci. Dívali se na mě a mého společníka a za-
rputile mlčeli.

„Tvá nabídka je skutečně velkolepá, ale nemohu 
ji přijmout. Víš, že pašeráci mají svůj kodex a ten 
nám zakazuje prodávat atomové zbraně. Nemohu 
ti je obstarat ani za tisíc panen a tisíc tun drogy, 
stejně jako bych A-bombu nikdy neprodal Bání-
mu-al-Mustalíqovi. Tvá velkorysá nabídka je zby-
tečná, velký bojovníku. Pokud bych ji přijal, velmi 
brzy by má hlava poletovala vesmírem a mé or-
gány by posloužily lidem, kteří je potřebují a jsou 
ochotni za ně dobře zaplatit,“ pronesl jsem patetic-
ky. Al-Amín si na takovém způsobu komunikace 
zakládal, stejně jako všichni Čečenci.

Situace na frontě musela být pro jeho klano-
vý svaz skutečně vážná, když se rozhodl přemlu-
vit mě k porušení kodexu. Bání se poslední dobou 
chlubil, že je pouze otázkou času, kdy si Amínovou 
hlavou ozdobí vchod do svého sídla, ale nebral jsem 
ho příliš vážně. Čečenci jsou chvástáním a zveličo-
váním svých činů doslova posedlí. Myslím, že když 
se nějaké dítě nahlas nechlubí a dostatečně nezve-
ličuje všechny své činy, obviní jeho matku z cizo-
ložství a jejího potomka prodají otrokářům jako 
nežádoucí kukačku.

Tentokrát zřejmě Al-Amín nepřeháněl. Chtít 
po  mně atomovou bombu místo klasického sorti-
mentu pozemních a leteckých zbraní skutečně zna-
menalo, že klanům starého chlípníka teče do bot.

Al-Amín mé odmítnutí zřejmě očekával. Ani ne-
otevřel oči, jen dál rytmicky šlukoval kouř z vodní 
dýmky. Tvářil se, že mě vůbec neslyšel. I ostat-
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ní vůdci vypadali jako sochy z  muzea voskových 
figurín.

„Mohu ti do týdne dodat libovolné množství T-95. 
Rusové zase vylepšili jejich ovládání a přidali víc 
zbraňových systémů. Mám v nákladním prostoru 
nové americké kulomety se střelami s  tepelným 
naváděním a otrávenými kulkami, létací magne-
tické miny nebo nová děla typu Kaaba. Muslimská 
federace je zařazuje do výzbroje svých pozemních 
jednotek. Jsou naprosto spolehlivá, mám i…“

„Dost už!“ zařval najednou klanový vůdce 
a s tím výkřikem vyprskl chaynekový kouř dopro-
střed stanu. 

„Nechci zbraně, nevěřící pse. Tvé ceny jsou nad-
sazené, jako bys pocházel z  lůna židovské děvky. 
Všechno tohle zboží prodáváš Bánímu, který plun-
druje mé vesnice a města. Chci atomovou bombu. 
Chci vyhladit Nový Grozný a ty mi k tomu pomů-
žeš,“ ukázal na mě prstem a v jeho očích plálo ší-
lenství jako maják, který námořníky varuje před 
ostrou a zrádnou skálou.

Začínal jsem chápat, proč před sto lety, nedlouho 
poté, co poslední nevěřící, tedy lidé, již nevyznávají 
islám jako své náboženství, odešli ze Země, věnova-
la Rada imámů Čečencům tuhle příjemnou planetu 
s  mírným klimatem. Jejich přesun stál Muslim-
skou federaci astronomickou sumu, ale klid, který 
Země po jejich odstěhování získala, byl evidentně 
k nezaplacení.

Planetu si pojmenovali Basajev, po svém le-
gendárním válečníkovi. Jen co se pořádně zabyd-
leli, začali dělat to, co od nepaměti uměli nejlépe: 
vraždit se mezi sebou. Na Basajevu permanentně 
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probíhaly desítky lokálních konfliktů mezi znesvá-
řenými klany. Čečenci samotní se netvářili, že jim 
věčná válka nějak vadí. Naopak. Myslím, že byli 
ve svém živlu. Stejně jako my, pašeráci zbraní. Je-
diný problém představovala nesolventnost jed-
notlivých klanů. Cenné kovy se na planetě příliš 
netěžily. Za zbraně šlo získat jedině ženy nebo su-
šenou chayneku a obojí mělo své nevýhody. Ženy 
byly náročné na přepravu, chayneka zase na pro-
dej. Po pašerácích drog šli nejen vojáci Muslimské 
federace, ale i většina policajtů ze samostatných 
neislámských planet. Navíc cena na trhu kolísala 
a občas jsem byl rád, když jsem na konci obchodu 
neprodělal poslední skafandr. Dlouhodobě se ov-
šem směna s Čečenci vyplácela, jen musel být člo-
věk obzvlášť opatrný.

Nešlo o první cholerický Al-Amínův výstup. 
Za léta, co se s ním zahazuju, jsem jich už pár za-
žil. Existoval jenom jeden vhodný způsob, jak nyní 
zareagovat. Prudce jsem vstal a se mnou i můj po-
bočník Mohamed Majid, muslim původem, ale ji-
nak milovník uleželé skotské a zavilý ateista. 

„Odpusť mi, ctihodný Al-Amíne, že jsem tě rozčí-
lil. Jsi čestný muž a skvělý bojovník. Pokud budeš 
mít ještě někdy zájem, bude mi ctí s tebou obcho-
dovat, ale nyní již musím odejít,“ pronesl jsem 
úsečně. 

Nad těmi frázemi jsem ani nepřemýšlel. Vypouš-
těl jsem je z úst automaticky jako dětskou říkanku. 
Čečence nikdy nesmíte poslat k šípku přímo, a už 
vůbec ne někoho, jako je tenhle cholerický zabiják. 
A rozhodně ne před dalšími klanovými vůdci. Pou-
hý náznak urážky by musel smýt krví. Vaší krví.
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S Mohamedem jsme se Al-Amínovi hluboce uk-
lonili a pomalu vycouvali ze stanu. Do očí mě uho-
dila záře červeného slunce.

Hned potom mě do čelisti uhodila černá pažba 
pušky.

Ztratil jsem rovnováhu a jako pytel chayne-
ky spadl na zem. Nade mnou stáli tři ozbrojenci 
a mířili mi na hlavu samopaly. Dva si vzali do pa-
rády Mohameda. Jeden mu okovanou botou (z do-
dávky, kterou jsem jim doručil předminulý měsíc, 
spolu s dálkově řízenými americkými tanky) drtil 
krk a druhý mu do břicha strkal hlaveň samopalu. 
Ruská K-7. Taky moje zboží.

Čečenec vyšel ze stanu, protáhl se jako kočka 
po dobrém obědě a pomalu se nade mnou rozkročil.

„Mohl jsi získat sto padesát žen za jednou mi-
zernou bombu. Teď mi ji dáš zadarmo a já tě mož-
ná nechám žít, nevěřící.“

Jeho situace musela být daleko horší, než jsem 
se domýšlel. Tím, co provedl, ztratil výhradního 
dodavatele zbraní a zároveň riskoval pomstu pa-
šerácké gildy. Nejenže mu teklo do bot, už v tom 
musel být nejspíš po kolena a voda pořád prudce 
stoupala. Zoufalá situace plodí zoufalé činy.

„Nemám na lodi žádnou atomovou bombu. Mu-
sel bych pro ni zaletět na Tortugu. Dřív jak za dva 
týdny to nestihnu.“ 

„Nelži!“ zařval Amín a kopl mě do břicha. „Vím, 
že je na Jeremiášovi nejméně jedna. Při tvé po-
slední návštěvě mi to prozradil člen tvé vlastní 
posádky.“

V duchu jsem proklel anonymního užvaně-
ného podřízeného a rozhodl se, že všechny posa-
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dím na detektor lži. Kdo neudržel jazyk na uzdě, 
skončil. Tedy pokud se dostanu z dostřelu Čečence 
a jeho bojovníků.

„Amíne, příteli, nevím, jak ti pomoci. I kdybych 
tu atomovku na palubě Jeremiáše měl. Chlap-
ci s ním krouží na oběžné dráze a příkaz k bom-
bardování Grozného ode mě neposlechnou. Znají 
kodex. Zvlášť když jim řeknu, že jsem zde jako za-
jatec. Zvolí si nového kapitána a já ti tady zůstanu 
jen na ozdobu.“

„Ozdobu si udělám z tvé hlavy a tvého mužství, 
pokud nesplníš mé podmínky, pse.“ Amín mě zno-
vu kopl do břicha. Zřejmě ho tenhle alternativní 
sport – kopanec do zajatce s  rozběhem – začínal 
bavit.

Zachytil jsem Mohamedův zoufalý pohled. Obě-
ma nám bylo jasné, že přivést Čečence k rozumu 
nepůjde. Buď se ulicemi Grozného prožene radiač-
ní vítr, nebo se našimi těly proženou nože Amíno-
vých nohsledů.

„Dobře, ty zmrde. Vyhrál jsi,“ řekl jsem a mís-
to odpovědi schytal vzteklý kopanec. Tentokrát 
do slabin. Bolestí mi vytryskly slzy. Slovní úcta už 
dávno nebyla potřeba. I když splním všechna jeho 
přání, těžko mě kdy pustí. Nejsem Čečenec, ale 
krevní msta mi není cizí. Amín mě zná a ví, že ani 
já nejsem v odpouštění zrovna přeborník.

„Musím do modulu k vysílačce. Telepatii kupo-
divu neovládám,“ zavtipkoval jsem a pomalu, aby 
se strážci náhodou nepolekali a nestiskli citlivé 
spouště svých K-7, se postavil na nohy. 

*  *  *



37

Poutník z MohaMeda: alláhův hněv

Do dvoumístného modulu se nás nacpalo šest. Při-
padal jsem si jako v sauně. Ještěže jsme byli všichni 
oblečení. Naši hlídači páchli ovčinou, chaynekovým 
kouřem a strojním olejem na promazávání zbraní. 
Amín se posadil do sedačky pilota a  rozhlížel se 
kolem. Předpokládám, že hledal něco, co by stálo 
za odcizení.

„Jeremiáši, tady modul číslo jedna.“ Výzvu jsem 
nemusel ani jednou opakovat. Mikrofon zapraskal 
a ozval se hlas navigátora.

„Zdravím vás, kapitáne. Už se vracíte?“
„Ještě ne, Pavle. Domluvili jsme s Al-Amínem 

skvělý obchod.“
„S Al-Amínem? Tím slizkým penetrátorem ovcí?“
Čečenec v židli nadskočil. Mít v  tu chvíli Pav-

la Arsenije po ruce, vymlátil by z něj jeho širokou, 
smutnou ruskou duši. 

„Ano, s ním. Získáme sto padesát mladých 
žen, z  toho padesát panen, a pět metráků chay-
nekových listů nejlepší kvality za jednu drobnou 
službičku.“

„Službičku?“ zapraskal v mikrofonu podezříva-
vý navigátorův hlas. 

„Ano, službičku. Shodíme na Grozný atomovku.“
„Cože!?“ vykřikl Pavel. Ozvěna jeho hlasu se 

prohnala reproduktorem do modulu a chvíli v něm 
rezonovala.

„Vy jste se zbláznil! Tarek z nás všech udělá šaš-
lik. Nemůžeme prodávat atomovky ani se míchat 
do konfliktů. Jen prodáváme zbraně. Chystáte se 
na nejšílenější porušení kodexu, o jakém jsem kdy 
slyšel. Kapitáne, vy jste se musel přiotrávit kou-
řem z  toho jejich svinstva. Váš rozkaz odmítám 
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uposlechnout,“ rozezněl se modulem Rusův rezo-
lutní hlas. 

„Pavle Arseniji, starý vesmírný vlku, rozumím ti, 
ale odpovědnost za tuhle akci nesu jenom já. Jestli 
bude chtít Tarek na stole něčí koule v jahodové omáč-
ce s rýží, jsou to ty moje. Vy dostanete podíl na pro-
deji a do konce života nemusíte hnout prstem.“

Navigátor se na chvíli odmlčel, jako by nad mým 
vysvětlením přemýšlel. 

„Kapitáne Danieli Kalandro, naposled vás pro-
sím, rozmyslete si to.“

„Ne, je to moje rozhodnutí a stojím si za ním. 
Obchod už jsme s Al-Amínem stvrdili. Kdy budete 
schopni bombu odpálit na místo určení?“

„Sám víte, že je to oříšek. Musíme ji nejprve slo-
žit, zaktivovat a pak vymyslet, jak se dostat do le-
tového prostoru. Nad Grozným je skvělá obranná 
vzdušná síť. Sami jsme ji pomáhali budovat,“ za-
bručel nespokojeně.

„Nad tím jsem už přemýšlel. Spojte se s Báním, 
že mám pro něj skvělou nabídku nových americ-
kých automatických vznášedel, která po mně chtěl. 
Až vám otevře letecký koridor, zakroužíte nad měs-
tem, odpálíte bombu a zmizíte.“ 

Al-Amín se rozvaloval v  mém pilotním křes-
le a jeho úsměv se stával stále širším a širším, až 
jsem se bál, že si za chvíli vykloubí čelist. Jeho sen 
o velkém atomovém hříbku nad městem nenávidě-
ného nepřítele se začínal uskutečňovat.

„Doufám, že se nebudete vyskytovat někde v do-
sahu bomby,“ nadhodil Rus.

„Kdepak. Zůstaneme v blízkosti modulu,“ zavr-
těl jsem hlavou, i když mě nemohl vidět. 
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„Dobře. Oznámím to posádce a pak se spojím 
s Al-Mustalíqem. Dřív než ráno nám určitě kori-
dor neotevře.“

„Výborně, alespoň si budeme moci užít velko-
lepé pohostinnosti vojenské polní základny cti-
hodného Al-Amína,“ řekl jsem a přerušil spojení 
s Jeremiášem.

Vysoký Čečenec vyskočil radostně z křesla. Tvá-
řil se, jako by právě v loterii vyhrál vládu nad celou 
planetou. Až jsem se bál, že mě dojetím láskyplně 
obejme. „Dobře jsi to vymyslel, nevěřící. Je vidět, že 
nikdo se ve lhaní nevyzná tak dobře jako křesťan-
ští psi,“ pronesl spokojeně.

*  *  *

Trochu jsem doufal, že se k nám po rozmluvě s na-
vigátorem začne věznitel chovat trochu ohledupl-
něji. Pravda, už neměl potřebu do mě kopat, ale to 
představovalo veškerou změnu k lepšímu. S Moha-
medem nám nasadili pouta a pak nás svázali dohro-
mady nanolanem jako párek sadomasochistických 
homosexuálů. Problém vězel v tom, že pokud jste 
sebou hýbali, začalo se lano zkracovat. Dilema 
mezi potřebou poškrábat si svědivé místo a touhou 
nenechat si postupně rozřezat kůži a  svaly bylo 
pro vězně mučivou zkušeností. Otravná moucha 
nebo nějaký její hmyzí příbuzný měli v kombina-
ci s  touhle vymožeností moderní nanotechnologie 
na  svědomí stovky životů. Lano prakticky nešlo 
přeřezat. Rozpojit jste jej mohli jen ve spojovacím 
článku a po zadání trojmístné kombinace.

„Kapitáne,“ zašeptal mi do ucha Mohamed.
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Opatrně, abych nezpůsobil reakci nanolana, 
jsem pokýval hlavou a dal tím znamení, že jej 
vnímám.

„Myslíte, že vás Arsenij poslechne? Přece nesho-
dí bombu na Grozný. Žijou v něm tři miliony lidí.“

„Arsenij není žádný pitomec a já taky ne. Ne-
boj se a zkus chvíli spát. Hlavně se prosím nevrť. 
Budu vzhůru. Jestli se ti začne zdát o tancování, 
zkusím tě vzbudit dřív, než nás to nakrájí jak mr-
kev do boloňské omáčky.“

*  *  *

Zdál se mi sen. Ležel jsem na zemi a někdo mě ko-
pal do hlavy. Otevřel jsem oči. Moc to nepomohlo. 
Všude kolem byla tma a stále mě někdo bouchal 
do  hlavy. Chtěl jsem roztáhnout ruce, když mi 
náhle došlo, kde ležím a čím jsem svázaný. Rány 
do hlavy jsem dostával od Mohameda. Bouchal mě 
čelem do zátylku. 

„Kapitáne, vzbuďte se,“ zašeptal. 
„Jsem vzhůru,“ zahuhlal jsem potichu, i když 

šeptání nebylo vůbec potřeba. Zvenčí k nám dolé-
haly výbuchy, střelba a výkřiky v čečenštině.

„Někdo zaútočil na základnu,“ oznámil zbyteč-
ně můj pobočník. 

Zvuky boje – výbuchy a střelba z  automatů – 
se k nám neodvratitelně blížily. Asi patnáct minut 
po probuzení se rozhrnulo plátno zakrývající vchod 
do stanu a dovnitř jím propadlo tělo vousatého vo-
jáka. V rukách třímal nějaký obstarožní samopal.

Kolíky s  tichým ponk vyskočily ze země a náš 
stan odletěl pár metrů do tmy. Ozářený matným 
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světlem tří měsíců rozložených skoro pravidel-
ně po obloze se nad námi tyčil bojový robot T-95. 
Jedno ze čtyř ramen se přiblížilo na pět centimet-
rů a vevnitř zabudovanou kamerou zkoumalo, čím 
jsme svázaní. Z ramene se odklopil kulomet a mís-
to něj se vysunula diamantová pilka. S  tichým 
bzučením se přibližovala k  elektronickému zám-
ku a zároveň spoji nanolana. Zavřel jsem oči a tiše 
prosil Boha o milost.

Pila se zakousla do zámku a lano se zakouslo 
do nás. Cítil jsem, jak se stahuje do sebe. Vlákno 
mi prořízlo kůži na několika místech na nohách 
a rukou. Mohamed vykvikl bolestí. Lano se mi za-
čalo utahovat kolem krku.

Snad v  posledním okamžiku, kdy jsme ještě 
mohli přežít bez úhony, spoj praskl a nanolano 
se smrsklo jako jojo do dvou malinkatých kousků. 
„Alláhu Akbar!“ vykřikl úlevou Mohamed. 

Když je nouze nejvyšší, zřejmě i ateista svou 
mysl obrátí k poslední naději všech zoufalců. 

Protáhl jsem se jako kočka a nastavil pilce 
pouta. 

T-95 měla opálený maskovací nátěr a v  jejím 
krunýři se šklebilo snad přes tisíc dírek po odraže-
ných čečenských kulkách. Myslím, že tuhle mašin-
ku budu muset prodat s pěknou slevou. 

„Jeremiáš?“ spíš oznámil, než by se ptal 
Mohamed. 

„To si kurva piš. Někde okolo ještě běhají dal-
ší tři,“ obrátil jsem mrtvolu a z tuhnoucích prstů jí 
vyrval samopal.

T-95 jsou dálkově ovládané bojové stroje. Jeden 
má hodnotu desetiny vesmírné plachetnice. Nejso-
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fistikovanější software, dva velkorážní kulomety, 
dva rychlopalné kanony s laserovým zaměřovačem 
a tělo narvané střelivem a třemi druhy bojových 
plynů. Nohy jsou schopny vyvinout v  rovném te-
rénu a při standardní pozemské gravitaci rychlost 
sto kilometrů v hodině. Stroj šel rovnou po mém na-
vigačním čipu, který mám nastřelený v levém ra-
meni, takže jej určitě ovládal samotný Arsenij. On 
jediný zná frekvenci, na které vysílám svůj signál. 
Usmál jsem se do jedné z mikrokamer, jejichž zá-
běry zprostředkovávaly plastický obraz v ovládací 
kabině stroje na Jeremiášovi, a pomocí primitivní 
znakové řeči mu vysvětlil, aby nás s odstupem ná-
sledoval a kryl.

Nastal čas vyřídit si účty.

*  *  *

Samopal od vousaté mrtvoly jsem brzy předal 
Mohamedovi. Po pár metrech chůze jsme zakopli 
o  skrumáž roztrhaných čečenských mrtvol. Kro-
mě hromady železného šrotu, masa, kostí a krve se 
u ní válel i použitelný ruční kulomet K-9 s přídav-
nými zásobníky.

Navigátoři T-95 se snažili obránce tábora co nej-
více zmást. Přišli z různých stran. Na přeskáčku 
útočili a zase se stahovali. Stále nepřestávali stří-
let. Naštěstí tak, aby se jejich granáty a střely zda-
leka vyhnuly místu, z něhož přicházel můj signál. 
Ne poprvé mi ten elektronický pidišmejd v rame-
ni zachránil život.

„K zemi!“ zařval Mohamed a podkopl mi nohy. 
Svalil jsem se do trávy na poslední chvíli. Nad námi 
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prosvištěla raketa. Můj pobočník naštěstí včas spat-
řil jejího původního majitele krátce před odpálením. 

T-95 se jí také rychlým úkrokem vlevo vyhnul 
a směrem, odkud přiletěla, poslal dávku tří granátů.

„Pospěšme si. Zabijme tu tlustou feťáckou svini 
a pryč odsud,“ zašeptal zbytečně Mohamed. Přes-
ně tohle jsem měl totiž v úmyslu. 

Jenže nejdřív toho parchanta potřebujeme najít. 
Určitě přespával ve svém stanu, prakticky v cen-
tru tábora. Co udělal, když začala střelba? Šel 
do první linie? Vzal kulomet a bojuje s některou 
z mých draze koupených hraček?

Těžko. Vůdcovské postavení a dlouhý život si ne-
udržel tím, že by stál v čele svých útočících hord.

„Bude v leteckém bunkru. Jednou mi ho ukazo-
val. Je támhle pod kopcem,“ máchl jsem pravačkou 
k nízkému návrší. Mohamed na mě mrkl, vyskočil 
a popoběhl asi padesát metrů. Nikdo na něj nestří-
lel. Vzduch byl čistý. Nadechl jsem se, doběhl jej 
a zaryl se bradou do hlíny. Teď byla řada na mně. 
Napočítal jsem do tří, vstal a okamžitě zase padl 
k zemi. Tiskl jsem se do hlíny a doufal, že se mi 
pouhou silou vůle podaří zakopat se alespoň pár 
centimetrů pod povrch. Těsně nad našimi hlava-
mi přelétávalo hejno olověných včeliček. Nějaký 
ukrytý bojovník si nás všiml. Naštěstí pro nás ne-
měl zrovna pevné nervy a palbu zahájil příliš brzy. 
Kdyby pár sekund počkal, až na mě bude mít lep-
ší výhled, mohl jsem konečně zjistit, jestli mají 
pravdu muslimové, nebo křesťané. Anebo ateista 
Mohamed.

Poslal jsem za ním jednu dávku z  kulometu. 
Zbytečně. Neměl jsem šanci pořádně zamířit. Arse-
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nij se rozhodl věc vyřešit za nás. V rozporu s mým 
rozkazem nás rychlými skoky předběhl asi o pade-
sát metrů a do místa, z něhož se výstřely ozývaly, 
poslal čtyři granáty. Jejich výbuchy umlčely kulo-
metnou střelbu.

Vítězné zvolání mi zamrzlo na rtech.
Odněkud ze tmy přiletěly s typickým svištěním 

skákací miny a přisály se na hruď bojového robo-
ta. Arsenij si toho všiml a rozběhl se s robotem co 
nejdál od nás. Zvládl asi padesát metrů, než jej sé-
rie výbuchů roztrhala a rozmetala do širokého oko-
lí. Několik kousků T-95 se proletělo nad našimi 
hlavami a s žuchnutím se zarylo do země pár me-
trů od místa úkrytu. Souběžně s létajícími troska-
mi, které ještě před chvílí z oběžné dráhy ovládal 
navigátor Jeremiáše, nás ošlehl vařící vzduch. Cítil 
jsem, jak se mi na zátylku horkem seškvařily vlasy. 

„Padesát tisíc rublů v prdeli. Já toho hajzla zabi-
ju,“ zaklel jsem vzteky.

„To jsme přece měli v plánu od začátku,“ prohlá-
sil Mohamed a vyběhl směrem ke krytu. 

Podle intenzity výstřelů a výbuchů stáli dal-
ší robotičtí válečníci ještě na nohou a zatápě-
li Al-Amínovým Čečencům. Díky nim jsme se bez 
další pozornosti ze strany nepřátelských vlastní-
ků střelných zbraní dokázali dostat asi sto me-
trů od  krytu. Světlo měsíců jen naznačovalo 
obrysy železobetonové konstrukce chránící vstup 
do podzemí. 

„Je tam jak v konzervě a my nemáme otvírák,“ 
shrnul výstižně naši situaci Mohamed. 

Musím přiznat, že jsem vůbec nepřemýšlel nad 
tím, jak se do krytu dostaneme. Jenom jsem se 
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