
KAPITOLA PRVNÍ: ARNOLD STONEHENGE UMÍRÁ

 "Arnold Stonehenge nebyl příliš dobrý člověk", mohl by klidně začínat proslov 
nad jeho rakví. A byla by to náhodou pravda – jednalo se vskutku o jednoho z 
nejprohnilejších politiků, kteří kdy byli zvoleni, a mistrovsky ovládal značné množství 
podrazáren mamutího rázu. K jeho zevnějšku by se pak dalo říci, že byl "poněkud 
korpulentní", protože spojení "tlustý jako prase" se neužívá mezi slušnými lidmi vůbec a 
tím méně na pohřbech. Zkrátka řekněme, že na něm byla jeho velká láska k jídlu na první 
pohled znát. No a závěrem by se snad zmínilo, že nebyl ani příliš bystrý. To mu ale v 
kariéře zvlášť nepřekáželo, a tak se rychle vypracoval do vysokých funkcí a dokonce až do 
samého parlamentu.

Jednou takhle Arnold Stonehenge šel z toho parlamentu domů. Popozdravoval 
známé, které potkal, několik známých nepozdravil a oni se pro to urazili, také pozdravil 
několik lidí, které za své známé považoval a oni jimi nebyli, koupil si v trafice noviny, 
cestou domů je přečetl, při čtení šlápl na kočku a přešel silnici na červenou (což naneštěstí 
vyfotil jeden novinář), došel domů, s vypětím všech sil vynesl svých stoosmnáct kilogramů 
do schodů, vešel do bytu a zamknul za sebou dveře.

Následně si sedl na gauč, zapnul televizi na zpravodajském kanále a nadšeně 
sledoval záznam svého proslovu k novele zákona o psích exkrementech, nevšímaje si 
titulku "ARNOLD STONEHENGE SE OPĚT ZESMĚŠNIL" a pejorativních komentářů 
opozice i spolustraníků. Pak si šel do kuchyně pro pytlík smažených brambůrků, otevřel si 
ho na pohovce, šeredně ji zamastil a díval se na svůj projev až do jeho zakončení, 
provázeného vrhanými svačinami.

Když brambůrky všecky zkonzumoval, dostal chuť na salám. Odešel tedy do 
spíže, v níž ležela bedna čabajky dovezená z diplomatické vizity v Maďarsku. Arnold jednu 
štangli vyňal, spíž zavřel a hmátl po noži. Další jeho vlastností ovšem byla ohromná 
nešikovnost. 

Jak po noži hmatal, zavadil oň hřbetem ruky tak blbě, že nůž spadl a zapíchl se 
mu do nohy. I v teplé krvavé sprše však Arnold zachoval chladnou hlavu a vypravil se (přes 
svůj fajnový koberec) do koupelny pro obvaz. 

V koupelně se zastavil a natáhl se do lékárničky, přičemž noha stále krvácela. 
Když se potom s obvazem v ruce otočil, uklouzl na louži krve, upadl a rozbil si hlavu o 
kachle.

Chtěl vstát a jít volat sanitku, ale než tak mohl učinit, stará a špatně přibitá 
lékárnička se utrhla a na rozbitou hlavu mu (z výše půlky druhého metru) spadla. Ztratil 
vědomí a už se zdálo, že vykrvácí ve spánku, ale hned ho zas probudilo bolestivé prasknutí 
žaludečního vředu. Mezitím ovšem ještě dostal infarkt a zakrátko už bylo skutečně po něm. 

 Arnold tedy zaklepal bačkorami. Skončila snad slibná politická kariéra jeho 
smrtí? Vůbec ne! Arnoldova politická kariéra nabrala jeho smrtí daleko větší spád a snad 
by se dalo říci, že (v porovnání s tou dosavadní) Arnoldova politická kariéra jeho smrtí 
doopravdy teprve začala.

Zahynul v koupelně svého bytu a po chvíli se probral tamtéž. Vstal ze země a tu 
si všiml vlastního obézního těla ležícího v louži krve a s lékárničkou zavalenou hlavou (totiž 
že hlava byla zavalena lékárničkou, nikoliv opačně). 

Nechtělo se mu na svou mrtvolu moc dlouho koukat, a tak radši prošel zdí 
k sousedům. Arnoldova sousedka byla také politička – velice přesvědčená komunistka. 
Naneštěstí byl ale jejím manželem demokrat. Tato rozdílnost politických názorů, kterou si 
před svatbou asi nějak zapomněli či nestihli vyjasnit, vedla k tomu, že vulgarismy i nádobí 
létaly vzduchem celodenně.

Arnold vkročil do jejich bytu východní stěnou. Před ním se krčil soused a 
rukama si chránil obličej, neb jeho choť, oblečená v sovětské vojenské uniformě, třímala 
posvátně Marxův manifest v jedné a půlkilovou vázu v druhé své sociálně citlivé ruce. 



Následně tato váza letěla vzduchem. Soused uhnul, netoliko však Arnold: nádoba prošla 
skrz něj a roztříštila se o rudou zeď (červeně byla vymalována ta sousedčina půlka bytu).  

Teprve teď, když soused ustoupil, všimla si paní sousedová Arnolda. Počala 
ječeti. Soused počal ječeti též a pak se spolu ječíc vrhli ke dveřím, otevřeli je ječíce, ječíce 
běželi po schodech a projednou tak snad zapomněli na své ideové rozepře.

Arnold si řekl, že když je teď duchem, mohl by zkusit létat, poněvadž v 
některých filmech to duchové dělají. Vyletěl stropem ven a vznesl se do výše. Hleděl na své 
rodné město, letěl nad domy a nad ulicemi, sledoval automobily jezdící po konstantně 
rozbitých silnicích a plival jen tak ze srandy své ektoplazmatické sliny na pod ním chodící 
občany, až dorazil k budově parlamentu.

Vletěl tam střechou a uzřel své kolegy, jak vcházejí dovnitř, všichni výhradně v 
černém, jak se sklopenými hlavami usedají do lavic a předseda řeční o nešťastně zesnulém 
kolegovi Arnoldu Stonehengovi.

Nebožtík si ale příliš zesnulý nepřipadal, a tak vlétl dovnitř a vznášeje se nad 
jejich hlavami, vida toho dvoumetrového náfuku Rogersona konečně shora, je upozornil na 
svou přítomnost.
 Všichni najednou vytahovali nadšeně fotoaparáty ve snaze sejmout snímek s 
duchem, nekteří snímali z opasků své pistole a snažili se Arnolda rovněž sejmout, všude byl 
zmatek, politici si zakopávali hlavami o nohy a tak podobně. Arnold ještě párkrát nad 
zasedacím sálem zakroužil, pak se opět vznesl k střeše a vyletěl ven. 

Letěl pořád kolmo vzhůru,  prolétl skrz mraky a ještě dál. V prázdnotě vesmíru 
si časem všiml takové velké sítě a chtěl ji obletět, ale už to nestihl: síť se velkou rychlostí 
pořád přibližovala, až ho lapila a on zase usnul, nebo něco na ten způsob.

KAPITOLA DRUHÁ: ARNOLD PŘICHÁZÍ DO NEBE

 Jakmile se probral, stál na optimistickém růžovém mráčku, z kterého vedly 
schody nahoru k dalšímu – ten byl asi o dvacet metrů výš – a na něm se nacházela hezká 
zlatá brána s nějakým latinským nápisem (nejspíš to znamenalo "Blahoslaveni jsou chudí 
duchem" nebo "Pásli ovce Valaši"). 

Vydal se tedy po schůdcích, mezitímco z velkých reproduktorů vznášejících se v 
prostoru znělo decentně "Knockin´ on Heaven´s Door". Když pak před tou branou stanul, 
uviděl vedle i psací stůl, za nímž seděl lysý úředníček s knírem, oblečen v pěkné hnědé 
kvádro s proužky, a zběsile mlátil do typewriteru značky Consul. Všiml si Arnolda, pohlédl 
naň skrz své silné brýle a ověřil si duchovu totožnost těmito slovy: 

"Pan Stonehenge?"
Arnold souhlasně přikývl. Kolem poletovala grupa andělíčků, kteří se šklebili a 

posměšně na něj mávali sítí, do níž jej před chvílí lapili. On se však rozhodl lapiduchy 
ignorovat a obrátil se zpět k úředníkovi.

"Takže jsem teď v Nebi, tak jak mi to říkali v kostele?" 
Svatý Petr chvíli uvažoval. "V podstatě ano," připustil. "Ale není dobré věřit 

všemu, co vám říkali v kostele. Já osobně jsem se jen u málokteré knížky nudil tak jako u 
Bible – tedy samozřejmě až po Eragonovi, ten nemá konkurenci." Zapálil si cigaretu. „Teď 
jste tedy v Nebi. Ale žádná výhra to není, Peklo stejně už dávno neexistuje."

"Proč?" zeptal se Arnold.
"Drahá údržba. Do Pekla přišlo strašně moc lidí, už jenom vytápění nás 

přicházelo na tak obrovské peníze, že jsme to raději zavřeli."
"Takže se do Nebe dostanou všichni?"
"Jo," řekl svatý prostě. "A ještě instrukce: většinou se nováčků ujímají jejich 

příbuzní. Vám přidělili vašeho pradědečka, ten vám všecko vysvětlí, ubytuje vás a tak. Měl 
by čekat hned tady za Bránou, u takové velké cedule s číslem 25." 

Ozvalo se zapípání. 
"Už odchytili dalšího ducha, tak já ho budu muset zapsat. Nashle!"



 Arnold něco zmateně odsekl a vstoupil do Nebe. 
 Bylo to vlastně svého druhu velkoměsto: postavené na tisících různě 
rozmístěných mraků v různých výškách a o různých velikostech, velkoměsto s několika 
miliardami obyvatel (většinou starších osob), duchů, kteří tu různě pobíhali, a s miliony 
obrovských bílých domů. Táhlo se do nedohledna, nejvyšší mraky byly několik kilometrů 
nad Arnoldem, nejnižší zase několik kilometrů pod ním, a budovy na nich byly postaveny v 
různých architektonických slozích. Vše propojovala jakási síť kolejnic, ale Arnold nebyl 
schopen určit, co to po nich jezdí, protože to jezdilo pekelně rychle. Před ním se pak skvěla 
pravděpodobně zastávka této hromadné dopravy, označená "U Brány", na jejímž nástupišti 
se tísnily tisíce duchů v oblečení z různých dob, lidé v riflích i v brnění. 

Po levé straně byla zeď s očíslenými cedulemi. Arnold si vyhlédl pětadvacítku a 
zamířil k ní. Stálo tu jen několik málo osob a v jedné z nich poznal svého pradědečka – 
obézní pán s mocným pivním mozolem a macatým knírem pod alkoholickým nosem, 
oblečený ve fialový oblek s hedvábnou kravatou, v němž byl i pohřben, tudíž úplně přesně 
tak, jak si ho Arnold pamatoval.

Praděd naň už zdálky volal a ač to byl člověk zesnuvší před osmatřiceti léty na 
selhání jater, měl v ruce láhev rumu.
 "Ahoj, těšil jsem se na tebe! Už jsem se nemohl dočkat, až umřeš, kluku zlatá!"

"Díky," řekl Arnold a pohledem spočinul na lahvi. „Ty ještě pořád piješ?“
 "Tady už můžu!" pravil pradědeček vesele. "Ale babičce to neříkej," dodal. 

Vydali se směrem k zastávce "U Brány", jejíž nástupiště bylo narváno duchy.
Když čekali na spoj, vedle nich stál muž v červené tóze, s křivým nosem a věncem z 
bobkových listů, na druhé straně zas masivní paní v barokních šatičkách, v ruce vějíř a na 
hlavě paruku. 

Dostali se teď dost dopředu, aby viděli asi dvacet kolejnic vyskládaných vedle 
sebe. Po nich každou chvílí něco prosvištělo téměř nadzvukovou rychlostí, ale Arnold stále 
ještě nedovedl rozpoznat, co to vůbec je.

"Už nám to pojede," konstatoval pradědeček a skutečně u jejich kolejnice 
za chvíli zastavil ten šílený dopravní prostředek. 

Bylo to něco jako jeden, aspoň sto metrů dlouhý vlakový vagón, natřený 
světlerůžovou barvou a s nápisem HEAVEN EXPRESS na boku. Nic moc zvláštního, ovšem 
vepředu byla dlouhá oj, kterou držel udýchaný čert.

Pradědeček spolu s udiveným Arnoldem nastoupili dovnitř hned po malém a 
zarostlém neandrtálci oblečeném v kožešině a pevně svírajícím svůj kyj.

Arnold se o ty čertíky okamžitě začal zajímat.
"Když zrušili Peklo," vysvětloval pradědeček, "spousta tamních zaměstnanců, 

takzvaných čertů, se ocitla bez práce a byli nuceni žít tady nahoře. Tenkrát je tu nikdo 
neměl moc rád a sehnat nějaký zaměstnání byl pro ně asi docela problém. Tak nakonec 
využili toho, jak umí rychle běhat, a začali dělat právě tohle. Hodně se tím urychlilo 
překonávání těch obrovských vzdáleností, co tu jsou, takže je to i dobře placené."

Vagón se dal do pohybu. Ze začátku jeli sto nebo dvě stě kilometrů za hodinu, 
jako auto na dálnici, postupně začali zrychlovat, teď už dosahovali rychlosti letadla a pak 
přešli do takové, že už nevnímali nic, co bylo za okny, která tam tudíž byla zbytečná.

Interiér vagónu byl obložen dřevem, podlaha byla také dřevěná a lavice u stěn 
zcela přeplněny lidmi v oblečení, v jakém opustili tento svět: v nemocničním pyžamu, 
zkrvaveném kostýmu medvěda, brnění prošpikovaném šípy nebo drahém obleku 
rozežraném kyselinou. Babička na kolečkovém křesle jedla párek v rohlíku a u stropu se 
vznášela osoba dosti otrávená, nejspíše houbami.

Sedli si na poslední volný kousek vedle mladého, ani ne třicetiletého vousatého 
chlapíka v motorkářské bundě, pod níž měl triko s nápisem "RYCHLOST NEZABÍJÍ". 

KAPITOLA TŘETÍ: ARNOLD SE POTKÁVÁ S PŘÍBUZNÝMI



 Nebeskou MHD jeli přes půlhodinu, během níž ho pradědeček seznamoval s 
místními reáliemi. Třeba to, že "Nebe" je jen neoficiální název a správně se to jmenuje 
Životní prostor zesnulých, tedy ŽPZ. Arnolda ale samozřejmě nejvíce zajímal politický 
systém.

"Máme v podstatě demokracii. Občané v ŽPZ mají všechny práva, normální 
volby, privatizace a tak. Bůh ale může úplně neomezeně rozhodovat o veškerém dění dole 
na Zemi, a to až do konce svého funkčního období."
 "Funkčního období?" podivil se Arnold. Tohle bylo úplně mimo jakékoliv 
náboženské představy, i ty nejšíleněnjší.
 "Jo," přikývl pradědeček. "Zvolí ho lidi v přímé volbě a jeho funkční období trvá 
přesně tisíc let. No a pak prostě přijde někdo jiný."

"Takže se Bohem může stát úplně každý řadový duch?"
"Jistě, máme demokracii!"
Arnold zůstal sedět s otevřenou pusou. I když byl neohrabaný tlouštík, byl 

přesvědčen, že politiku dělat umí. A jistě by v tom mohl pokračovat i po smrti. 
"Komu se to podařilo naposledy?" zeptal se.
"Aktuelní Bůh se jmenuje Pot´n´Tát a nastoupil do úřadu roku 1017."
Arnoldovi se zalesklo v očích. 
"To znamená, že za chvíli skončí?"

 "Přesně tak, brzy budou volby."
Vagón zastavil.
"No, už jsme tady," zahlásil pradědeček a vystoupili.
Když vyšli ven ze stanice, zjistili, že stojí na poměrně rozlehlém mraku, 

k němuž vede několik dopravních přívodů. Cedule značila, že se mrak jmenuje "NÁMĚSTÍ 
LVA SPLOSKÉHO".

"Kdo byl Lev Sploskij?" zeptal se Arnold pradědečka, když kráčeli temnými 
ulicemi pod obrovskými bílými budovami.

"Ruský archanděl – předseda Sněmovny svatých, který po zrušení Pekla vyřešil 
nepokoje rozpoutané Stranou čistého Nebe. To byli takoví zdejší fašisti, kteří šikanovali 
čerty, zabraňovali jim pracovat a podobně. Měli poměrně velký vliv, ale Lev Sploskému se 
podařilo je velmi rychle zakázat."

"O takovém archandělovi jsem nikdy neslyšel..." řekl Arnold.
"To je možný," přisvědčil pradědeček. "Většina lidí tady jsou opravdu jenom 

řadoví zesnulí, ale andělé, to už je vyšší kasta: taková elita společnosti, která dělá líp 
placené, prestižní profese – oficíry, dyrektory, komunální politiky... andělem se člověk 
myslím stane, když udělá jakýsi vědomostní test, nebo něco takového. Stejně ale dneska už 
může být anděl každý vůl, třeba tvůj strejda Gregory."

Konečně došli do středu Náměstí Lva Sploského. Uprostřed byly tři domy – dva 
obyčejné, bytové, a mezi nimi možná míli vysoká věž, na jejíž vrcholek se téměř nedalo 
dohlédnout. Základna se zdála být široká právě tak, že kdyby byla o centimetr užší, barák 
se nekompromisně zřítí.

"Je tam seshora pěkný výhled," řekl pradědeček. "Ale my bydlíme támhle," 
ukázal na bytový dům vlevo. Vydali se tedy k němu.  

Bytů tam bylo (podle číslování zvonků) 255. Pradědeček zazvonil na číslo 231 a 
když oznámil, že vede Arnolda, rozjařený a nepříjemně známý ženský hlas je vpustil.

Nahoře stanuli před bytovými dveřmi a stalo se přesně to, čeho se Arnold obával 
– otevřela prababička. Prababička byla osoba, která zemřela na rozdíl od svého muže 
teprve předminulý rok: tenkrát jí bylo už plných osmadevadesát let. 
 Teď tu stála v naprosto nezměněné podobě. Na svém vyschlém těle župánek, 
natáčky v bílých vlasech, které se až do poslední chvíle svého života snažila obarvovat, oči 
namalované do okruhu deseti centimetrů, na vrásčitém obličeji s jaterními skvrnami 
pleťovou masku a na popraskaných rtech ohromnou vrstvu zářivě rudé rtěnky.



 Mezi kostnatými prsty se zeleně nalakovanými nehty držela cigaretovou špičku, 
jíž Arnoldovi málem vypíchla oko, když se mu vrhla kolem jeho masitého krku a 
afektovaným hlasem zaječela: "Arníku!"

Arnold nesnášel, když mu říkala Arníku, protože stejně volala i na svého psa, 
jehož si pořídila týden po Arnoldově narození a pojmenovala ho Arnold na pravnukovu 
počest. Toto obludné zvíře se teď vyřítilo ze dveří a jakožto kříženec pudla s bernardýnem 
povalilo i mocnou figuru Arnoldovu na zem a olízalo mu obličej.

Současně při svém pádu slyšel křupnutí a zaječení – prababička se jej stále 
držela kolem krku a to i ve chvíli, kdy došlo k onomu sražení. Pradědeček rychle zahodil 
flašku, pomohl své choti na nohy a kopnutím jí narovnal vetchá záda.
 "Můj milý Arníku, tolik jsem se na tebe těšila!" zaskřehotala prababička. "Tak 
pojď dovnitř a povídej, na co jsi umřel? Zdědil jsi tu rakovinu slinivky po strýčkovi 
Gregorym, nebo jsi měl mrtvici jako Molly?"

"Měl jsem bouračku," zalhal Arnold, stydící se za svou nešikovnost. A protože 
jako politik uměl lhát dobře, prababička mu to takzvaně sežrala.

Byl poměrně zvědav na interiér nebeského bytu a v tomto ohledu se dočkal 
mírného zklamání. Vešel do zcela standardního obýváku zařízeného podle prababiččina 
nevkusu, jehož zdi byly vylepeny jakýmisi narůžovělými tapetami a dominoval mu stříbrný 
televizor obestavěný kytičkovanými pohovkami. O kousek dál bylo obrovské okno 
s výhledem na bělostné velkoměsto, kukačkové hodiny, z nichž místo kukačky vylétal 
hambatý andělíček hrající na lyru, a doprostřed místnosti pak byl dost neprakticky 
postaven dórský sloup obrůstající břečťanem.

"Máme to tu pěkné, že?" řekla prababička. "Pojď se podívat do kuchyně a 
koupelny, Arníku!"

Na koupelnu byl Arnold obzvláště zvědavý – poté, co shlédl obývák a uvědomil 
si, že se prababiččino estetické cítění ještě mnohem zhoršilo, čekal tam nejméně repliku 
Křižíkovy fontány. Nemýlil se. Tato byla postavena v přesném středu kruhové místnosti a 
opatřena kohoutky na regulaci teploty vody. Bylo na ní též položeno mýdlo a toaletní papír, 
takže zřejmě sloužila náhradou za veškerá obvyklá zařízení v koupelnách se vyskytující.

I kuchyň byla zajímavá – jídelní stůl měl mramorovou desku a skvělo se na něm 
několik misek s umělým ovocem. Stěna nad kuchyňskou linkou pak byla polepena plakáty 
Franka Sinatry, který s prababičkou (dle jejího tvrzení) chodil do mateřské školky. Lednice 
o rozměrech asi dva krát tři krát tři metry byla z růžového plastu a na dveřích měla rytinu 
kovboje. 

Zatímco prababička tam zůstala, mrtvý politik Arnold Stonehenge kuchyň 
opustil a i když za ním prababička volala, aby ještě určitě navštívil jejich nádhernou ložnici, 
Arnold si uměl vcelku domyslit, co by tam spatřil, a raději zamířil do obýváku za 
pradědečkem, jenž tiše lokal ze svých domácích zásob bourbonu a když spatřil Arnolda 
přicházet, v domnění, že to je prababička, se polekal a polil si košili.
 Aby z něj nebyl cítit alkohol, odutíkal se převléci a Arnold se zatím rozvalil 
na pohovce, zmenšil objem svého pupku hlubokým vydechnutím a s námahou hmátl po 
pozemských novinách ležících na stolku.
 Jak předpokládal, našel i článek o sobě. Ve stručnosti řečeno se v něm psalo, že 
umřel a jaký to byl vůl. Poznačil si jméno novináře a usmyslel si, že až bude neomezený 
Bůh, zařídí tomu darebákovi něco nepříjemného, patrně inkontinenci.

Pak uběhla asi hodina, než zazvonil zvonek a Arnold za dveřmi bytu uslyšel 
mnoho známých hlasů – prababiččinu sestřenici Molly, své ohavné prarodiče, svého 
synovce, co ho přejelo auto, dokonce i strýce Gregoryho, který měl nádor na slinivce a 
podle pradědečka to dotáhl až na anděla.

"Pusťte nás dovnitř!" halekal Arnoldův děd, jenž se potatil a stejně jako 
Arnoldův praděd byl od rána do večera v lihu.



"Chceme vidět Arníka!" zakrákala Molly, které by teď (kdyby žila) už bylo hodně 
přes sto deset let a které se oslovení vynalezené její sestřenkou líbilo natolik, že jej rovněž 
používala.

Pradědeček se vyšoural z ložnice otevřít, teď už v čisté košili, ale prababička se 
psem Arníkem v patách jej předběhli a prudce trhli dveřmi.

Dovnitř se navalila horda duchů. Všichni se s Arnoldem začali objímat a třást 
mu rukama, dokonce i nějaký pomalovaný a polohaný Kelt tam mával sekyrou a radostně 
hulákal. Tolik svých příbuzných neviděl pohromadě snad ani na tradičním "sjezdu 
Stonehengů", který se konal před dvaceti lety naposledy, protože tenkrát prababička vlepila 
facku Herkulině Embólii, pradědečkově vzdálené neteři, jež jí odmítla podat sůl. Tato facka 
nesmírně namíchla Herklulinina manžela, který prababičce vynadal nejsprostšími výrazy, 
což si nenechala líbit stará Molly a svou sestřenku bránila dobře vrženou sklenicí. 

Když se doobjímali a dopopozdravovali, rozesadili se všichni na ony odporné 
sedačky okolo televizoru nebo jen tak na zem. Anděl Gregory si sundal své parádní sako, 
rozvázal kravatu, na ex vypil lahvové pivo a hlasitě říhnul. Molly začala vypravovat svou 
oblíbenou historku o tom, jak jí koncem první světové války zlý soused sesbíral úrodu 
hrušek, zatímco ona byla na nádraží přivítat chotě, navrátivšího se z fronty. 

Tím se rodina rozdělila na dvě části – první část spala a druhá část Molly 
ignorovala. Arnold probudil Gregoryho a zeptal se ho, jestli by s ním nešel na chvíli vedle.

"Jak jsi se stal andělem?" položil Arnold co nejpřímější otázku, aby bylo jasné, 
že to Gregory pochopí.

"Šel jsem na úřad, dostal jsem takový papír s různýma otázkama, vyplnil jsem 
ho a pak jim ho zase vrátil."

"To je všechno?" podivil se Arnold.
"Jo. A už mě nezdržuj, v televizi mi začínají Bokovky signora Verrucciniho," 

pravil strýček a odešel sledovat svůj oblíbený seriál.

KAPITOLA ČTVRTÁ: ARNOLD STONEHENGE ANDĚLEM

Druhý den se Arnold zeptal pradědečka, kudy se dá jít na nejbližší úřad. Když 
tam pak šel, zabloudil. Zeptal se kolemjdoucího, který nevěděl. Další kolemjdoucí tvrdil, že 
ví, ale taky nevěděl a nasměroval Arnolda od úřadu pryč.
 Arnold Stonehenge tedy šel řečeným směrem, podobně jako Švejk do Budějic, 
vyhlížel byro a přitom se dostal zpět na náměstí Lva Sploského. Nějak si toho nevšiml, 
prošel náměstím, pokračoval dále na opačnou stranu a k poledni přece k úřadu dorazil, byť 
k úplně jinému. 

Měli tam zrovna přestávku na oběd. Arnold před zamčeným vchodem čekal 
spolu s vojákem, kterému trčelo z hrudi dlouhé kopí a když se nečekaně a prudce otočil, 
vzal jím Arnolda po hlavě, za což se maďarsky omluvil.

Konečně někdo přišel a otevřel jim. Interiér úřadu byl elegantní, chodby z 
narůžovělého mramoru, všude různé nástěnky, vyhlášky, tabule a upozornění.
Arnold přistoupil k jakémus okénku a tamní ouřadbábu slušně požádal o svůj vytoužený 
kvíz, načež byl usazen do malé zvukotěsné místnosti, a to pouze s inkoustovou tužkou a 
hodinou času.

Jméno: Arnold Stonehenge 
Příjmení:

Vygumoval tedy "Stonehenge" a napsal to do kolonky "Příjmení".

Jméno: Arnold
Příjmení: Stonehenge 
Datum úmrtí: 5. 12. 2015



Následuje několik vědomostních otázek:

1. Jaké Y píšeme ve slově "rypák"?
"Tvrdé."
2. Je brouk potápník ryba nebo brouk?
"Brouk."
3.Kolik činí součet vnitřních úhlů kružnice?
(Arnold nevěděl, co to je součet vnitřních úhlů, tak tam nenapsal nic).
4. Stručně - o čem byl film "Titanic"?
"O neschopnosti lodních konstruktérů počátkem 20. století."
5. Který národ postavil pyramidy v Egyptě? 
"Egypťané."
6. Kolik dílů má trojdílné srdce obojživelníků?    
"Tři." 
7. Kolik dílů má trilogie?
"Tři."
8. Co považujete za největší již překonanou neřest lidstva?
"V dřevních dobách tabákového průmyslu byly doutníky malé."

Arnold si spokojeně prohlížel své dílo a odevzdával ho s hrdým úsměvem. Druhý 
den mu přišla pošta - byl to pergamen, stočený do úhledné ruličky s modrou pečetí, a 
podlouhlá krabice. Rozmotal nejprve dopis a nadšeně si přečetl, že "na základě Vašeho 
výkonu při vyplňování našeho formuláře, totiž prokázaných vědomostí a schopnosti 
samostatné úvahy, jest zesnulému jménem Arnold Stonehenge, totiž Vám, udělen titul 
anděla se všemi pravomocemi i povinnostmi k němu přiléhajícími. Velmi žádoucí je 
veřejně prospěšná či politická angažovanost a také dobrý příklad a vzor chování dávaný 
obci řadových zesnulých - spáchání jakéhokoliv trestného činu či vážnějšího přestupku 
nechť vede k odebrání titulu."

Pak otevřel krabici, v níž byla složená křídla (dřevěná konstrukce obalená bílým 
peřím), svatozář a štos bankovek. Na přiložené kartičce stálo, že je Arnold "povinen si ke 
slavnostním příležitostem bráti tato křídla (a to v toliko spořádaném stavu, v jakém Vám 
byla doručena) a svatozář s vyměněnou baterií. Movitosti jsou pak určeny k nakoupení 
dostatečně representativního oblečení, nejvhodněji společenského obleku, a jejich 
používání k jakémukoliv jinému účelu je trestno a přísně postihováno."

Arnold si to všecko vesele pročítal, když do místnosti vstoupila prababička a na 
zvrásněné a zmalované tváři se jí objevila záře hrdosti a štěstí. Vyhrkla: "Teda Arníku...", 
otočila se a odběhla do kuchyně, plačíc štěstím, péci něco na oslavu. 

Nově řečený anděl se za ní díval, skoro až dojat reakcí té zesnulé ženy, ale pak si 
vzpomněl na protivnou prababiččinu fistuli, když se dědeček zdržel v hospodě, na to, jak ho 
vodila ze školky dvě a půl hodiny, protože se musela zastavit s osmi známými po cestě, a na 
její hnusné připečené krocany k Dni díkůvzdání, které všechny nutila jíst a jakákoliv kritika 
jejího kuchařského umění ji natolik rozrušila, že se zamkla v koupelně se svým obrovitým 
ratlíkem, hlasitě štkala a hulila tolik, že se dým linul i pode dveřmi. A tak si Arnold místo 
dojetí raděj odplivl na naleštěnou podlahu, vzal peníze a šel si koupit kvádro.

KAPITOLA PÁTÁ: ARNOLD STONEHENGE VSTUPUJE DO STRANY 

 Arnold byl v Nebi, či správně v "Životním prostoru zesnulých", již několikátým 
dnem. Oblečen v novém proužkovaném obleku s hedvábnou kravatou, s vyleštěnými boty, 
doutníkem mezi zuby a na zádech hrdě nesa křídla (pro která mu krejčí vyříznul v saku 
speciální otvory) se procházel po ulicích, v rukou mapu - aby jej nepohltila džungle 
velkoměsta - a přemítal, jak správně nastartovat svou cestu za zvolením Bohem.



"Měl bych vstoupit do nějaké partaje," pomyslil si a štěstí mu přálo. Za rohem 
stál holohlavý mladík a v rukou držel transparent s nápisem: "Vstupte do naší politické  
strany!". Na obrázku byl přeškrtnutý čert a pod ním následovala tato slova: "NSN neboli  
Národní strana nebožtíků je zcela legální organizací zesnulých nacionalistů. Naší  
prioritou je zbavit se veškerých příživných individuí, svou historií neoprávněných k  
pobytu v ŽPZ. Nabízíme: interesantní členské výhody (např. možnost se aktivně účastnit  
fyzického zažehnávání rasových nebezpečí) a vysokou šanci na zvolení do funkce  
v meteorologických institucích."
 "Poslyšte," otázal se Arnold plešouna, "nejste vy ta Strana čistého Nebe, co ji Lev 
Sploskij nechal zrušit?"

"Ale ne, co vás nemá!" zasmál se nácek. "Strana čistého Nebe je zakázaná, 
nelegální, my jsme úplně jiná strana!"

"A jak se to pozná?"
"No máme jiný název, přece!"
Arnold pokýval hlavou a šel dál. 
Zastavil se v trafice a koupil si noviny. Jako anděl měl na noviny slevu, čehož 

hojně využíval, protože samozřejmě potřeboval přehled.
Na titulní straně Politického deníku (pod fotografií zamračeného Araba) stálo: 

"Svatý Hasan al Abúfarí kritizuje Boha za povodně v Bangladéši." Následovalo odhalení, že 
nějakému náměstkovi prokázali braní úplatků, a ještě spousta dalších volovin, jimiž se 
Arnold prokousal až k inzerátům vzadu. V takovémto plátku byly pochopitelně inzerovány 
především programy a cíle různých politických uskupení, například "Strany socialisticky 
smýšlejících rolníků", "Unie solidárních anarchistů" či "Čestných a spravedlivých 
republikánů".

Každý inzerát obsahoval krom popisu cílů, jichž se partaj snaží dosáhnout, též 
adresy kanceláří a ústředen, kde je možno podat přihlášku.

"Je to závažné rozhodnutí, do jaké strany vstoupím," pomyslil si Arnold, pročež 
si sednul na lavičku, aby se mu lépe dumalo. Asi za padesát vteřin byl rozhodnut, když si 
přečetl inzerát SPI, tedy "Strany proti idealismu": vysokým funkcionářům byly slibovány 
závratné platy, doživotní imunita, prášky na spaní zdarma a minimum povinností.

"To je přesně ono! " vykřikl, zvedl se a utíkal na zastávku hromadné dopravy tak 
rychle, jak jen mu jeho otylé nohy dovolily.

Ústředí této strany byla ohromná přepychová budova, nad jejímž vchodem skvěl 
se hrdě zlatý nápis: "POSTAVENO Z PENĚZ DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ". Arnold vstoupil 
do hlavní haly, která byla plná lidí v drahých šatech a s prsteny na rukou: pánové měli 
hedvábné kravaty a příčesky, dámy zas boty na vysokých podpatcích a nóbl kabelky. 
 Bezesporu to všechno byli členové SPI, ale Arnold si spíše připadal jako na 
milionářském večírku - gentlemani si povídali více o automobilech a tchýních, než o 
čemkoli jiném. Uvolněná atmosféra pak byla podtrhována hrajícím rádiem (moderátor 
jakéhosi hudebního pořadu z něj právě oznamoval, že "na prvním místě hitparády se již 
několikátým týdnem drží Husitský vokální sbor se svým singlem Ktož sú boží bojovníci").

Náš amorální tlouštík si nyní poprvé připadal opravdu jako v nebi a u 
občerstvovacího stolu hned velmi nenápadně zhltl několik kuřecích stehýnek, čtvrtkilový 
kus sýra a polovinu máslového dortu.

Na pánské straně místnosti byly stěny polepeny obrázky všerůzných hanbatých 
slečen, na dámské straně pak fotografiemi povětšinou starých a nezpochybnitelně 
oblečených miliardářů. Zcela vzadu seděla za stolkem obrýlená sekretářka a z 
monumentálního plakátu nad ní se šťastně usmívali nejvýznamnější političtí zbohatlíci 
historie. Arnold si to zamířil přímo k ní.

Sekretářka zpočátku nebyla příliš vstřícná, že prý je o členství v jejich straně 
opravdu velký zájem. Když však pyšně roztáhnul křídla (pomocí špagátku k tomu 
určeného), předložil doklady se svým novým titulem a navíc dokázal, že už má poměrně 



podstatné politické zkušenosti, sekretářka hned změnila tón, udělila mu členství a po 
krátké konzultaci s místopředsedou strany (zaživa loupeživým germánským knechtem) byl 
neprodleně ustanoven kandidátem na starostu pro oblast "Náměstí Lva Sploského a okolí".

"A kdy ty volby vůbec budou?" zajímal se Arnold, když místopředseda odešel.
"Už za čtyři týdny," odpověděla sekretářka vskutku neobyčejným hlasem; zněl 

asi jako kovová píšťalka, jejíž otvory někdo ucpal zadnicemi velmi hlasitých žab, takže ta 
prostá odpověď mocně zakvičela vůkol. 

"Poslyšte, byla jste s tím hlasem někde?" otázal se Arnold a myslel tím u krčního 
lékaře, odpověď jej však zaskočila:
 "Dělala jsem zaživa heavymetalovou pěvkyni," usmála se osoba a odhalila 
přitom své zuby, které byly rovněž z nějakého heavy metalu. 

"To jste asi měla úspěch, ne?" řekl Arnold nejistě.
"To víte, že jo!" rozzářila se sekretářka a s jejím nadšením bohužel sílil i její hlas. 

"Já zpívala od Balingenu až po Albstadt a všude mi tleskali!"
Arnolda v tu chvíli napadla na první pohled šílená věc.
"Slečno, co kdybych uspořádal předvolební mítink?"
"Pro mě za mě..." 
"Ale počkejte! Byl by pro vás problém mi tam zazpívat?"
Sekretářka pohlédla na Arnolda s úžasem v očích, který se posléze zcela skryl, 

jak se orosila skla jejích brýlí. Tohle nečekala.
"Ráda..." pravila dojatě a ten skřek se zachvěl nefalšovanou radostí. 
"To by bylo výborné! Takže platí?"
"Jistě," skřípnula umělkyně a když Arnold odcházel, celou cestu se za ním 

dívala, což ho trošku děsilo. Na čerstvém vzduchu se ale oklepal a protáhnul. Byl opět ve 
svém živlu a navíc členem strany, jejíž program mu plně vyhovoval. Jak krásné je být 
mrtev!

KAPITOLA ŠESTÁ: ARNOLD STONEHENGE A SEKRETÁŘKY 

 Mítink na Náměstí Lva Sploského už byl zahájen, a sice vystoupením dechovky. 
Trumpety kvičí, saxofóny mečí, trombóny bučí a v tomto zvěřinci si Arnold ještě prochází 
svou následující řeč.

Když se skladba blížila ke konci, jen malinko se kouknul na pódium škvírou v 
oponě. Lidí tu bylo slušně. Přítomný policista právě odebíral nějakému lovci mamutů z 
ruky oštěp, pračlověk to evidentně nechápal.

Další, kdo byl v improvizovaném zákulisí s Arnoldem, byla vrzohlasá sekretářka. 
Její doprovodnou skupinu poskládali zrovna předevčírem z různých zesnulých metalistů 
(v drsnosti vzezření se žádný z živých metalistů těm mrtvým nemůže rovnat) a měli 
vystoupit po skončení Arnoldova proslovu.

Ozval se potlesk pro dechovku, tak se Arnold zvedl a na pódiu ji vystřídal. 
Přistoupil k pultíku s mikrofónem, blahosklonným pohledem přejel obecenstvo a pak začal 
odříkávat projev jako básničku.

Samosebou to nebyl jeho projev. Arnold se nikdy nepouštěl do nevyzkoušených 
věcí, to nedělalo dobrotu. Nechával to na kolezích: řeč byla poslepována z proslovů Luthera 
Kinga, Adolfa Hitlera, George W. Bushe a Vladimíra Iljiče. Tohle byla nejosvědčenější 
kombinace, která mu ostatně (s občasnými malými obměnami) dobře fungovala i na Zemi.
 Lidé bouřlivě aplaudovali, on se jen usmíval, nakonec se uklonil a uvedl 
metalisty. Jejich vystoupení bylo vskutku zážitkem. V záplavě světelných efektů mlátily 
mrtvoly do kytar, bubeník rozbíjel jeden buben za druhým (a tvářil se přitom... no, jako 
bubeník), všechno šlapalo, jak má – načež se však přidal sekretářčin zpěv, to vytí 
připomínající lisování popelnic plných koček. Obecenstvo zíralo, několik vteřin neschopné 
se ani rozprchnout, a pak se rozprchlo, jak nejrychleji to bylo možné.

Sekretářka ještě chvíli kvílila, ignorujíc absenci publika. Pak vyšel ze zákulisí 



Arnold, poklepal jí na rameno a když přestala vydávat zvuky, vyňal si šputny z uší, 
upozornil ji, že tu už nikdo není, a poděkoval za vystoupení. Když zmizela za oponou, dal 
všem hudebníkům na pivo s polohlasným výrokem: "Za to vy nemůžete..."

Následně se odebral domů, kde už naň čekali příbuzní. Projev viděli, ale při 
zpěvu se rovněž rozprchli. U večeře nejdřív všichni mlčeli, pak se strýc Gregory konečně 
zmohl na otázku, která je tížila všechny: "Co to bylo?" 

"Součást mého plánu," usmál se tajemně Arnold. "Uvidíte zítra v novinách."

Druhého dne se skvěl v politické rubrice plátku "Lyke Papers" titulek: 
"PŘÍLEŽITOST ŠPATNÝM UMĚLCŮM JAKO PŘEDVOLEBNÍ TAH???". Následující text 
obsahoval tyto věty: "Kandidát na starostu Náměstí Lva Sploského Arnold Stonehenge  
(SPI), na Zemi poslanec s mnohaletou praxí, předvedl svůj nevšední nápad, hraničící až s  
dobročinnou akcí..." "...Její zpěv rval uši, přesto jí dal laskavý politik šanci na 
sebeprezentaci..." "...a vyvrací tím rozšířený mýtus o tom, že členové Strany proti  
idealismu jsou prospěchářští sobci."

Ostatní noviny psaly obdobně a Arnold Stonehenge, "mecenáš břídilů, který 
štědře povolil tomuto individuu veřejné vystoupení nehledě na to, že si tím zkazil mítink"  
(citováno z "Chilli Heaven", obvykle hodně ostrého deníku), si jen zapálil doutník a čekal 
na výsledky svého chytrého kalkulu.

Výsledky, přesněji výsledci, se dostavili asi v půl jedenácté dopoledne v podobě 
raperů v prostřílených bundách, kteří zazvonili u dveří a pak Arnolda přesvědčovali, aby 
jim zatáhnul vydání jejich nové desky. Arnold na ně zařval něco jako "zmizte, spratci" a pak 
celé dopoledne uvažoval při žvýkání prababiččina ovocného koláče, z jakého asi důvodu je 
někdo mohl prostřílet...

 V den nástupu do funkce stál nově zvolený starosta Arnold brzo ráno před svou 
kanceláří. S ním už tam byl jen zlomený klíč od ní: jedna polovička v zámku, druhá v jeho 
ruce. Proč nemají v Nebi domyšlené aspoň tyhle věci?

Zámečník byl (údajně) už na cestě, přestože dokud jej Arnold do telefonu 
neupozornil na svůj úřad, opakoval neustále "bohužel nejdřív ve čtvrtek". Hodiny 
ukazovaly půl páté – naštěstí duchové nepotřebují spát, jinak by se Arnold na místě svalil 
na podlahu a chrápal, což už se mu ostaně na Zemi stalo už mnohokrát (když přišel o půl 
páté do práce, zlomil klíče v zámku od kanceláře a pak čekal na zámečníka).

V šest hodin zámečník konečně dorazil, klíč vyšťournul, a pak několik minut 
vzdoroval přesvědčování pana starosty Stonehenge, který chtěl prozradit, jak se to dělá. 
Jejich rozhovor přerušil příchod Arnoldovy nové sekretářky, čehož zámečník využil a 
rychle utekl.

Sekretářka byla subtilní tmavovlasá osoba ve zdobných šatičkách někdy z konce 
18. století a s velice vkusně přišitou hlavou. "Velká francouzská revoluce," pravila, když si 
všimla, jak se starosta na její krk zkoumavě dívá.
 Pak vešli do kanceláře (sekretářka pochopitelně klíč měla a vůbec padla dohoda, 
že bude odteď raději ráno odemykat ona). Místnost byla vyklizená, ale zůstaly tady dva 
stoly s počítači: obyčejným pro sekretářku a speciálně upraveným herním počítačem pro 
starostu. Arnold jej na zkoušku zapnul a nadšeně zjistil, že v Nebi nemají Windows. 

Stěny byly holé, jen na té za Arnoldovými zády se skvělo cosi připomínající 
zlatou pinzetu. 

"Co to tu dělá?" 
"Ach, omlouvám se, já jsem to zapoměla sundat," řekla sekretářka, načež to 

sundala. "Váš předchůdce byl věřící, víte?"
"Cože to byl?" zeptal se zmateně Arnold.
"Věřící," zopakovala sekretářka, avšak Arnoldův nechápavý výraz neustal. 

"Cožpak vy jste si nikdy nekladl takové ty klasické otázky, kde se to tady všechno vzalo a 
tak podobně?"



Arnold se jen poškrábal na hlavě, pak zadal sekretářce nějakou velmi zbytečnou 
práci a spustil Counter-Strike. 

Po půhodinové přestřelce si oddychnul a otřel pot z čela. Bylo mu řečeno, že 
svatého Václava (který se připojoval vždycky v sedm ze Sněmovny přes svůj laptop) má 
nechávat vyhrát, jenomže neporazit ho, to byla opravdu velká fuška. Sekretářka mezitím 
pilně razítkovala lejstra, co Arnold vyhrabal z šuplíku s nálepkou "K orazítkování". Ještě 
tam byl prázdný šuplíček "K přečtení" a šuplík obsahující ohromnou zásobu kompaktních 
disků s počítačovými hrami. Arnold je začal přehrabovat a slintat. Přesně takhle si to 
starostování představoval.

KAPITOLA SEDMÁ: ARNOLD V TELEVIZI

 Zasedací místnost na ústředí Strany proti idealismu byla přeplněna. Jednak asi 
dvěma stovkami vybraných členů této strany a druhak novináři. Arnold odpočíval (už po 
řečnění) a sledoval proslov svého úhlavního protivníka v boji o křeslo předsedy strany. 
Tento člověk se jmenoval Helmut Frick a na Zemi proslul svým milionovým vynálezem 
mostu, který se nemusí strhávat, protože bude-li jeho stav špatný, most se zřítí zcela sám. 

"Vážení spolustraníci," začal Frick zcela nenaléhavým a minimálně 
intonovaným hlasem, "dnes máte možnost rozhodnout o tom, kdo z nás bude nejbohatší a 
nejvlivnější. Rád bych upozornil na fakt, že to chci být já..."

Arnold si nalil pití. Zákon předepisoval, že na oficiálních stranických schůzích 
mají politici zakázáno požívat alkoholické nápoje. Dokud toto hloupé direktivum nebude 
zrušeno Sněmovnou (k čemuž se nepochybně schyluje, vzhledem k velkému množství 
dánských svatých), musí mít v plastových lahvích od minerální vody speciální slivovici s 
bublinkami. 

Našlo se mnoho kolegů, kteří Arnolda původně zvolit nechtěli. Některým stačilo 
přislíbit eventuelní koryto, těm tvrdohlavějším pak promluvili do duše Arnoldem najatí, 
dobře fyzicky disponovaní pánové.

Frick by stejně nebyl schopný a perspektivní vůdce – neuměl například udělat 
dobrý projev, psal si je totiž sám a podle toho také vypadaly. Také tento byl nudný. To se 
poznalo, když Arnold během něj dostal hlad. Vytáhl si tedy svačinku, kterou mu prababička 
přichystala. Byl to speciální sendvič, vrstvený (odshora) takto: první krajíc chleba, první 
řízek, plátek ementálu, uzená šunka, list salátu, druhý krajíc chleba, druhý řízek, plísňový 
sýr, tlustá vrstva hořčice, třetí krajíc chleba, vepřový bůček, list salátu, šest koleček salámu 
uspořádaných do trianglu, tlustá vrstva másla, čtvrtý krajíc chleba, třetí řízek, dvě chilli 
papriky, list salátu, tlustá vrstva mazacího sýra a pátý krajíc chleba.

Nikomu na světě tento sendvič nechutnal tak jako Arnoldovi a nikdo na světě si 
z něj nebyl schopen pro jeho tloušťku pořádně ukousnout s výjimkou Arnolda, který měl 
tak skvěle vytrénovaná ústa z neustálého požírání čehosi, že dokázal vyvrátit čelist až o 
necelých šedesát stupňů.

Zakousl se, začal ten obrovský kus hmoty důkladně žvýkat a užíval si, kterak 
jeho chuťové buňky rozpoznávají jednotlivé složky toho úžasného sendviče. Jeden by 
málem nevěřil, že tak protivná bába dokáže udělat něco tak dobrého, a to dokonce i po 
vlastní smrti.

Helmut Frick skončil svůj projev a hodinky ukazovaly za minutu čtvrt na 
jedenáct. Arnold rychle dorazil sendvič, zamnul si ruce a vytáhl laptop. Strýček Gregory, 
kterého Arnold jmenoval ihned po svém nástupu do funkce místostarostou, takže se dnes 
výjimečně rozvaloval v pohodlném červeném křesle místo něj, se připojil do hry (podle 
domluvy) přesně v 10:15.

Přestřelka brzy nabrala zajímavý spád, zvláště poté, co se přidal svatý Pajsij 
Veličkovskij a místopředsedkyně Strany zesnulých feministek. Rusovi se velice dařilo s 
kalašnikovem a brzy vyřadil strýčka Gregoryho. Feministka si vyhlédla pěkné houští, kde 
by na Veličkovského počkala s odstřelovací flintou, ale v tomto houští se naneštěstí již 



dlouho ukrýval Arnold a ten ji zpacifikoval brokovnicí. Ze závěrečného duelu s 
pravoslavným šikulou jej však vyrušila sekretářka cloumající s ním a sdělující mu, že byl 
zvolen předsedou Strany proti idealismu. 

Tím nastaly Arnoldovi krásné časy. Strana měla již odnepaměti vymyšlený 
chytrý, ba geniální mechanismus sloužící k obrovskému ztučňování předsedovy výplaty 
odčerpáváním veřejných prostředků, jež měly jít do jakéhosi neexistujícího „Fondu pro 
obnovu tradice bangladéšské lidové keramiky“. 

Arnold začal tím, že se odstěhoval od praprarodičů do velké rezidence, kterou 
mu navrhl jeden arabský architekt včetně minaretu na zahrádce a detailního modelu 
Masjid al-Nabawi v obývacím pokoji. Každé ráno se ale k prababičce zastavil pro pár 
sendvičů (kdyby ještě po smrti mohl tloustnout, už by se nevešel ani do vlastního těla), pak 
dojel na radnici, hodil sekretářce na stůl stoh papírů k orazítkování a jal se promýšlet 
stranické taktiky, nejlépe při přestřelce s tajemníkem. 

Brzy udělal velmi výhodný krok a koupil jeden z nejčtenějších časopisů v Nebi, 
"Čajový magazín". Místo informací o kvalitě letošního darjeelingu v něm teď miliony 
čtenářů nacházely oslavné články na Arnolda Stonehenge a jeho politický program.

Pro své a stranické potřeby též nechal založit jakousi anketní agenturu, která 
pravidelně zveřejňovala své "průzkumy veřejného mínění". Důvěryhodnost měl této 
"nezávislé a odborné instituci" dodávat (zvláště svým titulem) jistý dr. Artur Szuplikowski. 
Dlužno říci, že to byla figura skutečně existující a dokonce i opravdový doktor – sice 
zvěrolékař, ale doktor. Arnold jej znal ještě z dětství, chodil k prabababičce ošetřovat 
Arníka. Také si pamatoval velice dobře, jak tento usměvavý pán skončil, když jej jednoho 
dne povolali do zoologické zahrady ke zlému starému krokodýlovi se žlučníkovou kolikou.

A Arnold vůbec dokázal přemluvit pro svou věc hodně starých známých: 
například Johna Spencera, s nímž se kdysi potkal na letním táboře pro obézní děti. John 
byl geniální počítačový grafik, výborně placený za smontovávání fotografií Arnoldových 
politických soků s pornografickými obrázky. Výsledky jeho práce pak byly uveřejňovány v 
"Čajovém magazínu" a další Arnoldův zesnulý kamarád, pisálek Norman Quinton, k těmto 
nemravným fotomontážím vymýšlel krásné skandální články. 

Quintonovo jméno bylo navíc poměrně známé, aspoň na středozápadě USA. 
Neproslul však toliko svým prozaickým dílem, což by si asi přál více, ale spíše tím, že si 
ustřelil svou literárně kreativní hlavu. Když se ho na to Arnold ptal, odmítl specifikovat, 
zda to bylo po vzoru kolegy Hemingwaye, nebo proto, že už mu ve všech restauračních 
zařízeních v Illinois odmítali nalít. 
 Nicméně Arnold se stával stále populárnějším a duchové na ulici na něj začali 
reagovat. Někteří ho poznali a pozdravili, někteří ho poznali a nepozdravili, někteří ho 
nepoznali a nepozdravili a jedna paní ho sice nepoznala, ale pozdravila ho, konkrétně 
vzkřiknutím: "Sieg Heil, Herr Göring!"

S popularitou přicházel i zájem médií. Co se týkalo rozhovorů do novin, většinou 
je vyřizovali korespondenčně jeho poradci a sekretářky, kteří měli sepsány přesné seznamy 
vhodných odpovědí. Jednoho dne se však objevil na ústředí strany dopis, který všechny 
Arnoldovy spolupracovníky (čekatele na koryto) nesmírně zděsil, neboť na obzoru vyvstalo 
ohrožení pracně budovaného mediálního obrazu. Dopis nepředstavoval nic menšího, než 
pozvání do jedné z nejsledovanějších telvizních politických debat moderované Fernandem 
Torturou, bývalým inkvizitorem. 

Byla svolána mimořádná stranická schůze, během níž se Arnold jen sklesle vrtal 
v nose. Náladu mu trochu zvedl John Spencer, který pohotově přispěchal s několika dosti 
nelichotivými fotomontážemi týkajícími se jeho oponenta v pořadu (příhodně to byl 
předseda strany Čestných a spravedlivých republikánů). Arnold si ty obrázky rychle 
schoval do aktovky, pak odjel do své rezidence, spořádal pár tabulek čokolády, aby si 



zklidnil nervy, a nakonec vytáhl slovník cizích slov a celou noc v něm listoval. 
Ráno si vzal svůj nejlepší oblek a pokusil se uvázat kravatu. Po šestapadesáti 

neúspěšných pokusech zavolal sekretářce. Sekretářka mu uvázala kravatu a Arnold si 
zavolal odvoz – jako předseda strany se už pochopitelně netísnil v hromadné dopravě, měl 
svůj soukromý vagónek tahaný svalnatým čertem. 

Komplex televizních budov se ponuře a bezútěšně tyčil na zářícím sněhobílém 
mráčku. Arnold prošel vrátnící a v tu chvíli zabloudil, v čehož důsledku přišel do studia jen 
minutu před zahájením přímého přenosu. Tortura ho zpražil pohledem jasně říkajícím, že 
první dojem není z nejlepších. 

Studio bylo evidentně zařízeno podle inkvizitorova gusta: místnost pouze s 
jedním malým okénkem, ale osvětlená svícemi, a při zdech se vystavovaly nejrůznější 
mučicí nástroje. Arnold se usadil naproti svému sokovi na malou dubovou stoličku, 
mezitímco Tortura se rozvaloval v polstrovaném křesle. 

Předseda Čestných a spravedlivých republikánů, Godfrey Hanest, na Arnolda 
jen opovržlivě kouknul a dělal, že si upravuje vázanku. Byl by to jistě ohromný švihák, 
kdyby nepadnul ke konci života do rukou Bdewakantonů na válečné stezce, již ho dosti 
monumentálně skalpovali. Jinak se ale tvářil jako politik zásadový a poctivý, což 
samozřejmě mohla i nemusela být pravda.
 Tortura si promnul bradku, kterýmžto gestem pravděpodobně kdysi zahajoval 
svá soudní přelíčení, a pravil: "Můžeme začít." Pak začal mluvit do kamery.

"Milí diváci, vítejte u dnešního vydání Skřipce. Mými hosty budou pan Arnold 
Stonehenge, předseda Strany proti idealismu, a pan Godfrey Hanest, předseda Čestných a 
spravedlivých republikánů. Dnešním tématem jsou nešvary související s politikou a 
morální příklad, který dávají zákonodárci veřejnosti." 

Obrátil se k Hanestovi.
 "Pane Haneste, vy a vaše strana se již dlouhá léta – řekněme si na rovinu, že 
poměrně bezúspěšně – pokoušíte potírat korupci a dokonce tvrdíte veřejnosti, že ani vy 
sami úplatky neberete. Jak si myslíte, že se to může..." 

Torturova otázka byla nečekaně přerušena pronikavým řevem Arnoldovým, 
který si skřípl ukazovák do drtiče nártů. Nějaký podržtaška od štábu se mu ho rozeběhl 
vyprostit, mezitímco se Tortura s pobaveným úsměvem škrábal na pleši a Hanest využil 
situace k vrhnutí několika bodrých úsměvů a zamávání do kamery.

Tortura ještě chvíli pozoroval osvobozovací proces a pak se s Hanestem vrátili k 
rozhovoru. Arnold byl brzy zase volný, sebekriticky si dal ruce za záda a vyndal je až v 
okamžiku, kdy pocítil nutkání porýpat se v nose. V tu chvíli se Tortura obrátil k němu a 
kamera jej tak zabrala v plné zadloubanosti.

"Pane Stonehengi, o vaší straně je naopak všeobecně známo, že vám jde pouze o 
vaše soukromé blaho a netoliko o voliče. Můžete tento rozšířený názor něčím vyvrátit?"

"Naší ideologikou je zásadně nevyvracovat, ale podporovat!" řekl Arnold s 
výrazem odhodlání v opuchlém obličeji. 

"Nedávno jste si pořídil přepychové sídlo a dokonce vlastního čerta. Vzhledem k 
tomu, jak krátký čas jste mrtvý, je podivuhodné, že byste na to dokázal naspořit z pouhého 
starostovského platu. Jak se k tomu vyjádříte?"

"Naší ideálogií je podporovat," zopakoval Arnold. "Podporovat bangladéšskou 
lidovou keramiku!"

 Tortura několikrát rychle zamrkal.
"Jistě nám povíte, jak to souvisí?"
Arnold začínal být čím dál nervóznější. 
Chvilku se na Torturu díval zamračeným pohledem a v obličeji měl výraz 

nesnesitelné námahy. Všichni přítomní teď zarputile poslouchali ticho a přemítali, zda je 
jeho tváření projevem hlubokého přemýšlení předcházejícího vyřčení zásadního moudra, či 
jestli se za chvíli pozvrací. 

Arnold se ale shýbl do aktovky a triumfálně praštil na stůl včerejším vydáním 



časopisu Nebeský zahrádkář.
"Cože?" řekl Tortura se zdviženým obočím.
"Pardon," omluvil se Arnold, rychle se shýbl do aktovky podruhé a tentokrát již 

neomylně vytáhl Spencerovu obscénní fotomontáž. 
Nejdříve si ji prohlédl s výrazem notného zhnusení Tortura, potom ji ukázal do 

kamery a nakonec samému Hanestovi. Ten zbledl, něco nezřetelného zasípal, načež jeho 
pleť prošla celým barevným spektrem až zmodrala, pak roztrhal fotomontáž na maličké 
kousíčky, vztekle praštil parukou o stůl a prosvětluje obnaženou skalpovanou lebkou 
ponurou místnost odkráčel pryč.
 "Vážení přátelé, byli jsme v přímém přenosu svědky hysterického záchvatu 
předsedy strany Čestných a spravedlivých republikánů, Godfreye Hanesta," oznámil do 
kamery klidným a zvučným hlasem Fernando Tortura. 

KAPITOLA OSMÁ: NEČESTNÉ PRAKTIKY

 Po příchodu domů napadlo Arnolda, opojeného monumentalitou svého triumfu, 
uspořádat večer ve své rezidenci menší oslavu. Pozval většinu svých sponzorů, celé vedení 
strany a dokonce i pradědečka, protože ten se zavázal přivézt část ze svých nesmírných 
tajných zásob bourbonu. Poražený aspirant na funkci předsedy strany, Helmut Frick, byl 
pak pověřen potupným úkolem napéct tvarohové koláče.

Už ve tři hodiny přišla sekretářka, která vilu ještě trochu vygruntovala, a od půl 
šesté se začali trousit první hosté. 

Nejdříve Norman Quinton, který se dostavil již řádně zřízen a frivolně štípnul 
sekretářku do zadku, pročež byl udeřen její pěstí do svého nosu. Pozornost ale vzbudil 
zejména doktor Szuplikowski, neboť přikráčel světácky ve zvláštním růžovém saku se 
zářivě zelenými proužky a přivedl s sebou i svou lamu, jíž dal příhodné jméno Aperitivna 
Ambasadorovna XVI.  

Okolo osmi již byla zábava v plném proudu. Na stole uprostřed místnosti ležely 
voňavé koláčky, které Frick v livreji kolemjdoucím nabízel a příležitostně i roznášel pití. 
Pradědeček s Quintonem ve velkém nasávali, Aperitivna Ambasadorovna XVI. okusovala 
pokojové rostlinstvo a jisté slečně Henrietě Properové se zatočila hlava a posléze omdlela, 
protože se příliš dlouho dívala na sako jejího páníčka.

Sám Arnold seděl ve své ohromné lenošce, kouřil doutník a přijímal gratulace, 
ale stále nikde neviděl Johna Spencera, člověka, který jeho dnešní úspěch zařídil. Rozhodl 
se tedy, že mu zavolá a otáže se jej, proč nedorazil. Spencer ale nebral telefon, a tak na to 
Arnold za chvíli zapomněl a šel se pošklebovat Frickovi, eventuelně si dát pár koláčů.

Druhý den ráno se rozhodl, že půjde na procházku. Vylezl před dům, roztáhnul 
křídla a vesele si to vykračoval ulicemi. Brzy vypozoroval zajímavý úkaz: kolemjdoucí, kteří 
neměli noviny, se chovali zcela normálně, zatímco kolemjdoucí, kteří noviny měli, při 
pohledu na něj prskali smíchy či se pohoršeně mračili. Jedna paní vyřkla ba i slovo "úchyl". 

Když dorazil ke své oblíbené trafice, zažádal si o Politický deník. Trafikant ale 
povídá: "Už nemáme."

"Máte," řekl vesele Arnold, "támhle vzadu vidím celou hromadu."
"No dobře, máme," připustil trafikant. "Ale vy si ho nechcete koupit."
"To teda chci, to si buďte jistý."
"Věřte mi, pane Stonehenge, je to pro vaše dobro…" 
"Dejte to sem, člověče!"
Trafikant mu podal výtisk a pak rychle ucukl rukou. 
První strana vypadala vcelku nevinně. Když však Arnold otočil na stranu 

druhou, pochopil konečně pravý význam starého indiánského přísloví: "Vždycky věř 
trafikantům!"

Fotografie, kterou tam spatřil, mnohé vysvětlovala. Včetně toho, proč se John 



Spencer nedostavil na včerejší večírek. Godfrey Hanest se mstil za své ponížení v televizi. 
Arnold vytočil číslo na sekretářku. 
"Už jste četla dnešní Politický deník?"
"Ještě ne, měla jsem moc práce s vařením kávy panu místostarostovi 

Gregorymu," odpověděla sekretářka. "Váš strýček tu už od šesti ráno střílí. Ptá se, jestli se 
prý nechcete připojit?" 

"Kašlu na počítačové hry!" zařval Arnold na celou ulici. "Stala se příšerná věc, 
unesli Spencera!"

"Kdo unesl Spencera?"
"Godfrey Hanest unesl Spencera!" 
Sekretářka se na chvíli odmlčela a pak rozvážně pravila:
"No, já osobně si myslím, že tato nepříjemná situace vyžaduje, abychom se 

především neprodleně a bez zbytečných průtahů, co nejdříve to bude možné..."
"SVOLEJTE SCHŮZI!!!" vykřikl Arnold a zavěsil.
Trafikant zakašlal a nejistě poznamenal: „Eh, ještě jste nezaplatil ty noviny...“ 

Ústředí strany Čestných a spravedlivých republikánů byla pěkná 
funkcionalistická krychle postavená na rozzářeném růžovém obláčku. Nikdo z duchů, kteří 
sem přicházeli se svými problémy (a vždy jim bylo s úsměvem přislíbeno, že strana se 
určitě zasadí o jejich vyřešení), ani v nejmenším nemohl tušit, že dole v hlubokých sklepích 
sedí právě geniální počítačový grafik John Spencer vězněný dvěma obrovskými čerty a 
skládá své dokonalé fotomontáže, na nichž ovšem tentokrát figuruje jeho bývalý 
zaměstnavatel Arnold Stonehenge. 

Spencerovi to bylo docela lhostejné. Čestní a spravedliví republikáni jej 
zásobovali spoustou zákusků, koly a slaných tyčinek a jemu za takové situace příliš 
nezáleželo, koho že to vlastně kompromituje. O něco obtížnější byl pouze výběr náležitě 
perverzního pornografického materiálu tvořícího základ montáží, zejména kvůli Arnoldově 
nadstandardní figuře. Stejně se ale vždycky něco našlo a o to nelichotivěji pak působilo.

Právě dokončoval třetí dílo, když jej poctil návštěvou sám Godfrey Hanest. 
Paruku si očividně nasazoval pouze na veřejnosti, protože odraz jeho lebky v monitoru byl 
zcela nepřehlédnutelný, a tak se John ani nemusel otáčet, aby věděl, s kým mluví. 

"Jak pokračuje práce, Spencere?"
"Jde to..." zahuhlal tlouštík přes koblihu. "Co říkáte téhle fotce?"
Hanest svraštil obočí. 
"Sekačka na trávu?"
"Ale ne, koukněte se odsud!"
Hanest tedy poněkud změnil úhel, pak se uchechtl, olízl si rty, zamnul si ruce a 

pravil: "Skvěle, jen tak dál!", načež vycouval z místnosti. 
Když zavřel dveře, uchechtl se zase Spencer. Měl zvláštní smysl pro humor. 

Nicméně (s velkým obdivem k Hanestově fantazii) zavřel fotku sekačky na trávu a vrátil se 
zpět k rozdělané práci. 

Arnold se dnes dostal na ústředí v rekordním čase, přesto v zasedací místnosti 
už všichni byli a bez výjimky sebou při jeho příchodu škubli. Arnold v hrobovém tichu 
doplul ke svému křeslu v čele, zabořil se do něj a pak se začal autoritativně mračit. Všichni 
jej napjatě pozorovali.

"Tak, milí kolegové," řekl Arnold, "co s tím budete dělat?"
Nastala další chvíle všeobecných dramatických očních kontaktů. 
"Nic?"
Stále se ozývalo masivní ticho.
"Já myslím, pane předsedo," přihlásil se nesměle mladík, zřejmě teprv nedávno 

zesnuvší, jehož zvláštní účes vznikl pravděpodobně vlivem zásahu elektrickým proudem, 
"že na nějaké veřejné vyšetřování případu bychom dojeli i my, když by se třeba provalilo, k 



čemu jsme Spencera používali."
"Kam tím míříš, kolego?" otázal se Arnold přísně, aby projevil svou nechápavost.
"Že si asi budeme muset pomoci sami.“

 "Dobrá, jmenuji tě velitelem komanda, které Spencera osvobodí a přivede mi ho 
zpátky," řekl Arnold spokojeně a než mohl mladík zaprotestovat, odešel pryč, cosi pískaje.

Nešťastný chlapec byl tak loajální a hloupý, že příkazu uposlechl. Už o několik 
hodin později nervózně pokuřoval za rohem objektu čestnorepublikánské centrály a čekal 
na své komplice, které si během dopoledne sehnal. A skutečně, za pár minut se objevili: 
Nervózní Evžen, rekordman v počtu zabití dospělých chlapů gumovými holinkami, a 
Krvavý Květoslav, gangster odsouzený svého času k čtyřiadevadesátinásobnému trestu 
smrti. Mladík na ně spiklenecky mrknul a pak společně vešli dovnitř. 

V ohromném davu naivních voličů, kteří se tam dožadovali spravedlnosti a 
odcházeli uvědoměni, že strana pro ně určitě udělá, co jen bude možné, se komando 
nepozorovaně dostalo k plánku budovy, po jehož osmadvacetivteřinovém zkoumání zjistili, 
že kancelář Godfreye Hanesta se nachází v druhém patře. Vyběhli tedy ladně o poschodí 
výše, kryjíce si navzájem záda, a stanuli před doupětem toho proradného předsedy. 

"Otevři, předsedo!" zaburácel mladík a důrazně na vchod kanceláře udeřil.
Nikdo neodpovídal, zevnitř zněla jen hudba. 
Vyrazili tedy dveře a spatřili Godfreye Hanesta, jak bez paruky, zato v blankytně 

modrých dámských šatech s gustem tančí na Mozartovu Velkou mši C-moll. Mladík začal 
fotit. Hanest se pokusil uprchnout, ale Nervózní Evžen jej zmlátil holinkami, takže jen 
bojácně zakvičel: "Co si žádáte?", kryje si obnaženou leb.

Nakonec byl po vzájemně prospěšné dohodě Spencer navrácen zpět Arnoldovi a 
mladý hrdinný straník obdržel vyznamenání a velkou hromadu CD s počítačovými hrami.
Čestní a spravedliví republikáni přestali ztělesňovat jakoukoliv politickou hrozbu a Godfrey 
Hanest rezignoval na všechny funkce, aby mohl odejít do redakce časopisu Nebeský 
zahrádkář.

KAPITOLA DEVÁTÁ: JAK ARNOLD ZASEDAL

 Arnold Stonehenge se rozhodl vyrazit do společnosti, neboť mu došlo, že pořád 
jen intrikuje zalezlý doma, kouří doutníky a pojídá krajíce ruského chleba s francouzskou 
hořčicí, belgickou paštikou a anglickou slaninou. Zatelefonoval tedy Normanu Quintonovi, 
jestli neví o nějaké zajímavé hospodě, a ten mu doporučil taneční klub pro sebevrahy 
Lumík, že prý je tam lacino. Tak to Arnold zkusil.

Kupodivu se jednalo o dost okázalou stavbu, jíž dominovala velká podobizna 
toho proslulého hlodavce a skokanské prkno na střeše. Arnold vstoupil zdobeným vchodem 
a okamžitě byl vtažen do ohromného davu sebevrahů tančících na zvláštní muziku, v níž po 
chvíli rozpoznal básně Edgara Allana Poe zhudebněné Bennym Andersonem. V tu chvíli 
pocítil nutkavou potřebu vylézt na střechu a skočit si. Vyběhl tedy po schodech, ale když už 
stál nahoře, zazvonil mu telefon. Byla to sekretářka. 

"Promiňte, teď jsem velmi zaneprázdněn," začal Arnold hovor a mlsně přitom 
koukal na duchy skákající z prkna a následně se vesele vznášející nad ulicí. 

"Mám vám jenom vyřídit, že svatý Jaques de Brioude již byl přesvědčen, aby se 
vzdal mandátu ve váš prospěch."

"Fakt? Tak rychle?”
"Ovšem, Nervózní Evžen je velmi přesvědčivý," odpověděla sekretářka. "Vaši 

starostovskou funkci převezme vás strýček Gregory. Vy už můžete zítra zasedat."
 "Už zítra?" zakvílel Arnold. "Ale já jsem chtěl jít hrát šachy!"

"Odkdy hrajete šachy?“



 „No... no přece… od té doby… hergot, vždyť se nestihnu ani pořádně nasnídat!“
„Ve sněmovně mají bufet.“
„Jo, o tom bufetu už jsem slyšel svoje. A vůbec, grhchmňm a navíc už vlastně 

musím končit a...“
„PANE PŘEDSEDO!!!“

 "Já vím, já vím," bručel Arnold zkrotle. Byl dokonce tak zkrotlý, že počkal, až mu 
sekretářka sama zavěsí. Pak teprve suverénně předběhl celou frontu a s blaženým 
úsměvem se konečně vrhl dolů z prkna. Výtečný nápad, pomyslil si. Přesně tohle každý 
politik občas potřebuje.

 Druhého dne si Arnold kupodivu skutečně přivstal a již okolo osmé přešlapoval 
před Sněmovnou a důkladně si ji prohlížel. Nevěděl přesně, proč je jí tak fascinován. „Asi 
proto, že takový veliký barák se jen tak nevidí,“ řekl si po chvíli. A byla to pravda.
 Postavil se na schody a chvíli pozoroval, jak přijíždějí či přilétají nejrůznější 
luxusní vozítka tažená svalnatými čerty a potom z nich důstojně vystupují světci, všechny 
ty významné a populární osobnosti a mučedníci a tak. Přitom si uvědomil, že odteď je 
jedním z nich, a jeho ego se dostávalo do výšin Faddisových trumpetových tónů. 

Hermann z Reichenau. 
Mahatma Gándhí.
Karel Velebný.
Jacques Cousteau.
S vědomím takovéto společnosti tedy Arnold ladně vystoupal po masivním 

schodišti až ke vchodu a po celou dobu se tvářil historicky. Tady hrdě předložil ochrance 
Sněmovny svou legitimaci a vešel. Do samotného zasedacího sálu vedla ještě dlouhá 
chodba s vysokým stropem, na níž teď postávali politici a snídali, konverzovali mezi sebou 
nebo odpovídali novinářům.

Arnold se postavil doprostřed chodby a vyhlížel, kdy se novináři rozeběhnou i k 
němu. Nic moc se nědělo, takže si naslinil rty a začal si nenuceně pískat "So What" (ne tu 
od Pink, ale tu Davisovu). Když si kýženého efektu nevydobyl, zahájil další fázi započatého 
procesu vábení žurnalistů, jíž bylo stejně nenucené dupání.

Krásná akustika udělala své. Většina lidí na chodbě se rychle rozešla. Jeden 
mrňavý novinář však k Arnoldovi přesto přiběhl.

"Co byste rád, mladý muži?"
"Nevíte, kde je tady záchod, prosím vás?"
Arnold se rozhodl přejít toto nedopatření se ctí. Neodpověděl a chůzí tak 

svižnou, jak jen mu to masivita jeho těla dovolovala, se odporoučel pryč. 
Zasedací síň byla postavena na způsob antických amfiteátrů. V “hledišti” seděli 

světci a dole pod nimi vždy vystupoval řečník. Průběh diskuse a zasedání řídil archanděl: 
pro toto volební období jím byl přísně vyhlížející Řek, sv. Giorgio Thastelos, vysoký švihák 
v dobře padnoucím obleku a s legračními licousy. 

Arnold našel své místo (označené stále ještě Jaques de Brioude) a pohodlně se 
posadil. Trošku jej rozmrzelo, že tady nemají žádné počítače, ale koneckonců i spánek je 
pěkná činnost. Zabral tedy, ale jen na chvíli, neboť se rychle začali trousit i ostatní. 

"Vážení kolegové světci, vítám vás na dnešním zasedání," zaburácel Thastelův 
znělý baryton. "Úvodem bych mezi námi rád přivítal pana Arnolda Stonehenge, teprve 
nedávno zesnulého předsedu Strany proti idealismu, v jehož prospěch se svého úřadu vzdal 
náš dlouholetý kolega Jaques de Brioude. Nyní prosím pana Stonehenge o nějaký projev."
 Zamračená jeptiška s dýmkou vedle Arnolda ho mocně kopla do holeně a Arnold 
tedy sestoupil dolů, odkašlal a začal: “Je mi nesmírnou ctí, že mohu..."

Jedno z obrovitých oken se hřmotně vysypalo, proraženo několika naráz 
mrštěnými tubovými nátrubky. Poté dovnitř vletělo hejno desítek kusů obuvi a elektroniky 
následované hlasem velkého sboru, který drasticky řval: "Vydejte nám Stonehenge!" Když 
překvapení svatí sjeli pohledem z rozbitého okna zpět k řečnickému pultu, shledali, že 



Arnold se tam již nenachází a pokouší se svou tělesnou masu nacpat do Thastelovy 
diplomatky. Řev davu stále sílil. 

"Zdá se, kolego, že tam po vás někdo touží," pravil Thastelos bodře. Část 
přítomných politiků se tlumeně zasmála, mezitímco Arnold stoupal po schodišti s náladou 
odsouzence na smrt během poslední noci před popravou.

„To je hrůza,“ říkal si, „teď musím vylézt před celé to shromáždění a všichni ti  
lidi mě nenávidí a já musím říct něco duchaplného... duchaplného!!!!!!!!!!!!!!“
 Když odcházel ze sálu, slyšel toho škodolibého Řeka, jak povídá: "Dobrá, 
ustanovuji program dnešní schůze: hlasování, kdo zasklí to okno, a následně dražba 
tubových nátrubků."

Vypotácel se před sněmovnu a spatřil, že od davu jej dělí jen zeď po zuby 
ozbrojených policajtů. Vyděšeně tedy stál a pozoroval ty rozlícené lidi. Povětšinou to byli 
různí hipíci a intelektuálové, třímali trasparenty (buďto vulgární nebo sofistikovaně 
vulgární) a někteří mlátili kytary a zpívali na jeho adresu nenávistné popěvky. Dokonce 
Lennon, hele ho. A celou akci monitorovali novináři; teď už si je ale Arnold nepřál vidět ani 
trošku. A ten ňouma, který se toho času ptal na pozici záchoda, se nějakým způsobem 
prodral skrz strážce pořádku a mířil k němu, drže v ruce mikrofon. 

V tu chvíli se Arnold zázračně vzmužil: byl to onen zvláštní patetický pocit, který 
se ve vypjatých chvílích občas dostavuje lidem přespříliš sledujícím americké válečné filmy, 
takže se pak cítí jako ti mimořádní hrdinové, jimž k sebevraždě hrají symfonické orchestry. 
Vytrhl ňoumovi mikrofon, odstrčil ochranku a stanul proti svým odpůrcům zcela sám. Byla 
to pravděpodobně nejodvážnější věc, jakou kdy udělal – a nutno říci, že by ji neudělal, 
kdyby nebyl schopen si úžasnost svého hrdinství sám náležitě užít. 

Náhle nastalo ticho. Všichni demonstrující upřeli své pohledy na tu rozměrnou 
figuru, působící v této situaci tolik nerozměrně. Arnold tam stál, rovně a klidně a s 
pronikavě hrdým výrazem ve tváři. Kdo ví, co si v tu chvíli v duchu říkal, možná něco jako 
"jsem mučedníkem své vyčůranosti" nebo: "korytářství si žádá mou oběť". Nicméně je fakt, 
že se ta obrovitá masa vesměs slušných lidí začala pod vlivem jeho momentálně heroického 
vzezření pomalu, ale jistě rozcházet.  

Novinářům, bezmocně to sledujícím, došla všechna ironie, jíž chtěli Arnolda 
zasypat ve svých otázkách – tohle přece může dokázat jen člověk s mimořádným 
charismatem a zcela čistým svědomím. Za takového ale Arnolda nemohl nikdy nikdo 
soudný považovat a Arnold jím ani nebyl. 

Arnold jen zblbnul sám sebe a tím přesvědčil dav. 

 Když se dopravoval směrem k ústředí strany, už se opájel vzpomínkami na to, 
jak to zase všem natřel, ačkoliv ani jemu samotnému to ještě nebylo úplně jasné. Teď měl 
ale na práci důležitější věci, než přemýšlet: první z nich bylo sníst prababiččin sendvič a tou 
druhou najít sekretářku. A sekretářku našel, když chystala občerstvení ústřednímu výboru 
a ústřední výbor měl zasedat už ve dvanáct.
 "Pane předsedo, jste celý? To byla hrozná demonstrace, viděla jsem to v televizi; 
skoro jako když v devětaosmdesátém přepadli Bastilu!"
 „Hm,“ přitakal Arnold. „Zajímalo by mě, co proti mně tolik lidí má? Vždyť já se 
tak snažím!“
 „Vy to nevíte, proč demonstrovali?“ podivila se sekretářka. „Někdo se včera 
večer vloupal do trezoru v mé kanceláři, ukradl spoustu papírů a pak zveřejnil, k čemu 
slouží Fond na obnovu tradice bangladéšské lidové keramiky!“

Arnold se zamyslel.
Po čtvrthodině ticha sekretářka zašeptala: „Musel to být někdo z ÚV – jedině 

členové ÚV o tom fondu ví.“ 
 „A jo, to je pravda.“ 

„A ústřední výbor za-se-dá...???“ slabikovala sekretářka.



„No já nevím,“ pokrčil Arnold rameny, „zatím dali vždycky.“
„Ale ne! Ústřední výbor zasedá za třicet minut, což je...???“
„Za půl hodiny!“ plácl se do dlaně Arnold.
„Skvěle, pane předsedo!“
„Takže co uděláme?“
„Myslím, že vím o člověku, který by to mohl vyřešit,“ pravila sekretářka tajemně.

A tak se stalo, že úhlavní straníci měli v těch dvanáct hodin, když vcházeli do 
zasedací místnůstky, takový nehezký pocit. V čele dlouhého stolu seděl Arnold, po jeho 
pravici sekretářka, a oba se tvářili jako závažní indiánští stařešinové. Když se všichni řádně 
usadili, Arnold pravil: 

„Jak jste se už určitě dozvěděli, mé první zasedání ve Sněmovně proběhlo trochu 
netradičně. Proto bude i dnešní zasedání ústředního výboru SPI trochu netradiční.“

Ústřední výborníci na sebe chvíli zmateně pohlíželi. Pak Arnold vstal a z 
tagišonského kuřáka kalumetu se rázem stal konferenciérem na slavnostním předávání 
ceny pro nejlepšího vrátného státu Arkansas.

„Dámy a pánové, je mi nesmírnou ctí, že vám mohu představit zesnulého 
soukromého detektiva, pana Richarda Rigburna!“
 Nato sekretářka přivedla vrásčitého chlapíka v kostkované čepici a s příšerně 
okousanými nehty. Arnold ho srdečně přivítal a pak si se sekretářkou zase sedli a klidně 
pozorovali situaci.

„Nuže, začneme s výslechem,“ zaskřehotal kmet. „Kdo z vás přítomných je 
doktor Szuplikowski?“

Doktor Szuplikowski se přihlásil. 
„Výborně. Kde jste byl včera večer?“
„Doma.“
„Kdo vám to dosvědčí?“
„Aperitivna Ambasadorovna XVI.“
„S tou Aperitivnou vy sdílíte domácnost?“
„Echm... ano.“
„Intimně se s ní stýkáte?“
Szuplikowski zbledl. „Co je vám do toho?“
Někteří přítomní propukli v tlumený smích. Sekretářka se zvedla a zaklepala 

Rigburnovi na rameno. 
„Pane detektive, ona ta Aperitivna Ambasadorovna je totiž lama.“
„Na tom nesejde, slečno,“ opáčil klidně Rigburn. „Jde o ten princip. Já položil 

jasnou otázku a chceme-li se něčeho dobrat, bylo by vhodné, aby pan doktor odpovídal.“
„Nic vám neřeknu!“ prohlásil Szuplikowski a otočil se ke starci zády.
„Nedá se tedy nic dělat, pan doktor je naším prvním podezřelým,“ řekl Rigburn 

a podíval se do svých poznámek. „Dále... pan Norman Quinton?“ 
„Zde,“ přihlásil se Quinton. „Já jsem byl taky doma. Dosvědčí vám to jednak pan 

předseda, který mi tam včera telefonoval, a taky slečna Julietta Aldrovandiová – s tou 
sdílím domácnost zase já a není to lama. Tady na ni máte číslo.“

Rigburn si vizitku prohlédl a schoval. „A co jste tam doma dělal?“
„Psal jsem knihu. Jmenuje se Trombón a trombóza - bude to thriller, víte?“

 „Dobrá tedy,“ řekl detektiv. Pak se obrátil k Arnoldovi. „Pane předsedo, proč jste 
si s Quintonem včera telefonovali? Nějaké vnitrostranické záležitosti?“

„Ale ne,“ zasmál se Arnold, „jenom jsem chtěl doporučit nějakou pěknou 
hospodu, Norman je přes ně odborník.“

Nastalo ticho.
Pak se Rigburn nebezpečně pousmál, několika dlouhými kroky se přiblížil k 

Arnoldovi, stál chvíli u jeho židle, velmi útočně si kousal nehty a pak mu vyštěkl do jeho 
masité tváře: „Nevěřím vám!!! A víte proč?“



„Proč?“
„Protože si myslím, že jste všichni domluvení! A že vy jste si tu demonstraci 

proti vám sám objednal!!!“
„Ale to je nesmysl,“ bránil se Arnold.
„Jo, je to nesmysl,“ přidala se sekretářka, „takhle složitě on nepřemýšlí!“
„Nekecejte, jste podvodníci!!!“ prskal detektiv dál. „Celé je to jedno velké 

spiknutí!!! Ale já si už najdu důkazy... Počkejte, mizerové!“ 
„Co si to vůbec dovolujete, člověče?“ vzpamatoval se konečně Arnold. „Já jsem si 

vás osobně zaplatil! Z peněz daňových poplatníků! Vypadněte!“
„Taky jdu,“ řekl pohrdavě detektiv a řádně třísknul dveřmi.

„No to jsem teda viděl toho vašeho člověka, který by to mohl vyřešit,“ zabručel 
Arnold, když už předčasně rozpuštěnou schůzi všichni opustili.

„Já za to nemůžu!“ bránila se sekretářka. „Doporučila mi ho jedna známá, 
protože kdysi, ještě zaživa, vyšetřoval vraždu její babičky. A prý to vyřešil dokonale! Řekl, 
že to je spiknutí, nechal zatknout půlku baráku a potom...“ Sekretářka se odmlčela.

„No nic, budeme si muset poradit sami,“ řekl Arnold.
Sekretářka vytáhla seznam členů ÚV. „Začít se musí od pachatelovy motivace. 

Peníze v tom určitě nebyly, takže musíme v ústředním výboru najít nějakého skrytého 
idealistu, který zveřejnil ty informace o vašem fondu čistě ze svého přesvědčení.“

„Nikoho takového ve straně nemám,“ prohlásil pevně Arnold.
„To si právě musíme ověřit. Řekněme, že Quinton má alibi,“ pravila sekretářka a 

vyškrtla ho. „Co doktor Szuplikowski? Po dnešku moc nevím, co si o něm myslet...“
„Právě proto, že je tak zvrhlý, to určitě žádný počestný práskač nebude,“ mínil 

Arnold. „Kdo tam je dál?“
„Razmyslivskij - s tím jsem jela o půl sedmé domů, ve stejném vagónu, a byl 

příšerně nadraný. Dále je tu Richard Nixon, toho škrtám hned...“
„Kdo to je Narcisco Nenipes? Nemůže to být nějaký podvratný živel?“
„Ne, je to mizera,“ ujistila ho sekretářka. „Celý život tvrdil lidem, že je hudebník, 

a přitom hrál na kytaru.“
„Šikovný chlapík,“ zamnul si ruce Arnold. 
„No a zbývá nám tím pádem Helmut Frick.“
„To je přece taky prevít.“
„Ano, ale nesnáší vás. Ostatně, má k tomu důvod.“
„No jo,“ uznal Arnold, „asi to byl Frick. A co teď mám dělat? Zavolat Evženovi?“
„A nebude spíš lepší si takový osobní spor vyřídit osobně?“
„Ani mě nehne, vždyť je o hlavu vyšší!“
„Nemyslím násilím. Musíte Fricka dostat na svou stranu. Tedy slíbit funkci.“
„Takže on proti mně štve intelektuály a podobné svinstva a já mu mám za to 

ještě slibovat nějakou funkci? To mu radši nechám rozbít držku, ono ho to rychle přejde!“
„Ale potom vám bude dělat jen další naschvály! Bude přece lepší se tvářit, že mu 

velkomyslně odpouštíte, a on vám pak nebude překážet v dalším kariérním postupu.“
„Na tom něco je,“ přiznal Arnold. 
„A když už budete mít dost silnou pozici a on vás nebude ohrožovat...“
„...tak mu nechám rozbít držku!“ dokončil Arnold.
„Výborně, pane předsedo.“

KAPITOLA DESÁTÁ: SVATÝ ARNOLD LIDEM

„Já tam nechci!“ vřískal Arnold do telefonu.
„Ale pane předsedo, tohle se přece neodmítá! Je to čest!“
„Ne, já tam nechci. Já se ho bojím.“
„A co vám tak asi může udělat? Bez Čeky?“



„Nevím,“ řekl Arnold. „Ale bojím se ho.“
„Prosím! Jenom jedno setkání, pane předsedo!“
„A půjdete tam se mnou?“
„Samozřejmě,“ slíbila sekretářka.

A tak stáli odpoledne okolo čtvrté hodiny u rezidence ve tvaru mauzolea a čekali, 
až přijde bezzubý slouha se samopalem. Ten je vpustil a dovedl až do pracovny, kde za 
masivním stolem seděl nemasivní Vladimír Iljič a prostým gestem jim pokynul, aby se 
posadili.

„Jsem rád, že jste přijali mé pozvání. Mnoho politiků ze mě má až přehnaný 
respekt. Vůbec nechápu proč.“

„Hm,“ zabručel Arnold a snažil se jakkoliv uhýbat pohledem. Sekretářka hleděla 
do blba a rozkošnicky se usmívala.

„Ale vy se mi líbíte,“ řekl Lenin a ukázal na Arnolda prstem.
„Kdo? Co? Já?“ vyrazil ze sebe Arnold. 
„Ano, kolego, přesně vy. Ta vaše kariéra má šmrnc, to vám povím!“
Arnold znovu zabrblal nějaké přitakání a sledoval Lenina jako přišlápnutý zajíc.
„Dáte si čaj?“
„Cože?“
„Čaj, příteli. Ruský čaj.“
„Echm, víte... já vlastně čaj nerad.“
„Ale to mi nepovídejte! Vy nemáte rád ruský lidový čaj?“
„Zrovna v oblibě tedy že bych... to bych snad ani...“
„To je ale jen těžko uvěřitelné! Pracující tím čajem nezhrdli, proč tedy vy?“
„Asi nejsem pracující?“ řekl Arnold nejistě.
Lenin se mu podíval zpříma do očí.
„Kolego, vy tu politiku neděláte špatně, ale tak nějak málo pro lidi.“
„Samozřejmě, já ji přece dělám pro sebe.“
„Psst! To nemůžete takhle říkat,“ zašeptal Lenin.
Ohlédli se na sekretářku. Ta stále mlčela a hleděla do blba.
„Politik, který se chce mít dobře, musí přesvědčit lidi, že mu na nich záleží.“
„Ale jak?“
„Dejte jim to nejcennější – veřejné prostředky! A když budou mít holicí strojky 

zadarmo, budou vás mít rádi!“
Arnold nad tím chvíli přemýšlel a pak řekl: „Ale vždyť ty peníze z veřejných 

prostředků... tedy, jestli tomu dobře rozumím... ty jsou ale stejně jejich, ne?“
„To je už právě to, co jim říct nesmíte,“ vysvětlil Lenin.

Manželka Vildy Svačiny ve svém nebeském bytě vařila guláš. Byl to takový 
lidový guláš. Byl to guláš zadarmo. Od té doby, co svatý Stonehenge prosadil ty svoje nové 
zákony, dělala pořád jen lidový guláš zadarmo. 

Byla v něm cibule zaplacená z veřejných prostředků, hovězí zaplacené z 
veřejných prostředků, paprika zaplacená z veřejných prostředků a někdy měli i knedlíky 
zaplacené z veřejných prostředků.

Člověk by si myslel, říkala si tehdy při vaření paní Svačinová pod své mohutné 
fousy, že aspoň po smrti ubudou tyhle materiální problémy, ale kdepak! Hlady sice umřít 
nemůžete, to už dost dobře u mrtvých nejde, ale kdo si chce žít trochu na úrovni, ten musí 
platit. A možná je to vůbec tím, že celému Nebi vládnou zase jenom lidi a že lidi si neumí 
představit bez peněz ani život po smrti. Bez peněz by se nejspíš všichni měli stejně dobře 
(nebo stejně špatně) a to nejde. Každý, kdo se má stejně, se dřív nebo později chce mít líp, 
říkala si v duchu paní Svačinová, a nakonec zase dojdeme ke starému dobrému rozdělení 
na bohaté, kteří beztak kradou a vykořisťují, a na chudé, kteří jim závidí.

Než ale stihla paní Svačinová dospět ve svém filozofování k pořádnému závěru, 



shledala, že už se jí ten lidový guláš zadarmo málem připálil, a tak se jala zase rychle vařit.

Arnoldova ochranka měla co dělat, aby politikovi umožnila aspoň útlý průchod 
davem sprostých plebejců, kteří se tísnili před Sněmovnou s hlavami na hlavách, aby mohli 
provolat slávu svému oblíbenému politikovi. 

Arnold jen důstojně a co možná nejsvižněji kráčel ke svému dopravnímu 
prostředku a občas malým průsvitem mezi zdí bodyguardů, která ho obklopovala, zahlédl 
ty (povětšinou bezzubé a plešaté) lidové osoby.  

Vyhublý, snědý dědula divoce vyhazoval lopatou do vzduchu a přitom křičel. 
Portugalsky, ale vesele. Někteří z příslušníků lidových vrstev dokonce natahovali ruce a 
snažili se svého oblíbeného svatého dotknout, ale byli nekompromisně odstrkováni. Z 
celého fanouškovského ležení před vchodem sněmovny občas vyčnívaly stánky, ve kterých 
se rozdávaly zadarmo lidové buřty s cibulí.

Konečně se Arnold dostal k vozidlu. Ochranka odházela trhany, kteří na něm 
byli láskyplně nalepení, on nastoupil a čert se rozeběhl vstříc jeho rezidenci. Z rádia zněl 
nový šlágr Michaela Jacksona s názvem „Naše kulatá naděje“. Jackson byl vůbec vždycky 
velmi lidovým umělcem, takže se ani po smrti jistě neztratí. 

„Co se dá dělat,“ říkal si Arnold, „někdo mě volit musí.“ A tak vzal ještě telefon a 
požádal sekretářku, ať koupí po cestě z práce za ten dobrý nápad Leninovi třeba 
bonboniéru, nebo tak něco.

KAPITOLA JEDENÁCTÁ: OBĚD S BOHEM

Vilda Svačina přišel domů, otevřel si pivo a zapnul zprávy. Možná, že ho snad i 
pozdravila manželka. Z kuchyně se linula vůně lidového guláše zadarmo.

Bylo úterý, takže zprávy četla ta pěkná bruneta, co Vildovi trochu připomínala 
jeho starou, když byla ještě mladá a živá. Vilda tak musel v úterý u zpráv pořád cucat pivo, 
protože ho jeho myšlenky nutily k slintání.

Šťabajzna nejdřív četla, že dnes umřel rekordní šestisetkilogramový chlapík a 
jeho ducha museli chytat do speciální sítě, která jakožto státní zakázka obohatila výrobce 
lapačských sítí, jistého Izáka Königsberga, o několik slušných milionů. Ačkoliv svatý Petr, 
který má přísun duchů oficiálně na starost, tvrdí, že Königsberga nezná a vybral jej 
náhodně z několika tisíců výrobců (konkurz nebyl nutný, neboť všechny sítě jsou již 
odpradávna vyráběny totožným způsobem), jistá paní Grünsteinová zase říká, že spolu Petr 
s Königsbergem chodili okolo roku 6 našeho letopočtu na ryby.

Vilda zmohutna říhnul. 
Další zpráva byla o rasovém útoku na čerta, za nímž pravděpodobně stojí 

Národní strana nebožtíků. „Předseda strany, pan Brewer, se však k útoku nehlásí a 
považuje ho za neuvážený krok nějakých mladých a zbrklých extrémistů,“ dokončila 
hlasatelka. 

Vilda vrhnul očkem do kuchyně. Manželka již vypadala, že je ve finální fázi 
přípravy guláše, a tak Vilda trochu povzbudil své chuťové buňky několika hlty piva.

„Blíží se volba Boha,“ začal další příspěvek. „Jako oficiální kandidáti jsou 
prozatím potvrzeni: svatý Robert Rindberger, svatý Arnold Stonehenge a již potřetí Gaius 
Julius Caesar. Současný Bůh Pot´n´Tát pozval všechny tři kandidáty k sobě na čtvrteční 
oběd, údajně aby je lépe poznal a nezávazně si s nimi pohovořil.“ 

„Vildo, večeře je na stole!“

Arnold Stonehenge již vyřešil problém s nepřítomností počítačů v zasedací hale 
Sněmovny a nosil si tam laptop. Stejnou věc ostatně činila valná část světců a bylo to 
poměrně užitečné, zvláště když Thastelos přednášel své úmorné projevy o ekonomice a 
podobných ptákovinách. Nebo když Gándhí začal teoretizovat, jaké kroky by měl příští Bůh 
učinit, aby byl dole na Zemi konečně mír, a pak začal s vlezlým: „Ano, to mluvím k vám!“ 



ukazovat na Arnolda s Rindbergerem.
Arnold s Rindbergerem ale radši hráli střílečky. Teď zrovna Arnold seděl na 

stromě a házel granáty po nic netušícím Rindbergerovi, který jeho skrýš ne a ne odhalit.
„kde ses vole“ psal Rindberger do chatu. 
„nereknu vole“ odpověděl Arnold protikandidátovi a hodil po něm další granát. 
Na bojiště se připojil Julius Caesar. 
„zdar vykopavko,“ pozdravil ho Rindberger.
„debile :-),“ odpověděl Caesar a pokropil ho kulometnou dávkou. 
„sme vas pekne vykostili v tom teutoburskym lese, co rikas taliane,“ provokoval 

Němec dál a kulometnou dávku vrátil. 
Arnold seskočil se stromu, zhodnotil situaci a pak mezi oba pistolníky zákeřně 

hodil granát, čímž je eliminoval. Game over.
„dame este jednu?“
„tak jo“
Caesar se v druhém kole hry projevil jako zkušený vojevůdce a okamžitě obsadil 

výhodnou pozici na kopci. Arnold překvapil Rindbergera a ve chvilce nepozornosti mu 
poslal mu do zad sadu broků. Rindberger mu napsal pár nehezkých urážek. Caesar zatím 
zkušenou muškou zaměřil Arnolda a vypálil několik ran do břicha. V počítačové hře bylo 
pochopitelně těžší zaměřit Arnoldův břich, než by tomu bylo ve skutečnosti.

„...a proto se domnívám,“ hřměl tou dobou kdosi od řečnického pultu, „že 
budoucí Bůh by měl být především neutrální silou, která zamezí případnému jadernému 
konfliktu na Zemi a postará se o ekologické problémy, abychom to nemuseli nechávat na 
těch neschopných živých.“ Z malého ostrůvku bdících svatých se ozval tlumený potlesk.

Mezitím Caesar zastřelil Rindbergera.

Ve čtvrtek Arnold časně vstal, něco zkonzumoval, učesal se a až do jedenácti 
hodin z nervozity buďto pokuřoval, nebo se snažil strčit si malíček co nejhlouběji do ucha. 
Pak přiběhl čert s vozítkem a v mžiku Arnolda dopravil na parkoviště u Božího domu.

Svatý Robert Rindberger tam již čekal; obtloustlý a požitkářský germánský 
dědek, který byl Arnoldovi tím protivnější, čím víc mu byl podobný. 

„Vykopávka tu ještě není?“ podivil se Arnold.
„Ne, asi ho ještě nevykopali,“ odpověděl Rindberger a se vší upřímností se 

svému vtipu zasmál.
Ale to už se Gaius Julius Caesar blížil ve svém lesklém voze taženém čtyřmi 

dobře rostlými čerty oblečenými do bohatě zdobených stejnokrojů. Pak majestátně 
vystoupil a vykračoval si směrem k nim ve své honosné tóze a s bobkovým listem na pleši.

„Ave Caesar,“ řval Rindberger a hajloval u toho. Zatímco Arnold prskal smíchy, 
diktátor si je měřil přísným pohledem. „S vámi barbary to bylo vždycky těžké,“ odtušil 
nakonec a elegantně si připálil viržinko. 

Pak už si pro ně přišel Bohův sluha: byl oblečen v nádhernou livrej, měl 
moudrou, vrásčitou tvář a samozřejmě se jmenoval Alfréd. 

„Následujete mě, prosím,“ pravil a vedl je po chodníčku přes pečlivě upravenou 
zahradu ke vchodu do paláce. Tam stáli dva důstojně vypadající Britové na stráži. Zatímco 
Julius je vojensky pozdravil, Arnold s Rindbergerem se je pokoušeli rozesmát. Když zjistili, 
že pitvorné obličeje ani oplzlé anekdoty nezabírají, začali do nich kopat. To už je však 
Alfréd (sice s omluvami, ale zato dost nevybíravě) odtáhl dovnitř.

Pak šli krátkou předsíní lemovanou nalevo čtyřmi a napravo třemi sochami, z 
nichž Arnold stihl po cestě omylem pět rozbít a zbylé dvě (už úmyslně) rozbil Rindberger.

No a pak dorazili do jídelny. Tam byl obrovitánský čtvercový stůl, asi dvacet na 
dvacet metrů. Třem jeho stranám připadaly obyčejné židle a té čtvrté masivní trůn, na 
němž čekal Bůh. Když viděl hosty přicházet, povstal a chtěl jim pokynout, aby se posadili, 
ale protože Arnold už to stejně udělal, vykašlal se na to.

„Vítám vás ve svém domě, pánové,“ pronesl slavnostně.



Pak se začali trousit první číšníci a přinášeli polévku.
„Co to je?“ ptal se Rindberger a nedůvěřivě v tom máchal lžíci.
„Hořčičná polévka s tapířími játry,“ odvětil Bůh.
Arnold začal trvat na tom, že chce hrachovku. Když mu ji přinesli, mohla se 

konečně rozeběhnout nenucená konverzace.
„Já jsem ze Strany přátel Oktoberfestu,“ vykládal Rindberger. „Máme dlouhou 

historii, ale dole na Zemi nás lidi moc nevolili. Teprve v Nebi jsme začali mít úspěch, 
poněvadž se lidem po Oktoberfestu stýskalo. Tak jsme před šestapadesáti léty 
zorganizovali první ročník Oktoberfestu pro zesnulé a od té doby jsme jednou z 
nejpopulárnějších stran.“

„Inu, pivo a hry,“ pokýval Caesar hlavou.
 To už se podával druhý chod, takzvaná „božská ambrózie“. Když Arnoldovi 
přišel kuchař osobně sdělit, že tentokrát opravdu nic jiného nedostane, s velkou nevolí 
okusil a shledal, že to chutná skoro jak vepřové. Ale vymohl si k tomu tatarku.

„A co ty, Julie,“ obrátil se najednou Bůh k Caesarovi, „opravdu to chceš zkoušet 
ještě potřetí? Já si osobně myslím, že už nemáš moc šanci.“
 Tím udeřil na citlivou strunu. Caesar se napřímil a vrhl na něj ostrý pohled. 

„A pročpak ne?“
 Bůh začal uhýbat pohledem.

„No, lidem už nejspíš nejsi moc sympatický... kvůli té věci, co vyšla najevo, když 
jsi tenkrát kandidoval proti mně...“

„Vyšla najevo?“ zopakoval Caesar mírně přidušeně a prsty, v nichž třímal příbor, 
mu začaly blednout. Arnold s Rindbergerem konečně vzhlédli od potravy a napjatě teď 
sledovali dění.

„Však víš,“ připomínal Bůh, „tenkrát, když přišel ten nezávislý svědek a po-“
„Říkal jsi vyšla najevo?“ trhal Caesar na malé kousíčky vavřínový věnec. „Vždyť 

ty sis to celé vymyslel, prevíte!!!“
„Ale no tak, Julie,“ uklidňoval ho Bůh, „to už je přece hrozně dávno! Pojďme si 

povídat kupříkladu o architektu-“
Caesar s brunátnou tváří vylezl na stůl a pak, vydávaje podivné hrdelní zvuky, se 

rozeběhl proti Bohu. Asi v polovině sprintu napříč deskou nábytku však byl nějakým 
mladým bodyguardem sražen, spoután a odveden pryč.

„Díky, to bylo o fous,“ oddechl si Bůh. Pak se vrátil pohledem ke zbývajícím 
dvěma hostům. „Docela napínavé, že?“

Arnold s Rindbergerem souhlasně zamručeli a vrátili se ke stravě. Aspoň teď 
bylo o kandidáta míň.

KAPITOLA DVANÁCTÁ: KAMPAŇ

„A kolik za to bude chtít, ten Karsh?“ ptal se Arnold nedůvěřivě.
Sekretářka se naklonila a pošeptala mu cifru. „To víte, je to renomovaný 

umělec,“ řekla, když viděla překvapení v jeho tváři.
„Ale stejně...“ ošíval se Arnold. „Jeden můj strýc má docela pěknou zrcadlovku a 

kdyby se...“
„Pane předsedo!“ okřikla ho sekretářka. „Ty plakáty budou viset po celém Nebi a 

vy byste šetřil pár blbých milionů!“
„To vám to řekne,“ odpověděl Arnold smutně, „vy totiž žádné miliony nemáte.“

Drobný plešatý Armén je přivítal v ateliéru, ukázal Arnoldovi, kam se posadit, a 
potom dlouho koukal do hledáčku a posunoval stativ pořád víc vzad, aby se mu politik vlezl 
celý do záběru.

Po chvíli Arnoldovi došla trpělivost: „Já na to taky nemám celý den, Ahmede, 
takže si laskavě přestaňte hrát s foťákem a běžte už pro toho Karshe!“



Fotograf překvapeně zamrkal, ale sekretářka se naštěstí rychle zvedla a jala se 
situaci urovnávat, takže proces fotografování nakonec mohl pokračovat.

„Chtěli bychom něco víc, než jen běžný portrét,“ vysvětlovala sekretářka. „Když 
půjde obyčejný, sprostý volič okolo plakátu, musí mu být pan předseda sympatický od 
prvního pohledu. Rozumíte?“ Yousuf Karsh dlouho přikyvoval, pak odešel do nějaké zadní 
místnosti a vrátil se s lopatou a bílým kotětem. Sekretářka si spokojeně zamnula ruce.

Teď šlo o to Arnolda nějak naaranžovat. Původní varianta, že se bude o lopatu 
opírat a kotě mu bude sedět na rameni, byla brzy zamítnuta, neboť lopata po krátké době 
odolávání náporu politikovy hmotnosti začala praskat a navíc to budilo dojem, že se Arnold 
fláká. V úvahu tedy přicházela jen situace, při níž by nástroj aktivně používal. Toho se 
Arnold lekl a kategoricky prohlásil, že kvůli nějaké blbé fotce určitě nebude pracovat, takže 
ho sekretářka musela uklidňovat, že to bude „jen jako“. 

Nastaly však obtíže s umístěním kotěte. Na Arnoldově těle v takové poloze bylo 
pro zvíře mnohem obtížnější udržet se a jelikož si fotografovaný sundal sako, aby se mu 
lépe „pracovalo“, škrábaly ho přes košili drápy. Sekretářku ještě napadlo umístit kočku na 
lopatu, ale to už příliš evokovalo jednu scénu ze známé pohádky. A umístit kotě na zem 
vedle něj vůbec nebylo myslitelné, protože by byl narušen efekt náklonnosti tvora k němu.

Tím pádem si Arnold musel vzít kotě do dlaně. Nabírání hlíny jednou rukou se 
snad mohlo zpočátku jevit jako nepraktické, ale v konečném výsledku ještě umocňovalo 
kýžený dojem kandidátova supermanství. V této pozici, tedy s jednou rukou „pracující“ a 
druhou držící koťátko, byl Arnold konečně zvěčněn. 

Ještě odpoledne se začaly tisknout plakáty. Byly bílé, dominovala jim ona 
Karshova fotografie a pod ní se skvělo ozdobným písmem: „Volte Arnošta Stonehenge!“

„Kdo to udělal???“ řval Takeši Iwabuči v náhodně vybrané kanceláři 
na nějakého zaměstnance tiskárny. Takeši Iwabuči byl Arnoldův nový mediální poradce. 

„Já vás u-ujišťuji,“ blekotal ten někdo, „že šlo o výjimečnou chybu... omlouváme 
se za ni a š-škody samozřejmě nahradíme a...“

„Škody?!?!?!“ zaryčel Iwabuči a hmátl po rukojeti samurajské katany. „Vy 
vakokrtku omezený, víte o co tady jde??? Ty plakáty se zkomoleným jménem se vůbec 
nesmí dostat ven!!!“
 „To... už se... jaksi, abychtak... stalo,“ pravil omezený vakokrtek.

„Co teď budeme dělat?“ lamentovala sekretářka na tajné schůzi ÚV. 
„Zařídíme, aby se to nedozvěděl,“ odtušil Quinton a zabafal z dýmky.
„Jak?“ namítl Szuplikowski. „Vyleze ze Sněmovny a uvidí to na každém rohu!“
„Něco ale udělat musíme,“ konstatoval Quinton, opět velmi konstruktivně. 
„Mohl bych pro něj třeba zajet, doprovodit ho k vozu a přitom ho nějak zabavit, 

aby se moc nerozhlížel,“ navrhl Alexandr Razmyslivskij, dlouholetý člen SPI a zaživa 
opričník Ivana Hrozného.

Usnesli se, že asi nic lepšího dělat nemůžou, a tak okolo poledne Razmyslivskij 
nervózně postával na schodech před Sněmovnou a uvažoval, o čem bude hovořit. Věděl, že 
Arnolda zajímá jídlo. Protože ho zrovna nenapadlo, co podnětného o jídle říct, zaskočil 
prostě k stánku přes ulici a pořídil tam čtyři nakládané tvarůžky a kelímek piva. 

Za ním stál ve frontě tajemný člověk s černými brýlemi a v bavorském kroji. 
Učinil podobnou objednávku, jako Razmyslivskij, jen namísto tvarůžků koupil ke kelímku 
piva dva další kelímky piva. Pak se oba postavili s tímto pořízeným občerstvením vedle 
východu ze Sněmovny a zkoumavě se na sebe koukali, protože si navzájem přišli podezřelí. 

Časem se dveře otevřely a svatí se začali důstojně trousit ven. Jakmile vykoukla 
špička Arnoldovy boty na světlo, Razmyslivskij přiskočil, předsedu pěkně pozdravil a za 
chůze mu předal onu svačinku.

„No to je nějaký servis“, pochvaloval si Arnold. „Dobrá práce, Sašo! To budu 
chtít každý den!!!“ Pak už se plně zabral do konzumace a Razmyslivskij ho pomalu vedl do 



vozu. Ještě se však naposledy ohlédl ke Sněmovně a tu spatřil bavorského kolegu, kterak s 
podobnou opatrností doprovází Rindbergera chlemtajícího pivo. 

Pohledy obou doprovázejících se setkaly a v jejich hlavách se naráz zrodila tatáž 
myšlenka, jejímž následkem se oba podívali k nejbližší plakátovací ploše a spatřili tam, co 
očekávali. 

Plakáty: „Volte Arnošta Stonehenge!“ a „Volte Robina Rindburgera!“  

Další den seděl Takeši Iwabuči ve své pracovně, usrkával saké a leštil si 
wakizaši, jímž se sám roku 1746 obřadně rozpáral. Vstoupil Norman Quinton, po japonsku 
se uklonil a odevzdal svůj domácí úkol, scénář k televiznímu spotu.

Iwabuči poděkoval, nabídl mu saké, Quinton odmítl, že prý raději whisky, a 
Iwabuči ho vyhodil. Pak začal číst. Vypadalo to asi takhle: 

V úvodním záběru je sprostý člověk. Ten musí být opravdu odpudivý: 
neoholený, špinavý a kouřící levné kuřivo, jak to tak u sprostých lidí bývá. Třese se zimou a 
modlí se a jeho modlitby jsou vyslyšeny: objeví se Arnold a věnuje mu kožený kabát, 
kubánské doutníky a taštičku s kosmetikou a praví: „Ber, synu! Toť z prostředků veřejných 
a tudíž tvé!“ Sprostý člověk začne skákat a přitom dělat dřepy a řvát: „Haleluja!“ Na závěr 
řekne Thurl Ravenscroft hlubokým hlasem: „Přejete si štědrého Boha? Volte tedy Arnolda 
Stonehenge!“
 Japonec uznal, že to je hezké a dojemné, a hned začal obvolávat režiséry. Někteří 
si připadali příliš jako umělci, a tak mu kývl až nějaký Tuu´u Polataivao, což sice není 
úplně nejznámější jméno, ale v létech 1979 – 1985 pravidelně vyhrával cenu za nejlepší 
samojský film a ani si nenárokoval žádný velký honorář.

Potom začal Iwabuči shánět představitele té lidové existence. Všichni kvalitní 
herci bohužel tvrdili, že to je v rozporu s jejich vznešeným posláním nebo něčím 
podobným. Laurence Olivier si dokonce před zavěšením velmi nahlas odplivl. Iwabuči tedy 
seznal, že nejpřesvědčivěji přece jen ztvární odpudivého lidového člověka odpudivý lidový 
člověk. Vyšel před budovu a ihned objevil jednoho, který stál na rohu a velmi aktivně nic 
nedělal. Za dvě pětky byl nesmírně ochotný a dokonce z něj vylezlo, že zaživa (než se mu 
podařilo usnout na kolejích) hrál v kočovném cikánském divadelním souboru Romulus. 

Natáčení se uskutečnilo dva dny poté. Zatímco režisér s kameramanem byli ve 
studiu zodpovědně už na devět hodin, Arnold přišel o čtvrt na dvanáct (prý se chtěl 
pořádně nasnídat) a sprostý člověk dorazil až k poledni a podroušený. Režisér přečetl 
nahlas se samojským přízvukem scénář. Ovíněný neherec začal řvát, že on žádný scénář 
nepotřebuje, že v souboru Romulus se vždycky improvizovalo. Tuu´u Polataivao mu řekl, 
že tady není v souboru Romulus a ať si prý dá pozor, neboť mluví s člověkem, na jehož film 
Obuvník z Tuamasagy přišlo do kin čtrnáct tisíc lidí. Iwabuči si začal tiše kousat nehty.

Představitel nuzáka se snad zalekl režisérovy autority, snad se obával, že by 
nemusel dostat na pivo, takže se nakonec se scénářem nechal obeznámit také. Scéna nebyla 
nikterak náročná: sprostý člověk měl sedět v roztrhaném kabátě u kulisy jakési stěny, před 
sebou mít klobouk a v něm jednu a půl mince a knoflík. Arnold by pak k němu prostě 
přiletěl shůry, osvětlený třinácti reflektory.

Teoreticky tedy každý věděl, co dělat, a tak se mohlo začít. Trhan dokázal 
navzdory svému stavu poměrně obratně předstírat třesení se zimou i modlení a nenáročný 
laik by opravdu mohl jeho herectví obdivovat. Perfekcionista režisér chtěl ovšem více a 
požadoval, aby bylo to zoufalství dotaženo až k pláči, což už veselý flákač neuměl. 

Marně mu cpali pod oči cibuli a pouštěli konec Titaniku, šupák byl otrlý. Po čase 
Arnold začal mít hlad a rozkázal, že se to obejde bez pláče. Polataivao se tedy musel 
přizpůsobit a z obav, že by mohl nevrlý politik způsobovat komplikace, se snažil vůbec už 
mít co nejméně výhrad, takže jim to šlo hezky od ruky.

Sprostý člověk nakonec zahrál radost z Božích darů (kabátu, doutníků a 
kosmetiky) snad ještě přesvědčivěji, než hrál zoufalství, a po skončení natáčení se 



vychytrale zeptal, zda si je smí nechat na památku. Dostal zápornou odpověď a byl vyzván 
k vypadnutí. Nutno však říci, že jeho talent se neztratil – za pár týdnů ho Polataivao 
kontaktoval a nabídl mu roli čínského podnikatele romského původu ve svém prvním 
posmrtném celovečerním filmu s názvem Reproduktory lásky. 

Iwabuči se snažil, aby šel Arnoldův spot do vysílání dříve než Rindbergerův, a 
tak jej ještě v jedenáct večer vezl hromadnou dopravou do televize. Ve vagónku vedle něj 
sedělo nějaké mrně, které se nejspíš udusilo legem a které se celou cestu lačně natahovalo 
po jeho meči, žvatlajíc: „Bumbum! Bumbum!“ 

Programový ředitel seděl ve své kanceláři roztažený na kožené pohovce a (jsa 
trochu ovíněn) oznámil Iwabučimu vesele, že jestli se chce dostat do vysílání první, bude si 
muset něco připlatit, protože Rindbergerův člověk už u něj prý byl. Vzápětí si řekl o tak 
neslušný úplatek, že katana u samurajova pasu sama začínala vibrovat. 

Iwabuči zaklel a začal úporně přemýšlet, jak by programového ředitele přemočil. 
Programový ředitel ho přitom pobaveně sledoval a vyfukoval kouř z dlouhé havany. 

Do této komplikované situace se otevřely dveře a vstoupil chlapík v bavorském 
kroji, který nesl v ruce kotouč filmu. Že prý je to Rindbergerův spot a že by byl moc rád, 
kdyby se dostal do vysílání před tím Stonehengovým.  
Programový ředitel řekl, že to není problém, ale protože Stonehengův člověk (ukázal na 
přemýšlejícího Iwabučiho) přišel dříve, bude třeba zaplatit nějaký ten úplatek. Bavorák sice 
neochotně, ale nakonec přece vytáhl peněženku a onu masivní sumu vyplázl. Programový 
ředitel mu potřásl pravicí a přátelsky ho vyprovodil. Pak se otočil zpátky k Iwabučimu.
 „Vidíte? S Němcem se člověk vždycky pěkně domluví… Tak co bude s tím 
úplatkem? Nemám na vás celou noc!“

Bylo půl deváté ráno, když se Arnold s Rindbergerem ve vestibulu Sněmovny 
potkali. Arnold jedl prababiččin chlebíček a zakusoval k tomu druhý, Rindberger snídal 
pouze pivo. Oba nesli pod paží laptop.
„Nazdar, vole Bože!“ zahulákal Němec.
„Čau, Bože vole!“ odpověděl mu Arnold stejně hlučně.
Nastalo několik vteřin, během nichž se oba nápadně pozorovali a čekali, kdo začne o 
televizním spotu mluvit první.
„Nechceš žvýkačku, vole?“ otázal se Rindberger co nejnenuceněji, aby přerušil ticho. „Mám 
s pivní příchutí…“
Arnold zdvořile odmítl slovy: „Nechcu, vole,“ a pokračoval ve vyčkávání. Když ale 
Rindberger už šestnáct vteřin nic neříkal, začal vychytrale: 
„Cos dělal včera po šichtě?“
„Ále, byl jsem v jednom takovým studiu,“ mávl Rindberger rukou. „A co ty?“ 
„No, já byl vlastně taky v takovým… no, dá se tomu říkat studio.“
„Hmmm.“
„A cos tam dělal, v tom studiu?“
„Ále, říkal jsem tam takový různý věty, a tak…“
„Hmmmm.“
„A cos tam dělal ty?“
„No, já jsem vlastně taky říkal takový… no, dá se tomu říkat věty.“
„Hmmmmmm.“
„A pročs je říkal?“
„Ále, měl jsem to napsaný ve scénáři,“ 
„Hmmmmmmmmmm.“
„A pročs je říkal ty?“
„No, já jsem to vlastně taky měl v takovým… no, dá se tomu říkat scénář.“
„Hmmmmmmmmmmmmmm.“
„A pročs to tam měl napsaný?“



„Ále, to víš, někdo to tam napsal.“
„Hmmmmmmmmmmmmmmmmmm.“
„A pročs to tam měl napsaný ty?“
„No, mě to tam vlastně taky někdo… no, dá se tomu říkat napsal.“
„Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.“ 
Do haly se vpotácel opilý William Shakespeare, přicházející právě z noční akce v gay klubu 
„Tyrkysový hever“, a když zaslechl Arnolda a Rindbergera, zastavil se a poslouchal je, aby 
se taky něco přiučil o kvalitním dialogu.
Po další chvíli nenuceného povídání konečně zatlačil Arnold Rindbergera do místa, kde už 
musel nevyhnutelně vyslovit výraz „televizní spot“. Rindberger to bral jako osobní prohru 
v oboru konverzačního umění, takže to se zkřivenou tváří vyslovoval šeptem a dvanáct 
vteřin.
„A co na něj říkáš?“ otázal se pak s pyšným úsměvem.
„Ještě jsem ho neviděl,“ odpověděl Arnold.
„Já ten tvůj taky ne,“ řekl Rindberger. „Ale jsem rád, že jsme ho dostali do vysílání ještě 
před váma.“
„Nedostali!“ zamračil se Arnold. „To my jsme byli první! Občany to stálo docela dost 
peněz!“
„Ale vždyť jsem ještě včera v noci posílal svého člověka k programovému řediteli! Když se 
vrátil, tvrdil mi, že sice musel dát úplatek, ale že prý je to zajištěný!“
„Můj člověk mi říkal přesně to stejné!“ rozčiloval se Arnold. 
Chvíli stáli a nevěřícně kroutili hlavami nad tou drzostí. Pak se rozhodli, že se vykašlou na 
zasedání a půjdou se toho programového ředitele zeptat sami.

Programový ředitel zase seděl roztažený na pohovce. Místo doutníku měl jointa, takže byl 
ještě o něco veselejší než včera. 
Politikové na něj zařvali, ať jim ihned vyklopí, koho z nich dal do vysílání dříve. 
„Klídek, kamarádi,“ pronesl programový ředitel poloviční rychlostí, než je běžné, a začal 
jim marihuanu podávat. Kandidáti ale byli na drogový dýchánek příliš rozčileni – 
přistoupili k němu a svými břichy jej shodili s pohovky. 
„Tak fajn, fajn,“ hučel programový ředitel a pomalu vstával, „hlavně klídek!“
Politici naň stále nenávistně koukali.
„Zatím jsem tam nedal ani jednoho, jasný? Prostě jsem na to zapomněl…“
„COŽE!?“ zařvali břichatci a unisono jej opět udeřili pupky, takže znova upadl.
„Prosímvás neřvěte, bolí mě hlava…“ krákoral programový ředitel. „Včera jsem toho dost 
vypil, snažím se to tou trávou přerazit…“
„Vrať nám úplatky!“ rozkázal Arnold.
„Ve třetím šuplíku shora,“ odpověděl padouch odevzdaně.
Když byl šuplík vyprázdněn, řekl Rindberger: „A kdo teda nakonec bude první?“ 
„No tak se nějak domluvte,“ navrhl programový ředitel.
Arnold se zamyslel a pak Rindbergerovi povídá: „Víš co? Vyřešíme to kompromisem! Já 
budu první a ty hned po mně!“ 
„Tak jo,“ souhlasil Rindberger. 
Pak programového ředitele ještě jednou varovně šťouchli panděry a spokojeně se vrátili na 
zasedání.

Na další týden se Arnold hodil ve Sněmovně marod, ignoruje fakt, že mrtví onemocnět 
nemohou. Odpoledne mu totiž pošťák doručil jeho objednávku, obrovský desetikilový balík 
obsahující celé dosavadní posmrtné dílo Alexandra Dumase staršího: „Tři mušketýři po 
smrti“, „Tři mušketýři po smrti po dvaceti letech“, „Tři mušketýři po smrti ještě po deseti 
letech“, „Tři mušketýři po zmrtvýchvstání“, „Tři mušketýři po opětovné smrti“, „Velmi 
křehcí mušketýři“ a „Tisíc a jeden mušketýr“. 
 Arnold si vzal bonboniéru, sedl si do křesla a začetl se, ale vyrušilo jej zvonění. 



Zmáčkl tedy knoflík na svém křesle, čímž příchozímu otevřel, aniž by musel vstávat. 
Příchozí byli nakonec dva: dr. Szuplikowski a Aperitivna Ambasadorovna XVI. 

„To tu lamu musíte tahat všude s sebou?“ zeptal se Arnold. 
Szuplikowski se zatvářil uraženě. „Nepřeji si, abyste Aperitivně říkal TA LAMA. 

Ona vám taky neříká TEN TLUSŤOCH, nebo snad ano?“
„Jste nějaký drzý,“ upozornil ho Arnold. 
„Přišel jsem se s vámi domluvit, jaké si dáme preference,“ řekl Szuplikowski, 

usedl ke stolu a vytáhl ze svého růžovo-zeleného svítícího obleku složku s logem jeho a 
Arnoldovy „nezávislé statistické agentury“. 

„Kolik si dal Rindberger?“ zeptal se Arnold.
„Tento týden čtyřiašedesát.“
„To je prase.“
„To teda je. Ale kam se na nás hrabe, prevít! My si dáme sedmdesát. Dvacet dva 

procent nevolí, takže na něho zbude slabá osmička.“
„A není sedmdesát trochu moc?“ zeptal se pochybovačně Arnold.
„Je. Ale právě proto, že to je moc, si to určitě nedovolí přerazit!“
„No, dělejte jak myslíte…“ zabručel Arnold a opět se vrátil k mušketýrům.
„Hodím to do Čajového magazínu, Veselé hospodyňky, Nebeského zahrádkáře 

a jestli to stihnu, tak i do ABC mrtvých přírodovědců,“ oznámil Szuplikowski, popadl lamu 
za uzdu a majestátně odkráčel. 

Dalšího dne ráno se Arnold dostal k jedné obzvláště napínavé kapitole, kde 
mrtvý d´Artagnan prchá před padouchovými nohsledy do rozestavěné budovy Úřadu pro 
kontrolu kvality umělých knírů střední až vyšší pořizovací ceny. Dumas si po smrti musel 
vymyslet úplně fiktivního kardinála, protože Richelieu i Mazzarin ho zamýšleli zažalovat.

Když byla akce v nejlepším, zase zazvonil Szuplikowski. Nakráčel se svou lamou 
dovnitř, praštil na stůl výtiskem Rindbergerovského časopisu Natěračova revue, otočil ho 
na stránku 41, ukázal na sloupek mezi křížovkou a sudoku a teatrálně pronesl:

„Sedmdesát šest procent!“ 
Arnold odložil knížku, tohle vypadalo vážně.
„To prase si opravdu dalo sedmdesát šest?“ ujišťoval se.
„Bohužel,“ přikývl Szuplikowski.
Arnold začal počítat:

„Dvacet dva procent nevolí, to znamená, že na nás zbyly…“ 
„Dvě procenta,“ zašeptal Szuplikowski po sedmnácti vteřinách ticha. 
„No tak to ne!“ vykřikl Arnold. „My si dáme sedmdesát osm!“
„Takže jeho nebude volit nikdo?“ ¨
„Přesně!“ 

Rindberger si dal druhý den také sedmdesát osm. 
„Je to srab,“ komentoval to Szuplikowski, „jenom vyrovnal!“
„Evidentně se bojí vzít si z nevoličů,“ odtušil Iwabuči, který se teď už také do vyhrocené 
situace zapojil. „Myslí si, že těch dvaadvacet procent je nedotknutelných.“
„Ovšem my musíme zajít ještě dál!“ vykřikoval Szuplikowski. „Do ofenzívy! Dáme si 
jedenaosmdesát!“
Iwabuči, Arnold i Aperitivna na něj pohlédli s neskrývaným obdivem.

 Jen několik hodin poté, co Szuplikowského agentura zveřejnila tu šokující 
zprávu, že Arnolda Stonehenge začínají volit už i nevoliči, si Rindberger dal osmdesát šest. 
Za další tři hodiny měl Arnold už devadesát procent. O půlnoci se Rindberger vyšplhal na 
devadesát a čtyři procenta, ve tři ráno volilo devadesát osm procent občanů Arnolda. 

„Na stovku nemá odvahu,“ prorokoval Szuplikowski.
O půl sedmé však Rindberger nečekaně oznámil, že úplně všichni obyvatelé ŽPZ 



by nyní podle nezávislých průzkumů zvolili Bohem jeho. 
„To nemůžeme takhle nechat!“ prskal Iwabuči. „Nesmí mít poslední slovo!“

 Arnold celou noc střídavě četl a spal a ze svého křesla pozoroval své poradce, 
kterak v jeho obýváku taktizují. Už mu docházely bonboniéry, a tak začínal být nervózní. 
Dostával bojovnou náladu a chuť se také zapojit do bitvy.

„Samozřejmě, že to prase nebude mít poslední slovo,“ uklidnil Iwabučiho.
Pak začal vydávat příkazy.  

V osm hodin Szuplikowského nezávislá agentura dala na vědomí, že Arnolda Stonehenge 
by v tuto chvíli volilo plných sto patnáct procent zesnulých lidí. 

Okolo doby oběda zavolal nějaký novinář a ptal se, jestli by mu Arnold nedal rozhovor. 
Arnold za své kariéry na Zemi poskytl zhruba deset rozhovorů a ve všech deseti případech 
musela pak jeho strana platit velké peníze, aby nebyly otištěny. Přesto ale, s vědomím, že 
jej teď dělí už jen malý krůček od absolutního vrcholu jeho politické kariéry, nakonec kývl. 
Novinář se zaradoval a oznámil, že pokud to Arnoldovi bude vyhovovat, dostaví se k jeho 
rezidenci o půl třetí. 
Arnold tedy ještě zatelefonoval Iwabučimu, jakožto svému mediálnímu poradci, a ptal se, 
co přesně má při rozhovoru říkat, aby to nepokazil.
„Hlavně musíte říkat, že všechno děláte jen pro lidi,“ poradil mu Iwabuči.
„Ale když já ty lidi nesnáším,“ kňoural Arnold. „Jsou špinaví a hloupí.“
„Jenomže je jich hodně a když jim neřeknete, že je máte rád, nezvolí vás!“
„No tak teda jo,“ souhlasil nakonec Arnold a už si to začínal promýšlet.

 Novinář byl vysoký muž s knírem, zesnuvší tak asi v sedmdesáti létech věku. 
Chtěl se představit, ale Arnold mu řekl, že ho jeho jméno nezajímá, takže se nepředstavil. 
Následně se přesunuli do obýváku. Arnold se natáhl do lenošky, nalil si víno, otevřel pytlík 
slaných tyčinek, obložil se zákusky a pak beze slova ukázal na malou trojnožku na opačném 
konci místnosti, označenou nápisem „židle pro hosty“. Novinář byl zřejmě chápavý a 
rozhodl se nabízenému nábytku na zuby nehledět.

„Můžeme tedy začít?“ zeptal se.
Arnold zamručel něco, co se s přimhouřením uší dalo považovat za souhlas. Následně 
využil svých raritních čelistních kloubů, vytrénovaných zaživa dlouholetým požíráním, a 
narval si do úst šestnáct tyčinek naráz. Novináře to mírně zarazilo, protože dosud ještě nic 
takového neviděl, ale zachoval se profesionálně a jen tiše zapnul diktafon.
 „Váš příběh je jen těžko uvěřitelný, pane Stonehengi. Za tak mimořádně krátkou 
dobu po své smrti jste se stal jedním z nejpopulárnějších politiků v ŽPZ a teď dokonce 
kandidujete na úplně nejvyšší místo. Jak jste to dokázal?“

„No, já myslím, že voliči jsou rozumní a že poznají, když někdo prostě dělá tu 
politiku poctivě, žejo, tak jako srdíčkem, že to s nima prostě myslí dobře.“ 

Novinář chápavě pokýval hlavou. 
„Vaše strana ale měla dlouhou dobu pověst sobců a lumpů. Jak je možné, že se 

vám podařilo tuto představu zlomit?“
„Já mám hrozně rád lidi, víte? Takový ty obyčejný, pracující, špinavý, smradlavý 

lidi, ty přímo miluju! A kolikrát vidím třeba vrásčitou bábu, jak v těch mozolnatých, 
hubených rukách drží ruchadlo nebo nějakou podobnou motyku, a říkám si: má to ta 
chudinka zapotřebí? Neměla by mít aspoň po smrti právo na odpočinek?“ 

S dramatičností Shakespearovského herce se podíval na novináře, jestli mu to 
zatím aspoň trochu baští. Když viděl, že ano, pokračoval:

„A proto se snažím ze všech svých sil bojovat proti tomu příšernému 
materialisticicistitickému bujení v posmrtné společnosti, která má přece sloužit výhradně k 
odpočinku zesnulých. Dohlížím tedy i na to, aby veřejné prostředky sloužily především 
ve prospěch veřejnosti a aby ta veřejnost tím pádem mohla mít třeba guláš nebo holicí 
strojky zadarmo, protože to je přesně to, co je veřejnosti... k prospěchu.“ 



„Hezky řečeno,“ řekl novinář s uznáním. „Pokud jsem tomu dobře rozuměl, dala 
by se vaše politika označit spíše za levicovou?“

„To rozhodně ne!“ řekl Arnold. „Víte, existuje i docela dost voličů pravicového 
zaměření a byl bych velmi nerad, kdyby nabyli dojmu, že jsem třeba nějaký vyhraněný 
socialista. To určitě ne. Čímž samozřejmě nechci tvrdit, že socialista vůbec nejsem, protože 
socialistů je taky hodně.“ 

„Rozumím,“ řekl novinář tajemně. „Přejděme k další otázce: jako Bůh byste měl 
zcela neomezenou moc rozhodovat o tom, co se bude dít dole na Zemi. Máte už zhruba 
představu, co tam chcete změnit?“ 

„Určitě bych chtěl bojovat proti pozemským lumpárnám a nešvarům.“
„To je ovšem řečeno velmi zeširoka,“ namítl novinář. „Co konkrétně?“
„Konkrétně bych chtěl, aby nikdo nedělal nesprávné věci.“
Novinář zamrkal a pak se zeptal:
„A jak chcete něčeho takového dosáhnout?“
„Všemi prostředky,“ pravil Arnold tvrdě.
„Ale s dovolením, kdo určí, co je správné, a co ne?“
Arnold se na drzého novináře zamračil.
„No přece já! Kdo jiný by to měl určit, než Bůh?“

„Jsme pozadu,“ oznámil Iwabuči Arnoldovi na další poradě. „Rindberger už dva 
dny pořádá po celém ŽPZ masivní mítinky, a my nic!“

Arnold mu chtěl něco odpovědět, ale měl zrovna plná ústa, takže to vypadalo, 
jakože jen zahanbeně mlčí.

„Jestli chcete být Bohem, musíte se taky trochu snažit!“ pokáral ho Japonec. 
„Váš soupeř už osmačtyřicet hodin slibuje lidem větší pivní festivaly, zatímco vy se tady 
válíte a cpete se!“

Arnold rázně polkl a řekl:
„Ten sprostý lid se na mě lepí, že ani nemůžu jít bez ochranky po ulici! Když se 

jim ukážu na mítinku, tak mě láskou sežerou.“
„Na tom něco je,“ uznal Iwabuči. Chvíli přemýšleli, jak to vyřešit (tedy Iwabuči 

přemýšlel a Arnold se tak jen tvářil) a mezitím vešla sekretářka a nalila jim kávu. Náhoda 
chtěla, že si Arnold zrovna minulý týden pořídil velkou soupravu nádobí s obrázky 
slavných diktátorů a že Iwabuči našel na svém hrnku Saddáma. Tvář se mu okamžitě 
rozzářila nápadem…

Arnoldových dvojníků sehnali ještě do večera celkem pět: římského proprétora 
na Sicílii, dva operní zpěváky, francouzského kuchaře a bulharského řezníka. Dostali 
projev, který se měli na zítřek naučit, a taky hned pár tisícovek na ruku, takže všichni 
ochotně souhlasili. A Arnold mohl zase zůstat doma, válet se a cpát se.

KAPITOLA TŘINÁCTÁ: VOLBY

Na volby se Arnold řádně připravil. Koupil si ten nejdražší smoking, na který 
fond pro podporu bangladéšské lidové keramiky stačil, a nechal si přivézt dvoukolák 
solených tyčinek a dvacet lahví whisky. V předvečer voleb se rozvalil do svého křesla a 
celou noc konzumoval whisku a tyčinky a kousal si nehty.

Ráno si usmyslel, že volební den raději zaspí, ale nebylo mu to dopřáno: už 
okolo osmé zazvonil telefon. Byla to prababička.

 „Ahoj, Arníku, chtěli jsme ti jenom popřát hodně štěstí, když máš dneska ten 
svůj velký den!“

„Hm,“ zabručel Arnold. Bolela ho hlava a prababička jako vždy příšerně ječela.
„Tak jsme se dneska shromáždili tady u nás, celá rodina, všichni sledujeme 

televizi a moc na tebe myslíme a držíme ti palce!“
„Hm, to je hezký,“ řekl Arnold. „A proč vlastně voláš?“



„No... mysleli jsme, kdyby ses třeba náhodou stal tím Bohem... jestli si třeba 
někdy vzpomeneš, co jsme pro tebe všechno s pradědečkem udělali...“

Nastaly tři vteřiny trapného ticha a pak Arnold razantně zavěsil. Za normálních 
okolností by si před ukončením hovoru ještě nechal chvíli podlézat, ale teď měl příliš 
velkou kocovinu, než aby to ječení vydržel poslouchat dál. Když nad tím tak přemýšlel, 
vlastně se tomu sám divil, že se člověk může opít i po smrti. Ale ono zase není dobré se ve 
všem moc šťourat.

Natáhl se zpátky do své gigantické lenošky a velmi tlumeně si pustil Milese 
Davise. Poslouchal ho moc rád: připadal si při tom vždycky důležitě, jako nějaký intoš s 
hudebním vkusem. Vlastně se mu to ani trochu nelíbilo, ale pokaždé při tom děsně rychle 
usnul, což se v tuto chvíli výborně hodilo. 

V devět hodin a pět minut někdo zazvonil u vchodu do rezidence. Arnold 
pomalu otevřel oči a zachroptěl „doetam“. Místo odpovědi se dočkal dalšího zazvonění. 
Vztekle tedy plácl po otevíracím knoflíku na svém křesle a pozoroval, kdo vstoupí.

Ukázalo se, že jde jen o několik jeho sousedů z milionářské čtvrti, kteří mu přišli 
donést nějaké ty buchty a bonboniéry, popřát hodně štěstí a jen tak mimochodem třeba 
požádat o nějakou tu protekci pro svoje synovce. Arnold jim všem slušně poděkoval za 
darované pochutiny a pak je vyhodil. Vchodové dveře pečlivě zamkl a začal zase pracovat 
na svém usnutí prostřednictvím poslouchání moderního jazzu. 

Pak se mu dařilo spát až do desáté hodiny. To zazvonil frajer, který měl lepší 
kvádro než většina svatých ve Sněmovně a monumentální předkus. Chodil od domu k 
domu a nabízel nějakou úžasně výhodnou půjčku. Arnold se poškrábal na hlavě a pak se ho 
zeptal, jestli si vážně myslí, že má smysl nabízet půjčku v milionářské čtvrti. Mladík jenom 
smutně pokrčil vycpanými rameny a šel dál. 

Arnold si řekl, že teď už asi neusne, a tak si pustil televizi. Na zpravodajském 
kanále zrovna běžel nějaký přímý přenos: televizní štáb si to vykračoval po poměrně 
povědomé ulici a chlapík s mikrofonem povídal do kamery: „Právě se blížíme k rezidenci 
jednoho z kandidátů, pana Arnolda Stonehenge, abychom s ním udělali živý rozhovor.“ 

Arnold úlekem vyskočil z lenošky, vrhl se ke dveřím, zabarikádoval je vším, co 
bylo po ruce, a zatáhl všechny záclony. Pak ztlumil televizi, potichu sledoval, jak se 
novináři blíží k jeho domu, a s dětinskou radostí se chichotal, když na něj tři minuty a 
padesát šest vteřin bezvýsledně zvonili. Pak na kameru konstatovali: „Jak vidíte, pan 
Stonehenge zjevně není doma. Loučíme se tedy a prosíme režii o další příspěvek.“ Arnold si 
zamnul ruce, olízl si rty a s pocitem, že jim to pořádně natřel, odešel do lednice pro salám. 

Snědl salám a jak pak seděl přecpaný v lenošce, padla na něj nervozita. Natáhl 
ruku k telefonu a přemýšlel, zda má zavolat Iwabučimu a zeptat se ho na průbežný stav 
voleb, ale nenašel na to dost odvahy. Nakonec si vzal aspoň ty zfalšované průzkumy, co je 
dělal Szuplikowski, uklidňoval se jimi a říkal si, jaký byl Winston Churchill moudrý člověk. 

A když už myslil na Churchilla, nebylo moc daleko ke zbývajícím flaškám; 
protože se necítil na to je vypít sám, zavolal dvěma největším alkoholikům, které znal. 
Quinton dorazil za dvacet minut. Pradědeček to měl kvůli prababičce o něco těžší, ale do 
dvou hodin to nakonec rovněž stihl. 

Sesedli se v obýváku, zvrhlý spisovatel povstal a pronesl zpěvně: „Na co si 
připijeme, pánové?“, ačkoliv mu to bylo docela jedno.

Arnold chtěl původně říct: „Na mé vítězství ve volbách, samozřejmě!“, ale pak to 
zapomněl nebo si to možná rozmyslel, takže neřekl nic a přípitku se chopil sám Qinton, 
jenž pravil: „Připijme tedy na zemědělce!“

„Proč?“ zeptal se pradědeček nechápavě.
 Quinton naň vrhl zlý pohled.
„A kde si myslíte, starý pane, že by byla whisky bez zemědělců? Já bych vám řekl 

kde! Whisky se totiž dělá z obilí, jestli to nevíte!“ A významně si zaťukal na čelo.
„No, já jsem zase znal jednoho, a ten dělal whisky z...“ začal pradědeček, ale pak 

si všiml, že Arnold s Quintonem už začali pít, a tak se k nim urychleně přidal. 



Výhodou bylo, že teď už je v požívání lihoviny neomezovaly žádné životně 
důležité tělesné funkce, které si kdysi takovým otravným způsobem žádaly být zachovány. 
Jejich pití tak nabíralo místy až neuvěřitelného tempa, zvláště když pradědeček vymyslel 
zajímavou soutěž s příhodným názvem „půllitr pod deset“. Občas také zbylo místo pro 
nenucenou konverzaci.

„Ty opravdu nechceš vědět, jak se ty volby vyvíjí?“ divil se Quinton.
Arnold razantně zavrtěl hlavou. „Jsem domluvený s Iwabučim, že mi ráno 

zavolá, jak to dopadlo,“ vysvětlil.
Pradědeček si utřel ústa hřbetem ruky a pak se zeptal: „A co budeš dělat, když 

nevyhraješ? Jsi mrtvý, už nejde si jenom tak hodit mašli!“
„To není sranda,“ zavrčel Arnold, trochu vyděšen. „Já nemůžu prohrát!“ 
„Ale můžeš,“ uchechtl se zlomyslný pradědeček.
Nastala krátká chvíle ticha. Poté se Arnold otřepal a rozhodl se ona pesimistická 

slova pořádně zapít.

Jakmile odbila půlnoc, začaly se sčítat hlasy. Na ústředí strany se nacházeli 
pouze Iwabuči a sekretářka: Iwabuči žvýkal tabák a leštil katanu a sekretářka už několik 
hodin obcházela stejný kruh o průměru jedna celá a osmdesát tři setin metru. 

Arnold sám v ten čas zařezával na podlaze svého obývacího pokoje, zatímco jeho 
pradědeček společně se spisovatelem-sebevrahem, oba polití od whisky, mu malovali 
propiskou po masitém obličeji sprosté obrázky.

Výsledky voleb byly zveřejněny s úderem šesté hodiny ranní a už o minutu 
později zvonil Arnoldův telefon. Celé osazenstvo obýváku však ještě dřímalo v sladkém 
opileckém spánku. Občas si nějaký vzbudivší se jedinec zašel na záchod: přihnul si po cestě 
tam, přihnul si po cestě zpět a přihnul si ještě před opětovným usnutím. Většinou se u toho 
v rozespalosti polil, ale to nevadilo, neboť místnost už beztak připomínala svým odérem 
ruský internát. 

Iwabuči se tedy Arnoldovi nedovolal, pročež japonsky zaklel, vyběhl z budovy, 
sedl na hromadnou dopravu a pak dlouhé minuty sprintoval ospalými uličkami 
milionářské čtvrti. 

Arnoldova vila měla zatažené závěsy a byla tichá. Iwabuči začal bušit na dveře. 
Vzbudil tím pradědečka, ale ten naneštěstí ležel ze všech tří pijáků nejdále od Arnoldova 
křesla, takže ať se natahoval sebevíc, nedokázal dosáhnout na otevírací tlačítko. Po šesti 
vteřinách usilovné natahovací námahy, které se mu zdály být téměř věčností, nakonec 
vyčerpáním opět usnul.

Statný exsamuraj tedy vyrazil dveře. Jakmile vpadl dovnitř, zakopl o Quintona a 
natáhl se pyskem na tvář přímo vedle Arnolda. Ten pomalu otevřel svá malá očka, dvě 
kalné škvírky v tučném obličeji, a pak zachrčel „coe“. 

„Vstávejte, jste Bohem!“ oznámil mu radostně Japonec a utřel si krev z nosu.
„Bohem? Toe ňáká opera, ne?“ zafuněl Arnold a ztěžka se posadil. 

Johann Sebastian Bach a Fats Waller seděli u klávesnice monumentálních 
varhan, nedílné součásti Božího paláce, a rozcvičovali si prsty. Vedle pak byl balkón, 
z něhož měl nový Bůh za doprovodu varhanní hudby pokynout miliónům zesnulých, kteří 
se tam shromáždili.

Opilý Arnold si naposledy poupravil kravatu a pak zachraptěl:
„Co se bude hrát, páni muzikanti?“
„No, když Bůh předstupuje před veřejnost, je zvykem hrát Adeste fideles,“ poučil 

ho Johann Sebastian.
„Tak to ne, já nemám rád kubánské. Dejte tam třeba ňákýho Milese Davise…“
Oba jazzmani se rozzářili, zřejmě příjemně překvapeni Arnoldovým vkusem, 

načež začali do toho velkolepého nástroje pěkně s gustem mlátit.



Arnold vyšel na balkón, přejel vítězným pohledem to moře lidí, provolávající mu 
slávu, a pak do nekonečna se táhnoucí bílé velkoměsto.

Teď se tady budou dít věci...

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: VE FUNKCI

 Žádný projev tentokrát nepronesl, protože už beztak musel vynaložit poměrně 
velkou námahu, aby na balkóně dokázal vůbec rovně stát. Ale i přesto lidé nadšeně řvali, 
mávali a vyhazovali do vzduchu lopaty. Jeden mimořádně rozjařený chlapík dokonce 
vyhodil svou lopatu až tak vysoko, že prolétla vedle Arnolda v dost nebezpečné blízkosti, a 
byl bleskurychle odveden pryč kýmsi uniformovaným. 

Arnold se samozřejmě těšil z tak velké přízně a užíval si to, ale pak se na chvíli 
zadíval dolů z té výšky a nějak se mu udělalo nedobře. Ihned přiskočil pohotový poskok 
s pořádným kýblem, aby zabránil hrozícímu zvracení na hlavy davu. 

 Když Waller a Bach zakončili skladbu hlasitým disonantním akordem, nový 
Bůh ještě několikrát pokynul svým příznivcům (velmi pevně se přitom drže zábradlí) a 
konečně se odpotácel dovnitř. Tam se ho ujal učebnicový sluha Alfréd, s nímž už jednou 
měl tu čest při své první návštěvě paláce, a podepřel jej.

„Zdáte se být poněkud společensky unaven, pane,“ pronesl sonórním hlasem 
s precizní výslovností. „Tuším, že vás během dne bude čekat ještě značné množství 
povinností, při jejichž výkonu by takovýto stav nebyl příliš vhodný. Smím vám připravit 
nápoj, který vás takříkajíc postaví na nohy?“

„Hh,“ zabučel Arnold a hlava mu spadla na sluhovo rameno. Štíhlý sluha 
poněkud klesl v kolenou, ale vzápětí se s téměř hrdinským sebezapřením opět plně 
napřímil a dál Boha při chůzi chodbami paláce podepíral. Po chvíli došli k ložnici a Alfréd 
Arnolda šetrně svalil na přepychovou postel. 

„Zůstaňte prosím ležet, budu brzy zpět,“ pravil, uklonil se a vycouval ven. 
Arnold si tedy začal prohlížet místnost. „Je parádně vybavená,“ říkal si, když po 

ní bloudil pohledem. „Jsou tady dokonce dvě zrcadla, dvě šatní skříně, dvoje hodiny, dva 
lustry, čtyři nohy, čtyři ruce, dva nočníky, dva budíky...“

Protože mu bylo čekání dlouhé, rozhodl se něco zazpívat. Nejdříve ho 
nenapadala žádná písnička hodná této situace, ale pak si vzpomněl na vpravdě kultovní 
popěvek, který kdysi zpíval rozvrkočený ministr obrany Blembeis v restauraci hotelu 
Caudillo:

„Až mi bude smutno, až mi dojde rum, shodím na Irsko bombu, udělá to bum.“ 
Písnička se svého času rychle rozšířila mezi lid a ministr obrany se velmi těšil z 

její popularity, dokud nepřišly první stížnosti ze strany irské menšiny. Pak se do věci 
vložila i irská ambasáda a začaly různé nepříjemné dotazy. Ministr Blembeis nebyl schopen 
nijak pořádně odůvodnit, proč v písničce uvedl, že by shodil bombu právě na Irsko, a po 
dlouhém vláčení kauzy médii byl nakonec nucen složit funkci.

Arnold ale tento šlágr se smutnou historií už nestihl spustit, neboť mezitím 
sluha vstoupil a přinesl mu tu slíbenou medicínu.

„S tlačenkovou příchutí,“ prohlásil, a žlutý nápoj také skutečně chutnal jako 
tlačenka, což Arnolda velmi příjemně překvapilo a s chutí ho všechen vypil. 

Za čtvrt hodiny se již cítil velmi dobře. 
Alfréd řekl:
„Měli bychom zahájit prohlídku vašeho paláce, ať se všechno dobře stihne. 

Nejdříve vám ukáži pracovnu, ano?“
Arnoldovi se slovo „pracovna“ zrovna dvakrát nelíbilo, zejména proto, že z něj 

tak nějak tušil „práci“. Naklonil se tedy ke sluhovi a zeptal se: „Nemohl bych se spíš podívat 
na kuchyň?“

Sluha se jen chápavě usmál a už vedl Arnolda do kuchyně. Byla velká skoro jako 
fotbalový stadion a velmi intenzivně se v ní vařilo.



„Zaměstnáváme sto dvacet pečlivě vybraných kuchařů, z nichž každý prošel ještě 
speciálním teoretickým i praktickým školením. Většina z nich by měla být schopna uvařit 
ambrózii na dvanáct různých způsobů pouze ze dvou stroužků česneku,“ vykládal Alfréd 
zapáleně, ale pak si všiml, že Arnold už vedle něj poněkud nestojí.

Nebylo tak těžké ho lokalizovat, stačilo následovat hlasité chrochtavé zvuky. Bůh 
měl celou horní polovinu těla zaraženou ve velkém hrnci s gulášem a zcela evidentně ji 
nezamýšlel odtamtud v nejbližší době vyndat. Kuchaři jen bezradně stáli a pozorovali, jak 
jim ještě nedovařené dílo mizí v tom olbřímím chřtánu. 

„Pane Bože,“ oslovil sluha konzumujícího, „já i pánové kuchaři jsme potěšeni, že 
se vám kuchyň tolik líbí, ale je velmi třeba stihnout ještě i jiné věci...“

Po malé chvilce chrochtání skutečně utichlo, Arnold s nesmírnou neochotou 
vylezl z hrnce a z vlasů mu okapával guláš. Pak statečně potlačil slzu a následoval sluhu dál. 

Procházeli tak celým palácem. Na chodbách byla spousta obrazů a sluha ke 
každému z nich přednášel nějaký dlouhý výklad. Arnold se strašlivě nudil, ale rozveselil se, 
když po chvíli zjistil, že má náhodou v kapse lihový fix. Vždycky počkal, až se sluha nebude 
dívat, a pak vnášel do mnohých obrazů i leccos ze své vlastní tvořivosti, díky čemuž zdárně 
přežil zbytek prohlídky.

„A teď už vám konečně ukáži vaši pracovnu,“ slíbil Alfréd a otevřel dveře do 
přepychově zařízené místnosti s balkónkem, obrovitým lustrem u stropu, velkou latinsky 
psanou knihovnou a samozřejmě také starým, bohatě zdobeným psacím stolem. 

Arnold nejprve zamířil ke knihovně, hledal v ní svou nejoblíbenější knihu 
Urolog z Marsu a když ji nenašel, zatvářil se posmutněle. 

„Je tady počítač?“
„Samozřejmě,“ přikývl sluha, za něco zatáhl a na desce pracovního stolu se 

rázem objevila luxusní mašinka. 
Arnold si zamnul ruce a pak se zeptal: „Alfréde, umíte hrát Counter-Strike?“
„Co bych to byl za sluhu, kdybych neuměl,“ usmál se Alfréd. „Ale určitě to 

neumím lépe, než vy,“ dodal honem, když viděl, jak se Arnold zatvářil, „jsem si jist, že 
budete stále vyhrávat!“

„No výborně,“ zahuhňal spokojeně Arnold, „tak to můžeme...“
„Echm, dovolte ještě, abych vám představil vaši novou sekretářku,“ řekl sluha. 

Doprovodil Arnolda do další místnosti, kde seděla taková starší paní, při chatrnějším 
osvětlení celkem snadno zaměnitelná s křovinořezem. Vypadala, že si chce s novým Bohem 
potřást rukou, ale Arnold se neodvažoval příliš se k ní přiblížit, takže se jen křečovitě usmál 
a poodešel s Alfrédem kousek stranou.

„To myslíte vážně?“ šeptal nevěřícně. 
„Pane, ubezpečuji vás, že i přes jisté estetické nedostatky...“
„Estetické nedostatky? Tohle jsou spíš neestetické ostatky!“
„Píše patnáct znaků za vteřinu,“ bránil ji Alfréd.
„To je mi fuk, já chci svoji sekretářku! Vedle téhle bytosti by musel vypadat 

fešácky i Quasimodo v posledním stádiu rozkladu.“
„Jak myslíte, pane,“ povzdechl si sluha, přišel k oné dámě a zkusil jí to nějak 

šetrně vysvětlit. Zřejmě se mu to příliš nepovedlo, protože dáma bezprostředně poté začala 
(dosti nešetrně) bušit hlavou do stěny, vydávajíc zvuky přibližně jako „hkjhkjhkjhkjhhk“.

„Myslím, že je rozrušená,“ řekl Alfréd. Chvíli pozoroval její záchvat, pak si tiše 
povzdechl, zavolal chlapíka v uniformě a pošeptal mu, aby se o sekretářku postaral.

Tak s Arnoldem v pracovně osaměli. Arnold chvíli tiše stál a šoupal nohou a pak 
se rozpačitě zeptal: „Tak zahrajeme si teda už?“

„Věřte, bylo by mi velkou ctí,“ deklamoval sluha, „ale ještě je nutno toho 
skutečně mnoho vykonat.“

„No tak rychle,“ zabručel Arnold.
„Tedy, aby byl váš nástup do funkce oficiálně platný, bude třeba složit slib.“
Arnold sebou zděšením tak škubl, že si málem vykloubil rameno.



„No a co to jako je za slib?“
„Mám ho tu náhodou s sebou, rád vám jej přečtu,“ řekl Alfréd a vytáhl z náprsní 

kapsy pečlivě složený list. „Zní takto: Přísahám na všechny morální a kulturní hodnoty,  
které úloha Boha v historii lidstva představuje, že budu toto nejvyšší ze všech poslání  
vykonávat v zájmu světa jako celku, že následujících tisíc let plně zasvětím  
spravedlivému a neomylnému řízení veškerého jsoucna a že své funkce nikdy nezneužiji  
v svůj osobní prospěch. Jsem si také plně vědom, že sebemenší porušení tohoto  
nejzávaznějšího ze všech slibů povede k absolutní likvidaci mé existence. Jak vidíte, je to 
skutečně jen formalita, stačí to tady podepsat...“

Modrozelený Arnold otevřel ústa, jako by chtěl zakokrhat, ale místo toho se 
chytil za patu a začal poskakovat na jedné noze v trojúhelníku. Po devíti minutách a 
čtyřiceti šesti vteřinách poskakování se vysílil, podlomila se mu kolena a ze země zasípal 
bezmocným hláskem: „A to skutečně musím podepsat?“

„Vlastně nemusíte, dělal jsem si legraci,“ objasnil Alfréd. „Tak, teď už si tedy 
můžeme jít zahrát.“

KAPITOLA PATNÁCTÁ: VELKÝ ČIN

 Večer ležel Arnold ve své ložnici, v údajně nejpohodlnější posteli, jaká kdy byla 
vyrobena. Spolupracovaly na ní dva nejužší výběry: nejužší výběr z nejlepších truhlářských 
mistrů historie lidstva a nejužší výběr z nejúspěšnějších designérů historie firmy IKEA. 
Arnold se v ní převaloval tak dlouho, až spadl dolů, pročež dospěl k závěru, že je postel 
malá a okamžitě zavolal sluhu.

Sluha si ji chvíli prohlížel a pak řekl: „Víte, pane, kdybyste mi to teď neřekl, 
nikdy by mě nenapadlo, že postel tři metry dlouhá a sto padesát centimetrů široká by 
mohla být někomu malá.“

Nakonec si Arnold vymohl, že mu k posteli byly přiraženy ještě další dvě menší a 
celý tento komplex byl obložen žíněnkami pro všechny případy. Pak si poručil, ať mu někdo 
donese z kuchyně občerstvení, kdyby dostal v noci hlad (jak se sám vyjádřil, „fajn by byl 
třeba grilovaný bůček, nebo tak“), a majestátně zalehl.

Jak tak ležel, za chvíli se mu začalo pomalu rozlézat hlavou, jak obrovskou má 
teď vlastně moc. Myšlenky mu začínaly nejprve u ohavných nepříjemností, které by mohl 
provádět různým lidem (zejména těm, kteří ho za jeho života neměli rádi), ale pak mu 
fantazie začala pořádně pracovat a on vymýšlel čím dál bytelnější projekty.

Uvažoval o tom, že by zničil Baton-Rouge, protože v jedné z tamních restaurací 
mu kdysi donesli studený biftek. Nakonec ale vzal Baton-Rouge na milost, neboť zohlednil, 
že personál onoho podniku tehdy pravděpodobně nevěděl, jakou funkci bude jejich 
zákazník v budoucnu zastávat.

Také ho napadlo pár vcelku dobrých způsobů, jak pohodlně destabilizovat jisté 
státy, které neměl rád. Tyto legrácky mu ovšem stále nepřipadaly jako něco dost 
monumentálního, aby to bylo hodno titulu prvního činu vykonaného novým Bohem.

Usnul tedy velice nespokojen, že nic pořádného nevymyslel.
Nápad se mu dostavil až ve snu, ale byl to takový nápad, že se mu chtělo radostí 

vyskočit z postele. To ovšem nebyl snadný úkon, protože jeho soustava postelí byla 
skutečně velmi široká. Tudíž aby mohl vyskočit, musel se napřed pokusit doplazit až ke 
kraji a během této cesty opět usnul.

Ráno s radostí zjistil, že svůj nápad přes noc nezapomněl, a už se těšil na jeho 
realizaci. Nejdříve ale ještě pospíchal na snídani: den zahájil velkou mísou smažených hub, 
k nimž přikusoval topinky s česnekem a zapíjel to pivem. 

Pak chtěl najít sluhu, ale zjistil, že sluha už je dávno poblíž a trpělivě vyčkává 
jeho pokynů. Arnold se k němu naklonil a povídá:

„Rozumím tomu dobře, že teď si můžu dělat se Zemí co chci?“



„Naprosto.“ 
„A jak?“
„Hned vám to ukáži, následujte mne,“ řekl sluha a vzal Arnolda dolů, do 

nejhlubšího sklepa paláce v nitru mraku, kde stála četa po zuby ozbrojených borců a 
hlídala robustní kovová vrata. Sluha ukázal na malou klávesnici vedle nich a řekl:

„Zde je třeba napsat heslo. Já ho neznám, to smí jen Bohové.“ 
Potom vytáhl z náprsní kapsy zapečetěnou obálku a podal ji Arnoldovi. 

 Arnold pečeť rozlomil, vytáhl list a přečetl si ho. Stálo tam „Micka“.
Naťukal tedy heslo do klávesnice a vrata se s hřmotem otevřela. Za nimi se 

nacházela oválná místnost a v jejím středu počítač s nápisem „Ruka Boží“.
„Toto je nejdokonalejší přístroj vytvořený člověkem,“ vysvětlil sluha. „Počítač 

sloužící k přetváření světa k vašemu obrazu.“
Arnold se posadil před monitor s ďábelskými jiskřičkami v očích a lačně 

otevřenou tlamou. Jak záhy zjistil, interface byl velmi user-friendly. Stačilo prostě kliknout 
na aplikaci s názvem „editace“, vybrat režim „editace krajiny“ a rázem se zobrazil pěkný 
model modré planety.

Sluha stál a nehnul ni brvou, pozoruje, kterak Arnold najíždí kurzorem na 
Himaláj, červeně oblast označuje a mačká tlačítko „snížit terén“. 

Vytvoření Himalájské nížiny už pak trvalo jen okamžik. Arnold se na své dílo 
pobaveně zadíval a vítězoslavně kliknul na „uložit provedené změny“.

Po zbytek dne měl v úmyslu už jen odpočívat a opájet se grandiózností svého 
činu. Uvelebil se na balkóně v lenošce s kýblem brambůrků kdesi po ruce a příležitostně 
zařezával až tak do půl jedenácté, kdy za ním přišel Alfréd.

„To už je oběd?“ zahučel Bůh a začal pomalu zvažovat, jak co nejúsporněji vstát. 
 „Bohužel ještě ne, pane,“ řekl sluha. „Ta žirafa à la ústřice, co jste si objednal, 
dává kuchařům takzvaně trochu zabrat...“
 „Tak co se děje?“

„Je tady archanděl Thastelos a velmi naléhavě žádá o audienci.“
„No a nemůžete říct, že tu nejsem?“ zívl rozmrzele Arnold.
„Hm,“ zamyslel se sluha, „já myslím, že by tomu nevěřil ani kdybych mu právě 

před chvílí neřekl, že tu jste...“
Arnold naštvaně zavrčel a začal se pomalu potýkat se vstáváním z lenošky.
Když se za chvíli došoural do pracovny, Thastelos už tam seděl: oblečený v 

prudce elegantním obleku, nohu přehozenou přes nohu, a tvářil se přísně.
„Vy si asi rád hrajete, Stonehengi, že?“ zasyčel a díval se Arnoldovi upřeně do 

očí. „V tom případě ale doporučuji jít spíš na pískoviště, tady jste špatně.“
Teď se Arnold naštval.
„Jak to se mnou mluvíte? Já jsem sakra všemohoucí Bůh zvolený lidem, tak si 

tohle vyprošuju!“ 
„Chudáka Ghandího by ráno ve Sněmovně byla bývala klepla pepka, kdyby už 

nebyl mrtvý! Vy si fakt myslíte, že si jen tak pro legraci smažete nejvyšší pohoří světa a 
projde vám to?“

„Nevím, proč by nemělo,“ zabručel Arnold. „No a teďka vypadněte a nezdržujte 
mě, já musím vládnout.“

Nato se k rozhořčenému archandělovi otočil zády a začal se pomalou chůzí 
vracet zpět na balkón, do své pohodlné lenošky.

Nakonec to pro něj byl docela příjemně strávený den. Usmyslil si, že tím 
protivným Řekem si ho nenechá zkazit, a večer uspořádal velký turnaj v multiplayerových 
střílečkách, kterého se účastnil vybraný palácový personál a Arnoldovi oblíbení nohsledi.

Sluha Alfréd hrál naprosto brilantně a většinu soupeřů vykostil během prvních 
pěti minut, pročež to byl on, kdo nastoupil proti Arnoldovi ve velkém finále.



Tento zápas byl zlatým hřebíkem večera a nutno říci, že i v něm si sluha vedl 
jako ryzí profesionál a hrál velmi cílevědomě: tu si nechal vykropit zásobník do zad, tu si 
hodil pod nohy granát a mistrně předstíral nehodu. 

Arnold tedy zvítězil a se suverénním výrazem všechny pozval do jídelny na raut. 
Dlouhé stoly se prohýbaly pod různými lahůdkami a ačkoliv bylo v palácových sklepích 
ve slušné zásobě takové víno, že by pro něj většina znalců skočila po čumáku dolů z Great 
Trango Tower, rozlévalo se místo něj Arnoldovo oblíbené „laponské ředkvičkové víno“. 
 Když byla zábava v plném proudu, jakýsi uhlazený chlapík s předkusem a bez 
obočí přistoupil k Arnoldovi a chválil mu jeho dnešní nápaditý kousek s Himalájí. Arnolda 
to samozřejmě potěšilo a jeho pýchu pak ještě umocnil asi litr laponského moku, který už 
měl v sobě, takže znenadání čtyřikrát praštil vidličkou do své sklenice a šestkrát do cizí, 
vylezl si na stůl a zahulákal:

„Děkuji všem za podporu! Úplně mě to dojímá a slibuju, že budu vládnout stejně 
moudře i nadále!“

Hosté si rychle vyměnili rozpačité pohledy. Arnold pokračoval:
„Je všeobecně známo, že obyvatelé Pobřeží slonoviny, takzvaní 

Pobřežíslonovinci, jsou imperialisti! Bytostně cítím jako svou bytostnou povinnost vůči 
světovému lidu… jaksi… zastavit růst této prohnilé země! Nebo snad chcete, aby za chvíli 
všichni naši bratři dole na Zemi mluvili pobřežíslonovinsky?“

„Ne, nechceme!“ vykřikli sborově tři chlapíci, ležící pod stolem.
„Správně,“ hulákal Arnold. „Zítra bude Pobřeží slonoviny pod vodou, jste pro?“ 
Pak se najednou rozchechtal, až málem spadl ze stolu.
„Bude to...hehehehe...bude tam... Záliv slonoviny! Chachachachacha!!!“
Když se dosyta vysmál, zabručel „howgh“ a opatrně slezl dolů. Přiskočil sluha 

Alfréd, podepřel jej a bezpečně dovedl do ložnice.

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ - KACÍŘ

Ředkvičkové víno způsobilo i to, že tento nápad si Arnold (na rozdíl od toho 
předchozího) už ráno naštěstí nepamatoval. Když si ale u snídaně četl noviny, našel v nich 
hned na první stránce zapálený článek s názvem „Kam se poděla zodpovědnost?“, 
podepsaný Georgiem Thastelem. Archanděl v něm vystihoval průběh celé bleskové kariéry 
nového Boha způsobem tak trefným, že Arnoldovi vzteky málem zaskočil jeho ranní 
indiánek.
 „Alfréde?“ zařval chraptivě, „jak můžu dát mrtvého člověka zabít?“

„Upřímně řečeno, mylorde, vlastně nijak,“ odpověděl Alfréd. Z jeho výrazu se 
ovšem už nedalo vyčíst, je-li tomu rád, nebo zda jej to taky tak mrzí, jako teď Arnolda.

„Ale já jsem z vůle lidu Bůh, tak snad na to mám nějaké právo,“ řekl Arnold.
„Inu, pane, to je ta demokracie,“ pokrčil sluha rameny, „že sice každý může být 

zvolený Bohem, jenže ostatní ho pak zase smí kritizovat v novinách.“
„Nech si ty kecy, slouho,“ zavrčel Bůh vztekle, „pošli sem Iwabučiho, fofrem!“
„Jistě, mylorde,“ uklonil se Alfréd.

Iwabuči dorazil skutečně fofrem, sotva za několik málo minut. Arnold ještě 
pořád seděl v jídelně a z nervozity do sebe lil příšerně sladký jahodový koktejl, který mu 
nosili z kuchyně ve velikých kýblech.
 Japonec se tvářil vážně a povídal, že onen článek samozřejmě četl a že Thastelos 
je zcela nesporně obludný drzoun.

„No a tak co s tím mám dělat?“ přerušil ho Arnold rozčileně. „Mám ty noviny 
koupit a všechny tam povyhazovat, že mu to otiskli?“

„To by nedělalo dobrotu,“ mínil Iwabuči. „Takové věci jsme mohli dělat dříve, 
ale teď už je vaše funkce příliš významná a prestižní. Navíc samotného Thastela bychom 
tím nepotrestali a on by si klidně psal někam jinam.“



„Zabít ho prý nemůžu,“ připomněl Arnold.
„Tak já mám nápad,“ řekl Iwabuči. „Víte, jak říkávala církev těm, kteří podrývali 

jejich názory a všeobecnou představu o Bohu?“
„Mukle?“ hádal Arnold.
„To časem taky, ale jinak jim říkali kacíři. Prohlásíme archanděla Thastela 

kacířem!“
„A jak nám to pomůže?“
„No, nezapomínejte, že tady teď sedíte díky sprostému lidu,“ připomněl mu 

Iwabuči. „A sprostý lid má hrozně rád, když se mu předhazujou nějaké oběti, to fungovalo i 
v minulosti. Ono lidi vlastně nikdy moc nezajímalo, z jakého důvodu jim tu oběť kdo 
předhodil, ale měli takovou tu upřímnou radost, že si ji můžou ukamenovat. Chápete?“

„Ale vždyť už jsem říkal, že zabít ho nejde! Takže ani ukamenovat!“
„To jsem myslel jen tak obrazně. My z něho prostě vyrobíme veřejného 

nepřítele. Sprostý lid vždycky někoho bezmezně miluje anebo zase bezmezně nenávidí, 
akorát se jim musí říct koho.“

Arnold ještě několik vteřin strnule seděl a tvářil se, jako když se musí velkou 
silou otvírat sklenice zavařeniny a jde to pomalu a ztuha, ale nakonec to přece lupne a 
sklenice se otevře. Tak se tedy Arnold najednou zachechtal, zamnul si ruce a bodře plácnul 
samuraje po rameni se slovy: „No, vy jste rozený davový psycholog!“

Iwabuči se jen poslušně uklonil, vycouval z místnosti a odešel zařídit vše 
potřebné k politickému zničení Georgia Thastela.

Když se archanděl Thastelos toho rána probudil, ještě o svém nadcházejícím 
kacířství neměl potuchy. Stejně jako Arnold si koupil noviny, přečetl si v nich znovu svůj 
vlastní článek a uvažoval, padne-li na úrodnou půdu. 

Pak přemýšlel o Lvu Sploském, svém předchůdci ve funkci archanděla. To by byl 
aspoň pořádný Bůh! Jeden z mála slušných lidí v politice, říkal si. Sám sebe samozřejmě 
taky zařazoval do toho slušného mála, ale to by nikdy nevyslovil nahlas, protože slušný 
člověk musí být i skromný. Nebo se aspoň tvářit, že je skromný.
Tak si vzal svůj elegantní oblek, rozloučil se s ženou a dopravil se do Sněmovny, kde řídil 
celkem normální zasedání. Když ale odpoledne Sněmovnu opouštěl, byl už kacířem. 
První lidi, které na ulici potkal, se na něj jen dívali krz prsty a občas si něco šeptali. Potom 
ale potkal jednoho nebožtíka tureckého původu (důkladně přiopitého), který mu začal 
hezky od plic nadávat.
Archanděl to nejdřív ignoroval a šel dál, jenže Turek se rozhodl ho při chůzi doprovázet a 
přitom nepřestával produkovat nejrůznější urážky. Thastelos se tedy zastavil a připomněl 
mu, s jak důležitou veřejnou osobou mluví, ale opilec mu na to odpověděl, kam si může 
svou funkci strčit. 
To už Thastela dožralo a začal uvažovat o tom, že tomu člověku taky něco upřímného poví, 
jenže vtom se k nim přidal ještě další notně ovíněný chlap a ten pro změnu trval na tom, že 
chce archanděla upálit.
Na ulici se mezitím srotil dav a něco nenávistně pokřikoval. Jak to tak ale bývá, když se 
srotí dav, brzy se dostavilo také několik policistů a ti dav rozehnali, postrašili oba agresivní 
opilce a bezpečně eskortovali Georgia Thastela domů, což bylo ostatně jejich povinností. 
Jenom mu připadalo, že se na něj přitom tak nějak divně koukají.
 Archandělova choť stála před dveřmi domu a když svého muže viděla 
v doprovodu policistů, zamračila se, ale nikoliv překvapeně. Doma mu pak vysvětlila, 
jakým titulem je teď obdařen.

Thastelos se nejdřív vesele, úlevně zasmál.
„To je jenom takový legrační projev Stonehengeova zoufalství z toho, že někdo 

veřejně napadl jeho debilní chování,“ chtěl manželce říct s úsměvem, ale pak si vzpomněl 
na zvláštní průběh své dnešní cesty domů, a tak neřekl nic a začal se mračit taky.  



Druhý den ráno si už zavolal pro svou osobní ochranku. Měl na ni jako vysoce 
postavený politik nárok, jen ji zatím nikdy pořádně nepoužíval. Ochranka tedy přijela a 
spolehlivě jej dopravila do práce. 

I dnes zahájil zasedání zcela obvykle. Byl dokonce natolik svědomitý, že se 
rozhodl o svém kacířství tady ve Sněmovně vůbec nemluvit, protože to nepovažoval za 
žádný veřejný problém. Přesto se jeden svatý jménem Robert Silberstein přihlásil o slovo a 
nečekaně, sám od sebe se o tom rozhovořil.

„Vážení kolegové, budu mluvit rovnou k věci: v posledních dnech jsme si jistě 
všichni všimli různých… echm… neshod a vyostřených vztahů mezi Bohem a archandělem. 
Já do toho příliš nevidím, ale určitě není vyloučeno, že situace může mít i osobní rovinu.“

Thastelos jen užasle zakroutil hlavou, ale do řeči mu neskočil.
„Tyto spory jsou pochopitelně… echm… značně nežádoucí pro kvalitní vládnutí a 

objektivní řešení problémů,“ pokračoval svatý Silberstein. „Jak se říká, dva kohouti se 
nesnesou na jednom smetišti, tudíž navrhuji, aby pan Thastelos rezignoval na svou funkci.“
Sněmovnou se nesl zmatený šum, Thastelos přistoupil k řečnickému pultu.
„Nevím, jak mohlo někoho napadnout, že by můj vztah k Bohu měl osobní rovinu. Já se 
pouze snažím poukazovat na to, že se pan Stonehenge chová ve své funkci nezodpovědně a 
hloupě. Pokud to veřejnost ani vy nevidíte, je to váš problém.“
„S dovolením,“ ozval se kvákavý hlas odkudsi zezadu, „ale jak my můžeme vědět, že tohle 
vaše poukazování právě nemá tu osobní rovinu maskovat?“
„Jakou osobní rovinu, sakra?!?“ hřímal Thastelos. „Vždyť já toho člověka znám jenom 
odsud ze Sněmovny, o nic lépe než kdokoli z vás!“
„Jestli dovolíte, pánové,“ řekl rozvážně Perikles, „musím se pana archanděla zastat. Já 
jsem demokrat a vím, že v demokracii je samozřejmým právem všech kritizovat v tisku 
kohokoliv, třeba Boha, a z jakýchkoliv důvodů. Dále si myslím, že pan Thastelos svou práci 
vykonává dobře a nevidím důvodu k jeho rezignaci. Děkuji.“
„No jo, vy Řekové držíte při sobě, že jo!“ zařval někdo.
Z druhého konce zasedací místnosti mu hned někdo jiný odpověděl, že se nemá chovat jako 
malé děcko, a za chvíli se strhla neorganizovaná hádka a vzduchem létaly různé vyhrocené 
výkřiky.
Thastelos si jen povzdechl. Jako předseda Sněmovny už pochopitelně několikrát zažil, že se 
svatí hádali a uráželi, ale teď měl pocit, že to je kvůli němu. Ještě pár minut počkal, pak 
schůzi předčasně rozpustil, doma se zavřel do pracovny a dlouhé hodiny tam sklesle seděl a 
popíjel ouzo.

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ – VHODNÁ OSOBA

I když „Ruka Boží“ byla ta nejlepší hračka, jakou Arnold kdy měl, najednou 
pořádně nevěděl, co s ní. Chtěl konat samé velkolepé činy, které by všechny ohromily, ale 
neměl na to dostatek dobrých nápadů. To ho frustrovalo. Dát si od někoho poradit mu bylo 
trapné, a tak v posledních dnech vstával hodně časně, bloudil chodbami a při těchto 
procházkách si s hrůzou uvědomoval, že už neumí vůbec nic úžasného vymyslit.

Jednoho dne měl dokonce tak špatnou náladu, že jakmile do sebe s gustem 
naházel snídani, nechal si nastoupit kuchaře a lživě jim oznámil, že mu vůbec nechutnalo a 
jestli se to bude opakovat, tak je všechny vyhodí. 
Když kuchaři zkroušeně odešli, dal si hlavu do dlaní a úporně přesvědčoval sám sebe, že 
přemýšlí. Při této činnosti usnul a ve snu se mu pak zdálo, že přemýšlí doopravdy. Byl to 
ohromně krásný sen, takže když se z něj za chvíli vzbudil, ještě více ho to rozmrzelo.
Záhy však vešel Alfréd a jeho mizerné rozpoložení úplně obrátil, neboť mu oznámil, že na 
stole v pracovně leží demise archanděla Georgia Thastela a čeká na podpis. 
Arnold ihned vyskočil a uháněl do pracovny tak rychle, jak jen může mrtvý tlouštík uhánět. 
Když podepsal, uvelebil se v křesle, chvíli se na něm radostně točil dokola, pak si poslal pro 
Iwabučiho a když Iwabuči přišel, vesele mu už mával oním papírem na pozdrav.



„Teď tedy musíte dobře zvážit, koho na to volné místo jmenujete,“ řekl exsamuraj.
„To dělám já?“ divil se Arnold.
„Ano, to je pravomoc Boha,“ přisvědčil Iwabuči. „Bůh toho sice může nevyužít a nechat 
svaté, aby si archanděla zvolili sami, ale to v takovéhle situaci nepřichází v úvahu. 
Nemůžeme riskovat, že by si tam dosadili nějakého Masaryka nebo Františka z Assisi.“
Arnold netrpělivě odříhnul. „No a koho tam teda mám jmenovat?“
„Na prostý lid dělá hodně dobrý dojem, když je ve vysoké funkci žena,“ řekl Iwabuči. „Mají 
potom takový demokratičtější pocit, myslí si, že žijou v rovnoprávné společnosti, i když je 
to blbost. Takže já bych tam nastrčil ženu.“

 Jelena Jurajevna Kolčinská zahynula v pouhých šestadvaceti létech při 
domácích pracích. Nutno ovšem říci, že neumírala chudá, ba právě naopak. 

To se stalo takhle: krátce po dosažení plnoletosti investovala většinu svých 
úspor a úspor rodičů do pořádné plastické operace poprsí. Byla to výhodná investice, 
protože jí umožnila nejprve úspěšnou kariéru pornoherečky a posléze i sňatek 
s miliardářem. 
 K domácí práci se dostala takovou blbou nehodou. Zrovna jim dala výpověď 
jejich služka, protože ji Jelena Jurajevna něčím urazila. A co čert nechtěl, malá černošská 
holčička, kterou s manželem adoptovali z Keni, aby jim dělala ještě druhou, pomocnou 
služku (navíc nevyžadovala plat a nebyla náročná na stravu), byla tou dobou ve škole. 
Jelena Jurajevna tedy musela zatnout zuby a vzít sama do ruky prachovku, což se jí stalo 
osudným.

Svou investici však dobře zúročila i po smrti: brzy po příchodu do Nebe takzvaně 
‚udělala dojem‘ na jednoho bohatého producenta a opět začala dostávat příležitosti u filmu. 
Znalci oceňují zejména její nezapomenutelný způsob vedení dialogů s instalatéry. Poté, co 
ztvárnila jednu z hlavních rolí v bezkonkurenčním kasovním trháku s výstižným názvem 
Dvě ňadraté slečny se rozhodly navštívit osamělého mladíka v jeho garsonce, zařadila se 
mezi nejznámější herečky v Nebi. Jediným drobným kazem její obrovské popularity byla 
pouze silná nechuť lidí přiznávat, že ji znají.

Jednou takhle seděla Jelena Jurajevna Kolčinská ve své rezidenci, kouřila 
doutník a nechávala si od nějakého poskoka lakovat nehty na nohou. Když jí začal zvonit 
telefon, tak ho nejdřív asi půl minuty poslouchala, jak hezky zvoní, potom ho velmi pomalu 
zvedla a tak divně zamlaskala do sluchátka své jméno.

Na druhé straně drátu se ohlásil Takeši Iwabuči a zeptal se jí, zda by měla zájem 
být historicky první ženou a první pornoherečkou ve funkci archanděla. Jeleně Jurajevně 
se to zdálo lákavé: sama už dříve uvažovala, že by do politiky časem šla, jenže to by zřejmě 
nejprve musela udělat dojem na nějakého politika, který by ji tam protlačil. Když tedy 
viděla, že jí funkce sama spadla přímo do výstřihu, rozhodla se přijmout. Iwabuči ji poté 
ještě instruoval, aby se dostavila zítra dopoledne k Arnoldovi, kde proběhne ceremoniál 
jejího jmenování. 

Onen ceremoniál byl nakonec poměrně zajímavý. V největším sálu paláce, 
nazvaném příznačně Velký sál (pravděpodobně proto, že to byl největší sál paláce), stáli 
nastoupení všichni svatí, oblečeni do slavnostních oděvů, a zatím neměli nejmenší tušení, 
kdo bude za chvíli uveden do jejich čela.
Bůh Arnold – vzhledem k tomu, že bylo něco před jedenáctou dopoledne – seděl na svém 
honosném trůně ještě v županu a poklimbával. A přítomen byl i organizátor akce, Iwabuči-
san: měl na sobě jednoduché kimono a vše pozoroval z rohu místnosti.
Přesně ve chvíli, kdy byla malá ručička na jedenáctce a velká na dvanáctce, budoucí 
archandělka vstoupila. Vlál za ní červený kabát, podpatky jí cvakaly o podlahu, mrňavý pes 
vykukoval z kabelky a slunečními brýlemi si chránila oči před umělým osvětlením. Někteří 
svatí při pohledu na ni trochu zavrávorali.
Sluha Alfréd zatím diskrétně do Arnolda dloubnul, aby se už probudil. Bůh rychle zamrkal 



očima a začal sahat rukou dozadu za trůn, chtě tam zřejmě něco najít. Když se mu to 
nepodařilo, vztekle zaklel a pokusil se vstát. Když se mu nepodařilo ani to, požádal Alfréda 
o pomoc a sluha vytáhl zpoza takový dlouhý hořící meč. Tento meč Arnold po napínavé 
chvilce ticha vetknul Jeleně Jurajevně do ruky, ukončil ceremoniál a protože bylo jedenáct, 
odebral se pryč, dát si něco menšího na posilněnou.
Jelena Jurajevna hned vytáhl zrcátko a začala si prohlížet, zda se jí hořící meč hodí jako 
módní doplněk. Přítomní svatí reagovali různě: někteří začali v domě Božím sprostě 
nadávat, naštvaně odcházeli pryč, případně to celé považovali pouze za žert a nejistě se 
smáli. Byli však mezi nimi i tací, kteří na svou novou šéfku hleděli se značným zaujetím a 
dost se jim zamlouvala, do této skupiny ale patřili výhradně zvrhlejší jedinci z řad 
mužských svatých (výjimku tvořila slečna Sapfó). 
Celou vzniklou situaci pobaveně monitoroval ze svého koutu Takeši Iwabuči, bývalý 
samuraj, Arnoldův poradce, politický stratég a psycholog.

Vilda Svačina se v poslední době tak těšil na zprávy, že televizi zapínal pro 
jistotu vždycky o pět minut předem. Teď už se na ně nekoukal jenom kvůli té brunetě, 
která je četla každé úterý, ale i kvůli nové šťabajzně ve funkci archanděla.
Jakmile o ní viděl první reportáž, hned se mu zdála nějaká povědomá a několik dní 
usilovně přemýšlel, odkud ji může znát. Potom mu konečně došlo, že ji zná z těch filmů, co 
mu občas půjčoval Jarda Vohryzek na videokazetách popsaných Fotbalová liga (to proto, 
aby manželky náhodou nenapadlo si je pustit). 
Když dnes zase seděl před televizorem a cucal pivo, aby neslintal, přišla ho dokonce od 
plotny navštívit choť a koukala se chvíli s ním. Jakmile se Jelena Jurajevna Kolčinská 
objevila na obrazovce, manželka řekla:
„To je dobře, že tam je teďka to děvče. Aspoň budeme mít my ženský taky v politice nějaký 
zastání!“
Vilda se mezitím přistihl, že má ruku v kalhotách, tak ji rychle vytáhnul a řekl:
„No jo, to se ví, mámo... Správně to pan Stonehenge udělal, když ji tam jmenoval. Já jsem 
přece vždycky říkal, že je to politik s gulama!“

KAPITOLA OSMNÁCTÁ – AŽ SE UCHO UTRHNE

K redakci časopisu Nebeský zahrádkář se blížil muž. Nebyl příliš vysoký, měl 
šedivý plnovous a teplou ušankou zakrýval pleš, ale z očí mu zářil rozhodný, velitelský 
pohled. Nikdo si ho na ulici příliš nevšímal, jen občas se vyskytující čerti ho uctivě zdravili.

Vstoupil dovnitř do budovy, avšak nesundal si ani kožich, ani svou zimní čepici. 
Příslušník ochranky ho spatřil a v domnění, že to je nějaký pošuk nebo vagabund, jej chtěl 
vyvést ven. Zateplený stařešina se však podíval gorile zpříma do slunečních brýlí a řekl 
hromovým basem ruského bohatýra: 

„Dobrý muži, buďte té lásky a povězte mně, kde můžu zastihnout pana 
redaktora Georgia Thastela?“

„Thastelos,“ zamyslel se chlap, „to je ten novej? Tak to budou dveře číslo 
osmnáct.“ 

Vousatý Rus pěkně poděkoval a vydal se osmnáctku hledat. Procházel dlouhými 
chodbami vyzdobenými plakáty rostlin a všude okolo něj pobíhaly spousty zahrádkářských 
žurnalistů ve výkonu služby. Když dveře číslo osmnáct našel, slušně zaklepal, nahlas 
odkašlal (ačkoliv jeho odkašlání spíš znělo, jako když zvrací medvěd) a vstoupil.

Bývalý archanděl Georgio Thastelos obrátil oči k příchozímu a samým 
překvapením málem rozsypal po zemi pecky jakési vzácné třešně.
 „Jste to skutečně vy, pane Sploskij?“

„Jsem to skutečně já,“ řekl pan Sploskij.
„No to je úžasné překvapení! Prosím, posaďte se… pročpak jste mě navštívil?“
„Přišel jsem vám vynadat. Kvůli vám teď nějaká husa dělá takovou nehoráznou 



ostudu našemu úřadu. Zabalil jste to moc brzo!“
Thastelos sklonil hlavu.
„Jenže oni mě k tomu donutili,“ bránil se.
„Nesmíte být taková bačkora, soudruhu můj milý. Vy jste vzdělaný a poctivý 

člověk a podívejte, co z vás ten Stonehenge udělal – nebeského zahrádkáře! Není to 
ostuda?“

„Máte pravdu,“ přikývl Řek smutně. „Dáte si kávu?“¨
„Ne, díky, kávu nepiju. Ale kdybyste měl náhodou trochu čaje? Vodkou už si 

můžu posloužit sám,“ řekl Sploskij a vytáhl odkudsi z kožichu láhev průzračné lihoviny.
Thastelos tedy uvařil čaj a kávu a pak se zeptal, co by měl dělat dál.
„Nuže, v klidu vypijte kafe, pak se seberte a dejte hned výpověď,“ zněla rada. „Co 

já vím, neúspěšných politiků je tenhle časopis plný, takže si snad bez vás nějak poradí.“
Georgio Thastelos poslechl a za pár minut už stál venku před budovou šťastně 

nezaměstnán. Lev Sploskij tam sobě zapálil čibuk a pak pomalu kráčeli po ulici, dva bývalí 
archandělové, a Sploskij začal zdlouhavě vysvětlovat, že už se na to nemůže dívat a že se 
konečně rozhodl vylézt mezi lidi a zabránit Arnoldu Stonehengeovi zničit svět.

 Sdružení zesnulých občanů protestujících proti Arnoldu Stonehengeovi ve 
funkci Boha (stejně jako v jakémkoliv jiném úřadě) bylo Lvem Sploským založeno ještě 
téhož dne odpoledne a pojmenováno Utržené ucho. Centrálou organizace se stal masivní 
nebeský hrad, který měl Sploskij v držení a na němž už dlouhá léta bydlel.

Osobnost zakladatele měla v některých kruzích ještě pořád takovou autoritu, že 
již do půlnoci se ve sdružení sdružilo nemálo čestných a morálních jedinců. Sešly se tady 
různé postavy pozitivně zapsané do historie, jakož i postavy z dějin naprosto neznámé. 
Velké zastoupení měli například hippies, rozliční intelektuálové, a také mnichové a kněží 
všelijakých náboženství – jak pozemských, tak i těch posmrtných. 

(Posmrtná náboženství jsou vůbec velmi zvláštním fenoménem. Jejich odpůrci  
jsou přesvědčení, že existence Nebe i Boha je po smrti už nesporně prokázána, pročež je  
posmrtné náboženství irelevantní a vzniklo pouze za účelem ukojení jedné z věčných 
potřeb lidstva, totiž nutnosti něčemu slepě věřit.
Věřící zesnulí ovšem argumentují tím, že Nebe vytvořené lidmi a Bůh, jenž je lidmi  
zvolený z jejich vlastních řad, nejsou skutečným Nebem a skutečným Bohem, protože to je  
naprosto v rozporu se základní definicí těchto pojmů. Stoupenci posmrtných náboženství  
tím pádem rovněž odmítají myšlenku, podle níž je toto Nebe definitivním shromaždištěm  
zesnulých duší: domnívají se, že je jen otázkou času, kdy se jejich duch dostane „někam  
dále“, a nevěří možnosti, že by pobyt nebožtíků ve zdejším Nebi mohl být už konečný,  
respektive nekonečný.)

Na hrad dorazilo i několik slušných jedinců z řad svatých, kteří se rozhodli po 
příchodu Jeleny Jurajevny Kolčinské na truc rezignovat. Dle nejnovějších zpráv na jejich 
místa ve Sněmovně okamžitě posadili Arnoldovy nohsledy, případně nějaké blbouny, 
jestliže pořádný nohsled nebyl sehnán.
S úderem půlnoci registrovaní členové zaplnili nádvoří, kde Sploskij a Thastelos 
deklarovali konečnou formulaci hlavního cíle nového sdružení, to jest především vytvoření 
občanské opozice proti novému Bohu a aktuálnímu vedení Sněmovny svatých. Dále 
požádali všechny přítomné, aby nepoškozovali jméno organizace jakýmkoliv radikálním 
chováním mimo zákon.
Vousatý muž se přihlásil o slovo a zeptal se, jestli je do budoucna plánováno provedení 
nějaké revoluce či převratu. Když mu Thastelos odpověděl, že se budou snažit dosáhnout 
svých cílů nejmírumilovnější a nejdemokratičtější možnou cestou, vousáč zklamán praštil o 
zem svou khaki čepicí a odešel požádat o zrušení členství, brblaje přitom rusko-španělsky, 
že „z tohohle asi žádná sranda nekouká“.
Poté Lev Sploskij oslovil přítomné novináře a spisovatele, zda by byli ochotni podílet se na 
tvorbě nějaké kvalitní protestní tiskoviny. Ochotných jich bylo vcelku hodně, a to dokonce 



natolik ochotných, že se dohodli na každodenně vydávaných novinách, jejichž první číslo 
vyjde ještě toho dne ráno.
Protože duchové nepotřebují spát, obdrželi novináři papíry a začali okamžitě na koleně 
psát články pro ranní číslo, které si pak vzájemně připomínkovali a kritizovali. Svým 
šéfredaktorem si bez dlouhých průtahů zvolili Georgia Thastela, neboť on byl Arnoldem 
prohlášen za kacíře právě kvůli novinovému článku. 
Thastelos tedy rychle napsal plamenný úvodník a pak už jen chodil mezi kolegy a vybíral 
nejlepší z jejich prací. Mezitím Lev Sploskij sehnal i několik vydavatelů a téměř všichni byli 
nakonec ochotní udělat maximum pro to, aby první číslo deníku vyšlo včas a v co největším 
nákladu.
Atmosféra společného boje za správnou věc, která všude na hradě tu noc panovala, byla 
téměř nakrájitelná.

Ráno, několik minut po otevření trafik, stál Takeši Iwabuči před sluhou 
Alfrédem a rozrušeně mu ukazoval novou, výhradně protiarnoldovskou tiskovinu.
„Thastelos se dal zase dohromady a je dokonce šéfredaktorem,“ soptil. „A co je mnohem 
horší, Lev Sploskij vylezl z nory a celou tu sebranku vede!“
Alfréd hleděl Japonci přímo do očí, zachovávaje přitom svou obvyklou kamennou tvář, a 
reagoval pouze velmi neutrálním pronesením slova „pozoruhodné“.
„Samozřejmě jim to dlouho nevydrží,“ prohlašoval Iwabuči. „Použijeme všech prostředků, 
klidně vezmeme ten pitomý hrad útokem…“
„A co se chce ode mě?“ přerušil ho Alfréd.
„To je přece jasné! Dokud se nepodaří ten spolek zpacifikovat, váš pán se o něm nesmí 
dozvědět! Víte, jak se umí vztekat – odskákali bychom to všichni. Rozumíte, sluho?“
„Rozumím,“ řekl sluha a skutečně tomu rozuměl.
„Toe dobře,“ řekl Iwabuči a odešel.
Alfréd hned svolal své kolegy a domlouval se s nimi, co a jak. Bylo jisté, že noviny u snídaně 
Arnoldovi upřít nemohou. Veškerý ranní tisk ale samozřejmě o vzniku Utrženého ucha 
informoval, neboť k němu došlo už včerejšího odpoledne. 
Naštěstí se našel deník, který o této události psal až na patnácté straně, protože rubriku 
„politika“ měl (poněkud neobvykle) zařazenou až vzadu za „životním stylem“. Předložení 
těchto novin Arnoldovi byl jen minimální risk, jelikož Arnold velice nesnášel jakékoliv 
články o správném posmrtném životním stylu a jakmile v četbě dospěl až k nim, noviny 
vždycky vztekle zahazoval.
 Ledva porada služebnictva stihla skončit, palácem zaduněly první Boží kroky. 
Arnold přišel toho rána do jídelny velmi dobře naladěn, spokojeně si pobrukoval nějakou 
dětskou písničku a vrhal kulaté úsměvy na všechny strany. 

Z kuchyně mu ihned přinesli snídani. Kuchaři se tentokrát obzvláště vynasnažili 
vyhovět Arnoldovým chutím, takže se podávaly langoše s chilli omáčkou a šlehačkový dort. 
Arnold to do sebe vesele házel, přičemž listoval novinami a jakmile v nich zahlédl něco 
o správném životním stylu, zálibně olízl své ruce, zapatlané od šlehačky a chilli omáčky, 
a potom přesně podle plánu noviny odhodil za sebe. Přítomné služebnictvo si úlevně 
oddychlo.
Následně si Bůh zavolal Alfréda a zamračeně se ho zeptal: 
„To mi teda pověz, proč i po smrti otravujou kecama o správném životním stylu?“
Alfréd se zachoval takticky: nevysvětlil mu, že pro určitou část moderní populace se stalo 
cvičení a zdravé stravování téměř jediným smyslem života a že tito lidé neumí přestat cvičit 
a zdravě se stravovat ani teď, když už je to úplně jedno, protože vysvětlil-li by mu to, 
Arnold by se naštval, že jeho sluha chytřejší než on. 
Proto řekl: „Nemám tušení, mylorde.“
„Hmmm,“ zahmmmčel Arnold, „snad to někdo jiný bude vědět…“
„Zajisté, pane.“
Bůh se zazubil. „A víš co, slouho? Dneska v noci jsem konečně dostal další pořádný nápad! 



Zdálo se mi o jedné z mých dvou babiček, která zaživa bydlela ve Skalistých horách a když 
jsem tam byl na prázdninách, občas jsem viděl i medvěda. No a já si vždycky říkal: medvěd, 
takové parádní zvíře a má tak debilní barvu. Hnědou! Víš, jak to myslím?"
„Ano, zdá se mi, že vím,“ řekl Alfréd pomalu. „Chcete přebarvit medvědy, že?“
Arnold několikrát rychle zakýval hlavou. „Namodro!“

 Bůh se opravdu zdál neobyčejně šťastný. Dopoledne přebarvoval medvědy, po 
obědě hrál s Alfrédem Counter-Strike a jedenáctkrát byl velmi triumfálně nechán vyhrát. 
Zdálo se, že den v paláci proběhne hezky v klidu a nikdo se v jeho průběhu nedozví nic 
zbytečného.

Asi o půl šesté však Arnolda, odpočívajícího na kanapi před večeří, vyrušil 
nezvyklý hluk na chodbě. Arnold vykoukl ven a spatřil svou ochranku, kterak vehementně 
brání malému mužíčku v dalším postupu směrem ku Božím komnatám.

„Pane,“ hlásil strážce, přidržuje levou rukou mrňouse a pravou salutuje, „tento 
podprůměrně vzrostlý člověk se vloudil dovnitř paláce a už dvacet minut se probojovává 
k vaší ložnici.“

„Kdo jsi?“ zeptal se Arnold, skláněje se k vetřelci.
„Jsem Achilleus Portmon Dunhill, novinář a člen sdružení Utržené ucho. Byl 

jsem tímto sdružením vyslán, abych s vámi udělal rozhovor do zítřejšího vydání našich 
novin.“

„Pusť ho,“ přikázal Arnold gorile. 
Gorila ho na Arnoldův příkaz pustila.

 „Děkuji vám,“ řekl Dunhill a začal si oprašovat sáčko.
„Co jsem ve funkci, žádný rozhovor jsem ještě nedával,“ vysvětloval mu Bůh. 

„Jenomže dneska jsem v dobré náladě, protože – jestli to náhodou nevíš – jsem trochu 
vylepšil medvědy. Tím pádem si na tebe můžu najít pár minut, pojďme do pracovny.“

Usadili se tam, Arnold si otevřel lahvové pivo a A.P. Dunhill začal:
„Musím konstatovat, že mě velmi překvapuje váš vstřícný přístup. Ve 

skutečnosti jsme v redakci všichni počítali s tím, že mě vyhodíte. Tím spíše, že je to váš 
první rozhovor ve funkci, je pro mě nepochopitelné, že ho poskytnete právě naší 
organizaci.“

„No, kdybych neměl tu dobrou náladu, asi bych tě opravdu vyhodil,“ přiznal 
Arnold. „A co je to vlastně zač, to Utržené ucho?“

„Ach tak, vy to nevíte? Tím se to vysvětluje,“ řekl Dunhill. „Tak tedy, toto 
sdružení bylo založeno včerejšího dne panem Lvem Sploským. Prakticky jediným naším 
programem je protest proti vašemu vládnutí.“

„Cožeto?!?“ vykřikl Arnold a poprskal přitom Achilla Portmona pivem.
„Nechceme, abyste byl Bohem,“ vysvětloval novinář. „A šéfredaktora našeho 

žurnálu dělá pan Georgio Thastelos, toho určitě také znáte. Můžeme tedy přejít k mým 
otázkám?“

„VYPADNI ODSUD, TY ZAKRSLÝ ZMETKU!!!“ zařval Bůh.
„Inu, jsem aspoň rád, že jsem se ve vás nemýlil,“ řekl Dunhill. „Tak tedy 

sbohem, pane Stonehengi, ačkoliv ‚sbohem‘ asi v tomto případě není zcela nejvhodnější…“
Lahváč letěl vzduchem velmi blízko hlavy nevzrostlého novináře. Nevzrostlý 

novinář se okamžitě vytratil a když prchal chodbou, doprovázela ho spousta divných zvuků 
ozývajících se z pracovny za ním.

KAPITOLA DEVATENÁCTÁ – BUDE SE MUSET PŘILEPIT

 O pár hodin později byl Arnold zabořený do křesla a v třesoucích se dlaních 
držel hrnek Alfrédem připraveného uklidňujícího nápoje s příchutí hamburgeru. Vtom 
vstoupil Takeši Iwabuči, chvíli naslouchal Bohovu vzteklému funění a pak z uctivé 
vzdálenosti radostně oznámil:



„Už mám konečně nápad, který vás od nich zbaví jednou provždy!“
 „Neříkejte,“ vycedil Arnold nevrle. „Trvalo vám to teda dost dlouho.“

„Ano, ale stojí to za to,“ prohlašoval Iwabuči.
„Ve vašem zájmu doufám, že je to pravda.“
„Důvěřujte mi, prosím vás. Takže, v prvé řadě pošlete pro archandělku 

Kolčinskou. Budeme ji velmi nutně potřebovat.“
„Doufám, že víte, co děláte,“ řekl mu Bůh s vražedným pohledem.
„Žádné obavy,“ uklidňoval ho Iwabuči a přihnul si trochu saké ze své placatky.

Kolčinská si dávala s příchodem tak načas, že Arnold mezitím začínal být zase 
nervní a sluha Alfréd s ním musel hrát karty. Když ale konečně dorazila, byl to jako obvykle 
zajímavý zážitek: předstoupila před Boha oblečena do šatů se vzorem leopardí kůže, vlasy 
měla vyžehlené a nabarvené narudo, divoce mrkala půlmetrovými řasami a elegantně jako 
mažoretka točila svým plamenným mečem.

Iwabuči ji přivítal vypočítavým tvrzením, že jí to moc sluší.
„Díky, cukrouši,“ odpověděla Kolčinská. „Tobě taky ten čínskej obleček sekne.“
„Vlastně je to japonské kimono,“ vysvětloval Iwabuči. „Já byl zaživa samuraj.“
„Vážně? To je úžasný! A kolika lidem jsi useknul hlavu, fešáku?“
„No, vlastně, to se nedá tak snadno spočítat, už je to přece jen dost dávno.“
„Jen se nedělej! Určitě to bylo tak patnáct vostrej chlápků, že jo?“
„Jen čtrnáct a půl,“ přiznal Iwabuči. 
„Co myslíš tou půlkou, zlato?“
„No, totiž, u toho patnáctého se to nepovedlo úplně a ta hlava mu…“
„TAK DOST!!!“ přerušil je Arnold. „Nezapomeňte, že jste tu hlavně kvůli mně!“
„Pravda, pravda,“ řekl honem Iwabuči. „Tak tedy, madam, chtěli jsme vás 

požádat o jednu takovou drobnou službičku.“
„Jenom drobnou?“ zeptala se smutně Kolčinská, téměř ho dotýkajíc investicí.
„Echm, jistě dobře víte, že Peklo bylo už před dávnou dobou z technických 

důvodů zrušeno a že do Nebe teď přicházejí úplně všechny duše.“
„Hm, to máme teda oba štěstí, že jo?“ 
„Nepřerušujte mě, prosím vás! Já a zde přítomný pan Bůh bychom chtěli, abyste 

ve Sněmovně odhlasovali opětovné otevření Pekla. Pokud vím, mezi svatými už je teď jen 
velmi málo… problematických lidí, takže by to měla být hračka.“

„To asi jo,“ souhlasila Jelena Jurajevna. „A co z toho budu mít?“
 Arnold po té otázce málem vyletěl do výšky. „Jak se opovažujete?!?!????!!!??!?“
„Klid, hlavně klid,“ uklidňoval ho Iwabuči. „A můžete milá dámo říct, jakou 

odměnu si ráčíte představovat? Já myslel, že už všechno máte!“
„Hrozně mně leží v žaludku moje bývalá služka,“ vysvětlovala archandělka. 

„Kdyby mi kdysi neutekla a tím mě nedonutila uklízet, mohla jsem teď být naživu. Dejte mi 
kousek papíru, já vám napíšu její jméno a seznam několika hnusných věcí, které se jí 
v nejbližší době přihodí. Tady pan Bůh to přece může zařídit, nebo ne?“

„Ano, to by se snad dalo…“ řekl Iwabuči pomalu a tázavě se podíval na Arnolda.
„Hm,“ zabručel Bůh.
„Takže domluveno.“
„Výborně,“ usmála se Jelena Jurajevna. „A když jsme se tak pěkně domluvili, 

nemáš náhodou zítra večer čas? Mám velikou rezidenci a můžeš mi tam třeba vyprávět o 
těžkém životě ninjů.“

„Já jsem byl samuraj,“ opravil ji Iwabuči.
„To nevadí, i tak mi můžeš vyprávět o těžkém životě ninjů, ne?“
„Hehehe, no, to zní docela…“
„OKAMŽITĚ UŽ OBA VYPADNĚTE!!!“ zařval Arnold a vzápětí je vržením šálku 

hamburgerového nápoje jejich směrem donutil poslechnout. 
„Přejete si přinést další, pane?“ zeptal se Alfréd.



„Ne,“ odpověděl Bůh a odebral se do ložnice. 
Ve snu se mu zdálo, že sedí ve vězení, kde dělají bachaře Georgio Thastelos a 

Lev Sploskij a neustále ho šikanují. Nejkrutějšího z dozorců ale představoval zakrslý 
novinář Achilleus Portmon Dunhill, který za ním několikrát denně chodil, mlátil ho po 
hlavě diktafonem a vykřikoval: „To máš za Himaláje a za medvědy, šmejde!“

Druhého dne ráno se noviny Utrženého ucha velice dobře prodávaly, zejména 
díky obsáhlému článku, v němž Dunhill barvitým slohem líčil průběh svého pokusu o 
rozhovor s Arnoldem. Další stránky deníku pro změnu hrdě informovaly o tom, že počet 
členů Utrženého ucha stále narůstá. Zajímavá byla také vědecká diskuse, zda modrá barva 
medvědů zapříčiní jejich postupné vyhynutí, či nikoliv.
„Podle mě máme dobré vyhlídky,“ řekl Lev Sploskij a zapálil si fajku. „Velká spousta 
slušných lidí je na naší straně a prozatím to vypadá, že ten mizera Stonehenge se nás už 
doopravdy bojí.“
„Ano, bojí se,“ přikývl Thastelos zamračeně. „Ale já myslím, že tím hůř pro nás.“
„Nechte toho,“ napomenul ho Sploskij. „Zase na vás padá ta zahrádkářská nálada? Vždyť 
Stonehenge nemá žádnou legální možnost proti nám něco podniknout!“
„Jasně, to nemá. Ale i přesto si čím dál víc myslím, že se tak trochu snažíme prorazit zeď 
hlavou,“ pravil Thastelos chmurně.
Asi dvacet minut po tomto rozhovoru přišla zpráva, že ve Sněmovně svatých právě bylo 
odhlasováno obnovení Pekla.

„Nechtěl byste mi teda už konečně říct, jaký je ten váš úžasný plán?“ tázal se 
Arnold nepokojným tónem.
„Copak vy jste to ještě nepochopil?“ podivil se Iwabuči. „Můj úžasný plán je poslat celé 
sdružení Utržené ucho do Pekla.“
Arnold se zachechtal. „No to je dobré! Já jsem vždycky věděl, že jste hlavička! Takže my si 
na ně vlastně vyrobíme takový koncentrák, že jo?“
„Echm… no, pokud to chcete nazývat takhle…“
„A kdy je tam začneme posílat?“
„Už velice brzy. Mám jednoho starého známého, Pluma Brandyho. Je podnikatel, vyrábí 
různé žertovné předměty, rekvizity do filmů a tak podobně. Právě před malou chvílí mi 
přišla zpráva z jeho továrny, že naše důkazy jsou téměř dokončeny.“
„Důkazy, to zní dobře,“ řekl Arnold. „Ale čeho jsou to vlastně důkazy?“
„Důkazy toho, že organizace Utržené ucho zamýšlela provést násilný převrat a chopit se 
moci,“ vysvětlil Iwabuči. „Když chceme tolik lidí poslat do Pekla, musíme to samozřejmě 
nějak odůvodnit. Takže jakmile budou ty důkazy hotové, necháme je objevit.“
„Páni, musím uznat, že to přece jen máte vymyšlený,“ pochválil ho Arnold.
Iwabuči se s úsměvem uklonil.

Nakonec šlo všechno jako na drátkách. Poslední soud, nejvyšší justiční instituce 
v Nebi, ony důkazy na zakázku doslova sežral a v nesmírně rychlém, nejspíš i 
zmanipulovaném procesu odsoudil rekordní množství zesnulých. Nejpozději do týdne 
přišel všem registrovaným členům Utrženého ucha tištěný úřední dopis následujícího 
znění:
„Dovolujeme si vám oznámit, že z pravomocného rozhodnutí Posledního soudu bude vaše 
duše v nejbližších hodinách deportována do Pekla. Sbalte si dle vlastního uvážení své 
osobní věci a vyčkejte v místě trvalého bydliště dalších pokynů.“

„Mámo, pojď se koukat!“ volal Vilda Svačina.
„A co dávají?“ zajímala se paní Svačinová.
„Přímý přenos od Nebeské brány. Budou ukazovat, jak posílají do Pekla takové ty… jak se 
tomu říká? Extrémisty!“



„Extrémisty? A kteří to jsou?“
„Vždyť víš, ti z toho… Utrženého ucha. Prý plánovali udělat revoluci.“
„Revoluci? Propána, vždyť Mařena Skočdopolová z vedlejšího baráku tam byla taky! Když 
jsem ji onehdá potkala, tak se mi tím ještě sama chlubila!“
„No vidíš, tak se koukej, možná teď Mařena bude v televizi,“ řekl Vilda.
 Kamera právě zabírala velký zástup duchů přešlapujících s kufry u Nebeské 
brány. Tvářili se různě, většinou naštvaně, vystrašeně, smutně nebo zvědavě. Než ale paní 
Svačinová stihla najít mezi nimi svou známou, kamera se už otočila k vyleštěnému 
reportérovi, který málem polykal mikrofon a neustále se mračil.

„Prozatím vše probíhá v relativním klidu, ačkoli situace je samozřejmě hodně 
emocionálně vypjatá. Po mé pravici už nyní stojí plukovník Leopold Klukowski, který je 
pověřen organizací celé této hromadné deportace.“

Kamera ukázala hubeného policistu s přísným pohledem.
„Pane plukovníku, jak by měl proces nadále pokračovat?“
„Ehm, extrémisty začneme posílat do Pekla s úderem třetí hodiny. Nejdříve 

bude deportováno vedení organizace Utržené ucho a její čelní představitelé, potom až 
řadoví členové. Těch je opravdu hodně, takže organizování celé akce je značně náročné. Ale 
my máme vše pod kontrolou.“

„Co zamýšlíte dělat s extrémisty, kteří se k deportaci vůbec nedostaví?“
„Budou ještě jednou písemně vyzváni a pokud to nepomůže, policie je bude 

muset deportovat násilnými prostředky. Každopádně je jisté, že dříve nebo později určitě 
skončí členové Utrženého ucha v Pekle všichni.“

„Děkuji za rozhovor, pane plukovníku. A nyní následuje krátká komerční 
přestávka.“

„Donesu mezitím pivo a nějaké tyčinky,“ slíbila paní Svačinová.
„Jo, to budeš hodná,“ zabručel Vilda a se zaujetím sledoval reklamu, v níž právě 

gigantická kráva pojídala trafiku i s trafikantem. 
Žvýkala ji na malinkaté kousky, přitom hromově bučela a ocasem odháněla 

vyděšené kolemjdoucí jako mouchy a protože byla správný přežvýkavec, pořád žvýkala a 
žvýkala a žvýkala ještě dlouho potom, co se paní Svačinová vrátila s občerstvením.
 „No páni,“ řekla paní Svačinová, „takováhle dlouhá reklama uprostřed živého 
přenosu, to taky musí stát hodně peněz, co myslíš?“

„To si piš,“ řekl Vilda. „Ale je to dobrá reklama. Ty dnešní triky, to je něco!“
Trvalo to ještě chvíli, než byla trafika konečně sežvýkána, načež se objevila 

pointa celé reklamy, slogan: „Stát se může cokoli! Jste již pojištěni?“, a pak mohl přímý 
přenos od Nebeské brány zase pokračovat.

„Blíží se třetí hodina,“ pronášel dramaticky reportér. „Atmosféra tady u Brány 
silně houstne. Policisté musí uklidňovat mnoho extrémistů, jimž se do Pekla nechce a 
dělají potíže.“

Kamera na okamžik ukázala dámu v květovaných šatech, která rozhořčeně 
zdvíhala svůj kufr a pokoušela se jím jednoho z policistů udeřit.

„Jako divák dorazil v doprovodu své početné ochranky dokonce i Bůh Arnold 
Stonehenge, kterého měli extrémisté podle nalezených důkazů v úmyslu svrhnout a 
nastolit v Nebi svou diktaturu,“ řekl reportér. „Pozoruje deportaci dalekohledem 
z luxusního restaurantu na terase blízkého mrakodrapu, aby na něj rozhořčení extrémisté 
nemohli ničím dohodit.“

Teď se v záběru objevil veselý, gorilami obklopený Arnold, kterak do sebe 
v bezpečné výšce nad celým děním cpe vybrané lahůdky a občas nenápadně plive na hlavy 
svých poražených odpůrců.

„A máme tu přesně tři hodiny,“ oznámil reportér.
Na povel plukovníka Klukowského začali policisté členy Utrženého ucha 

postupně nahánět do Brány. Masa zesnulých se dala do pohybu, opouštěla Nebe a 
pochodovala na samý okraj posledního vznášejícího se mráčku, pod nímž byla už jenom 



strašidelná, tmavá prázdnota. Policisté měli za úkol lidi do této prázdnoty i s kufry 
shazovat. Byl to fascinující pohled na ohromný déšť duchů padajících do neznáma.

„Teda řeknu ti, nechtěl bych teďka být na jejich místě,“ řekl Vilda Svačina 
manželce. „Ale co naplat, je to tak správné. S extrémistama se musí umět zatočit!“

KAPITOLA DVACÁTÁ – DOPRAVNÍ TRABLE

 Když se vyhoštění zesnulí vzpamatovali po tom hrůzném pádu a postavili se zase 
na nohy, shledali, že jsou opravdu v Pekle. Bylo tam šero, všude hořely mohutné ohně a 
jako zvukový doprovod znělo tlumené kvílení.

Brzy mezi sebou našli Lva Sploského a vytvořili kolem něj výhružný kruh. 
Sploskij se tvářil klidně a ani v pekelném žáru nesundával svou ušanku a kožich.

„Tak jste teďka spokojenej?“ obořil se na něj někdo. „Přivedl jste nás do Pekla!“
„Jo, to je fakt,“ přidali se další. „Pořád jste sliboval, jak se Stonehengem 

zatočíme, a mezitím zatočil on s náma!“
„Já jsem říkal už dávno, že to dopadne špatně,“ připomněl Georgio Thastelos.
Sploskij se usmál a pak pravil svým hlubokým, bodrým hlasem:
„Ale soudruzi moji milí, vždyť to přece není tak zlé!“
Davem zazněly rozezlené výkřiky.
„Není to tak zlé?!?!?!???!!!?????!?!?!?? Člověče, nepřeháníte to s tím 

optimismem? Vždyť jsme všichni v Pekle! Už navždycky!“
„Přesně tak. Přemýšlejte přece! Veliká výhoda je, že my jsme se Stonehenge už 

jednou provždy zbavili a víckrát ho neuvidíme, což se o těch, kteří zůstali v Nebi, rozhodně 
říct nedá. Takže zatímco jim bude ještě tisíc let vládnout vůl, my jsme svobodní.“

„To pořád nemění nic na tom, že jsme byli uvrženi navždy do Pekla, jako 
bychom byli nějací hříšníci,“ mínil jeden kněz.

„Já osobně na tomhle místě samotném nevidím nic špatného,“ odpověděl 
Sploskij. „Je to jen otázka zvyku a přizpůsobivosti. Odvážím se dokonce říci, že není důvod, 
proč bychom se při dobré vůli nemohli v Pekle mít lépe než v Nebi.“

„To je hodně smělá myšlenka.“
„Možná,“ připustil Sploskij, „ale já jsem o ní přesvědčený. Uvědomte si, že tohle 

není jen obyčejné vězení; s tímhle vězením si můžeme dělat, co budeme chtít. Takže teď 
máme skvělou příležitost vybudovat si všechno znovu, ale přitom to udělat poučeně a po 
svém, zkrátka upravit si Peklo tak, aby bylo lepší než Nebe.“

O slovo se přihlásil vrásčitý muž s ještě větším vousem a ještě menším vzrůstem, 
než měl Sploskij, a pravil skřípavě:

„Inu, to se hezky poslouchá, pane, ale není to přece jen moc velká utopie?“
„Není,“ zastal se Sploského Benjamin Franklin. „Pokud vím, v Americe se nám 

už kdysi něco podobného docela dobře povedlo.“
„Jó, to je fakt, lidičky,“ souhlasila s ním jakási kudrnatá hipísačka. „Pořádně se 

do toho vopřeme a ukážeme tomu tlustýmu kreténovi i všem ostatním, že jedině u nás 
Pekle je to pořádnej vodvaz, no ne?!“

„Milá slečno, my ale neotevíráme hudební klub, tohle je vážná věc,“ zamračil se 
na ni jakýsi vyžehlený pán s cylindrem. 

„Nechte ji na pokoji, člověče! Já sám bych to neřekl lépe,“ prohlásil Cicero.

Arnold Stonehenge si opět hověl ve své oblíbené lenošce na balkóně, četl knihu a 
v mysli už neměl ani jeden mráček.

„Smím se zeptat, co to čtete, pane?“ ptal se Alfréd, který zhruba každých deset 
minut přinášel relaxujícímu Bohu nápoje a pochutiny.

„Smíš,“ odpověděl Arnold.
„Tak tedy: co to čtete?“
„Můj starý kamarád Norman Quinton mi poslal svou poslední knížku. Je to 



erotický román z divadelního prostředí, jmenuje se Geny Thálie.“
„Aha. No, to je tedy od pana Quintona skutečně milé. A líbí se vám to?“
„Samozřejmě. Pořád žasnu, jaké věci se dají dělat v divadelních šatnách...“
„Nebudu vás tedy již vyrušovat,“ řekl Alfréd.
„Fajn,“ přikývl Arnold. Pak vzhlédl od knížky a zasněně pravil: „Teda byl to ale 

parádní pohled, když všichni ti mizerové padali do Pekla, co myslíš?“
„Ano, velmi efektní,“ přisvědčil sluha.
„A taky to byla pro všechny výstraha! Teď už se určitě nikdo neodváží plést se do 

mého vládnutí.“
„Snad to tak bude,“ řekl Alfréd, uklonil se a odešel.
„No a všechno to pro mě naplánoval a zorganizoval Iwabuči. Nejspíš mu dám 

vyznamenání,“ pomyslil si ještě Arnold a pak se konečně vrátil k zaujaté četbě Quintonova 
nového výplodu.

Zatím co Bůh takhle lenošil a radoval se ze svého triumfu nad nepřítelem, na 
blízké zastávce hromadné dopravy stále přibývalo nespokojených cestujících. Čertem 
tažený vagón, jímž všichni zamýšleli jet, měl dorazit už před čtvrthodinou.

Takové zpoždění bylo velice nezvyklé. Čerti se snažili pokaždé jezdit přesně včas 
a nemohli kupříkladu havarovat, protože každý vagón měl vlastní kolej. Čekající tedy vůbec 
nechápali, co se mohlo stát. Pak si jeden z nich, kníratý muž v kostkovaném saku, odešel do 
trafiky koupit večerník, aby si ukrátil dlouhou chvíli. Když spatřil první stranu, rychle se 
rozeběhl k zastávce a divoce mával čerstvými novinami nad hlavou.

Všichni se shlukli kolem něj a zřeli velký titulek „ČERTI VYHROŽUJÍ 
NÁVRATEM DO PEKLA“. Pod ním byla fotografie tiskového mluvčí Asociace čertů a jeho 
prohlášení:

„Jsme velmi vděčni panu Lvu Sploskému za to, co pro naši menšinu jako 
archanděl v minulosti vykonal. Víme, že je to slušný člověk, a že on a členové jeho 
organizace neudělali ani nezamýšleli udělat nic protizákonného. Nyní jsme se rozhodli 
prokázat mu svou loajalitu a následovat ho do Pekla, kam byl nespravedlivě uvržen. Bude-
li však pan Sploskij i s ostatními propuštěn do čtyřiadvaceti hodin, jsme ochotni v Nebi 
zůstat.“

Arnold se o tomto záměru čertů velmi brzy dozvěděl od impozantně nervního 
šéfa Nebeského dopravního podniku, který se nějakým zázrakem dostal přes veškerou 
ochranku v paláci, vtrhl na balkón k odpočívajícímu Bohovi a vypadal přitom jako 
pobíhající zpocená ředkvička. 

Rozčileně ze sebe vychrlil, jak se věci mají, a pak pravil: „Vy jediný nás můžete 
zachránit. Když udělíte Sploskému milost, tak čerti nikam nepůjdou!“

„Ani mě nehne,“ zněla jasná odpověď.
„Cože? Ale vy to musíte udělat! Je to v zájmu nás všech!“
„Když toho svého Sploského tak moc milujou, ať si klidně táhnou,“ usoudil 

Arnold. „Já jsem Bůh, já se těch rohatých prevítů nebudu ještě doprošovat, aby tu zůstali.“
„Pochopte to,“ řval zoufalý muž, „bez čertů nemůže doprava v Nebi fungovat!“
„Hm, ale doprava je přece vaše starost, ne moje.“
„Jenže… jenže to znamená, že lidi nebudou moct cestovat!!!“
„No a? Co je mi do blbejch lidí…“
Šéf dopravního podniku se rozplakal.
„Poslouchejte,“ řekl Arnold, „chápu, že jste rozrušený, protože bez těch vašich 

čertů přijdete o práci, ale tak to prostě chodí. Nejste první ani poslední, takže mě laskavě 
přestaňte obtěžovat svými záchvaty, já si teď chci číst.“

A čerti učinili, co slíbili. Všichni se spojili do velikého protestního průvodu, jenž 
prošel Nebeskou branou a vrhl se do hlubin pekelných. Nikdo se jim v tom nepokoušel 



zabránit a kdyby se pokoušel, stejně by to k ničemu nebylo.
Dva čelní představitelé Národní strany nebožtíků, předseda Brewer a 

místopředseda van Dass, se v televizi vyjádřili tak, že podle nich „čerti konečně dostali 
rozum a vrátili se tam, kam z historického a kulturního hlediska bezpochyby patří, tedy do 
Pekla.“ V jejich slovech však byla zjevná známka lítosti, že už nebudou mít koho napadat a 
šikanovat.

Od té doby se žádný dopravní vagón v Nebi nerozjel.

Při budování nového, lepšího Pekla se čerti naopak stali nesmírně vítanou 
pomocí. Peklo dobře znali, jejich umění běhat nadzvukovou rychlostí všem ušetřilo mnoho 
času a uplatnili se též při navrhování infrastruktury.
Celý projekt ale už beztak vzkvétal a rychle se objevovaly první obrysy útulného pekelného 
domova, pročež většinu vyhnanců jejich počáteční deprese záhy opustila a začali se 
připojovat ke kolektivnímu nadšení z práce na společné věci, v jehož vyvolávání byl 
Sploskij opravdový mistr.
Přetrvávala však skupinka nedůvěřivců, která byla vůči přesvědčivému vůdcovství malého 
Rusa imunní a zasypávala ho kritikou. Říkali mu, že je naivní, neb historicky se dosud 
žádné budování báječného ‚nového světa‘ zcela nepovedlo. Sploskij se svým obvyklým 
optimismem odpovídal, že „jednou se to ovšem povést musí, takže proč ne zrovna nám?“

Netrvalo dlouho a nahoře v Nebi uspořádal Arnold další velkou, slavnostní akci: 
za přítomnosti kamer a novinářů ve Velkém sále svého paláce předal Iwabučimu 
vyznamenání pojmenované „za mimořádně záslužné činy při ochraně Boha a veřejnosti“. 
Nikdo sice nevěděl, co si pod tím představit, ale to koneckonců příliš nevadilo.
Jakmile veřejný akt vyznamenání skončil, vybraní hosté se odebrali do Arnoldovy jídelny 
na mohutnou after-party. Laponské ředkvičkové víno opět teklo proudem a obvyklý divoký 
duch Arnoldových mejdanů byl přítomen ve vrcholné formě.
Všeobecné veselí však přerušil šéf Nebeského dopravního podniku, který nezván na večírek 
vrazil, vyhledal Arnolda a znovu jej začal otravovat svými řečmi o té lapálii s čerty. Bůh se 
ovšem v žádném případě nechtěl dát vytrhnout z oslavování a zařval na něj, aby okamžitě 
hleděl vypadnout.
Smutný človíček tedy šel aspoň za Iwabučim a velice naléhavě jej žádal, aby si spolu na 
chvíli pohovořili někde stranou.
„Prosímvás, pane, já vás nechci vyrušovat z oslavy vašeho vyznamenání, ale tohle je strašně 
vážná záležitost a vy byste snad mohl být rozumnější, než pan Stonehenge…“
„No tak k věci, o co vlastně jde?“ zajímal se Iwabuči.
„Venku mezi lidmi teď vládne naprostá panika,“ vykvikl muž dramaticky. „Nebe je 
obrovské a když odešli čerti, nedá se po něm dostatečně rychle cestovat. Takhle to prostě 
dál nepůjde!!!“
„Přece musí existovat nějaký náhradní způsob dopravy,“ namítl Iwabuči.
„Nic není tak rychlé a přitom úsporné, jako čerti tahající vagóny. Celý dopravní systém 
v Nebi stál pouze na nich! Rozumíte mi?!?“ Chlapík opět začal vzlykat. „Jediný, kdo jim 
mohl v tom odchodu zabránit, byl Bůh. Kdyby udělil milost Lvu Sploskému, čerti by zůstali 
tady. Já už jsem se ho snažil přesvědčit, ať to udělá, jenže on vůbec nechce slyšet! Vypadá, 
že ani nechápe, jak je celá ta věc důležitá, protože mi doslova řekl: ‚Co je mi do blbejch  
lidí…‘. Uznejte sám, no to je přece… to je přece…“
„…šokující,“ doplnil ho Iwabuči a předstíral, že jej to také tak konsternovalo.
„Kdybych už nebyl mrtvý, tak si hodím mašli!“ zavyl šéf dopravního podniku.
„Vy myslíte, že to bude opravdu tak zlé?“
„Nejen zlé, bude to katastrofa! Miliardy zesnulých se doslova vzbouří! Věřte mi, pane, bez 
hromadné dopravy se brzy stane něco hrozného.“

Když pak večer ležel čerstvě vyznamenaný Iwabuči v posteli archandělky 



Kolčinské, musel o těchto slovech neustále přemýšlet. Kolčinská však měla tou dobou 
myšlenky poněkud jiné a Iwabučiho zarputilé uvažování ji výrazně nudilo.
„No tak, co je to s tebou?“ mračila se. „Myslela jsem, že mi dneska zase předvedeš, co umíš 
dělat těma tvýma tyčinkama na rýži, a ty místo toho přemýšlíš!“
„Mám spoustu starostí. Mluvil jsem s jednou hysterickou ředkvičkou a vypadá to, že budu 
muset žehlit další průšvih toho tlustého vola, kterému dělám poradce.“
„Jaký průšvih, zlato?“
„Celá ta situace se Sploským a jeho teroristama se začíná čím dál víc zamotávat,“ povzdechl 
si Iwabuči a zopakoval Kolčinské, co mu řekl šéf dopravního podniku. „…Stonehenge prý 
pak ještě prohlásil: ‚Co je mi do blbejch lidí…‘. Ne, že mě osobně by to překvapilo, já ho 
znám už dost dlouho. Ale teď v celém Nebi nefunguje doprava a sprostý lid se nejspíš 
každou chvíli vzbouří. Vůbec mě nenapadá, jak to vyřešit.“
„To je teda fakt blbý,“ souhlasila archandělka a na chvíli se zamyslela. „Stejně tě ten 
nafoukaný mizera jenom sprostě zneužívá. Byl by bez tebe úplně nahraný, ale myslí si, že ti 
zacpe hubu nějakým blbým vyznamenáním.“
„Na tom možná něco je,“ přiznal Iwabuči. „Ale poradci musí být vždycky schopnější a 
chytřejší, než ti, kterým radí. Jinak by byli zbyteční.“
„Dobře, ale zkus se na to podívat takhle: Stonehenge je úplně pitomý Bůh. I kačer Donald 
by byl lepší Bůh, než on. A ty jsi jenom jeho užitečný nohsled, což nebylo vůbec špatné 
postavení v době, kdy ho všechny ty miliardy sprostých lidových lidí bezmezně milovaly. 
Jenže teď už je to jinak, teď v celém Nebi nefunguje doprava a až se vzbouřené masy dozví, 
že Stonehenge tomu mohl zabránit, ale nehnul ani prstem, bude to velká mela. Rozumíš?“
„Rozumím,“ řekl Iwabuči pomalu. „Pravá ruka veřejného nepřítele, to není obzvlášť 
bezpečný flek…“
„Přesně tak, broučku. Máš nejvyšší čas změnit dres.“
„No jasně,“ usmál se Iwabuči a v jeho šikmých očích zasvítily ďábelské jiskřičky. „Víš, že na 
pornoherečku jsi docela chytrá?“
„Díky! A teď… kde máš ty tyčinky?“

KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ – LID SE HNĚVÁ

Když se Arnold nadcházející ráno vzbudil uprostřed svého rozlehlého komplexu 
postelí, nemohl se ani trochu rozpomenout, jak se tam vlastně po tom večírku dostal. 
Vybavoval si jen, jak při písni Pásovec má splín tančil se značně rozvernou paní, která 
kouřila z impozantní dýmky čajové lístky a měla tak dlouhé vlasy, že i když si je dvakrát 
omotala kolem pasu, pořád je vláčela po zemi. Tyto vlasy jí pak Arnold při tanci přišlápl a 
oba upadli. 
No a ještě si též velmi matně vzpomínal, že sledoval multikulturní rvačku mezi žlutozubým 
černochem a zarostlým indiánem a ležel přitom na podlaze. Víc už nic.
Odhodlal se tedy ke vztyku a zavrzání parket mu navodilo dojem, že někdo dělá z jeho 
mozku jehelníček. Takhle úporně jej mozek bolíval pouze při přemýšlení. Řekl si tedy, že to 
je opravdu zlé, a začal se pomalu šourat dolů, aby mu Alfréd připravil nějaký ze svých 
zázračných nápojů s lahodnými příchutěmi.
K jeho překvapení stál dole v jídelně pohotově nastoupen veškerý personál a vypadal 
poněkud rozrušeně, ačkoliv se to snažil maskovat.
„Co se zas děje?“ zašeptal Arnold a kalným zrakem si své poskoky prohlížel.
Všichni po sobě začali házet vzájemné rozpačité pohledy a pak šťouchli loktem do sluhy 
Alfréda, nejdiplomatičtějšího a nejklidněji vypadajícího z nich. Alfréd tedy vystoupil 
dopředu a se svým přednesem charakterního herce řekl:
„Kolektivem palácového personálu mi bylo uloženo oznámit vám, že dnes se již od raného 
rána před palácem sdružuje velmi významné množství příslušníků takzvané nižší střední 
střídy.“
„To jako myslíš sprostý lid? A copak se děje? Už zase mi provolávají slávu a vyhazují samou 



radostí lopaty do výšky?“
„Ehm… ano, mesire, vskutku i tentokrát mají lopaty,“ pravil sluha. „Žel, k nějakému 
oslavování vaší osoby se nemají. Dnes spíš – řečeno slangem původních Američanů – lační 
po vašem skalpu.“
„Ale proč?“ ptal se Arnold zděšeně. „Vždyť sprostý lid mě měl vždycky rád! Intelektuálové 
ne, čestní lidé taky ne, ale ty přihlouplé smradlavé masy, ty vždycky!“
„Inu, těmto masám se zřejmě nezamlouvá značně vysoká míra lhostejnosti, kterou jste 
projevil v závažné aféře odchodu čertů z Nebe a následného zhroucení celého dopravního 
systému.“
„Jo, to si vzpomínám, něco podobného do mě onehdá hustil šéf dopravního podniku. 
Takový nervní kretén, chtěl abych propustil Sploského a já jsem ho samozřejmě poslal 
někam…“
„Nuže, teď tedy máte před palácem důsledky.“
„A co mám dělat?!?“
„To vážně netuším, pane,“ odpověděl Alfréd. „Já jsem váš sluha, ne poradce.“
„No jasně, poradce! To je ono! Zavolejte mi Iwabučiho,“ vykřikl Arnold a vzápětí se zarazil, 
protože měl pocit, že slyší Iwabučiho hlas. A dokonce mu připadalo, jako by ho slyšel 
zvenku! Opatrně přistoupil k oknu, poodhrnul záclonu a podíval se.
Iwabučiho nebylo možné přehlédnout. Stál na pódiu uprostřed oné gigantické masy 
zemřelých a hulákal do mikrofonu ostrá slova o tom, že Bůh je jen sprostý vykořisťovatel 
chudého lidu. Arnold měl v tu chvíli pocit, že se pod ním propadá podlaha.
„Jak je to možné…?!“ chraptěl užasle. Pak zrudl, okno otevřel a zařval ze všech sil: „TY 
VŠIVÝ PREVÍTE!!!!!!!“ V mručení davu, kvitujícího nadšeně Iwabučiho řečnění, však i 
tento trénovaný křik sobeckého despoty docela zanikl.

Jednodenní proměna Arnoldovy pravé ruky na vůdce lidového povstání 
proběhla dokonale a někdejší samuraj v sobě objevoval nečekaný talent pro demagogickou 
rétoriku. Byl to úžasný pocit, když věděl, že nekonečný dav rozzuřených prosťáčků ho 
poslechne na slovo a že šokovaný a vyděšený Bůh je mezitím obklíčen ve svém sídle.
Jeho ústa ve fascinující kadenci mechanicky mlela a lidový lid hltal každé slovo z nich 
vyšlé, netuše, že týž člověk, jenž tu teď pro ně tak zapáleně řeční, se nějaký čas živil 
výhradně jejich oblbováním.
A pakliže si Iwabuči chtěl na chvíli od mluvení odpočinout, vytáhl na jeviště několik 
obzvláště pozoruhodných individuí z davu a tato začala vypravovat, jak je teď jejich žití bez 
hromadné dopravy nesnesitelné.
Ve všech přítomných zanechaly ty osudy hluboký dojem, vrchol programu však nastal, 
když Iwabuči uvedl svého „zvláštního hosta“. Tím byl sám šéf dopravního podniku (teď již 
samozřejmě nefunkčního), který lidu pověděl svůj příběh, jak se zoufale snažil Arnolda 
přesvědčit k omilostnění Sploského a záchraně dopravního systému, avšak Bůh s ním 
neochotně vyrazil dveře.
Jeho slova rozžhavila protestní náladu na nejvyšší míru. Lidé začali skandovat 
protistonehengeovská hesla a výhružně mávat lopatami a Iwabuči si v duchu říkal, jak je 
rád, že už není Arnoldův poradce…

Nyní vstupuje do příběhu pan Luigi Cinnelli. Tento jednooký Ital prožil svůj 
život v druhé polovině devatenáctého století jako kočí a měl-li právě volno, hodně četl. 
Poté, co jej ve čtyřiapadesáti létech věku zabila těžká cukrovka, dostal se v Nebi shodou 
náhod k práci novináře a toto zaměstnání i po více než století stále provozoval.
Postupem času si vybudoval renomé objektivního a nezávislého žurnalisty a krom 
profesionálního přístupu byly jeho články význačné též patetickým, vytříbeným slohem, 
což z něj učinilo publicistu oblíbeného u zemřelých lidí jakéhokoliv vzdělání a sociálního 
postavení.
V posledních době se pan Cinnelli ve své práci velmi věnoval právě oné složité kauze 



„Stonehenge-Sploskij-Peklo-doprava“ a byl jeden z mála, kdož o ní psali nezaujatě a přesto 
zajímavě. A jednou dostal pozoruhodný nápad, totiž vypravit se do Pekla a pak napsat 
reportáž o tom, jak se tam odsouzeným členům Utrženého ucha žije.
Aby se mohl do tohoto „nápravného zařízení“ dostat, potřeboval mít od Posledního soudu 
zvláštní povolení, které ovšem díky své dobré novinářské pověsti snadno obdržel. Vzal si 
tedy s sebou svůj zápisník, diktafon, fotoaparát a také vychladlé lasagne na svačinu a 
vyrazil do hlubin peklených.
Z věcí, jež tam spatřil, byl poněkud překvapený. Původně se domníval, že najde jen spoustu 
naštvaných a ukřivděných lidí, kteří budou v každé druhé větě mluvit o sobě jako o obětech 
justičního zločinu a o Stonehengeovi jako tyranovi a diktátorovi.
Místo toho ale zastihl společenství celkem příjemných zesnulých, usilovně a motivovaně se 
snažících vytvořit si hezký pekelný domov. Nějakou dobu je pozoroval, fotografoval a 
povídal si s nimi a přitom shledával, že vůbec nevypadají zoufale.
Poté hovořil s několika čerty a všichni vykládali, jak jsou hrdí, že mohou být tady v Pekle po 
boku Lva Sploského. Pan Cinnelli si poznamenal, že „Sploskij je pro čerty něco jako Ježíš 
Kristus: je mesiáš, neboť je kdysi coby archanděl zachránil před extrémistickou politickou 
stranou, a je i mučedník, protože podle jejich neotřesitelného přesvědčení byl uvržen do 
Pekla neprávem a pouze pro své antistonehengeovské názory“.
Když jeden z čertů slyšel, že pan Cinnelli chce udělat se Sploským rozhovor, ochotně se 
nabídl, že jej za ním odveze. Italský novinář se po chvíli váhání usadil do vozíku na 
stavební materiál a rohatý chlapík s ním nadzvukovou rychlostí vyběhl směrem k samému 
jádru Pekla.
Mnohým by se při takovém způsobu cestování mohlo udělat špatně, avšak Cinnelli byl 
zaživa kočím, a tudíž zážitek překonal bez větších obtíží. Jakmile z malého vozíku 
vystoupil, zřel impozantní rozestavěnou budovu a před ní Sploského v kožichu, kterak 
zaníceně diskutuje se stavbyvedoucím. 
„Zdravím vás, pane Sploskij. Mé jméno je Luigi Cinnelli, novinář. Budete mít pro mne 
chvíli času?“ zeptal se pan Cinnelli svým obvyklým způsobem.
„Počkejte, za chvíli jsem u vás,“ zněla odpověď a pan Cinnelli se tedy opodál posadil na 
traverzy, snědl si své lasagne a pak fotil a čekal. Přibližně za čtvrt hodiny už se mu Sploskij 
mohl věnovat.
„Jste jeden z mých oblíbených novinářů, pane Cinnelli! Nevěděl jsem, že jste byl členem 
Utrženého ucha.“
„To jsem taky určitě nikdy nebyl, pane Sploskij. Nejsem v Pekle jako odsouzenec, já chci 
jen napsat o tom, jak tu žijete. Smím vás požádat o rozhovor?“
„Aha, tak je to! No, pokud to nebude moc dlouhé, tak samozřejmě ano.“
 Interview trvalo asi čtyřicet minut a jeho hlavní náplní byly záludné otázky 
směřující k odhalení skutečnosti, jaká je Sploského opravdová motivace a jestli náhodou 
nezamýšlí stát se neomezeným vládcem Pekla, ale malý Rus tyto domněnky jen s úsměvem 
vyvracel. „Chceme maximálně demokratickou společnost, v níž nebudou figurovat žádní 
vůdcové, abychom předešli příchodu dalšího Arnolda Stonehenge,“ vysvětloval.

Po skončení rozhovoru se pan Cinnelli vrátil plný dojmů do Nebe, svůj článek 
rychle sepsal, dvakrát si jej po sobě přečetl (jak měl v dobrém zvyku) a pak zaslal do 
redakce, kde ho s nadšením přijali.
 Byl to upřímný, čtivý a poměrně pozitivní pohled na situaci. Pan Cinnelli 
správně podotkl, že „Sploského extrémní optimismus a idealismus už hraničí s naivitou,“ 
avšak „nelze popřít, že má mimořádné vůdcovské schopnosti a jasnou vizi, pro níž se mu 
podařilo většinu svých spoluodsouzenců rychle nadchnout.“ 

Závěrem článku byl poznatek, že „ukáže až čas, zda budou ve svém úsilí úspěšní, 
nicméně zatím to vypadá, že vyhnání do Pekla jejich morálku (zejména díky Sploskému) 
příliš nezlomilo a že se všichni snaží prohrát co možná nejvítězněji.“

Bůh Arnold vypadal vskutku mimořádně nezdravě. Svou boubelatou tvář měl 



bledou a v malinkých očích se mu zračilo zoufalství a kocovina. Pochodoval po jídelně tam 
a zpět (stále ještě oblečen v svůj rozlehlý župan), občas vyděsil někoho z palácového 
personálu náhlým vybafnutím, případně se nakoukl z okna a při pohledu na nekonečné 
ležení protestujícího lidu zuřivě zavyl.
Byl si vědom, že když ho jeho poradce zradil, musí přemýšlet sám, i když z myšlení během 
kocoviny jej bolel mozek dvojnásobně a to už bylo téměř nesnesitelné. Jenže co naplat, nic 
jiného než zatnout zuby a snášet muka myšlenkového porodu mu nezbývalo.

 A kupodivu se tentokrát zadařilo! Nějakým císařským řezem v jeho bolavém 
mozku myšlenka přece jen vyklouzla na světlo, Arnold vykřikl „pojď sem, sluho, už to 
mám,“ a síla toho radostného hlasu překvapila i jej samého.

„Jsem jedno velké ucho v livreji, pane.“
„Takže: já se zamknu ve sklepě, v takové té místnosti s počítačem, a nikdo se ke mně 
nedostane. A ty zatím vyjdeš ven a vzkážeš ode mě sprostým lidem, že jestli okamžitě 
neodejdou a nenechají mě na pokoji, tak že zničím Zemi. No řekni, není to bezvadný plán? 
Já žádného Iwabučiho nepotřebuju, já si umím poradit sám!“
„Chcete-li slyšet můj názor, tedy zdá se mi to jako poněkud radikální řešení.“
„Máte nějaké lepší?“
„To nemám, mylorde,“ přiznal Alfréd.
„No tak vidíte!“
„Hm, dobrá. Půjdu se podívat po nějaké bílé vlajce a tak.“

 Arnold se obrátil ke kuchařům. „Těžko říct, jak dlouho tam budu muset být 
zavřený. Potřebuju zásoby, rozumíte? Hodně, hodně jídla…“

Vilda Svačina se lidového protestu účastnil také. Sám sice podobné akce 
obzvlášť nevyhledával, protože byl na to líný, ale k účasti na téhle jej přiměla paní 
Svačinová a to zejména ze společenských důvodů; nemohli přece zůstat pozadu, jestliže se 
sem už vydali Vomáčkovi, Ixypsilonovi a dokonce i Joudovi.
No a Vildovi se tu celkem líbilo. Popíjel pivo z umělohmotného kelímku a občas si 
s ostatními zakřičel oblíbená hesla „Stonehenge, fuj!“ nebo „Bůh je prevít“. Protože 
do práce se poslední dobou kvůli nefunkční hromadné dopravě nedostal a doma se celé 
dny nudil, přišlo mu to jako zajímavé zpestření.
Asi tak v půl dvanácté si všiml, že z brány Božího paláce vychází jakás postava v livreji, 
držící bílou vlajku a megafon. A Vilda zjevně nebyl jediný, kdo ji spatřil, protože všude 
kolem něj znělo z davu rozrušené šumění: „Kdo to je? To je Stonehenge? Co se děje? On se 
nám vzdává?“ a podobné dohady.
„Jmenuji se Alfréd, palácový sluha,“ řekl ten člověk do megafonu. Mluvil sice obdivuhodně 
klidným hlasem, avšak jeho ruka s vlajkou se přece jen trochu třepala. „Mám za úkol 
vyřídit vám vzkaz od Boha: pokud se ihned nerozejdete, tak prý zničí Zemi.“
„No vida, ten Stonehenge je kupodivu docela mazaný. Jak bych ho mohl přečůrat?“ 
uvažoval tiše Iwabuči. Když viděl, že dav sprostých lidí napjatě očekává, co sluhovi odpoví, 
vzal do ruky mikrofon a řekl: „Dejte nám trochu času! Každý slušný vyděrač přece dává 
nějaký čas na rozmyšlenou!“
„Dobrá, tak řekněme do tří hodin odpoledne,“ odpověděl Alfréd a pak se jal couvat zpátky 
do paláce, stále ještě velmi usilovně mávaje praporem.
Iwabuči se obrátil k své mase. „Sami vidíte, jak se situace vyvíjí! Ten padouch, jenž se zve 
vaším Bohem, přestože mu na obyčejných zesnulých vůbec nezáleží a jen vás hnusně 
zneužil k svému zvolení, nuže tento lump si nyní bere za rukojmí samou matičku Zemi! 
Zjevně je už dost zoufalý a navíc se nás bojí, neboť zbaběle poslal vyjednávat svého sluhu!“
„Fuj! Bůh je svině!“ zařval si lid.
„Ano, ano, a teď prosím klid,“ utišil je Iwabuči. „Situace není ani trochu jednoduchá. Bude 
velmi obtížné rozhodnout, zda tyranovi protentokrát ustoupíme, či zda se nevzdáme a 
Zemi obětujeme. A máme čas nejpozději do tří hodin. Nuže, jistě bude nejlepší nechat to 
na vás, na lidech! Zvolte si řešení sami!“



Lidé provolávali Iwabučimu slávu, byli šťastní, že mohou něco významného rozhodnout, a 
hned se pouštěli do velmi živých diskusí. A lidový vůdce Iwabuči byl šťastný také, že on 
sám tuto složitou věc pro změnu rozhodovat nemusí.

Shromáždění před Božím palácem bylo samozřejmě skvělou příležitostí pro dvě 
podnikavé skupiny. Tou první byli kapsáři – sprostému člověku se sice povětšinou nedalo 
nic moc ukrást, ale je dobře známo, že dostatečné množství ničeho je schopno dokonce i 
mořit tažná zvířata. A tou druhou skupinou byli stánkaři, nabízející pivo, hotdog či suvenýr 
z protestu, dále pak prodejci telefonních tarifů a pojišťováci, jakož i četní kameloti.
 Jeden takový kamelot se náhodou připletl do cesty jistému Jirkovi Kočičkovi. 
Jirka byl bytelný chlap, zaživa kameník, ale povahou celkem tichý a skromný. Sice náležel 
rovněž k lidově-masovým vrstvám, byl však občas schopen i myšlenky či něčeho 
podobného.

Svůj názor na ten komplikovaný případ si už, jak tu tak stál, celkem vyjasnil 
(osobně považoval za nejlepší řešení Stonehengeovi tentokrát raději ustoupit a rozejít se, 
počkat pár dní a pak nečekaně vzít palác útokem), takže neměl co dělat a aby si ukrátil 
dlouhou chvíli, koupil si od toho do cesty připleteného kamelota noviny.

Okamžitě ho upoutala „exkluzivní reportáž z Pekla psaná Luigim Cinnellim“. 
Protože pan Cinnelli byl i jeho oblíbený novinář, znělo mu to jako příslib dobrého a 
zajímavého článku, a tak si ho nalistoval, začetl se do něj a líbilo se mu to stále víc a víc.
Celou reportáží prorůstalo pisatelovo upřímné nadšení z nadšení, jímž se Lvu Sploskému 
podařilo nějakým zázračným způsobem ostatní do Pekla uvržené členy Utrženého ucha 
naočkovat.
Jakmile Jirka článek dočetl, takhle přemýšlel: „Sploskij sice byl odsouzený jako extrémista  
a teroristický vůdce, to je fakt, ale teď s ním máme společného nepřítele: Arnolda  
Stonehenge. Navíc, vzhledem k tomu, jaký je Stonehenge mizera, by nebylo divu, kdyby  
byl Sploskij doopravdy nevinný, jak tvrdili čerti.“
Ano, jednalo se o úvahu absolutně logickou a člověk skutečně nemusel být žádný génius, 
aby ji dokázal vypotit, ale přesto to byla úvaha klíčová pro další vývoj. Jirka se naráz 
zachoval neočekávaně, totiž pevně uchopil noviny a začal se prodírat skrze dav směrem 
ku pódiu.
Pódium teď náhodou bylo prázdné a tak na ně vylezl, vzal do ruky mikrofon a maje ho 
opravdu velmi blízko u úst si nahlas odkašlal, čímž okamžitě upoutal pozornost.
„Já… já se jmenuju Jirka“ začal odhodlaně. „Promiňte mi, že vás vyrušuju z přemýšlení a 
z rozhodování, ale víte… koupil jsem si před chvilkou noviny a narazil jsem tam na jeden 
moc zajímavej článek, tak bych vám to chtěl všem přečíst. Psal to pan Luigi Cinnelli, znáte 
ho?“
„No jasně,“ vykřikli všichni jako jeden sprostý muž, „jen čti!“   
 Jirka tedy nahlas četl a celá lidová masa napjatě poslouchala, jako když se 
dětem vypravuje pohádka. Pak článek skončil, Jirka odložil noviny a řekl:

„Podle mě je to úplně jasný. V Pekle si teďka všichni budujou lepší společnost a 
tyhlety věci a my v Nebi mezitím máme jenom nefunkční dopravu a Boha, který je darebák. 
Tak řekněte sami, co je lepší.“

„Peklo! Peklo!“ znělo ze všech stran spolu s mohutným aplausem pro Jirku. Ten 
celý hrdý z pódia slezl, zapálil si vítěznou cigaretu a potom se ihned hleděl zase ukrýt do 
útulné anonymity davu, čímž jeho úloha v historii končí.

Za osmnáct minut se na shromáždění vrátil Takeši Iwabuči, jenž neměl o 
Jirkově výstupu ani tušení, neb v jeho průběhu zrovna obědval v luxusním japonském 
restaurantu. Nic nevěda tedy vystoupil na pódium a spustil:
„Vážení, blíží se půl třetí a měli bychom se tedy snažit co nejdřív dohodnout náš definitivní 
závěr, který oznámíme Stonehengeovi. Jak jste se rozmysleli?“
„Chceme jít do Pekla!“ zaburácela jednoznačná odpověď.



Iwabuči překvapeně zvedl obočí. „Jak… jakže? Do Pekla? Ale to je… přece… proč?“ koktal 
zděšeně a vůbec to nechápal. Ale sprostí lidé ho už neposlouchali a pomalu se rozcházeli do 
svých domovů, sbalit si tam zavazadla se svými nejnezbytnějšími věcmi.

Jako první to viděl Arnoldův vrchní kráječ špiček doutníků, stojící zrovna u 
okna, načež rychle zavolal sluhu Alfréda. „Podívej, vypadá to, že už jdou pryč!“
 Alfréd, jenž měl stále ještě v živé paměti svou dobrodružnou vyjednavačskou 
zkušenost, si úlevně oddechl. Pak se odebral dolů do sklepa, prošel okolo strašidelně 
vyhlížející ochranky a zabouchal pěstí na masivní bránu, za níž se Bůh skrýval. „Můžete 
otevřít, pane! To jsem já, sluha!“

Arnold seděl u „Ruky Boží“, obklopen svou obrovitou zásobou potravin, která 
však již byla nejméně o polovinu umenšena. „No tak co?“ ptal se nervózně.

„Přináším dobré zprávy, pane. Rozcházejí se, zjevně se vašich výhružek zalekli.“
„Bezva! Výborný! Přece jenom mají trochu rozum,“ vykřikoval šťastný Arnold a 

hned to taky oslavil na jeden zátah vypitým půllitrem šlehačky. „Teďka už mi snad dají 
všichni nějakou dobu pokoj.“

KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ – VOX POPAPULI, VOX DEI

  Budování „nejlepšího místa k posmrtnému životu“ dospělo ke svému prozatím 
nejpodstatnějšímu momentu: Lev Sploskij oznámil, že již je hotová plnohodnotná ústava, 
na jejíž tvorbě spolupracoval úzký výběr z filosofů, politologů a právníků uvržených 
do Pekla pro své členství v Utrženém uchu.
 Ústava dokonale odpovídala všem Sploského idejím o spravedlivé a co nejvíce 
demokratické společnosti. Vousatý Rus z ní měl také náležitou radost a těšil se, jak všem 
svým kritikům dokáže, že není naivní cvok a že když se sejdou příznivé okolnosti, můžou i 
utopické ideje v praxi fungovat.

Vypadalo to zkrátka, že už nic nebude novému Peklu bránit v klidném provozu.

 „Musím uznat, pane Sploskij, že jste měl přece jen pravdu. Už nemám žádné 
pochybnosti,“ prohlásil nakonec i věčný pesimista Georgio Thastelos.

Seděli na terase a oba se kochali pohledem na ten nádherný nový, fungující svět.
„Zrovna od vás to slyším mimořádně rád,“ řekl pyšně Sploskij a nasál kouř z čibuku. „Nu, 
já už jsem svoje dodělal. Teď můžu zase na nějakou dobu zmizet a mít klid.“
Thastelos neodpověděl, jen upil kávy a zadíval se do pekelné krajiny: po kolejích se 
nadzvukovou rychlostí řítí vagón tažený čertem, manželé na procházce obdivují do výšin 
šlehající ohně a odkudsi shůry padá chlap s lopatou.
„To je divné,“ řekl Thastelos.
„Copak?“
„Támhle vpravo najednou spadl z Nebe chlap s lopatou.“
„Jenom se vám něco zdálo...“
„Nezdálo,“ ohradil se Thastelos. „Jen se podívejte, támhle padá další!“
„Hm, tak jsou to možná nějací členové Utrženého ucha, kteří se skrývali před policií a 
proto je poslali do Pekla až teď, opožděně,“ navrhl Sploskij vysvětlení.
Chvíli zase tiše seděli a odpočívali, když vtom znenadání prolétla dvojčata v odraných 
šatech volným pádem asi pět metrů od nich.
„Tohle bylo hodně blízko,“ zamračil se Thastelos. 
Několik málo vteřin nato už začali sprostí lidé pršet ve velkém. Procházející se manželé 
okamžitě přestali obdivovat obrovské plameny a utíkali se někam schovat, neboť Peklo se 
pořád více plnilo z Nebe spadnuvšími chlapíky třímajícími lopaty a celé to vypadalo jako 
scéna nějakého připitomělého hororu.
Když pak jeden obzvláště proplešatělý kousek přistál na terasu přímo vedle Sploského, 
malý Rus se k němu otočil a svým mocným hlasem zahřímal:



„Poslyš, příteli, co tady vlastně všichni chcete?“
Sprostý člověk se nejdřív trochu polekal, ale pak se vzmužil a odpověděl:

 „My přicházíme z Nebe a už jsme taky zjistili, že náš Bůh je vůl. Tak jestli vám to 
nebude vadit, my bysme... my bychom chtěli bydlet tady. Jakože všichni.“

Sploského ego se k prasknutí nadmulo. „Chachá! Stonehenge si myslel, že když  
mě poslal do Pekla, že vyhrál,“ říkalo si. „Ale ošklivě se spletl! Podívejte se všichni, co jsem 
dokázalo v Pekle vytvořit! Už máme i ústavu a teď k nám dokonce dobrovolně chodí lidi  
z Nebe za lepším! Koukáte, co?“ Bylo toho zkrátka příliš mnoho na jedno nebohé ego.
„Ale ovšemže tady smíte být,“ usmál se Sploskij. „Klidně všem vyřiď, že u nás v Pekle je 
místa dost a že každý, kdo je dobré vůle, s námi může tuto společnost sdílet.“
Plešoun radostně odběhl pryč a Sploskij se zase pohodlně opřel a bafal z dýmky. Thastelovi 
se to ovšem moc nezamlouvalo a na mysl mu přicházela spousta připomínek. „Není jich 
přece jen trochu moc? A nebylo by lepší se nejprve poradit s ostatními, než jim dovolíme 
se sem nastěhovat?“ 
Ale potom si řekl, že Sploskij určitě dobře ví, co dělá, když mu prozatím všechno tolik 
vychází, a tak své rýpavé otázky raději spolknul a dál se plně věnoval pití kávy.

Tak tedy plynul čas a v Pekle již nežili pospolu s čerty jen slušní lidé, ale též 
mnozí lidé neslušní. No a jak známo, tím nejvýznamnějším pravidlem pořádné 
demokratické společnosti je, že hlas většiny jest hlasem Božím.
Jednou takhle například přišel Georgio Thastelos domů z práce, hodil sako na pohovku, 
přivítal se s manželkou a potom, aby si trochu odpočinul, chtěl poslouchat z rádia svou 
oblíbenou bigbítovou stanici. Když však naladil příslušnou frekvenci, začala se z přístroje 
namísto řezavých tónů elektrické kytary linout dechová hudba v rytmu valčíku.
„Že bych to špatně naladil?“ podivil se Thastelos a začal urputně kroutit kolečkem.
„Echm, drahý, mám pro tebe špatnou zprávu,“ řekla s vážnou tváří jeho choť. „Dneska, 
když jsi byl v práci, odhlasoval lid v referendu, že bigbít není dobrá hudba.“
„Cože??? A... a co to znamená?“
„Zrušení všech bigbítových stanic v rozhlase a zákaz veřejného hraní rokenrolu,“ vysvětlila 
manželka. „Říká se, že v tom prý má prsty John Duck, ten kulturní referent.“
Thastelos jenom smutně povzdechl a šel si nalít ouzo. Co už měl taky dělat, že?

A mezitím nahoře v Nebi si Bůh jako obvykle hověl na svém balkóně v lenošce, 
kouřil doutník, nechával si od Alfréda přinášet lahůdky a sledoval pusté, vylidněné ulice. 
Nikde nejezdila hromadná doprava a nikde se už ani nepohnula sprostá lidová noha.
Arnold se na to všechno ale díval klidně a s dobrou náladou se zase nacpával jako 
za starých časů. Vypadalo to, že dokud v Nebi ještě zůstal někdo, kdo mu vaří a posluhuje, 
tak je poměrně spokojený.
„Promiňte, pane,“ oslovil ho Alfréd, „neuvažoval jste taky o odchodu do Pekla? 
Samozřejmě nemyslím hned, ale třeba za nějaký čas, až ta – s odpuštěním – nenávist, 
kterou tam vůči vám teď všichni mají, trochu vychladne.“ 
Arnold se zasmál. „Ale to je nesmysl, slouho! Nemůžu během svého funkčního období 
takhle najednou utéct. Já jsem totiž Bůh a musím vládnout.“
„Dovolte, ale jestli se nemýlím, tak tady prakticky není komu,“ podotkl sluha.
„To k tomu patří. Byl bych špatný Bůh, kdyby mě mohla zastavit takováhle maličkost,“ řekl 
Arnold. „Ostatně, jak se říká, na vrcholu je člověk vždycky sám.“


