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Malá černá brašna 
 

C. M. Kornbluth 
 
 Starý dr. Full byl prochladlý až na kost, když se belhal dolů uličkou. 
Kvůli hnědému papírovému sáčku, který si nesl v pod- paží, zvolil raději 
uličku a zadní dveře nežli chodník a přední dveře. Věděl velmi dobře, že 
ženy v jeho ulici, s rozpláclými obličeji a rozcuchanými vlasy a se svými 
kysele zapáchajícími manžely se zuby plnými děr, si tak nevšimnou, když 
si přinese do svého pokoje láhev levného vína. Všichni tak žili přece také 
a jen občas, když byly jejich výplaty zvýšeny o přesčasy, si dopřávali 
whisky. Ale dr. Full se na rozdíl od nich za to styděl. Když se belhal dolů 
zaneřáděnou uličkou, došlo k zapeklitému střetnutí. Jeden pes ze sou- 
sedství – záludné malé černé psisko, které on znal a nenáviděl, s tesáky 
neustále vyceněnými a vždy hrozivě vrčící – se vrhl na jeho nohy dírou v 
tyčkovém plotě, který lemoval cestu. Dr. Full ucukl, pak švihl nohou 
způsobem, který měl být přesně mířeným kopancem do vyhublých žeber 
zvířete. Ale zima v jeho kostech mu převážila nohu dolů. Nepodařilo se 
mu vyhnout napůl zakryté cihle, takže zprudka dosedl na zem a zaklel. 
Když ucítil odzátkované víno a uvědomil si, že hnědý papírový sáček mu 
vyklouzl z podpaží a láhev se rozbila, kletby mu na rtech utichly. Vrčící 
pes kroužil kolem něho v metrové vzdálenosti a napjatě ho sledoval, ale 
on si ho nevšímal kvůli  nehodě, která byla vážnější.  
 Usazený ve špíně uličky, dr. Full rozložil ztuhlými prsty vršek hně- 
dého papírového sáčku, který byl složen tak, jak to mívají hokynáři ve 
zvyku. Byl počátek podzimu, takže se už začalo stmívat; nemohl zřetelně 
vidět, kolik toho zbylo. Vytáhl horní půlku své dvoulitrovky, několik 
střepů a pak její dno. Dr. Full byl příliš zaměstnán na to, aby zajásal, když 
si všiml, že tam zbylo dobrého půl litru. Měl problém a emoce se mohou 
odložit, až na ně bude čas.  
 Protože se pes přiblížil a jeho vrčení zesílilo, položil dno láhve na 
zem a házel na psa zahnuté tříhranné skleněné střepy. Jedním se trefil, 
pes zavyl a utekl plotem zpátky. Dr. Full si pak přiložil jako břitva ostrý 
okraj spodku láhve ke rtům a napil se, jako by to byla obrovská číše. 
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Dvakrát to musel položit na zem, aby ulehčil svým pažím, ale v jedné 
minutě toho půl litru vína vyzunkl.  
 Myslel si, že se postaví na nohy a projde uličkou do svého pokoje, 
ale blažený pocit ten nápad ihned potlačil. Bylo přece jen nevýslovně 
příjemné si tady sedět a cítít, jak mrazem ztvrdlé bahno uličky měkne, 
nebo se to aspoň zdá, a jak se zima z jeho kostí odpařuje teplem, které se 
mu šířilo z břicha do všech údů.  
 Tříleté děvčátko v krátkém zimním kabátku se protáhlo stejnou dí- 
rou v ohradě, ze které ho napadl černý pes. S vážným výrazem v tváři se 
přibatolilo k dr. Fullovi a prohlíželo si ho, se špinavým ukazováčkem v 
puse. Štěstí dr. Fulla bylo teď dokonalé; bylo mu dáno i publikum.  
 „Ach, moje milá,“ řekl chraptivě. A pak: „Nesmyslné obvinění. 
‚Jestli je tohle, čemu říkáte důkaz,ʻ měl jsem jim říct ‚radši se držte svojí 
medicíny.ʻ Měl jsem jim říct: ‚Už jsem tu byl před tou vaší okresní 
lékařskou komorou. A licenční komisař mně nikdy nic nedokázal. Takže, 
pánové, nestojí to snad za to, abychom se domluvili? Obracím se na vás 
jako na kolegy, členy významné profese – ‘ “ 
  Malá holčička znuděně odešla pryč, a když odcházela, sebrala si 
jeden trojhranný střep na hraní. Dr. Full na ni okamžitě zapomněl, a dál, 
sám pro sebe, vážně pokračoval: „Ale tak mi pomozte, vždyť mi nemohli 
nic dokázat. Copak tu člověk nemá žádná práva?“ Dál pak přemítal nad 
otázkou, o jejíž odpovědi si byl tolik jistý, ale o které si byl stejně jistý i 
Výbor okresní lékařské komory pro etiku. Zima se znovu vplížila do jeho 
kostí, a on už neměl ani peníze, ani víno.  
 Dr. Full si namlouval, že tam někde v tom hrozném nepořádku jeho 
pokoje je láhev whisky. Byl to starý a nemilosrdný trik, který hrál sám se 
sebou, když se prostě musel nějak povzbudit, aby se zvedl a šel domů. 
Tady v uličce by mohl zmrznout. Ve svém pokoji bude možná pokousán 
šváby a rozkašle se z plesnivého pachu dřezu, ale nebude mu zima a 
nepřijde o stovky láhví vína, které stále ještě může vypít, a o tisíce hodin 
jejich svítivého obsahu, který stále ještě může cítit. Přemýšlel o oné láhvi 
whisky – byla za hromadou lékařských časopisů? Ne, tam se díval 
naposledy. Byla pod dřezem, zastrčená vzadu, za zrezavělým odpadem? 
Krutý trik si s ním znovu sám od sebe pohrával. Ano, říkal si s rostoucím 



 

3 

 

vzrušením, ano, mohlo by to být! Tvoje paměť už není dnes tak dobrá, 
říkal si s pocitem žalostného kamarádství. Víš přece moc dobře, že sis 
možná koupil láhev whisky a strčil ji za odtok dřezu pro okamžik, jaký je 
právě teď.  
 Jantarově zbarvená láhev, křehké prasknutí těsnění, jak ho rozřízl, 
příjemná námaha s odšroubováním uzávěru z jeho závitů, a pak osvěžující 
chuť v hrdle, teplo v žaludku, tmavé, nudně šťastné zapomnění opilosti – 
se stávaly skutečností. Mohl bys, to víš! Mohls! říkal si. S blaženým 
přesvědčením, rostoucím v jeho mysli – mohlo se to stát, to víš! Mohlo! – 
snažil se pracně opřít o pravé koleno. Přitom uslyšel zakňourání za zády a 
zvědavě natáhl krk, zatímco odpočíval. Byla to ta malá holčička, která se 
dosti ošklivě řízla o svou hračku ze střepiny skla. Dr. Full viděl proužek 
jasné krve na jejím kabátku a kaluž u jejích nohou.  
 Už kvůli ní skoro odložil svou představu jantarové láhve, i když ne 
úplně vážně. Věděl, že tam je, zastrčil ji pořádně dozadu pod dřez, za 
zrezavělý odtok, kam ji schoval. Nejdříve se napije a pak se velkoryse vrátí 
a dítěti pomůže. Dr. Full si klekl na druhé koleno, pak se postavil a dal se 
v rychlém klopýtání zaneřáděnou uličkou na cestu dolů ke svému 
podnájmu, kde se dá do pátrání po láhvi, která tam není, nejprve s 
klidným optimismem, pak s úzkostí a pak se zoufalou zuřivostí. Vyhází 
knihy a talíře, než skončí s hledáním jantarové láhve whisky, a nakonec 
bude mlátit do cihlové zdi svými napuchlými klouby, dokud se na nich 
neotevřou staré jizvy a jeho hustá stará krev mu nepoteče po rukou. 
Nakonec se posadí někam na podlahu, bude skuhrat a vrhne se do 
propasti očistné noční můry, což bude jeho spánek.  
 

*   *   *   *   * 
 
 Po dvaceti generacích váhání a uvažování o tom, že „my ten most 
překročíme, jen co se k němu dostaneme“, se rod Homo sapiens 
rozmnožil do slepé uličky. Tvrdošíjní biometrikové poukazovali s 
nezvratnou logikou na to, že duševní pod- normálové se množí mnohem 
více nežli duševní normálové a supernormálové, a že tento proces se děje 
exponenciálně. Každá skutečnost, kterou bylo možno zjistit, dokazovala, 
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že bio- metrikové mají pravdu, což vedlo nevyhnutelně k závěru, že rod 
Homo sapiens skončí brzy v absurdní zácpě. Jestli si ale myslíte, že to 
mělo nějaký vliv na chovnou praxi, tak potom rod Homo neznáte.  
 Byl tam samozřejmě jistý druh maskovacího vlivu, způsobený jinou 
exponenciální funkcí: hromaděním technologických zařízení. Blbec, 
vycvičený k mlácení do kalkulačky, vypadá jako mnohem zručnější 
výpočtář než středověký matematik vyškolený v počítání na prstech. 
Blbec, vyškolený k ovládání linotypu z jedenadvacátého století, se jeví 
jako lepší sazeč než renesanční tiskař, omezený na několik liter 
pohyblivého typu. To platí také pro lékařskou praxi. 
 Byla to složitá záležitost, skládající se z mnoha faktorů. 
Supernormálové „zlepšovali výrobek“ větší rychlostí, než ho 
podnormálové stihli znehodnotit, ale v menším množství, protože složité 
vzdělávání jejich dětí se dělo na objednávku. Fetiš vysokoškolského 
vzdělávání vytvářel po dvacáté generaci podivné avatary: „střední školy“, 
kde ani jeden ze studentů nedokázal přečíst slova sestávající ze tří slabik; 
„univerzity“, kde tituly jako „bakalář psaní na stroji“, „magistr těsnopisu“ a 
„doktor filozofie (kartotéční evidence)“ byly udělovány s tradiční 
okázalostí. Hrstka supernormálů používala taková zařízení k tomu, aby si 
obrovská většina mohla udržet aspoň nějaké zdání společenského 
pořádku.  
 Jednoho dne supernormálové přejdou nemilosrdně přes most; ve 
dvacáté generaci stáli nerozhodně na přístupech k němu a divili se, co je 
to postihlo. A duchové dvaceti generací biometriků se zlomyslně 
chechtali.  
 Zajímáme se o jistého doktora medicíny této dvacáté generace. 
Jmenoval se Hemingway – John Hemingway, BSc, MD. Byl to praktický 
lékař, ale neběhal k odborníkům s každou nepatrnou nemocí. Často se 
vyjadřoval přibližně těmito slovy: „Teď, uh, co mám na mysli, je, že máš 
dobrýho starýho rodinnýho doktora. Víš, co myslím? No, uh, ten dobrej 
starej rodinnej doktor netvrdí, že ví všechno o plících a žlázách a těch 
věcech, však víš? Ale ty máš rodinnýho doktora, uh, máš ho, no, máš ... 
všestrannýho člověka! To můžeš čekat, když máš rodinnýho doktora – 
máš všestrannýho člověka.“  
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 Podle tohohle si ovšem nemyslete, že dr. Hemingway byl špatný 
doktor. Dokázal vyndat mandle nebo slepé střevo, pomáhat prakticky při 
jakémkoliv porodu a přivést na svět živého, nezraněného kojence, 
správně diagnostikovat stovky neduhů a předpisovat pro každý z nich 
správné léky nebo léčení. Byla pouze jedna věc, kterou mu lékařský řád 
nepovoloval, a to bylo porušení prastarých principů lékařské etiky. A dr. 
Hemingway věděl dobře, co by se stalo, kdyby se o to pokusil.  
 Jednoho večera si dr. Hemingway povídal s několika přáteli, když 
došlo k události, která ho vrhá do našeho příběhu. Měl těžký den na 
klinice a přál si, aby jeho kámoš, fyzik Walter Gillis, BSc, MSc, PhD, už 
držel hubu, aby o tom mohl všem vypravovat. Ale Gillis plácal pořád dál 
svým šroubovaným způsobem: „Musíš to ale uznat, starému Mikovi to 
musíš uznat; nezná to, čemu říkáme vědecká metoda, ale musíš mu to 
uznat. Ten ubohej blbeček si tam hraje s nějakým sklem a já přijdu 
nahoru a ptám se ho, samozřejmě že ze srandy, ‚A co takhle stroj na 
cestování časem, Miku?ʻ “ 
 Dr. Gillis si toho nebyl vědom, ale „Mike“ měl IQ šestkrát vyšší než 
on, a byl – řečeno na rovinu – jeho hlídač. „Mike“ dohlížel na pseudo-
fyziky v pseudo-laboratoři, pod rouškou umývače láhví. Bylo to sociální 
plýtvání – ale jak bylo uvedeno výše, supernormálové se nacházeli na 
přístupech k mostu. Jejich váhání vedlo k mnoha takovým absurdním 
situacím. A tak se stalo, že „Mike“, když ho jeho úkol strašlivě nudil, byl 
natolik zlomyslný, aby – ale nechme dr. Gillise, aby to řekl:  
 „A tak mně dá tyhle čísla trubiček a povídá: ‚Série obvodů. A teď 
mě přestaň otravovat. Sestav si svůj stroj času, dej se do toho a sepni 
spínač. To je vše, co žádám, dr. Gillisi – to je vše, co žádám.ʻ “  
 „No ne,“ žasla křehká a půvabná blondýnka, „vzpomínáte si na to 
moc dobře, viďte, doktore?“ a podívala se na něho s hřejivým úsměvem.  
 „Kruci,“ řekl Gillisi skromně, „vždycky si všechno pamatuju dobře. 
Je to něco, čemu se říká zděděná vlastnost. A kromě toho jsem to rychle 
nadiktoval sekretářce, takže ona to zapsala. Já nečtu tak dobře, ale 
rozhodně si dobře pamatuju. Takže, kde jsem to byl?“  
 Všichni se zamysleli, a byly pronášeny různé úvahy:  
 „Něco o láhvi, doktore?“ 
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 „Začínal jste se prát.“ Bylo to o čase, řekl jste, že někdo cestoval.“  
 „Jo – nazvals někoho špína. Kohos to nazval špína?“ 
 „Ne špína – spínač.“  
 Dr. Gillis, na jehož ušlechtilém čele se vytvořily vrásky, jak 
přemýšlel, pak prohlásil: „Spínač je správně. Bylo to o cestování časem. 
To, čemu říkáme cestovat v čase. Tak jsem vzal ta čísla trubiček, co mě 
on dal, a vložil jsem je do sestavovacího obvodu; nastavil jsem to do 
„série“, a tady to je – můj stroj na cestování časem. Posílá věci skrz čas 
opravdu dobře.“ A ukázal na skříňku.  
 „Co je v té skříňce?“ zeptala se krásná blondýnka.  
 Dr. Hemingway jí řekl: „Cestování časem. Posílá věci skrzevá čas.“  
 „Podívej se,“ řekl Gillis, fyzik. Vzal malou černou brašnu dr. 
Hemingwaye a položil ji na skříňku. Pak otočil vypínačem a malá černá 
brašna zmizela. 
 „Páni,“ řekl dr. Hemingway, „to bylo, uh, bezva. Teď to přines 
zpátky.“  
 „Cože?“  
 „Vrať mi mou malou černou brašnu.“  
 „No,“ řekl dr. Gillis, „vony se nevracej. Snažil jsem se dát to 
pozpátku, ale vono se to nevrací. Ten idiot Mike mě asi podvedl.“  
 Všichni „Mika“ odsuzovali, ale dr. Hemingway se toho nezúčastnil. 
Měl pouze nejasný pocit, že se něco bude muset udělat. Uvažoval: „Já 
jsem doktor a lékař musí mít malou černou brašnu. Nemám malou 
černou brašnu – takže nejsem už žádný doktor?“ Došel k závěru, že by to 
bylo absurdní. Věděl přece, že doktor je. Takže to musí být vina té 
brašny, že tam není. To bylo špatné, ale zítra dostane od toho idiota Ala 
na klinice jinou. Al dokázal najít všechno, ale byl to hlupák – nerad se 
kdy něčeho zúčastňoval.  
 Další den si dr. Hemingway vzpomněl a vyzvedl si jinou malou 
černou brašnu od svého dohližitele – další malou černou brašnu, se 
kterou mohl provádět tonzilektomie, apendektomie a léčit nejtěžší 
nemoce, a mohl dělat diagnózu a léčbu všeho druhu až do dne, kdy se 
supernormálové rozhodnou a přejdou přes most. Al byl dost nepříjemný, 
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když se dozvěděl, že jedna malá černá brašna chybí, ale dr. Hemingway si 
přesně nevzpomínal, jak se to stalo, a tak sledovač nebyl vyslán, takže –  
 

*   *   *   *   * 
 
 Starý dr. Full se probral z hrůzy noci do hrůzy dne. Jeho naběhlá 
víčka se s námahou rozevřela. Byl opřený v rohu pokoje a slyšel nějaký 
hluk, jako by něco bubnovalo. Byla mu zima a cítil se sklesle. Když se 
pozorně podíval na spodek těla, chraplavě se zachechtal. To bubnování 
způsobovala jeho levá pata, která v jemných záchvěvech lehce dopadala 
na holou podlahu. To je zase to moje delirium tremens, usoudil věcně. 
Otřel si ústa zakrvácenými klouby a jemné chvění zhrublo; údery bubínku 
zesílily a byly pomalejší. Dostáváš v toto krásné ráno záchvat, usoudil 
ironicky. Nepociťovals ty hrůzy, dokud jsi nebyl napnut jako houslová 
struna až k prasknutí. Věděl, jak tomu ulevit, pokud úleva byla pro jeho 
staré tělo, s palčivou, nikdy nekončící bolestí hlavy vzadu za očima a 
trýznivou ztuhlostí kloubů, něčím, za co by měl být vděčný.  
 Bylo tam něco jako děcko, pomyslel si nepřítomně. Chystal se 
ošetřit nějaké děcko. Jeho oči spočinuly na malé černé brašně uprostřed 
místnosti, a on na děcko zapomněl. „Mohl bych přísahat,“ řekl dr. Full, 
„že jsem to už před dvěma lety dal do zastavárny!“ Posunul se a sáhl po 
brašně, ale pak si uvědomil, že je to nějaká cizí brašna, která se sem 
dostala bůhvíjak. Zkusmo se dotkl zámku a ten se s cvaknutím otevřel. 
Naplocho tam ležely řady a řady nástrojů a léků, zastrkané do smyček ve 
čtyřech stěnách. Otevřené to všechno vypadalo mnohem větší, než když 
to bylo zavřené. Nedovedl si představit, jak se to dokáže znovu složit do 
tak úsporného formátu, ale řekl si, že to musí být nějaký trik toho, kdo to 
vymyslel. Od dob jeho lékařské praxe už uplynula dlouhá doba – aspoň 
to bude mít v zastavárně větší cenu, pomyslel si s uspokojením.  
 Jen kvůli starým časům si ty nástroje nejprve trochu prohlídne a 
osahá, než zamíří do výkupny. Kromě několika byly vesměs těžko 
rozpoznatelné – to jest, k čemu přesně měly sloužit. Byly tam věci s 
čepelemi na řezání, kleště pro držení a vytahování, držáky pro pevné 
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uchopení, jehly a nitě pro zašívání, injekční stříkačky – letmo ho napadlo, 
že by mohl prodávat stříkačky narkomanům.  
 Jde se, rozhodl, a snažil se tu rozloženou skříňku zavřít. Nezavřela 
se, dokud se nedotkl zámku, a pak se naráz složila do malé černé brašny. 
Jak přesně a rychle, pomyslel si a byl téměř schopen zapomenout na to, 
že ho primárně zajímala její hodnota v zastavárně.  
 Při tak přesně určeném cíli nebylo pro něho příliš těžké postavit se 
na nohy. Rozhodl se, že půjde dolů po předních schodech, předními 
dveřmi vyjde ven a pak bude pokračovat po chodníku. Ale nejdříve –  
 Na kuchyňském stole brašnu s klapnutím opět otevřel a prohrabával 
se ampulkami s léčivy. „Cokoli, co pořádně zabere na vegetativní nervový 
systém,“ mumlal. Všechny ampulky byly očíslovány a byla tam plastická 
karta, která zřejmě obsahovala jejich seznam. Levý okraj karty byl stručný 
přehled systémů – cévní, svalový a nervový. Proběhl posledním 
seznamem napříč doprava. Byly tam sloupce pro „povzbuzující 
prostředky“, „antidepresiva“ a tak dále. Pod názvem „nervový systém“ a 
„antidepresiva“ našel číslo 17 a roztřeseně vzal do ruky malou skleněnou 
ampulku s tímto číslem. Byla plná hezkých modrých pilulek a jednu si 
vzal.  
 Bylo to, jako by ho zasáhl blesk.  
 Dr. Fullovi už dlouho scházel jakýkoli pocit pohody kromě 
krátkodobého zásvitu alkoholu, takže zapomněl, jak se něco takového 
cítí. Na chvíli zpanikařil pocitem, který se v něm pomalu rozšířil, až 
nakonec zabrněl v konečcích prstů. Narovnal se a jeho bolest byla pryč, i 
třepání nohou se utišilo.  
 To je skvělé, pomyslel si. Bude schopen běžet k zastavárně, zastavit 
tu malou černou brašnu a dopřát si pak něco k pití. Vydal se dolů po 
schodech. Ani na ulici, zalité dopoledním sluncem, neztratil nově nabytou 
energii. Malá černá brašna v jeho levé ruce ho uspokojovala svým 
důstojným vzhledem. Všiml si, jak vzpřímeně kráčí, už ne v onom 
mírném přihrbení, jak si v posledních letech navykl. Trochu sebeúcty, 
říkal si, to je to, co potřebuji. Jen proto, že byl člověk ponížen, 
neznamená, že –  
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 „Doktore, prosím, poďte sem!“ ječel někdo na něho a tahal ho za 
ruku. „Tadleto malý  ďouče, vona jen hoří.“ Byla to jedna žena z 
chudinské čtvrti, jedna z těch nesčetných ženských s plochými tvářemi, 
rozcuchanými vlasy a v ušpiněných županech.  
 „Och, já jsem už v důchodu –“ začal chraplavě, ale nedala se odbýt.  
 „Poďte dounitř, doktore!“ naléhala a táhla ho ke dveřím. „Poďte, 
koukněte se – tadydle ta holka. Mám dva dolary, poďte se kouknout!“ To 
dalo věci jinou tvářnost. Dovolil, aby byl odvlečen dveřmi do 
neuklizeného, zelím páchnoucího bytu. Teď tu ženu poznával, nebo spíše 
věděl, kdo to asi je – přistěhovali se dnes v noci. Tito lidé se stěhovali v 
noci, v kolonách otlučených aut, vypůjčených od přátel a příbuzných, s 
nábytkem přivázaným na střechách, s klením a pitím až do časného rána. 
To vysvětlovalo, proč ho zastavila: ona ještě nevěděla, že on je starý dr. 
Full, opilý zvrhlík, kterému by nikdo nedůvěřoval. Malá černá brašna byla 
jeho jistota; vyvažovala jeho zarostlou tvář a umazaný černý oblek.  
 Hleděl na tříletou holčičku, kterou právě posadili, jak měl v 
podezření, do matematického středu čerstvě povlečené manželské 
postele. Bůhví na jaké smradlavé a špinavé matraci obvykle spí. Zdálo se 
mu, že ji poznává, když si všiml zatvrdlého obvazu na její pravé ruce. Dva 
dolary, pomyslel si – po její hubené paži se šířil ošklivý otok. Strčil prst do 
důlku jejího loktu a pocítil malé kuličky, jak se pod kůží a pod vazy 
rozbíhají do stran. Dítě začalo tiše plakat; žena vedle něho zalapala po 
vzduchu a rozplakala se.  
 „Ven,“ ukázal na ni rozezleně, a ona, těžce našlapujíc, za neustálého 
vzlykání odešla.  
 Dva dolary, pomyslel si – dám jí nějaký ten nesmysl, seberu peníze a 
řeknu jí, ať jde k doktorovi. Asi otrava krve; z té smradlavé uličky. Je to 
zázrak, že vůbec někdo z nich vyroste. Odložil malou černou brašnu a 
zapomnětlivě zašmátral po klíči, pak si ale vzpomněl a dotkl se zámku. 
Brašna se okamžitě otevřela. Vybral obvazové nůžky, tupý hrot vložil pod 
obvaz, opatrně, aby dítě tlakem na otok nezranil, a začal stříhat. Bylo 
úžasné, jak snadno a rychle lesknoucí se nůžky přestřihly škraloupovitý 
cár kolem rány. Zdálo se mu, že na nůžky vůbec netlačí prsty. Vypadalo 



 

10 

 

to, že nůžky samy řídí jeho prsty, když v čisté, rovné linii prostřihávaly 
obvaz.  
 Rozhodně od mých časů pokročili, pomyslel si – je to ostřejší než 
mikrotomový nůž. Vrátil nůžky do jejich smyčky na mimořádně velké 
ploše, do které se ta malá černá brašna rozložila, a nahnul se k ráně. 
Hvízdl nad ošklivým řezným šrámem a prudkou infekcí, která se v 
chorobně hubeném dětském těle okamžitě rozšířila. Co se dá s takovou 
věcí dělat? Nervózně prohledával obsah malé černé brašny. Kdyby to 
rozřízl a dostal trochu hnisu ven, stará žena by si myslela, že pro ni něco 
udělal, a hned by dostal dva dolary. Ale na klinice by chtěli vědět, kdo to 
udělal, a kdyby na to přišli, mohli by na něho poslat policajta. Možná že v 
té soupravě něco je –  
 Proběhl po levém okraji karty dolů k názvu „lymfatický“ a četl 
napříč až ke sloupci „infekce“. Nezdálo se mu to úplně na místě; znovu to 
zkontroloval, ale bylo tam stale totéž. Ve čtverci, ve kterém se řádek a 
sloupec protínaly, stály symboly: „IV - g – 3cc“. Nemohl najít žádné 
lahvičky označené římskými číslicemi, ale pak si všiml, že tak byly 
označeny injekční stříkačky. Zvedl číslo IV z držátka a všiml si, že 
stříkačka je už opatřená jehlou a zřejmě také naplněná. Co je to za způsob 
nosit věci venku takhle! Takže – ty tři kubíky toho, co bylo ve stříkačce 
číslo IV, měly udělat to či ono s infekcí usazenou v lymfatickém systému 
– bůhví co v tom bylo. Co ale znamenalo malé „g“? Studoval skleněnou 
stříkačku a spatřil písmena vyrytá na něčem, co vypadalo jako rotující disk 
v horní části válce. Běžela od „a“ do „i“, a byla tam značka, vyrytá do 
válce na opačné straně kalibrace. 
 Starý dr. Full pokrčil rameny a otočil disk, až se „g“ shodovalo se 
značkou, a pozvedl stříkačku do úrovně očí. Když stlačil píst, neviděl 
žádný malý pramének tekutiny stříkat z hrotu jehly. Na okamžik se 
objevila okolo hrotu jakási tmavá mlha. Když se podíval blíž, viděl, že 
jehla nebyla na špičce ani propíchnuta. Měla obvyklý řez šikmo napříč, 
ale řez neodhaloval žádný oválný otvor. Udiven, snažil se zatlačit na píst 
znovu. Opět se něco objevilo kolem špičky a zmizelo. „Podíváme se na 
to,“ řekl doktor. Vpíchl jehlu do kůže na svém předloktí. Myslel si 
nejprve, že minul – že špička sklouzla po povrchu kůže, místo aby se 
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zachytila a vklouzla pod ni. Spatřil však malou krevní skvrnku a uvědomil 
si, že asi to propíchnutí necítil. Rozhodl se, že ať už bylo ve stříkačce 
cokoli, nemůže mu to nijak uškodit, pokud to odpovídalo tomu, co se 
oznamovalo – a pokud to mohlo projít jehlou, která neměla žádný otvor. 
Dal si tři kubíky a vytáhl jehlu. Objevil se otok – bezbolestný, ale v 
podstatě typický. 
 Dr. Full si řekl, že asi špatně viděl anebo tak něco, a dal dítěti s 
horečkou tři cc „g“ z injekční stříkačky IV. Když jehla vnikla pod kůži a 
objevil se otok, naříkalo dál. Ale za nějakou chvíli vzdychlo a bylo ticho. 
 No, řekl si v duchu, celý ztuhlý hrůzou, tys tomu dal. Zabils ji tou 
věcí. 
 Pak se dítě posadilo a řeklo: „Kde je maminka?“ 
 Doktor ji nevěřícně chytil za ruku a nahmatal loket. Žíly 
nevykazovaly žádnou infekci a teplota se zdála normální. Viděl, jak se 
překrvené tkáně kolem rány zmenšují. Tep dítěte byl silnější a rychlejší, 
než měl u dítěte být. V náhlém tichu místnosti slyšel, jak venku v kuchyni 
matka holčičky vzlyká. A také uslyšel, jak nějaký dívčí hlas dělá narážky: 
 „Bude v pořádku, doktore?“ 
 Otočil se a uviděl vyzáblou tvář špinavé blondýnky, snad 
osmnáctileté, jak se v chodbě opírá o zeď a pozoruje ho s pobaveným 
opovržením. Pokračovala: „Slyšela jsem o tobě, pane doktore Fulle. 
Takže se nepokoušej o nějaké sousto u staré paní. Nedokázal bys vyléčit 
ani nemocnou kočku.“ 
 „Opravdu?“ zabručel. Tato mladá osoba dostane takovou lekci, 
jakou si plně zaslouží. „Možná by ses měla podívat na mou pacientku?“ 
 „Kde je maminka?“ ptala se znovu holčička a blondýnce sklapla 
brada. Šla k posteli a opatrně se zeptala: „Jsi už v pořádku, Terezko? Je ti 
dobře?“ 
 „Kde je maminka?“ dožadovala se Terezka. Potom ukázala vyčítavě 
zraněnou rukou na lékaře. „Tys mě šťouchl!“ postěžovala si a zasmála se. 
 „No –,“ řekla blondýnka, „myslím, doktorskej, že ti to musím uznat. 
Tyto křiklavé ženské tady kolem říkají, že neznáš svý... že nevíš, jak léčit 
lidi. Říkaj, že nejseš skutečnej doktor.“ 
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 „Já jsem praxi opustil,“ řekl. „Ale teď jsem náhodou chtěl dát tuto 
kabelu kolegovi jako laskavost a vaše dobrá matka si mě všimla, …“ a s 
omluvným úsměvem se dotkl zámku pouzdra, které se složilo nazpět do 
malé černé brašny. 
 „Tos ukrad,“ řekla dívka rozhodně. 
 Doktor jen něco zadrmolil. 
 „Nikdo by ti něco takovýho nesvěřil. To ale musí mít cenu. Ukrads 
tu kabelu. Chtěla jsem tě zastavit, hned jaks přišel a já tě viděla, jak 
pracuješ na Tereze, ale vypadalo to, že jí nemůžeš nijak uškodit. Ale když 
jsi mně začal vyprávět o předání týhle kabely kolegovi, věděla jsem hned, 
žes to ukrad. Rozděl se se mnou, nebo pudu na policii. Něco takovýho 
musí mít cenu dvacet až třicet dolarů.“ 
 Matka vešla nesměle dovnitř, oči celé červené. Ale když uviděla 
holčičku, jak sedí a něco si povídá, vykřikla radosti, objala ji jako šílená, 
padla na kolena v rychlé modlitbě, vyskočila, aby políbila ruku lékaři, a 
pak ho táhla do kuchyně. Po celou dobu plácala něco ve svém rodném 
jazyce, zatímco blondýnka odvracela znechuceně oči. Dr. Full se nechal 
odtáhnout do kuchyně, ale kategoricky odmítl šálek kávy a talíř anýzových 
koláčů a svatojánského chleba. 
 „Zkus to s trochou vína, mami,“ poznamenala dívka ironicky. 
 „Ach! Ach!“ vydechla žena potěšeně. „Máte rád víno, doktůrku?“ 
Okamžitě před něho postavila karafu nafialovělé tekutiny, a jak se 
doktorova ruka napřímila, blondýnka se uchechtla. Stáhl ruku zpátky, 
zatímco v jeho hlavě se rozmáhala obvyklá představa o tom, jak by to 
vonělo a chutnalo a pak hřálo v žaludku a končetinách. Začal si to 
propočítávat, jak už v tom měl praxi; potěšená žena by si nevšimla, kdyby 
vypil dvě sklenice do dna, a on by pak mohl dostat dvě další sklenice, 
kdyby ji postrašil historkou o tom, jak se Terezka otřela o křídlo anděla 
smrti, a pak – pak už by to bylo jedno. Už by byl opilý. 
 Ale poprvé po mnoha letech se v něm objevila opačná představa: 
směs vzteku, který cítil na blondýnku, pro kterou byl tak průhledný, a 
hrdosti na léčbu, kterou právě provedl. Ke svému vlastnímu překvapení 
odtáhl ruku z karafy a s požitkem ze svých vlastních slov řekl: „Ne, děkuji, 
nemyslím si, že bych tak brzy ráno o nějaké stál.“ Tajně sledoval 
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blondýnčinu tvář a její překvapení ho potěšilo. Pak mu matka stydlivě 
podala dvě bankovky a řekla: „Není to moc peněz, doktůrku – ale 
přijdete se na Terezku znovu  podívat,viďte ?“ 
 „Rád budu sledovat tento případ až do konce,“ řekl. „Ale teď 
promiňte – musím už opravdu běžet.“ Pevně uchopil malou černou 
brašnu a vstal. Chtěl se co nejrychleji dostat pryč od vína a od starší dívky. 
 „Počkej, doktore,“ řekla. „Mám stejnou cestu.“ Následovala ho ven 
a dolů po ulici. Starý dr. Full si jí nevšímal, dokud neucítil její ruku na 
černé brašně. Pak se zastavil a snažil se s ní dohodnout: 
 „Podívej se, má milá. Možná máš pravdu. Možná jsem to ukradl. 
Mám-li být upřímný, nepamatuji si, jak jsem se k tomu dostal. Ale ty jsi 
mladá a můžeš si vydělat své vlastní peníze –“ 
 „Padesát na padesát,“ řekla, „nebo pudu na policii. A když plkneš 
další slovo, bude to šedesát na čtyřicet. A ty víš, kdo dostane ten kratší 
konec, že jo, doktore?“ 
 Rezignovaně pochodoval k zastavárně, její nestydatá ruka byla stále 
na držadle brašny spolu s jeho a její podpatky slavnostně klapaly do 
dlažby vedle jeho majestátního kroku. 
V zastavárně utrpěli šok oba dva. 
 „To není standardní,“ řekl chlapík, kterého vůbec neohromil 
geniální zámek. „Nikdy jsem neviděl něco jako tohle. Asi nějakej lacinej 
japonskej krám? Zkuste to dole v ulici. Todlecto bych nikdy neprodal.“ 
 Dole na ulici jim nabídli jeden dolar. Měli stejné námitky: „Já 
nejsem sběratel – kupuju věci, které mají prodejní hodnotu. Komu bych 
todle moh prodat, snad nějakýmu Číňanovi, kerej nezná lékařský 
nástroje. Každej z nich vypadá srandovně. Seš si jistej, žes to neudělal ty 
sám?“ Na nabídku jednoho dolaru nepřistoupili. 
 Dívka byla zmatená a naštvaná, doktor byl zmaten též, ale cítil se 
vítězně. Měl dva dolary, a dívka se už jen z poloviny zajímala o něco, co 
nikdo nechtěl. Ale, podivil se náhle, dokázalo to vyléčit dítě, že? 
 „No,“ zeptal se, „nevzdáš to? Jak vidíš, sada je prakticky bezcenná.“ 
 Soustředěně se zamyslela. „Neukvapuj se, doktůrku. Pořád tomu 
úplně nerozumím, ale musí to být v pořádku ... kdyby ti chlápci viděli, jak 
to funguje, určitě by poznali, že je to dobrý, ne?“ 
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 „To ano. Je to jejich živobytí. Ať přišla ta sada odkudkoli –“ 
 Chopila se toho s čertovskou schopností, kterou zřejmě měla k 
vylákání odpovědí, aniž by kladla otázky. „Myslela jsem si to. A ty ani 
nevíš, co, že jo? No, možná ti to dokážu objasnit. Poď sem dovnitř. 
Nedám tuhletu věc z ruky. Jsou v tom peníze – nějakým způsobem, 
nevím jakým, ale jsou v tom peníze.“ Následoval ji do kavárny, do téměř 
prázdného rohu. Nevnímala pohledy a chichotání ostatních zákazníků, 
když otevřela malou černou brašnu – ta pokryla skoro celý jídelní stůl – a 
šťourala se v ní. Vytáhla navíječ ze smyčky, prozkoumala ho, opovržlivě 
ho odhodila, vybrala spekulum, odhodila je, vybrala dolní polovinu 
porodnických kleští, obrátila je k svým bystrým mladým očím – a uviděla, 
co doktorovy staré očí nemohly v přítmí vidět. 
 Všechno, co starý dr. Full věděl, bylo, že se podívala na krk kleští a 
pak zbledla. Velmi opatrně položila polovinu kleští zpět do látkové 
smyčky a pak vrátila navíječ a spekulum. „Tak co?“ zeptal se. „Cos 
viděla?“ 
 „Made in USA,“ citovala chraptivě. „Patent přihlášen v červenci 
2450.“ 
 Chtěl jí říct, že musela chybně přečíst nápis, že to musí být nějaký 
žert, že – 
 Ale věděl, že to přečetla správně. Ty nůžky na stříhání obvazů: to 
ony řídily jeho prsty spíše než jeho prsty je. Injekční jehla neměla otvor. 
Pěkná modrá pilulka, která na něho zapůsobila jako blesk. 
 „Víš, co udělám?“ zeptala se dívka a rozkládala přitom živě rukama. 
„Půjdu do Školy společenského chování. Bude se ti to líbit, viď, 
doktůrku? Protože se určitě budeme spolu hodně často vídat.“ 
 Starý dr. Full neodpověděl. Jeho ruce si jen tak naprázdno hrály s 
tou plastickou kartou z brašny, na které byly vytištěny řádky a sloupce a 
které ho už dvakrát před tím vedly. Karta byla mírně konvexně vyklenuta; 
bylo možné měnit konvexnost tam a zpět, z jedné strany na druhou. 
Zjišťoval jako ve snách, že při každé změně se na kartě objevuje jiný text. 
Klik. „Nůž s modrou tečkou na rukojeti je pouze na nádory. 
Diagnostikujte nádory nástrojem Sedm, testovačem otoků. Umístěte 
testovač otoků – “ Klik. „Předávkování růžové pilulky v láhvi 3 lze 
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odstranit jedním bílým práškem z láhve –“ Klik. „Držte chirurgickou 
jehlu za konec bez otvoru. Dotkněte se jednoho konce rány, kterou 
chcete uzavřít, a uvolněte. Poté, co je udělán uzel, dotkněte se ho – “ 
Klik. „Umístěte horní polovinu porodnických kleští poblíž otvoru. 
Uvolněte. Jakmile jsou uvnitř a odpovídají tvaru – “ Klik. 
 

*   *   *   *   * 
 
 Editor uviděl v levém horním rohu kupy průklepů „Flannery 1 – 
ZDRAVÍ“. Automaticky na to naškrábal „zkrátit na 0,75“ a šoupnul to 
přes redakční stůl ve tvaru podkovy k Piperovi, který pracoval na seriálu 
Edny Flanneryové o odhalování šarlatánů. Je to pěkná dívka, pomyslel si, 
ale stejně jako všichni mladí lidé to s psaním přehání. Z toho důvodu: 
„zkrátit“. 
 Piper vrátil příběh, týkající se radnice, editorovi, jednou rukou 
přidržel pravidelnou rubriku Flannerové a začal klepat tužkou napříč, 
jedno klepnutí na jedno slovo, ve stejném rytmu jako vozík dálnopisu, 
když jede po válci. Teď při prvním čtení to vlastně ani nečetl. Pouze se 
díval na písmena a slova, aby zjistil, zda písmena a slova odpovídají stylu 
Heraldu. Stejnoměrné klepání jeho tužky se v pravidelných intervalech 
zastavovalo, jak vedl černou čáru končící řeckým písmenem „d“ přes 
slovo „prsa“, aby ho odstranil, a načmáral místo něho slovo „hruď“, nebo 
srazil úhlopříčkou velké písmeno „V“ ve slově „východ“ na malé 
písmeno, nebo spojil rozdělené slovo – do jehož středu Flannerová 
vsunula na svém psacím stroji mezerník – dvěma křivkami jako závorkami 
otočenými o devadesát stupňů. Tlustou černou tužkou udělal kruh kolem 
„30“, kterou, stejně jako všichni mladí lidé, označovala konec svých 
příběhů. Pak se vrátil zpět na první stránku k druhému čtení. Tentokrát 
tužka dělala čáry, končící řeckým „d“, přes přídavná jména a celé věty, 
vpisovala velká „L“ pro označení odstavců a spojovala některé z vlastních 
odstavců Flannerové dvojnásobně zakřivenými spojujícími čarami 
dohromady. 
 Na konci „Flannery ZDRAVÍ – DODATEK 2“ se tužka zpomalila 
a zastavila. Editor, citlivý k rytmu svého milovaného redakčního stolu, 
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vzhlédl téměř okamžitě. Viděl Pipera mžourat v rozpacích nad příběhem. 
Bez zbytečných slov to pomocný korektor přistrčil přes stůl z masonitu 
šéfovi, na oplátku chytil policejní příběh a s klepající tužkou pracoval 
usilovně dál. Editor četl až ke čtvrtému dodatku, pak vyštěkl na Howarda 
vedle: „Posaď se za mě,“ a pomalu kráčel rámusem lokálního sálu 
směrem k výklenku, kde šéfredaktor předsedal svému blázinci. 
 Editor čekal, až na něj přijde řada, zatímco lamač sazby, mistr z 
tiskárny a vedoucí fotografického oddělení se hádali se šéfredaktorem. 
Když na něho přišla řada, hodil texty Flanneryové na stůl a řekl: „Ona 
říká, že tenhle není šarlatán.“ 
 Šéfredaktor četl: 
 

FLANNERY 1 – ZDRAVÍ 
Edna Flannery, reportérka Heraldu 

 
 Špinavé příběhy lékařského šarlatánství, které Herald v tom- to 
seriálu článků odhaluje, změní dnes svůj charakter, což je pro reportérku 
příjemným překvapením. Její pátrání po faktech v dnešním tématu začalo 
úplně stejně jako u tuctu podvodných lékařů a ranhojičů, které dosud 
odhalila. Ale teď může pro změnu ohlásit, že dr. Bayard Full je i přes 
neortodoxní postupy, které vyvolaly oprávněná podezření 
hypersenzitivních lékařských sdružení, opravdový terapeut, věrný 
nejvyšším ideálům své profese. 
 Jméno dr. Fulla bylo reportérce Heraldu poskytnuto Výborem 
okresní lékařské komory pro etiku, který oznámoval, že jmenovaný byl z 
asociace vyloučen dne 18. července 1941 pro údajné klamání několika 
pacientů tím, že „léčil“ jejich triviální problémy. Podle přísežného 
prohlášení, uloženého ve spisech asociace, jim dr. Full namlouval, že trpí 
rakovinou a že on zná léčbu, která prodlouží jejich životy. Po svém 
vyloučení z asociace žil dr. Full v ústraní – dokud si neotevřel 
„sanatorium“ v přední části honosného domu, který po léta sloužil jako 
penzion. 
 Reportérka Heraldu sanatorium navštívila, na Východní 
devětaosmdesáté ulici, a s jistotou očekávala, že tam bude 
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diagnostikováno mnoho fiktivních onemocnění a že se tam za paušální 
částku bude slibovat bezpečné vyléčení. Čekala, že najde neudržované 
prostory, špinavé nástroje a zbytečně složité aparatury podvodného 
lékaře, tak jak to viděla více než desetkrát předtím. 
 Mýlila se. 
 Sanatorium dr. Fulla je čisté bez jediné skvrnky, od vkusně zařízené 
vstupní haly až po zářící bílé ordinace. Atraktivní blondýnka v recepci, 
která reportérku přivítala, mluvila jemně a korektně a žádala pouze 
jméno reportérky, její adresu a všeobecný popis jejích problémů. Jako 
obvykle to byly „nepříjemné bolesti zad“. Recepční požádala reportérku 
Heraldu, aby se posadila, a za chvíli ji zavedla do ordinace ve druhém 
patře a představila dr. Fullovi. 
 Údajnou minulost dr. Fulla, tak jak je popisována mluvčím lékařské 
asociace, je těžké spojovat s jeho současným vzezřením. Má jasné oči, je 
bělovlasý, soudě podle jeho vzhledu je mu kolem šedesáti let – je trochu 
víc než středně vysoký a zřejmě v dobré fyzické kondici. Jeho hlas byl 
pevný a přátelský, nezkažený lichotivým kňouráním, jak tomu bývá u 
podvodných lékařů, které reportérka znala až příliš dobře. 
 Recepční neopustila místnost, ani když po několika otázkách, 
týkajících se povahy a místa bolesti, lékař začal své vyšetřování. Když 
reportérka ležela obličejem dolů na vyšetřovacím stole, lékař jí vtlačil 
nějaký nástroj do kříže. Asi po jedné minutě učinil toto ohromující 
prohlášení: „Mladá dámo, není důvodu, abyste cítila bolest, kde ji podle 
svých slov máte. Chápu, že se dnes říká, že takové bolesti způsobuje 
emocionální rozrušení. Pokud bolest bude pokračovat, bude lépe, když 
navštívíte psychologa nebo psychiatra. Neexistuje žádný fyzický důvod, 
který by takovou bolest působil, takže pro vás nemohu nic udělat.“ 
 Jeho upřímnost vzala reportérce dech. Kdyby jen tušil, že je tak 
říkajíc špionem v jeho táboře! Zkusila to znovu: „No, pane doktore, 
možná byste mě mohl ještě prohlédnout, kromě bolestí se cítím po celý 
čas vyčerpaná. Možná potřebuji nějaký posilující prostředek.“ Tato 
návnada zabere u podvodných lékařů vždy – je to pro ně výzva, aby 
objevili všechny možné druhy záhadných stavů pacienta, z nichž každý 
„vyžaduje“ drahou léčbu. Jak je uvedeno v prvním článku tohoto seriálu, 
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samozřejmě že reportérka, než se vydala na svůj lov šarlatána, prošla 
důkladnou fyzickou prohlídkou a bylo jí potvrzeno, že je ve stoprocentně 
perfektním stavu, s výjimkou „zajizvení“ v dolním levém hrotu plic, 
způsobeného v dětství tuberkulózou, a tendencí k „hypertyreóze“ – 
hyperaktivitě štítné žlázy, což ztěžuje přibírání na váze a někdy způsobuje 
mírnou záduchu. 
 Dr. Full souhlasil s provedením vyšetření a vybral řadu zářících, bez 
poskvrny čistých nástrojů ze smyček na velké desce, která byla doslova 
pokrytá nástroji, z nichž většina byla reportérce neznámá. Nástroj, který 
použil jako první, byla trubice se zakřivenou kruhovou stupnicí na 
povrchu a se dvěma dráty, které končily na plochých deskách, 
vycházejícíh z jejich konců. Dr. Full položil jeden z disků na zadní stranu 
reportérčiny pravé ruky a druhý na zadní stranu levé. „Odečítám z 
přístroje,“ řekl a zavolal nějaké číslo, které pozorná recepční zapsala na 
připravený formulář. Stejný postup se opakoval několikrát, v pečlivém 
sledu po anatomii reportérky, která byla naprosto přesvědčená, že lékař je 
absolutní šarlatán. Během týdnů, které přípravě této řady reportáží 
věnovala, reportérka ještě nikdy neviděla praktikovat takovýto 
diagnostický postup 
 Doktor pak převzal vyplněný formulář od recepční, potichu s ní 
hovořil a pak řekl: „Mladá dámo, máte něco s funkcí štítné žlázy. A něco 
je v nepořádku v levé části vašich plic, není to nic vážného, ale rád bych 
se na to podíval blíže.“ 
 Vybral z desky nějaký nástroj, o kterém reportérka věděla, že se 
nazývá „spekulum“ – nůžkám podobné zařízení, které se používá k 
rozšíření tělních otvorů, jako jsou otvory ucha, nosních dírek a podobně, 
takže při vyšetření se lékař může podívat dovnitř. Nástroj byl však příliš 
velký na to, aby to bylo ušní nebo nosní zrcátko, ale příliš malý na cokoli 
jiného. Když reportérka Heraldu chtěla klást další otázky, recepční jí 
řekla: „Při vyšetřování plic u nás běžně zavazujeme našim pacientům oči – 
nebude vám to vadit?“ Reportérka byla zmatená, ale nechala si zavázat oči 
bez poskvrny čistým obvazem a nervózně čekala, co přijde dál. 
 Nemůže dosud přesně říct, co se během té doby, kdy měla zavázané 
oči, dělo, ale rentgen potvrzuje její tušení. Měla pocit chladu na levé 
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straně žeber – chladu, který jako by vstupoval do jejího těla. Pak tam něco 
zaklaplo a studený pocit byl pryč. Slyšela, jak dr. Full věcně konstatuje: 
„Máte tam dole starou jizvu po tuberkulóze. Nemůže to způsobit žádnou 
zvláštní škodu, ale aktivní člověk jako vy potřebuje všechen kyslík, který 
může dostat. Ležte klidně a já vám to opravím.“ 
 Pak se ten studený pocit opakoval, ale nyní trval déle. „Další dávku 
plicních sklípků a trochu více cévního lepidla,“ slyšela reportérka 
Heraldu, jak dr. Full mluví k recepční, a ona okamžitě reaguje na jeho 
přání. Poté zvláštní pocit zmizel a oční obvaz byl odstraněn. Reportérka 
nezpozorovala na svých žebrech žádnou jizvu, a přesto ji lékař ujistil: „A 
je to. Fibrózu jsme vytáhli, a byla to opravdu pořádná fibróza; nemůže 
dojít k žádné infekci, takže budete ještě dlouho žít, abyste o tom mohla 
vyprávět. Pak jsme vsadili několik shluků plicních sklípků – jsou to takové 
titěrnůstky, které dostanou kyslík, který dýcháme, ze vzduchu do krve. 
Nebudu si zahrávat s vaším přísunem thyroxinu. Vy jste si zvykla na typ 
člověka, jakým jste, a když se náhle stanete ležérnější a vším, co s tím 
souvisí, je pravděpodobné, že vás to bude rozrušovat. Co se týká bolesti 
zad: požádejte okresní lékařskou komoru o jméno dobrého psychologa či 
psychiatra. Ale dejte si pozor na šarlatány, je jich všude plno jako hub po 
dešti.“ 
 Doktorovo sebevědomí vzalo reportérce dech. Zeptala se, kolik 
bude dlužná, a bylo jí řečeno, aby zaplatila recepční padesát dolarů. Jako 
obvykle reportérka nezaplatila dříve, dokud nedostala potvrzení 
podepsané samotným lékařem, s podrobným popisem služeb, za které 
platí. Na rozdíl od většiny, doktor vesele napsal: „Za odstranění fibrózy z 
levé strany plic a za obnovu plicních sklípků“ a podepsal se. 
 Reportérčiny první kroky po odchodu ze sanatoria vedly k plicnímu 
odborníkovi, který ji během přípravy seriálu vyšetřoval. Reportérka 
Heraldu si myslela, že z porovnání rentgenových snímků ze dne 
„operace“ s těmi, které byly udělány dříve, bude možné odhalit dr. Fulla 
jako krále podvodných doktorů a šarlatánů. 
 Plicní specialista si ve svém nabitém rozvrhu udělal pro reportérku 
čas, neboť již ve fázi přípravy měl o její seriál živý zájem. Hlasitě se 
zasmál, usazen ve své ordinaci v Park Avenue, když popisovala podivnou 
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proceduru, které byla vystavena. Ale přestal se smát, jakmile zrentgenoval 
hruď reportérky, vyvolal snímek, usušil ho a porovnal s těmi, které udělal 
dříve. Ten den odpoledne udělal ještě šest dalších rentgenových snímků, 
ale nakonec přiznal, že všechny jsou stejné. Plicní specialista tak 
reportérce dosvědčil, že jizva po tuberkulóze, kterou ještě před osmnácti 
dny měla, je nyní pryč a byla nahrazena zdravou plicní tkání. Lékař dále 
prohlásil, že něco podobného nemá v historii medicíny obdoby. Nebyl 
ale s reportérkou zajedno v jejím pevném přesvědčení, že za změnu je 
plně zodpovědný dr. Full. 
 Reportérka Heraldu však žádnou jinou příčinu nevidí. Jejím 
závěrem je, že dr. Bayard Full – bez ohledu na svou údajnou minulost – 
je nyní neobvyklý, ale velmi úspěšný lékař, do jehož rukou by se svěřila za 
jakýchkoli okolností. 
 Zcela jiný je případ „ctihodné matky“ Annie Dimsworthové – 
ženské harpyje, která pod rouškou „víry“ kořistí na neznalých a trpících, 
přicházejících do jejího špinavého „léčebného salonu“ se žádostí o pomoc 
a nadále vykrmujících bankovní účet „ctihodné matky“ Annie – který nyní 
činí $ 53,238.64. Zítřejší článek vám ukáže, s fotokopií bankovních výpisů 
a přísežným prohlášením, které – 
 Šéfredaktor neschválil „Flannery POSLEDNÍ POKRAČOVÁNÍ – 
ZDRAVÍ“ a klepal si tužkou na přední zuby, jak se usilovně snažil 
přemýšlet. Nakonec řekl hlavnímu editorovi: „Vyřaď ten příběh. 
Oznámení o dalším článku vytiskni v rámečku.“ Odtrhl poslední odstavec 
o ctihodné matce Annie – a podal ho editorovi, který pomalu odkráčel 
nazpátek ke svému podkovovitému stolu z masonitu. 
 Lamač sazby byl zpět, netrpělivě sebou vrtěl, jak se snažil na sebe 
upozornit šéfredaktora. Domácí telefon zabzučel s červeným světlem, 
které ohlašovalo, že s ním chtějí mluvit redaktor a vydavatel. Šéfredaktor 
se krátce zamyslel nad speciálním seriálem o tomto dr. Fullovi a rozhodl, 
že by tomu nikdo nevěřil a že je to pravděpodobně stejně podvod. 
Napíchl příběh na „mrtvý“ hák a odpověděl na domácí telefon. 
 

*   *   *   *   * 
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 Dr. Full si Angie téměř oblíbil. Jak jeho praxe začala monopolizovat 
nemoci v sousedství a pak se přestěhovala do rohového apartmá v budově 
zámožné části města a konečně do sanatoria, zdálo se, že Angie s tím 
vším roste. Ach, pomyslel si, máme sice své drobné spory –  
 Dívka například má příliš velký zájem o peníze. Chtěla by se 
specializovat na kosmetickou chirurgii, na odstraňování vrásek bohatých 
starých žen a kdoví na co ještě. Neuvědomuje si, že předně jim ona věc 
byla dána jakoby v důvěře; že jsou správci a ne majitelé malé černé brašny 
a jejího báječného obsahu.  
 Snažil se to vše, vždy velice opatrně, analyzovat, ale bez úspěchu. 
Například všechny nástroje byly mírně radioaktivní, ale ne tak, jak by se 
dalo očekávat. Geiger-Müllerův počítač se ozýval, ale listy elektroskopu se 
ani nepohnuly. Nepředstíral, že by byl na úrovni nejnovějšího vývoje, ale 
věděl, že toto je jasně nesprávné. Pod největším zvětšením se na dokonale 
vyhlazeném povrchu nástrojů objevovaly linky: neuvěřitelně jemné linky, 
vyryté v nahodilých kosočtvercích, což nedávalo žádný konkrétní smysl. 
Jejich magnetické vlastnosti byly absurdní. Někdy byly nástroje 
přitahovány k magnetu silně, někdy méně a někdy vůbec. 
 Dr. Full rentgenoval nástroje úzkostlivě a se strachem, aby neporušil 
cokoli, co v jejich jemném soustrojí pracovalo. Byl si jistý, že to nejsou 
neprostupná tělesa, že rukověti a možná i nože musí být pouhé skořápky, 
vyplněné čilými malými hodinovými strojky, ale rentgen nic takového 
neukázal. Ach ano – jsou stále sterilní a nikdy nerezaví. Když se s nimi 
zatřáslo, padal z nich prach: to tedy bylo něco, čemu rozuměl. Ionizovaly 
prach, anebo se prach ionizoval sám, nebo tak nějak. On o něčem 
podobném rozhodně četl; mělo to něco společného s gramofonovými 
deskami. 
 O tom ona neví, myslel si hrdě. Pořád čte knihy, to je pravda, a 
možná ho tu a tam trochu pobídne, když by chtěl nechat práce. Přechod 
ze špinavé chudé čtvrti do města byl její nápad, a tak měli sanatorium. 
Dobře, dobře, rozšířila sféru jeho užitečnosti. Ať si děvče nosí norkové 
kožichy a ať si jezdí ve svém kabrioletu, který v dnešní době, jak se zdá, 
nazývají roadster. On sám je příliš zaneprázdněn a příliš starý. Tolik toho 
měl dohánět. 
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 Dr. Full, naplněný pocitem štěstí, přemýšlel o svém „mistrovském 
plánu“. Jí se to nebude moc zamlouvat, ale ona jistě pochopí logiku jeho 
uvažování. Tato nádherná věc, co se k nim dostala, musí být předána dál. 
Ona sama není žádný doktor, i když nástroje prakticky běží samy; 
doktorování je něco víc než zručnost. Existují prastaré principy léčebného 
umění. A tak až Angie uvidí logiku toho všeho, jistě se podvolí; dá souhlas 
k předání malé černé brašny celému lidstvu. 
 Pravděpodobně ji věnují chirurgické fakultě, s co nejmenším 
rozruchem, jaký bude možný – inu, možná nějaká malá oslava, a rád by 
dostal při té příležitosti nějaký suvenýr: šálek nebo zarámované zvláštní 
uznání. Byla by to úleva dostat věc nějakým způsobem z rukou; ať 
velikáni lékařského umění sami rozhodnou, kdo má z toho mít výhody. 
Ne, Angie to jistě pochopí. Je to dobrosrdečná holka. 
 Bylo hezké, že v poslední době projevuje tak velký zájem o chirurgii 
– vyptává se na nástroje, dlouhé hodiny čte návody, dokonce se cvičí na 
morčatech. Kdyby se na ni přeneslo trochu z jeho lásky k lidstvu, myslel si 
starý dr. Full sentimentálně, jeho život by nebyl marný. Určitě si uvědomí, 
že větší dobro bude vykonáno předáním nástrojů do moudřejších rukou, 
než jsou jejich, a odhozením pláště tajemství, které je pro ně při práci v 
jejich malém měřítku nutné. 
 Dr. Full byl v ordinaci, která byla umístěna v předním salonu domu; 
oknem uviděl Angiin žlutý kabriolet, jak zpomaloval, až se zastavil před 
vchodem. Líbilo se mu, jak vypadala, když stoupala po schodech; 
upravená, neokázalá, pomyslel si. Rozumná holka, jako je ona, ho 
pochopí. Někdo tam s ní byl – nějaká tlustá žena, funící do schodů, 
vyfintěná a nevrlá. Co může chtít? 
 Angie vešla dovnitř a šla do ošetřovny, následovaná tlustou ženou. 
„Doktore,“ řekla blondýnka vážně, „mohu vám představit paní 
Colemanovou?“ Škola dobrého chování ji nenaučila všechno, ale paní 
Colemanová, zřejmě žena zbohatlíka, pomyslel si doktor, si té hrubky 
nevšimla. 
 „Slečna Aquella mi toho, doktore, tolik vyprávěla; o vás a o vaší 
pozoruhodné metodě,“ rozplývala se. 



 

23 

 

 Než mohl odpovědět, Angie se hladce vmísila: „Omluvíte nás na 
chvilku, paní Colemanová?“ 
 Vzala lékaře za paži a vedla ho do vstupní haly. „Poslouchej,“ řekla 
rychle, „vím, že to je proti tvé povaze, ale já jsem si nemohla nechat tohle 
ujít. Potkala jsem tuhle starou škatuli ve fitness klubu paní Alžběty 
Bartonové. Nikdo tam s ní nechtěl mluvit. Je to vdova. Myslím, že její 
manžel byl šmelinář nebo tak něco, a ona má hromadu prachů. Trochu 
jsem jí řekla o tom, že máš metodu na vymasírování vrásek. Můj nápad je 
takový, že jí zavážeš oči, rozřízneš jí krk tím nožem z ,kožní sady‘, 
vstříkneš jí nějaký Firmol do svalů, kyretou z ,tukové sady‘ jí vybereš tu její 
odulost a to vše postříkáš Skintitem. Až jí odděláš pásku, bude bez vrásek 
a nebude vědět, co se stalo. Zaplatí pět set dolarů. Neříkej ‚ne‘, doktore. 
Aspoň tentokrát to udělejme tak, jak navrhuji, ano? Pracovala jsem na 
tomhle řešení po celou dobu taky, ne?–“ 
 „Ach,“ řekl doktor, „velmi dobře.“ Stejně se chystal, že jí 
zanedlouho řekne o svém mistrném plánu. Nechá ji to tentokrát provést 
jejím způsobem. 
 Zpátky v ordinaci paní Colemanová přemýšlela o věci znovu. Lékaři, 
když vstoupil, přísně řekla: „Vaše metoda je samozřejmě trvanlivá, nebo 
snad ne?“ 
 „Samozřejmě, madam,“ řekl krátce. „Mohla byste si laskavě tadyhle 
lehnout, prosím? Slečno Aquello, podejte mi sterilní deseticentimetrový 
obvaz na oči paní Colemanové.“ Otočil se k tlusté ženě zády, aby zabránil 
rozhovoru, a předstíral, že nastavuje osvětlení. Angie zavázala ženě oči a 
doktorovi vybrala nástroje, které bude potřebovat. On podal blondýnce 
pár odtahovačů, a řekl jí: „Jen vsuňte konce čepelí dovnitř, až budu řezat 
–“ Poplašeně se na něho podívala a ukázala na ležící ženu. Ztišil hlas: 
„Dobrá. Vsuňte je tam a houpejte jimi podél řezu. Řeknu vám, kdy je 
máte vytáhnout...“ 
 Dr. Full podržel před očima nůž z ‚kožní sady‘ a nastavil malou 
destičku na třícentimetrovou hloubku. Trochu si povzdechl, když si 
vzpomněl, že poslední použití bylo na vyříznutí „neoperovatelného“ 
nádoru v krku. 



 

24 

 

 „Nuže, dobrá,“ řekl a sklonil se nad ženou. Zkusil zkušební 
průchod její tkání. Čepel se vnořila a projela jí jako prst rtutí, bez jakékoli 
rány za sebou. Pouze odtahovače držely okraje řezu od sebe. 
 Paní Colemanová se pohnula a brebentila: „Pane doktore, to bylo 
tak zvláštní. Jste si jist, že mne masírujete správným způsobem?“ 
 „Zcela jistě, madam,“ řekl doktor unaveně. „Mohla byste, prosím, 
při masáži nemluvit?“ 
 Kývl na Angie, která stála připravená s odtahovači. Čepel se vnořila 
na tři centimetry do hloubky, zázračně řezala pouze odumřelou 
zrohovatělou tkáň pokožky a živou tkáň pod ní, a záhadně odsunovala 
stranou všechny hlavní a vedlejší cévy a svalové tkáně bez dopadu na 
jakýkoli systém nebo orgán s výjimkou toho, na který byla – dalo by se říci 
– nastavena. Lékař nevěděl proč, ale cítil se touto prostitucí unavený a 
zahořklý. Angie vsunula destičky odtahovačů a houpala jimi, když on 
vytahoval nůž, a potom táhla, aby oddělila okraje řezu. Objevil se 
nezdravý řetězec svalů, neduživě povislý v mrtvě vyhlížející smyčce 
modrošedých vazů. Doktor vzal injekční stříkačku s číslem IX, nastavil ji 
na „g“ a pozvedl k úrovni očí. Objevila se mlha, která za okamžik 
zmizela. Pravděpodobně žádná možnost embolie se žádnou z těchto 
hračiček nehrozila, ale proč riskovat? Vstřikl jeden kubík „g“ – označené 
na kartičce jako „Firmol“ – do svalu. Spolu s Angie pak pozorovali, jak se 
sval stáhl proti hltanu. 
 Vzal z ‚tukové sady‘ kyretu, tu malou, vydloubl ven nažloutlou tkáň a 
vhodil ji do spalovací pícky. Potom kývl na Angie. Uvolnila roztahovače, 
rozevřený řez se spojil a vklouzl do neporušené kůže, která teď visela 
dolů. Lékař měl atomizér připravený – nastavený na „Skintite“. Postříkal 
pokožku a ta se stáhla do nové kontury krku. 
 Když dával nástroje zpět, Angie odstranila paní Colemanové obvaz a 
vesele oznámila: „Skončili jsme. A v přijímacím sále je zrcadlo.“ 
 Paní Colemanovou nemusela vybízet dvakrát. Nedůvěřivě si sáhla 
prsty na bradu a pak uháněla na chodbu. Lékař se ušklíbl, když zaslechl 
její výkřik radosti, a Angie se k němu otočila se vzrušeným úsměvem. 
„Vyberu peníze a dostanu ji ven,“ řekla. „Nebudete se s ní už muset 
obtěžovat.“ 
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 Byl jí za to velice povděčný. 
 Angie následovala paní Colemanovou do vstupní haly a doktor snil 
nad kazetou s nástroji. Oslava, určitě – měl na to nárok. Ne každý, 
pomyslel si, by odevzdal takový jistý zdroj peněz pro dobro lidstva. Ale ty 
jsi ve věku, kdy ti na penězích málo záleží, a kdy se zamýšlíš nad věcmi, 
kterés provedl a které by mohly vést k nějakému nedorozumění, kdyby, 
pouze kdyby, jen náhodou v tom bylo něco, no, něco, co by bylo soudně 
postižitelné. Lékař nebyl věřící člověk, ale určitě i vy začnete přemýšlet o 
některých věcech, když se přiblíží váš čas. 
 Angie se vrátila s kusem papíru v ruce. „Pět set dolarů,“ řekla věcně. 
„A ty si jistě uvědomuješ, že bychom na ní mohli pracovat vždy po pár 
centimetrech, pět set dolarů za takové dva až tři centimetry?“ 
 „Chtěl jsem s tebou o tom mluvit,“ řekl. 
 V jejích očích probleskuje strach, pomyslel si, ale proč? 
 „Angie, bylas hodná a chápavá dívka, ale nemůžeme to provozovat 
navždy, vždyť víš.“ 
 „Promluvme si o tom někdy jindy,“ řekla rozhodně. „Jsem 
unavená.“ 
 „Ne, já mám opravdu pocit, že jsme se dostali už dost daleko. Ty 
nástroje –“ 
 „Neříkej to, doktore!“ zasyčela. „Neříkej to, nebo toho budeš 
litovat!“ V její tváři se objevil výraz, který mu připomněl stvoření s 
prázdnýma očima, vychrtlou tváří, tu špinavou blondýnku, jakou kdysi 
byla. Navzdory eleganci, vybroušené ve Škole společenského chování, to 
byla stále uličnice, která strávila své dětství na smradlavé a špinavé matraci 
při hrách v zaneřáděné uličce, a jejíž dospívání byly obchody se 
sladkostmi a bezcílné shlukování v noci pod oslňujícími pouličními 
lampami. 
 Zavrtěl hlavou, aby rozptýlil tu záhadnou představu. „Je to takhle,“ 
začal trpělivě. „Nevypravoval jsem ti snad o rodině, která vynalezla 
porodnické kleště a držela je jako tajemství po mnoho generací, a jak je 
mohli dát světu, ale nedali?“ 
 „Věděli, co dělají,“ odsekla uličnice. 
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 „No, to sem nepatří,“ řekl doktor podrážděně. „Přemýšlel jsem o 
tom a jsem rozhodnut. Chystám se, že nástroje předám chirurgické 
fakultě. Máme dost peněz, abychom žili v pohodlí. Můžeš dokonce mít i 
dům. Já sám jsem přemýšlel o cestě do teplých krajů.“ Byl na ni naštvaný, 
že dělá takové nepříjemné scény. Nebyl ale připraven na to, co se dělo 
dál. 
 Angie popadla malou černou brašnu a s panikou v očích uháněla ke 
dveřím. Běžel za ní, chytil ji za ruku a v náhlém vzteku ji zkroutil. Ona 
mu volnou rukou škrábla do obličeje a drmolila kletby. Nějakým 
způsobem se něčí prst dotkl malé černé brašny a ta se groteskně rozevřela 
do obrovského panelu, pokrytého lesklými, velkými i malými nástroji. Půl 
tuctu se jich otřáslo a spadlo na zem. 
 „Podívej, co jsi udělala!“ zahřímal. Její ruka jako svěrák stále třímala 
držadlo, ale ona sama stála klidně a třásla se přidušeným vztekem. Lékař 
se strnule sklonil, aby zvedl spadlé nástroje. Nerozumné děvče! pomyslel 
si hořce. Dělat takovou scénu – 
 Bolest mu projela mezi lopatkami a on padl tváří dolů. Světlo 
ochablo. „Nerozumná holka!“ pokusil se ještě zareptat. A pak řekl: 
„Stejně se dozvědí, že jsem se snažil –“ 
 Angie se podívala dolů na jeho tělo, ležící čelem k zemi, z něhož 
vyčnívala rukojeť nože číslo šest z kauterizační sady. „– prořízne všechny 
tkáně. Použij pro amputace, dříve než na to natáhneš NovoRost. Je třeba 
dbát extrémně zvýšené opatrnosti v blízkosti životně důležitých orgánů a 
velkých cév nebo nervových kmenů.“ 
 „Nechtěla jsem to udělat,“ hlesla nešťastně Angie, rozklepaná 
hrůzou. Nyní přijde detektiv, neobměkčitelný detektiv, který z prachu v 
místnosti zrekonstruuje zločin. Ona se bude vymlouvat a vykrucovat, ale 
detektiv na to přijde a ona bude souzena v soudní síni před soudcem a 
porotou; právník bude řečnit, ale porota ji stejně odsoudí, a titulky budou 
vyřvávat: „BLONDÝNKA-VRAŽEDKYNĚ JE VINNA!“ a ona možná 
dostane křeslo a bude kráčet chodbou, kde prostý sluneční paprsek 
protne vzduch plný prachu, s železnými dveřmi na konci. Její norek, 
kabriolet, šaty, pohledný muž, se kterým se chystala setkat a vzít si ho – 
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 Mlha filmových klišé se rozplynula a ona věděla, co udělá dál. 
Poměrně plynule uvolnila spalovací pícku ze smyčky na panelu – 
kovovou krychli, na jedné straně s různě tvarovanými místy. „– k likvidaci 
fibrózy nebo jiných nechtěných látek jednoduše stiskněte disk –“ Vhodila 
něco dovnitř a dotkla se disku. Ozvalo se zapískání, zblízka velmi silné a 
nepříjemné, a zablesklo se jakýmsi temným výbojem. Když se pak pícka 
otevřela, její obsah byl pryč. Angie vzala další nůž z kauterizační sady a 
dala se zachmuřeně do práce. Ještěže tam nebyla žádná krev, která by 
stála za řeč – během tří hodin strašlivý úkol dokončila. 
 Tu noc spala špatně, zcela vyčerpaná vyčítkami a rozrušením z 
doktorovy vraždy a následující hrůzy. Ale ráno jí to vše připadalo, jako by 
doktor nikdy nebyl. Najedla se, s neobvyklou péčí se oblékla a pak se 
nezvykle uvolnila. Jen nic neobvyklého, říkala si. Nedělej nic jinak, než 
bys to dělala obvykle. Po jednom nebo dvou dnech můžeš zavolat 
policajty. Řekneš, že se odešel někam napít a že máš strach. Ale 
nespěchej, zlato – jen s tím nespěchej. 
 Paní Colemanová byla ohlášena na 10:00. Angie počítala s tím, že 
doktora přemluví alespoň na další pětisetdolarové ošetření. Teď to musí 
udělat sama – ale stejně bude muset dříve nebo později začít. 
 Žena přišla brzy. Angie jí přívětivě vysvětlila: „Doktor mě požádal, 
abych se dnes postarala o masáž já. Teď, když proces zpevňující tkáň 
začal, vyžaduje to pouze někoho vyškoleného v jeho metodě –“ Během 
řeči její oči spočinuly na krytu přístroje – je otevřen! Začala se v duchu 
proklínat za tuto jedinou vadu, když si všimla, jak žena sleduje její pohled 
a jak to s ní nakonec trhlo. 
 „Co je to za věci!“ vyptávala se. „To mě s nimi budete řezat? Myslela 
jsem si, že v tom bylo něco divného –“ 
 „Prosím vás, paní Colemanová,“ řekla Angie, „prosím, drahá paní 
Colemanová – těmto .... masážním přístrojům nemůžete rozumět!“ 
 „Masážní přístroje, to zrovna!“ křičela žena. „Ten doktor mě 
operoval. Vždyť mě mohl zabít!“ 
 Angie beze slova vzala jeden z menších nožů z ‚kožní sady‘ a přejela 
si jím po předloktí. Čepel jím projela jako prst rtutí, ale nezanechala za 
sebou žádnou ránu. To by mělo tu starou krávu přesvědčit! 
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 Nepřesvědčilo ji to, nýbrž vylekalo. „Co jste s tím udělala? Čepel se 
prostě zasunula do rukojeti – tak je to!“ 
 „A teď se, paní Colemanová, pozorně dívejte,“ řekla Angie a myslela 
zoufale na oněch pět set dolarů. „Podívejte se velmi pozorně a uvidíte, že, 
uh, podkožní masér jednoduše vklouzne pod tkáň bez jakéhokoli 
poškození a ztuží a zpevní samotné svaly, místo aby musel pracovat skrz 
vrstvy kůže a tukových tkání. To je tajemství doktorovy metody. Jak by 
mohla mít vnější masáž takový účinek, jaký jste viděla včera večer?“ 
 Paní Colemanová se začala uklidňovat. „Mělo to účinek, to je 
pravda,“ připustila a pohladila si novou linii svého krku. „Ale vaše ruka je 
jedna věc a můj krk je jiná! Ukažte mi, jak to děláte, na svém krku!“ 
 Angie se usmála – 
 

*   *   *   *   * 
 
 Al se po vynikajícím obědě vrátil na kliniku, což ho téměř usmířilo s 
dalšími třemi měsíci, které bude muset strávit ve službě. A pak, pomyslel 
si, požehnaný rok na požehnaně příjemném jižním pólu, kde bude 
pracovat na své specialitě, která náhodou sestávala z telekinezních cvičení 
pro děti od tří do šesti let. Mezitím samozřejmě svět musí jít dál a on musí 
samozřejmě přispět svým dílem k jeho chodu. 
 Než se usadil ke stolu, vrhl rutinní pohled na tabuli se seznamem 
brašen. Z toho, co viděl, ztuhl v šoku. Vedle jednoho z čísel svítilo 
červené světlo – první od doby, co si pamatoval. Přečetl si číslo a 
zamumlal: „O.K., 674101. Tohle ti to vysvětlí.“ Vložil číslo do třídiče a za 
chvíli držel v ruce záznam. Ach ano, Hemingwayova brašna. Ten hňup si 
nepamatoval, jak nebo kde ji ztratil; tak jako pokaždé každý z nich. 
Kolovaly jich kolem stovky. 
 Alova zásada v takových případech byla nechat brašnu zapojenou. 
Tyto věci běžely prakticky samy, a tak bylo prakticky nemožné, aby se 
jimi ublížilo. Takže ten, kdo najde některou ztracenou brašnu, může mít 
povoleno ji používat. Vypneš ji a máš sociální ztrátu – necháš ji v provozu 
a může vykonat něco dobrého. Jak tomu rozuměl, a v tomto případě ne 
moc dobře, tato věc nebyla „zcela využita“. Temporalista se mu pokoušel 
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vysvětlit, ale jen s malým úspěchem, že prototypy byly ve snímači 
přenášeny přes sérii bodových událostí transfinitní kardinality. Al se 
nevinně zeptal, jestli to znamenalo, že prototypy byly přenášeny, tak 
říkajíc, po celou dobu, a temporalista si myslel, že si dělá legraci a 
rozzlobený odešel. 
 „Rád bych ho viděl, jak to dělá,“ pomyslil si Al zachmuřeně, když se 
pomocí telekineze přenesl do komunikační kabiny a nejprve se opatrně 
přesvědčil, že kolem nejsou žádní medici. Do prostoru kabiny řekl: 
„Policejní šéf,“ a pak policejnímu šéfovi: „Byla spáchána vražda 
lékařským nástrojem Sada 674101. Ta byla ztracena před několika měsíci 
jedním z mých lidí, dr. Johnem Hemingwayem. On nemá ponětí, jak k 
tomu došlo.“ 
 Šéf policie zaúpěl a řekl: „Zavolám mu a vyslechnu ho.“ Byl též 
udiven odpovědí, a dozvěděl se, že ke vraždě došlo zcela mimo jeho 
jurisdikci. 
 Al chvíli stál u desky s červeným světlem, vyvolaným odcházející 
životní silou, která jako svůj poslední čin vydala varování, že Sada 674101 
je ještě ve vražedných rukou. Al s povzdechem vytáhl zástrčku a světlo 
zhaslo. 
 

*   *   *   *   * 
 
 „Jó,“ ušklíbla se žena. „Budeš si pohrávat s mým krkem, ale 
nebudeš s tou věcí riskovat svůj vlastní!“ 
 Angie se usmála klidným sebejistým úsměvem, který tak šokoval 
otrlý personál márnice. Nastavila nůž z ‚kožní sady‘ nožů na dva až tři 
centimetry, dříve než si jím přejela po krku. S úsměvem, protože věděla, 
že ostří pouze odkrojí mrtvou ztvrdlou tkáň pokožky a živou tkáň pod ní, 
přičemž záhadně odsune stranou všechny hlavní a vedlejší cévy a svalovou 
tkáň – 
 S úsměvem, když nechala nůž, aby se tajemně vnořil do krku a jeho 
mikrotomové ostří přestřihlo hlavní a vedlejší cévy, svalové tkáně a hltan, 
si Angie přeřízla hrdlo. 
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 V několika minutách poté, co přijela policie, přivolaná ječící paní 
Colemanovou, nástroje začaly rezavět a baňky, ve kterých předtím bylo 
cévní lepidlo, shluky růžových, pružných plicních sklípků, náhradní šedé 
buňky a cívky nervových receptorů, obsahovaly nyní pouze černý sliz a po 
otevření se z nich řinuly odporné rozkladové plyny. 
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