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Chvěl se, třásl, nemohl to zastavit. Choulil se v nejtemnějším koutě staré polorozpadlé 

budovy, která ještě nedávno sloužila jako nákupní centrum kypící radostí a smíchem lidí, 
a dlaněmi si zakrýval uši. Tiskl ruce na svou hlavu vší silou, aby neslyšel výkřiky a steny 
všudypřítomného utrpení. Po buclatých tvářích mu stékaly horké slané slzy, světlé vlasy mu 
neupraveně trčely do všech stran. Nevnímal to. Lehce se kolébal zepředu dozadu a přál si, aby 
se na tuhle prokletou modrou planetu nikdy nedostal. 

Začal si tiše pobrukovat A Hard Day’s Night od Beatles, což byla jedna z mála věcí, 
kterou si na Zemi zamiloval, a soustředil se na každé jednotlivé slovo, jako by jej chtěl 
rozebrat na nespočet maličkých kousků. Potřeboval se odpoutat od toho, co kolem sebe 
dennodenně viděl. Co zažíval. 

„Musíš se uklidnit, Same,“ mumlal sám k sobě, ovšem bez úspěchu. Cítil se pořád hůř. 
Zajíkl se, pláč mu svíral hrdlo. Říkal svým vládcům, že odletět zkoumat tuhle malou 

planetu miliardy světelných let vzdálenou od jeho domova byla hloupost. Nebetyčná hloupost. 
Pozorovali lidi. Po staletí je pozorovali. Vždycky ovšem z dostatečné vzdálenosti, 
nezúčastněně, jeho druh se choval jako… jako badatelé, kteří sledují cosi nevyzpytatelného 
a velmi nebezpečného. Čímž se člověk bezpochyby titulovat dal. Byli svědky neuvěřitelných 
zvěrstev. Vraždy, lži, intriky a utrpení. 

Sam se nedivil, že se v celém Vesmíru po tisícovky let nenašel nikdo, kdo by toužil 
navázat s tímto krutým druhem jakékoli spojení. Každá alespoň trochu rozumně uvažující 
bytost se od lidí zákonitě musela držet co možná nejdál. A přesně to on doma prosazoval. 
Ovšem nikdo jej neposlouchal. Mocná Šestka, vládnoucí skupina, si umanula, že je načase 
infiltrovat se mezi obyvatele planety Země a pokusit se zjistit, zda jsou skutečně odsouzeni 
k záhubě, či existuje nějaká naděje na jejich nápravu. A pomyslné Kolo štěstí, v tomto případě 
tedy spíš Kolo čpavé smůly, se zastavilo právě na jeho jménu. Na jménu největšího skeptika. 

Nechtělo se mu ten úkol přijímat. Viděl dost. Sonda, již k Zemi vyslali, jim denně 
posílala obsáhlé zprávy o lidském chování, a přestože jeho druh neznal vyloženou nenávist, 
při pohledu na obrázky plné neštěstí pocítil něco, co se jí až nebezpečně podobalo. 
Nepříjemné pálení v těle, které se vmžiku změnilo ve stravující oheň. 

Nikdo se však Sama neptal. Neměl na výběr. A tak když jej před sedmi měsíci jednoho 
rána vysadili za městem s názvem Londýn uprostřed hustého neprostupného lesa, nezbývalo 
mu než poraženě sledovat, jak ta velká loď ze stříbrné oceli startuje bez něj a vrací se na 
jediné místo, které kdy považoval za domov. 

Ocitl se sám.  
Sám mezi lidmi. 
A měl strach. 
Přežíval bez povšimnutí. Pozemšťané tomu říkali na ulici. Splynul s anonymním davem 

těch nejchudších, nemocných, kteří po turistických stezkách žádali o almužny, plakali, prosili 
nebo se snažili oprášit něco z toho mála, co snad kdysi uměli. Trhalo mu to srdce. Jak vůbec 
mohly v lidské společnosti existovat tak propastné rozdíly? Bylo to lhostejností? Sobeckostí? 
Sebestředností, jimž byl lidský druh tolik znám? 

Sam vykřikl, když se zvenčí ozvala další ohlušující rána. Podlaha se pod ním chvěla, 
z temných hlubin k povrchu stoupalo hrozivé dunění, jako by se už dál ani samotná Matička 
Země nedokázala dívat na obraz zkázy, který za sebou ty hloupé smrtelné bytosti 
zanechávaly. 



Začalo to před pár dny. Jednoho nevinného slunného odpoledne. V čase, kdy maminky 
chodily s dětmi na procházky a vytížení manažeři si dopřávali svou odpolední siestu. Tehdy 
se z dálky, jakoby zhmotněné z ničeho, přihnaly obrovské hlučné bombardéry a začaly ze 
svých těl spouštět na zem jakési neznámé tmavé předměty. Podobaly se obrovským 
rampouchům, jimiž byla pokryta polovina Samovy domovské planety. Nic takového ještě 
neviděl. A ve chvíli, kdy dopadly doprostřed kulatého náměstí plného lidí, pochopil, že začalo 
něco moc zlého. 

Stačil se jen zmateně rozhlédnout kolem sebe, když ta věc vybouchla. Svět se proměnil 
v oheň, lámající se kámen a uši drásající křik několika stovek hrdel. Dostal se doprostřed 
totálního chaosu. Zranění utíkali všemi směry, klopýtali vstříc zdánlivému bezpečí. Sténali, 
modlili se, po špinavých tvářích jim stékaly slzy. 

Sam se pokusil navázat kontakt se Šestkou. Obyčejný náramek na širokém zápěstí, 
jediný komunikátor s jeho světem, se však k životu neprobral. Mlčel. Nespojil jej s řídící 
jednotkou, nenabídl mu pohled do nekonečného prostoru ozářeného nádhernou hvězdnou 
mlhovinou. 

Byl skutečně sám. 
Náhle dům po jeho levici vyletěl do povětří. Neváhal ani vteřinu. Rozběhl se pryč 

z centra a běžel tak dlouho, dokud měl kam. Necítil únavu, jeho tělo bylo na extrémní fyzické 
výkony perfektně připravené, vnímal jen ochromující hrůzu. 

A jak zjistil, na venkově to vypadalo ještě hůř. Dřív úrodná půda nasákla krví, 
majestátní statky a dřevěné roubenky se proměnily v doutnající suť. 

Vrátil se proto do města. Kde našel úkryt v několikapatrovém obchodním domě. On 
a spousta dalších lidí. Choulili se k sobě, zornice hrůzou rozšířené. Děti si špitaly, sténaly, 
rodiče se je marně snažili tišit. 

Od té osudné chvíle muselo uplynout už několik dnů. Netušil, jak dlouho se tam skrývá. 
Hlasy naříkající bolestí postupně utichaly, ačkoli je Sam ve své hlavě slyšel pořád. 
Rozplynuly se i tlumené hovory, zmizely kroky po zaneřáděných chodbách. Samův neklidný 
dech byl tím jediným, co vyplňovalo prostor. 

Poprvé po velmi dlouhé době zvedl hlavu. Obklopovala jej temnota, neviděl si ani na 
špičku nosu, všude vládlo znepokojivé ticho.  

Ach, ti lidé… Sam nechápal. Vždyť měli nádhernou planetu. Bohatou, dokonalou 
a chovali se k ní jako ke spalovně odpadu. Jako je svému otrokovi. A co teprve vztahy mezi 
jimi samotnými. Když chtěli jeden druhého urazit, nazývali se zvířaty. A přitom i ona se 
chovala mnohonásobně lépe.  

Ačkoli… Ani tady, v této době, neexistovala kolektivní vina. Žily tu světlé výjimky, 
i když jich Sam nepotkal mnoho. Bohužel takoví jedinci byli jako zrnka písku v nekonečné 
poušti. Těžko se hledali, ještě hůř něco měnili. 

Sam popotáhl a opatrně se vytáhl na nohy. Co bude dál? Kam půjde? Jak si poradí? 
Klopýtal po ostrých střepech, popraskaném betonu, překračoval rozervané textilie ve 

všech odstínech rudé i modré. Široký vchod zel proti němu do noci jako chřtán nebezpečného 
zvířete, v pantech neklidně sténalo jediné křídlo dřevěných dveří. 

Vyšel ven a vzhlédl k obloze. Hvězdy na ní zářily jako ještě nikdy předtím. 
Zvedl ruku a namířil dva prsty k nebesům. Třeba ho někdo začne postrádat. Třeba je 

fakt, že tak dlouho nepodal žádnou zprávu, donutí vyslat za ním průzkumný oddíl. 
Semkl víčka a zhluboka se nadechl. Děj se, co má se stát. 


