
Svoboda bez hranic  

Paranoicus Maximus 

 

 

Publikováno s laskavým svolením autora.  

Zdroj http://www.pismak.cz 

"Nadporučík Musil se omlouvá, přijde asi za patnáct minut", zdvořile se usmála dozorčí. 

"Zatím se posaďte. Budete chtít čaj nebo minerálku?"  

"Čaj. S cukrem."  

Roman si vybral křeslo u protilehlé stěny recepce. Z hromádky novin a časopisů nedbale 

rozhozených na konferenčním stolku vytáhl The Guardian a zběţně jím zalistoval. Britský 

prezident se setkal s čínským císařem v Nankingu, řval titulek na prostřední dvojstraně. 

Roman se začetl do textu.  

"Váš čaj, pane." Dozorčí před něho postavila šálek kouřící tekutiny, dva sáčky cukru poloţila 

vedle.  

"Děkuju vám", vzhlédl od novin.  

Má zelený oči, pomyslel si, kdyţ se jejich pohledy na okamţik setkaly. Věnovala mu další 

zdvořilý úsměv a zvolna se vracela ke svému stolu. Roman se zájmem sledoval postavu v 

šedomodré uniformě. Hladká, přiléhavá sukně nad kolena, černé lodičky, nádherné nohy a 

krátce střiţené, rezavé vlasy. Romana uniformy nikdy nepřitahovaly, ale stejnokroj důstojnic 

Národní bezpečnosti se od luxusního kostýmu liší jen azurovými výloţkami na límečku.  

Dozorčí se posadila k polokruhovému stolu a Roman rychle sáhl po sáčku s cukrem.  

Potkat ji tak někde jinde, říkal si, kdyţ míchal čaj. Vrátil se k rozečtenému článku.  

Co kdybych se s ní dal do řeči? Přistihl se, jak přes okraj novin kradmo pozoruje nohy v 

černých lodičkách. Ale tady je to přece blbý. Zkusil se soustředit na čtení. Bezmyšlenkovitě 

přejíţděl očima po odstavcích, ale přitahován nepřekonatelnou silou se opět podíval jejím 

směrem. Dozorčí, plně zaujatá terminálem, ťukala do klávesnice. Jejich pohledy se náhle 

znovu setkaly. Roman cítil, jak rudne.  

"Pan Fiala? Dobrý den." Mladý, ani ne třicetiletý muţ ve špatně padnoucím saku stál přímo 

před ním.  

"Dobrý den." Roman odloţil noviny a vstal. "Jestli jste pan Musil, jdu za vámi." Záměrně 

nepouţil slovo nadporučík, aby zdůraznil své postavení civilisty, který s Národní bezpečností 

nemá nic společného.  



"Nebude vám vadit, kdyţ půjdeme po schodech? Je to v prvním patře, kousek odtud", 

ignoroval ho důstojník a kývl směrem ke schodišti. Na klopě jeho saka se zaleskl známý 

odznak.  

"Neţ bychom se dočkali výtahu, budeme tam dřív pěšky", vysvětloval Musil. V prvním patře 

jen kývl na stráţného, ten cosi vyťukal na klávesnici svého terminálu, a mříţ rozdělující 

chodbu se s tichým zabzučením odsunula stranou. Na holografické nástěnce nad schody se 

pravidelně střídala známá hesla.  

"A jsme tu." Musil poloţil dlaň levé ruky na snímač vedle jedněch dveří. Kdyţ potom 

zasouval identifikační kartu do čtečky, Roman zaslechl tiché cvaknutí zavírající se mříţe.  

Kancelář byla právě tak velká, aby se do ní vešel psací stůl, za něj rozloţité koţené křeslo, 

skříň u stěny a konferenční stolek se dvěma křesly, navlas stejnými jako v recepci. Roman 

přivřel oči před prudkým slunečním světlem dopadajícím sem zvenku.  

"Odpoledne tu bývá k nevydrţení", omlouval se nadporučík, kdyţ spouštěl ţaluzie v okně. 

"Jednou v červenci nám vysadila klimatizace - děs!"  

Roman zůstal stát uprostřed místnosti.  

"Vezmu si to předvolání, kdyţ dovolíte", natáhl Musil ruku. "A půjčím si na chvíli vaši 

identifikační kartu", dodal, kdyţ mu Roman podal obsílku. "Zatím se můţete posadit."  

Roman usedl do křesla u konferenčního stolku, Musil si sedl za psací stůl. Protáhl čtečkou 

Romanovu idkartu a klepl do klávesnice.  

"Nejdřív formality", zadíval se na Romana. "Jste Roman Fiala, narozený šestého dubna dva 

tisíce čtyřicet dva, bydlíte v Praze na Ţiţkově, Chelčického tři, jste podruhé rozvedený, syn z 

prvního manţelství, ze druhého dcera a syn, pracujete jako informatik, samostatně výdělečně 

činný - souhlasí to?"  

"Je to tak", kývl Roman zamračeně.  

"To s vaší starší dcerou mě mrzí", stáhl nadporučík soucitně koutky. "Terorismus je opravdu 

všude."  

Jasně, terorismus, říkal si Roman. Zuzana, jeho dcera z prvního manţelství, přišla o ţivot před 

čtrnácti dny při pouliční přestřelce. Lékař nejdřív tvrdil, ţe ji zabil výstřel z pušky, z takové, 

jakou pouţívají policejní odstřelovači. Později se ovšem dušoval, ţe se prý zmýlil, ţe šlo o 

poloautomatickou pistoli, oblíbenou zbraň překupníků. To také stálo v pitevním protokolu. Za 

měsíc se měla vdávat.  

Musil zamyšleně studoval displej terminálu. Nemluvil, jen občas ťukl do klávesnice. 

Několikrát přepečlivě prozkoumal Romanovu idkartu, i kdyţ obsahovala jen jméno, fotografii 

a osobní GUID drţitele. Při tom si Romana dlouze prohlíţel, jako kdyby našel nějakou 

nesrovnalost na fotografii.  

Pouští hrůzu. Romanova snaha nevěnovat nadporučíkovi pozornost byla při minimálním 

zařízení kanceláře předem odsouzena k neúspěchu. Co se na mě chystá vybalit? Byla snad 



Zuzana do něčeho namočená? Jeho zrak upoutala malá plyšová kočka vedle Musilova 

terminálu. Odkud ji jen zná?  

"Pěkná, co říkáte?", zareagoval Musil na Romanův upřený pohled. Pošimral hračku na bradě. 

Kočka přivřela oči, zaklonila hlavu a začala hlasitě příst. "Od dcery, abych si měl v práci s 

čím hrát." Kdyţ odtáhl ruku, hračka uraţeně mňoukla.  

No jistě! Přesně takovou dostala Zuzana od Karla ke dvacátým narozeninám. Myslel jsem, ţe 

je tak dojatá z tý hračky, neţ mi řekla, ţe se chtějí vzít ... je to náhoda nebo to narafičil 

schválně? Roman zavřel oči.  

"Tak, pane Fiala, asi víte, proč jsme si vás pozvali?" Nadporučík se opět věnoval terminálu.  

"To teda opravdu nevím," kůţe Musilova křesla zavrzala, kdyţ se nadporučík zaklonil 

dozadu. "Nic jsem neprovedl, daně platím řádně."  

"Jistě, to uţ jsme si ověřili." Nadporučík si zaloţil ruce za hlavou. Křeslo znovu vrzlo. "Dá se 

říct, ţe jste za vodou. Za hodinu konzultací si účtujete tolik, kolik si náčelník našeho oddělení 

vydělá za dva dny."  

"Taky patřím k nejlepším", Roman pocítil rostoucí zuřivost. "Ale zdaleka ne k nejdraţším. 

Někdo mi asi závidí ..."  

"Ne, vaše legální obchody nás opravdu nezajímají", uklidňoval ho Musil. "Vy přece ani 

nemáte zapotřebí přivydělávat si nějakými jinými obchody, viďte?"  

"Neţiju si špatně", připustil Roman.  

"Neţijete. Vaše drivery k mikrovlnkám z vás udělaly extratřídu." Musil poloţil ruce na 

klávesnici.  

"Neudělaly. Kdybych nebyl extratřída -" Roman zaryl prsty do křesla.  

"- neudělal byste ty drivery, já vám rozumím", pokýval hlavou Musil. "Obdivuji vás, pane 

Fiala. Jako kluk jsem taky chtěl být informatikem," zamyslil se. "Místo toho dělám úředníka s 

mizerným platem."  

"Tak jaký po mně chcete vysvětlení? Nebo proč jste mě obeslali?" Roman vstal. "Ulice jsou 

plný teroristů, ale Národní bezpečnost má starosti o mý sazby. Jsem zatčenej, nebo můţu 

odejít?"  

"Můţete, zavolám stráţnému, ať vám otevře," natáhl Musil ruku k mikrofonu. "Ale vysvětlení 

dosud nebylo nepodáno, naše předvolání jste dostal -"  

Zevnitř byly dveře opatřeny obyčejnou klikou. Roman je otevřel.  

"- takţe máme právo nechat vás předvést. Kdykoli. Ten kontrakt podepisujete zítra v sedm?"  

Roman dveře opět zavřel.  



"Tak je to lepší", usmál se shovívavě nadporučík, kdyţ Roman zdrceně dopadl zpět do křesla. 

"Pochopte přece, nikdo vás neobviňuje ze ţádného zločinu." Vstal, přistoupil k Romanovi a 

podal mu jeho idkartu. "Dáte si čaj?"  

"Díky, před chvílí jsem jeden dopil", zavrtěl hlavou Roman. "Mohl bych dostat kafe?"  

Zarazil se. Musil si ho bez úsměvu upřeně prohlíţel.  

"Naštěstí nejsme na protidrogovém. Budu dělat, ţe jsem vaši odpověď přeslechl," zamířil ke 

dveřím. "Přinesu vám minerálku, ano?"  

Vyšel ven, aniţ počkal na odpověď.  

Asi po dvaceti minutách čekání Roman pocítil nutkavou chuť podívat se na displej terminálu. 

Jeho osobní údaje, kterými se Musil před chvílí určitě probíral, tu byly na dosah ruky. Kdo 

nikdy nezatouţil zjistit, co o něm vědí ti druzí? Stačilo by jen udělat několik kroků a naklonit 

se přes stůl ...  

Co kdyţ je to celý jen nějaká provokace? Musil třeba sedí ve vedlejší kanceláři a čumí na mě 

nějakou skrytou kamerou. Rozhlédl se po stěnách. To by mě taky mohlo přijít pěkně draho. 

Roman se rozhodl. Radši ať si myslí, ţe beru úřady váţně.  

"Omlouvám se, nemohl jsem sehnat skleničky." Nadporučík neohrabaně zápasil s dveřmi. 

Dvojici nevelkých sklenic svíral v pravé ruce, loktem tiskl k tělu dvě charakteristicky 

tvarované lahve. Levá ruka se pokoušela nacpat idkartu do kapsičky u košile. Roman si ho 

zkusil představit, jak se před několika okamţiky pokouší s plnýma rukama otevřít kancelář. 

Levá ruka na snímač, do deseti vteřin idkarta. Pobavilo ho to.  

"Pozvali jsme si vás kvůli podání vysvětlení", Musil rozkládal po konferenčním stolku svůj 

náklad. "Skutečně si jenom potřebujeme něco ujasnit, nic víc." Přitáhl si zbývající křeslo a 

sedl si naproti Romanovi.  

"Kdyţ se to stalo ... Zuzaně, řekl jsem všechno, co jsem věděl." Roman sklonil hlavu. "Máte 

něco proti mně nebo - "  

"Nejspíš jste ani nic špatného neudělal, ale mohl by jste", nadporučík ztišil hlas. "A my jsme 

povinni vám to vysvětlit dřív, neţ bude pozdě, chápete? Národní bezpečnost podává 

vysvětlení vám!" skoro šeptal.  

"O co tady, sakra, jde?" Roman upřeně hleděl na šedomodrý koberec.  

"Řekněte mi, programujete ještě?" odpověděl Musil otázkou. Otevřel láhev s minerálkou a 

napil se přímo z ní. S pohledem upřeným na nepouţité sklenice se na okamţik zarazil, krátce 

pohlédl na Romana, pokrčil rameny a napil se znovu.  

"Jistě, občas ano." Roman zkoušel odhadnout stáří koberce. U dveří je uţ trochu prošlapanej. 

Tři, čtyři roky?  

"Ale proč? Vy, extratřída ..." Skrytá výčitka trčela z nedokončené otázky jako namířená 

zbraň. Pistole, zavírací nůţ, kus vodovodní trubky nebo mezikontinentální střela.  



Kdyţ hrajete první ligu jako informatik na volné noze, nepotřebujete programovat. To je 

vyhrazeno těm méně úspěšným. Čistá týmová práce, čtrnáct hodin denně, šest dní v týdnu, 

plně nahraditelné součástky dokonalého mechanismu některé softwarové společnosti, pod 

vedením Komunity. Jen ti nejlepší někdy dokáţí - ve svém volném čase, přirozeně - vytvořit 

něco, co jim získá jméno, aby se mohli stát informatiky třetí, druhé nebo dokonce první ligy. 

Například nějaký driver.  

"Baví mě to. Vy neděláte nic jen tak pro zábavu?" Roman se přestal zajímat o koberec. Má 

ten chlap vůbec nějaký záliby? Chodí na fotbal, do hospody, nebo aspoň čumí na televizi?  

"Aha. A co například programujete?" Musil, lokty opřené o kolena, se zájmem hleděl na 

Romana.  

"Zkouším vylepšovat drivery, nové funkce jádra -"  

"Bezpečnostní funkce taky?"  

"Mnohé jsou přímo v jádře -" A sakra.  

"Jinými slovy - ano." Musil nehybně civěl na Romana.  

"Ano." To přece není fér. Ty funkce znají v branţi snad všichni.  

"Znáte dohodu o nedovoleném šifrování?" Musil si zamyšleně prohlíţel své ruce.  

"Jistěţe znám, do čeho mě to chcete namočit?" Roman skoro vyskočil. "Komunita mi to 

schválila, ověřte si to."  

"Ověříme. Kdyţ bude potřeba, ověříme. Co ještě programujete?"  

"Zkouším dát dohromady takovou hru -" doprdele!  

"Hru? To mi snad ani neříkejte! Nevíte snad, ţe podle směrnic Komunity mají počítače - "  

"- slouţit k počítání. Ale to je přece metafora. A ţádná úmluva přece nezakazuje ..."  

Stejný pohled, jako kdyţ před chvílí poţádal o zakázanou drogu. Smutný, zkoumavý, bez 

úsměvu.  

Tak teď jsem šlápnul vedle. Napíše jim, ţe jsem názorově nespolehlivej ...  

"Nezakazuje, to je pravda." Musil se odmlčel.  

Roman otevřel láhev a minerálkou naplnil sklenici. Blonďatý chlapeček na etiketě lahve se 

stupidně tlemil.  

"Nic dalšího neprogramujete? Nezapomněl jste na nic?"  



"Myslím, ţe ne ... nezapomněl." Roman do sebe naráz obrátil celou sklenici. Černá, zlatá, 

stříbrná, prohlíţel si odznak na Musilově saku. Mám ho na svým svátečním obleku. Do práce 

ho nenosím. Nadporučík vstal a přešel k oknu. Štěrbinami v ţaluziích vyhlíţel ven.  

"A co ten editor?" vyštěkl náhle, stále obrácen zády k Romanovi.  

"Editor?"  

"Textový editor, co jste letos v květnu poskytl Zdeňku Bláhovi, narozenému devátého srpna 

dva tisíce padesát jedna ... jeho manţelka byla naštěstí tak rozumná, ţe nám to přišla sama 

říct." Ze zásuvky psacího stolu vytáhl připravený list z obou stran pokrytý drobným písmem.  

"To byla přece spíš pracovní pomůcka", potřásl Roman hlavou.  

"My jsme si Bláhu předvolali, řekl nám zajímavé věci ... o té vaší pracovní pomůcce", zastavil 

se před Romanem. "Chcete vidět protokol?" Natáhl k němu ruku s potištěným listem.  

Roman zběţně prohlédl list a odloţil jej na stolek. Bezradně pokrčil rameny.  

"Řekněte mi, k čemu právě vy můţete potřebovat textový editor?"  

"Trochu píšu ... to asi víte", řekl nechápavě.  

"Myslíte vaše odborné články a knihy? Četl jsem něco na Rootu, ta vaše teorie 

meziplanetárních sítí je velice odváţná." Znovu si sedl ke konferenčnímu stolku, naproti 

Romanovi. "A ta vaše poslední kniha ... Opuštěná města, to bylo o diverzifikovaných 

duplicitách, ţe ano?"  

Ty vole, tenhle toho zná ... nějakej specialista.  

"Celá kniha se přece nedá uloţit do čtyřiašedesáti kilobajtů. A dostupné editory ..."  

"Vy ukládáte svou práci do vašeho počítače?" Musil ho probodával pohledem.  

"Jsem klidnější, kdyţ mám všechno po ruce", namítl chabě Roman.  

"U providera se přece všechna data mnohonásobně zálohují, redundantní systémy pro 

ukládání informací, pane Fiala, vţdyť tohle víte sám nejlíp!"  

"Nechci, aby to někdo četl, neţ to ... dokončím."  

"Podle platných úmluv je kaţdý provider povinen zabezpečit data klientů, to přece taky víte."  

"Kdyby se úmluvy neporušovaly, asi byste dělal něco jinýho"  

"Vy jste jednu úmluvu málem porušil"  

"Prosím vás -"  

"Ano, víte vy vůbec, s jakými lidmi se ten Bláha stýká?"  



Roman si dolil sklenici. Neodpověděl.  

"Naštěstí jsme to včas zjistili. Brzy vás měl poţádat, abyste do té vaší pracovní pomůcky 

přidal funkci binárního čtení a zápisu."  

"Měl poţádat?"  

"Ovšem, vţdyť on je členem jedné skupiny překupníků", přisunul k Romanovi potištěný list. 

"Přečtěte si to přece."  

"Zdeněk a gangster?"  

"Váš editor je zatím téměř legální, ale aţ byste přidal poţadované funkce, byl by stoprocentně 

nelegální. Překupníci by vás pravděpodobně začali vydírat."  

"Co by ode mne asi tak mohli chtít?"  

"Dokončit a šířit ten jejich operační systém." Musil vstal, zaloţil si ruce za zády a dlouhými 

kroky přecházel sem a tam.  

"Operační systém?" Roman si připadal trochu hloupě, kdyţ z křesla vzhlíţel k rázujícímu 

důstojníkovi. "Ale proč?"  

"Něco vám ukáţu", Musil znovu otevřel zásuvku.  

"Podívejte, to je jejich časopis. Vydává ho jejich centrum v Americe, tajnými kanály ho 

dopravují k nám, překládají a tisknou ho na nelegálních tiskárnách." Podal Romanovi několik 

ohmataných sešitů.  

Roman jeden z nich náhodně otevřel. Programátorské triky, datové struktury, 

nedokumentované funkce hadrwaru.  

"Ale to není nic špatnýho ... toho je přece na Síti plno", vracel Musilovi sešity.  

"Ţe ne? Tak se podívejte sem." Musil nalistoval stránku a přidrţel ji Romanovi před očima. 

"A ještě sem a sem." Otevíral jeden sešit po druhém, pokládal je před Romana na konferenční 

stolek. Některé odstavce byly zvýrazněny červenou barvou.  

"To je návod na vytvoření komponentově orientovaného operačního systému. Ten váš editor 

dokáţe zpracovat a uloţit šestnáct megabajtů, ale s tímhle kaţdý školák za jedno odpoledne 

vytvoří editor, co zvládne stovky gigabajtů."  

"K čemu by někomu byly stovky gigabajtů?"  

"Správně, k ničemu! Ale lidi přestanou spoléhat na providery, začnou si ukládat všechna data 

do svých počítačů a - " Musil ukázal na Romana jako učitel na ţáka.  

"- provideři začnou krachovat", dokončil sklesle Roman.  



"Vypukne hospodářská krize, kdyţ se rovnou nezhroutí celé hospodářství." Musil se 

vítězoslavně posadil za psací stůl. "To je ohroţení bezpečnosti státu. O podrývání autority 

Komunity nemluvě."  

Vypadá trochu jak Napoleon. Řekl mu to někdo? Asi ne. Roman potlačil chuť to nedopatření 

napravit.  

"Ale licence na počítače pro osobní potřebu jsou přidělovány Komunitou", namítl raději.  

"Překupníci zaplaví černý trh nelegálními počítači", ušklíbl se Musil. "V Americe, v Kanadě i 

v Argentině mají celou síť neregistrovaných továren."  

"To je ale jasné porušení mezinárodních úmluv", vyrazil ze sebe Roman. "Vlády jim to přece 

nebudou tolerovat!"  

"Ve skutečnosti je to tajný projekt americké vlády", konstatoval Musil pohřebním tónem. 

"Víme, ţe to organizuje CIA."  

"To přece není moţný." Roman se napil. "Američani jsou naši spojenci. Skoro sto let."  

"Je to mnohem horší. Nejprve chtějí způsobit chaos, potom plánují převzetí moci. Zbaví nás 

svobody volby!" Musil smutně triumfoval.  

"Úmluvy přece zaručujou svobodu volby kaţdému člověku." Ta neuvěřitelně pitomá teorie o 

mezinárodním komplotu Romana dokonale znechutila. "Texťák nebo celej operační systém 

..."  

"Samozřejmě. Seven Portals nebo Rotten Cat, Bílý Buddha a pro náročné třeba Schwarze 

Fahne."  

"Existuje vůbec nějaká svoboda mimo unix?"  

"Linux, pane Fiala, Linux. Existuje v tolika rozmanitých formách, ţe v něm kaţdý můţe 

rozvinout a uplatnit vlastní svobodu." Musil trpělivě opakoval slova, o kterých věděl, ţe je 

Roman dobře zná.  

"Asi ano," potvrdil Roman, i kdyţ se mu chtělo říct, ţe kaţdý člen Komunity.  

"Jistěţe ano. Ostatní systémy jsou překonané, to víte sám. Snaţí se zlákat lidi uţivatelským 

rozhraním, různými neuţitečnými ozdobami, pak je přesvědčí, ţe na počítačích lze hrát hry, 

malovat obrazy nebo komponovat hudbu. Odtud je uţ jen krok k návratu monopolu." Musil 

řečnil jako na nějaké schůzi.  

"Ale co mám dělat já?" Ze všeho nejvíc se Romanovi chtělo odejít, co nejdřív ukončit ten 

nikam nevedoucí rozhovor.  

"Přerušíte s tím Bláhou veškeré styky. Veškeré, rozumíte?"  

"To přeháníte, to není moţné, Zdeněk je fajn chlap." Musím se ho na to zeptat, Musil jen 

blafuje.  



"Ještě mi nevěříte? Něco vám řeknu. Zuzanu, vaši dceru, zastřelili na ulici za bílého dne", 

nahrbil se Musil nad psacím stolem.  

Romanovi náhle vyschlo v krku. Ten hajzl! Proč to zas vytahuje?  

"Lékař s vámi nejdřív mluvil o dalekonosné pušce, později změnil názor. Ale vaši dceru zabil 

odstřelovač, ovšem ne policejní. Překupníci jsou dokonale vyzbrojeni a vaše dcera se nestala 

náhodnou obětí přestřelky. Byla to chladnokrevná vraţda -", dramatická pauza - "část boudy, 

kterou na vás ušili."  

"Tak proč doktor napsal, ţe to byla pistole?" Láhev od minerálky byla zoufale prázdná.  

"Poţádali jsme ho o to. Dokáţete si představit tu paniku, kdyby se ven dostala zpráva, ţe 

překupníci mají lepší zbraně neţ pistole? Ţe zaměstnávají odstřelovače? Je mi líto vaší dcery, 

ale musel jsem vám to říct." Musil si Romana soucitně prohlíţel.  

"Ale Zdeněk moţná tohle neví ... Třeba si jenom chtěl koupit počítač ... bez licence", zasípěl 

Roman.  

"Je to na vás. Kdyţ s nimi neskončíte, budeme to muset ohlásit Komunitě. To by znamenalo 

vaše okamţité vyloučení ... vaše licence na vlastní počítač vyprší za tři měsíce. To byste se asi 

musel spokojit s pouhým terminálem ... vaši noví zákazníci by si asi nemohli dovolit platit 

vám takové horentní částky za konzultace. Ale programování vás přece baví, ne? Tak byste se 

k tomu zas mohl vrátit." Musil hovořil věcně, v jeho hlase nebyl ani stín výsměchu nebo 

dokonce nepřátelství.  

Je zhola nemoţné získat po čtyřicítce místo programátora. Kdo se nejpozději v pětatřiceti 

neuchytí na volné noze, má jedinou starost: neztratit místo. Stárnoucí programátor je postupně 

přeřazován na hůře a hůře placenou práci a doţije-li se důchodu, ocitá se zcela bez prostředků. 

Našetřit neměl z čeho. U překupníků je ale vţdycky dost dobře placené práce ... jen krok, a je 

z vás zločinec.  

"A kromě toho, za vaše články a knihy jste jistě obdrţel nějaký honorář."  

"Ano, to je pravda."  

"No vidíte, psal jste je určitě na legálních nástrojích, viďte? A úmluva Open Source čtyři 

jasně zakazuje přijmout jakoukoli odměnu za cokoli vytvořeného s pouţitím nástrojů, na něţ 

se vztahuje. Zákaz práce v oboru od pěti do dvaceti let. Teď je vám čtyřicet dva ... Skutečně 

vám ten Bláha stojí za to?"  

Tučňák na klopě Musilova připomínal toho chlapečka z etikety.  

"Netušil jsem, ţe zákeřně vraţdí lidi." Roman měl pocit, ţe se v příštím okamţiku začne dusit.  

"Podívejte, svět nepředěláme, vy ani já." Musil teď hovořil přátelsky, byl Romanovi najednou 

docela sympatický. "Ale děláme, co můţeme. Já obvykle honím zločince, málokdy si 

popovídám se slušným člověkem - jako třeba dneska s vámi - a vy zas pomáháte lidem s 

jejich problémy. Tak si to nebudeme dělat ještě horší. Podepíšete mi protokol ... tu část, jak 

jsme mluvili o vaší dceři, tu tam dávat nebudeme, co říkáte?"  



Roman jen beze slova přikývl. Musil mu na displeji ukázal záznam rozhovoru a diskrétně se 

odvrátil, kdyţ Roman zadával PIN svého podpisu.  

"Ještě vás musím upozornit, ţe se před nikým nesmíte zmiňovat o detailech našeho rozhovoru 

a ţe nám máte dát vědět, kdyby se Bláha pokusil vás kontaktovat," uzavřel věc nadporučík a 

otevřel dveře. "My si samozřejmě taky všechno necháme pro sebe, nikomu nic hlásit 

nebudeme."  

"Vidíte sám, Národní bezpečnost lidi neţere," vtipkoval na chodbě. "Málem jste se namočil 

do ošklivé věci, ale všechno se nakonec vysvětlilo."  

Stráţný bez vyzvání otevřel mříţ.  

"Kdybyste něco potřeboval, můţete se se mnou kdykoli spojit. Nashledanou." Podal mu ruku, 

ale dolů s ním nešel. Roman by ho nejraději objal. Snad proto, ţe rozhovor konečně skončil, 

snad kvůli přátelskému závěru, zaplnila neurčitá euforie jeho mysl.  

V mezipatře se ohlédl. Nadporučík Musil mu nad schody s úsměvem pokynul. User Friendly - 

Admin Hostile, zářila stříbrná a zlatá písmena na černém pozadí holografické nástěnky.  

Zvláštní. Cestou nahoru jsem si toho vůbec nevšiml.  

"Tak uţ odcházíte?" zavolala za ním dozorčí v recepci.  

Roman se zarazil. Nevšiml si jí, prošel kolem ní bez pozdravu. Zářivý úsměv, ohnivé vlasy, 

přiléhavá sukně a černé lodičky. Vrátil se k jejímu stolu.  

"Promiňte, prosím, co děláte dneska večer?"  

 


