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Mým dětem k povzbuzení, 
aby hledaly pravdu. 



Marek Tasstain byl mlčenlivý muž. Mluvil o vě
cech jen tehdy, když už nebylo vyhnutí. 

Bylo tomu tak, i když jeho bratr Michael přišel 
o život při záhadné havárii letadla. Dlouho chodil 
mlčky svou cestou, dokud poněkud nepoodhalil po
zadí toho neštěstí. Ani on, ani ostatní rodinní pří
slušníci nevěděli, že jeho starší bratr pracoval pro 
ruskou tajnou službu. Marek o tom neměl tušení, 
dokud při prohledávání pozůstalosti nenašel kožené 
rukavice, které před léty bratrovi daroval. Obě měly 
uříznuté palce. Když se potkávali, vždy se zdravívali 
pěstí a vztyčeným palcem, což znamenalo, že je vše 
v pořádku. Michael by ty palce nikdy neuřízl, kdyby 
tím nechtěl něco naznačit. Později, když Tasstainovi 
bylo podezřelé přehnané uklidňování policie, vzrost
lo jeho podezření, že by mohlo jít o nehodu způ

sobenou násilím. Jako letec si našel záminku, aby 
mohl nahlédnout do interních výsledků vyšetřování 
a tak se dovědět, že oficiálně byl příčinou zřícení 
letadla teroristický útok, ale ve skutečnosti v tom byla 
ruská tajná služba. Od důstojníka letectva, který mu 
byl přátelsky nakloněn, se Tasstain dozvěděl, že jeho 
bratr „agent 727" letěl navázat spojení se západními 
pracovišti tajné služby. Tento úmysl byl odhalen 
a agent bez průtahů vyřazen. Při zřícení letadla a jeho 
následné explozi přišlo o život 65 cestujících a tří
členná posádka. 

Marek si byl jist, že jeho bratr přišel o život na 
útěku před hrozícím nebezpečím. Ale bylo mu ne
pochopitelné, že se obětí svých pronásledovatelů stal 
tak rychle. Konec konců spolupracovalo s přítelem 
i nepřítelem mnoho agentů, a přesto nebyli vyřazeni. 
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Na celém phběhu zůstalo mnohé záhadným, ale jed
no zjistil: jeho bratr sledoval od počátku svého pů
sobení určitý cíl. O jaký cíl šlo, to se měl dovědět až 
mnohem později. Další úsilí vypátrat o bratrově osu
du více zůstalo bezvýsledné. Michael Tasstain nebyl 
ani ženatý, ani se nenašel nějaký jeho přítel. Rodiče 
tu tragickou událost nikdy zcela nepřekonali a Marek 
se o svém bratru nemohl dovědět nic nového. Tak 
mu nezbývalo než přestat pátrat. Bratr byl sám na 
vině. Musel přece vědět, na co se dal. V uších mu 
zněl výrok dědečka, který říkával: Kdo se vydává 
v nebezpečí, ten v něm zahyne. 

Ale dlouho ho trápilo, že celou záležitost nemohl 
objasnit. Oba bratři si spolu dobře rozuměli, a tak 
Marek Michaelův tragický konec velmi těžce nesl. 
Začaly ho zaměstnávat otázky po smyslu života, 
o kterých dříve neuvažoval. Bývalo ho občas vidět, 
jak sedí zamyšlen se svislou vráskou na čele. Pak ale 
přišly nové úkoly a povinnosti, které daly vzpomín
kám na Michaela Tasstaina vyblednout. 

Marek Tasstain řídil oddělení pokusů a vývoje tis
kařských strojů. Byl považován za zkušeného odbor
níka, který vždy znovu renovací, patenty a vylepšo
váním docílil toho, že stroje vyrobené v jeho dílně 
patřily k nejlepším v oboru. Tato skutečnost mu vy
nesla účast na podniku a značné právo rozhodovat 
ve vedení firmy. Když nebyl se svými inženýry u ně
jakého pokusu, byl v konstrukční kanceláři nad no
vými plány. Nebo byl na jedné ze svých častých cest, 
řídil instalaci testovacích strojů, uzavíral obchody 
nebo vyjednával. Byl všude tam, kde bylo možné 
uzavřít pro firmu zajímavé smlouvy. Ředitelství pod-
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niku si vážilo jeho nepostradatelné vlastnosti zvládat 
rrůstrně i obtížná jednání. Je pochopitelné, že jeho čas 
byl zcela vyplněn. Mnoho oddělení si ho zvalo, aby 
jim poradil, a to nejen pro jeho odborné znalosti. 
Vážili si nejen jeho schopnosti výstižné interpretace, 
ale i přirozeného způsobu, s jakým přistupoval k li
dem. Avšak v žádném případě nebyl považován za 
přívětivého. Byl vyslovený bručoun, člověk se mu 
raději vyhnul. 

Firma se právě zabývala plánem zřízení pobočky 
v Rusku. Sověti se obrátili na vedení podniku s ná
vrhem, že by vyráběli v licenci tiskařské stroje pro 
celou východní Evropu i Asii. Plány, stavba, uvedení 
do provozu a později i řízení měly být v jedněch 
rukou. Tato zakázka skýtala naději na získání tolik 
pottebných nových odbytišť ve východních oblas
tech, kde se zdály být obrovské rezervy. 

Pobočka měla samozřejmě vyhovovat nejmoder
nějším nárokům. 

Proto byl Tasstain pověřen sestavením předběž
ného plánu, jeho projednáním se sovětskou stranou 
a případným vysvětlením podrobností. Při této práci 
byl jeho čas nabit do poslední minuty, takže si sotva 
mohl dopřát odpočinku. Dora Tasstainová, drobná 
a vnímavá žena, se občas pokoušela přimět svého 
manžela k tornu, aby si dopřál klidu. ,,Marku, tvoje 
zdraví nemůže vydržet takové trvalé vypětí nervů. 
Poseď si alespoň s dětmi a povídej si s nirrů." Vždyť 
ho znala a věděla, že překonává svůj vnitřní nepokoj 
ve společnosti dětí. Když mu seděly na kolenou ty 
dvě nejmenší z čtyřčlenného hloučku, dovedl hledět 
na svou ženu tak láskyplně, že ji to blažilo. Takové 
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klidné chvíle od počinku netrvaly však dlouho. Zno
vu a znovu byl puzen do práce. V podniku trávil celé 
noci. Konstruoval, korigoval, přijímal nebo zavrho
val plány a tvrdošíjně se prokousával množstvím 
návrhů a možností, které tak rozsáhlý projekt skýtal. 
Pak to dospělo tak daleko, že Tasstainovo oddělení 
mohlo předložit úplný balík plánů, vysvětlivek, na
bídek a rozborů. Nyní mohli být zástupci ruských 
míst pozváni k prohlídce závodu a předání i pro
jednání podkladů projektu. 

Návštěva z Východu se měla uskutečnit brzy. Jed
noho kalného dne stál Tasstain se svým asistentem 
doktorem Ottem v příletové hale letiště, kde čekali 
na „Iljušina", který měl přiletět s hosty z Moskvy. 

* 

Úkol, který tentokrát dostala Silvie Schmitzová od 
svých nadřízených, se nikterak nelišil od její běžné 
rutinní práce, takže byl brzy splněn. šetřením získala 
o Marku Tasstainovi obraz, který vzbudil její osobní 
zájem. Zpráva, kterou právě zakódovala, obsahovala 
nejdříve zmínku o Tasstainových přátelských vzta
zích s důstojníky letectva a o jeho letecké vášni. Pak 
byly popisovány jeho majetkové poměry a vypo
čítáno jeho vlastnictví. Dále byl uveden seznam jeho 
vynálezů a patentů, průběh jeho vzdělání a vojenské 
služby. V souhrnném posudku pak bylo napsáno: 
silná osobnost, harmonické rodinné poměry, dobré 
obchodní vztahy na světové úrovni. 

V ústředí si s těmito údaji budou jistě vědět rady. 
Počítala dokonce s tím, že je celý případ bude zarněst-
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návat i nadále. Když Silvie Schmitzová zprávu zakó
dovala, pevně ji srolovala, otevřela silné kuličkové 
pero, ukryla v něm papír a dala mu zmizet ve své 
kabelce. 

Byla spíše typem guvernantky. Po vnější stránce 
byla přísného zjevu, což jí někdy zjednávalo potřebný 
respekt. občas se však projevovala poněkud ulič
nickým způsobem. A měla vůbec originální nápady 
při práci. Pro úřednici tajné služby to bylo sice ne
zvyklé, ale prospěšné. Kromě toho byla považována 
za chladnokrevnou a schopnou rychlého rozhodo
vání, ačkoliv z těch, kdo ji znali, si nikdo nedokázal 
představit, jak taková prostá, zdrženlivá, někdy do
konce i plachá mladá dáma mohla přijít k takovýmto 
přívlastkům. 

Opustila svůj byt ve čtvrtém poschodí výškového 
domu ve středu města a vystřídala několik doprav
ních prostředků, aby se dostala na místo, kde se měla 
sejít se svojí spojkou. 

Předala zprávu přesně ve stanovenou dobu a pře
vzala nové pokyny. Pak Silvie Schmitzová nastoupila 
zpáteční cestu, aniž by utrousila slovo. 

* 

,, Vychytralý Rus", pomyslel si Tasstain, když si po
třásal rukou s panem Orlovem a vítal oba příchozí. 
Orlov mu plynulou němčinou představil svého prů
vodce: ,,Pan Bugičkov". Byl to typ askety, postavou 
menší než Orlov. Měl lhostejný výraz, ale jeho pohled 
byl tak ledový, že se Tasstain zachvěl. 

„Máme týden času a byli bychom rádi, kdyby naše 
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jednání byla do té doby ukončena," řekl Orlov vlídně, 
ale s rozhodností, když o několik minut později se
děli v autě, které je vezlo k hotelu. ,,Máme vše při
praveno," odvětil Tasstain. ,,Chcete-li, můžeme zítra 
uskutečnit prohlídku závodu a hned nato začít s jed
náním. Očekávám, že se jich zúčastní i zástupce vlá
dy, který má průběh jednání sledovat od samého 
počátku. Je možné, že na to týden postačí." 

Byl vlastně rád, že Rusové omezili dobu pobytu, 
protože se dalo očekávat, že ten týden bude velmi 
náročný. Zůstávalo ovšem otázkou, bude-li týden na 
vyjasnění všech věcných otázek stačit. 

„Dovolili jsme si uspořádat pro vás dnes večer 
malou recepci v hotelu. Můžete se tam seznámit s ve
dením podniku, případně s osobami, které se na pro
jektu podílejí. Pochopitelně tam mohou být řešeny 
i některé otázky. Jsme vám ostatně kdykoliv k dis
pozici. Můj asistent dr. Ott i já jsme se na dobu vašeho 
pobytu zcela uvolnili pro vás." 

Orlov zdvořile poděkoval, zatímco ten druhý hle
děl upřeně před sebe, jako by se ho to vůbec netýkalo. 

Mezitím dojeli k hotelu. Jen Bugičkov si povšiml, 
že je celou dobu sledoval taxík. Když je teď míjel, 
poznal ženu, která v něm seděla. Znal ji a věděl, že 
s nimi brzy naváže spojení. 

Tasstain jel domů zamyšleně. Nevěděl, co si o těch 
dvou má myslet. Připadalo mu, jako by si vzájemně 
nedůvěřovali. 

Orlov byl zřejmě odborník, zatímco Bugičkov vy
padal spíš na stranického funkcionáře. Brzy se uvidí. 
Zatím si tím nechtěl lámat hlavu. 

Tasstain se dosud příliš nezamýšlel nad zeměmi 
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Východu a jejich obyvateli. Neznal jejich způsob ži
vota, mentalitu a zvláštnosti. Ale návštěva Rusů 
vzbudila jeho zájem. Proto si umínil, že se bude Orlo
va, který mu byl sympatičtější, vyptávat, jak to jen 
bude možné. Chtěl nyní věnovat Rusku hodně po
zornosti. Kdyby mohl lépe poznat tamní lidi, bylo 
by to užitečné za předpokladu, že se zakázka usku
teční. 

Sdělil své první dojmy několika mužům na ředi
telství, ujistil se, že se dr. Ott stará o poslední přípravy 
v hotelu a pak se připravil na večer. 

Hotel Kontinental převyšoval svými 20 poscho
dími většinu budov vnitřního města. Zdálo se, že 
jasně osvětlená okna průčelí naznačují význam toho, 
co se odehrává uvnitř budovy, která je místem mezi
národního setkávání. Někde občas tajuplně zhaslo 
světlo, jinde se opět objevilo, jakoby signalizovalo 
příchod důležitého hosta. 

Ve 4. patře očekávalo vedení hotelu hostitele a hos
ty z Ruska. Ve chvíli, kdy dr. Ott před zahájením 
recepce ještě jednou vše kontroloval, zaklepal někdo 
na dveře pokoje č. 648. Bugičkov otevřel. Stála před 
ním pokojská. Byla to Silvie Schmitzová. Nepohnul 
ani brvou, když se ho ptala, jaké má přání. Zeptal se 
po cigaretách a ona mu předala krabičku. Pak udělala 
způsobný úklon a zmizela za dveřmi s označením 
,,Jen pro zaměstnance". Její druhý úkol byl splněn! 

Bugičkov dvakrát otočil krabičkou, otevřel ji a vy
jmul z ní cigaretu. Byla to bílá trubička, kterou roz
šrouboval. Mohl z ní vyjmout film veliký asi jako 
pohlednice. Pouhým okem se na něm nedalo nic 
poznat. V ložil film mezi dvě skleněné destičky, které 
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pak vsunul do otvoru svého aparátu. Při pohledu 
do objektivu manipuloval malým knoflíkem, tak aby 
si mohl přečíst text, který byl až dosud neviditelný. 

Spokojeně pokyvoval hlavou, když postupně vy
bíral maskované rourky a prohlížel si jejich obsah. 
Podklady o Tasstainově podniku nebyly sice dosud 
úplné, ale to se brzy změní - až si vše prohlédnou. 
Než šel se svým kolegou na recepci, měl s ním ještě 
informativní rozhovor. 

* 

Tasstain a Orlov si našli tichý kout, kde vedli 
v pozdních hodnách podnětný rozhovor. Mnohé pro
brali již večer. Byly objasněny podrobnosti a navá
zány kontakty s různými spolupracovníky a odbor
níky. Nyní se zcela náhodně přešlo na letectví a starý 
letec Tasstain zjistil, že Orlov projevuje veliký zájem. 
Tasstain vyprávěl o svých leteckých zážitcích, o svém 
prvním samostatném letu, který skončil neslavným 
přistáním. Líčil dobrodružný přelet Alp, svůj první 
noční let a lety naslepo, které byly propočítány až 
do nejmenších podrobností, a které tak často pod
nikal na dlouhých trasách. Orlovova zvědavost rost
la. Ptal se vždy znovu a nemohl se nasytit informa
cemi na toto téma. 

„ Víte co," rozhodl se Tasstain, ,, půjdeme spolu 
tento týden na letiště. Podnikneme rozsáhlý okružní 
let. Pak prožijete letectví lépe než když vám o něm 
jen vyprávím." Orlov významně mrkl na svého opo
dál stojícího kolegu a pak pokývl hlavou na znamení 
souhlasu. Shodli se na příštím odpoledni a rozloučili 
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se. ,,Pošlu pro vás zítra okolo deváté, abyste si pro
hlédli závod." 

* 

,,Jsem pověřen doporučit vám vůči ruským part
nerům velkorysost," prohlásil vládní zmocněnec 
Sanders již potřetí před řediteli továrny, než ruští 
hosté dorazili. ,,Je to v souladu s našimi zájmy; vy
jdete Rusům vstříc, a kdyby se vyskytly nějaké potí
že, můžete počítat s naší podporou. Nejde nám ani 
tak o uzavření obchodu, jako spíš o navázání trva
lých kontaktů. Tak bude nejlépe demonstrována naše 
dobrá vůle ke spolupráci. Prosím, informujte nás 
průběžně." 

Když se oba Rusové dostavili, přivítali je Sanders 
a generální ředitel firmy. Pak začala prohlídka zá
vodu. 

Nejdéle se zdrželi v konstrukční kanceláři, kde 
všechny výkresy plánovaného závodu visely na pro
světlené desce. Ukázalo se, že Rusové se o podrobné 
plány velmi zajímají. Tasstain jim tedy podával ze
vrubné vysvětlení. 

O čem podrobnosti nesděloval, byly stroje, které 
měly být dodány. Byl požádán, aby byl ve sdělování 
technických údajů zdrženlivý. Nezacházel by do 
technických podrobností i bez této prosby. 

Od doby, kdy pracoval na konstrukci nového tis
kařského automatu a uvědomoval si, že jeho uvedení 
do provozu bude znamenat revoluci v tiskařském 
průmyslu, byl s uváděním technických podrobností 
velmi opatrný. 
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Byl si vědom toho, že rozsáhlý projekt výstavby 
celé továrny pro Rusy je krajně riskantní záležitostí. 
Kdo by mohl zasáhnout, kdyby sovětské úřady udě
laly čáru přes rozpočet prohlášením, že postaví zá
vod ve vlastní režii, až se přesně seznámí s plány? 
I kdyby se zpočátku neobešly bez pokynů a konzul
tací německého mateřského závodu, nebylo by pro 
ně jistě obtížné vzít později celou záležitost do vlast
ních rukou. Na tom by pak nemohla nic změnit ani 
vládní místa! 

Tasstain tuto myšlenku zapudil. Tak by se člověk 
výsledku nedopracoval . Umínil si sice, že dá všanc 
jen to nejnutnější a v dalším bude na Rusy nahlížet 
jako na reálné obchodní partnery, od kterých lze 
očekávat dodržení smlouvy. Ostatně Orlov na něj 
udělal dobrý dojem. S ním by mohly být takové po
chybnosti zcela otevřeně projednány ještě před uza
vřením smlouvy. 

* 

Do Tasstainovy konstrukce byli zasvěceni jen dr. 
Ott, jeho technický asistent, a mechanik Vilém Range. 
Tasstaili znal Rangeho z vojenské služby u letectva 
a vzal si toho věrného palubního mechanika k sobě 
do továrny. Vztahy všech tří byly téměř přátelské. 
V tomto týmu byl Tasstain geniálním konstruktérem, 
dr. Ott chladným počtářem a Vilém Range kutilem, 
kterému se podařilo uvést do praxe i mnohou novou 
konstrukci, která se zdála být neuskutečnitelná. Ran
ge, který měl zodpovědnost za dílny závodu, měl 
pověst rozvážného člověka s rozhledem. Byl samotář 
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a mnozí ho považovali za podivína. Tasstain ho jed
nou pozoroval, jak tiše klečí před pracovním stolem, 
ale opatrně se vzdálil a nikdy se mu o svém pozo
rování nezmínil. Ale přemýšlel o tom. Měl Range pro 
takové chování hlubší důvod? 

Ale Range vždy spolehlivě splnil každý úkol, který 
mu byl uložen. U něj byla stavba nového složitého 
stroje v nejlepších rukou. 

Každý večer, když osazenstvo opustilo dílny, pra
coval ;Range na automatu, který stál zpola dokon
čený v dobře uzavřené sklepní místnosti pod díl
nami. Obtížné díly, které sám nemohl zhotovit, zadal 
pod nějakou záminkou výrobní hale a předal přesné 
údaje. Po jejich zhotovení díly sám zabudoval. V pří
padě nutnosti mu pomohl Tasstain, který přicházel 
do sklepa, jak mu to jen dovolil čas, a sledoval do
končování stroje podle plánu. 

Dnes měl Range v úmyslu jít domů dříve než ob
vykle. Proto seděl už v 17 hodin v kantýně, aby se 
navečeřel. Jemu, starému mládenci, byl podnik vlast
ním domovem. Znal tam každý kout, každý stroj 
a téměř každý obličej. Proto si všiml, že číšnice, která 
mu přinesla jídlo, je nová. Měla obličej guvernantky 
a okolo úst poněkud rošťácký výraz. 

* 

Když Tasstain s dr. Ottem a oběma Rusy přišli na 
letiště, byl jeho stroj již vyvezen z hangáru a natan
kován. V poledním slunci se před nimi třpytila jedno
motorová, šestisedadlová, olivově zelená Cessna 210. 

Byl to robustní hornoplošník, ve kterém byly 
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ukryty mnohé dobré vlastnosti. Co mu chybělo na 
mrštnosti, vynahrazoval velikou silou. Měl nadprů
měrnou schopnost stoupat a přes svou rychlost byl 
za letu spolehlivý. 

Zatímco se Tasstain zabýval krytem motoru, obrá
til se ke svým hostům: ,,Jestli souhlasíte, vzlétneme 
jen na 5 minut a přitom zůstaneme v blízkosti při
stávací plochy. Rychle zjistíte, zda let snášíte a mů
žete se rozhodnout, budeme-li pokračovat nebo má
me-li se vrátit." 

Míval s hosty, kterým se udělalo špatně, nepří
jemné zkušenosti. Tentokrát by byl raději letěl s Orlo
vem sám. Nebylo už možné přehlédnou skutečnost, 
že Rusové se navzájem nespustili z očí. Zlobilo ho 
to. Jeho návrh měl Bugičkova povzbudit k tomu, aby 
to pak vzdal. Napomůže tomu příslušným způso
bem letu. 

Pro uskutečnění tohoto záměru byly toho odpo
ledne zvlášť vhodné podmínky. Kolmo na rozjez
dovou dráhu vál nárazovitě jihozápadní vítr o rych
losti 25 až 30 uzlů, který pro první let určitě nebyl 
vhodný. 

Dr. Ott, který hned Tasstainův záměr pochopil, se 
mlčky stáhl do pozadí a čekal, že oběť převezme. 
Zatímco Bugičkov zarytě hleděl před sebe, měl Orlov 
co dělat, aby potlačil radost z očekávané události. 

S tlumeným vrčením se stroj blížil k startovací 
dráze. Když se Tasstain přesvědčil, že hosté jsou 
připoutáni, přezkoušel podle kontrolního seznamu 
všechny přístroje a ukazatele. Pak zabrzdil stroj a če
kal na pokyn ke startu. ,, Delta Echo Novem ber Mike 
India" štěkal palubní tlampač, ,, volno ke startovací 
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dráze 24, startujte podle vlastního uvážení, po startu 
zatáčka doprava. Dobrý let, Marku." - ,,Děkuji To
me," potvrdil krátce Tasstain a posunul startovací 
páku dopředu až na doraz. Letadlo se s hlasitým 
kvílením rozjelo na hrbolaté dráze, asi po 80 m se 
vzneslo a ryhle nabíralo výšku. 

Když Tasstain zasunul podvozek, zpozoroval silný 
boční vítr. S úsměvem nasměroval letadlo proti ná
poru větru a to s větším tlakem než bylo nutné. Stroj 
se prudce naklonil na levé křídlo, jakoby chtěl udělat 
malou úklonu kontrolní věži, další náraz větru ho 
opět narovnal a on se otřásl, jako by ta událost byla 
potěšující i pro něj. 

Bugičkov zbledl a posouval se na zadním sedadle 
sem a tam. Začínal uvažovat o přerušení letu. 

Tasstain během stoupání hlasitě vysvětloval své 
úkony. ,,Zatahuji podvozek, přiškrcuji otáčky motoru 
asi na 200, nastavuji úhel vrtule. Až se vyšplháme 
na 3 000 stop, dosáhneme své výšky. Tam to bude 
určitě klidnější," mínil otočen dozadu. Přitom vy
volal postranním kormidlem nový výkyv; Bugičkov 
hlasitě povzdechl a tvářil se ještě zarytěji. 

Po dvou minutách dosáhli žádané výšky a Tas
stain začal kroužit. Postavil stroj příkře na levé 
křídlo, takže pohled doprava ukazoval oblohu 
a pohled doleva vyvolával pocit, že se letadlo zřítí. 
Viditelnost byla dobrá, takže mohli pod sebou vi
dět právě opuštěnou startovací dráhu a budovy le
tiště jako hračky na zeleném koberci. Bugičkov 
však nevěnoval krásné krajině ani pohled. 

Následujícím nárazem větru byl stroj mocně nad
zdvižen, takže na Tasstainův dotaz, má-li pokračovat 
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v letu, odpověděl Bugičkov prudkým zavrtěním 
hlavy. 

Dokonce i Orlov se neubránil úsměvu, když při
hlížel, jak Tasstain s klidem - jako by se nic nestalo -
zamířil k přistání. 

Znovu hlasitě vysvětloval všechny úkony přistá
vacího manévru. ,,Vrtule na sestup, při rychlosti 130 
mil, přistávací klapky na 10 stupňů, vyvážit polohu 
stroje." Úhel klesání byl nyní takový, že stroj mířil 
přesně na začátek přistávací dráhy. Boční vítr si stále 
ještě vyžadoval silné nárazy do kormidel. Tasstain 
posadil nos letadla víc proti větru a ubral motoru na 
síl_e. teprve tehdy, když Cessna poněkud drsně při
stála. 

Pro Bugičkova to bylo v nejvyšší čas; byl křídově 
bledý, jen stěží se ovládal a pospíšil si s opuštěním 
letadla. Už ani neslyšel pozvání dr. Otta k občerstvení 
na terase, protože rychle zmizel v budově letiště. 
Když teď stoupali podruhé, Orlov již nepotřeboval 
vysvětlování jednotlivých úkonů. Tasstain mu vy
světlil obraz krajiny, takže mu nebylo zatěžko orien
tovat se. Tentokrát Tasstain zvolil větší výš�u. Do
sáhli rychle 3 000 stop a pak letěli těsně pod spodní 
hranicí mraků. Podle toho, jak se jednotlivé cáry mra
ků hnaly proti nim, jak rychle se objevovaly a zase 
rychle mizely, mohli usoudit, jak velkou rychlostí letí. 
V krajině se vinuly řeky jak stříbrné stužky, vesnice 
vypadaly jako hromádky načervenalých křemínků. 
,,Je to pro mne úplně nový zážitek," přiznal se Orlov, 
,,jsem vám velmi vděčný, že jste mi k tomu dal pří
ležitost." - ,,Mne také těší, že jsem získal nového 
příznivce létání." Tasstain seřídil automatické řízení 
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na rádiový navigační maják ve vzdálenosti 50 km, 
otočil časovým prstencem palubních hodin na před
pokládanou dobu přeletu a přenechal stroj sobě sa
mému. Nyní se mohl s Orlovem trochu bavit. 

,,Jako obchodník jsem udělal vždy nejlepší zku
šenosti s největší možnou otevřeností," začal Tasstain 
rozhovor. ,, Ve vaší zemi asi není možné takto po
stupovat, ale chci jen zdůraznit, že se mnou v tomto 
směru můžete počítat." 

Orlov na sebe dal s odpovědí čekat, pak pohlédl 
Tasstainovi otevřeně do očí a řekl: ,,Na vašem místě 
bych postupoval stejně. Ale u vás mají obchody jinou 
motivaci. Vaše pravidla pro naše poměry neplatí. 
U nás byste tím docílil jen pravého opaku!" 

Najednou zmlkl, jako by toho řekl příliš. Měl 
snad hovořit víc o vítězství dělnické třídy, o svě
tové revoluci nebo o úspěších plánovaného hospo
dářství? Na úkolu ho zajímala vždy jen pionýrská 
práce - výstavba továren, jak ji jeho země dosud 
nepoznala. Bylo pro něj pokaždé dobrodružstvím, 
když začínal s plánováním nového podniku. Pro
žíval každou fázi výstavby od prvního nasazení 
pásových vozidel až po uvedení provozních strojů 
v chod. Uspokojovalo ho, že může ovlivňovat jak 
a kdy vznikne nový závod. Při této práci mu byl 
každý prostředek dobrý. Neptal se, odkud pochá
zejí plány, výkresy, patenty, licence a jiné podkla
dy. A protože byl dost chytrý na to, aby dokázal 
skrýt svůj nezájem o politické záležitosti a pozadí, 
a navíc měl šťastnou ruku ve styku se stranickými 
funkcionáři, dosáhl vlivného postavení na minis
terstvu hospodářství své země. 
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Pokud šlo o Tasstaina, nebylo pro Orlova snadné 
zaujmout obvyklý postoj. Poznal, že před sebou ne
má otrlého obchodníka a kapitalistu, kterému by šlo 
pouze o peníze. Spíš se zdálo, že v něm vězí něco 
cennějšího. Snad byl také pionýrem, který měl rád 
objevování neznámých území, a proto si byli vnitřně 
blízcí. 

,,Mým přáním je, aby naše spolupráce byla úspěš
ná a budu podle možností vaši otevřenost opětovat," 
pokusil se o zakončení rozhovoru Orlov. 

Tasstain byl pro začátek spokojen. Příliš mnoho 
slov by na něj stejně nepůsobilo věrohodně. Vycítil 
však z Orlovových slov určitou upřímnost a byl pře
svědčen, že se ještě naskytnou jiné příležitosti k tomu, 
aby se o skutečných úmyslech Rusů mohl ujistit. Ještě 
přece nedošlo k smluvním závazkům. 

Právě přelétli zaměřený rádiový navigační maják, 
Tasstain otočil dlouhým obloukem stroj do proti
směru a ubral výšku na 500 stop. Za zpátečního letu 
byli poměrně nízko nad kopcovitou krajinou. Nyní 
mohl Orlov vidět krajinu zblízka, jak na běžícím pá
su. Slunce měli nízko za zády a jejich vlastní stín před 
nimi spěchal bez potíží přes lesy, vesnice a kopečky. 
Byl ten stín symbolem budoucí spolupráce, nebo jím 
byla lehkost, s jakou ubíhající stín překonával všech
ny překážky? 

* 

Pokyny, které Silvie Schmitzová den před odjez
dem Rusů od Bugičkova dostala, byly jasné a jed
noznačné. Měla běžným způsobem zprostředkovat 
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údaje o činnosti továrny, technické podrobnosti stro
jů, které byly předmětem zájmu, obsah rozhovorů 
mužů z vedení v souvislosti s touto problematikou 
a finanční záležitosti. 

Jako číšnice v kantýně závodu se na svém praco
višti horlivě zařizovala. Navázala již přátelské vzta
hy s několika zaměstnanci a dělníky. Znala například 
také místa, kde se vyprazdňovaly koše s papírem 
z kanceláří ředitelství. Již mnohokrát si z odhozených 
poznámek mohla sestavit cenné informace. Měla dů
věru v úspěšnost své práce a slíbila, že brzy dodá 
nové podrobnosti. 

Moskevská centrála jí však dala vědět, že může 
počítat s delším zpracováváním tohoto případu; na
bádala ke krajní opatrnosti a největší zdrženlivosti. 
Sovětské ministerstvo hospodářství sice mělo své 

dobré důvody k tomu, aby bylo průběžně informo
váno, ale nechtělo nijak ohrozit uskutečnění veliké
ho projektu. Silvie Schmitzová své „řemeslo" ovlá
dala. Byla odbornicí na hospodářskou špionáž. 
Kromě toho měla pro svoji práci k dispozici všech
ny možné technické pomůcky. V tomťo případě se jí 
sice obzvlášť příčilo, že se měla zapojit i do soukro
mého života Tasstaina, ale to už patřilo k jejímu po
slání. V závodě neměl dosud nikdo ani tušení, co se 
v prosté číšnici skrývá. 

* 

,,Už se vracejí domů," oddychl si ulehčeně Tas
stain, když přišel v poslední den návštěvy domů. 

Právě doprovodili s dr. Ottem a vládním ředitelem 
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Sandersem Rusy na letiště, kde se s nimi rozloučili. 
Předešlého večera byly ještě předány dárky a do
hodnuto, že v dohledné době lze očekávat ze Sovět
ského svazu rozhodnutí. Pak budou jistě nutné vzá
jemné návštěvy, aby mohly být podepsány smlouvy 
a dohody. 

Stisk ruky mezi Orlovem a Tasstainem byl pevnější 
než obvykle a přáni všeho dobrého, které dal Tasstain 
Orlovovi na cestu, bylo víc než pouhá zdvořilostní 
fráze. 

„ Těším se, že nám oplatíte návštěvu," zavolal ještě 
Orlov a pak oba zmizeli východem „Jen pro ces
tující" .. 

Unaven, ale spokojen objal Marek svou ženu. ,, Teď 
· si mě můžete opravdu víc užít. Kdyby se tvá matka 

mohla postarat o děti, odjeli bychom si na několik 
dnů odpočinout na hory." Dora svému muži radost
ně přikývla. Věděla, že jí nikdy nezapomněl vyna
hradit dlouhý čas odříkání a měla na něm ráda to, 
že si vždy vymyslel něco zvláštního. Ale především 
na něm bylo znát, že v posledních měsících žil ve 
velikém napětí. Neustálá zodpovědnost za důležitou 
zakázku v Rusku, k tomu povinnosti v závodě a na
máhavá návštěva v posledním týdnu, to vše odčer
palo jeho síly a zanechalo viditelné stopy. Takže plá
nované dny odpočinku si tvrdě zasloužil. 

* 

Místnost, která se postupně plnila lidmi, byla ve 
sklepě předměstského domu v Moskvě. V krátkých 
časových intervalech se v nízkých sklepních dveřích 
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míhala osoba za osobou, posadila se na některou 
z rozestavěných lavic a mlčky čekala. Trvalo dost 
dlouho, než byla všechna místa obsazena. Plnily se 
i uličky, takže tam nakonec byla hlava na hlavě. 
Směstnalo se tam asi 100 lidí. V zduch se dal téměř 
krájet, ale panovalo naprosté ticho. V še působilo 
tajemně, ba záhadně. 

Najednou zazněl podivuhodný vícehlasý zpěv. 
Zdálo se, že sklepení ani tu plnost hlasů nemůže 
pojmout. Vedle hlasů lehounkých jak peříčko bylo 
slyšet hukot basů, připomínající nekonečnou ruskou 
step. Byl to zpěv něžný a zároveň plný síly. Znělo 
v něm upřímné oslavování Boha. 

Bylo to setkání křesťanů ruské podzemní církve 
z různých částí města. Připojili se k tomuto ilegál
nímu společenství buá proto, že jejich kostely byly 
zbořeny, nebo se už nesměli veřejně přiznat ke své 
křesťanské víře. 

Tentokrát však byla přičina jejich shromáždění 
zcela mimořádná. Jeden ze starších, Anatolij Kov
lenko, byl propuštěn z vězení. Byl už čtyřikrát zatčen 
a odsouzen bud' do tábora nucených prací, nebo 
k těžkému žaláři. Za ostnatými dráty nebo za mří
žemi strávil celkem 17 let. Nikdy však nevyslovil 
jméno některého člena církve a nikdy se nezřekl své 
víry. 

Za svoji vytrvalost musel v těch dnech těžce pykat. 
Byl mučen zvukovými vlnami, takže ztratil téměř 
úplně sluch. Člověk se s ním mohl dorozumět jen 
když nahlas křičel. 

Kovlenko seděl vzpřímen mezi ostatními staršími 
sboru. Ve svých padesáti letech měl již sněhobílé 
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vlasy a zapadlé oči. Ale jeho obličej vyzařoval klid
nou sílu. Kdo se na něj podíval, věděl, jak si byl svou 
věcí jist. 

Když skončil zpěv, uchopil Kovlenko Bibli, povstal 
a předčítal: ,, Dobro řeč má duše Hospodinu, neza
pomínej na žádné jeho dobrodiní ... " Byl to text, který 
si zvolil pro kázání. Mluvil o dobrodiní, ač vlastně 
prožíval jen zlo. Ke konci bohoslužeb Kovlenko vy
zval krátkými strhujícími slovy posluchače, aby zů
stali věrni své víře v Boha a nedali se zmást ateis
tickými hesly. Pak všechny napomenul, aby se 
vyvarovali neopatrných výroků, týkajících se tajných 
shromáždění, a s každým členem se rozloučil stiskem 
ruky. Mnozí z přítomných plakali, objímali se s tímto 
bratrem, který přece trpěl i za jejich zájmy. 

Kdo znal okolnosti v takzvané podzemní církvi, 
věděl, že každé setkání účastníků, především těch, 
kteří jsou za ně zodpovědní, bylo krajně nebezpečné. 
Museli kdykoli počítat s tím, že se objeví úředník 
bezpečnosti a začnou výslechy a zatýkání. Většina 
setkání se proto konala, pokud možno, pod nějakou 
záminkou. Vždy bylo připraveno nějaké přijatelné 
zdůvodnění, které mohlo být v případě nouze po
užito. Tato jinak osvědčená metoda však nevedla 
vždy k cíli. Například v Kovlenkově případě měla 
státní bezpečnost k dispozici tolik materiálu, že vždy 
našla nějaký důvod k zatčení. Každý balík, který mu 
poslali příbuzní ze zahraničí, ba dokonce každý ko
respondenční lístek, mohl být zlovolně označen jako 
spojení s nepřátelskou cizinou. Z období jeho vojen
ské služby mohlo být vykonstruováno nesčetné 
množství podezřelých kontaktů, nebo proti němu 
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mohly být použity výpovědi přátel a známých, kteří 
selhali při výslechu. Kovlenko i jiné osobnosti sboru 
byli vesměs lidé, kteří se jen neradi vzpírali naříze
ním úřadů; k odporu je donutily okolnosti, že se 
nechtěli zpronevěřit svému křesťanskému přesvěd
čení. 

Ve sklepní místnosti zůstalo 12 mužů. Seděli okolo 
velikého stolu v rohu místnosti. 

Jejich jednání se tentokrát týkalo krkolomné, ano 
nebezpečné akce. Jeden z nich měl co nejdříve opustit 
zemi, aby na Západě upozornil na nouzovou situaci 
jejich i jiných společenství. Věděli, že tam jsou církve 
a humanitární instituce, které by se jich ujaly a ale
spoň zmírnily bezpráví na nich páchané, když už by 
ho nemohly ukončit. Za pomoci stejně smýšlejících 
by se mělo podařit dosažení větší svobody pro křes
ťanské záležitosti. 

Než se členové sboru vůbec odhodlali k odporu, 
museli podstoupit mnohé represálie, zatčení, vý
slechy a tresty. Rozhodující byl přísný zákaz křes
ťanské výchovy dětí. Tento příkaz rodiče plnit ne
chtěli, proto začali náboženství vyučovat tajně. Ve 
státních školách kladli dětem záludné otázky, podle 
nichž poznali, které děti jsou křesťansky vzdělávány, 
a pak prostě vyhrožovali rodičům, že jejich děti bu
dou umístěny ve výchovných ústavech, jestliže s vy
učováním nepřestanou. Když bylo více rodin vy
slýcháno a pak rozděleno, nevěděli si již jiné rady, 
než volat o pomoc svobodný křesťanský svět. Křes
ťanská víra a výchova jim byly příliš cenné, než aby 
je zapřeli a zřekli se jich. Ze zkušenosti věděli, že by 
z toho vzešel pokoj jen se špatným svědomím. 
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„Někdo musí z tohoto vězení ven," vyhrkl jeden 
z účastníků. Široká pěst bouřliváka s černými vousy, 
Sorvase, přitom udeřila do stolu, až okolosedící nad
skočili. ,, V úvahu přichází jen Kovlenko," zabručel 
dodatečně. ,,Copak chcete čekat, až pošlou do pra
covního tábora celý sbor, a nečinně přihlížet, jak vám 
berou děti a kazí je svými plány na světovou re
voluci? Je to hanba, že jsme tak nerozhodní. Už dávno 
měl někdo odejít a odhalit tohle skandální počínání, 
příčící se lidské důstojnosti," zvolal Sorvas netrpě
livě. Ano, chtěl sloužit Bohu, ale kdyby to šlo podle 
něho, nejraději by udeřil mečem, jako tehdy Petr 
v zahradě Getsemanské, když zatýkali jeho Pána. 
Umlčel ho jediný pohled Kovlenkův, který řekl: ,,Po
chopil jsem tolik, že chcete vyslat mne, starého a zlo
meného muže, s posláním, ve kterém může uspět jen 
mladý. A navíc mě znají úřady. To by celou věc pře
dem ohrozilo." Opuštění společenství by pro něj 
mělo pachu(zrady. Raději by se dal zavřít než by 
utekl. 

,,Samozřejmě je to možné jen s falešnými dokla
dy," hlásil se o slovo jiný účastník. ,,'Cizinec' chce 
vše důkladně připravit, jakmile bude znát naše roz
hodnutí." Zůstal dlužen vysvětlení, kdo ten cizinec 
je. Ale zdálo se, že ho všichni znají a nikdo se ne
vyptával. 

Zabývat se pouhým úmyslem opuštění takřka her
meticky uzavřené země svědčilo o veliké naivitě. 
Avšak představitelé společenství to označovali jako 
důvěru vůči Bohu. Ještě nikdy se nedostalo na ve
řejnost, že by se takový útěk zdařil. Všichni starší 
by li zajedno v tom, že pro takové poslání přichází 
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v úvahu jen Kovlenko. Ovládal kromě své mateřštiny 
angličtinu a němčinu a často už vynikl jako hbitý 
a přesvědčivý mluvčí. Kromě toho byl jako dlou
holetý obyvatel věznic a táborů sám ztělesněným 
příkladem bezpráví, které se denně v jeho zemi pá
chalo. Starším však bylo jasné, že Kovlenko nebude 
jen tak bezevšeho souhlasit. Proto se rozhodli sdělit 
mu rozhodnutí staršovstva prostě jako neodvola
telný rozkaz. Jen tak bude moci v budoucnu působit 
nejlépe ve prospěch svěřených lidí. 

Zdálo se, jako by se teď všichni ostatní probudili; 
domlouvali hlasitě Kovlenkovi a někteří prudce ges
tikulovali. Když něco považovali za zvlášť důležité, 
napsali to na lístek, který pak přisunuli Kovlenkovi. 
On zde přece nezanechá rodinné příslušníky a mohl 
by nejlépe hájit jejich věc, protože už není mladík, 
nehledě k vrozenému daru řeči. 

Kovlenko měl vzít s sebou na Západ obsáhlou do
kumentaci o zatýkání za poslední měsíce, o nelid
ském zacházení v pracovních táborech a seznam 
osob, které byly násilně umístěny v psychiatrických 
ústavech. Proto byly pečlivě sbírány fotografie paso
vého formátu, jména postižených i specielní údaje, 
a připojeno i několik jmen vyslýchajících úředníků 
a soudců. Všechny údaje pak byly fotografickou ces
tou zmenšeny a měly být zašity do oděvů, jakmile 
bude stanoven odjezd. Pomocí takového materiálu 
se musí podařit vzbudit pozornost světové veřejnosti. 

Když si Kovlenko postupně uvědomil, co se od 
něj žádá, všechno se v něm proti tomuto záměru 
vzepřelo. Během doby strávené ve vězení občas pře
mýšlel o tom, jaké by to asi bylo, kdyby žil ve 
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svobodné zemi. Spoluvězňové líčili ve všech mož
ných barvách, jak nezatížený a volný musí život ve 
svobodné části světa být. On si ale příliš zvykl na 
život pod útlakem mocných, a starost o duchovní 
potřeby sboru mu byla nade vše. Ale cítil, že starší 
to myslí se svým pověřením velmi vážně, proto si to 
chtěl ještě promyslet. Musel by dojít vnithúho pokoje. 
Nemohl prostě přehlížet mínění mužů, kteří měli 
starost o něj i o sbor. 

* 

. Bugičkovo oddělení se za normálních okolností za
bývalo jen „objasňovací prací" na vyšší úrovni. Jeho 
úředníci se obvykle pohybovali ve státních podni
cích, aby špiclovali vedoucí provozu a ředitele, na
váděli je proti sobě navzájem, slídili po nepřátelském 
smýšlení vůči státu, nebo dokonce aby odhalili spik
nutí. Když takové spiknutí nemohli nalézt, prostě je 
vykonstruovali. Bugičkovovo oddělení na tomto poli 
odvádělo mistrovskou práci. 

Nedávno přišli Bugičkovovi lidé na stopu očividně 
normální krádeže, která jim jaksi vypadla z rámce. 

· V továrně na papír na okraji města bylo v jedné 
garáži objeveno větší množství řezaného papíru, kte
ré nebylo možné najít na seznamu papíru, připra
veného k dodání. 

Jelikož Bugičkov neměl především chuť pouštět 
se v továrně do beznadějných výslechů, nařídil pro
za tím rutinní pozorování garáže. Každá osoba, která 
přišla do blízkosti této garáže anebo do ní dokonce 
vstoupila, byla mlčky registrována. 
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Někdo však o tom papíru věděl. Byl to Sorvas 
s černým vousem. Pracoval v továrně na papír jako 
řidič nákladního vozu a dal ten papír stranou. Byl 
určen na tištěrú provizorních Biblí a zpěvruků, jejichž 
vlastnění, natož pak výroba, byly přísně zakázány. 
Protože však křesťané v podzemí nemohli tuto lite
raturu postrádat, pořídili si časem tajnou tiskárnu, 
která sice pracovala s velmi primitivrumi prostředky, 
ale mohla pokrýt alespoň nejnutnější potřebu. Kromě 
toho se tam tiskly měsíční zprávy, které byly za veli
kého nebezpečí rozdělovány v několikatisícovém ná
klad u i jiným sborům. 

O potřebný papír se staral Sorvas. Až_ dosud se 
.mu dařilo, ale věděl, že by stačila maličkost, aby vše 
prasklo. Vskrytu už často počítal s odhalením, 
a úspěch přičítal šťastným okolnostem nebo - jak se 
vždy vyjadřoval před staršími sboru - Boží pomoci. 
Byly to přece Boží Bible, vyráběné pro Jeho církev. 
Neměl by tedy Bůh zajistit obstarání papíru? Jiná 
možnost dostat se k papíru přece neexistovala. Úřady 
za každou žádostí o příděl papíru větřily reakční 
úmysly a kromě toho podzemní církev stejně neměla 
možnost legálního podání žádosti, protože nebyla 
registrovaná. 

Tak Sorvas „organi�oval" papír i kartón a někdy 
také tu či onu strojní součástku pro jejich ubohé tis
kárenské zařízení. 

Byl také spojkou mezi ostatními sbory. Díky své 
nápaditosti a firemnímu vozu, kterým ve dne musel 
brázdit krajinu, dokázal stále udržovat nepozoro
vaně styk s jinými sbory a zásobovat je tím, co 
chybělo. Tak se postupně vyvinul zpravodajský sys-
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tém, který umožňoval určitý nadregionální sborový 
život. 

Sorvas jediným pohledem zjistil situaci a často 
větřil nebezpečí již předem. Bylo tomu tak i nyní. 
Otil, že se zásilkou papíru, kterou dal stranou, není 
něco v pořádku, a proto ji nechal jak byla. Ačkoli bylo 
papíru zapotřebí, dal si muž s černým vousem načas. 
Dovedl jednat bleskurychle, ale za jiných okolností 
dokázal mít andělskou trpělivost. 

* 

Orlov měl radost, když současně s pokynem po
zvat delegaci německé továrny na výrobu strojů 
k dalšímu jednání dostal také povolení příletu jedno
motorového sportovního stroje do SSSR. Minister
stvu muselo na tom projektu obzvlášť záležet, jinak 
by mu nesplnilo mimořádné, pro tamní poměry ne
obvyklé přání. Teď mohl přichystat Tasstainovi pře
kvapení, s kterým určitě nepočítal. 

Orlov pociťoval vůči tomu mlčenlivému muži větší 
závazek, než si ve skutečnosti chtěl přiznat. Osobní 
city byly pro něj nezvyklé, a zdrženlivost vypěs
tovaná jeho činností mu bránila navázat příliš rychlé, 
byť neviditelné vazby. 

Avšak zde se mu zdálo být na místě něco zvlášt
ního. Nemohl se ubránit úsměvu, když si představil, 
že suchý Tasstain najednou dostane výzvu k letu, 
který určitě není každodenní. 

Když mu pozvání bylo předloženo k podpisu, při
pojil několik osobních řádek pro Tasstaina a vložil 
do obálky také povolení. Návštěva německé delegace 
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se měla uskutečnit pokud možno brzy. Počítalo se 
především s podrobným projednáním všech návrhů 
smlouvy a v případě, že by nebylo v podstatných 
bodech dosaženo jednotného názoru, následovala by 
prohlídka staveniště, které bylo v blízkosti Moskvy 
k dispozici. Poté měly ještě následovat porady s jed
notlivými odborníky, kteří měli v pobočce převzít 
vedoucí funkce. Na programu návštěvy byla také 
prohlídka podniku příbuzného zaměření a samo
zřejmě i návštěva kulturních zařízení. Jako obvykle, 
bylo vše předem naplánováno až do poslední jízdy 
taxíkem. 

Jako vždy při podobných záležitostech hospodář
ského rázu byla do příprav návštěvy zapojena i tajná 
služba. Bugičkovovo oddělení již běželo na plné ob
rátky. Všechny osoby, které měly nějakým způsobem 
přijít s návštěvou do styku, byly prověřeny a ne
nápadně sledovány. Byl to úkol velkého rozsahu. Na 
Orlovův návrh se měla uskutečnit prohlídka papí
renského závodu, což prakticky znamenalo dozor 
nad veškerým osazenstvem provozu. Dosud nevy
řešená otázka skladovaného papíru způsobila, že 
dohled byl ještě intenzivnější. 

* 

Sorvas dávno zpozoroval, že v továrně je neklid. 
Různí kolegové byli pod průzračnými záminkami 
zváni na vedení závodu, kde se jich vyptávali. Proto 
mu věc s papírem začala dělat starosti a rozhodl se 
požádat „cizince" o radu. K tomu bylo zapotřebí ně
kolik opatření, protože „cizince" nebylo možné najít. 
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Byla to tajuplná osoba, o které vědělo jen málo za
svěcených tolik, že pomáhá podle možností odpůr
cům režimu. Protože se prakticky nikdy neobjevil 
a dával pokyny nebo jednal jen v pozadí, říkali mu 
prostě „cizinec". Jeho správné jméno nikdo neznal. 
Všem byl přece cizí, protože ho neznali ani ti, kteří 
ho někdy uviděli. Ani Sorvas, který jinak navazoval 
rychle kontakt, se s ním nikdy nesblížil. Tušil sice za 
bezvýrazným pohledem „cizince" opravdovou ocho
tu pomoci, ale v jeho přítomnosti se nikdy necítil 
dobře. Protože mu však ten nenápadný, téměr drob
ný muž již vícekrát pomohl v trapných situacích, 
ustoupila jeho plachost vděčnosti, plné respektu. 

Když chtěl s „cizincem" navázat spojení, musel 
nejdříve najít jeho ženu, což bylo opět možné jen 
prostřednictvím popa Alexandra, který pečoval 
o zpola rozpadlý pravoslavný kostel a k němu při
náležející sbor na severu města. Alexandr byl klíčo
vou postavou pravoslavné podzemní církve v Mosk
vě. Jeho sbor vedl stejně strastiplný život jako 
Sorvasův. 

Funkce kněze na něm ani při nejlepší vůli nebyla 
znát. Dělal dojem zhrouceného starce, v jehož vrás
čitém obličeji se zdály být živé už jen oči. Na okamžik 
provrtávaly jako jehly muže s černým vousem a pak 
opět hleděly lhostejně před sebe. ,,Řekni, kdy jsou 
vaše příští bohoslužby," dal se slyšet Sorvas. Když 
stařec chtěl odmítnout, dodal: ,,Noční bohoslužby". 
Zdálo se, že pop čekal na tuto narážku. ,,Zítra večer," 
splynulo bezbarvě z jeho rtů. Pak kněz zmizel v šeru 
starého kostela. Sorvas se dověděl dost. Doufal, že 
zítra večer nalezne ženu „cizince" mezi návštěvníky 
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bohoslužeb. Pravděpodobně už bude knězem infor
mována. 

Když příštího večera prošel shrben nízkými dveř
mi do místnosti za kostelem, sotva mohl v pološeru 
malé místnosti rozpoznat shromáždění. Nad impro
vizovaným oltářem visela lampa, která dávala jen 
sporé nažloutlé světlo. V poslední lavici uviděl sedět 
Natašu. Obrátila k němu obličej. Hleděly na něj dvě 
jasné oči, o kterých člověk nevěděl, zda v nich pře
vládá dobrota nebo krása. Sorvas se posadil vedle ní 
a zůstal chvíli mlčky sedět. Byla osobností, ale nikoli 
nápadnou. Člověk cítil, že byla nad věcí; všechno 
zvládala tak, že to bylo prostě dobré. Jemu, lstivému 
bouřliváku, byla někdy nepochopitelná. Její otevře
nost, která by spíš měla působit velké potíže, vedla 
zpravidla k nečekaným, ale dobrým výsledkům. By
lo prostě zvláštní, jak dovedla ovládat lidi; přitom 
působila neohrabaně a ustrašeně a všichni, kdo ji 
znali, ji považovali - s mírným despektem - za po
božnou duši. Nikdo neměl odvahu ji něčím zatě
žovat, natožpak od ní něco požadovat, ale všechny 
překvapovala zarážejícími výkony. 

,,Musím mluvit s 'cizincem', pokud možno co nej
dřív." Sorvas se zásadně vyhýbal zmínce o osobních 
poměrech, nebo dotazům na jejího muže. Mohlo by se 
stát osudným, kdyby někdo nepovolaný naslouchal. 
Pokývala hlavou. ,,Zeptám se ho." Pak poněkud usta
raně: ,,Je tu opět Kovlenko?" - ,,Přišel minulou ne
děli," dodal Sorvas, ,,a chceme, aby opustil zemi tak 
rychle, jak to jen půjde; ale ještě je něco v továrně na 
papír, na co potřebuji ' cizincovu' pomoc. Řekni mu, že 
to spěchá; oni něco připravují a nechce se mi to líbit!" 
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,,Zavolá tě, pozdravuj Kovlenka." Pak Nataša vsta
la a šla se sklopenou hlavou dopředu, kde zapálila 
svíčku. Sorvas vstal a opustil místnost. 

Již po dvou dnech stál proti „cizinci" a líčil mu tu 
záležitost s papírem i rozhodnutí sboru. ,,O papír se 
mohu postarat; čekejte, až vám udám čas, kdy ho 
budete moci odvézt. Budu-li vám moci poskytnout 
pomoc s vycestováním Kovlenka, to ještě nevím. 
Má-li se něco takového vůbec uskutečnit, musí to být 
dobře připraveno. S nikým o tom nemluvte. Uvidím, 
co se dá dělat." Krátký stisk ruky a Sorvas byl pro
puštěn. Byl si jist, že jeho záležitost je v dobrých 
rukách. Především se muselo něco stát s tím papírem. 
V továrně byly kontroly a vyšetřování značně zesí
leny. Všude se vynořovaly cizí obličeje. Nepořádky, 
které trvalY. již léta, byly odstraňovány. Nálada osa
zenstva se pohybovala mezi strachem a napětím. 

* 

Když Tasstain spěchal širokou chodbou poněkud 
opožděně na ředitelskou schůzi do konferenční míst
nosti, byl by se málem srazil s číšnicí, vycházející 
z výtahu s podnosem plným šálků s kávou. S roš
ťáckým úsměvem pozorovala jeho úhybný manévr, 
který málem způsobil jeho pád. Tasstain hleděl na 
tu štíhlou ženu s údivem. ,,Zdá se, že jste tu nová," 
pronesl poněkud rozzlobeně." Kampak s tím jdete?" 
- ,,Dq konferenční místnosti," zněla odpověď a hned 
následoval úklon. Tasstain jí ukázal cestu. Pak ji před
běhl a spěchal za nejbližší roh ke konferenční míst
nosti, před kterou ho již vyhlížel dr. Ott. ,, Všichni 
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jsou už zde, čekáme jen na vás." Tlačil Tasstaina 
otevřenými dveřmi dovnitř. Pak pokynul číšnici při
cházejíá chodbou. ,,Sem, slečno, už na kávu čekáme." 
Zatímco číšnice roznášela kávu, začalo vedení pro
jednávat nadcházející návštěvu Ruska. 

Počítalo se s tím, že delegace bude pozůstávat 
z pěti osob. Protože tentokrát šlo především o fi
nanční podrobnosti a za celý obchod měla ručit vlá
da, převzali vedení vládní ředitel Sanders a obchodní 
ředitel podniku. Podrobnostmi stavby se měl zabý
vat architekt, blízký podniku, a o technickou část se 
měl postarat Tasstain. Závěr tvořil tlumočník, kterého 
dala k dispozici rovněž vláda. Pokud šlo o finan
cování, byla to směs úvěrové výpomoci německé 
vlády, vlastního výkonu podniku a sovětského státu; 
takže věc náležitě složitá. Nebylo divu, že Tasstain, 
kterého finanční záležitosti příliš nezajímaly, se mu
sel přemáhat, aby se soustředil. Myšlenkami byl již 
v Rusku a prožíval první práce, které si stavba vy
žádá. Viděl před sebou lidi, s kterými by měl jednat, 
a v duchu s nimi již stavěl první stroje. Jeho myš
lenky pak letěly přes ruskou step a před ním se ote
vírala veliká neprobádaná země, kterou doufal pro
zkoumat. Nejvíce se pochopitelně těšil na let do té 
zcela neznámé země, který by jeho nepokojnému 
duchu určitě něco odhalil. 

„Pane Tasstaine, domnívám se, že nám tu chybí 
ještě podklady pro stroje, které mají být postaveny," 
vytrhl ho ze zamyšlení hlas obchodního ředitele. 
Skutečně je nechal ležet ve své kanceláři. ,,Dr. Otte, 
můžete se o to postarat?" obrátil se na svého asis
tenta, který zřejmě tuto prosbu očekával. Tasstain 
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zatím pánům vysvětlil, že se počítá s tím, že strojní 
vybavení pobočky přijde přinejmenším na čtyři mi
liony, ale že tato částka určitě stačit nebude. ,,Ne
smíme být malicherní, jde-li o automatický provoz." 

Když dr. Ott opět vstoupil do místnosti, viděl na 
něm Tasstain, že se něco muselo přihodit. Duchem 
nepřítomen, položil před něj asistent požadovaná 
akta, posadil se a na lístek papíru napsal několik slov, 
zatímco Tasstain vysvětloval rozestavění strojů. Pak 
mu asistent lístek přisunul. ,,Range pro vás má dů
ležité sdělení. Čeká v mé kanceláři." Tassstain se na 
okamžik omluvil a následoval dr. Otta do jeho kan
celáře v blízkosti konferenční místnosti. Range stál 
u okna a rozčileně jim ukazoval malý předmět. ,,Na
šel jsem to ve sklepě." Bylo to miniaturní hliníkové 
pouzdro. ,, Už jsem takovou věc jednou viděl, když 
jsme měli návštěvu z Japonska a pánové si dělali 
snímky minikamerami. Filmy měli v takovýchto mi
niaturních hliníkových pouzdrech. Ty věcičky jsme 
nacházeli v provozu všude." Tasstain otáčel pouz
dérkem mezi prsty. ,,A ty se domníváš, že je na tom 
něco zvláštního?" - ,,Jak jinak bych si měl vysvětlit, 
že se něco takového dostane do sklepa?'' Udržoval 
tu místnost v čistotě co nejpečlivěji - už také proto, 
že často pracoval s malinkými součástkami, které by 
se mohly snadno ztratit. ,,Někdo musel být ve sklepě, 
to je jasné. A ačkoli je to pro nás nečekané, někdo 
tam fotografoval." Ani jeden nechtěl rozčilenému 
Rangeovi odporovat; a sotva by se dalo předpoklá
dat, že neměl pravdu. Sotva by si vykonstruoval tak 
závažné tvrzení. ,,Ještě jsem vše neprohledal, protože 
jsem vás chtěl co nejrychleji informovat. Prohlédl 
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jsem jen oboje dveře, které vedou ke sklepu, ale nic 
mimořádného jsem neobjevil." Tasstain uvažoval. 
„Máš nějakou důvěryhodnou osobu, která by tam 
zatím mohla hlídat?" - ,,Nejraději bych si tam po
stavil postel sám. Snad na něco přijdu. Mám také 
spolupracovníka, s kterým se mohu střídat." - ,, To 
bude zprvu to nejlepší, co můžeme udělat," dodal 
dr. Ott. ,,Naštěstí tam dole nebyly žádné plány. Jest
liže se někdo skutečně zajímá o automat, získal jen 
obrázek zpola dokončeného stroje." - ,, Jestliže někdo 
byl skutečně dole," rozhorlil se Range, ,, jak to, že mi 
nevěříte, že tam někdo byl?" Tasstain vzal pouzdro 
k sobě a slíbil Rangemu, že k němu hned po schůzi 
zajde a všechno projedná. Pak chvátal s dr. Ottem na 
přerušenou poradu. 

* 

Ta příhoda byla pro Tasstaina hlavolamem. Když 
se připravoval na nadcházející let do Ruska, kladl si 
stále otázku za otázkou. Kdo se asi zajímal o jeho 
nově vyvinutý stroj? A především, jak bylo prozra
zeno jeho přísně střežené tajemství? Na průmyslo
vou špionáž nechtěl ani pomyslet. Byl by to opravdu 
první známý případ v jeho okolí. Byl nějaký pádný 
důvod pro tajný zájem o ten nový stroj? Dal střežit 
budovu, ve které byla dotyčná místnost. Mělo tak 
být po dobu jeho nepřítomnosti vystaráno. Range byl 
vyzván, aby s ním jel do Ruska. Mělo při tom zůstat, 
vzdor té příhodě, protože by ho mohl za letu po-

. třebovat jako starého palubního mechanika. Kromě 
toho bude dobré, když si Range prohlédne prostor, 
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kde mají být stroje postaveny. Mohl by později lépe 
dohlížet na jejich montáž a získat lepší přehled pro 
přípravy. 

Ostatní pánové se nemohli rozhodnout letět s ním, 
ale to Tasstaina jen potěšilo, protože si tak mohl pro 
let vymezit víc času a uvidět snad ·větší kus země. 
Naklonil se nad mapu, která ležela před ním, a prs
tem jel po předpokládané trase. Vedla přes Švédsko, 
jižní Finsko, Leningrad do Moskvy. Pokaždé, když 
změřil vzdálenost jednotlivých úseků, napsal ji do 
zvláštrubo formuláře. Poté zapsal do příslušné rub
riky na trase ležící rádiový maják, kurz na něj smě
řující a předpokládanou dobu letu. Tyto údaje mu 
poskytovaly dobrý přehled o celém letu a mohl tak 
lépe učinit patřičné přípravy. Pro leteckou dopravu 
v zahraničí byly důležité časy přeletu a příletu. Po
čítal s tím, že ruské kontrolní úřady budou poža
dovat přesné údaje. Po dobré přípravě letu jim ne
zůstane nic dlužen. Let bude přece trvat šest hodin 
po dvou tříhodinových etapách, takže příprava, tý
kající se údržby a tankování, byla na místě. 

V předvečer odletu seděl Tasstain doma ve své pra
covně a skládal si písemné podklady, které budou 
potřebovat pro obchodní jednání v Moskvě. Potom 
se zaměřil na kartotéku. Když chtěl vyjmout mělký 
kartotéční kufřík z telefonní skříňky, ucítil jakýsi 
odpor. Oběma rukama složil obsah kufříku naplo
cho a opatrně ho sunul okolo překážky. Pak nahma
tal předmět velikosti zápalky, který byl patrně při
lepen. Zvědavě uvolnil nožem krabičku z vnitřní 
strany víka skříňky a ze všech stran si ji prohlížel. 
Byla v jeho ruce těžká a na jedné straně měla otvory 
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velikosti vpichu jehly. Jemným šroubováčkem uvol
nil jediný viditelný šroubek. Nyrú mohl odstranit ko
vovou destičku. Jako bez ducha hleděl na obsah 
plechové krabičky. Měl před sebou bezdrátový mik
rofon. Podobné přístroje, jen poněkud větší, používal 
také v nových tiskařských automatech. Dosah tohoto 
objevu si uvědomoval jen postupně. Mikrofon ve své 
soukromé pracovně? Bylo to nepochopitelné! 

„Doro!" zaznělo hlasitě domem. ,,Jemine, děti už 
přece spí!" Jeho žena seběhla po schodech dolů. 
,,Otceme-li ještě teď do města, musíš si počínat tišeji." 
Právě když se chtěl zeptat, kdo byl v jeho pokoji, 
rozmyslel si to. Žena byla v jeho nepřítomnosti vždy 
poněkud bojácná a bude lépe, když zatím nezpozo
ruje, oč tu běží. Potlačil proto své vzrušení a zeptal 
se jen tak mimochodem: ,,Nebyl tu v poslední době 
někdo, aby mi odevzdal něco od firmy?" - ,,Od fir
my? Ne, jsem si zcela jista, že z firmy tu nebyl nikdo, 
kdo by chtěl něco odevzdat." Hleděl zamyšleně před 
sebe. ,,Hm, tak ještě zavolám dr. Ottovi, můžeš se 
zatím rychle připravit, abychom ještě dostali něco 
k snědku." Pak oznámil svému asistentovi, že mu 
před odletem musí ještě něco důležitého říci a po
prosil ho, aby proto přijel ráno na letiště. 

Se smíšenými pocity jel Marek se svou ženou na 
večeři. Obvyklá večeře neměla odpadnout. Vždy to 
tak dodržovali; chtěl před odjezdem udělat své ženě 
radost, i když mu tentokrát byl� zatěžko plně se 
soustředit. Ani jí se nepodařilo upoutat jeho pozor
nost. Vyprávěla o dětech, o posledních kouscích nej
mladšího, o nákupech, o sousedech a o nejbližších 
pozváních. Vnímal jen povrchně její prostou radost-
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nost, která se mu na ní vždy tak líbila. Trápil ho 
objevený mikrofon. Byla tu nějaká souvislost s ná
lezem v továrně? Jistě se nedala vyloučit ani sou
vislost s obchodem s Ruskem. Cítil, že to má něco 
společného s tím projektem. Tím se celá věc �távala 
přímo děsivá. 

„ Ty mě vůbec neposloucháš." Dora položila trochu 
starostlivě, trochu vyčítavě svoji ruku na jeho. ,,Jsou 
to poslední hodiny, které spolu trávíme, tak bys vlast
ně měl být schopen uvolnit se." Pak ale ihned čile 
pokračovala v hovoru a pověřila ho nějakými obsta
rávkami. ,,Nezůstaneme před tvým namáhavým le
tem dlouho do noci. Vím, že to tentokrát bude pro 
tebe obzvlášť napínavé; pojďme klidně domů, já jsem 
také velmi unavená." Marek jí za takovou ohledu
plnost byl vděčen. Její starost o něj mu dělala dobře. 
Nikdo nemohl popřít její jemnocit, který vždy vystihl, 
co druhý potřeboval. 

Veselost Dory Tasstainové byla jen předstíraná. Po
zorovala, že něco není v pořádku. Marek byl roz
tržitý jako nikdy předtím. Proto se jí let do Ruska 
nechtěl líbit a umínila si, že v nejbližších dnech pro
mluví s Dr. Ottem. 

* 

Příštího rána nastoupil Marek do pilotní kabiny 
svého stroje. Nebylo mu lehko. Celou noc nezamhou
řil oka a lámal si hlavu tím, co by měl udělat. Hned 
ráno zasvětil do věci Dr. Otta a pověřil ho navázáním 
kontaktu s jedním ze svých přátel, který zastával 
důvěrnické postavení na ministerstvu obrany. Ten 
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by snad mohl poradit. Mimo to si vyžádal slib, že za 
jeho nepřítomnosti bude před jeho domem nenápad
ná hlídka. Kdo mohl vědět, co by se ještě mohlo 
přihodit, až tu nebude. Sice se zdálo, že se vše sou
střeďuje na jeho osobu, respektive na jeho vynález, 
ale jistota je jistota. Alespoň ho trochu uklidňovalo, 
že někdo dá pozor na jeho rodinu. 

Range byl zaměstnán správným umístěním zava
zadel, zatímco Marek prováděl první kontroly. Le
tový plán byl odevzdán, asi za 25 minut měli star
tovat. 

Když Cessna rolovala na start, pokynul Marek na 
pozdrav Doře a Dr. Ottovi, kteří stáli na pokraji ro
zjezdové plochy. Stroj lehce vzlétl ze startovací drá
hy. Neměli na palubě ani třetinu přípustného za
tížení. Vystoupil na 3 000 stop a hlásil se svému 
kontrolnímu místu. Když asi po třech minutách ko
nečně přišla odpověď, odvysílal své první hlášení: 
„ Delta Echo N ovember Mike India, start v 8,40, výška 
3 000 stop, poloha pět mil jižně od Charlie, prosím 
o povolení letu podle přístrojů do Stockholmu ... " 

Letadla, která nepocházela z velkých letišť, byla 
poměrně vzácná, a proto s nimi radarová naváděcí 
místa zacházela poněkud macešsky. Chvíli trvalo, 
než přišly pokyny, ale na to už byl zvyklý, takže se 
nedal vyvést z míry. ,, Vystupte na hladinu letu 70 
a hlaste se rádiovému navigačnímu majáku Labe," 
zněl udělený pokyn. Když Marek dosáhl přikázané 
výšky, vyvážil stroj, snížil počet obrátek a přívod 
paliva motoru o 300 KS, až dosáhl stejnoměrné ces
tovní rychlosti 270 kilometrů nebo 140 uzlů v hodině. 
Do příštího hlášení měl asi 25 minut času, dost na to, 
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aby získal další informace o počasí. Ač většinu svých 
letů uskutečňoval podle pravidel letů podle přístro
jů, mělo přesto počasí pro jeho jednomotorový stroj 
určitý význam. Silné bouřky nebo led v oblacích 
mohly dokonce znamenat zřícení, přinejmenším však 
potíže. Proto se průběžně na počasí informoval. Po
slední hlášení, které dostal prostřednictvím ultrakrát
kého vlnového _vysílání dopravních letišť, byla cel
kem uspokojivá. Ve výšce 7 000 stop ležela 500 stop 
silná, souvislá vrstva oblaků, pod kterou zlehka prše
lo. Nad ní měl krásnou viditelnost a nad sebou, až 
ve výšce 18 000 stop 4/8 lehkou oblačnost Kopenha
gen hlásil 6/8 stratů poněkud níže - na 15 000 sto
pách - na trati přes švédské východní pobřeží. 

Motor broukal stejnoměrně a táhl stroj nad oblaky 
k dalekému obzoru. Celistvá pokrývka z mraků le
žela pod nimi jako vatový koberec. Při takovém po
hledu si Marek vždy připomněl pohádkový film 
svého dětství, ve kterém se po dlouhém pochodu ob
lačnou krajinou objevila brána do nebe. Vpuštěn byl 
ale jen ten, kdo znal heslo. Kdo ho neznal, musel 
s nepořízenou nastoupit zpáteční cestu. Usmíval se 
při pomyšlení, že se tehdy třásl s poutníkem, aby to 
heslo nezapomněl. Při každém nadoblačném letu si 
podvědomě kladl otázku, je-li ke vstupu do nebe 
skutečně zapotřebí hesla. Jeho pohled se dotkl spícího 
Rangeho. Range věřil, že nebe je, právě tak jako pek
lo, a Tasstainovi někdy připadalo, jako by ten starý 
brach to heslo znal. Zpropadeně, může to vypadat 
naivně, ale na takové řešení by mu přistoupil. On 
znal vždy nejjednodušší odpovědi na nejkompli
kovanější otázky, zajména když šlo o Boha nebo pek-
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lo a život po smrti. Čím víc vnějších úspěchů sám 
zažil a měl za sebou, tím víc se mu stávaly tyto otázky 
důležitými. A přesto je vždy odsunoval daleko od 
sebe, protože se domníval, že řešení spočívá ve 
schopnosti zvládat svůj život a snad i životy dru
hých. 

Nyní putoval jeho pohled opět dolů. Mezerou 
v oblacích mohl právě rozeznat kus lesa a řeku. Při
tom se jeho myšlenky vrátily zpět na zem. Zaměřil 
se opět na počasí. Oblaka vysoko nad ním ještě 
zhoustla a byla už také níž. Někde před nimi se obě 
vrstvy, mezi kterými teď letěli, spojí. Možná ve vy
sokou bouřkovou věž. Teploty. byly dost vysoké. 
Takových bouřkových věží se obávaly dokonce i vel
ké stroje. Mohly v nich být jak led a kroupy, tak také 
velké turbulence - až do síly orkánu. Ale s tím si teď 
nechtěl dělat starosti. Zapnul automatické řízení, 
nahlásil nad rádiovým naviga čním majákem Nova 
výšku i čas přeletu a ještě jednou si prošel trasu Stock
holm - Moskva. Podle plánu letu by měl asi za ho
dinu přistát ve Stockholmu. Chtěl tam natankovat 
a co nejrychleji pokračovat v letu. 

Jakmile měl Marek trochu času na přemýšlení, pu
tovaly jeho myšlenky zpět k mikrofonu, který objevil 
ve své pracovně. Možná Dr. Ott již zapojil policii 
a snad vyšetřování dospělo již k nějakému závěru. 
Museli to být buď Rusové, kteří chtěli vyzvědět vše
chno v souvislosti se zakázkou, nebo byla ve hře 
konkurence. Záhadou ovšem zůstává, jak se mohl 
někdo dostat nepozorovaně do jeho domu a také do 
sklepa v závodě. A jak se vůbec dostalo ven tak přís
ně střežené tajemství? Zrada nepřicházela v úvahu. 
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Nějak se ale ta věc musí objasrůt. Učirůl předsevzetí, 
že během svého pobytu v Rusku zjistí co možná nej
víc. Snad mu přitom pomůže Orlov? 

Pohledem přelétl konce křídel, která trčela do 
mléčné běloby horizontu a při každé automatické 
opravě kurzu lehce zakolísala nahoru nebo dolů. 
Právě teď se stočila ručička rádiového kompasu 
o 180°. Přelétali rádiový navigační maják Malmo." ... 
Stockholm Control, zde DENMI, přelétám Malmo, 
hladina letu 70, kurz 45°," znělo jeho hlášení. Stock
holm na sebe dal chvíli čekat, a pak ho zařadil do 
pořadí příletů: ,,Povolen sestup na hladinu 50 nad 
Stockholmem jih. Hlaste se u kontroly příletů na frek
venci 179,5 ... " Tasstain přijal hlášení a zahájil sestup. 
Range se zatím probudil a vyhledal v brašně mezi 
sedadly různé příletové mapy. Pak nastavoval Tas
stainovi na přístroji jednotlivé frekvence vysílání. 
Oba na sebe přivykli při mnoha společných letech. 
Ač Range nebyl letcem, ovládal všechny úkony dru
hého pilota a byl podle Tasstainova mínění schopen 
létat, což skromný Range samozřejmě popíral. Teď 
dostávali další pokyny. Stockholm je naváděl rovnou 
dolů, což znamenalo, že nemuseli letět na čekací 
smyčku. Krátce nato před nimi ležela letištní plocha 
a Cessna měkce přistála na přistávací dráze meziná
rodního letiště Arlanda. 

Další etapa letu je měla dovést až do Moskvy. Když 
o hodinu později Tasstain zdvihl příkrou smyčkou 
stroj ze startovací dráhy, věděl, že v baltickém pros
toru bude muset letět povětrnostní frontou, které by 
se raději vyhnul. Ale nepovažoval za nutné, čekat 
ve Stockholmu na lepší počasí na trase, když mu byla 

46 



přislíbena hladina letu 150. Vrcholky bouřkových 
věží dosahovaly přibližně této výše. I když údaje 
mohly vykazovat odchylky od skutečnosti, proletěl 
by v nejhorším případě vrcholky počasí. Pak by měl 
za sebou 2/3 letu, takže do cíle by zbývaly ještě slabé 
2 hodiny. Půjde-li vše hladce, měl by mít potom 
v nádrži ještě rezervu na 1 hodinu a 20 minut letu. 

Když se hornoplošník vyšplhal na hladinu 150, 
byli nad Baltským mořem. Viditelnost byla tak jasná, 
že si ani nedokázali špatné počasí představit. Viděli 
jasně lodě, dokonce i pěnu na vodě. Ale Marek dobře 
věděl, že jasný vzduch je předzvěstí hlášené fronty. 

Range něco dělal v kabině, vlezl dozadu a pře
misťoval tam zavazadla a jiné potřeby, které ležely 
na sedadlech, tak aby byly zajištěny proti klouzání. 
Marek vylovil velkou mapu. Zanesou-li svoji polohu, 
dokud ještě vidí zemi, usnadní jim to v případě nou
ze úhybný manévr. Doufal, že ruského pobřeží do
sáhnou dříve, než se dostanou do oblaků. 

Brzy měli pod sebou počasí, které vypadalo, jako 
by na zemi byla ohromná hromada špinavé vaty. 
Zprvu to vyhlíželo zcela nevinně. Když do toho vlétli, 
malý stroj se otřásl, jako by dostal strach, pak ale 
rozzlobeně prskal mezi cáry mraků, dělal jakoby 
chtěl sklouznout a náhlým nárazem větru se dal opět 
vynést nahoru. Trvalo to 20 minut, a Marek měl plné 
ruce práce, aby udržel kurs i výšku. Když dosáhli 
další stanici povinného hlášení, požadoval novou 
výšku letu. ,,Prosím povolení letové hladiny 170." 
Dostal svolení. Jedním pohledem se přesvědčil, že 
mají dostatečnou zásobu kyslíku. Teď pozorovali, že 
se turbulence poněkud zmírnila. Okolo nich bylo 
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trochu jasněji, což znamenalo, že letěli v nejvyšších 
vrstvách oblaků. Zato teploměr klesl pod nulu. Mu
seli tedy počítat s ledem. Marek přejížděl pohledem 
všechna místa na povrchu letadla, na nichž by se led 
objevil nejdříve. Přední část křídel se potáhla jino
vatkou, jako jedním nadechnutím. Nebezpečnou 
vrstvu na listech vrtule nebylo sice vidět, zato byla 
zřetelná na ubývající tichosti motoru. I ocas stroje 
vypadal jako napudrovaný. Marek ještě nemohl 
uvést v chod odmrazovací zařízení. Led byl ještě 
příliš tenký a jen by se roztáhl, ale neodprýskl by. 
Tak mohli rychle ztratit schopnost manévrování, pro
tože na roztaženém ledě by se usazoval stále další, 
a odmrazovací zařízení by pozbylo účinnosti. Nyní 
klesla ručička ukazatele rychlosti pod průměrnou 
hodnotu. Letěli pomaleji. Projevovaly se tedy první 
důsledky usazeného ledu. Brzy zlenivěly i pohyby 
kormidel. Stroj se stal těžkopádným a nebezpečně 
pomalým. Byl nejvyšší čas zapnout rozmrazovací 
zařízení. Zachvění celého letadla prozradilo, že led 
se uvolnil. Marek s ulehčením zjistil, že se rychlost 
znormalizovala. Dostávali se vždy znovu do nových 
turbulenci, které jimi pohazovaly sem a tam. 

Nyní byl v kontaktu s ruskými stanicemi, zajiš
ťujícími bezpečnost letu. Dorozumívání se patřičně 
zhoršilo. Jejich angličtině rozuměl jen stěží. Musel 
odhadovat význam pokynů, ale tomu už se dávno 
naučil. 

Najednou letěl stroj klidně jako prkno na vodě. 
Okolo se setmělo. Range zapnul osvětlení přístrojů. 
Oba hleděli upřeně do černé díry, zející před nimi, 
která nevěstila nic dobrého. Zřejmě letěli přímo k jád-
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ru bouřkového masivu. Proč zdola nepřicházela zrně
na kurzu? Vždyť i oni museli mít jádro bouřky na 
svém radaru a vidět, že na ně přímo nalétávají. ,,Mi
ke, India, Mike, India ... " štěkl tlampač do černého 
ticha, ,,změňte kurs na 180, ihned ... " - ,,Konečně!" 
zabručel Marek pro sebe a nasměroval nos na kurs 
jih, a pak už také pocítili v plné síle řádění bouřky. 
Zachvátila je zezadu a pohazovala jimi jako hračkou. 
Výškoměr byl nekontrolovatelný. Padali a znovu byli 
vymrštěni vzhůru, takže měli pocit, že se křídla utrh
nou. Marek hleděl upřeně na umělý horizont a po
koušel se udržet stroj do jisté míry v rovnováze. Ale 
osvětlené ukazatele mu tančily před očima sem 
a tam. Někdy nevěděl, kde je nahoře a kde dole. Na 
rádiové spojení nebylo v této chvíli ani pomyšlení. 
Neměl volné ruce. Jen udržet kurs, rychlost a sle
dovat polohu letu, nic jiného nemohl dělat. 

Range, zavěšený vedle něho ve svých pásech, ne
promluvil slova. Takové počasí ještě nikdy nezažil. 
Věděl, že Tasstain létal bezpečně a zvládal i obtížné 
situace. Ale že mohl zůstat zpravidla klidným, mělo 
ještě hlubší důvod. Měl neobyčejnou důvěru v Boha, 
která ho nikdy neopouštěla, a která se rovnala smlou
vě, podle které se mu nemohlo přihodit nic neočeká
vaného. Byl prostě proti strachu imunní. Kdo ho znal, 
ten se neodvážil posmívat se jeho někdy až naivnímu 
stanovisku. 

Tasstain znal Rangeho vnitřní život. Už měl z jeho 
postoje také sám užitek. I nyní vyzařoval klid, který 
Markovi pomáhal překonávat napětí okamžiku. Byl 
s ním rád pohromadě. 

Prudkost počasí postupně ustávala. Jižní kurs je 
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ještě zavčas vyvedl z jádra bouře do klidnější oblasti. 
Teď mohli občas vidět dolů. Radarová kontrola Le
ningrad jim pak dala brzy volný kurs 080, který si 
mohli ponechat až do svého cíle - Moskvy. Počasí je 
stálo 30 minut, takže do přistárú měli ještě dobrou 
hodinu. 

Země se víc a více dávala poznávat jako něco zcela 
nového. Nejen krajina, ale i lidé měli neznámé kouz
lo. Reagovali jinak, než byl zvyklý v západoevrop
ských poměrech. Již v rádiovém spojení se musel 
několikrát překvapeně zamyslet, než pochopil kla
denou otázku. Měl pocit, že se vrátil do pionýrské 
doby svého létárú. Mnohem méně všeobecné per
fekce, ale zato víc osobrúho nasazení jednotlivých 
účastníků, alespoň pokud šlo o létání. To se Markovi 
líbilo. Všude mu vycházeli s velkou ochotou vstříc. 
Ovšem, nebyla to každodenní událost, že by do 
Moskvy přiletěl soukromý pilot ze Západu. 

Orlov na ně čekal a doprovodil je do hotelu. Bylo 
na něm vidět, že má radost. ,,Ostatní dorazili již před 
čtyřmi hodinami. Jste s letem spokojeni?" - ,,Ne
přihlížíme-li k počasí, tak se nám to líbilo," odpo
věděl Tasstain. ,,Díky za to skutečné překvaperú; ten 
nečas, kterým jsme letěli, mi dosud vězí v údech." -
„ Uvidíte," namítl Orlov s úsměvem, ,,že Rusko může 
poskytnou i pěkné počasí." 

* 

Zatímco ostatrú seděli na poradě, bloumal Range 
téměř prázdnou halou hotelu. Byla sobota a on měl 
do příštího poledne volno. Doma dostal od jednoho 
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přítele adresu, na které měl navázat kontakt. Měl 
vyřídit pozdravy a předat balíček. Chtěl si také dát 
poradit, kde by se mohl zúčastnit německých boho
služeb. 

Bylo mu však vštěpováno, že se nemá informovat 
oficiálně v hotelu, ale hledat na vlastní pěst, třeba za 
pomoci taxíkáře, a pak se blížit cíli jen nenápadně, 
jakoby náhodou. 

Opustil hotel, jako kdyby neměl žádný záměr 
a zprvu šel okolo taxíků, stojících na ulici s rukama 
v kapsách. Když viděl, že za ním nikdo nejde, ani ho 
nikdo nepozoruje, zamířil k prvnímu vozu, posadil 
se vedle řidiče a naznačil mu, aby se rozjel. Když se 
řidič bez dotazování rozjel, s ulehčením se zvrátil do 
opěradla. Teprve za příští křižovatkou vylovil Range 
z kapsy kabátu adresu a přidržel ji taxikáři před oči
ma. Ten dal kývnutím na srozuměnou, že pochopil. 
Jeli k cíli několika ulicemi a křižovatkami, až přijeli 
na předměstí. 

Range se za jízdy pokoušel rozluštit jména ulic, 
totiž porovnával je s písmeny na papírku. Nechtěl 
se dát dovézt až před číslo domu; chtěl vystoupit dřív 
a dům pak najít sám. Když odbočili do širší aleje 
a Range poznal jméno ulice, zvolal: ,,Stoj, platit!" 
Zaplatil a vystoupil. Podle popisu dům rychle našel. 
Na zazvonění se zprvu nic nehýbalo. Teprve po tře
tím zazvonění uslyšel v domě vrznutí dveří a blížící 
se kroky. 

Z pootevřených dveří se na něj dívaly dvě vy
strašené oči staré ženy. Range rychle vylovil lístek 
s adresou a podržel ho stařeně před obličejem. Pak 
vytáhl dopis a balíček, které měl předat, a také jí obojí 
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ukázal. ,,Aha, vy přicházíte z Německa," zazněla 
dobrá švábština. Anit by vyčkala odpověď, otevřela 
dveře dokořán a zvala ho dovnitř. Range byl rád, že 
může konečně hovořit německy. Při rozhovoru, který 
se nyní rozvinul, se dověděl, že mladí jsou na náv
štěvě mimo město a babička po dobu jejich nepří
tomnosti hlídá dům. Jsou Němci, usedlí již po něko
lik generací v Rusku, ale udrželi si řeč i zvyky. Range 
stařeně naslouchal, jak vykládala ze svého pohledu 
o Rusku. Měli vždy znovu těžkosti. Němci zde nebyli 
nikdy skutečně uznáváni a vždy jim byly házeny 
klacky pod nohy. Odvahu žít jim pomáhal udržovat 
silný pocit sounáležitosti a pouto k německému cír
kevnímu společenství. Range se dověděl, že se dru
hého dne německé společenství sejde. Ale nejsou to 
normální bohoslužby, a musí počítat s tím, že se vše 
odehrává ve veliké tajnosti. Jejich církev totiž ani není 
státem povolena. Nejenže je bráněno normálnímu 
církevnímu životu, ale čas od času jsou zatýkáni ti, 
kdo jsou zodpovědní za shromáždění. Proto Range 
o těchto bohoslužbách nesmí nikomu říci. Její syn, 
který přijde pozdě večer domů, pro něj přijede do 
blízkosti hotelu. 

Range byl spokojen, že se tak rychle zhostil svého 
úkolu a že bude splněno i jeho přání, zúčastnit se 
bohoslužeb. Dal si ještě vysvětlit zpáteční cestu auto
busem, slíbil stařeně, že ještě přijde a rozloučil se. 

* 

Po vydatné poradě se Tasstain zúčastnil okružní 
jízdy Moskvou. Jeli po Rudém náměstí, okolo Kremlu 
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a dále křížem krážem městem. Někdy vystoupili 
a prohlíželi pamětihodnosti pěšky. Do hotelu se vrá
tili večer, plni nových dojmů, a k smrti unaveni. Tas
stain teáležel na lůžku a nemohl usnout. Jeho myš
lenky mu opět jednou nedovolily, aby došel klidu. 
Zaznamenával úspěch za úspěchem. Zdálo se, že 
projekt Rusko, jeho projekt, začíná dostávat hma
tatelné tvary, což korunovalo jeho osobní kariéru 
v továrně. I po finanční stránce měl vystaráno; měl 
k dispozici víc než potřeboval. Měl zdravou rodinu 
a ty starosti, které měl , nebyly nad jeho síly. I jinak 
byl jeho život naplněn věcmi, které mu působily 
radost. Přesto Tasstain nebyl šťastný. Když byl vzdá
len domova a cítil se občas osamělý, honily se mu 
hlavou zvláštní myšlenky. Co je štěstí? Majetek, nezá
vislost nebo svoboda? Mohl se vykázat všemi třemi, 
a přece neměl pocit, že je šťastný. Daleké země, ces
tování, ano, to ho mohlo uspokojit, ale nikdy se ne
zbavil vnitřního neklidu a touhy. 

Když byl se svým letadlem na cestě k novému cíli 
s nadějí, že tam najde odpověď, hnala ho jakási vnitř
ní síla k cíli dalšímu, aniž by našel, co doufal nebo 
co očekával. Jednou přece musí dospět k vědomí, že 
dosáhl skutečného cíle. Snad zde, v této zemi? 

Tasstain se převaloval se strany na stranu. Na
jednou někdo zaklepal na dveře. ,, To jsem já, Range. 
Chtěl jsem vám jen říci, že jsem zde." Tasstain otevřel. 
,,Copak tak pozdě ještě na nohou, odkud přicházíte?" 
- ,,Byl jsem u známých jednoho přítele z Německa. 
Ostatně, pozvali mě zítra dopoledne na bohoslužby. 
Měl byste chuť jít se mnou? Má to zde být něco zcela 
zvláštního; bude to určitě zážitek." Bez dlouhého 
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rozmýšlení Tasstain přislíbil. Po tom hloubání mu to 
přišlo právě vhod. ,,Ale nikomu o tom nepovězte, 
není to totiž zcela bezpečné, alespoň pro místní náv
štěvníky." Tasstain slíbil mlčet a popřál mu dobrou 
noc. Krátce nato upadl konečně do vytouženého 
spánku. 

* 

Příští dopoledne se objíždkami dostali do němec
kého sboru, který se shromáždil ve staré cihelně za 
městem. To místo mohl najít jen zasvěcenec. Range 
vysvětlil Tasstainovi zvláštní okolnosti, za kterých 
se sbor sešel. Nesmí se scházet; stát vyvíjí veliké úsilí, 
aby zamezil pokud možno všechen náboženský ži
vot. Navíc je pro Němce těžké uplatnit se. Konec 
konců je zde ateistické vedení, a všechny aktivity 
křesťanského rázu jsou hodnoceny jako kontrarev
oluční. Alespoň tehdy, když se nekonají pod přímým 
úředním dohledem. 

Že ti, co se tu shromáždili, nebyli kontrarevolu
cionáři, viděl Tasstain na první pohled. Celé shro
máždění pozůstávalo ze skromných lidí, působících 
spíš nesměle. Ti určitě nemají povstalecké úmysly. 
Uvítání, kterého se oběma hostům dostalo, bylo o to 
srdečnější. Každý jim potřásl rukou. Nevěděli, jak se 
před takovým přívalem náklonnosti zachránit. 

I bohoslužby byly jiné, než byl Tasstain zvyklý 
z domova. Postupně se za improvizovaný pult po
stavilo několik mužů, otevřeli své Bible a přečetli 
několik veršů. Pak k tomu prostými slovy podali 
vysvětlení způsobem, jak to ještě nikdy neslyšel. 
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Mnohé mu šlo k srdci. Bylo mu, jakoby se před ním 
otevřel jiný svět. Mohli lidé, žijící v tak těžkých pod
mínkách, vyzařovat tak pevnou důvěru? Byli nejspíš 
chudí a jistě museli tvrdě pracovat. Viděl to na jejich 
rukou, jejich pohybech. Ale vzdor téměř beznadějné 
situaci to byli lidé radostní. Nalezli snad to, co hle
dal? 

Bohoslužby trvaly téměř tři hodiny. Kázání vy
střídal zpěv. Pak přednášely děti a mezitím se mod
lili. Někteří přitom plakali. Ale nebyl to pláč, který 
by vzbuzoval smutek. Byly to zjevně slzy radosti. 
Vždy znovu bylo vzýváno jméno Ježíše Krista, který 
přinášel vykoupení z každého soužení a pokoj ze 
všech nepokojů. Nyní zazněla také jemu známá píseň 
„Vzývám moc lásky" (,,leh flehe an die Macht der 
Liebe"). Zpívali vkleče. Ano, musí to být ohromná 
moc lásky, která tyto lidi zachvátila. Bylo zřejmé, že 
se tu děje něco upřímného, co se dotklo i jeho. 

Když se podíval poočku na Rangeho, rázem po
znal, že je jedním z nich. I z Rangeho vyzařovala ta 
jistota a důvěra. Poprvé si v duchu přál, aby patřil 
k nim a mohl být také tak spokojen jako tito lidé. 

Když shromáždění zpívalo poslední verše písně, 
vstoupil nepozorovaně do cihelny Sorvas. Jeho po
hled rychle přelétl přítomné. Musel být opatrný, pro
tože se ve shromážděních občas vyskytl také někdo 
nespolehlivý nebo nepoznaný špicl. Proto mu byli 
oba cizinci hned nápadní. Když je objevil, odešel tiše 
do vedlejší místnosti. Chtěl tam počkat na starší, kteří 
se tam po bohoslužbách scházeli ke krátké poradě. 
Nejraději by zase zmizel, kdyby jeho přítomnost ne
měla zvlášť naléhavý důvod. Hledal několik spo-
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lehlivých mužů, kteří by mu mohli být nápomocni 
při vyklízení skladu papíru. ,,Cizinec" mu přesně 
určil hodinu, kdy měl co nejrychleji papír odvézt. 

,,Kdo jsou ti dva cizí lidé?" zeptal se Sorvas star
ších, když se pozdravili. ,, To jsou přátelé z Německa," 
odpověděl ten, který je sem dovezl z hotelu. ,,Patří 
k delegaci, která zde má připravit stavbu nějaké to
várny." - ,, Copak jste se pominuli?" zděsil se Sorvas. 
Takoví lidé jsou neustále pozorováni. Nedivte se, bu
dou-li brzy kontrolovat i vás." Sorvas viděl ohro
ženou dokonce i svou akci s papírem a nechtěl se 
v cihelně déle zdržet. Když mu na příští noc přislíbili 
několik lidí a krajní mlčenlivost, zmizel stejně ne
nápadně, jak se objevil. Tasstain a Range, kteří čekali 
na odvoz v blízkosti otevřených dveří, se nechtěně 
stali svědky toho rozhovoru. Ačkoli se jim to co za
slechli, s ničím nerýmovalo, cítili ve vzduchu nějaké 
napětí. Brzy je měly překvapit nové události. 

* 

Kdo zastával názor, že sovětské bezpečnostní úřa

dy o tajné církevní práci nic nevědí, ten se mýlil. 
Věděly celkem přesně jaké sbory existovaly. Také jim 
bylo dalekosáhle známo, jaké tiskoviny a rozmno
žené písemnosti byly v oběhu, i když jim vždy nebyl 
jasný jejich původ a místo vzniku. 

Major Tukov, šéf příslušného oddělení, zvaného 
„ podzemní práce", měl před sebou seznam všech 
zakázaných písemností s datem, kdy se objevily. Ten
to materiál byl rozdělen podle obsahu do různých 
stupňů nebezpečnosti s přihlédnutím k tomu, zda 
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obsahoval více nebo méně dokumentace. Tukov sice 
nemohl zabránit tornu, aby se takový materiál obje
voval, ale mohl podstatně zamezit jeho šíření. Znal 
většinu těch, kdo ho šířili a chybělo jen, aby byli 
zatčeni. Zájem však byl především o seznam příjem
ců, protože za jeho přispění mohla být rázem vyřa
zena politická i náboženská opozice. 

Tukov nebyl pověřen tím, aby zabránil pronikání 
takového materiálu do zahraničí. Bylo dokonce žá
doucí, aby se svět o opozičních hnutích v komunis
tickém systému dověděl. Mělo to přispět k tornu, aby 
veřejné mínění na Západě získalo dojem, že je zde 
možné vyjádřit své smýšlení. Takže systém není tedy 
tak špatný. Kromě toho tak byly potlačeny případné 
požadavky světové veřejnosti na odstranění velikých 
zlořádů, protože by až příliš ráda přenechala zásah 
domněle silné opozici v zemi. 

Dávkování opoziční literatury pro cizinu byl -
mimo jiné - Tukovův úkol. Majora KGB se obávali 
dokonce i jeho nadřízení. Vědělo se o něm jen tolik, 
že disponuje vynikajícími konexemi. Kdo se mu po
stavil, zmizel dříve nebo později z povrchu zem
ského. Samozřejmě tak, že nebylo nikterak možné 
vidět jakoukoli spojitost s ním. 

Pochopitelně musel Tukov řešit problémy, když 
nějaký materiál měl opustit zemi. Hlídání hranic bylo 
organizováno tak perfektně, že musel přelstít i vlastní 
lidi. To nebylo vůbec snadné, protože jednak muselo 
vše vypadat na pašované zboží, a jednak musel za
bránit tornu, aby v případě odhalení nemohly být 
učiněny závěry. Byla to krajně obtížná dvojí hra, 
kterou Tukov dokonale ovládal, což mu vyneslo dob-
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ré konexe až u nejvyšších stranických špiček. Zajistil 
si tak kariéru i v osobním boji o moc. Tato práce při
nesla pochopitelně také kontakty se západními místy 
a dalekosáhlé pravomoci, týkající se vydávání pasů 
a víz. 

Co měl nyní Tukov před sebou na stole, bylo něco 
jiného než obvykle sestavené protesty. Byl to seznam 
200 uvězněných křesťanů z různých neregistrova
ných společenství, jejich fotografie pasového for
mátu, data zatčení, adresy vězení a u některých i jiné 
údaje o věku a rodinných poměrech. 

Měl tento materiál pustit do ciziny? Musel být hod
nocen jako nejvýš nebezpečný. Podle zkušeností se 
ze Západu nedaly očekávat citelné reakce. Snad slabý 
protest církevních kruhů, kterým vlastně něco ta
kového příslušelo. Ale právě tam měl Tukov důvěr
níky, takže si mohl být jist, že ten materiál příliš 
prachu nerozvíří. Jelikož se mohlo stát, že se takové 
materiály dostanou do ciziny i bez jeho přičinění -
a pak se dostanou do špatných rukou - umínil si, že 
dá seznam převézt při nejbližší příležitosti. 

Krátce nato věděl také jak. Dověděl se o delegaci 
německých obchodníků, kteří byli v Moskvě na ofi
ciální návštěvě, a dal se hned spojit s ministerstvem 
hospodářství. ,,Soudruhu Orlove, slyšel jsem, že se 
staráte o jakousi německou delegaci. Jsou ti lidé již 
zde?" - ,,Ano, od včerejška, soudruhu majore, ale co 
s tím máte společného?" - ,,Je to jen rutinní záležitost. 
Sotva se ukážeme. Nemohl by se někdo zúčastnit 
okružních jízd?" - ,,Přirozeně to jde, ale upozorňuji 
vás na to, že v celé záležitosti jde o preferovaný pod
nik, který nesmí být za žádných okolností narušen," 
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varoval majora Orlov poněkud rozmrzen tím, že se 
do toho míchá právě tenhle neprůhledný lišák. 
„V pořádku, soudruhu. Jako obvykle uděláme vše 
nepozorovaně." Tukov zavěsil. Tím líp, když je to 
preferovaná delegace. To mu ušetří mnohé úsilí. 

* 

Vpravo i vlevo podél cesty, po které jely černé 
limuzíny ke správní budově továrny na papír, se 
tyčily hory dřeva. Vypadalo to, jako by sem byly 
sneseny ruské lesy, aby na návštěvníky udělaly do
jem. U vchodu stáli vedoucí pod_niku, připraveni na 
uvítání. Byl tam i pověřenec Tukova. Měl modrou 
přilbu jako inženýr závodu a vystupoval jako tech
růcký spolupracovník. Když si všichni potřásli na 
pozdrav rukama, přiblížil se s jistotou školeného 
špiona k Tasstainovi, aby se dozvěděl víc o okol
nostech jeho návštěvy. Během prohlídky továrny za
plétal Tasstaina vždy znovu do nezáludného rozho
voru. Chtěl zjistit, jak byl při příletu se svým strojem 
kontrolován a v které hale bylo letadlo odstaveno. 
Kdyby potřeboval jakoukoli technickou pomoc, mů
že s ním počítat, ubezpečoval domnělý inženýr. 

Tasstain, který měl z neočekávané nabídky radost, 
pochopitelně neměl tušení, proč ten přívětivý prů
vodce chce všechny tyto podrobnosti vědět. Zřejmě 
to byl opravdový zájem; konečně někdo, kdo mluvil 
přímo od plic a neprojevoval stále nedůvěru. Už 
věděl, že nedůvěra a opatrnost se zde píší velkými 
písmeny. Teď ale zapomněl na svou obvyklou mlčen
livost a hovořil s tazatelem o všem možném. Tak se 
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jeho partner dověděl vše, co musel vědět, aby mohl 
být uskutečněn úmysl, dopravit papíry na Západ. 
Teďbude snadné dostat plochý balík do letadla. Bude 
jen zapotřebí na krátký čas ochránit stroj před rutin
ními kontrolami strážců letiště. Při Tukovových kon
taktech to bude nejmenší problém. Akce se měla 
uskutečnit několik málo hodin před odletem. 

V továrně na výrobu papíru to na první pohled 
vypadalo jako v dobře organizovaném závodě. Tas
stain ale brzy zpozoroval, že ten stav není oprav
dový. Ve skutečnosti byl závod zastaralý a pro zá
padní poměry sotva použitelný. 

Pochopitelně se nemohlo vycházet ze stejných po
měrů. Lidská pracovní síla tu byla levnější a nároky 
na kvalitu menší. 

Když ho provázeli různými halami a měl příle
žitost přihlížet práci dělníků, setkal se s mnohými 
pohledy. Některé byly ustrašeně tázavé, jiné vyjad
řovaly zvědavost. Stále znovu se pokoušel přívě
tivým úsměvem vytvořit něco jako most a překlenout 
tak pocit cizoty. Když nyní ucítil v zádech pohled, 
otočil se a uviděl pozorné oči muže s černým vou
sem, který nakládal papír. Připadal mu nějak po
vědomý. Kde ho jen viděl a kdo to byl? 

Než mohl Tasstain pokynout hlavou k pozdravu, 
Sorvas se otočil a zabýval se nakládáním. Poznal 
Tasstaina okamžitě. Kdyby si někdo povšiml, že se 
nesetkali poprvé, mohlo by to mít nedozírné ná
sledky. 

Sorvas se zatím dověděl, že ten Němec přiletěl do 
Moskvy sportovním letadlem. Není divu, že muže 
s černým vousem zaměstnával odvážný nápad. Proč 
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by nemělo být možné, aby Kovlenko opustil zemi 
tímto způsobem? Letadlo přece nemuselo absolvovat 
hraniční kontroly. Podaří-li se dostat Kovlenka ne
pozorovaně do letadla, nebude-li mít pilot námitky, 
mělo by se to podařit. 

Sorvas horečně přemýšlel, jak s Němcem navázat 
spojení. Bleskově dostal spásný nápad. Chvatně na
psal na kousek papíru utrženého z role: ,, V neděli 
opět na stejných bohoslužbách - přítel ze sboru." Pak 
útržek zmačkal a nenápadně následoval skupinu 
návštěvníků, která byla stále ještě ve vozovně. Když 
Tasstain stál poněkud stranou, přistrčil mu nepo
zorovaně papír. Zmizel, aniž by odpověděl na tázavý 
pohled. Byl teď tornu Němci zcela vydán. Kdyby ho 
nebo sebe prozradil, byl by ztracen. Sorvas se toho 
však odvážil, protože by se pro Kovlenka taková 
příležitost určitě už neopakovala, a protože už se ko
nečně muselo něco udělat. 

* 

Range dumal v hotelu nad zprávou muže s čer
ným vousem. ,,Copak ten muž byl na bohosluž
bách?" zeptal se právě vstoupivšího Tasstaina. ,,Ne
mohu si přesně vzpomenout, ale něco s tím musí mít 
společného, jinak by toto místo setkání nezvolil." -
„Ano, ale mohla by to být také past. Možná nás někdo 
v neděli pozoroval a chce se teď dovědět víc." Range 
myslel s obavami na to, s jakou opatrností byla tato 
setkání vždy utajována a jak těžké byly tresty, které 
čekaly na ty, kdo za ně nesli zodpovědnost. ,,Mám 
spíš pocit, že je to naléhavá nesnáz, která dohnala 
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toho muže k takovému kroku," vytrhl Tasstain staro
cha z chmurných úvah. ,,Sotva mě zná, a riskuje tím 
pravděpodobně víc než my. Ne, půjdeme tam ještě 
jednou. Ta věc mě začíná zajímat." 

Příští neděli se opuštěná cihelna opět naplnila lid
nů. Lidnů, kteří patřili k nepovolené církvi a neděli 
co neděli na sebe brali riziko, že budou zatčeni; zat
čeni pro svou hlubokou touhu po společenství stejně 
smýšlejících, po svobodě vyznání a možnosti žít po
dle svého křesťanského přesvědčení; stále na pozoru 
před „strážci pořádku" proto, že vzývali svého Boha, 
a ne státní mocipány. Byli to neškodní občané země. 
Patřili k nejpilnějším a nejsvědonůtějším. Neublížili 
by mouše, neholdovali neřestem jako mnozí v zemi, 
a přesto byli nežádouá, odstrčení. Nic je ale nemohlo 
přimět k tomu, aby se vzdali sborového života, ač 
byl tak obtížný. I tuto neděli se jich shromáždily 
k bohoslužbám stovky. Velcí, malí, staří, mladí, pest
rý hlouček, na kterém nebylo vidět zoufalou vážnost 
situace. V Tasstainovi se již vyvinul pocit sounále
žitosti. Prostě mu bylo mezi těnůto lidmi dobře. Cítil, 
že byli zcela nezávislí na vnějších okolnostech, ve 
kterých žili. Líbilo se mu, že bez šance na úspěch 
odolávají nepřátelským akcím své vrchnosti. Prostě 
z jakéhosi vnitřního spojení, které jim -jak se zdálo 
- propůjčuje nesmírnou sílu. 

Někteří z přítomných na oba návštěvníky přátel
sky kývli. Mnozí již znali okolnosti jejich návštěvy 
a měli radost z takového kontaktu se svou starou 
vlastí. 

Nyní se davem prodíral k Tasstainovi muž s čer
ným vousem. ,,Pán s tebou, cizinče," vyšlo bručlavě 
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zpod vousů. Obrovská ruka hrozila tu druhou roz
mačkat. Ale Tasstain se držel. Dva páry očí se na 
vteřinu vzájemně zkoumaly. Vše bylo jasné a zře
telné. Žádný z nich neměl výhrady. Sorvas táhl 
Tasstaina zástupem do klidného koutku. ,,Nemáme 
mnoho času a přitom jde o ohromně důležitou zále
žitost. Snad už jste sám pozoroval, co se zde ve sboru 
děje. Sborový život není trpěn, nejsou-li ve vedení 
důvěrníci úřadů a milice, kteří všechno přesně po
zorují a hlásí dál. Protože takovým způsobem mohou 
ateisté zabránit jakékoli expanzi, růstu počtu členů, 
nepřichází to pochopitelně pro naše společenství 
v úvahu. Nechceme sice pracovat proti vrchnosti, ale 
chceme alespoň sami nést zodpovědnost za své sbo
ry. A chceme mít jistotu, že v našich řadách nesedí 
nepřátelé. Náš postoj má samozřejmě své důsledky. 
Zodpovědní činitelé jsou při sebemenší zámince za
týkáni a stavěni před soud za protistátní činnost. Pak 
většinou následuje několikaleté vězení nebo pracovní 
tábor. Nesčetní starší jsou tak vyřazováni a tráví svá 
nejlepší léta v barbarském zajetí. Protože nám naše 
křesťanské smýšlení zakazuje násilí, zůstává - pokud 
vůbec něco - útěk nebo úkryt. Abychom na tom něco 
změnili, pokoušíme se o této beznadějné situaci vel
kých křesťanských skupin informovat západní země 
a upozornit je na bídu našich roztržených rodin. Ale 
vy jistě víte, že bez povolení úřadů nikdo ze země 
nesmí, a proto potřebujeme vaši pomoc. Jeden z nás 
musí opustit zemi, ať to stojí cokoli. Nedostaneme 
ani pasy ani výjezdní povolení, proto je to možné 
jen zakázanou cestou. Když jsem vás zde uviděl. .. ," 
mohl Sorvas jen ztěžka ze sebe vypravit, ,,myslel 
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jsem, že byste mohl jednoho z nás vzít s sebou, pro
tože letadlem nemusíte absolvovat hraniční kon
troly." 

Se vzrušením a napětím upínal muž s černým vou:

sem svůj pohled na Tasstaina. Má-li jen jiskřičku po
rozumění, musí být ochoten odvážit se toho pokusu. 
Když spatřil Němcovo svraštělé čelo, zmocnily se ho 
pochybnosti. Řekl toho snad příliš? Přecenil ho? 

V Tasstainově hlavě to pracovalo. Myšlenka, kte
rou měl sám, se rázem stala hmatatelnou. Ano, po
mýšlel na to, jak pomoci, když jsou lidé v tísni. Uva
žoval o tom, jak by bylo možné pomoci sboru k větší 
svobodě, Ale bylo to zcela všeobecné a jen pohrávání 
s tou myšlenkou. Teď byl s touto možností přímo 
konfrontován. To ho uvádělo ve zmatek. Raději by 
hned řekl ne. Takové podnikání bylo nejen riskantní, 
ale přímo nebezpečné. Kromě toho by dal v sázku 
i záměry svého závodu v Rusku. Jak by mohl přijít 
Orlovovi ještě na oči, kdyby celá věc praskla? Nebylo 
možné domyslet, co by se vše stalo, kdyby se něco 
zhatilo. Vedení továrny by ho muselo odvolat od toho 
speciálního úkolu, i kdyby nechtělo. Mohlo by to 
znamenat konec jeho kariéry. 

Myslel na Doru, svoji ženu, a na děti. I ony by 
mohly nést případné následky. Pak si vzpomněl na 
mikrofon ve své pracovně. Někdo ho již odposlou
chával a věděl, kým byl. Byla mu nastavena past, do 
které měl vběhnout? Myšlenky na něj dorážely jedna 
za druhou. Pak se jako ve snu slyšel, jak říká: 11 Dobře, 
jsem ochoten někoho vzít s sebou. Nevím sice jak to 
půjde a co z toho vzejde, ale chci se o to pokusit." 

Obličej vousáče se rozjasnil. Nejraději by Tasstaina 
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plácl přes rameno. Byl to jeho případ. Teď to mohlo 
začít. Člověk se jen musel dostat dohromady se 
správnými lidmi. 

Vytáhl z kapsy složenou skicu moskevského letiště 
a rozložil ji. ,,Nejlépe bude, nastoupí-li ten muž do 
letadla těsně před odletem. Bylo by to nejjednodušší 
řešení, i když možná bude obtížné dostat ho nepo
zorovaně k halám letiště." 

,,Hm, k halám letiště - to se mi nelíbí. Riziko odha
lení je tam příliš veliké. Není ve stokilometrovém 
okruhu možnost nepozorovaného přistání a převzetí 
toho muže?" Viděl tolik osamělých polí a luk, když 
letěl do Moskvy, a jeho letadlo je vhodné pro přistání 
na krátké dráze a hrbolaté zemi. Sorvas se krátce za
myslel. Nemohl přece vědět, že ten stroj není bez
podmínečně odkázán na pevnou letištní dráhu. ,,Sa
mozřejmě tu taková možnost je. Asi 60 km západně 
od města je dlouhé rovné říční údolí. Na pravé i levé 
straně řeky jsou velké ploché louky, kde můžete ur
čitě bezpečně přistát i vzlétnout. V blízkosti je sice 
vesnice, ale ta je od těch luk vzdálena nejméně osm 
kilometrů. Mohl bych tam Kovlenka nepozorovaně 
dopravit. Nedaleko odtud jsme mívali setkání mlá
deže. Znám tu krajinu docela dobře." Ten návrh se 
Tasstainovi zamlouval víc. Muselo se zvážit každé 
riziko. Mohl tak alespoň vyloučit nebezpečné oka- · 
mžiky s hlídkami letiště a rutinními kontrolami před 
odletem. ,,Na místě setkání mohu být brzy po startu. 
Pak to musí jít rychle. Čekejte na mne na konci louky 
po směru větru. Nejlépe by bylo, kdybyste tam po
ložili červený nebo bílý ručník." Dal si od Sorvase 
ještě jednou přesně popsat krajinu, vštípil si hlavně 
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zátočinu řeky, která má na konci dlouhé louky vést 
do lesa, a vyžádal si slib, že se bude informovat na 
den a hodinu odletu. 

Bohoslužby zatím započaly. Nastalo uklidnění. 
Oči byly upřeny na vedoucího shromáždění, který 
stál s Biblí v ruce na improvizovaném podiu. ,, Ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého - amen. Naše 
pomoc je od Pána, který stvořil nebe i zemi." Jasně 
a zřetelně zněla kazatelova slova nad hlavami mlčí
cího shromáždění starou halou továrny, když vtom 
přerušil ticho ostrý rozkaz od vchodu: ,, Všichni zů
stanou na svých místech, budova je obklíčena, v pří
padě odporu se střílí!" U vchodu haly stáli tři mili

cionáři se samopaly namířenými na shromáždění. 
Venku se za okenními otvory míhaly stíny a roze

stavěly se okolo objektu. Bylo slyšet přijíždějící ná
kladní vozy a dusot holínek, které začaly pročesávat 
okolí. Sem a tam zazněly povely. Psi se rozštěkali. 

Účastníci zprvu pozorovali náhlé řádění kolem 
sebe jako omráčení. Když vojáci zamířili k �odiu, 
nastal v dosud ztuhlém shromáždění pohyb. Siroká 
ulička uprostřed haly byla najednou plná lidí,'kteří 
uzavřeli cestu k podiu. Okolo vedoucích mužů se 
utvořil hustý kruh účastníků, kteří bránili vojákům 
v přístupu na podium. Tak byli vedoucí zatím chrá
něni před zásahem milicionářů. Ale situace byla bez
nadějná. Již po krátkém čase byl celý sbor násilně 
odvlečen do nákladních vozů. Čekali tam co se bude 
dít jako bezbranné stádo ovci. Opět jednou byly ob
jeveny zakázané bohoslužby. Co se zde stalo, nebylo 
nic nového. Už častokrát byla rozpuštěna shromáž
dění, i když byla organizována tajně. Kdo zde byl, 
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ten také věděl, co ho čeká. Nekonečné výslechy, kte
ré končívaly zatčením odpovědných osob. Někdy 
s nimi byly zatčeny zcela namátkově i osoby z kruhu 
posluchačů, aby ostatním nahnali strach. Zřejmě 
k nim patřil i Tasstain. Když se pokoušel protestovat, 
byl tvrdě uchopen. Chtěl prokázat, že je turistou, ale 
nebylo mu to nic platné. Proto se brzy vzdal obrany 
a počínal si tak, jak to viděl u Rangeho; trpělivě se 
odevzdal osudu. Někdy se jejich zatčení musí ukázat 
jako omyl, a pak bude požadovat vysvětlení. 

Jinak to bylo se Sorvasem, který okamžitě beze 
stopy zmizel. Muž s černým vousem nebyl ani na 
vteřinu nerozhodný. Věděl, co je ve hře a v takových 
situacích natřádal mnoho zkušeností. Dříve než moh
li úředníci získat přehled, seskočil otvorem v podlaze 
do sklepa cihelny a unikl východem, situovaným vně 
objektu cihelny. Tak mohl pochopům uniknout ale
spoň on. Ostatní byli odvlečeni do náklaďáků a jeli 
vstříc výslechům. 

* 

V neděli večer čekal Orlov na Tasstaina marně. 
Měli domluvenu společnou návštěvu divadla sou
kromého rázu a měli se sejít v hale hotelu. ,,Pokuste 
se, prosím, zavolat pokoj pana Tasstaina," obrátil se 
na recepčního. - ,,Pan Tasstain opustil ráno dům a od 
té doby se ještě nevrátil." - ,,Doprovázel ho někdo?" 
- ,,Ano, byl s ním pan Range; ani ten se ještě nevrátil." 
Orlov hleděl recepčnímu do očí a ptal se velmi nalé
havě: ,,Je známo kam oba šli?" Odpověď byla sotva 
slyšitelná: ,,Žel nikoli, doprovod setřásli. Jediné, co 
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víme, je, že chtěli do nějakého kostela, není známo 
do kterého." Orlov sáhl po telefonu. O církevních 
záležitostech mno�o nevěděl, ale věděl, kdo by mu 
o tom mohl něco říci- major Tukov. ,,Soudruhu Tu
kove, vy víte o naší návštěvě z Německa; dva z těch 
pánů šli dnes ráno do nějakého kostela, a dosud se 
nevrátili. Dělá mi to starosti, protože jsme na dnešní 
večer byli domluveni a žádný z nich nepřichází." -
,,A co sledování?" ozvalo se vzápětí ze sluchátka. 
„Právě to mě znepokojuje; zřejmě je setřásli. Byl bych 
nerad, kdyby z toho vzniklo velké pozdvižení. Víte 
přece, že ta návštěva je upřednostněná, ale něco se 
muselo přihodit. Kdybych alespoň věděl, do kterého 
kostela šli. Nemůžete mi pomoci?" - ,,Samozřejmě 
vám mohu říci, kde jaký kostel je, ale co vám to bude 
platné? Možná navázali kontakt s Němci. Nábožen
ská společenství Němců zde jsou, ale jsou většinou 
zakázána! Ovšem jestli tam šli, měli důvod sledování 
setřást. Ale snad neměli důvod se domnívat, že jsou 
sledováni." - ,,Pravděpodobně byli varováni členy 
církve. Tito lidé je určitě pozvali, oni zapomněli na 
schůzku s vámi. Počkal bych do rána, a pak se jistě 
oba objeví, aby se zúčastnili dalšího programu." Or
lov položil zamyšleně sluchátko. Ta věc se mu ne
líbila, ale snad má Tukov pravdu. Do rána může 
počkat. 

* 

Když Tasstaina vrazili do cely a zapadly za ním 
zamřížované dveře, vše se v něm vzepřelo. Ještě ni
kdy nebyl zbaven svobody, a už vůbec ne za tako-
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vých okolností. Nemohl se dorozumět a ani hovořit 
s Rangem, který se zřejmě dostal do jiné cely. Celá 
skupina byla za hlučných rozkazů nahnána do sklepa 
soudní budovy a tam zavřena do cel, zčásti jednot
livě, zčásti ve skupinkách. Cestou sem pochytil tolik, 
že by mohlo trvat nějaký čas, než dojde k výslechům. 
Bude-li mít smůlu, může přijít na řadu hodně pozdě. 
A pak je tu otázka, budou-li mu vůbec rozumět. Měl 
ovšem jednu naději, že se nějak zapojí Orlov. Musí 
nejpozději příští den zpozorovat, že nejsou v hotelu. 
Podaří se mu zjistit, kde přistáli? Kdo by mu měl říci, 
že byli zavezeni na ilegální bohoslužby a jak by měl 
přijít na nápad, že sedí ve vězení? Byli zatčeni všichni 
členové sboru a celá záležitost budila dojem, že má 
být naprosto utajena. Nikdo se o této akci nedoví, 
ani sousední oddělení, a Orlovovi by se mělo podařit 
vypátrat je? Že Sorvas v cihelně náhle zmizel, to ještě 
zpozoroval, ale kde zůstal? Co pak, jestli se od něj 
dověděli o plánovaném útěku? Dokázal si dobře 
představit, že zde mohou přimět i takového muže 
jakým je Sorvas k tomu, aby promluvil. Nebo našli 
nějakou písemnou stopu? Teď mu najednou přišel 
na mysl jeho bratr Michael. S jakou brutalitou tehdy 
postupovala tajná služba, když zmařila 70 lidských 
životů jen proto, aby ho odstranila. Co by těmto 
lidem zabránilo provést další takové krutosti?! Osud 
bratra mu byl hmatatelně blízký. Viděl zcela zřetelně, 
jak plánovitě zde bylo s lidmi zacházeno a jak jedinec 
neměl šanci se bránit. Také společenství vedlo bez
nadějný boj proti zvůli státu. Jak velké bylo nasazení 
a jak ubohý výsledek! Právě ve chvíli, kdy ho chtělo 
zachvátit zoufalství, pronikl k jeho sluchu slabý zpěv. 
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V sousední cele začali vězni zpívat píseň. ,, Tebe, Bo
že, chválíme, Pane tvoji ctíme sílu, na kolena padáme, 
tvému divíce se dílu. Tys od věků na věky, Bože silný, 
veliký." Tasstain pottásl hlavou. Bylo to neuvěřitelné. 
Seděli tu ve vězení, a oni zpívají píseň chval. Byl to 
velký a silný Bůh, který jim způsobil takové trápení? 
Kde byla ta obdivuhodná moc? Kde bylo obdivu
hodné dílo? Ulehl na pryčnu a pokoušel se usnout. 
Co by jeho nynější situaci řekla Dora a co děti? 

* 

Když Orlov přišel druhý den ráno do hotelu a Tas
staina opět nenašel, zavolal Bugičkovovi a vylíčil mu 
zmizení obou mužů. ,,Na dnešek byla stanovena roz
hodující schůze, a nejdůležitější účastník chybí. Také 
si neumím představit, že by Tasstain na tento termín 
nemyslel. Muselo se něco přihodit, co mu zabraňuje 
v návratu. Co máme dělat? Vy přece víte, že se do té 
záležitosti zapojil Tukov. Zprvu jsem se domníval, 
že s tím má něco společného a zavolal jsem mu. Podle 
jeho mínění šli oba muži do německého shromáždění 
a byli tam zadrženi." - ,,Říkáte do německého shro
máždění? Včera bylo celé takové shromáždění roz
puštěno." - ,,Jak rozpuštěno, co to znamená?" - ,,Jen 
jsem slyšel, že se konalo zakázané shromáždění a že 
bylo rozpuštěno, protože neměli shromažďovací po
volení. Co se dělo dál, to nevím. Byli to původem 
Němci, proto mě to napadlo." - ,,Alespoň nějaká 
možnost, jak hledat," povzdechl si Orlov, ,,děkuji." 
Pospíšil si k vozu a vydal se na cestu k policejnímu 
prezidiu. Tam se člověk mohl něco dovědět jen osob-
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ně, a nejlépe hned u správné osoby, bude-li vůbec 
nút to štěstí, že mu něco řeknou. 

Ve stejné době stál Tasstain před vyšetřujícím důs
tojníkem. Z nízkého čela se na něj zle dívaly dvě 
blízko sebe položené oči. ,,Nevěděl jste," vyjekl na 
něj důstojník plynulou němčinou, ,,že to shromáž
dění bylo zakázané?" - ,,Ne," odpověděl Tasstain. 
Když chtěl vysvětlit, kdo je, důstojník ho přerušil. 
„Ach, vy jste ještě nevěděl, že pro shromážďování je 
zapotřebí povolení? Proč jste se tedy shromáždili 
v úkrytu?" - ,,Poslyšte, ... " - ,,Držte ústa a mluvte jen 
tehdy, když jste tázán," zasykl úředník. ,,Jméno .. . " 
- ,, Tasstain!" - ,, Věk?" - ,,43" - ,,Země narození?" -:
„Německo." - ,,Bydliště?" - ,,Německo!" - ,,Ptám se 
na bydliště, dávejte laskavě pozor!" - ,,Bydlím v Ně
mecku a jsem zde jen přechodně ... Kromě toho si na 
vás budu stěžovat." Dřív než mohl pokračovat, do
stal ránu do obličeje. ,,Zdá se, že jste zapomněl, že 
jste byl přistižen na ilegálním, státu nepřátelském 
shromáždění, a že se z toho máte zodpovídat. Pro 
mne nehraje roli, zda tu jste přechodně nebo tu byd
líte stále. Mým úkolem je zjistit, kdo je proti naší zemi 
a přestupuje zákony." Tasstainův obličej ztuhl v mas
ku. Takovým způsobem dosud nebyl pokořen. Cítil� 
že se přestal ovládat. S každým úderem srdce ho 
přepadala nová vlna zlosti a potlačila jakoukoli roz
vahu. Rázem uchopil úředníka za klopy uniformy 
a přitáhl ho přes stůl k sobě. ,,Kdo vám dal právo bít 
mne, cizince, do obličeje?" vyrazil ze sebe. Potom 
mrštil překvapeným úředníkem o zeď tak, že se 
zhroutil. Nakláněl se nad ním, těžce oddychuje, když 
se rozlétly dveře a do místnosti vrazili dva milí-

71 



cionáři. Jejich hole ho zasáhly tak tvrdě, že zavrá
voral. Na ochranu zdvihl obě paže nad hlavu a pak 
ztratil vědomí. 

* 

Zaraženě stál Orlov před Tasstainovým lůžkem 
v moskevské vězeňské nemocnici. Stálo ho velkou 
námahu a mnohý rozhovor, aby chatrně ovázaného 
Tasstaina dostal z cely do nemocnice. Ted'ležel před 
ním s hlavou ovázanou. Ležel apaticky a hleděl 
prázdnýma očima na Orlova, který nevěděl co říci. 
„Je mi nepochopitelné, jak se něco takového mohlo 
stát," pokusil se nejistě o rozhovor. Tasstain mlčel. 
„Proč jste si mne nevyžádal nebo se na mne neodvolal 
anebo, což by bylo nejlepší, mne předem neinfor
moval? U nás jsou, žel, jisté restrikce, které pro vás 
mohou být nezvyklé." - ,,Restrikce?" Tasstain se s ná
mahou nadzdvihl. ,, Ti lidé jsou jednoduše zmláceni 
klacky. To nejsou restrikce, ale brutální násilí. Je mi 
záhadou, jak myslící člověk vašeho formátu se může 
domnívat, že použití takového násilí dokáže zabránit 
opozici. Lepších občanů, než jsou tito prostí pilní lidé, 
si žádný stát nemůže přát. A místo, aby je podpo
roval, tak je utiskuje. Zde je něco v jádru shnilého, 
milý Orlove." Vyčerpán, se Marek znovu položil. 
„Nejde přece vůbec o mne. Měl jsem se ovládnout 
a čekat na vás, ale co mají dělat ti křesťané? Mají se 
vzdát své víry, která jim dává sílu a odvahu žit? 
Tímto způsobem se přece zdeptá vůle k životu." 

Orlov se posadil na okraj postele. ,,Státu zde nejde 
o to, aby někoho znásilňoval, ale chce zabránit tomu, 
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aby se šířilo náboženství, které úzce souvisí s kapi
talismem. Jistě také víte, kolik bezpráví se již ve jmé
nu křesťanství napáchalo. Nedokázal křesťanský stát 
již dost často, že také neumí řešit své problémy ani 
pomocí náboženství ani pomocí násilí? Proč by tedy 
neměl dostat šanci náš nekřesťanský stát?" - ,, ... dělat 
stejné chyby," vpadl Tasstain, 11jsou to přece stře
dověké metody, kvůli kterým jste sprovodili ze světa 
cara, a teď to děláte desetkrát hůř. Ostatně musíte 
rozlišovat mezi křesťanskou vírou a křesťanským stá
tem. Křesťanský stát se jistě provinil za všech dob 
a při mnoha příležitostech, ale o co větší je vina, kte
rou na sebe uvaluje váš komunistický stát? Kolik ta
kových věřících je v zajetí? Vaše země byla přece 
hluboce náboženská. V čerejší událost dokazuje, že 
se tak jedná s miliony lidí. Ne, ne, u mne nenaleznete 
sympatie s takovými metodami ... " 

Orlov, který viděl, jak je Tasstain vyčerpán, chvíli 
mlčel. Pak vstal. ,,Jakmile se zotavíte, osobně vás 
odvezu. Pan Range vás může kdykoli navštívit. Naši 
závěrečnou poradu jsme o dva dny odložili. Spěte 
a zapomeňte na to, co se stalo. Pamatujte na veliký 
úkol, který máme ještě před sebou." Poněkud roz
pačitě a znejistěn opustil nemocniční pokoj. Unavený 
a zraněný Tasstain dříve než usnul došel k přesvěd
čení, že bylo správné přislíbit Sorvasovi pomoc. Těm 
lidem se musí pomoci, i když mu akce, která ho čeka
la, působila starosti navíc. 

* 

Silvie Schmitzová seděla před sbírkou fotografií, 
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které pořídila v továrně za poslední tři týdny. Svým 
veselým a přímým vystupováním dokázala jako 
domnělá číšnice závodní kantiny, že se před ní ote
vřely mnohé dveře. Získala přístup do dílen, továr
ních hal, a dokonce i do konstrukčních kanceláří, 
aniž by kdo měl sebemenší podezření, že to hezké 
zdatné děvče má za lubem něco špatného. Nikdy ne
zapomněla splnit přání ve správnou chvíli; přinesla 
kávu a obložené chlebíčky právě tehdy, když na ně 
byla chuť, a když se s někým potkala, vždy přátel
sky pozdravila. Dokonce i Dr. Ott, zarytý starý mlá
denec, ji rád vídal a bavil se s ní, kdykoli ji uviděl. 
Zdálo se mu, že tato vnímavá dívka má o vše zájem, 
a proto byl stále víc a víc ochoten odpovídat na její 
dotazy. 

V souladu s tím byl výsledek jejího podnikání bo
hatý. Její akta obsahovala kromě obrázků bezmála 
celého technického zařízení, konstrukčních plánů, 
kalkulací a reklamačních podkladů také podrobnosti 
o veškeré produkci a přesné zprávy o provozu; v ne
poslední řadě tu byly záznamy i o rodinných po
měrech jednotlivých spolupracovníků. Své poslání 
tu nemohla ukončit, protože údaje o nepřítomném 
Tasstainovi nebyly dosud úplné. Zatím neriskovala, 
aby se na Tasstaina vyptávala v závodě. Protože její 
mikrofon, umístěný v Tasstainově bytě, nepracoval, 
musela předpokládat, že byl objeven. Od Otta, který 
stále častěji a rád připouštěl, aby byl zaplétán do roz
hovoru s ní, doufala získat poslední údaje o Tas
stainovi, který byl v závodě klíčovou postavou. 

Nyní vsunula obrázky neviditelnou štěrbinou za 
tapetu. Pěkně opatrně obrázek za obrázkem. Na tuto 
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skrýš by nikdo hned tak nepřišel. Pak zmizela v kou
pelně. Dr. Ott ji dnes pozval na večeři. Ač věděla, že 
se její řemeslo stává životu nebezpečné, zapojí-li se 
do hry také srdce, pociťovala opravdovou radost při 
pomyšlení, že bude s Ottem pohromadě. Střízlivý 
a chladný vědec, vysoký jako strom, jí učaroval. 

,,Těší mě, že můžeme být spolu." Poněkud ne
obratně jí podal Dr. Ott ruku. ,,Nemáte-li nic proti 
tomu, navštívíme čínskou restauraci, co tomu říká
te?" - ,,Ach, samozřejmě proti tomu nic nemám. 
Omtná mi tam mnohem víc než v německém lokále; 
a člověk tam vnímá něco jako orientální kouzlo." -
,, Vy znáte orientální kouzlo zblízka?" -:- ,,Ne, ne," 
pospíšila si, ,,mám to jen z literatury a filmů, ale ně
jak mě to přitahuje." Samozřejmě už na Dálném vý
chodě byla. Hovořila perfektně japonsky a byla tam 
již několikrát nasazena jako expert pro hospodářskou 
špionáž. Jako číšnice závodní kantiny o tom pocho
pitelně nemohla mluvit. Ott, kterému bylo již dříve 
nápadné, že se k ní její nynější činnost vlastně nehodí, 
se domníval, že za tím vězí nějaký osobní úděl, a pro
to se nechtěl vyptávat. Ale přitahovala ho víc a víc 
a cítil se v její přítomnosti vysloveně dobře. Jemu ja
ko teoretikovi, který byl spíš doma v knihách než 
v praktickém životě, poněkud chyběla schopnost ro
zpoznávat skutečnosti, takže necítil nebezpečí, spo
jené s její blízkostí. Zábava měla také zprvu průběh, 
který se netýkal opravdových úmyslů agentky. Oba 
vychutnávali jídlo a občas se vzájemně prohlíželi 
déle, než by první schůzka dovolovala. Každý sle
doval vlastní myšlenky; ona, jak rozehrát kladení 
otázek, aby vypadaly co nejnevinněji, a on, jak by ji 
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vylákal víc z rezervovanosti. Nestávalo se často, že 
by suchopárný Ott pozval dámu, takže nebyl zběhlý 
v patřičné konverzaci. Protože ji uzavřel do srdce 
a necítil potřebu mnoho mluvit, stačilo mu, že mohli 
být ryolu. 

,,Casto jsem vás vídala se starším pánem, který po
měrně pravidelně jídával v kantině. Už zde není?" -
,,Ach, myslíte Rangeho. Ten je na služební cestě v za
hraničí s panem Tasstainem. Ale už se brzy vrátí. 
Doufáme, že měli úspěch," byl Ott najednou ho
vornější, ,, ta cesta pro nás ostatně něco znamená. 

, Návrat delegace je očekáván s napětím, pochopitelně 
zejména těch, kdo mají co dělat s tím projektem. Za
bývala se tím celá oddělení a nevím, kolik bylo svo
láno konferencí. Ostatně mi pan Tasstain také trochu 
chybí; je nenahraditelnou postavou, a starý Range 
takřka matkou kompanie." - ,,Jistě máte oba rád?" -
„ Vlastně ano, velmi dobře si rozumíme a dokonce 
úzce spolupracujeme na ... hm, různém vývoji." Má
lem by mu uklouzlo něco o tiskárenském automatu, 
ale zřejmě jí nebylo vůbec nápadné, že se skoro za
koktal. ,,Já pana Tasstaina téměř nevidím," řekla ne
nuceně, ,,je zřejmě skutečnou osobností; ale vyprá
vějte trochu o sobě," odvrátila pozornost od tématu. 
Ráda by se sice o Tasstainovi dověděla víc, ale zpo
zorovala, jak její protějšek ztratil výmluvnost. Na 
cílené otázky bylo ještě příliš brzy. 

,,Můj život probíhal až dosud dost jednotvárně. 
Po studiu a praxi jsem byl docentem na univerzitě 
v Gottingen, a protože mi to tam bylo příliš jedno
tvárné, přeběhl jsem k průmyslu. Jsem tam nyní již 
mnoho let. To je celá sláva, ale je mi dobře, když mohu 
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počítat a vyvíjet, číst a zkoumat; a protože jsem zde 
našel mnoho dobrých přátel, nic mě odsud netáhne." 

11Ach, to já jsem úplně jiná. Když jsem déle na 
jednom místě, musím mít zrněnu. Nevydržím beze 
zrněny. Může to být ovšem tím, že nemám závazky 
a prakticky myslím jen na sebe," řekla poněkud bo
lestínsky a Ott na to rychle zareagoval. 

11
Chtěla byste 

myslet i na někoho jiného a být tu jen pro něj?" Na
pjatě čekal na odpověď. ,, Víte, být sama má své vý
hody a kouzla, ale něco přitom chybí, když se nemů
žete s někým sdílet o své pocity a zážitky. Domnívám 
se, že zážitky mají jen poloviční cenu, nejsou-li pro
žívány ve dvou, nemyslíte?" -

11Ano, asi máte prav
du," mínil zamyšleně. 

11
Měl jsem spíš na mysli být 

zde pro druhého. Zaměřit vlastní život na jiného 
člověka. K tomu jistě patří i sdílení zážitků, ale do
mnívám se, že jsou přitom omezeny především vlast
ní zážitky. V té souvislosti se mi sice nelíbí slovo oběť, 
ale když se žije ve dvou, tak to nějak k tornu směřuje." 
To mu vlastně vždy bránilo vstoupit do manželského 
svazku. StraFh z úlohy vlastního života, vlastních 
zájmů a přání. 

„Já se domnívám, že tato ochota nebo schopnost 
přichází zároveň s velkou láskou," odpověděla 
s úsměvem Silvie, a jemu se zdálo, že v jejích očích 
zahlédl uštěpačný záblesk. Ale položila spontánně 
svoji ruku na jeho a on ucítil, jak její srdečnost a vře
lost blahodárně přechází na něj. 

Když vysadil Silvii před jejím domem a jel zamyš
leně domů, měl poprvé v životě pocit upoutanosti, 
nutkání být vůči tornu člověku otevřený, a nedokázal 
se tomu ubránit. 
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U Silvie vyvolala vážnost, s jakou se Ott podle 
jejího dojmu stavěl k jejich schůzce, vzácný pocit 
špatného svědomí. Jaký byla vlastně člověk? Do
kázala být ještě poctivá? Nebylo pro ni problémem 

vyptávat se člověka pod záminkou osobní náklon
nosti? Proč musela mít tohle nepoctivé zaměstnání, 
u kterého prakticky neexistoval krok zpět? Ten muž 
by stál zato, začít ještě jednou znovu ... Ale potom 
své skrupule zaplašila. Ostatně to byl také muž, kdo 
zpackal její život a oloupil ji o všechny iluze. Vždyť 
současná činnost odpovídala jejím vlohám a také jí 
dávala určité uspokojení. Ott srní hrát jistou roli jen 
v jejím úkolu, ale ne v životě. Usmyslila si, že své 
poslání spěšně ukončí, odevzdá materiály a při no
vém úkolu na Dr. Otta co nejrychleji zapomene. 

* 

Až příliš rád by byl Tasstain ještě hovořil se Sor
vasern před svým odletem z Moskvy o nebezpečném 
mezipřistání v oblasti, kterou vůbec neznal. Ten se 
ale určitě nesměl v hotelu ukázat, nechtěl-li celou akci 
riskovat. Když se vmyslil do jednotlivých fází tohoto 
podnikání, zjistil mnoho slabých bodů, na kterých 
věc mohla ztroskotat. Kritický okamžik byl bezpo
chyby ten, že takové mezipřistání mohlo být nějak 
zpozorováno a učiněna obranná opatření proti této 
státu nepřátelské akci. Ve východních hraničních 
oblastech byla letadla již často donucena k přistání, 
dokonce i tehdy, když se dostala nad zakázané území 
pouhým nedopatřením. I civilní letadla již byla se
střelena, byť „nedopatřením". Jediná ochrana celé 
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osvobozovací akce bylo absolutní utajení a to, že jeho 
odlet se snad bude odvíjet za zvlášť zvýhodněných 
podmínek, s přihlédnutím k bolestivému zážitku se 
sovětskou tajnou policií. Orlov se ted' určitě pokouší 
ochránit ho před všemi možnými eventualitami. To 
ovšem také znamená, že ho už nespustí z očí. Buď se 
o něj staral sám Orlov, nebo byl obklopen přívě
tivými spolupracovníky rninistersva hospodářství, 
kteří mu splnili, co mu na očích viděli. Dovezli ho 
kam chtěl, ale v posledních dnech pobytu v Moskvě 
už nebyl sám ani minutu. V takové situaci to byl opět 
černovousý Sorvas, který se pokusil něco podnik
nout. Po svém zdařilém útěku zdhelny, když Bu
gičkovovi pochopové byli zaměstnáni vyslýcháním 
a odvozem shromážděných, měl dlouhý rozhovor 
s „cizincem". Vylíčil mu zamýšlený Kovlenkův útěk 
německým letadlem a prosil ho o radu. 

„Bylo by nutné mluvit ještě s pilotem, ale ten je 
tak hlídán lidmi z ministerstva hospodářství, že se 
k němu člověk nedostane. Mohli jsme o mezipřistání 
mluvit jen krátce a určit louku u záhybu řeky jen 
podle paměti. Je to asi 100 kilometrů západně od 
města; stroj by tam měl přistát asi 30 minut po startu 
a přijmout Kovlenka na palubu. Neměli jsme mapu 
ani jméno osady, která leží ve vzdálenosti asi osmi 
kilometrů." - ,,Nemůžete mu poslat mapu s přesným 
označením místa přistání - poštou nebo tak?" Sorvas 
se podrbal na hlavě. ,,Myslím, že by to bylo příliš 
riskantní. I kdyby mu někdo dal mapu přímo do 
ruky, bylo by to zpozorováno. A Tasstain se navíc 
v takovýchto okolnostech vůbec nevyzná." - ,,Jak jste 
říkal, že se ten muž jmenuje?" - ,, Tasstain." - ,,A jak 
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je starý?" - ,,Odhaduji kolem čtyřicítky." - ,,Znáte 
snad i jeho další jméno?" - ,,Pokud si vzpomínám, 
bylo na seznamu návštěvníků papírny napsáno M." 
Sorvas se divil. ,,Cizinec" se odvrátil a hledal něco 
nervozně v psacím stole. Pak byl delší dobu potichu 
a civěl před sebe. Najednou vytáhl odhodlaně mapu 
a rozložil ji před sebe. ,,Přihraju mu tuhle mapu tak, 
aby to nikdo neviděl. V tomto bodě musíme mít na
prostou jistotu. Kromě toho potřebujeme přesný ter
mín odletu, nemá-li být vše ohroženo. Ostatně budu 
u přistání." Sorvas povytáhl obočí. 11Chcete být 
opravdu při tom? Není to neopatrné? Kdyby se něco 
prozradilo, budou se domnívat, že za tím vězí víc, 
když vás u toho objeví. To by mohlo mít pro nás pro 
všechny těžké následky." - ,,Jen to přenechte mně. 
Dokonale se vyznám a vím, jak si máme počínat. 
Bude-li zajištěno setkání na správném místě, půjde 
vše velmi rychle a nikdo nic nezpozoruje. Jakmile 
budu vědět něco přesného, budu vás informovat, pak 
musíte být za dvě hodiny připraven. Pojedeme pak 
odděleně různými cestami k místu setkání." Označili 
na mapě říční zátočinu a dotyčné zelené místo a vští
pili si, kudy tam pojedou. Potom se rozešli. 

Sorvas ještě nikdy neviděl „cizince" tak napnu
tého. Zdálo se, že ho ta věc ohromně zaměstnává. 
Ale jemu se dařilo stejně. Ještě nikdy nepotřeboval 
při nějaké akci tolik nervů. Ale nebyl důvod před
pokládat, že něco není v pořádku. Tak se vydal na 
cestu za Kovlenkem, aby ho informoval o stavu věcí. 
Staroch měl být připraven, aby šlo vše rychle, jakmile 
bude známa doba odletu. Snad Tasstain dostane včas 
a nenápadně mapu. 
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* 

Marek balil. Nejraději by odlet odsunul. To vše 
přece nemůže dopadnout dobře. Rozmrzele házel 
své věci do kufru. Stále znovu se pokoušel dostat 
své myšlenky pod kontrolu a představit si, jak bude 
probíhat odlet a především přistání a útěk. Co se 
stane, když ho během mezipřistání zavolá moskev
ské letiště? Musí přece do určité vzdálenosti zůstat 
na příjmu a bude zjistitelný radarem. Mohl jen dou
fat, že místo přistání je mimo jeho dosah. No ovšem, 
čím rychleji bude znovu nahoře, tím lépe. Rádiové 
přístroje mohou také někdy vynechat, aniž by hned 
musela vzlétnout proudová stíhačka. Konečně nou
zové přistání také není zakázáno, vyskytne-li se ně
jaká porucha. Ale dělalo mu starosti, jak najít tu 
louku. Kolik takových luk asi existuje? 

Někdo zaklepal na dveře. Byl to Range. Toho mu
sel také zasvětit. Vždy spokojený Range se sehnul 
a zdvihl obálku, kterou někdo vsunul pod dveře. 
,,Máte tu ještě nějakou zprávu." Marek obrátil dva
krát obálku, na které bylo napsáno „ Tasstain". Roz
trhl ji a vytáhl mapu. Na mapě byl zakreslen červený 
kruh. Zřejmě u ohybu řeky, kde mělo být uskuteč
něno přistání. Na okraji mapy bylo načmáráno: ,, Ter
mín odletu zanechat v hotelovém pokoji." Marek 
pískl skrze zuby a s úlevou poklepal starému Ran
gemu na rameno. ,,Spolupilote Range, co soudíte 
o nouzovém přistání uprostřed Ruska?" Range vy
padal zděšeně, položil si prst přes ústa a ukázal ke 
stropu. Copak se Marek pominul, že o tom mluví zde 
v hotelovém pokoji, byť jen náznakem? Musel přece 
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vědět, že jsou odposloucháváni. ,,O tom si nic ne
myslím, proč by se nám mělo něco takového přiho
dit právě zde; doposud jsme nouzově ještě přistát 
nemuseli," snažil se napravit chybu. Tasstain ihned 
pochopil. ,,Byl to jen žert. Samozřejmě se dostaneme 
domů bez nouzového přistání. Jak jste na tom s ba
lením? Po snídani vyrazíme." - ,,Jsem se vším hotov, 
můžeme se sejít hned v hale." Když Range opouštěl 
pokoj, strčil Marek mapu do letecké brašny. To mohlo 
málem špatně dopadnout! 

Když po snídani byla odnesena zavazadla a defi
nitivně vyklízeli své pokoje, položil Marek na noční 
stolek cedulku s dobou odletu v 11 hodin. Víc se tu 
dělat nedalo. Teďběžél čas, a zda se útěk zdaří, to se 
ukáže. 

O hodinu později, poté, co se s nimi Orlov a jeho 
spolupracovníci v odletové hale srdečně rozloučili, 
seděli v letadle. Range uložil zavazadla a držel na 
kolenou kontrolní seznam. Předčítal ho bod po bodu 
Markovi, který v toµ1 pořadí kontroloval přístroje, 
páčky a pojistky. ,,Pohonná hmota - obě nádrže 
plné ... " Hodiny ukazovaly 10,40. Ohlásili svůj let 
a čekali na povolení odjezdu na startovací dráhu. 
Letiště bylo poměrně malé v porovnání s letišti vel
kých světových měst s přehlednými pojezdovými 
dráhami. Zdálo se, že osádka letiště dbá, aby jejich 
odbavení bylo pokud možno hladké. Teď dostali po
volení k odjezdu na startovací dráhu 24, po pojížděcí 
dráze „Alfa Charlie." 

Před nimi roloval čtyřproudý Tupolev a zaprášil 
jim výhled. Mohli sledovat letecký provoz mezi věží 
a velkým letadlem. Když se ten veliký pták vznesl 
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do vzduchu, dostali potvrzení svého letového plánu. 
„Delta Mike India - máte povolen let za vidu do 
Stockholmu na startovací dráze 24 - odletový maják 
jih - VOR - POD. - linka 3, hladina letu 40 - hlaste 
přelet POD - over." Marek opakoval a pak roloval 
na startovní dráhu, tam ještě jednou seřídil svůj elekt
rický kompas přesně na 240 stupňů a posunul páku 
plynu dopředu. Motor naskočil naplno a poháněl 
stroj stále rychleji a rychleji po · dlouhé dráze, až se 
po dvou krátkých pohupech letadlo zvedlo. Náklad 
se vznášel do mléčně šedého moskevského nebe spo
lu s balíčkem tajných papírů majora Tukova, scho
vaným pod zadním sedadlem .. 

Range si teď vzal před sebe mapu krajiny, kde bylo 
červeně zakresleno místo, kde měli přistát. Opustili 
Moskvu jižním směrem. Linka 3, které měli použít, 
vedla si 20 mil severně od místa setkání. Museli tedy 
opustit svou linku směrem k jihu a pak potřebovali 
asi 7 minut do přistání. Dříve se však měl Tasstain 
hlásit nad rádiovým majákem Podolsk. Tam by měli 
opustit svoji odletovou frekvenci a snad i dosah ra
daru odletové kontroly a hlásit se u informací Smo
lensk. Tasstain doufal, že to bude moci oddálit až po 
návratu z přistání. 

Teď přelétli odletový maják jih a letěli směrem na 
maják POD. Dosáhli výšky 4 000 stop. Viditelnost 
byla střední. Bílý opar bránil zřetelnému pohledu 
dolů. Přesto mohli rozpoznávat tmavé lesy. Teprve 
když opustili odletovou kontrolní frekvenci, tedy po 
přeletu rádiového majáku Podolsk, mohl Marek 
opustit svou výšku a hledat to místo. Musel tu louku 
najít bez průtahů, protože kroužení v hloubkovém 
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letu by stálo čas a budilo by zvědavost nejbližšího 
okolí. Proto raději riskoval malou okliku, která ho 
vedla podél toku říčky od východu bezpečně na mís
to setkání. Znamenalo to, že musí přejít okamžitě po 
svém posledním hlášení na východní kurz a co nej
rychleji opustit svou výšku. Pak musí najít říčku a sle
dovat ji až k jejímu ústí do řeky Moskvy . Tri míle od 
ústí proti proudu by měla přijít zátočina, u které je 
louka. Teprve při přeletu zjistí, je-li louka rovná. Po
čítal s tím, že ji bude muset přeletět dvakrát, aby 
objevil případné překážky. Teprve potom může ris
kovat přistání. 

Teá se ručička ukzatele UKV otočila. Byli nad VOR 
Podolsk. Marek vyřídil své přeletové hlášení. Jak se 
dalo čekat, byl vyzván, aby se obrátil.,, Contact Smo
lensk - information on 119,50," bylo slyšet lámanou 
angličtinou z jeho přijímače. Díky Bohu! Zapnul no
vou frekvenci, ale nehlásil se, nýbrž obrátil se na 
východní kurz a opustil svou výšku. Musel co nej
rychleji získat lepší viditelnost pod sebou. Stroj klesal 
200 stop za minutu. Letěl stále rychleji. Marek ubral 
trochu plynu. Oba pátravě hleděli stranou dolů, aby 
nepřehlédli malý tok říčky. Překročili značku 2 000 
stop a mířili dále dolů. Pahorky a údolí se stále při
bližovaly. Při 1 000 stopách mohli už přesně rozezná
vat cesty a domy, ale zato neměli širší přehled. ,,Zde 
to je!" Range první objevil tok říčky. Šli ještě níž 
a úplně se ponořili do malého úzkého údolí. Vpravo 
se táhl zalesněný hřbet. Vlevo vedla podél říčky úzká 
silnice. Stroj letěl velkou rychlostí údolím a opisoval 
mnoho malých zákrutů vodního toku lehkým na
kloněním křídel. 
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Teď se před nimi vynořilo ústí. Malý čistý tok mizel 
ve špinavých vodách Moskvy. Marek vedl stroj ost
rou zatáčkou doprava. Sledovali teď řeku proti prou
du jihozápadním směrem. Uběhlo 6 minut. Vidi
telnost byla horší. Nad údolím Moskvy, kterým teď 
prolétávali s přitlumeným motorem, ležela hustá 
mlha. Na jedné straně jim mlha vyhovovala, protože 
nebylo snadné je objevit, ale pro rychlé objevení lou
ky byla nevhodná. Letadlo letělo klidně 100 metrů 
nad středem řeky. Oba hleděli s námahou vpřed, kde 
se každým okamžikem musela vynořit zátočina řeky. 
Marek držel plynovou páku zpocenou rukou. Stlačil 
nos letadla dolů, aby neztratil _břeh ze zorného pole. 
Z mlhy se vynořila dlouhá řada vysokých topolů, za 
nimiž prosvítalo ohbí řeky. Teď opustili řeku a od
bočili přes břeh doprava. Zde se rozprostírala široká, 
do délky se táhnoucí zelená plocha, místo jejich při
stání. Z výšky louka vypadala jako zelený koberec; 
když ji však přelétli hloubkovým letem, rozeznal Ma
rek plot, který tudy procházel a značně zkracoval 
jejich přistávací dráhu. Jediná možnost přistání byla 
ve směru ke břehu řeky. Tak nebyly topoly překážkou 
při nalétávání, ale měli vítr v zádech. Při přeletu 
louky neviděl Marek ani vyloženou látku ani lidi. 
Ještě jednou udělal hlubokou smyčku, aby si zblízka 
prohlédl především plot, a pak změnil směr na při
stání. Co nejpomaleji, s úplně vytaženými klapkami 
a zcela přiškrceným motorem se přibližoval k louce. 
Zvolená plocha přistání se jevila menší a menší, čím 
více se jí blížil. Slabý vítr zezadu ho posouval rychle 
k topolům. Nos nahoru -konečně kola dosedla. J-Ila
sitě lomozila po nerovné zemi. Neměl nad lehkým 
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strojem, který víc poskakoval než roloval, vůbec kon
trol u a řítil se ke břehu řeky. Nyní sešlápl brzdy 
a ihned zjistil, jak byla tráva mokrá. Sklouzli lehce 
ze směru. Rychle povolil, znovu přibrzdil a tak to 
-několikrát opakoval, až se stroj zastavil na požatém 
pozemku, několik málo metrů před řadou topolů 
a btežním náspem. Ještě tentokrát to dobře dopadlo. 
Už se viděl viset ve stromech. Range si rozepnul 
horní knoflíček košile a projel si vlasy. ,,Tak stojíme 
zrovna správně na start," tekl ulehčeně. Při startu 
budou mít na nose vítr, který se jim při přistání stal 
v zádech málem osudným. Ale v tomto okamžiku 
nebylo na start pomyšlení. Široko daleko nebylo vi
dět lidskou duši, a jejich čas již pokročil. 

Range vystoupil a pátral kolem. Marek seděl ve své 
kabině a nervozně bubnoval na kormidlo. Dlouho tu 
čekat nemohli. Kdyby se vynořil někdo cizí, museli 
by odsud. Možná je někdo viděl nebo slyšel a přijde 
ze zvědavosti. Ještě jednou se na mapě přesvědčil, 
zda to místo je správné. Bezpochyby jsou na místě 
setkání. Marek stanovil, že počkají ještě 10 minut 
a pak musí pokračovat v letu, nechtějí-li vše riskovat. 
Nesmějí dlouho chybět na frekvenci, jinak je začnou 
hledat. Range chodil okolo stroje a otevřel zvenčí za
vazadlový prostor. ,,Aby to šlo rychleji až přijdou:" 
- Hle! Teď se na druhém konci louky objevilo auto. 
Těžkopádně poskakovalo po hrbolaté louce. Za ním 
se blížil druhý vůz. To musí být oni. ,,Bohu dík," ul
ehčeně si povzdechl Marek, ale hned ho přepadly 
pochybnosti. Proč dva vozy? ,, Vyčkáme, kdo vystou
pí." - ,,Ach, nesmysl," mínil Range. ,,Kdopak by měl 
vystoupit, muž s černým vousem a samozřejmě Kov-
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lenko a možná ještě nějací průvodci." V předtuše 
civěl Marek na auta, která se zastavila vedle stroje. 
Prvního, který vystoupil, neznal... nebo přece ... to 
snad není možné ... ,,Michaeli!" Před ním stál jeho 
nezvěstný bratr. Marek se na neznámého upřeně 
zadíval a rázem mu padl kolem krku. Zatímco ostatní 
stáli okolo poněkud pohnutě, uchopil - stále ještě 
zaražený - svého bratra Michaela, ,,cizince", za ra
mena a hleděl mu do obličeje. Michael byl téměř o hla
vu· menší než Marek, štíhlý a drobný. Jeho ostře ře
zaný obličej a kovově modré oči vyzařovaly chladnou 
rozvahu. ,, Tušil jsem, že jsi to ty, když jsem se od 
Sorvase dověděl Tvé jméno." - ,,Ale, Michaeli, co 
s tebou bylo? Kde jsi byl a proč jsi o sobě nedal ni
kdy vědět?" - ,,Mnoho otázek najednou, a teď na ně 
nemohu odpovídat. Mluvíme tu již příliš dlouho. Mu
síte bezpodmínečně pokračovat. Nikomu nic neříkej; 
to platí pro všechny," obrátil se na ostatní, ,,a v žád
ném případě nepiš. Navážu s tebou kontakt." 

Ačkoli Marek věděl, že čas vypršel, nedokázal se 
se svým tak náhle objeveným bratrem rozloučit. Bylo 
ostatně již dlouho jeho toužebným přáním, aby ho 
mohl znovu uvidět. Nechybělo mnoho, aby zapo
mněl, jak nebezpečné je jejich poslání. Ale Kovlenko 
ho vrátil na zem. Uchopil ho za paži a nabádal ke 
startu. ,,Převzal jste nebezpečný úkol, který teprve 
začíná. Olápu, že je vám zatěžko rozloučit se, ale 
musíme dál." Také Sorvas naléhal na odlet. Jeho se 
ten výjev dotkl víc než dal znát. Když se bratři objali 
na rozloučenou, v stou pily do očí toho tvrdého muže 
slzy. Jak malý svět, jak velká Boží dobrota a jak málo 
člověk chápe, co se děje. 
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. Range již dávno uložil zavazadla. Zbývalo jen na
stoupit. S těžkým srdcem spustil Marek motor. Měli 
vítr přesně na nose. Poslední pohled na bratra a pak 
už stroj rachotil po hrbolaté zemi směrem k plotu. 
Zavčas se zdvihl a velikým strmým obloukem stou
pal do původní polohy. Celá záležitost trvala 35 mi
nut. Během té doby zmizeli v éteru. 

,,Delta Echo November Mike India, hovoří infor
mace Smolensk na frekvenci 119,25 - hlaste se!" -
,,Zde DENMI, jak mi rozumíte?" - ,,Rozumíme 4, 
udejte nám svoji polohu a výšku." Ač Marek dosud 
nedosáhl původně stanovené výšky, hlásil výšku 
4 000 stop a polohu 40 mil západně od rádiového 
majáku Podolsk. Této polohy dosáhne sice až za 
20 minut, ale doufal, že nikdo nezpozoruje, kde sku
tečně je. ,,Co s vámi bylo, DENMI, postrádali jsme 
vás. Není něco v pořádku?" - ,,Vše je O.K.., můj roz
hlasový přístroj má asi poruchu. Neodpovídali jste 
na mé volání." Aby to dotvrdil, vypnul několikrát 
mikrofon, aby jeho hlášení bylo trochu nejasné a oni 
uvěřili jeho výmluvě. ,,Mike India, hlašte přelet ma
jáku Riga a držte si svou výšku." Marek potvrdil 
pokyn a ulehčeně se zvrátil do opěradla. Teď si mohl 
trochu oddechnout. Příští hlášení mělo být až za 
30 minut. 

Připadal si stále ještě jako ve snu, že náhle opět 
uviděl svého dlouho postrádaného bratra, a ještě 
k tomu za takových okolností. Vlastně mu byl Mi
chael zcela cizí. Uplynulo již tolik let od té doby, co 
ho viděl naposled, ještě jako mladého muže. Co 
všechno se za tu dobu událo? Jak tehdy svého bratra 
postrádal, a co všechno nepodnikl, aby vypátral jeho 
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osud. Tak jako jeho zmizení bylo záhadné i jeho obje
vení. Rád by se byl dověděl víc, ale na to bylo ještě 
příliš brzy. Kromě toho ani nevěděl, kdy dojde k no
vému styku. 

Kovlenko mu položil ruku na rameno a řekl: ,,Dě
kuji vám za to, co jste pro mne udělal." Kovlenko 
cítil jak Markovi bylo, protože té události dobře rozu
měl. Za normálních okolností by tu Tasstain jistě 
zůstal, nebo by alespoň mohl se svým bratrem mlu
vit, nebýt nátlaku, způsobeného jeho útěkem. Takto 
ale na sebe vzal kvůli němu, Kovlenkovi, nejen riziko 
letu, ale musel přinést i velikou osobní oběť. 

Kovlenko zcela ztichl. Měl potřebu pomodlit se za 
tohoto muže, jak to činil vždy, když přišel do úzkého 
styku s lidmi a jejich osudy. Ano, modlitby se sta
rému Kovlenkovi staly zvykem. V dlouholetém po
bytu ve vězení se naučil nejen pracovat, ale i modlit. 
Byl si zcela jist, že jen proto v táborech na Sibiři přežil. 
Byl tam zavlečen pro svou víru, a z této víry žil do
dnes. Kdo s ním měl co činit, cítil, že tento muž přes 
všechnu viditelnou bezmocnost vyzařuje jistotu, kte
rá pramení z vědomí, že jeho život neprobíhá ná
hodně, osudově, ale podle Božího plánu, který pro 
něj konec konců znamená jen dobro. Věřil ve vedení 
a poddávání se, a přál si, aby k takovému poznání 
dospěl i Tasstain. Range, kterého ten zážitek také 
zaměstnával a který měl podobné myšlenky, měl 
i stejné přání. A tak se stalo, že vysoko nad oblaky 
se za Marka modlili dva muži současně, což ještě 
mělo dalekosáhlé následky. 

* 

89 



Ještě než se Cessna vrátila a dospěla k svému pos
ledrúmu přistárú, věděla už Silvie Schmitzová o svém 
novém poslárú, totiž předat jisté dokumenty němec
kému tisku. Právě když přemýšlela o tom, jak se 
nejlépe toho úkolu zhostit, přišel do kantiny Dr. Ott 
a držel v ruce lístek. ,,Za čtyři hodiny přistanou," 
·prohlásil poněkud vzrušeně, nebo alespoň ne tak 
klidně, jak bylo jeho zvykem. ,,Kdo?" žasla Silvie nad 
tímto překvapivým sdělením. ,,No pan Tasstain 
a Range samozřejmě; přece víte, ti návštěvníci Rus
ka." - ,,Ach tak, ano, samozřejmě. Tak šlo zřejmě vše 
hladce?" - ,,Dostal jsem jen telefonát z Osla se sdě
lerúm času ptistárú. Víc toho ještě nevím." - ,, Takže 
máte ještě čas na jednu irskou kávu." A zmizela v ku
chyni. Ott šel ke kantinskému telefonu a zavolal Doře 
Tasstainové, aby jí tu novinu sdělil. ,,Pošlu vám včas 
vůz, aby vás odvezl na letiště. Jistě se už těšíte ... sa-
mozřejmě to chápu. Pak se tam venku uvidíme ... " 

Silvie přinesla koutíá se kávu, po irském způsobu 
s trochou whisky. Ott si ji prohlížel koutky víček. 
Byla velmi přitažlivá a její poněkud drsný vzhled 
prozařovalo nevšední kouzlo, které ho zasáhlo. Už 
dávno si usmyslil, že ji jednou osloví cíleně, k čemuž 
se ovšem dosud neodhodlal. 

Irská káva tekla teplá do jeho žaludku a zahřívala 
ho zevnitř i zevně. ,,Pojďte se trochu ke mně posadit. 
Teď přece nerú nic na práci." Silvie si vedle něj při
strčila židli. Dala se jím až příliš ráda pozvat. ,,Máte 
vůbec tolik času? V posledních dnech jste se dělal 
velmi vzácným. Ani jste se neukázal. Už jsem si mys
lela, že máte rýmu nebo něco podobného." - ,, Víte," 
řekl Ott poněkud prkenně," přemýšlel jsem o nás. 
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Možná to zní trochu teatrálně, ale musel jsem mít 
jasno sám o sobě, o svých citech k vám, a kladl jsem 
si otázku, co asi cítíte vy ke mně." Tak, a bylo to 
venku. Asi tomu dopomohla také irská káva. Jí to 
skoro vyrazilo dech. Tolik přímosti by od něj neče
kala. Zároveň se v ní rozhostil pocit spokojenosti. 
V podstatě po takovém rozhovoru toužila. Ott jí už 
dlouho nešel z mysli, ač se tomu bránila. 

Její ohromení znělo docela pravdivě. ,,Můj cit 
k vám? Co na to mám říci?" Ott ji viděl poprvé na 
okamžik nejistou. Ale hned se zase vzchopila. ,, Víte, 
že jsem s vámi ráda a s nikým se tak ráda nebavím, 
ale musím přiznat, že na hlubší city jsem si ještě ne
dovolila pomýšlet." - ,,Ale já ano. Musel jsem to 
udělat, protože mě máte pevně v zajetí. Prosím, ne
berte to tak převelice vážně, ale musíme si o tom 
přece promluvit, nemyslíte?" - ,,ó ano, samozřejmě; 
shledávám, že je velmi dobré, když si na to téma 
můžeme vyměnit názory. Mám zato, že je lepší, když 
člověk může něco říci přímo, i když ... " dodala se 
smutným pohledem stranou, ,, ... to není vždy mož
né." Pohlédla mu přímo do očí, jako by mu chtěla 
dát znamení, že existuje nějaká nepřekonatelná pře
kážka. 

„A teď nám udělám ještě jednu irskou kávu. Máme 
skoro důvod k oslavě. Sám návrat těch letců z Ruska 
by stačil, natož pak vaše vyjádření." Znělo to skoro 
trochu ironicky. Pak vyskočila, aby přinesla z ku
chyně ten nápoj. 

Když před ním stála i druhá káva, uchopil Dr. Ott 
s citem její ruku. ,,Až dosud jsem si v takovém pří
padě vedl účetnictví. Napsal jsem si vždy všechny 
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výhody a nevýhody, o kterých jsem se domníval, že 
je pro mne žena má, a pak jsem většinou došel k zá
věru, že bude lépe zůstat sám. U vás jsem to pravidlo 

. poprvé porušil a to mi dává důvod k přemýšlerú." -
,,Snad to neznamená, že mám jen výhody?" - ,,Ne, 
ne, to není ono. Vůbec mě ani nenapadlo účetnictví 
vést, protože bych u vás nejraději žádné nevýhody 
neviděl." Zahříval se na sklenici s kávou. ,,Řekněte 
mi, existuje u vás srovnatelná reakce, anebo vás ne
chávám zcela chladnou?" Opět ji přivedl do rozpaků. 
Dokonce tak, že se zakoktávala. ,,Ne, samozřejmě ne, 
vůbec ne, hm, chci říct, nenecháváte mě chladnou 
nebo lhostejnou - tedy, milý pane Dr. Otte, mám vás 
ráda a také bych se o tom s vámi ráda bavila, ale 
musíte mi dát trochu času." Teď se chytla. ,,A teď 
pomýšlejte na to, že brzy přistanou vaši přátelé. Bu
dete si jistě hodně vyprávět, a nezapomeňte vzít s se
bou paní Tasstainovou!" Ott se polekaně vytrhl ze 
svého sněrú. Málem by na to úplně zapomněl. Olvat
ně dopil svou irskou kávu, slíbil jí při příštím roz
hovoru víc času a vydal se na cestu k letišti. 

* 

Poněkud tvrdě dosedl Tasstain na hrbolatou při
stávací dráhu svého domácího letiště. Bylo zřejmé, 
že stroj je dobře naložen. Roloval těžkopádně po 
louce k místu, kde už stáli Dora Tasstainová a Dr. Ott. 
Nejdříve vystoupil Tasstain, ztuhlý z posledního úse
ku letu, za ním Vilém Range. Nakonec pomohli z le
tadla starému Kovlenkovi. Ten musel při mezipřis
tání v Oslu zůstat na palubě, ale zde, na malé 
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přistávací ploše, ho mohl Tasstain bez povšimnutí 
a bez udání místa jeho příchodu snadno provést. 
Všichni ho znali, i celníci, kteří ani nechtěli vidět jeho 
pas, a v_e snu by je nenapadlo, že někoho přivezl 
ilegálně. Marek hleděl své ženě do očí a vzal její hlavu 
do dlaní. ,,Bylas dlouho sama, Doro. Vše proběhlo 
dobře. Bohu dík!" Dora na něj šťastně hleděla a ne
promluvila slova. ,,Ano, chceme poděkovat Bohu," 
řekl Kovlenko za jejich zády a sepjal ruce; spontán
ně, bez dlouhého uvažování se všichni okolo něj 
seskupili a naslouchali se skloněnými hlavami, jak 
ten starý muž krátce a srdečně pronáší modlitbu 
díků. 

Pak Marek naléhal, aby vyrazili. Nechtěl riskovat, 
aby se ještě objevili zvědavci a kladli otázky. Teprve 
v autě představil Kovlenka a dával pokyny, souvise
jící s jeho přítomností. ,,Pak zůstane pan Kovlenko 
nejprve u nás," řekla Dora odhodlaně. Ten starý muž, 
který podstoupil takové riziko se jí líbil, a byla ráda, 
že k celé akci může také přispět, byť malým dílem. 

Marek byl spokojen. Až dosud šlo vše dobře, a tak 
by tomu mohlo být i nadále. Teď musel ten podnik 
mít žádoucí publicistický úspěch. Hned v příštích 
dnech chtěl informovat tisk a postarat se o to, aby 
Kovlenko mohl předložit své dokumenty veřejnosti. 
Nejlépe bude, převezme-li ten úkol Dr. Ott. 

* 

Když Dr. Ott vystupoval z auta před domem tisku, 
znal celý příběh do podrobností. Tasstain vyprávěl 
své zážitky vzevrubně a Ott, který byl jinak chlad-
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ným počtářem, byl přímo nadšen. Hned příští den 
chtěl vyjednávat s novinami. 

Vzal do podpaží podklady, které dostal od Tas
staina a zavřel auto. Právě ve chvíli, kdy chtěl mezi 
dopravním provozem přeběhnout na druhou stranu 
ulice, spatřil Silvii, jak vychází z domu tisku. ,,Hu
hu!" zamával svým balíkem nad hlavou zpola potě
šen, zpola udiven tím nečekaným objevem. Silvie se 
zastavila a nerozhodně na něj hleděla přes ulici. Ott 
přeběhl před nákladním autem na druhou stranu. 
,,Co tu děláte, mladá paní?" pokoušel se žertovat. 
„Ach, nic zvláštního. Podávala jsem inzerát: 'Hledám 
partnera na oběd!'" odvětila pohotově. ,,Máte chuť?" 
- ,,A jakou, ale musím ještě něco rychle vyřídit a pak 
jsem hotov. Čekejte na mne naproti u Bolsiho. Tam 
si dáme plněné omelety. Ženy, které hledají muže 
na oběd, bývají obzvlášťhladové." Přátelsky ji ovinul 
svou paží a zavedl k nejbližšímu přechodu pro chod
ce. ,, Tak zatím, vy hladovče!" Pak zmizel v davu. 

Těšil se na společný oběd se Silvií, ale přitom po
někud mizela energie, kterou nastřádal pro svůj úkol. 
Hlásil se chvatněji než předpokládal u zpravodajské 
redakce. Tam spadl z oblaků, když mu tlustý redak
tor hodil na stůl balík dokumentů a řekl: ,,Co mi zde 
předkládáte, jsem už jednou před půlhodinou do
stal. Při jedinečnosti těch papírů to je - otevřeně 
řečeno - něco, co se mi ještě nestalo, to vám po
vídám." - ,,Ano, je to opravdu zvláštní," dodal Ott, 
„a pro mne zcela nepochopitelné. Kdopak vám ty 
dokumenty přinesl?" - ,,Hezká mladá dáma. Budete 
se smát. Řekla mi, že mi k těm dokumentům nemůže 
mnoho říci. Že byla pouze pověřena odevzdat je 
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s prosbou, abychom z toho něco zveřejnili. Že obsah 
hovoří sám za sebe." - ,, Tak - mladá dáma," uvažoval 
Ott zamyšleně. ,,Nemůžete ji trochu popsat?" - ,,Pěta
třket, černá!" přišla hbitá odpověď. ,, Vypadala tro
chu přísně, ale docela hezká," šklebil se redaktor. 
,, V žádném případě se nehodila k tomu tématu, o kte
ré tu zřejmě jde." - ,,Ano, to téma je samozřejmě 
důležité!" vrátil se k hlavní věci Ott. ,,Jde tu o sku
tečnosti, které volají do nebe a jistě budou pro deník 
aktuálním tématem." - ,,U nás máme jen aktuality, 
alespoň si to myslí všichni, kdo zprávy podávají." 
Tlusťoch trochu listoval v balíku papírů a na jeden 
list se zadíval. Pak nahlas četl: ,,Andrej Ostapenko, 
narozený 27. října 1935, zatčen 11. března pro účast 
na lesních bohoslužbách, 20. dubna odsouzen k 10 le
tům nucených prací, 11 dětí, z nichž pět nejstarších 
bylo předáno státnímu výchovnému ústavu." Lis
toval dál: ,,Vladimír Biblenko, stáří 65 roků, byl 
14. listopadu odveden k výslechu jako starší církve 
a o několik dnů později dopraven zpět v uzavřené 
rakvi; údajně smrtelný srdeční záchvat. Když rodina 
trvala na otevření rakve, bylo zjištěno, že Biblenko 
byl ubit." Na připojené fotografii bylo vidět děsný 
obraz znetvořené mrtvoly. Listoval dál. ,,Takové je 
to zřejmě v celém balíku, že?!" - ,,Máte pravdu. Kdo 
si všechno přečetl, ten nemůže mlčet. Zveřejníte tu 
věc?" - ,,Myslím, že přineseme reportáž, ale musíme 
být opatrní. Publikum nechce číst příliš mnoho 
o ohavných činech. Kromě toho se raději hovoří 
o zločinech Američanů; co dělají Rusové je tabu. Jak 
jste k těm dokumentům vůbec přišel?" Ott mu řekl 
pár vět o podnikání firmy a o Tasstainově návštěvě 
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v Rusku. ,,Ale nebylo by dobré zmiňovat se o tomto 
podnikání veřejně. Ten projekt je podporován vládou 
a má se bezpodmínečně uskutečnit jako projekt de
monstrativní pro další hospodářskou spolupráci." 

„Uvidíme, jak to uděláme. Bylo by lepší, kdyby se 
ta zpráva mohla zabalit jako story. Ale nemohu zde 
rozhodovat sám. Budu-li mít nějaké otázky, mohu 
vám zavolat." - ,,Dobrá, a jinak mi sdělte, kdy bude 
něco v novinách. Díky!" Ott běžel dlouhými skoky 
po schodech dolů. Spěchal, aby už byl u oběda. 
U Bolsiho bylo už po hlavním provozu. Ott se pro
díral odcházejícími hosty ke vchodu. Tam se zastavil 
a pátravě se rozhlížel. Byla to velká místnost s dlou
hou řadou oken. Stoly byly odděleny kbelíky s exo
tickými rostlinami. Vzadu u jednoho z posledních 
stolů seděla Silvie. Sluneční paprsky dopadaly na její 
obličej přes listy palmy a pomalovaly ho světlem 
a stínem. Vynikla tak plně přísnost jejího jemně tva
rovaného obličeje. Přísná, ale hezká mladá dáma, 
pětatřicetiletá - bleskově projelo Ottovi hlavou. Mu
sela to být ona, kdo přinesl ty dokumenty do novin 
před ním. Jakoby mu spadly šupiny s očí. Ano, mu
sela mít něco společného s celou tou ruskou historií, 
to mu: už bylo zcela jasné. Ale jakou roli hrála? Za
tímco ji zdravil, honily se mu hlavou myšlenky. Od
kud měla ty zprávy prakticky ve stejném čase, a jaký 
měla zájem, aby se dostaly do novin? 

Silvie se na něj zářivě usmívala. Zřejmě měla ze 
setkání radost. Řeč z ní jen tryskala. ,,Jednu omeletu 
už mám za sebou, s druhou jsem čekala na vás. Nej
lépe chutnají s-curry a k tomu je výborné mangové 
chutney." Ott se vytrhl ze svého zamyšlení., ,,Okay, 

96 



tedy dvakrát omelety s curry a chladné světlé." Pro
hlížel si ji trochu kriticky, takže se na něj tázavě 
podívala. ,,Je se mnou něco v nepořádku?" - ,,Ach 
ne, vše je v pořádku." Určitě nemohla vědět, že dělal 
u novin totéž, co ona. Ale proč to neřekla? Proč ta 
lež s tím inzerátem? Ott jedl svoji omeletu mlčky. 
Něco zde nehrálo. Ale protože ji měl rád, nechal si 
to zatím pro sebe. Nechtěl ji přivést do rozpaků. Proto 
o tom mlčel. Chtěl zatím vypátrat víc. Snad se to 
ukáže jako omyl, nebo se vše dá vysvětlit nějak jed
noduše. ,, Tak vyprávějte. Jakýpak inzerát jste po
dávala?" Silvie přestala jíst. Pak si pomalu utřela 
ubrouskem ústa a udiveně se na něj podívala. V jejích 
očích se ani trochu nezablesklo, když nasadila svůj, 
u Otta tak oblíbený, rošťácký úsměv. ,, Vy jste ale zvě
davý, můj milý. Copak je to pro vás důležité?" -
,,Vůbec ne!" pospíšil si s odpovědí. ,,Jen taková ná
hoda, že jsme se potkali právě před novinami." -
,,Ano, to je pravda. Co jste tam vlastně dělal?" obrá
tila hrot. ,,Dostali jsme z Ruska dokumenty o auto
ritativních, člověka nedůstojných opatřeních vlády 
proti křesťanským menšinám. Zanesl jsem je do no
vin, aby byly zveřejněny. Popisované bezpráví je totiž 
do nebe volající a doufáme, že zveřejnění by mohlo 
postiženým přinést zlepšení poměrů." Ze Silviina 
obličeje zmizel rošťácký výraz. Na rozdíl od její ob
vyklé pohotovosti byla úplně vykolejená. Vděčila jen 
svým dlouholetým zkušenostem a speciálnímu vý
cviku za to, že její mozek pracoval dál a hledal při
jatelné vysvětlení. Jestliže Ott odevzdal takové pa
píry, tak také pochopitelně věděl, že tam někdo 
přinesl stejné papíry před ním, a zřejmě před-
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pokládal, že to byla ona. Měla teď jedinou možnost: 
přiznat vztah k Rusku a vystupovat jako zastánce 
lidských práv, anebo dělat prostě jen jako by splnila 
úkol, aniž by znala něco bližšího. Pak přišla na ná
pad, svěřit se Ottovi. Ostatně ho tak dalece znala, že 
to mohla riskovat. Což už dřív nepomýšlela na to, 
že skoncuje s tím dvojím životem? Přestat s tím slí
děním v cizích záležitostech? Přestat s tím nebez
pečným životem a neustálou pohotovostí mezi útě
kem a odhalením? Byla si vědoma toho, jak veliké je 
přitom nebezpečí, že se ji někdo pokusí vyřadit. 
Vždy( se podílela na mnoha tajemstvích. Ale teď měla 
s Ottem opravdu šanci dostat se z toho začarovaného 
kruhu činnosti agentky. Byla si jista, že teď nastal 
okamžik, kdy musí všechno vsadit na jednu kartu. 
Položila svou ruku na jeho, pohleděla mu vážně 
a otevřeně do očí a řekla: ,,Chci vám svěřit tajemství, 
svoje tajemství, a nebude pro vás snadné se s tím 
vypořádat." 

* 

Od chvíle, kdy byl Kovlenko u Tasstainů, se změnil 
průběh jejich dne. Dora i děti často seděly okolo starce· 
a naslouchaly jeho lámanou němčinou podávané, vy
právění o Rusku. Zásoba jeho příběhů byla téměř 
nevyčerpatelná. Co všechno zažil a jak to líčil bylo 
tak napínavé, že člověk nemohl přestat poslouchat. 
Zvláštní na tom bylo, jak si vykládal zážitky svoje 
i jiných lidí. ,,Když člověk věří v Boha a netají se tím 
před lidmi, patří k vojákům Božím," vysvětloval Tas
stainovu nejstaršímu. ,,Pak musí také počítat s bojem, 
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a kdo nebojuje, nemůže vyhrát. Ale není to boj o nor
mální věci života, jako například o vítězství ve spor
tu, o zaměstnání nebo o nějakého člověka. Je to boj, 
ve kterém jde nakonec o tvůj život. Život bez Boha je 
prázdný a nakonec všechno znehodnotí. S Bohem 
dáš všemu správnou hodnotu a všechno dostane 
smysl." Ano, Kovlenkův život smysl měl. Přestože 
byl léta ve vězení, nic pro něj nebylo ztraceno. Získal 
jiné bohatství, které bylo každému, kdo s ním přišel 
do styku, ku prospěchu. - ,,A jak se věří v Boha?" 
chtěl vědět čtrnáctiletý chlapec. ,,Člověk o něm musí 
nejdřív číst a slyšet," řekl stařec, a od té chvíle se 
u Tasstainů četla pravidelně Bible. 

Marek s tím byl spokojen. I pro něho měl Kovlenko 
odpovědi na mnoho otázek. Byl proto jedním z nej
horlivějších, když se večer rodina shromáždila oko
lo Kovlenka, který předčítal. Právě když vstávali od 
stolu, zvonil telefon. ,,Pan Tasstain? Zde Ott, musím 
s vámi bezpodmínečně mluvit. Nejlépe bude, přijde
te-li hned do podniku. Range je tu ještě také. Čekáme 
na vás v naší sklepní místnosti. Je to velmi důležité 
a vyžaduje to rychlé rozhodnutí." 

* 

Když Marek přišel do sklepa, ve kterém stál nový 
tiskařský automat, neseděli tu Ott a Range sami. Se
děla s nimi i Silvie Schmitzová a dívala se na něj 
skoro vystrašenýma očima. ,, Teď už tedy vůbec ni
čemu nerozumím, cizí osoba zde v místnosti, a vy tu 
sedíte, jako by vás někdo objednal a nevyzvedl." -
„Se mnou to bylo také tak," mínil Range, ,,dokud 
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jsem nevěděl, oč běží. Otte, vykládejte, i on bude jako 
kdyby spadl z oblaků." A Ott vyprávěl kousek po 
kousku celý příběh, tak jak mu ho vylíčila Silvie. 
Počínaje první návštěvou ruské delegace, příprava
mi sovětské hospodářské špionáže a dohledem nad 
jednotlivými spolupracovníky firmy, až po téměř 
úplné filmy výrobního zařízení, korunu všeho - pod
robný popis včetně podrobné dokumentace nového 
tiskařského automatu doplněné filmovými snímky 
(který byl těsně před zkušebním zpojením). 

Trvalo chvíli, než Tasstain pochopil celý dosah 
toho, co se stalo. První pochybnosti, které tehdy měl, 
byly tedy víc než pravdivé. Ale co horšího, to celé 
byla exaktně připravená akce se vším všudy. Hos
podářská špionáž a jasný podvod na státní úrovni. 
Bylo to tak nastrojeno, že Rusové mohou každým 
okamžikem přerušit jednání a začít na tom pracovat, 
ale navenek poběží vše podle pravidel - jednání, 
smlouvy, v nichž půjde jen o investiční náklady. Ve 
skutečnosti však mateřská firma už nemůže mít ja
kýkoli vliv. Zde se Sovětům podařilo jen jako mimo
chodem a s přívětivým úsměvem dostat za nehty 
výsledky a zkušenosti jednoho z nejsolidnějších ně
meckých podniků. Zmocnil se ho poctivý vztek. 
„A to tu ta osoba ještě sedí? Neměla by být už dávno 
informována německá tajná služba anebo alespoň 
zapojena vládní místa?" Silvii bušilo srdce až v krku. 
Dr. Ott nervozně polkl a Range řekl: ,,Zde sedí vlastní 
problém nebo snad také naše šance. Samozřejmě by
chom mohli bít na poplach a dovést celou věc tak 
daleko, aby oficiálně praskla, ale tak bychom přece 
nemohli zabránit, aby v tom Sověti pokračovali. Na-
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opak, to by jim dalo popud k strhnutí všech mostů 
a k pokračování v přípravách stavby." - ,,A náš auto
mat?" - ,, Ten by mlčky kasírovali, protože o něm ani 
zde nikdo nic neví." Ott si opatrně odkašlal. ,,Silvie 
Schmitzová vyložila karty sama. Pokud to mohu po
soudit, sdělila všechno od A do Z, což znamená, že 
je ve velkém nebezpečí, jakmile se zjistí, že všechno 
víme. Takže bychom z různých důvodů měli pře
devším předstírat, že je vše při starém." - ,,Aha, a při
hlížet té hříčce, jak Rusové dále beztrestně kasírují?" 
- ,,Ne, tak ne - slečna Schmitzová je na naší straně 
a může nám pomoci najít cestu ... " - ,,Odkud to, Ot
te, chcete vědět, copak jste nikdy neslyšel o dvou
stranných agentech?" Silvie povstala. ,,Pane Tasstai
ne, dovedu si představit, jak vám je a že mi tak hned 
nemůžete uvěřit. Nemohu vám také ještě nic doká
zat, ale tak ráda bych vás přesvědčila, že je to z mojí 
strany poctivý krok, který jsem udělala jen proto, že 
tu byl Dr. Ott, kterému zcela důvěřuji. Věřte mi, že 
tím nejsem vydána jen vám, ale jakmile se to dovědí 
příslušní lidé, nemá můj život ani špetku ceny. Kdy
bych pokračovala, nic byste nezískali. Ale takto exis
tuje šance, i když malá, uvádět druhou stranu ales
poň po určitou dobu v omyl a v klidu přemýšlet 
o dalším postupu." Tasstainův výraz se trochu zmír
nil. Mrzutě zabručel: ,, Tak dobrá, nechme to zatím 
jak to je. Zítra se zde v tutéž dobu sejdeme a budeme 
uvažovat co dál. Dr. Otte, jste mi za slečnu Schmitzo
vou, či jak se ve skutečnosti jmenuje, zodpovědný. 
A vy, Range, zavřete zde jako obvykle. Dobrou noc!"' 

* 
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Druhý den vyšel v různých novinách senzační 
příběh o nebezpečném životě křesťanských menšin 
v Sovětském svazu. Podzemní církev tam bojovala 
beznadějný boj. Hrozivé pronásledování křesťanů 
zdecimovalo celé rodiny, nahání děti do výchovných 
ústavů, otce do koncentračních táborů a matky do 
psychiatrických ústavů; rozkouskované mrtvoly ne
jsou vzácností a převálcované kostely na denním 
pořádku. Zpráva si klade otázku, zda církve v Ně
mecku udělaly potřebné, aby řádným způsobem zve
řejnily tyto dramatické okolnosti, protože veřejnost 
neví nic o tom, že v komunistické zemi existuje pro
následování křesťanů. 

Článek nejdříve dopadl jako bomba. Nesčetné tele
fonáty novinám dokazovaly neočekávaný zájem 
veřejnosti o toto téma. Lidé byli překvapeni, vydě
šeni, pobouřeni a především projevili zájem o to, jak 
by bylo možné pomoci. Ale zatímco u obyvatelstva 
tato nová zpráva vyvolala pozitivní ohlas, reakce 
těch, kteří by se o to měli zajímat z titulu svého úřadu, 
byla téměř výlučně negativní. Církve reagovaly ku
podivu jinak než se dalo očekávat. Vyšly články a ko
mentáře plné euforie, které varovaly před takovými 
senzačními hlášeními, kterým by se nemělo příliš 
věřit, protože jsou přinejmenším silně přehnané 
a kromě toho oficiálním církevním místům není 
o uvězněných nebo utlačovaných křesťanech nic zná
mo. O postižených nepadlo ani slovo soucitu nebo 
zájmu. 

Politika KGB se trefila do černého. Na jedné straně 
zpráva vsugerovala obyvatelstvu pocit, že v tota
litním Sovětském svazu existuje schopná opozice, 

102 



která činí zásah zvenčí zbytečný, a na druhé straně 
reagovaly církve, na něž byli všichni, kdo se dotazo
vali, podle očekávání odkazováni negativně. Potla
čily dokumentaristickou hodnotu té zprávy na mini
mum, takže se ve skutečnosti nemohlo příliš stát. 
Politikové to přehlédli v rámci současné moderní 
euforie uvolnění, než aby to bezpráví označili pra
vým jménem, a noviny přinášely nové senzace. 
Opravdu by se nic nestalo, nebýt Kovlenka, který 
dík Tasstainovým známostem psal neúnavně dopisy, 
zveřejňoval oběžníky, volal politikům a pořádal tis
kové konference. Dokázal, že skupina osob, ochot
ných pomáhat, se sdružila v zájmový výbor, který 
organizoval plánovitou pomoc pro Sorvase a jeho 
společenství. 

Ani Tasstain nezůstal nečinným. Aby zachránil 
projekt firmy a svůj vynález, rozhodl se k nebez
pečnému husarkému kousku. Chtěl svým letadlem 
z Ruska přivézt všechen materiál zpět. Samozřejmě 
to bylo možné jen tehdy, učiní-li Silvie a jeho bratr 
Michael patřičné přípravy. 

Večer co večer se scházeli ve firemním sklepě Ma
rek, Ott, Range a Silvie, aby probírali plán do nej
menších podrobností. Nejdříve se musel navázat 
kontakt s Michaelem Tasstainem. To byla věc Silvie. 
U příležitosti hlášení, které měla v Moskvě podat, 
naváže spojení se Sorvasem a „cizincem", a postará 
se o to, aby materiály byly v danou dobu v blízkosti 
finské hranice. Tam je vyzvedne Tasstain. 

Nejobtížnější část celé akce je obstarání materiálů. 
Jak Silvie vypátrala, jsou v Orlovově kanceláři a če
kají tam na den X, kdy budou použity. Protože pra-
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covala z pověření Orlovova ministerstva, měla tam 
volný přístup a s trochou dovednosti se jí mohlo 
podařit ta akta odtud dostat. V porovnání s tím byla 
doprava z Moskvy na hranici jistě jednodušší, ale 
mohlo tam také dojít k překvapením. Ten úkol museli 
převzít Sorvas a Michael. Let přes zelenou hranici 
mezi Ruskem a Finskem měl své vlastní problémy. 
Marek musel letět pod dosahem radarů, zůstat ne
poznán, a především vědět, kde v pohraničních le
sích najít vhodné místo přistání. 

Dr. Ott se tvářil kysele. 11 To se nikdy nemůže po
dařit. Má to příliš mnoho rizikových faktorů." Ostat
ně měl strach o Silvii. Také Range se drbal na hlavě. 
Je toho dost, co by se mohlo zhatit. Marek civěl na 
Silvii. 11A co tornu říkáte vy?" - 11 Víte, v životě agenta 
se takové věci stávají častěji. Naše akce sice není kaž
dodenní, ale také není smrtelná. Máme reálnou šanci, 
že se to podaří. Alfa a omega celé věci je přesné plá
nování. A protože to je prakticky v mých rukou 
a jsem odkázána jen na málo osob, jsem pro to, aby
chom se toho odvážili." V Markově obličeji povolilo 
napětí. ,,Dobrá, ale pak čím dřív, tím líp. Zítra se 
podíváme na podrobnosti. Za týden musí být plán 
hotov." Až bude vše připraveno, chce si o tom pro
mluvit s Dorou a Kovlenkern. 

* 

Přípravy pro stavbu továrny v Rusku byly ukon
čeny. Chyběl jen startovní výstřel z Orlovova minis
terstva. Orlov seděl ve své kanceláři a třídil stavební 
plány, smlouvy a všechno, co s tím nějak souviselo. 
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Bugičkov mu přinesl ještě poslední balík akt. Byla 
označena razítkem „ TAJNÉ" a obsahovala podklady 
o továrně v Německu, které shromáždila KGB, od
dělení hospodářské špionáže. Orlov vyňal z balíku 
obálku s fotografiemi. Byl na nich Tasstainův tiskař
ský automat, ostré snímky všech dílů stroje. Postupně 
si Orlov uvědomoval, že jde zřejmě o senzační vývoj, 
elektronický div. Automat přijímal mikrofonem 
akusticky text a předával ho dál, až byl vytištěn na 
papíře. Clověk tedy mohl mluvit do stroje a čekat na 
hotový tisk. 

Nebyl to sice jeho obor, ale tolik pochopil: až ten 
stroj bude v provozu, slibuje to obrovský obchod. 

Když Orlov pomyslel na Tasstaina, necítil se ve 
své kůži dobře. Pokud šlo o německou firmu, neměl 
skrupule. Ale, že byla podvedena prakticky osoba 
Tasstaina, a především, že vynález se dostal do ne
správných rukou, to mu bylo jaksi líto. Ale přes svo
je postavení tomu nemohl zabránit. Musel ty pod
klady využít. Už existovali lidé, kteří všechny plány 
znali, takže už neexistovalo „zpět". Podle plánů se 
postaví továrna, výrobní haly a nový automat se 
bude dál vyvíjet: o práva a povinnosti se - jako ob
vykle - nikdo starat nebude. Konečně kapitalistické 
podniky také nepostupovaly jinak. Sbalil pečlivě 
všechny papíry do jednoho balíku, dal ho do kuf
říku na akta a opustil kancelář. Za deset minut za
čínala závěrečná porada u Bugičkova, které se 
zúčastní také č. 14, agentka zodpovědná za obsta
rání informací. 

* 
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Dora Tasstainová se poprvé ve svém životě mod
lila. Poradil jí to Kovlenko, když spolu mluvili o jed
nom biblickém verši. Člověk může s Bohem mluvit, 
protože on zná náš život. On má vliv na to, co děláme 
nebo neděláme, ale je to také on, který to plánuje. Co 
nás potkává, přichází od něho, jestliže je naší autori
tou. 

Dnes jí Marek vyprávěl o svém úmyslu letět do 
Ruska, a ona má o něj velkou starost. Kdyby se jeho 
akce nepovedla, co pak? Mohlo by se stát, že se už 
nevrátí. Byla to jistě nebezpečná záležitost, ona mu 
však neodmlouvala, ale rozmlouvala o své starosti, 
jak jí Kovlenko radil, s Bohem. Snad udělá, bude-li 
nutné, zázrak. Jejímu manželovi šlo o mnoho. Jeho 
vynález, jeho práce, to byl jeho život, a ona chápala, 
že se nechtěl dát tak podvést. V závodě se v sou
vislosti s podnikáním v Rusku rozšířil určitý neklid. 
Nevěděli, jak si mají počínat. Marek zprvu zastavil 
všechny aktivity a pak prosil ředitelství, aby se věc 
oddálila, pokud nebude jasné, jak se budou Rusové 
chovat. Budou-li podklady zpátky, bude možné po
stupovat úplně jinak. Rusové nebudou mít odvahu 
trumfovat, když poznají, že se o jejich tajných úmys
lech ví. Snad pak přece jenom dojde k uzavření 
smlouvy, která by byla pro obě strany přijatelná. 

Když Silvie odcestovala do Moskvy, sedávali Dr. 
Ott, Tasstain a Range spolu a plánovali podnik „ pře
let hranice". Čekali na první zavolání Silvie, které 
mělo být pro Tasstaina znamením, že má odletět 
s Rangem do Finska a zdržovat se tam v blízkosti 
ruské hranice, dokud druhé zavolání nebude signa
lizovat, že má papíry v ruce. Pak měla všechno pře-
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dat Sorvasovi, piipadne Michaelovi a ptesne ptevzeti 
s nimi dojednat. Vzala s sebou tti Markovy navrhy, 
ktere vypracoval podle podrobne rnapy ptislusne 
oblasti. Pak se rnela Silvie vratit do Helsinek, setkat 
se tarn s Markern a ptevzit od nej zpravy pro Mi
chaela a Sorvase. Dr. Ott ptitorn delal dorna spojku. 

* 

Kdyz Silvie ptisla z porady s Bugickovern a Orlo
vern, rnela balik podkladu ve sve kabele. Vydal ji ho 
Orlov, protoze ho chtela doplnit poslednimi infor
rnacerni, ktere udajne ptivezla. Od tohoto okarnziku 
rnela 24 hodin na to, aby akta bud' vratila doplnena, 
nebo aby s nimi byla pryc ze zerne. Nejdtive nava
zala kontakt se Sorvasern a poprosila ho, aby co nej
rychleji sjednal schuzku s Michaelern Tasstainern, 
,, cizincern". Nebylo snadne ptesvedcit Michaela 
0 cele zalezitosti. Byl pi'ilis dlouho V tajne sluzbe, 
nez aby ji naraz venoval duveru. Mohla stejne dobte 
pracovat pro obe strany a pokouset se o jeho od
haleni, prave tak jako o odhaleni Sorvase a jeho 
ktes(anskych aktivit. Dal si od ni ptesne vysvetlit 
vsechny postupy a kladl ji cilene otazky, aby se toho 
dovedel co nejvic. 

Michael Tasstain nebyl nikdo jiny nez major Tukov. 
Sedel na vyssi sprave KGB. Sve jrneno Tasstain odlo
zil, kdyz tehdy pti zticeni letadla ptisel dornnele 
o zivot. Zrnenil svoji identitu a od te chvile se ztekl
kazdeho kontaktu se svoji rodinou v Nernecku. Ve
dela o torn jen jeho zena, ale ani ji nebylo znarno, ze
byl spojkou arnericke CIA. Michael Tasstain, alias Tu-
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rumu kontrolnímu místu na výpadovce z Moskvy do 
Leningradu. U volantu seděl Sorvas v koženém ka
bátě KGB a obligátním klobouku. Vzadu seděl Mi
chael Tasstain jako major Tukov se svojí ženou. Měla 
na sobě armádru uniformu, což se vůbec nehodilo 
k jejímu tichému a skromnému vystupováru, ale toto 
vybaveru dávalo jízdě služebru nátěr. I na Michaelovi 
byla tentokrát zřetelně vidět jeho příslušnost ke KGB. 
Podíval se chladným pohledem na vojáka, který se 
zeptal na jejich papíry. Potom mu dal svůj průkaz: 
„Zvláštní komise do Leningradu." - ,,Dobrá, můžete 
jet!" Vrátil průkaz a uctivě pozdravil, ženě se krátce 
uklonil hlavou a dal pokyn ke zvednutí závory. Když 
jel vůz dál, podal povinné hlášeru do hlavního stanu 
KGB. ,, 15,20 - major Tukov s průvodkyní do Lenin, 
gradu, kontrolní místo 17." Po 20 minutách leželo 
toto hlášeru na psacím stole Bugičkova, který byl přís
lušný pro sledováru každého dopravruho pohybu 
KGB. Co ho zarazilo, byla Tukovova průvodkyně. 

Bugičkov by využil každé příležitosti k tomu, aby 
majora Tukova setřel, a proto se obzvlášť zajímal 
o jeho aktivity. Člověk nikdy neví, jednou může při
vést i takového Tukova k pádu, třeba náhodou. Proto 
zavolal další silniční kontrole, kterou musel Tukov 
při cestě do Leningradu projet. ,,Potřebuji popis a po
kud možno i jméno osoby, která doprovází mjora 
Tukova.  Samozřejmě nenápadně." Michael Tasstain 
ale už dávno odbočil. Udaný cíl byl jen zastírací 
manévr. Sorvas, který znal většinu nekontrolovaných 
objížděk a silnic, jel severovýchodrum směrem a po
užíval vždy znovu objížďky, aby se nakonec dostal 
k místu setkám. 
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Že se Tukov neobjevil u následujícího kontrolru'ho 
místa, potvrzovalo Bugičkovovo tušení, že se děje 
něco mimořádného. Dal rozkaz všem silničním kon
trolním místům, aby obratem nahlásili průjezd Tu
kovova vozu. Samozřejmě věděl, že by se mohl dostat 
do největších potíží, kdyby se Tukov o jeho poky
nech dověděl, ale uškodit nenáviděnému soku, bylo 
pro něj bylo důležitější než opatrnost, a tak seděl 
a vyčkával zprávu, která mu řekne, kterým směrem 
Tukov konečně jede. 

Ta zpráva ptíšla za dvě hodiny. Bugičkovovi bylo 
jasné, že Tukov jede směrem k finské hranici. Podle 
popisu musí být průvodkyně jeho žena. Řidič je ne
známý. Mezi řidiči KGB nebyl nikdo černovousý. 
Bugičkov větřil svou velkou šanci. Dal se spojit se 
svojí spojkou ve finské pohraniční oblasti a přikázal, 
aby na všech tamních silničních kontrolách byl civilní 
pozorovatel KGB, který má mít otevřené oči a každou 
událost hlásit ústředí. Pak dal zvýšenou pohotovost 
pohraničním letištím a vyžádal si pravidelná hlášení 
o pozorování v příhraniční oblasti. Nebylo by to po
prvé, že vysoký důstojník KGB se chce dostat přes 
Finsko na Západ. 

Zazvonil telefon: ,,Bugičkove, jste to vy? Zde Or
lov! Nevíte, kde vězí číslo 14? Měla dnes vrátit pod
klady o německé továrně, ale není ji móžné nalézt. 
Její nadřízený říká, že si vyžadala let do Helsinek." -
,,Říkáte do Helsinek? A u nikoho z nás se neodhlá
sila? Ta věc se mi nelíbí. Ihned se zeptám, zda ji tam 
viděli a pak vám řeknu výsledek." 

Brzy nato měl z Helsinek požadovaný popis ces
tujících na pravidelné lince z Moskvy. Silvie byla 
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mezi nimi, ovšem bez jakéhokoli zavazadla, což bylo 
stejně podezřelé. Bugičkov zavolal Orlova: ,,Číslo 14 
je v Helsinkách. Jestli se nemýlím, tak tu jde o nějakou 
špatnost. Dám okamžitě prohledat její byt a kan
celář." 

Bugičkov nemohl prokouknout souvislosti, ale 
přímo cítil hrozící skandál. Dal proto svým lidem 
v Helsinkách pokyn, aby Silvii hledali. Bude-li to 
nutné, dá ji přivézt zpátky násilím. Pak se dal na cestu 
do Silviina bytu. Chtěl být při jeho prohlídce. 

* 

Když Marek běhal okolo svého letadla, aby pro
vedl povinnou vnější kontrolu, v duchu si gratuloval 
k jeho olivově zelené barvě, kterou si tehdy při koupi 
vybral. Alespoň to má jednu výhodu, tak by ho mohli 
při hloubkovém letu nad hraničním územím boha
tém na lesy daleko hůř objevit. Jako vždy před delším 
letem měl poněkud tupý pocit v žaludeční oblasti, 
který byl pro pozorovatele rozeznatelný jen podle 
přivřených očních víček. Ale vždy se toho zbavil, jak
mile po všech přípravách usedl ke kormidlu a ohlá
sil vysílačkou připravenost ke startu. 

Dnes kontroloval všechno dvakrát a s obzvláštní 
důkladností. Odškrtával podle seznamu bod za bo
dem. Kdyby se při tomto vnuceném dobrodružství 
něco nepovedlo, nesmí být příčinou technický ne
dostatek stroje. Bylo dost jiných důvodů aby se něco 
zhatilo, ale na to nechtěl ani pomyslet. Dělal, jako by 
to byl zcela normální let, a nutil se porovnávat ho se 
svými prvrúmi lety, které často uskutečňoval nad 
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okolím svého bydliště hloubkovým letem. Tehdy 
létal těsně nad zemí odvážné figury a cítil se nad 
pomyšlení dobře v bezprostřední blízkosti vrcholků 
stromů. Dnes se cítil nejlépe ve velkých výškách, jak 
se slušelo na profesionálního letce, staré zkušenosti 
mu však přijdou k dobru. 

Ze. své cestovní brašny vylovil kůží potaženou lah
vičku a dal si veliký lok koňaku. Pak se usadil, spustil 
motor, zapnul přístroje a uchopil mikrofon. ,,Pozem
ní kontrolo Helsinki, zde DENMI, prosím o povolení 
rolování k letu za vidu do Turku." 

Když se vznesl, ležela mapa na jeho kolenou tak, 
že viděl Helsinky i přeletu hranice a zpět. Měl tu 
trasu rozdělenou na minutové úseky, měl v ní ozna
čená nápadná místa a možnosti jak se uhnout, kte
rých chtěl využít v případě nutnosti. 

Když byla rozjezdová dráha za ním, bylo mu, jako 
kdyby zanechal všechen strach a pochybnosti na ze
mi. Zaskřípěl zuby a dotlačil stroj na kurs. Teď už 
šlo jen o to, aby se držel přesně trasy. Hodiny běžely 
jako kdysi ve válečném nasazení a kdo se řídil přesně 
podle nich a měl štěstí, ten se vrátil. 

Štěstí?! Bylo to správné slovo? Existovaly u něj ještě 
štěstí a náhoda? Ne, u něj již štěstí a náhoda nehrály 
roli. Byl si jist, že musí počítat s něčím jiným, a to 
s řízením Božím. 

Za svého pobytu v Rusku a účasti na pěkných bo
hoslužbách podzemní církve v Moskvě, ale přede
vším po zážitku ve vyšetřovací vazbě našel osobní 
vztah k Bohu. Zasáhlo ho to a otřáslo jím tak, že mu 
náhle bylo jasné nejen to, že Bůh je, ale že je to jeho 
Bůh. Starý Kovlenko a Range pak pomohli prohlou-
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bit jeho znalosti, a dnes věděl, že to vše byl roz
hodující zážitek jeho života. 

Marek opustil svoji výšku a šel nejdříve na 500 
stop. Bylo 18 hodin a k ruské hrarůci ještě 30 mil. 
Nyní šel ještě hlouběji, až letěl těsně nad lesem. Zprvu 
se ještě musel přemáhat, aby zůstal co nejvíc dole, 
dokud si nezvykl na pahorky a překážky, řítící se 
proti němu. Po každém pahorku a údolí to bylo snaž
ší. Tak nízko nemohl chytit rádiomaják. Musel se 
spolehnout pouze na svůj kompas a propočet času. 
Jeho stopky běžely - ještě pět minut k hrarůci. 

Srovnal stroj tak přesně jak to jen bylo možné. Čím 
přesnější srovnání, tím snažší kormidlo. V takové 
hloubce je to důležité. Letadlo se přizpůsobovalo kaž
dému pahorku a každé mýtině, opisovalo každou 
nerovnost terénu, jako by bylo vedeno gumovou 
stuhou. Vyžadovalo to naprosté soustředění. Dohlédl 
vždy jen k nejbližšímu řetězu pahorků. Co bylo za 
růmi, uviděl teprve v okamžiku, kdy měl překážku 
za sebou. Jedině mapa mu do jisté míry prozrazova
la, jak to vypadá v příštím údolí. 

Trasa vedla pochopitelně jen nad neobydlenými 
oblastmi, především za hrarůcí. Ale co na mapě vy
hlíželo jako neobydlená oblast, nemuselo být ve sku
tečnosti být liduprosté. Ruské pohrarůčí skrývalo jistě 
mnoho pozorovacích starůc, ale přinejmenším musel 
počítat s dvorci nebo osamělými domy. 

Podle svých hodinek právě přelétával hraniční 
čáru. Uviděl vykácený pruh a hrarůční plot, a pak 
opět les, les, les. Teď se před ním vynořila světlá lesní 
cesta, která udělala prudkou zatáčku doleva. Po zlo
mek vteřiny mohl sledovat její směr. Docela vzadu 
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zahlédl oblak prachu. Jistě nějaké vozidlo. Musel již 
být na ruském území. Na radaru ho v této hloubce 
vidět nemohli, ale pozemní hlídka ho mohla uvidět 
ihned nebo alespoň uslyšet. Není čas na úvahy, co 
všechno by se mohlo stát. Hleděl dopředu a dával 
pozor, jinak by mohl ztratit nit, která byla zakresle
na v jeho mapě jako tenká černá čára. 

Odškrtával si každou minutu. Oči měl upřeny na 
krajinu, před sebou - les - vyvýšenina - silnice - les. 
Podvědomě registroval oblak nad sebou; jenom aby 
nepřišel déšť či mlha! Teď přišlo dlouhé jezero. Podle 
mapy míjela 17 minuta. Stlačil nos ještě níž a málem 
cítil na spodní straně vodu. Tady, člun!! Rozeznal dvě 
postavy, které k němu vzhlížely. Pak už se na něj řítil 
břeh. Nadzvedl se těsně nad stromy a vzhůru nad 
následující pahorek. 23. minuta. Denní světlo ze
sláblo. Obloha byla zatažená. Když byl nad kopcem, 
ubral burácejícímu motoru trochu plynu. Údolí, které 
leží před ním, musí být poslední před místem setkání. 
Stále ještě les, pak řeka. 28. minuta. Seřídil směr letu 
podle toku řeky, který vedl k místu přistání - rovné 
dlouhé polní cestě. Musí to být za následujícím vel
kým lesem. 29. minuta. Když spatřil les a za ním 
dlouhou cestu, uviděl také vrtulník. Letěl před ním 
stejným směrem, ale poněkud výš. 

* 

I Sorvas uviděl vrtulník a bez uvažování sjel z ces
ty dolů přes násep do lesa. Tak unikl v posledním 
okamžiku pohledům létající hlídky. Zato vůz uvízl 
v rozmáčené lesní půdě. ,, Už to nemáme daleko. 
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Poletíme-li nad polem, které je před námi a pak nad 
nejbližším lesem, měli bychom být na místě schůz
ky." - ,,Myslíte, že tam budeme včas?" - ,,Bylo dojed
náno, že počká půl hodiny." Michael Tasstain vzal 
odhodlaně z auta svoji brašnu. ,,Dobře, tak pojďme, 
couvnout už nelze." Táhl svoji ženu za sebou směrem 
k otevřenému poli. Sorvas si vzal kufr na rameno 
a spěchal za nimi. Pole, které měli přejít, bylo dlouhé. 
Kdyby se vrtulník vrátil dříve než dosáhnou les na 
opačné straně, byli by ztraceni. Ale pro oba už ne
existovalo zpět. On by se odsud zase dostal. Měl 
docela blízko přátele, kde by mohl zmizet, dokud se 
vše neuklidní. Ale Michaelovi Tasstainovi a jeho ženě 
šlo o všechno. 

Poslední kontrola, kterou museli projít, ukázala, 
že se něco ví nebo tuší. Proč by tam jinak byla posila 
civilních úředníků? Dlouho je zdržovali a vyžádali 
si všechny průkazy. Naštěstí vystavil Michael pro 
všechny tři přesné doklady a mohl dát přesné odpo
vědi. Tak je nakonec nechali jet dál, v neposlední řadě 
také proto, že major Tukov bylo obávané jméno. Ale 
pozorovali, že se něco děje. Hlídka ve vrtulníku jim 
to také potvrzovala. Když byli uprostřed pole, usly
šeli ve vzduchu opět hluk motoru. ,, Ten vrtulník se 
zase vrací?" supěl Sorvas. ,,Lehnout!" zařval Michael. 

* 

Když Marek spatřil vrtulník, měl jen jednu mož
nost. Musel ihned přistát. Rychlostí, jakou letěl, by 
ho musel za několik vteřin předletět a byl by hned 
objeven. Zpět nepřicházelo v úvahu, tak tedy dolů. 
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Místo, kde se měli sejít, stejně nebylo daleko. V nej
horším případě by mohl běžet lesem, který ho dělil 
od domluveného místa přistání. Teď bylo důležité 
zmizet z dohledu hlídky. Viděl pod sebou dlouhé 
pole. To bylo místo pro přistání. Vyhodit plyn, zpětný 
tlak vrtule, klapky ven, vysunout podvozek. Vedl 
stroj příkrou zatáčkou přes okraj lesa do protisměru 
a klouzal na pole. Přitom nechal levé křídlo trochu 
viset, jakoby chtěl letět dál do leva, ale pravá křídélka 
nastavil opačně. Tak ztrácel výšku, aniž by musel 
zrychlovat. Stroj se vznášel nad polem jako padák. 
Když zjistil, že pole dosud není zorané, uviděl také 
tu trojici, která se před ním vrhla k zemi. Propána, 
oni leželi přímo v jeho přistávací dráze. To byl přece 
ten muž s černým vousem. ,,Lidi, pryč, jděte mi z ces
ty, jinak musím znovu vzlétnout, jen pár metrů stra
nou!" naříkal sám pro sebe. 

Teď Sorvas poznal letadlo. ,, To je on!" křičel na 
Michaela. ,,Rychle na kraj lesa!" Marek dosedl, po
skočil a pak vyryl koly v měkkém poli dvě brázdy. 
Zastavil těsně před okrajem lesa. První u něho byl 
jeho bratr. ,,Nad krajinou brázdí vrtulníky. Musejí 
něco tušit. Viděl tě někdo?" - ,,Sotva, ale viděl jsem 
vrtulník. Proto jsem musel dolů dřív, a dopadlo to 
opravdu dobře." Teď přisupěl Sorvas s kufrem a braš
nou. ,,Musíte se hned vydat na cestu, mohli by se 
každým okamžikem vrátit, a pak by věděli všech
no." Na bavení nebyl čas. Marek otevřel zavazad
lový prostor a hodil tam brašnu i kufr. ,,Máte ty pa
píry?" - ,,Jsou v brašně!" Když se Marek podíval 
tázavě na ženu v uniformě, řekl Michael: ,, Letíme 
s tebou, to je moje žena." Marek jí krátce stiskl ruku 
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a sunul ji na zadní sedadlo, pak následoval Michael. 
,,Připoutat!" rozkázal Marek a zadíval se na Sorvase. 
,,Já tu zůstávám, Pán s vámi!" Marek už seděl u kor
midla a posunul páku plynu dopředu. Stroj se těž
kopádně pohyboval do otevřeného pole. Půda byla 
příliš měkká. Bude potřebovat dvojnásobnou star
tovací dráhu. Poprvé litoval, že má kolo příďové a ne 
ostruhu. Příďové kolo se namáhavě dralo měkkou 
půdou a příliš brzdilo. Jen pomalu získával rychlost. 
Kraj lesa na druhém konci se stále blížil. Teď zatáhl 
za výškové kormidlo, na odlepení nebylo ještě po
myšlení, ale aspoň se vpředu trochu zdvihl nos. Byl 
stále rychlejší a rychlej_ší. Pak si oběma rukama při
táhl kormidlo na břicho. Jestli se chtěl dostat nad 
stromy, musel teď vzhůru. Za ním se táhl dlouhý 
oblak prachu, pak vzlétl, podvozek dovnitř. Ještě 
vteřinu držel nos dole, aby dostal větší rychlost 
a v poslední chvíli se zdvihl nad stále se zvětšující 
jedle. Když tentokrát spatřil vrtulník, letěl přímo na 
něj. Byla jen jedna možnost, zmizet v oblacích. Jen 
tak mohl uniknout. Brzy by jich za ním bylo víc. 
Kupovitá oblačnost byla asi ve výšce 3 000 stop. Byl 
teprve ve výšce 1 000 stop, ale měl dobrou rychlost. 
Dříve než mohli poznat, kterým směrem se dá, letěl 
těsně vedle nich ostrým obloukem nahoru k obla
kům. Vrtulník zůstal vzadu. Změnil směr letu a stou
pal za ním. Pomalu se mu přibližovali. Teď byli ve 
stejné výšce a pak letadlo zasáhla kulometná salva. 
Cítil ten náraz až v morku kostí. Oblaka se stále 
přibližovala. Ještě letěli, motor běžel, on sám zasažen 
nebyl. Pak se podíval dozadu a viděl, že Michael klesl 
horní částí těla své ženě do klína. Její sukně se za-
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barvila červeně. Vytřeštěně na něj hleděla - pak byli 
v oblacích. Neměl teď čas se o ně starat. Musel dávat 
pozor na přístroje, jinak by ztratil kontrolu. Dokud 
letěli v oblacích, byli poměrně v bezpečí, a hranice 
už také nemohla být daleko. Letěli západním směrem 
již 15 minut. 

Nataša svlékla jako hypnotizovaná blůzu své 
uniformy a položila ji na Michaela, který byl v bez
vědomí. Víc dělat nemohla. �,Jak dlouho ještě po
letíme?" Marek už měl na svém ukazateli radio
maják Turku. ,,Za 20 minut bychom to mohli 
zvládnout." 

* 

Když Silvie nastoupila do vlaku jedoucího do Tur
ku, věděla, že má někoho v patách. Znala své kolegy 
z KGB, kteří pracovali ve Finsku, sice ne osobně, ale 
přesto jí byly nápadné některé věci, podle kterých 
usuzovala, že je ·přinejmenším sledována. Bylo jí 
jasné, že její náhlé zmizení v Moskvě a chybějící pod
klady vzbudily pozornost KGB. Teď chtějí zjistit oč 
běží. T'reba se také něco stalo se Sorvasern, Michaelem 
nebo Markem Tasstainem, takže toho vědí víc. Mu
sela počítat s tím, že se ji pokusí vyřadit. Bylo jí jasné, 
že Bugičkov rychle pochopí souvislosti; měl dost 
podkladů, o které se mohl opřít. Dokud byla mezi 
lidmi, byla relativně v bezpečí, ale do Turku musela 
už proto, aby při příletu letadla zabránila hrozícím 
akcím KGB. Posadila se do poměrně plného oddě
lení 2. třídy a rozložila před sebe noviny. Příkazem 
okamžiku bylo mít otevřené oči. V Turku se ztratila 
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mezi vystupujícími pasažéry a do autobusu k letišti 
nastoupila až v poslední minutě. 

Některé obličeje v autobuse by se hodily k jejím 
pronásledovatelům, ale žádný nebylo možné iden
tifikovat. Snažila si jich zapamatovat co nejvíc, třeba 
jí to později pomůže. Na letišti opustila autobus zase 
jako poslední, avšak nešla do příjezdové haly, ale 
vstoupila vedlejším vchodem do budovy, kde před
pokládala schody ke kontrolní věži. Musela se do
vědět první, je-li už Tasstain na cestě do Turku. To jí 
mohou nejspíš říci lidé, sedící v kontrolní věži. 

Běžela teď dlouhou chodbou, vpravo i vlevo dveře: 
zajišťování letu, informace o počasí, letištní kontrola, 
poplatky za letenky. Právě když našla vchod k věži, 
otevřely se na druhé straně chodby dveře a dovnitř 
vešel velký blonďák v uniformě. Silvie spěchala po 
schodišti vzhůru k věži. Cestou slyšela rádiový pro
voz, klapot psacích strojů a zvonění telefonů, a pak 
byla docela nahoře. Před rádiovými přístroji seděli 
dva muži a dávali tu a tam příkazy letadlům na pří
letu nebo na odletu. 

,,Odpusťte prosím, že jsem sem tak vtrhla," omlou
vala se bez dechu. ,,Čekám na lidi, kteří přiletí sou
kromým letadlem. Můžete mi říci, zda se takové 
letadlo z Helsinek už ohlásilo?" Úředník si ji pozorně 
prohlížel. ,,Právě přišlo hlášení. Německý stroj chce 
za 10 minut přistát. Pilot prosil o sanitku a poho
tovostní lékařskou službu, protože má na palubě 
raněného. Je to ranění životu nebezpečné. Vidíte, tam 
dole před halou už stojí sanitka." 

Venku byla již skoro tma. Uviděla jen blikající 
modré světlo. Musela se vzchopit. ,,Jak se tam do-
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stanu?" - ,,Opět po schodech dolů a stále za tabulkou 
'Jen pro posádku"', řekl přívětivě. Za ní vstoupil 
dveřmi ten velký blonďák v uniformě. Silvie se oto
čila na podpatku a proběhla kolem něho a pak po 
schodech dolů. 

,,Co chtěla ta kráska?" zeptal se jakoby mimo
chodem. Úředník se podíval na kapitánské proužky 
a řekl mu o co šlo. 

Silvie chtěla ještě před přistáním zavolat Dr. Otta. 
Měl by vědět, že Marek je na zpáteční cestě. Rychle 
zvolila číslo a dostala hned spojení. ,,Jsou venku, ale 
Michael Tasstain je raněn. Hned přistanou a chci být 
při tom. Máš to vědět jako první, proto hned volám." 
- ,,Chvála Bohu, moje milá, přijeď brzy domů!" 

„Přijeď brzy domů," řekl; jak to blažilo. Zamyšleně 
zůstala stát před telefonem. Přitom měla strašně špat
né svědomí. Byla to její vina, že se Marek vydal do 
takového nebezpečí. Proč nevypověděla svoji službu 
již dříve? Byla by tak mohla zabránit bezpráví nejen 
teď, ale i v mnoha jiných případech. Ale takto cítila 
spoluvinu na tom, co sovětská špionáž mnoha lidem 
způsobila. Kdyby jen mohla napravit, že tak bez 
váhání dělala lidi nešťastnými. 

Venku viděla stát sanitku vedle Cessny, která při
stála. Dva muži nesli nosítka okolo auta. Byli u toho 
Marek a Nataša. Pak viděla přicházet toho blonďáka. 
Neměl spadeno na ni, ale na majora Tukova - jako 
by jí s očí spadly šupiny. Bleskově poznala nebezpečí 
a běžela k letadlu. ,,Pozor!" křikla na Marka. ,,Ka
pitán!" U Tukova by šli do krajnosti. Ve tmě zakopla 
o kabel, vzchopila se a běžela dál. Světlovlasý kapitán 
zrychlil, i on pochopil situaci. Marek Silvii slyšel 
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a postavil se kapitánovi do cesty. Sanitáři nesli na 
nosítkách k autu Michaela, který nebyl při vědomí. 
Blonďák odstrčil Marka stranou a zdvihl kapsu své 
haleny do výše pasu. Když střelil na nosítka, vrhla 
se Silvie mezi ně. Marek na něj skočil. Teď tam bylo 
živo. Na věži vše pozorovali. Místo bylo najednou 
zaplaveno jasným světlem, letadlo i sanitka v mžiku 
obstoupeny uniformami. Markem povalený kapitán 
byl zatčen. Teprve teď uviděl ležet Silvii na zemi. Kle
čela u ní Nataša a držela jí hlavu na klíně. ,,Blonďák," 
šeptala,,, je z KGB. Buďte před ním na pozoru. Nene
chají nic náhodě. Zůstaňte u svého muže i v nemoc
nici." Vyčerpaně zvrátila hlavu a pak přicházela slova 
z posledních sil jen přerývaně: ,,Řekněte Dr. Ottovi, 
že jeho láska mě odvrátila z nesprávné cesty. Tak si 
na mne bude moci zachovat dobrou vzpomínku. 
Myslíte, že jsem mohla něco odčinit?" 

„Jistě," řekla Nataša s velikou vážností. ,,Udělala 
jste to podobně jako Kristus. Obětoval se nejen za 
jednoho, ale za všechny lidi, a tak odčinil vše. Dů
věřujte mu a nemusíte se starat ani o svou minulost, 
ani o svou budoucnost." 

Silvie zavřela oči. Ano, teď to mohla přijmout, teď 
to bylo snadné. Viděla za sebou svůj zpackaný život 
a Ukřižovaného před sebou, a věděla, že u něho je 
v dobrých rukou. 

Když ji naložili na druhá nosítka a vsunuli do 
sanitky, tiše se usmívala. 

* 

Agentka č. 14 zemřela při převozu do nemocnice. 
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Michael Tasstain mohl být zachráněn operací v hel
sinské nemocnici. 

Jakmile byl mimo nebezpečí, byl v doprovodu své 
ženy a policejní ochranky dopraven vrtulníkem do 
Německa. 

Marek Tasstain se musel podrobit delšímu vý
slechu. Ač sympatie vyšetřujících úředníků byly na 
jeho straně, byla od něj formálně požadována kauce, 
než mu bylo povoleno vycestování do Německa. 
Finské úřady s určitostí počítaly se stížností Sovětů 
pro Tasstainovo porušení hranice z Finska. Ale stíž
nost se nekonala. Zřejmě byl ten incident a jeho po
zadí dotyčným místům příliš trapný, takže kvůli 
tomu neriskovali oficielní nótu. Dělali jako by se nic 
nestalo. 

Také výstavba závodu na tiskárenské stroje od
padla. Mezi moskevským ministerstvem hospodář
ství a německým úřadem pro zahraniční obchod do
šlo k jednání, které skončilo zrušením smlouvy pro 
potíže technického rázu. 

V Moskvě však celá věc, a především zmizení Tu
kova, vyvolalo rozsáhlou vlnu čistek, které.padli za 
oběť i Orlov a Bugičkov; oba zmizeli na Sibiři. Spojení 
Tasstaina s podzemní církví, ani výlet Kovlenkův 
však KGB odhalit nemohla. 

* 

V domě Tasstainových po několika týdnech osla
vili šťastný Michaelův návrat a jeho uzdravení. Vši
chni se sešli, přišel dokonce i Dr. Ott, který se po 
tragické smrti Silvie zcela uzavřel. 
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Po slavnostní večeři seděla celá společnost u krbu 
a čekala, že Kovlenko bude - jako obvykle - předčítat 
z Bible. 

„Právě včas jsem dostal dopis od Sorvase, který 
bych vám nechtěl zatajit," řekl slavnostně. Jistě mu 
porozumíte, i když je částečně zakódován." Pak 
četl: 

,,Milí přátelé v Německu! Jak jsem se dověděl, 
existují ještě stále andělé, kteří se starají o to, aby se 
na Božím nebi mohlo létat také přes hranice. Jsou 
to tíž andělé, kteří mě při nebezpečné cestě domů 
nenechali na holičkách. Byl jsem dlouho nemocen 
a musel jsem zůstat u přátel, kteří mě po _třech týd
nech dopravili v pořádku do Moskvy. Pozorujeme, 
že K je u vás. Od té doby, co podává na Západě 
zprávy o naší situaci, cítíme, že se to denně zlep
šuje. Mnozí byli propuštěni a naše společenství 
rostou, nehledě k pomoci, která nám přichází ve 
Vašich balících. Když dáváte naše zprávy dál, pů
sobí to pro nás postižené trochu úlevy. Je to oprav
dové požehnání, jak naše úřady reaguji na to, co se 
u vás zveřejní. Nedovedete si představit, jak nám 
pomáhá, když se přiznáváte k nám a k našemu od
poru proti ideologickému znásilňování. 

Důvěřujeme Bohu, který za nás zemřel, a ne bo
hům, které jiným působí smrt. Zdraví Vás Sorvas 
a podzemní církev." 

Kovlenko odložil dopis, vzal do ruky Bibli a lis
toval v ní. Pak našel místo, které chtěl ten večer 
přečíst: 

,,I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, 

124 



chtěl přebývat při nejzazším moři, 
tvoje ruka mě tam doprovodí, 
tvá pravice se mě chopí." 
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LET přes HRANICE 
Hans Martin Braun 

Německý podnik uzavírá smlouvu se Sovětským Svazem 
a stává se přitom objektem sovětské hospodářské špio
náže. Jeden z podnikatelů, vášnivý letec, navštíví 
Sovětský Svaz a při té příležitosti zjistí v podzemní církvi 
senzační skutečnosti. Dojde k ilegálnímu letu přes finskou 
hraníci, který má nečekané důsledky ... 

Autor, nar. 30.9. 1934 v jižním Německu, je sám vášni
vým letcem a zná z vlastnich zkušeností křesťanské hnutí 
odporu v SSSR. Více jak 15 let řídí pomocné akce pro 
křeťanské skupiny odporu na Východě. Své zkušenosti 
líčí v této knize jako napínavý román založený na sku
tečných událostech. 




