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„Dokázal jsem to! Generátor pracuje bez nutnosti dodávat vn jší energii! Nazvu ho
kontinuální elektrický generátor! Ano! To je trefné!“
Robert Johnson radostí poskakoval po laborato i. Ale posledních pár týdn mu dalo
zabrat. Pot eba dotáhnout své dílo do konce v zájmu lidstva, ho nutila pracovat tém
nep etržit n kolik týdn s pouze krátkodobými p estávkami na spánek. Byl si pln v dom, že
jeho vynález dokáže zm nit sv t k lepšímu a každá minuta, o kterou se vývoj zdržel, byla
velice cenná.
Nyní z n ho zodpov dnost odpadla. Usadil se do k esla a odpo íval. Náhle ho
z rozjímání vytrhla myšlenka: „Ješt jednou musím ov it funk nost celého systému! Te si
nemohu dovolit chybovat.“
Vysko il z k esla a znovu zkontroloval celý systém. „Externí t ífázový zdroj pro
rozb h systému je p ipojen na t i primární vinutí, které jsou rozmíst né na obvodu kruhu
v drážkách o vzájemném posunu sto dvacet stup . Nad t mito vinutími jsou ve
stejných drážkách navinuty t i sekundární vinutí, vždy tak, aby protínaly elektromagnetické
pole vznikající pr chodem proudu primárním vinutím ve t ech místech,“ p i hlasité citaci
podmínek, nutných k rozb hu systému, osahával rukou postupn celý systém a kontroloval
správnost zapojení.
Když byl hotov s kontrolou, v etn p ipojení zát že, na které testoval výstupní výkon,
spustil systém a pozoroval jeho chování. Se spušt ním systému se rozeb hla i zát ž, kterou
p edstavoval motor s nominálním výkonem o deset procent nižším než poskytovalo externí
napájení. Robert Johnson pozoroval m ící p ístroje zapojené do systému ve zp tné smy ce,
kterou se p ivád la elektrická energie z výstupu systému na jeho vstup. Když byl výstup se
vstupem ve fázi a ob nap tí dosahovala stejné hodnoty, mohl Johnson odpojit externí
napájení a sledovat, zda se systém dokáže udržet v autonomním stavu a tedy dodávat
dostate nou energii jak do zát že, tak pro sv j vlastní b h.
Test probíhal p esn podle propo t . Zát ž spot ebovávala devadesát procent
vyrobené energie, zatímco zbylých deset procent se vracelo do systému k udržení jeho
innosti. Všechny m ené veli iny – nap tí, proud a výkon - zaznamenal do svého PC.
Spokojen s výsledkem, usedl op t do k esla. Padla na n ho únava, jenž potla oval
mnoho dní. Na chvilku usnul. Když se probral, zmohl se jen na vypnutí PC a elektrického
rozvodu. Pohledem ode dve í ješt jednou zkontroloval vypnuté p ístroje a chystal se k
odchodu z laborato . Pak si vzpomn l, že v bec nekontaktoval katedru energetiky, kde cht l
své výsledky co nejd íve publikovat.
V hlav mu stále vyvstávala myšlenka boje s asem.
Vrátil se zp t ke svému stolu, zapnul po íta a napsal email vedoucímu katedry.
Dobrý den pane profesore Lehvenstaine,
Pittsburgh 16.2.1995
s radostí Vám oznamuji, že jsem skon il s výzkumem a výsledky mého snažení jsou
pozitivního charakteru. Rád bych své dílo, s Vaším svolením, p edvedl zítra v odpoledních
hodinách na p d Cornellovy university v New Yorku.
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Za i te mi prosím volný p ednáškový sál. Dále ke své demonstraci budu pot ebovat
t ífázový p ívod proudu. Domnívám se, že to pro Vaši elektrotechnickou univerzitu nebude
žádný problém.
Dorazím v odpoledních hodinách vlakem z Pittsburghu.
S pozdravem
Váš dlouholetý p ítel
R. Johnson.
P i odesílání ho zaujal asový údaj v hlavi ce emailu. Bylo p l t etí ráno. Nejvyšší as
jít spát, pokud má být schopen cestovat ned ív jším vlakem. Zcela unaven vypnul po íta ,
zhasnul a odebral se za svou ženou do domu, jenž se nalézal jen pár krok od laborato e.
Cestou zaslechl vyzván t sv j telefon. Nahmatal ho v kapse a vytáhl ven. Byl zv davý, kdo
mu volá v takto pozdní dob , ale nebyl schopen zaost it sv j zrak na display a tak rovnou
hovor p ijal.
„Haló! Kdo volá?“
„Pan Johnson?“
„Ano. Tady Johnson. Kdo volá?“
„To není d ležité. Zabýváte se výzkumem autonomního generátoru, že?“
„Ano, ale jak to víte? Výsledky svého výzkumu jsem zatím nezve ej oval.“
„A taky to tak z stane, jasné?“
„Jak to myslíte?“
„Pane Johnsone, moc se vyptáváte a to se nenosí. Výsledky svého výzkumu si
ponechte pro sebe a d kazy zni te! Je to jasné?“
Pan Johnson se zastavil. Zhluboka se nadechl.
„Co si to dovolujete? Výzkumu jsem v noval mnoho asu. Nemohu jen tak zahodit
léta práce. Sv t se musí dozv d t, že existuje lepší zdroj energie, než jsou konven ní zp soby.
Dokážete si to p edstavit? Už nebudeme závislí na omezených p írodních zdrojích – uhlí, ropa,
plyn! Nyní za íná nová éra lidstva…“
„Radím Vám dob e, zapome te na to! Bude to pro Vás lepší…“
„V žádném p ípad ! Ráno odjíždím p ednášet na katedru…“
„Tú tú tú…“
„Haló! Jste tam ješt ? Co jste za a jak o tom všem v bec víte?“
Telefon ml el. Pan Johnson zajel do menu svého telefonu, vyhledal p ijaté hovory, ale
místo ísla volajícího nalezl jen hlášku skryté íslo. Schoval telefon do kapsy a namí il si to
dom . Chvíli se mu hlavou honily myšlenky, co to m lo znamenat. Ale ospalost byla siln jší
a tak už p i svlékání kabátu myslel jen na spánek. Odebral se do ložnice.
Jeho žena Brigitte již spala. Potichu se nad ní sklonil a jako každou noc, co se vracel
z laborato e pozd dom , jí lehce políbil na elo a pop ál dobrou noc. Když však ulehal,
procitla.
„Milá ku, jak jsi pokro il?“ zajímala se o práci svého muže. Vždycky ho podporovala
a on to v d l.
„Povedlo se, ráno odjíždím na univerzitu p ednést výsledky. A te už klidn
spi.“ Op t jí políbil, tentokrát na rty. Oto il se na bok. Náhle ucítil na zátylku dech své ženy.
„Milá ku, už spíš? Poslední dny jsi d el do rána. Myslím, že bys pot eboval dobít,
vid?“ zašeptala s náznakem dvojsmyslu a rukou mu zajela do rozkroku.
O pár minut pozd ji leželi oba zpocení a š astní na zádech a prudce oddychovali.
„Zlato? Bylo to krásné,“ prolomila ticho Brigitte, „ale nešlo si nevšimnout tvého
zadumání. Trápí t n co?“
Panu Johnsonovi se b hem milostného aktu navrátily vzpomínky na podivný telefonát.
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„Nic drahá. Bylo toho na m moc, ale už je po všem. Miluji t ! Dobrou!“ Než žena
sta ila odpov d t, spokojen oddychoval.

----

Ráno vstal, potichu se odebral do koupelny vykonat ranní hygienu. Nebyl zvyklý
v t chto brzkých hodinách snídat. P i oblékání do sebe dostal jen sklenici džusu. Pak zašel do
své laborato e pro sv j vynález. Rozložil jej na dv ásti – generátor a motor, který
p edstavoval zát ž. Ob ásti pe liv uložil do krabice, objednal si po telefonu taxi a vyrazil
na nádraží. Celý život se snažil být dochvilný a i tentokrát do odjezdu vlaku zbývalo n co
p es p l hodiny. Neváhal a zakoupil si noviny a loupák pln ný okoládou na cestu.
Ve vlaku se usadil u okna ve sm ru jízdy. Ob bedny umístil pod seda ku. Necht l
riskovat poškození p i nenadálém zabrzd ní vlaku. Rozložil si noviny a za etl se. Ozvalo se
zapískání a vlak se dal do pohybu. Pan Johnson pod imoval.
Vzbudil ho až p íchod pr vod ího.
„Kontrola jízdenek, pane!“
Pan Johnson, ješt v polospánku, za al prohledávat kapsy.
„Hned to bude. Kam sem ho jen…“
„Nebude Vám pane vadit, když si k Vám p isedne tato dáma?“ zeptal se pr vod í a
rukou ukázal na sle nu za sebou, „je zvyklá cestovat v malé spole nosti – ítající jednoho
spolucestujícího,“ šibalsky se usmál na pana Johnsona, „bohužel, ostatní kupé jsou již
zapln ny povícero lidmi.“
„Á tady je!“ vyndal lístek s šosu a podal pr vod ímu. „Ne! Nebude, dáma je zde
vítána.“
Pr vod í ustoupil stranou a sle na se usadila naproti panu Johnsonovi. „Myslím
madam, že zde budete v té nejlepší spole nosti. Bylo mi pot šením.“ Zav el dve e kupé a
pokra oval v kontrole lístk .
Pan Johnson zavedl s mladou dámou rozhovor na téma restaurace v New Yorku.
Plánoval po p ednášce sv j triumf na úrovni oslavit a necht l ztrácet as hledáním vhodné
restaurace. M l št stí, dáma pocházela ze stejného m sta a tak po zbytek cesty probírali krásy
tohoto m sta, v etn nejznám jšího místa – sochy svobody.

----

Venku se za alo stmívat. Bylo n co po tvrté hodin . Lidé z ulic zalézali do svých
domov . Paní Johnsonová zatáhla záclony a usadila se do pohodlného k esla. Když byl její
muž doma, k eslo obýval on. V jeho nep ítomnosti v n m však sed la vždy ona, ne proto, že jí
pan Johnson nemohl vid t, ale z d vodu potla ení stesku po svém choti.
Natáhla se po ovlada i položeném na konferen ním stolku. T esoucí se ruce
prozrazovaly její nervozitu. Pan Johnson se m l ozvat, až dorazí do New Yorku. Ale nestalo
se tak. Jist byl zaneprázdn n a zapomn l. Ut šovala se. Záhy si uv domila, že její cho ješt
nikdy nezapomn l.
Upustila ovlada na zem. Sehnula se, ovlada zvedla a zapnula televizi. Pak ho
odložila zp t na stolek. Nohy si natáhla na nízké k esílko. Uchopila za stopku sklenici
s nalitým erveným vínem a na klín si položila p ipravený popcorn. Práv b žely zprávy.
Podv dom si nabírala plnou hrst slaného pokrmu, jenž celou házela do úst. Ob as p iložila
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sklenku k úst m a usrkla trpkou tekutinu. M la tušení, že se v brzké dob dozví nemilou
zprávu. Její o i up en sledovaly d ní na obrazovce.
Náhle se vysílání p epnulo do živého p enosu. Hlasatel ve stru nosti zopakoval
události posledních dvou hodin. „A op t se nacházíme v New Yorku, poblíž hlavního nádraží.
P ed p ibližn dv ma hodinami, zde na trase Pittsburgh – New York, vykolejil vlak, poté co
se st etl s nákladním autem, p evážejícím petrolej. Došlo k mohutné explozi. Tém celý vlak
sho el. Nyní se hasi i pokoušejí dostat ohe pod kontrolu, teplota v blízkém okolí dosahuje
tém dv st stup . P edstava, že by n kdo mohl p ežít uvnit ohn je vylou ená…“
Paní Johnsonová už poslední slova reportéra neslyšela. V uších jí hu elo tisíce
kladívek, skrz slzy, jenž se jí valily po tvá ích jak Niagarské vodopády, nic nevid la. „To
nem že být pravda!“ stále opakovala dokola. „To nem že být pravda! Ach bože! Drahý! Vid,
že jsi to p ežil?“
Náhle se jí zatemn lo p ed o ima.

----

Ozval se zvonek. Paní Johnsonová procitla. Rozhlédla se kolem sebe. Ležela na zemi
svého bytu. Miska s popcornem byla p evrácená na gau i, ást obsahu spadla i na koberec.
Všimla si ervené skvrny na potahu sedací soupravy. Lekla se, že krvácí. Když uvid la
rozbitou sklenku na zemi, došlo jí, že to bude od vylitého erveného vína. Pak si uv domila,
že se dívala na zprávy a n co jí vyd silo. Ale co? Televize stále b žela.
Z myšlenek jí vyrušil zvonek.
Šla otev ít. Skrz kukátko nebylo nic vid t. Sníh zavál sklí ko.
„Kdo je tam?“ zeptala se. Život jí nau il být opatrný.
„Tady policie! Jste paní Johnsonová?“
„Ano!“
„P inášíme Vám nemilou zprávu. Vlak, ve kterém cestoval Váš muž, m l nehodu.
Nikdo z dvou set cestujících nep ežil. Je nám to moc líto! M žete nás pustit dovnit , abychom
vy ídili formality?“
Paní Johnsonová se rozplakala. Až nyní si vybavila dnešní události. Odemkla hlavní
zámek, odstranila etízek a oba pány pustila dovnit . Byli oble eni do dlouhých erných
kabát s vysokým límcem, hlavy jim zakrývali klobouky.
„Prosím, jd te dál do obýváku. A nezouvejte se!“ dodala se vzlykem, když se oba
pánové chystali zout boty.
Muži zákona o ima p ejeli obývací místnost. Do oka jim padl rudý flek na gau i a
popcorn, rozházený všude kolem. Rad ji se usadili do k esel. „Co se Vám stalo? Vypadá to,
jako by Vás n kdo p epadl.“ Žena si ut ela slzy. Ml ela. Pánové v d li, že musejí být trp livý,
aby se dobrali cíle.
„Vid la jsem to nešt stí ve zprávách a omdlela jsem…“
„To chápeme, je to velký šok. Byl to jist dobrý lov k. Ješt jednou up ímnou
soustrast!“ Oba muži podali žen ruku. „Klidn o n m mluvte. Pot ebujete se jist vypovídat.“
Žena se usadila do gau e. Bylo jí jedno, že sedí p ímo na rudé skvrn . P edklonila se,
lokty op ela o nohy a obli ej se schovala do dlaní. Po rukou jí tekly proudy slz.
Vyšší z muž si k paní Johnsonové p isedl a objal jí. Druhý, mírn p i t le, na n ho
hodil nechápavý pohled a vytáhl o i v sloup.
„Paní Johnsonová! Víte, kam m l Váš muž namí eno? Ptám se z d vodu, abychom
kontaktovali osobu, která na n ho možná ješt te eká a netuší, co se p ihodilo.“
Žena si ot ela vlhké o i kapesníkem.
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„Jel do New Yorku… Na univerzitu… P ednášet.“
O i se jí zaplavily slzami, které nebraly konce. „Uva ím Vám kávu. Postaví Vás na
nohy!“ nabídl stále stojící muž žen oporu a vzdálil se do kuchyn . „D kuju!“
Sedící policista navázal na p edešlý rozhovor. „Váš muž je – pardon – byl
profesorem?“
„Oh ne! On byl v dec, badatel. Zkoumal n jaké za ízení na výrobu energie. Prý to
bude mít velký význam pro lidstvo…“
„A pardon, že Vám ská u do hovoru, má to za ízení zde v dom ? Nechápejte to zle!
Myslím si, že muž takového formátu, by si zasloužil mít sv j objev vystaven v muzeu.
Skromnost stranou! Nevím o vhodn jším míst , než národní muzeum v New Yorku…“
„Myslím, že ne. Nem l. Vše si vezl sebou ve vlaku.“
Dáma se op t rozbre ela. Policista jí podal sv j kapesník. „Jen pla te, to Vám pom že
nejvíce.“
Vyšší muž p inesl kávu. „Našel jsem jen tureckou. Je silná. Ale myslím, že to p esn
pot ebujete.“
Žena se t ásla. Nebyla schopna jednou rukou udržet hrnek. ást obsahu se rozlila na
koberec. Pokusila se uchopit hrnek ob ma rukama a napít se. Nakonec jí pomohl sedící
policista.
Paní Johnsonová se porozhlédla po polštá i. Ležel na okraji gau e. P itáhla si ho
k sob a položila na n j hlavu. „Promi te mi to pánové, ale jsem unavená.“
O pár minut pozd ji tvrd spala.

----

„Paní Johnsonová! Jste v po ádku? Kdo byli ti muži, co tak rychle odjeli? Paní
Johnsonová! Paní Johnsonová!“
Kolem domu Johnsonových pobíhali sousedi. Pan Johnson, pokaždé, když odjel na své
p ednášky po Americe, požádal své sousedy, aby dohlídli na jeho ženu. Nejinak tomu bylo i
tentokrát. Oba byli již v d chodu. Požitk m soudobého sv ta - sledování televize, poslech
rádia a brouzdání po internetu - neholdovali a tak asto trávili as sledováním d ní na ulici
p ed svým domem zpoza záclony. Když spat ili dva policisty, jak rychle opoušt jí d m jejich
p átel a usedají do tmavého vozu bez ozna ení, znejist li a rad ji se šli p esv d it, zda je vše
v po ádku.
Margaret Moorová se snažila na starou paní dozvonit, zatímco její manžel David
obešel d m ze zadu a nahlédl do okna obýváku, ve kterém se ješt svítilo. V takto pozdní
dobu, po tvrté ráno, dost nezvyklé.
„Pane bože! Paní Johnsonová!“ zvolal, když zahlédl starou paní ležet na gau i v louži
krve. Bez váhání vytáhl z kapsy mobilní telefon a vyto il dev t set jedenáct.
P itom pospíchal k hlavnímu vchodu, kde se pokoušela jeho žena dozvonit.
„Drahá! Musíme vyrazit dve e. Paní se n co stalo…“ Než dokon il v tu, ucítil plyn.
„Proboha, nezvo ! Nezvo ! Rychle pry !“
Ozvalo se ješt jedno krátké zazvon ní, než jeho žena zareagovala. Bylo však už
pozd .
Následoval výbuch, který ot ásl celým okolím. Nebe osvítila zá , v blízkých domech
in elo praskající skla a vzduchem létaly kusy domu rodiny Johnsonových.
O pár minut pozd ji dorazilo n kolik voz federální policie a celou oblast zahradili
p ed zv davými sousedy a noviná i.
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