
 EXPEDICE 
 
I. 
 Tak pánové, blížíme se k cíli, je čas vstávat! Gabrieli! Vnímáš mě? 
 Jasně, šéfe, jsem tady. 
 Christopher a Lucius ještě chrápou? Christe, Lucie, budíček! 
 Dobrý, veliteli, jsme komplet, hlásíme se do služby! 
 To je výborný. Christe, uvař nám pořádný kafe a všichni na svá místa, nejprveto tady 
pořádně omrkneme a pak si s touhle kraksnou někam sedneme. Zapnout všechny přístroje 
a zbystřit smysly! 
 Šéfe, jste si jistej, že jsme tady správně? Mě se to teda nějak nezdá! 
 Musí to být tahle, na čtvrté pozici. Je teda fakt, že by měla bejt spíše modrá. 
 No právě, tahle je taková dost jako zrzavá, modrá ani náhodou. 
 Fajn, takže si to jdeme prohlídnout zblízka. 
 
II. 
 Kurva, asi jsme opravdu nějak vedle, tohle vypadá úplně jinak. Už máme výsledky? 
 Jo, veliteli. Kyslík nula, voda v kapalném stavu nula, vegetace nula, pěkná kosa, tady 
nic žít nemůže, tady by omrzla prdel i lednímu medvědovi. 
 Gabe, zadej souřadnice k těm pyramidám, podle mapy, koukneme se tam. 
 Už je vidím, šéfe, pyramidy, ten velkej ksicht a zbytky nějakejch zdí. Ale mrtvo, jako 
všude  jinde. Řek bych, že tady je mrtvo už pěknejch pár tisíc roků. Kam se asi poděli? 
 Možná se přestěhovali jinam nebo jsou definitivně v hajzlu. 
 Heleďte, šéfe, tamhle ta vedle, ta na třetí pozici, ta vypadá docela jako modrá. Co to 
zkusit  tam? Tady stejně bejt nemůžeme. 
 To je fakt. Gabe, odvez nás k tý vedlejší. Já jdu na cígo. 
 
III. 
 Tak jak to vypadá tady? 
 Skvělý, šéfe, kyslík, voda, teplota, vegetace, gravitace, všechno v parádních číslech. 
 No, nádhera. Takže jdeme níž a vezmeme to ještě dokola. Nějaký známky života? 
 Zatím nic, možná v primitivní formě. Smog žádnej, skleníkovej efekt žádnej, radiovej 
provoz žádnej. Furt to projíždim, aby si nás nedali nějaký tyranosauři k svačině. 
 Veliteli, tamhle! Nějaký město, cesty jsou taky vidět. Hele,něco se tam hejbe! 
 Támhletavyvýšenina je strategicky výhodná, tam zaparkujeme. Pánové, přistáváme! 
 
IV. 
 Jak je venku? 
 Bezvadný, šéfe, jako u nás doma, klidně můžeme vylézt. Ale zbraně pro sichr. 
 Vy volové, po dvou letech se zase projít po pevný zemi... Všechny údy mám ztuhlý, 
už se těším, pořádně se proběhnu a proskočim! 
 Já bych spíš obskočil nějakou krasavici, po dvou letech. Úd mám ztuhlej akorát jeden, 
ale pořádně! Teď mi došlo, že u nás zatím uplynulo 60 let. Amoje Evička, vždyť teď je jí 
skoro osmdesát, jestli je vůbec ještě naživu. Byla jako panenka, nádherný tělíčko, hebký 
dlouhý vlásky, takový pěkný kozy měla... A teď už je ta všechna krása definitivně v prdeli. 



 Však ona si Evička určitě užila i bez tebe. Až se vrátíme, můžeš sbalit její pravnučku. 
 Posádko, jde se ven, ať přijdeme na jiný myšlenky. Někdo vemte cigára. 
 
 

 
 
V. 
 Takže, pánové, jsme tady kvůli nerostům, zajímá nás hlavně zlato a toho je tady 
podle průzkumu fůra. Než na to vypustíme naše mašiny, zjistíme, jestli nám s tím píchnou 
místní humanoidi. Jestli budou chytrý, dáme jim za to něco z našich krámů, jestli ne, tak si 
je holt zotročíme. Christ to tady pohlídá, ostatní do modulu a jdeme na to. Tady jsme viděli 
taky nějaký pyramidy, začneme tam. 
 
VI. 
 Jsme na místě, šéfe. Dvě pyramidy, na třetí makaji, fůra humanoidů. Vypadaji skoro 
jako my, až na ten nemožnej vohoz. Ale stejně jsou sto let za vopicema. 
 Vidím. Makaji jako divý. Hele, tamhle, chlap a ženská, extra vymóděný a akorát čumí, 
to budou nějaký manageři. Gabe, zajdi za nima, jestli nám nějaký pracanty přenechají. Něco 
jim slib, třeba že na oplátku se za pár let vrátíme a tu stavbu během tejdne sfoukneme. Ty 
vole, koukejte, jak dřou ty šutry, ty věděj úplný kulový o antigravitaci. 
 
VII. 
 Tak jsem tady, šéfe. Ten frajer je místní král a tuhle pyramidu nechal stavět pro svojí 
starou, to je ta ženská. Je docela fešná, ale on jí musí mít plný kecky, pořád jí říká „Nefer! 
Nefer!“, asi šišlá. A chtěl by mluvit zase jenom s králem nebešťanů, prej jak se jmenujete. 
Když jsem mu řekl vaše jméno, Raymond, nešlo mu to celý vyslovit, tak jestli nevadí, když 
vám bude říkat jenom Ra. Sice je z nás celej paf, ale že by nám dal dělníky, o tom nechce 
ani slyšet, že prej honěji plán. 
 Hele, Gabe, ještě se tam vrať. Řekni mu, že ho mám na háku a jestli bude dělat 
drsňáka, stačí tady zmáčknout knoflík a slezou mu nehty a popraská sklovina. 



VIII. 
 Po dobrém s ním nehneme, veliteli. Pořád jen mele „Ra ve svém nebeském voze 
musí pochopit“ a tak dokola, ale nejde to, prej dostali nějaký dotace a museli by je vrátit. 
Budeme muset vymyslet přesvědčivější argumenty. 
 Já asi vím, šéfe. Vezmeme naše chemický hajzly a vylejeme je támhle do řeky. Jednak 
obarvíme vodu a jednak tím otrávíme ryby. Když leknou ryby, přemnožeji se žáby. Ty v těch 
sračkách taky nevydržej, na rozdíl od ryb vylezou ven, ale stejně chcípnou. To sem přiláká 
mouchy a až to všechno sežerou, vrhnou se na dobytek a na lidi a nezapomeňte, že budou 
z těch chcíplotin infikovaný. Když to nepomůže, zaparkujeme s modulem ve směru Slunce 
a budeme ho stínit. Taky můžeme nechat vysublimovat pár dětiček, ať to zase nepřeženem, 
bude stačit třeba jedno z každý famílie. 
 Ty jsi génius, Lucie! Teď si dáme sváču, kafe a cígo a pak se do toho pustíme. 
 
IX. 
 A máme to, pánové, pod střechou. Prej si máme vzít manuálů kolik chceme, hlavně 
už ale máme vypadnout. 
 Bezvadný! Támhleten fousatej vypadá jako dělnickej předák, řekni mu, ať se všichni 
sbaleji a jdou hezky v zástupu za naším modulem. Řekni mu, že je zavedeme do zaslíbené 
země. Sice už se stmívá, ale budeme jim svítit na cestu, tak ať jenom hezky mašírujou. A 
kdyby třeba měli hlad, ať zamávaji. Lucie, zapni tu mašinku na pop-corn. 
 
X. 
 Pro dnešek se zastavíme, vypadaji už docela unaveně. Víte co, půjdeme taky ven a 
sedneme si k nim, ať se trochu sblížíme. 
 Jojo, chlapi, je to tady docela pohoda, žádný HDP, DPH, inkaso a superhrubá mzda. 
Ale něco tu chybí. Hele ty, fousatej, vy tady asi neznáte lahváče, co? Lahvový, pivo, lahve! 
 Jahve? Jahve, Adonai, Jahve! 
 Ale hovno, žádný jahve, pusť to z hlavy. 
 U nás byl takovej pěknej Pub-Inn, točili asi 12 druhů piv, barman namíchal cokoliv, 
pekli pizzu, hamburgry... Tam bych se teď zmastil jako prase, co vy na to, šéfe? 
 No, já jsem ze starý školy, na tyhlety puby už nejsem. Ale útulná hospůdka, stačí 
jeden druh piva, dvanáctka, ale musí být jako křen a pořádnej hustej vostrej guláš, to by 
bylo pro mě. Takže ani ne Pub-Inn, ale spíš Hospod-Inn. 
 Vy jste dobrej, šéfe! Hospod-Inn! Hele, támhlety se taky smějou i když tomu těžko 
můžou rozumět. Smějou se, ukazujou na vás a opakujou Hospod-Inn! 
 Pardon, chlapi, musel jsem si ulevit, v modulu jsem to pustit nechtěl. 
 Ten teda byl vražednej, šéfe. Smrad je to taky brutální. Hele, zase se vám smějou. 
Že prej Hospod-Inn mezi ně sestoupil s ukrutným hřměním a země se pod ním otřásla! 
 
XI. 
 Řeknu vám, veliteli, už mi ta naše instantní strava moc nejede. Přitom naši přátelé si 
sebou ženou stáda ovcí, krav a koz, prej na chov. Tak jsem se zeptal těch jejich kněží, co by 
jim udělalo, kdyby nám občas nějakej kousek obětovali? Prej klidně, nemají s tím problém a 
když si to přeje Hospod-Inn, není co řešit. Půjčíme jim náš stan, ten nám vždycky postavěji, 
abysme moc nedráždili ostatní, až si budeme žrát a voni budou mít zase jenom pop-corn.  



I když, asi jim docela šmakuje, říkaji tomu nebeská ňamňa. A půjčil jsem jim náš grill, voni 
to hned pochopili, říkali že jasně, na oběť, holt chtěli říct na oběd. Vysvětlil jsem jim, že se 
museji vždycky předem pořádně umejt a převlíct se do čistýho, aby bylo všechno echtovní. 
Že jsou špinavý jako prasata, to uznávaji, prej jestli bysme mohli letět větší kus před nima, 
protože ten sloup prachu je už pěkně sere. Že se těšili, jaká to bude paráda a jak jim budou 
ostatní závidět, když sláva Hospod-Inna půjde před nima, ale teď viději, že to zase taková 
výhra není. Pánové, těšte se, večer budou hody. 
 
 

 
 
XII. 
 Říkaji, šéfe, že to město před náma se jmenuje Jericho a naši lidi s nima maji dávné 
nevyřízené účty. Říkaji, že sami by ho obešli v uctivé vzdálenosti, ale mělo by se využít, že 
jsme s nima a vyřídit to jednou provždy. Říkaji, že chlapi by se měli pobít, ženský znásilnit a 
malý děti vzít sebou a požidit, no, asi chtěli říct pořídit. Potom támhlety divný mladíci chtěj, 
aby se znásilňovali i chlapi a ještě další dva navrhujou, že by se mohly zprznit i ty dětičky. 
Město je dobře opevněný, ale když zapíchneme modul před hradby a pustíme ven naplno 
něco z těch death-metalovejch cédéček, co má Lucius sebou, nemůžou to dlouho vydržet. 
Dáme dohromady asi 120 dB, to se budou třást i ty hradby. 
 
XIII. 
 Veliteli, jak na nás u Jericha házeli ty šutry, od tý doby nám nějak blbnou přední 
stabilizátory. Omrknete to? 
 Jo, jdu na to. Lucie, přines mi baterku. 
Kurva, to je furt tamto podej, tohle podrž, tamto přines, teď zase baterku. Copak jsem já 
nějakej světlonoš? 
 Lucie! Dělej, co ti řeknu, třeba světlonoše. Taky tě tady můžu rovnou vyhodit a 
pěkně pomažeš pěšky. A je ti snad jasný, že když dole uviději, jak jsem tě odtud svrhnul, 
budeš u nich mít po ptákách! 



 


