
18. července

Doktor Artedi

Drahý doktore von Hallere.

Když nastane čas k těžkému rozhodnutí, často se ptám sám sebe: "Co by udělal von Haller?"

Odpověď nepřijde vždy lehce a pokud ano, je často v rozporu s mými instinkty. Proto si
však tuto otázku kladu - syntézou obou myšlenek mnohdy dojdu k řešení situace, které je
vhodnější než kterýkoliv z těchto extrémů. Díky tomuto rozpolcení a znovuspojení jsem byl
schopen v životě překonat množství překážek.

Včerejšek byl ale jiný.

Tušil jsem, že mezi posádkami lodí začínají pučet staré nesváry, ale zároveň jsem nedokázal
se odhodlat k žádnému konkrétnímu kroku, kterým bych zamezil konfliktu. Připadal jsem si
jako pasažér, který němě pozoruje krajinu ubíhající za oknem vlaku a má odpověď na
otázku "Co by udělal von Haller?" byla poprvé v životě "Nevím."

Boje začaly brzy ráno a byly vedeny většinu dne, pod záminkami všeho druhu; tu urážka na
cti vyžadující satisfakci, jindy boj o hrstku beden, kterou vyvrhlo moře na blízkou pláž.
Nejhorší bylo ale naše chování k domorodému obyvatelstvu. Pod záminkou vyjednávání
byli zadrženi prominentní členové zdejší společnosti aby byli později vyměměni za jídlo,
vodu a informace.

Nemělo mě překvapit, že když večer zkončily boje, našli jsme ve vesnicích jenom prázdné
chatrče. Široká stopa prchajících vesničanů mířila přímo do džungle, kde se ale brzy ztratila
i těm nejlepším stopařům.

Něco je tu špatně. Mé sny jsou divoké a plné zvířat, budov a míst, která jsem nikdy předtím
neviděl. Když jsem se ráno probudil, měl jsem odpověď na svoji velkou otázku; vím, co
byste udělal vy.

Doktor von Haller by zorganizoval průzkumnou výpravu; zároveň by tím usměrnil agresivní
tendence námořníků a přišel by na kloub záhadě tohoto nového kontinentu.

Tato idea je lákavá. Proč mě nenapadla dřív? A proč mám ale pocit, že to nebyl úplně můj
nápad?

Brzy se uvidí. Možná, že ani nebudu schopen nikoho přesvědčit.


