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Letěli jsme rychlostí dva a půl kilometru za vteřinu a pohyb setrvačností trval sotva sedmdesát hodin, ale ve mně se usídlil pocit, že letím aspoň týden. Nejspíš proto, že Slunce před pozorovacími průzory přešlo několikrát denně a já se pokaždé kochal východem a západem nebývalé krásy.
Z původně obrovské rakety už zůstal jen měsíční modul, skládající se z korekčního a brzdného stupně, kde seděl Dima Maťuševič, a přistávacího aparátu, tvořeného jen nosnou plošinou s lunochodem. Aby se zbytečně nespotřebovávala energie, aerodynamický kryt byl odpálen již na oběžné dráze kolem Země ještě předtím, než se startovalo z orbitu k Měsíci, a za stěnou lunochodu byl již volný kosmický prostor. Měsíční motor směřoval k Měsíci jakoby pozadu, tedy otočen hlavní tryskou k příštímu cíli, a v mém vědomí se s ním postupně stalo přibližně totéž, co se studeným lubjanským výtahem, který se ze zařízení sloužícího ke sjíždění pod zem proměnil v mechanismus určený ke stoupání na zemský povrch. Nejdřív měsíční modul stoupal stále výš nad Zemi, ale pak se postupně ukázalo, že ve skutečnosti padá na Měsíc. Byly tu však i rozdíly. Ve výtahu jsem nahoru i dolů jezdil s hlavou vzhůru. Kdežto z oběžné dráhy jsem vyrazil hlavou dolů. Teprve asi po čtyřiadvaceti hodinách se ukázalo, že jsem znovu hlavou vzhůru a stále rychleji se s rukama zaťatýma do řídítek sportovního kola nořím do černé studny a očekávám, kdy se jeho neexistující kola nezvučně zaboří do měsíčního povrchu.
Na všechny tyhle myšlenky jsem měl dost času proto, že zatím jsem ještě nemusel vůbec nic dělat. Často jsem měl chuť popovídat si s Dimou, ale toho plně zaměstnávaly četné složité operace, související s korekcemi dráhy letu. Občas jsem zvedal sluchátko a poslouchal jeho nesrozumitelné úsečné rozmluvy s inženýry v řídicím středisku letu:
„Čtyřicet tři stupně... Padesát sedum... Dotek... Cval...“
Vydržel jsem to vždy jen chvíli, pak jsem zase zavěsil. Jak jsem pochopil, hlavním Dimovým úkolem bylo jednou optikou zachytit Slunce, druhou Měsíc, cosi zaměřit a výsledky sdělit Zemi, kde měli skutečnou dráhu porovnat s plánovanou a také propočítat délku korekčního impulsu motorů. Podle toho, že jsem ve svém sedle několikrát nečekaně nadskočil, se Dima se svým úkolem zřejmě vyrovnával dobře.
Když nárazy ustaly, asi půl hodiny jsem počkal, pak jsem znovu zvedl sluchátko a zavolal do něj:
„Dimo! Haló!!“
„Slyším tě,“ odpověděl svým obvyklým, poněkud suchým tónem.
„Tak co, povedla se korekce dráhy?“
„Snad ano.“
„Bylo to těžký?“
„Normální.“
„Hele, a kde ses tohle všechno navrčel, myslím to s těma stupněma a tak?“ zeptal jsem se. „To jsme přece v přípravě neprobírali.“
„Dva roky jsem sloužil u strategickejch raket,“ odpověděl, „tam byl podobnej naváděcí systém, jedině že se orientoval podle hvězd. A člověk neměl spojení, všechno se muselo spočítat na kapesní kalkulačce. Když ses splet, tak to bylo v prdeli.“
„A když ne?“
Dima neodpověděl nic.
„U čeho přesně jsi sloužil?“
„Jako operační navigátor. A pak jako strategickej.“
„Co to znamená?“
„Nic zvláštního. Když sedíš v operačně-taktický raketě, tak jsi operační. A když ve strategický, tak strategickej.“
„A jak ses proboha cítil?“
„Normálka. Asi jako strážnej někde u fabriky. Čtyřiadvacet hodin ve službě a pak máš tři dny volno.“
„Jo tak proto jsi celej šedivej... To jste tam takovýhle byli všichni?“
Dima se znovu odmlčel.
„To je asi tou odpovědností, viď?“
„Ale ne. Spíš ze cvičnejch startů,“ odpověděl nepříliš ochotně.
„Z jakejch cvičnejch startů? Jo tak, když se v Izvěstijích na poslední stránce hodně drobným písmem psalo, aby lodi v Tichém oceáně nevplouvaly do čtverce toho a toho, jo?“
„Jo.“
„Jak často se takový cvičný střelby pořádaly?“
„Jak kdy. Ale sirku sis musel vytáhnout každej měsíc dvanáctkrát do roka. A kluků bylo v naší letce pětadvacet. Proto jsou tak často šedivý.“
„A co když si tu sirku vytáhnout nechceš?“
„Tomu se jen tak říká, táhnout sirku. Ve skutečnosti před každým cvičným startem politruk všechny obejde s obálkama. A tu sirku tam rovnou máš.“
„No a co když je to ta krátká…, nemůžeš to odmítnout?“
„Za prvý není krátká, ale dlouhá. A za druhý nemůžeš. Můžeš si jedině napsat žádost o převelení k oddílu kosmonautů. Ale to musíš mít pořádnou kliku.“
„Kolik lidí takovou kliku má?“
„To jsem nepočítal. Třeba já ji měl.“
Dima odpovídal odměřeně a často činil nezdvořilé pauzy. Už jsem nevěděl, nač se ještě ptát, a tak jsem zavěsil.
Další pokus popovídat si s ním jsem učinil několik minut před závěrečným bržděním. Až se stydím se k tomu přiznat, ale zmocnila se mě bezcitná zvědavost: změní se Dima nějak před... Zkrátka jsem si chtěl ověřit, zda bude stejně rezervovaný jako během naší předešlé rozmluvy, nebo zda ho brzké vyvrcholení letu učiní alespoň trochu sdílnějším. Zvedl jsem sluchátko a zavolal:
„Dimo! Tady je Omon. Zvedni to.“
A ihned jsem uslyšel:
„Prosimtě, zavolej mi tak za dvě minuty. Funguje ti rádio? Rychle si ho zapni.“
A sluchátkem doslova praštil. Jeho hlas zněl rozrušeně a já si řekl, že v tom rádiu musejí hrát něco o nás. Jenže stanice Maják vysílala jen hudbu – když jsem rádio zapnul, uslyšel jsem mizející bzukot syntetizátoru. Program právě končil a po několika vteřinách nastalo ticho. Pak se ozval signál přesného času a já se dověděl, že v jakési Moskvě je jakýchsi čtrnáct hodin. Počkal jsem ještě chvilku a znovu sáhl po sluchátku.
„Slyšels to?“ zeptal se mě Dima dychtivě.
„No slyšel,“ odpověděl jsem. „Ale už jen úplnej konec.“
„A poznals to?“
„Ne.“
„To byli Pink Floydi. One of These Days.”
„Že by si to vyžádali naši pracující?“ zapochyboval jsem.
„Ale ne,“ přerušil mě Dima. „To byla hudební tečka za pořadem Život vědy. Z elpíčka Meddle. Čistej androš.“
„Ty máš rád Pink Floydy, nebo co?“
„Jako já? Děsně. Vod těch jsem doma měl úplně všechno. A co jim řikáš ty?“
Že by Dima o něčem hovořil s takovým zaujetím, jsem zažil poprvé.
„Celkem slušný,“ řekl jsem. „Ale podle mě zase ne všechno. Třeba maj jedno album…, na přebalu je namalovaná kráva.“
„Atom Heart Mother,“ řekl Dima.
„No tak tu mám rád. A ještě jedno elpíčko si pamatuju – dvojalbum, kde seděj na dvoře a na zdi je obraz se dvorem, co na něm seděj...“
„Ummagumma.“
„To je možný. Ale to už podle mě není žádná hudba.“
„Jasně! To je sračka všech sraček, a né hudba!“ zařval do sluchátka čísi hlas a my oba na chvíli zmlkli.
„To bych si zase nemyslel, to rozhodně ne. Třeba úplně na konci je tam jedna nová věc, Sauceful of Secrets. To má úplně jinej zvuk než dejme tomu Nice Pair. Už kvůli hlasu, protože to zpívá Gilmour.“
Zrovna tohle jsem si nevybavoval.      
„A co se ti líbí na Atom Heart Mother?“ zeptal se Dima.
„No, na druhý straně jsou dvě takový písničky. Jedna je hodně tichá, jen s akustickou kytarou. Kdežto druhá s kapelou. Ale ten doprovod je úžasnej. Tam-tatatata-tatatata tam-taram tra- ta-ta...“
„To znám,“ zarazil mě Dima. „Summer Sixty Eight. A ta tichá, to je zase If.“
„To je možný,“ řekl jsem. „A jakou desku máš rád ty?“
„Já nemám oblíbenou desku,“ řekl nadutě Dima. „Mně se nelíběj desky, ale hudba. Třeba z Middle miluju hned úvodní věc. Tu vo vozvěně. U tý vždycky brečim. Sám jsem si ji překládal se slovníkem v ruce. ‚Al-ba-tros nad hla-vou, pa-ra-ra-ram se mnou... And help me understand the best I can...‛“
Dima namáhavě polkl a zmlkl.
„Umíš dobře anglicky,“ řekl jsem.
„Já vim. To mi říkali už u rakeťáků. I politruk. Ale o to nejde... Člověče, já jednu jejich desku nikdy v životě nesehnal. Na poslední dovolenou jsem přitom jen kvůli ní jel až do Moskvy a vzal jsem si s sebou čtyři stovky. Oběh jsem všechny trhy s deskama, ale nikdo vo ní ani neslyšel.“
„A co je to za desku?“
„Tu určitě znát nebudeš. Je to filmová muzika. Jmenuje se to Zabriskie Point. Zí-ej-bí-ár-aj-es-kej-aj-í. Zabriskie Point.“
„Aha,“ řekl jsme poučeně, „tak zrovna tu jsem měl. Teda ne na desce, jen na kazetě. Nic zvláštního... Dimo, proč mlčíš, Dimo? No tak, slyšíš mě?“
Ve sluchátku dlouho jen popraskávalo a pak se Dima zeptal:
„Čemu je to nejvíc podobný?“
„Jak bych ti to vysvětlil,“ zamyslel jsem se. „Slyšels třeba někdy More?“
„Jo. To se ovšem nečte more, ale mór!“
„No tak zhruba stejná. Jedině že se tam nezpívá. Normální soundtrack. Pokud jsi slyšel More, tak si můžeš myslet, že tohle si slyšel taky. Typický Floydi – ságo, synťák. No a druhá stra...“
Ve sluchátku to píplo a mou lebku naplnil Chalmuradovův řev:
„Ra, Ra – příjem. Co to tam žblebtáte, vy kundy z ryby?! To nemáte do čeho píchnout? Připravit automatiku na měkký přistání!“
„Ale ta už je dávno připravená!“ odpověděl otráveně Dima.
„Tak laskavě zahaj vertikální orientaci brzdnýho motoru, píčo!“
„No jo.“
Pohlédl jsem průzory ven do vesmíru a spatřil Měsíc. Byl už na dosah, docela vedle; výjev který se mi vynořil před očima, by za předpokladu, že by jeho horní část nebyla černá, ale modrá, mohl připomínat petljurovský prapor. Zazvonil telefon. Zvedl jsem sluchátko, ale zase to by Chalmuradov:
„Pozor! Až řeknu tři, zapnete v souladu s údajema radiovýškoměru brzdnej motor!“
„Rozkazu jsem rozuměl,“ řekl Dima.
„Raz... Dva...“
Sluchátko jsem odhodil.
Motor se rozeřval.. Pracoval s přestávkami a asi po dvaceti minutách jsem se nejdřív praštil ramenem o stěnu, pak zády o strop a všechno kolem mě se roztřáslo nesnesitelným rachotem. Pochopil jsem, že Dima se odebral do nesmrtelnosti, aniž se se mnou rozloučil. Nijak jsem se pro to ale nemrzel – když nepočítám naši poslední debatu, byl vždycky mlčenlivý a nesdílný a mně se náhle kdovíproč zazdálo, že jak tak dlouhé hodiny vysedával v gondole své mezikontinentální balistické střely, pochopil cosi zvláštního, něco, co ho navždy zbavilo potřeby zdravit se s lidmi a pak se s nimi loučit.
Okamžik přistání jsem nezaznamenal. Třas a rachot znenadání ustaly, a když jsem pohlédl do kukátek, zaznamenal jsem jen stejnou tmu jako před startem. Nejdřív jsem si pomyslel, že se stalo něco nečekaného, ale pak jsem si uvědomil, že podle plánu jsem měl na měsíční povrch dosednout v noci.
Chvíli jsem čekal, ani sám nevím nač, a pak se najednou ozval telefon.
„Tady Chalmuradov! Je všechno v pořádku?“
„V pořádku, soudruhu plukovníku.“
„Za chvilku se spustí telemetrickej systém a automaticky se vysune sjezdová rampa. Až se dostaneš na povrch, tak se budeš hlásit, jasný? A koukej brzdit, jasný?“
A tišeji, se sluchátkem odtaženým od úst, dodal:
„An-droš. To je mi ale pizdovina.“
Lunochod se zhoupl a zvenčí se ozval temný úder.
„Vpřed,“ zavelel Chalmuradov.
Tohle byl zřejmě můj vůbec nejobtížnější úkol: musel jsem z přistávací plošiny sjet po dvou úzkých kolejničkách, jejichž volný konec dopadl na měsíční povrch. V kolejničkách byly hluboké drážky, do nichž kola lunochodu přesně zapadala, takže uhnout se z nich nedalo. Hrozilo ale nebezpečí, že jedna z kolejnic dopadne na kámen, a v takovém případě se lunochod může nebezpečně naklonit a nakonec i převrátit. Několikrát jsem šlápl do pedálů a pocítil, že masivní stroj sklonil příď k zemi a rozjíždí se sám. Šlápl jsem vší silou dozadu, ale setrvačná hmota lunochodu byla velká a stroj klouzal stále rychleji dolů; pak najednou cosi břinklo, brzda selhala a mé nohy několikrát neuvěřitelnou rychlostí zašlapaly dozadu; lunochod se nezadržitelně vyřítil vpřed, zhoupl se a zastavil na všech osmi kolech úplně rovně.
Byl jsem na Měsíci. Žádné nadšené vytržení to však ve mně nevyvolalo – přemýšlel jsem spíš o tom, jak dostanu zpátky spadlý řetěz. Když se mi to konečně podařilo, opět se ozval telefon. Byl to náčelník letu. Jeho hlas zněl slavnostně:
„Soudruhu Krivomazove! Jménem celého velitelského sboru, který vás teď vítá v řídicím středisku, vám blahopřeji k měkkému přistání sovětské automatické stanice Luna-17B na Měsíci.“
Ozvalo se nějaké bouchání a já pochopil, že otevírají šampaňské. Pak zazněla hudba, myslím, že pochod; sotva jsem ho slyšel, protože ho téměř úplně přehlušoval elektronický třesk ve sluchátku.

