
 Blbec z Xeeneműnde  

 

Vrátili ho rodičům už z první třídy, protože byl nepozorný, zapomnětlivý, roztěkaný a neustále se jen 

rval, dokonce i po učiteli hodil kalamářem. Jasný případ oligofrenie, doktoři nedávali žádnou naději. A 

přece žena inženýra Habichta měla právě tohle své dítě nejraději. Objevila, že má talent pro čísla, a 

platila mu před válkou guvernantku, starší dámu, která se o něho denně starala. Ten slabomyslný 

chlapec se jmenoval Bruno.  

Vyprávěl mi o něm můj příbuzný, který byl za války nasazen v Xeenernűnde a bydlel tam u jednoho 

sedmdesátiletého profesora. Tento učitel měl vystřídat u Habichtů přísnou guvernantku po tom 

záhadném náletu ze čtvrtého října. Xeenernűnde bylo až do té doby bez jediného zásahu 

spojeneckých bombardérů. Nezdálo se také, že by někde byly důležité objekty. Jedině ta továrna pod 

zemí, kde se vyrábí něco tajného, nikdo nevěděl co. V noci na čtvrtého října spadla jedna střela malé 

ráže přímo na domek Brunovy guvernantky a zabila ji, protože stará dáma bydlela samotná. Přitom se 

na velitelství zapřísahali, že široko daleko nebylo nepřátelské letadlo. Mluvili o zásahu dalekonosným 

dělem. Ale proč by anglická dalekonosná děla ostřelovala z Doveru domek Brunovy guvernantky, 

nikdo nevěděl.  

Starý učitel nabídku paní Habichtové rád přijal. Přivydělával si v penzi kondicemi, protože neměl stále 

dost peněz, aby si mohl kupovat aspoň brambory na černém trhu. Jenže mu neřekli, že Bruno je 

blbec. To zjistil až při prvním setkání. Byl to patnáctiletý hoch s výrazem šestiletého a s některými 

zvyky batolat. Během hodiny se dokázal vymrštit po mouše a zčistajasna ji spolknout, strčit si do nosu 

plnicí pero nebo polít učiteli kalhoty náhražkovou kávou, kterou mu uvařila paní Habichtová. Ten se 

ovšem hned zdvihl a chtěl odejít. Zoufalá matka ho musela dlouho přesvědčovat, zvýšila mu honorář 

a slíbila, že mu bude vařit večeře, když se Bruna ujme. A chlapec jako by se najednou chtěl zalichotit: 

stoupl si před učitelem do pozoru a hlasitě odříkával velkou násobilku, dělení i odmocňování.  

- Má úžasnou paměť na čísla. Zapamatuje si všechno, - řekla jeho matka. - Umí nazpaměť celý 

telefonní seznam Xeeneműnde. - A Bruno hbitě odříkával prvních šedesát čísel i s adresou 

účastnických stanic. Ale mateřský jazyk nechápal, historie mu nešla, dokonce nedokázal ani přečíst 

větu. To, prosím, skoro v patnácti letech. Profesor vždycky počítal minuty do večeře, nikdy v životě 

mu hodina nepřipadala tak dlouhá a nikdy nechodil tak nerad za žákem.  

Asi za měsíc přistihl Bruna, jak se pere na ulici s celým houfem mladších dětí.  

Pohlavkoval ty osmileté kloučky, nastavoval jim nohu a kopal do nich, když leželi na zemi.  

- Bruno! - profesor křičel již z dálky, ale utíkat nemohl, dýchalo se mu špatně, a tak blbečka zkrotila 

teprve řeznice, která pozorovala celou scénu ze svého krámku naproti. Chytila ho za límec - byla to 

svalnatá ženská - a hodila ho prostě přes zeď do zahrádky Habichtovy vily. Děti potom pozvala k sobě 

a umyla jim odřeniny.  

- Tohle dělá každou chvíli, vysvětlovala překvapenému profesorovi. - Ten blbec. Patřil by do ústavu. 

Nemít tatíčka tak vysoko, tak už ho dávno odvezli. Vždyť se vám každý diví, že k nim chodíte.  

Ale večeře byla ten den u Habichtů zvlášť vydatná a v meltě bylo cítit pár zrnek pravé kávy. Dokonce i 

Bruno se choval klidně a jenom trucovitě pozoroval jedno místo v rohu pokoje, takže se učitel k 

výpovědi opět neodhodlal.  

Touž noc bylo celé město vzrušeno novou katastrofou. Krámek řeznice, která bydlila proti 

Habichtovům, byl zničen stejným způsobem jako dům guvernantky: pumou malé ráže nebo 



dělostřeleckým granátem. Střela zřejmě musela proletět oknem, vybuchla teprve v místnosti a 

zdemolovala ji. Řeznice uhořela. Bruno se druhý den celou hodinu usmíval. Učiteli začalo být úzko.  

- Kdo vlastně dává na vašeho chlapce celý den pozor'! ptal se opatrně paní Habichtové při večeři.  

- Nikdo. Je ohromně hodný. Hraje si vzadu na verandě, muž mu zařídil takovou dílničku.  

- Rád bych se tam podíval.  

- Ne, - vyrazil chlapec temným a zuřivým hlasem, celý brunátný.  

- On tam nikoho nepustí, - vysvětlovala jeho matka. Je to jeho vlastni království, - a mrkala při tom na 

učitele spiklenecky. - Občas ho pozoruji klíčovou dírkou, - dodala, když ho doprovázela k vrátkům. - 

Hraje si celý den s lakovou dětskou stavebnicí pro mladé techniky. A s několika krámy, které lilii 

přinesl manžel z továrny. Je to docela neškodná zábava.  

- Myslíte? - řekl učitel a podíval se ještě jednou na vyhořelý domek řeznice.  

- Člověk u těchhle dětí neví. Je přece nemocný. Patřil by do ústavu ". Ale um  

paní Habichtovou strašně popudil. Už tedy i profesor se přidal k sousedům, kteří nenávidí Bruna.  

- Kdepak, mýlíte se, mám ho dokonce jaksi rád. Je mi ho líto. A myslím si, že by byl v ústavě šťastnější.  

- Nikdy! - dupla si nohou rozhodně paní Habichtová. - Dokud budu živa, lak ne!  

Proto se příště rozhodl učitel sám zkontrolovat Brunovu laboratoř. Prošel domovními dveřmi rovnou 

k verandě. Chlapec se ani nezamkl. Týral tam malé svázané kotě faradizačním přístrojem. Zvíře bylo 

už polomrtvé, když je profesor zachránil. Bruno mu je nechtěl vydat. Mlčky spolu zápasili, chlapec 

chrochtal jakési zvuky a profesora začalo opět bolet u srdce. Zbýval jen rázný zásah. Praštil Bruna po 

hlavě. Kluk jenom skočil do rohu a díval se po něm s nenávistí.  

- Krumme! - křikl. - Ty Krumme! - To bývalá Brunova guvernantka se jmenovala Krummová. Profesor 

se jmenoval Brettschneider. Chlapec to dobře věděl. Jeho učitele obešla divná hrůza. Pustil kotě na 

trávník a odešel. Dnes ani nezačal lekci. Vyhnul se setkání s paní Habichtovou. Sel do továrny za jejím 

mužem.  

Vedli ho dlouhými podzemními chodbami, dva strážní před ním, dva za ním, bylo to sídlo 

nadživotního hmyzu. Inženýr Habicht ho přijal netrpělivě.  

- Vím, že můj syn zavinil leccos. Je to uličník. Ale jak by mohl mít prsty v obou nedávných 

katastrofách, to nechápu.  

- Uvidíme, - řekl mu učitel. - Já dnes v noci nejdu spát do svého bytu za nic na světě. Můžete se mnou 

hlídat v zahradě. - Profesor totiž bydlel v malé vilce u nádraží.  

- Promiňte, mám jiné starosti. A důležitější. .. - odmítl inženýr Habicht.  

Ale ráno přiběhl. V noci totiž byl zničen profesorův byt malou střelou, která vybuchla u jeho postele. 

Profesor jasně viděl ze zahrady svítící balistickou křivku náboje, který nebyl větší než jeho dlaň a 

zanechával za sebou kouřovou stopu.  

 - Jdu okamžitě na velitelství města, - oznámil Habichtovi.  Nechcete jít 

se mnou?  

Velitelem byl tehdy major von Schwarz, kterému také podléhala továrna. Dostali se až k němu.  



- Zvláštní historie. Opravdu neuvěřitelná. A vy to připouštíte? Obrátil se von Schwarz k inženýrovi 

Habichtovi. - Myslíte, že by váš syn opravdu mohl mít prsty v těch katastrofách?  

Habicht koktal, červenal a bledl, nevěděl, co říci, dokud na něj von Schwarz  

nezařval.  

_ Musím se vám přiznat, majore, - řekl inženýr, - přinesl jsem si domů před měsícem plány naší nové 

tajné zbraně, Vergeltungswaffe zwei. Měli jsme tehdy v konstrukci tolik práce, že to nebylo možno 

stačit. Kluk se možná k těm papírům nějak dostal. Pamatuje si spoustu věcí. Na něco je docela 

šikovný. Nikdo nemůže s jistotou říci, co se děje v jeho mozkovici...  

Toto sdělení rozhodlo o dalším osudu starého učitele. Jednak se dozvěděl tajemství: jaké zbraně se 

vyrábějí ve zdejší továrně. Jednak měl najednou inženýrův kluk větší cenu než jeho udavač. Učitel 

zmizel v koncentračním táboře. Byl tím  

vlastně zachráněn.  

_ To by přece musel být génius, - říkal von Schwarz, když jeli s Habichtem  

a kuchařem velitelství k Brunovi.  

_ Je to blb, - řekl Habicht, - máme na to lékařské vysvědčení.  

_ Copak jste si neuvědomil, vy hlavo zabedněná, co to vaše dítě vyřešilo? Vy sám a dvacet vám 

podobných nedokážete, aby naše rakety létaly na určitý cíl, nedokážete je zaměřovat. A tuhle 

patnáctiletý kluk se strefuje na dálku s půlmetrovou přesností do oken! Chápete, jak důležité by bylo, 

kdyby fau zwei mohla ničit v Londýně jisté cíle a kdybychom ji tam emuseli posílat jen tak nazdařbůh?  

Habicht zmlkl.  

_ Ale plány zaměřování jsem nikdy domů nepřinesl.  

_ Ovšem. Takové plány ani neexistují. To je dílo vašeho chlapce ... - A von Schwarz rozkázal kuchaři, 

aby vybalil cukrářské zboží. Prvně po čtyřech letech války šlehal ten člověk zase smetanu na pařížský 

dort, plnil rakvičky a tloukl  

máslo pro malakovský řez.  

Bruno se do těch dobrot pustil jako čuně. Přímo hlavou, ryl nosem mezi těmi  

sladkostmi a zdobenými dorty, kuchař trnul a Habichtová hořekovala, že si zničí žaludek. Jenom von 

Schwarz klidně čekal. Konečně chlapec říhl. Chtěl pryč.  

_ Počkej, - zadržel ho major železnou pěstí. - Budeš mít tyhle dobroty denně,  

když nám povíš, jak to vlastně děláš.  

_ Co? - ptala se za něj matka. - Nic nedělá, je to hodný hoch. - Major ji prudce  

odstrčil ke zdi.  

_ Jak zaměřuješ ty své raketičky? - zařval Brunovi do ucha. - Přiznej se, než  

ti rozsekám zadek! - a vytáhl z holínky svůj starý reitpeitsch. Švihl jím ve vzduchu a paní Habichtová 

omdlela. Nikdo ji nekřísil. Chlapec se díval trucovitě do rohu pokoje, svým trochu příliš velkým 



jazykem olizoval zbytky dobrot, které mu zůstaly na bradě. Zřejmě nic nechápal. Ani se nebránil, když 

ho major bil.  

Tvářil se stále stejně.  

Von Schwarz nakonec zlomil jezdecký bičík, zpotil se a zadýchal. Pustil kluka, narovnal se a křikl na 

Habichtovy:  

_ Do rána budete vědět, jak to ten pacholek dělá, nebo jde celá rodina před stanný soud. I s 

příbuzenstvem, - dodal ode dveří.  

Před domem už vyskakovali SS a stavěli se kolem oken. Von Schwarz nadával ještě v automobilu. Ten 

večer už nejel do své kanceláře na radnici, jel se vyspat mezi vojáky. Na radnici zůstala jeho sličná 

sekretářka, kterou si přivezl na začátku války z Itálie.  

V noci zahynula s ostatními, protože radnice byla zbořena malou střelou, která tentokráte proletěla 

střechou a vypálila celou budovu do základů.  

V kasárnách vyhlásili poplach, major se opásal svou těžkou pistolí značky Parabellum a dal se odvézt k 

Habichtově vile.  

- Kde je Bruno? - zeptal se suše inženýra. Třesoucím se hlasem mu rodiče odpověděli, že chlapec 

odešel spát. Našli ho na verandě u těch kolejniček, jak právě montuje další raketku do dětské 

odpalovací rampičky.  

Von Schwarz ho zastřelil zezadu, ranou do týla. Habichtová se na něj vrhla.  

Chtěla mu vyrvat pistoli, byla šílená bolestí, rvala si vlasy a drásala šaty. - Co vám udělal? Vrahu! - 

Major se jí to snažil vysvětlit.  

- Nemůžeme strpět, aby někdo zabíjel svoje bližní jen proto. že mu trochu  

ublížili. Ještě k tomu moderní technikou. Byl to blb.  

- A co děláte vy? Kolik lidí zabijete svými raketami v Londýně? A kdo z Angličanů vám aspoň trochu 

ublížil? Nemáte ke svým vraždám žádný důvod. Jste blbci, všichni, všichni ... - Von Schwarz ji chtěl 

okamžitě zatknout, ale vtom se ozvaly sirény.  

- Není třeba, - křičel major do telefonu. - Není třeba vyhlašovat poplach.  

Zlikvidoval jsem nebezpečí...  .  

V odpověď začaly padat na obytnou část města zápalné pumy. Spojenci objevili tajemství 

Xeenemůnde, Čtvrtina obyvatelstva zaplatila ten první nálet životem. Také inženýr Habicht. Někteří 

říkají, že je ho škoda. Byl prý to znamenitý technik. Jeden ze zakladatelů raketových zbraní. Génius.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je autorem této povídky? 

 

1) Co znamenají tato slova? 

Ze šesti slov vytvoř tři dvojice. 

XEENMŰDE, HABICHT, OLIGOFRENIE, NEMOC, MĚSTO, JMÉNO 

…………………………………………………. - …………………………………………………. 

…………………………………………………. - …………………………………………………. 

…………………………………………………. - …………………………………………………. 

2) Kolik bylo chlapci Brunovi? 

Zaškrtněte všechny špatné odpovědi. 

a) Bruno byl batole   c) Brunovi bylo skoro šestnáct 

b) Brunovi bylo patnáct   d) Brunovi bylo šest 

3) Kdy začal být profesor k Brunovi nedůvěřivý? 

Zaškrtněte jednu správnou odpověď. 

a) Když ho viděl mlátit mladší děti. b) Když shořel dům guvernantky. 

c) Když shořel dům řeznice.  d) Když uviděl jeho laboratoř.  

4) Přiřaď jména ke správným lidem. 

Spoj čarou dvojice. 

Krummová    profesor 

Schwarz    guvernantka 

Brettschneider   major 



5) Co se stalo s profesorem? 

Zaškrtněte jednu špatnou odpověď. 

a) Zabila ho řízená střela.   c) Byl posláno do koncentračního tábora. 

b) Odešel z města.   d) Zemřel stářím.  

6) Co to je reitpeitsch? 

Napiš. 

……………………………………………………………………………………………….. 

7) O jaké válce se zde mluví? 

Zkus si vzpomenout na hodiny dějepisu. 

……………………………………………………………………………………………….. 

BONUS: 

Zamysli se a zkus svými slovy popsat, co chtěl autor říci tímto příběhem. Najdi hlavní kontrast 

příběhu a zkus vlastními slovy vyjádřit, na co poukazují poslední tři věty textu. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 


