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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Qwertyho
stavbička
V tých časoch nebola ešte Zem tak husto obývaná
a najrôznejší mimozemšťania sem často chodili na
dovolenku – hľadať pokoj, oddych, zapoľovať si a tak.

.h

ej, Qwerty, Jklô, netrhajte nožičky tej dvojnohej hávedi!“
kričala mama Ščťžý z otvorených dverí lietajúceho taniera na
svoje dve ratolesti. Qwerty sa, ako obyčajne, tváril, že nepočuje a rýchlo ešte vytrhol nejaké tie nožičky. Jklô si zasa šuchla dve tie dvojnohé potvorky pod izolačnú kacabajku, nedbajúc, že pištia. Qwerty bol starší a drzejší, Jklô bola menšia, ale pôvabnejšia a bystrejšia. Obaja zdedili po rodičoch, teda po obidvoch mamách a všetkých
troch oteckoch, záujem o vesmírnu zoológiu. Rodičia lietali v službách galaktickej vlády z jednej planetárnej sústavy do druhej a ochutnávali všade miestnu flóru a faunu. Kedykoľvek natrafili na niečo
chutné a výživné, zjedli to. Ak to bolo veľmi chutné a veľmi výživné, zriadili chov. Pri predchádzajúcej návšteve zjedli takmer všetky
väčšie plazivé tvory a Qwerty a Jklô, na ktorých zasa nedávala pozor ani jedna mama, si cestou preč chytili menší asteroid a švacli
ho na Zem. Tam spôsobil menšiu paseku, pri ktorej vyhynuli aj
zvyšné plazivé tvory. Ščťžý a jej spolumama Uiopúä mávajú na starosti viesť evidenciu založených chovov, pri výchove Qwertyho
a Jklô to však nie vždy stíhajú, navyše sú obe dosť zábudlivé. Je to
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frustrujúce, lebo Qwerty a jeho sestra Jklô budú dozrievať ešte asi sto
miliónov rokov. Už sa párkrát stalo, že niekde znovuobjavili chov,
ktorý kedysi založili, a ktorý sa medzitým začal považovať za civilizáciu. Dvojnohé tvory, s ktorými sa práve hrali Qwerty a Jklô, sa na
chov nehodia a ani im priveľmi nechutili – boli malé, takže sa
z nich nedalo príliš najesť, boli na nich chlpy, ktoré liezli medzi zuby a boli špinavé.
Qwerty a Jklô si práve stavali z akýchsi kameňov čosi ako hrad a ako
zvyčajne sa pri tom hádali. Okrem záujmu o vesmírnu zoológiu sa
intenzívne zaujímali aj o rôzne detské stavby a kam prileteli, tam „stavali“. Qwerty napríklad raz postavil kdesi na takej väčšej pieskovej ploche celú sériu akýchsi štvorhranných ihlanov. Jklô mu hneď časť
zbúrala. Teraz obaja nastavali kamienky do kruhu a pokúšali sa na
ne položiť ďalšie kamene. Práve ich stavba privolala tú dvojnohú
háveď, ktorá začala ihneď pišťať, čudne sa predkláňať a poskakovať
okolo stavby.
„Qwerty, Jklô, nechajte to tak a ihneď poďte do taniera,“ kričala mama Ščťžý, „odlietame.“ „Ešte chvíľu, iba tisíc rokov,“ žobrala Jklô.
„Žiadnych tisíc rokov. Poviem tisíc a bude to tritisíc,“ zakričala Ščťžý.
„Môžem si ich zobrať do taniera?“ pýtal sa Qwerty, držiac v rukách
niekoľko tých malých dvojnohých hnusobstiev. „Ešte to by nám chýbalo,“ kričala z otvorených dverí naštartovaného lietajúceho taniera
spolumama Uiopúä, „vždy si niečo donesieš a potom ťa to prestane
baviť a my to musíme naháňať po tanieri a upratovať po tom. Nie,
nechaj to tam a okamžite poď!“ Jklô počas tejto konverzácie múdro mlčala, ona už mala nejakých pod kacabajkou.
Nakoniec sa dvere taniera s veľkým fukotom zabuchli, tanier sa odlepil od zeme a za hrozného burácania superpohonu zmizol z dohľadu. Ščťžý a Uiopúä si, samozrejme, zasa nič nezaznamenali a ak
tú planétu znovu nájdu, bude to čisto náhodou.
Dvojnohí tvorovia sa medzitým rozmnožili po celej Zemi, všeličo
si začali o sebe namýšľať a tie Qwertyho kamene dostali od nich mez
no Stonehenge. Qwerty ich totiž nijako nepomenoval.

