
 

 

Kruhy v obilí - původ objasněn díky sedláku Cimburovi  
 (1.dubna 2010, 4 189 přečtení)  

Hvězda Gliese 710 se během 1,4 milionů let přiblíží k Slunci a Oortovu mraku s kometami, což může znamenat 
ohrožení pro Zemi. To víme dnes, Oni to však ví dávno. Kruhy v obilí jsou toho důkazem.  
 
Setkání J. Š. Baara a jeho románové předlohy sedláka Cimbury ze Sezimic u Písku skutečně proběhlo. Původní 
Baarův rukopis obsahoval poznámky, ze kterých je možné rekonstruovat událost ze srpna 1886 považovanou za 
příčinu záhady kruhů v obilí. Osudové okamžiky v naší zemi se konaly od bitvy na Moravském poli obvykle v 
srpnu. Nebo na Svatého Václava.  

 
Průzkumný automat sestupuje z oběžné 
dráhy. 

 

První automatická sonda z exoplanety, kterou Oni nazývají 
Astavar, letěla vyšší rychlostí a za ní stovky dalších s postupně 
nižšími rychlostmi kvůli úspoře paliva, a také aby bylo možno 
jejich chování přizpůsobit předběžným zjištěním. Automatické 
sondy roztažené po dráze k sluneční soustavě si navzájem 
pomáhaly při předávání zpráv na rodnou Astavar. První 

automatická sonda Miking 1 správně analyzovala možnost 
života na Zemi. Největší hustota příznaků civilizace - železniční 
tratě a vlaky - byla v obrovské kotlině ohraničené lesnatými 
horami. Malý univerzální průzkumný automat sestoupil v noci 
nepozorovaně z oběžné dráhy a ukryl se v křovinách u cesty. 

 
Brzy po ránu tudy projížděl sedlák Cimbura se sekačkou taženou jedním koněm, za ním jela jeho žena Marjánka s 
druhým koněm a s lehkým vozíkem, kde na kupě sena bylo uloženo sotva roční dítě, které vzala sebou, protože 
ho ještě kojila. Na kraji pole zvaného Podtřešňák dítě uložila na deku na mez pod planou třešeň. Byl to mohutný 
strom s krásně souměrnou korunou, jehož dokonale válcovitý kmen by sotva Cimbura objal. Ani se o to tehdy 
před léty nepokoušel, když se pod ním s Marjánkou poprvé seznamoval. Pak musel na vojnu, a po ní si vzal stále 
krásnou Marjánku jako vdovu se dvěma dětmi, ke kterým se choval jako k vlastním. A malý Jeníček byl jejich 
prvním společným dítětem. Dobrácká fena německého ovčáka Asta měla už několikrát štěňata a byla Jeníčkovou 
trpělivou společnicí.  
 
Cimbura včera obsekával  kosou pšeničné pole a jeho žena za ním vázala snopy, které odhazovala z cesty, aby 

nepřekážely. Sedlák teď zapřáhl oba koně do sekačky, žena seděla na širokém sedadle přímo nad pravým kolem 
a sešlápnutím uvolňovala "hrstě" jako budoucí snopy, které padaly na pole. Sedlák si spokojeně pobrukoval a 
vlídně promlouval k manželce a na koně. Pšenice nebyla polehlá, stébla a hrstě byly vyrovnány jako vojáci v řadě. 
Na širokém a krátkém poli probíhala zalomená spirála posekaného obilí. Při jedné otočce Cimbura zastavil u 
třešně, vytáhl se jako pravý gymnasta ze Sokola na vysoko položenou větev a z ní vylezl na strom. Plané třešně 
zvané ptačiny byly počátkem léta světle červené, malinké a ukrutně kyselé. V pozdním létě dozrály - byly 
hnědočervené s červenou příjemně sladkou šťávou. Cimbura si sundal světlou letní lněnou košili s krátkými 
rukávy, aby si ji neumazal. Chtěl hodit hrst sladkých třešní své ženě na deku, ale ta už na ní kojila malého 
Jeníčka. Marjánka byla ženská krev a mlíko, teď víc to druhé.  
 
Zeleně zbarvená asi půl metru dlouhá sonda Mlok 1 se plazila k třešni a začala scénu natáčet. Najednou se Asta 
zuřivě rozštěkala a vyběhla dopředu, pak bolestně zavyla, převalila se na bok a vzpamatovávala se za delší dobu. 
Univerzální kosmický obušek jí dal elektrickou ránu vypočtenou podle odhadnuté hmotnosti jejího těla. Cimbura 
byl v mžiku dole, zavázal opratě koní ztuha za sedačku sekačky a rozběhl se s bičem v ruce. Obával se, že fenu 
uštkla zmije. Zahlédl na kraji meze zelenou asi půlmetrovou ještěrku, která se snažila uniknout do křoví. Na konci 
nohou měla neobvykle kulaté polštáře, které vypadaly jako kolečka. Cimbura po ní bleskově šlehnul bičem a urazil 
jí krátkou anténku nad hlavou. Tento okamžik spustil souběh událostí, které v letních měsících na polích s obilím 

trvají dosud.  
 
Odvysílaná scéna byla postupně předána až na planetu Astavar. Vědci z organizace NASAAT a IPCCAT analyzovali 
data a vzápětí se rozhodli je utajit. Třetí planeta vzdálené soustavy měla skvělé podmínky pro život, příznivou 
teplotu, dostatek kyslíku, mnoho kapalné vody a vhodnou koncentraci oxidu uhličitého. Život byl v počátcích 
technické civilizace ve využití elektřiny a spalovacích motorů. K jaderné energii, počítačům a internetu bude vývoj 
trvat zjevně mnoho set nebo pár tisíc oběhů planety. Nepodařilo se rozluštit, co znamenají značky uspořádaných 
n-tic dutých trubic rozházených po poli. Převládlo přesvědčení, že jde o symboly vytvořené k uctění místních 
bohů. Značky na poli měly i rysy společné primitivnímu lineárnímu písmu, které se nepodařilo rozluštit. Rozhodně 
to nemohla být významná sdělení - binární znaky, na to bylo dutých trubic na celém poli příliš málo. Obrazce na 
poli byly zjevně učeny k pozorování seshora, místní dvounohá civilizace však neměla žádné létající stroje. Spirály 
obilí zůstávaly pro Astavar záhadou.  
 



 

 

Naprostému utajení však podléhaly záběry kojící matky. Základní prvek společnosti 

zjevně tvořila skupina dvounohých tvorů, kteří se obětavě starali o následující pokolení. 
Mozek matky uvolňoval látku, která navozovala pocit spokojenosti a odměny za péči o 
mláďata. To by mohlo znamenat naprostý rozvrat Astavaru. Každý přece ví, že život 
následujícímu pokolení dává Velká matka uprostřed obrovské kopy z tyčí arkosu 
protkané důmyslnými chodbami. O zajištění larev a výchovu mláďat se starají od 
začátku specialisté - dělnice, výchovnice, učitelnice, řemeslníci, technici a vědci. Pokud 
by takto organizovaná společnost přešla na život v malých skupinkách vedených pocity 
uspokojení, znamenalo by to, že Astavar nelze ovládat.  
 
NASAAT ukončil vesmírný program Miking, spojení se sondami bylo přerušeno. Sondy 
automaticky pokračují v dříve naplánované činnosti. Poslední příkaz z Astavaru zněl: Prozkoumat záhadné spirály 
se značkami na plochách s vertikálními dutými pravidelně uspořádanými strukturami z celulózy. Předávat 
přeskupením těchto struktur sdělení místní zaostalé civilizaci na takové úrovni, jakou je schopna pochopit. Učit se 
komunikaci ze spirál a značek, které domorodci pravidelně jednou za oběh planety vytvářejí. Pokusit se 
odhadnout dobu, kdy tato civilizace bude konečně schopna dosáhnout vyspělé metody komunikace pomocí 
tykadel.  
 

 
Psáno 1.4.2010 u pole Podtřešňák.  
 
 
Pardal 

 


