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PONDĚLÍ

Hodinka a půl uběhla od východu červnového slunce. Sytě zele-
né listy v korunách prastarých dubů stále nepropouštěly paprs-
ky k vodní hladině rybníčku. Kříž na severním břehu oznamoval 
vzpomínku na dávno zapomenutého kněze poustevníka, který 
zde ležel pod příkrovem země. Legenda hlásala, že dubovou alej 
zasadili jeho obdivovatelé. Šestnáct mohutných stromů, s kmeny 
pravidelně uspořádanými kolem břehu do oválu – temná, nepro-
niknutelná hráz. Hnusná, nehostinná, depresivní část lesa.

Děsivost místa umocňovala historie z před pomalu čtyř stale-
tí, kdy zde hrabě z Lípky nechal na stromech vyhasnout šestnáct 
životů. Bandu lapků, těšících se u poddaných úctě, tajně převezl 
na pusté místo u hranic a v železných klecích odsouzené ponechal 
napospas. Jeden strom, jeden život. Hrůzné umírání připomínaly 
pozůstatky řetězů. Zlověstně zarostly do mohutných větví a mrt-
vě visely k hladině. Po měsíci sloužící vyzvedli zbytky těl, notně 
oklovaných ptáky. Temné dno blízkého Hraničního jezera se stalo 
navždy tichým hřbitovem. V železných klecích čekají kosti na své 
objevitele.

Barbora Hortová smutně dřepěla na břehu. Malinká, štíhlá, 
nepoznamenaná porodem, tvář bez pih a vrásek, přesto zvolna 
blížící se čtyřicítku nezapře. Drobné ruce omývala ve studené, 
mazlavé vodě. Pozorovala řetězy mířící k hladině… Pohled na 
snubní prsten přivolal nával viny. Vzdechla marností. Přesunula 
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zrak na kříž u protějšího břehu. Hnědé vlnité vlasy jí odpočívaly 
na pažích. Temné, životem zkoušené oči propouštěly první slzy. 
Pocity naplněnosti a vzrušení z nevěry nenávratně odpluly. Proč 
nezůstala dnes doma? Kolikrát si říkala ne, ale nakonec vždy při-
spěchala na domluvené místo a s rukama zapřenýma o kmen dubu 
netrpělivě čekala na poslední Robertovo vzepětí.

Tři roky, vždy jedno pondělní ráno v měsíci, kdy Robert Simon 
končil noční směnu na recepci lázní a Barbořin manžel odjel v ne-
děli do Českých Budějovic na návštěvu otce a vracel se až v úterý. 
První náhodné setkání na cestě kousek od rybníčku, opětované 
úsměvy, příslib příští schůzky. Do měsíce zapřela ruce o kmen 
a následoval smyslný, tichý sex. Nikdy při milování neviděla Ro-
bertovu tvář, ale vrásky dubu znala dokonale. Zvlášť od loňské 
zimy, po nabídce společného života…

Pevně rozhodnutá Barbora vstala, hlubokými nádechy sbírala 
odvahu. Hřbetem ruky setřela zbytky slz. Jde na to! Ukončí tu 
nesmyslnost jednou provždy!

První tři kroky od hladiny. Najednou je něco jinak. Vzhlédla 
vzhůru do větví dubu. S hrůzou vytřeštila oči. Cítila husí kůži na 
rukou, sucho v ústech. Nevnímala automatické couvání vzad. Pa-
nická hrůza drobečka plně paralyzovala. Chtěla křičet, z plných 
plic řvát. Nezmohla se na jedinou hlásku. Šokovaný pohled upíra-
la neustále na šílený přízrak ve větvích. Její pohyb vzad připomí-
nal zpomalený film.

Strach s hrůzou malinko povolily a z jejího hrdla se vydral ne-
lidský výkřik. Vyděšení ptáci vzlétli pryč. Poslední krůček zpět. 
Kámen na okraji rybníčku se stal příčinou nekontrolovatelného 
pádu do špinavé, zapáchající vody. Automaticky vystřelila ruce 
dozadu, aby zmírnila dopad.

Barbořina hlava od brady nahoru zůstala nad hladinou. Levou 
dlaň zabořila hluboko do bláta, pravou nejistě sevřela kluzkou du-
bovou větev na dně mělkého rybníčku.
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Vyděšené, vyplašené oči bez mrkání hleděly vzhůru…

*

O dvacet metrů dál, v dubové komůrce, jak místečko lásky milenci 
pojmenovali, Robert Simon vychutnával posledních pár šluků ví-
tězné cigarety. Na dokonalou skrýš náhodně narazil před lety ces-
tou z práce. Nikdy se nepochlubil, že za objevem stála začínající 
střevní chřipka. Dubové větve sahající pomalu k zemi spolu s při-
lepenými keři tvořily neproniknutelnou hráz. V jednom místě byl 
tajný vchod. Uvnitř komůrky vládlo přítmí. Nebylo vidět ven ani 
k rybníčku, kam si po vzájemném milování Barbora odskočila. 
Temné, ale pro nevěru dokonalé místečko; pro milence uvázané 
v manželství a bydlící v malé zapadlé vesničce na hranici. Jméno 
obce – Pomníček – mluví za vše. Bohem zapomenutou osadu po-
hlcoval zanedbaný les patřící církvi a vojsku.

Robert Simon, středně vysoký, o šest let starší než Barbora 
Hortová. Hnědé vlasy bez šedin nezbedně tančící všemi směry, 
orlí nos, zelenkavé oči, na paži měl vytetovanou mořskou pannu. 
S přibývajícím věkem přibíral na váze, ale stěží ho nazvat usedlým 
fotříkem. Na tváři měl třídenní strniště. Manželka Anna, účetní na 
volné noze, a syn Tomáš, v současnosti student v Anglii, který se 
už netoužil vracet domů. Samoty si užil v Pomníčku dost a dost.

Poslední výdech kouře z plic. Vzpomínkou se zatoulal k po-
čátku mileneckého vztahu s Barborou. První měsíce jí měl pl-
nou hlavu. V noci divoké sny, ranní probuzení vedle polomrtvého 
vztahu. Co syn odjel do Londýna, Anna se ještě více zatáhla do 
sebe. Když deprese nabrala na síle, zmizela do vedlejší vesnice 
ke své léčitelce duše. Dokonce tam občas i přespala a Robertovi 
zavolala psycholožka, že Anna se vrátí domů, až bude v pořádku. 
Začal žárlit – on, který byl sám nevěrný.

Pravou nohou zašlápl špaček do země. Tak, jde na to! Finále 
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vztahu, jež několikrát odložil, se blíží. Krásné tři roky, ale nako-
nec se z toho stal obyčejný zvyk, možná zlozvyk, podobný útoku 
nikotinu na mozek. A to zimní odmítnutí, které mu uvízlo v hlavě!

Vyrazil za Barborou k břehu rybníčku. Z korun dubů doléhalo 
dolů štěbetání sluncem probuzených ptáků… Znenadání přírod-
ní idylku rozřízl hrdelní výkřik. Robert ztuhl. V hlavě mu vřelo, 
myšlenky se točily. Rychle vyšel, posunul na stranu košatou vě-
tev. Napřed si Barbory nevšiml. Nakonec její hlavu, vyčuhující 
z vody u břehu, spatřil. Temné, vystrašené oči prozrazovaly pro-
žitou hrůzu a děs. Spěchal jí na pomoc. Navzdory červnu nebyla 
voda sluncem prohřátá, protože mohutné koruny paprsky téměř 
vůbec nepropouštěly.

Barbora zmobilizovala síly a nepatrně zklidněná přítomností 
Roberta ztěžka vyprostila levou ruku z bahna. S třesem, napnutou 
paží a vystrčeným prstem ukazovala na původce zděšení. Robert 
kousek popošel, otočil se a vzhlédl ve směru rozkomíhaného uka-
zováčku. Šok! Vytřeštil oči, ústa otevřel hrůzou…

„Do prdele! Proboha, co to je?!“ konsternovaně zařval a cou-
val směrem k Barboře. Ztráta rovnováhy na břehu měla za násle-
dek jeho pád po zádech do studené vody.

*

Oliver Evans svírá volant oktávky a spěchá s dcerou Veronikou 
z Říčan u Prahy na stanici metra Háje. Maturitu holčina úspěšně 
zvládla a vysněná cesta vlakem do Paříže s pár spolužáky před ní. 
Zaspali a otec honí čas. Po šesté hodině ranní je směr na Uhří-
něves celkem průjezdný. Šlape na plyn, Verunka se křečovitě drží 
popruhů batohu a přerývaně dýchá. Pryč jsou všechny rozpory 
a doba psycha, kterou před měsíci otec zapříčinil.

Ručička tachometru ukazuje sto padesát. Jede úsek s přehle-
dem nejrychleji. Najednou v řízení škublo, volant se zasekává. 
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Dupe na brzdu, ale pedál nereaguje. Ruční brzda nejde vytáhnout 
ani o milimetr. Kvalt je zablokovaný na šestce, řadicí páku snad 
někdo zavařil. Auto začíná nepochopitelně zrychlovat a zvolna 
se stáčí vlevo. Protijedoucí vozy troubí, řidiči agresivně rozha-
zují rukama a na poslední chvíli uhýbají. Oliver zkouší vše znovu 
a znovu. Marně…

Oktávka míří neodvratně do protisměru. Před nimi kamion. 
Verunka, nepopsatelně vyděšená a absolutně neschopná slova, 
sedí neuchopitelnou silou zaražená do sedačky. Prsty drtivě svírá 
popruhy. Nedbá na popraskané pěstěné nehty. Tak si na nich vždy 
zakládala. Kamion se blíží. Jeho řidič už zpozoroval nebezpečí, 
ale vůbec nezpomaluje. Jen troubí a problikává dálkovými světly.

„Dělej něco!“ řve Verunka, jež má na čele nepřirozeně naběh-
lé žíly.

Rozpoznávají zděšený obličej řidiče rumunského kamionu. Vše 
probíhá rychlostí blesku. Oslnivá dálková světla. Ohlušující náraz. 
Bolest pronikající tělem. Nafouklé a vzápětí propíchnuté airbagy. 
Pach benzínu, praskot plechů a kostí. Kamion tlačí osobák před 
sebou, oheň jisker lítá od asfaltu. Najednou změť hrůzných zvuků 
a obrazů mizí. Ticho a tma. Úplná tma. Pražádný proužek světla…

Oliverovy oči bezradně bloudí temnotou, dech má zrychle-
ný. Celý zpocený a vyděšený hledá kolem sebe Verunku. Nic, jen 
naprosté ticho a neproniknutelná tma… Musí zavolat manželce 
Dianě. Šátrá kolem sebe. Úspěch! Bere mobil do ruky a poslepu 
volí naučenou zkratkovou kombinaci. Na druhé straně se ozývá 
vyzváněcí tón. Dýchá rychleji a rychleji. Srdce běží snad poslední 
závod…

„Haló, Evansová,“ ozval se ospalý hlas po pátém zazvonění.
„Diano, měli jsme s Verunkou autonehodu…! Nemůžu ji tady 

nikde kolem sebe najít…! Jsme někde před Uhříněvsí… Prosím, 
zavolej pomoc.“ Poslední slova ze sebe Oliver sotva dostal. Stres 
omezoval kapacitu jeho plic.
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„Proč je Verunka s tebou…? Kde se tam vzala?“ Šok Dianu 
zprudka posadil na posteli, otevřela oči. Srdce zrychlovalo údery, 
do hlavy se jí valila krev, nepříjemný pocit obracel žaludek.

„Vezl jsem ji na metro… Jede se spolužáky do Paříže, jak chtě-
la…“

„Do jaké Paříže? Co se stalo? Kde je Verunka? Cos jí udělal, ty 
hajzle?!“ křičela hystericky do telefonu.

Dveře od ložnice se otevřely a dovnitř vtrhla vystrašená Verun-
ka v noční košili. Diana na ni pohlédla jako na zjevení. Točil se 
s ní celý svět.

„Co je, mamko, co se děje?“ Dcera rychle přiskočila k posteli 
a chytila mámu za ruku.

„Proč nám to děláš…? Proč nás ničíš?“ zavzlykala Diana 
a psychicky zlomená se sesunula na koberec. Telefon upustila.

Oliver ze sebe nesouvisle vydrmolil: „Já nevím, co se stalo… 
Všechno bylo tak živé…“ V černočerné tmě se už vzpřímil na 
posteli. Marně hledal silnější zdroj světla.

Verunka mobil z koberce zvedla a repráčky si umístila co nej-
blíže k ústům. Na displeji zářilo: OLIVER. Okamžitě věděla, kte-
rá bije. Drsně účtovala: „Tak ty nevíš, co se stalo…? Největší prů-
ser je, že ty seš živej a terorizuješ nás! Kéž bys zdechl a my měly 
od tebe svatej pokoj, ty hajzle zasranej! Nejsi můj otec, už si to 
jednou provždy zapamatuj a zapomeň na nás!“ dořvala vytočená 
na nejvyšší míru a vztekle zmáčkla tlačítko ukončení hovoru. Od-
hodila mobil na postel a objala třesoucí se matku. Začátek týdne 
nemůže být horší…

*

Bizarní podívaná v bizarním prostředí nepřívětivého studeného 
rybníčku a strašidelných prastarých dubů. Barbora se čím dál 
víc drkotala zimou, zděšený pohled směřovala do větví. Nebyla 
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schopná se vyškrábat na břeh. Roberta, spolusedícího ve vodě, ne-
vnímala. V duchu si přehrávala dva obrazy. Obývací pokoj doma. 
Naproti vstupním dveřím obraz umístěný přesně mezi dvěma 
okny. Návrat myšlenek do reality a stejný obraz vidí ve větvích. 
Touží po probuzení. Kéž by se nacházela v děsivém snu!

Robert taky nevěřícně pozoroval hrůzu před sebou. Neviděl 
výjev poprvé. Nepříjemný pocit přebíjel chlad a zápach vody. 
Při pádu vzad ponořil pod hladinu i hlavu, kterou pokryly zbyt-
ky tlejícího listí. Rozhlížel se kolem sebe, zda někoho nespatří. 
Prohledával důkladně zrakem okolní břehy. Nikde nikdo. Pouze 
všudypřítomný strach lezl pod kůži.

Barbora srovnávala detaily obrazu v obýváku, utkvělých v pa-
měti, s realitou před sebou. Ráno, před odchodem, si všimla prázd-
ného místa na zdi. První myšlenka: manžel prodá nejcennější věc, 
jež vlastní, a konečně nebudou muset obracet každou korunu. Od 
smrti tchyně před třemi lety, dotující domácnost Hortových, svíra-
ly manžele neustálé finanční potíže. Co teď bude dělat?

Děsivost reality představovalo tělo Barbořina manžela Adama 
Horty, naaranžovaného v koruně dubu, podle jeho nejcennějšího 
obrazu: Ježíš ukřižovaný v rajské zahradě. Visel šikmo vzhůru, 
zhruba tři a půl metru nad zemí. Strnulé, nehybné oči, hruď bez 
ochlupení. Ustupující vlasy zakrývala trnová koruna a choulosti-
vé partie bederní rouška; vše umně spletené z dubových větviček. 
Hřeby z ukřižování nahradily temně zelené lístky. Pokožku měl 
nepřirozeně bílou, úplně stejně jako na obraze doma. Nebylo vidi-
telné připevnění k větvím, což zvyšovalo mysterióznost okamži-
ku. Hruď se nepohybovala důsledkem nádechů a výdechů, oční 
víčka nemrkala, údy nehybné, ústa navždy umlčená. On nežije! 
To není možný! Barbořiny oči vlhly, slzy bolesti jí nekontrolova-
ně stékaly po tváři.
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*

Jas displeje mobilu zhasl. Opětovně se místnost ponořila do na-
prosté tmy, kterou Oliver Evans uměle vytvořil, aby bojoval s pře-
chodnou insomnií. Doufal, že přechodnou, jak ho přesvědčoval 
v léčebně jeden psycholog, jenž stejně jako on léčil osobní problé-
my chlastem. Červen nabízel nejvíce dne a nejméně noci. Špatné 
období pro nespavce. Okna a dveře v pokojíku zatemnil koupenou 
textilií. Nerudný recepční vydal klíč od nejklidnějšího pokoje na 
konci patra levné ubytovny až po menším úplatku.

Seděl na posteli, hlavu svíral v dlaních. Vnímal propocené 
tričko a mokré vlasy. Další živá noční můra. Psychicky zdeptaná 
budoucí exmanželka – patrně zabil poslední možnost korektního 
přátelství. Vztah s dcerou? Sám slyšel tvrdá slova, že otcův pobyt 
mezi živými brání jejímu štěstí. Všechny problémy Veroniky za-
čaly kvůli němu. Jedna listopadová neděle v cizině. Jeden průser, 
v němž se ocitl nevinně, ale spousta lidí věří v opak. Zhroucený 
pracovní a po čase i rodinný život. Ty noční můry. Tak reálné, 
hrozně reálné! Pozůstatek doby, kdy alkoholem řešil vše špatné. 
První liga v chlastu. Propadl se na samé dno společnosti. Býval 
vážený, uznávaný. Nakonec ho manželka vyhodila ze společného 
domu se slovy „Seš jenom smradlavé, neužitečné hovno!“

Díky kolegovi, který patřil k jedněm z mála těch věřících v jeho 
nevinu, získal šanci na pracovní restart. Peněžně i pracovně sešup, 
ale za poskytnutou šanci je vděčný. Zároveň bojoval se strachem. 
Metropoli střídají České Budějovice. Psychicky zůstává v loji.

Vzpomínal na dětství v Praze, plném cizích slovíček, návštěv 
muzeí, památek a kin. První slova vyřčená česky i anglicky. Do 
deseti let zvládl základy francouzštiny a italštiny – země otcovy 
předchozí působnosti.

Oliver Evans seděl na rozvrzané posteli jako hromádka neštěs-
tí. Hnědavé zplihlé vlasy měl přilepené k sobě, dlaně skrývaly 
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podlouhlý obličej a oříškové oči, frajerský knírek dávno shodil. 
Konečně zvedl svých sto osmdesát tři centimetrů a devadesát kilo 
živé váhy. Pár měsíců zhýralého života mu nadělilo pivní mozol.

V jediné stařičké skříni sebral ručník a vydal se do společných 
sprch. Ode dveří slyšel pípnout mobil. Pustil kliku a se strachem 
udělal pár kroků k nočnímu stolku. Hlasitě si oddechl. Na displeji 
svítilo jméno nového šéfa. Otevřel zprávu a přečetl krátký, suchý 
vzkaz:

Vas nastup se odklada na stredu 8:00 kpt Tamanek musel k le-
kari Adler

*

Zimou ztvrdlé Barbořiny prsní bradavky bodaly Roberta do bři-
cha. Zpěv ptáků nabíral na síle. Po vyplašení neuvěřitelným za-
ječením přiletěli zpět. Žádné další zvuky. Teplota nízká, zatím 
pouhých třináct stupňů. Chlad lezl do morku kostí. Navzájem si 
rukama třeli záda. Mokré oblečení rozvěsili ve větvích komůrky.

Čtvrthodinka uplynula od okamžiku, kdy Robert vytáhl Bar-
boru ze studené vody. Stále strnule zírala směrem k nehybnému 
tělu manžela. Nechápala, nevěřila, cítila šílený strach a bezmoc. 
Slzy jí stékaly po tváři. Rozmazané líčení nepěkně upravilo milou 
tvářičku.

Při procházení pod visícím Adamem jí Robert musel pevně se-
vřít zápěstí a násilím odtáhnout do komůrky. Tam Barboru rychle 
svlékl, poté sebe, až zůstali před sebou poprvé nazí. Po třech le-
tech mileneckého vztahu nastala premiéra vzájemné nahoty. Věř-
te, že by raději nynější nucený striptýz vyměnili za pobyt doma, 
mezi čtyřmi bezpečnými stěnami. Kdyby jen u rybníčku nezůstali 
tak blbě uvěznění. Kdyby nespadli do vody…

Robert nečekaně dostal možnost prohlédnout si nádheru zimou 
prokřehlého Barbořina těla. Proč si holku nikdy nevzal domů do 
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postýlky, když drahé polovičky zmizely pryč? Vnuknutou myš-
lenku v nastalé situaci musel nechat z hlavy odplout, ale i přes 
děsivou situaci cítil lehké brnění chtíče.

„To je hrozný, co se stalo,“ prolomil Robert mlčení. Od doby, 
kdy se spolu začali milovat, nepadlo mezi nimi slovíčko.

„Co budeme dělat?“ špitla Barbora. Působila neuvěřitelně 
drobně a zranitelně. Stále jí hlavou vířily myšlenky. Co se vůbec 
stalo, proč se to stalo a může za to? Zmatenost.

Manžel Adam se tvrdohlavě snažil prosadit jako malíř, ale 
škoda mluvit… Pokus o impresionistický autoportrét v podobě 
Ježíše ukřižovaného v rajské zahradě mohl znamenat začátek zář-
né kariéry, avšak on obraz odmítal prodat či půjčit. Srdeční zále-
žitost, jež přinášela spoustu možností. Řada potenciálních kupců, 
kolegové radící, aby pokračoval ve svém stylu impresionismu, ale 
Adam se zhlédl v precisionismu, stylu téměř století zaniklém. Ob-
razy na pohled pěkné, reálné, bohužel téměř bezcenné… Posled-
ní půlrok nenamaloval v podstatě nic. Vše, co v předmětné době 
vytvořil, zničil. Vnitřně byl smutný, zatažený do sebe. Kamarádů 
od kumštu se stranil. Čelil nepříjemným otázkám ve stylu: „Jak se 
daří?“ – „Na čem děláš?“ – „Kde a kdy budeš zase vystavovat?“ 
Zůstal v kontaktu jen s jedním jediným, spolužákem a pomalu 
bratrem z akademie…

*

Pár stovek metrů od Olivera Evanse kapitán Tamánek, budoucí 
nadřízený, zvolna přicházel k rodinnému vozu. Středně vysoký 
pětačtyřicátník, zavalitější příznivec folku a dobrých filmů. Ustu-
pující blond vlasy s šedinami u uší, bradavička u rozpláclého nosu 
a žluté obočí nad upřímnýma modrýma očima. Na prsteníčku po-
řád nosil snubní prsten – jak jen tlačil s nabranými kily od svatby! 
Lojzu Tamánka doprovázel starostlivý a zároveň soucitný pohled 
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manželky, která stála na schodech před jejich rodinným domkem. 
Vyrážel vstříc odkládané návštěvě lékaře. Rok a půl statečně pro-
blém odsouval, ale včera večer kapituloval a Lidušce slíbil, že 
zítra už konečně půjde.

„Nemám jet s tebou? Dodat ti podporu?“ Manželka nahodila 
do tváře výraz, jejž opravdu nesnášel. Opatrovnice mimin tomu 
říkal. Samozřejmě jen pro sebe a potichu.

„Ne, neboj, půjdu tam… Ahoj.“
„Držím palce, a kdyby něco, tak zavolej!“ Zaťaté pěsti Liduška 

vymrštila nad hlavu.
Urychleně sedl za volant, aby neprodlužoval trapné divadlo na 

ulici. Nastartoval a bez blinkru vyrazil prudce vpřed. Ve zpětném 
zrcátku spatřil naštvaný manželčin výraz. V duchu ji slyšel: „Jeď 
pomalu a opatrně!“ Dcery bývají většinou z domu pryč, a tak sna-
hu o výchovu odnáší on. On, který velí jedné ze dvou skupin vy-
šetřování násilných trestných činů krajské kriminálky v Českých 
Budějovicích. No jo, vzal si učitelku…

O dva roky starší Liduška se starostlivostí sobě vlastní pozoro-
vala rychlý odjezd manžela. Na sobě měla jednoduché květované 
šaty na ramínka s délkou pod kolena – jde přece učit… Vzpříme-
né držení těla, rovnoměrně opálená, s bílými korálky na úzkém, 
dlouhém krku. Radostné oči, přísné obočí a úsměv herečky. Za-
chovalá figura díky pravidelnému cvičení. Krátké, rovné vlasy, 
vysoké čelo bez vrásek. Akční, energická, protipól ke zdánlivě 
klidnému Lojzovi.

*

Robert před minutkou opustil Barbořino objetí. Musel vystrašené-
ho drobečka dlouho přemlouvat, než se osvobodil z pevného se-
vření. Sklesle stála na místě a upřeně pozorovala placatý nehezký 
kámen na zemi.
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Pořád byli nazí, ale pokožka obou už trochu oschla. Robert se 
racionálně rozhodl vykroutit přebytečnou vodu z rozvěšených 
svršků. Právě ždímal svou košili. Pootočením vpravo objevil 
zapomenutou letní bundu. Suchá bunda! Že si jí nevšiml dřív! 
Rychle ji sundal z větve a suchý svršek putoval k Barboře. Bez 
sebemenšího nápomocného pohybu si ji nechala přehodit přes 
ramena. Ještě malinko a zmizela by celičká. Tristní pohled. Snad 
větší teplo, snad plynutí času jí rozvázalo jazyk.

Špitla: „Proč to udělal?“ Nespouštěla oči z placatého kame-
ne.

Robert přestal ždímat košili a překvapeně se na Barboru za-
díval. „Snad kdo mu to udělal…? Sám by se tam Adam neza-
věsil.“

Nesouvisle ze sebe dostala: „Já si myslím, že to on… on 
sám… On se o nás dozvěděl a chtěl mě potrestat.“

„Barčo, to nebude sebevražda. Někdo o nás dvou ví a chce 
to na nás hodit… Necháme trochu oschnout hadry a rychle mi-
zíme,“ hlasitěji zdůraznil a automaticky se rozhlížel kolem, ale 
z komůrky nic neviděl.

„Proč by to někdo dělal…? Já si myslím, že to vymyslel 
a udělal sám,“ byla nadále přesvědčená o svojí vině.

„To je blbost! Proč by lezl do větví a tam se sám zabil…? Co 
nejdřív padáme pryč!“

Barbora Roberta probodla očima. „Ho tady nemůžem jen tak 
nechat… Co když si jenom vzal prášky na spaní, aby vypadal 
jak mrtvej… nebo dostal infarkt z té zimy?“

„Je mrtvej, bohužel, Barčo, je úplně mrtvej… Dost dlouho 
jsem se na něj díval a absolutně žádnej pohyb. Ani ťuk… Sebe-
reme hadry a mizíme. Pokud ho nějakej hajzl zabil, tak jenom 
čeká, až zavoláme policajty a budem se v tom plácat!“

„Nemůžem ho tady jenom tak nechat, proboha! Vždyť je tady 
taková zima a on není oblečenej… Vždyť bude nemocnej.“
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„Prober se! On už nikdy nebude nemocnej, on je úplně mrt-
vej!“ zavrčel vztekle Robert. „Víc mrtvej už být nemůže.“

Další dohadování usekly blížící se kroky od cesty k vojen-
skému prostoru. Najednou zavládlo ticho. Robert se strachem 
odsunul na stranu závoj větví. Ne moc. Zastřeně spatřil muže. 
Poznal jej. Co on tady pohledává…?

*

Plná čekárna. Lojza Tamánek třel vlhké dlaně o sebe. Přemýš-
lel, zda nepřijít odpoledne… Na dveřích se vyjímal děsivý nápis 
PROKTOLOGICKÁ AMBULANCE. Upřeně hleděl na ordinační 
hodiny, na jméno lékaře.

Dveře se prudce otevřely a mladá blonďatá sestřička vese-
le zahlásila: „Pan Ťamánek?“ Vykouzlila provokativní úsměv 
a napnutě čekala, kdo půjde dovnitř.

Lojza se prsty lehce přihlásil a vstal. Do ordinace mířil kro-
kem odsouzence. Procházel kolem sestřičky, ale závan nasládlé-
ho svěžího parfému nevnímal.

Za stolem seděl mladý lékař s vlasy sčesanými vzad. „Dobrý 
den, pane Ťamánku. Pojďte dál. Detektiva z vražd jsme tady 
ještě neměli.“ Byl ten úsměv upřímný, nebo posměšný?

„Tamánku, ne Ťamánku,“ rozzlobeně podotkl kriminalista.
„Pardon, sestřička si patrně špatně zapsala vaše jméno, které 

jí nadiktovala vaše asistentka,“ hasil pokorně lékař.
Sestřička zavřela dveře, mimikou v obličeji a pokrčením ra-

men dala najevo omluvu.
„To nic. Mám prostě příjmení, které svádí.“
„Vaše asistentka říkala, že vyšetřujete případ, kde nesmíte 

ztrácet čas. Takže kalhoty a spodky dolů a nestyďte se říct, co 
vás přesně trápí.“ Mezi řečí lékař vypisoval data z kartičky po-
jištěnce do počítače.
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„Skoro u všech případů nesmíme ztrácet čas,“ naoko Lojza 
Tamánek omlouval svou asistentku, kterou samozřejmě neměl. 
Manželka mu zase zařídila protekci…

*

Oliver Evans z lavičky upřeně zíral na zvolna tekoucí Vltavu. 
Mrak nad duší i nad světem narušoval třpyt vodní hladiny. Po-
hlédl znovu na displej telefonu a četl:

Dnešním ránem jste překonal všechny myslitelné hranice! 
Diana se zhroutila, povolal jsem k ní lékaře. Ve vašem vlastním 
zájmu se musíme sejít. Ještě dnes! Klidně za vámi zajedu. Dok-
tor Hošťálka

Zpráva od rozvodového právníka manželky Diany k němu 
doputovala pět minut po hovoru, jímž rodinu vyděsil. Náhoda? 
Věřil intuici. Oliver ve svém adresáři vyhledal číslo na souse-
da z Říčan, dlouholetého kamaráda, zaměstnance druhé největší 
tuzemské banky. Hned od začátku z Luďka cítil značný odstup 
– patrně se s manželkou dohodli, koho z přátel hodí v budoucnu 
přes palubu.

Najel na meritum zájmu: „Dianu zastupuje právník a myslím 
si, že bude zároveň jejím milencem. Možná, že bydlí dokonce 
v našem domě. Diana je minulost. Chci rozvod v klidu. Jen mě 
zajímá, zda doktor Hošťálka bydlí v našem domě a jak dlouho.“

Luděk okamžik přemýšlel. „Tak popravdě, ten Hošťálka se 
mi vůbec nelíbí, ale je to záležitost Diany. S manželkou jsme 
se domluvili, že jí k tomu nic říkat nebudeme. On je takovej… 
to správný slovo… slizkej, možná vyčůranej… A to jeho auto 
vídám před vaším domem už přes rok.“

„Přes rok?“ konsternovaně vykřikl Oliver. „Jsem myslel, že 
to déle než rok nebude,“ maskoval šok z právě obdržené infor-
mace.
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„Diana mojí říkala, že jste si v manželství dali volno ohledně 
věrnosti. On ten Hošťálka nebyl jedinej, co stával před vaším 
domem… Když vaše Veronika odjela k babičce nebo jinam a ty 
jsi nebyl doma, tak se tam objevilo před doktorem pár dalších…“

Oliverovi klesla ruka s telefonem k bujné trávě pod lavičkou. 
Další slova Luděk odesílal do zeleně, než nadobro zmlkl…

S náladou se nastěhoval do suterénu. Že byl tak naivní! Ty-
pický příklad vztahové zaslepenosti, přehlížení náznaků, strachu 
z problémů. V práci se živil odhalováním lží a sám se nechal 
zmanipulovat. Že vůbec Dianě něco o řeči těla prozrazoval. To 
on ji všechno naučil! Vychoval z ní dokonalou lhářku.

Žádná lítost. Dobře jí tak, mrše! Jen po jednom toužil: všech-
no rychle ukončit a Dianu už nikdy nevidět. Toho jejího nabíječe 
právníka si dokonale vychutná…

*

Barbora otevřela ústa, ale Robert ukazováčkem u rtů naznačil, ať 
zůstane zticha. Stál deset metrů od spolubydlícího z Pomníčku. 
Vysoký elegán s prošedivělými vlasy rozepnul poklopec u riflí 
a vykonával tělesnou potřebu směrem ke komůrce. Rozhlížel se 
kolem. Doleva doprava, chvíli upřeně hleděl k Robertovi, který 
schovaný za přírodním zeleným závěsem připomínal sochu. Vidí 
mě, nebo ne? honilo se naháči hlavou.

Konečně skončil. Z trávy putoval k nebi obláček. Zip zamí-
řil nahoru, muž se otočil a vracel se zpět k silnici. Po padesáti 
metrech zastavil a opatrně se rozhlížel. Hledá někoho? Po deseti 
minutách mrkl na hodinky, pokrčil rameny a odcházel směrem 
k silnici.

„Kdo to byl?“ zeptala se rozrušená Barbora Hortová.
„Nikdo… nevím,“ zalhal Robert a obrátil se směrem k ní. 

Tvrdla jako přibitá pořád na stejném místě. Vypadala malinko 
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klidněji, zimou se již netřásla, půjčená bunda splnila účel.
„Co budeme dělat?“ vrhla vzhůru prosebné uslzené oči.
„Ještě chvilku počkáme, pak se oblečeme a půjdem zadem 

domů.“
„Nemůžem tady Adama přece nechat! Přece ho nemůžem ne-

chat viset na tom stromě… Přece… přece…“ Slova došla.
Robert se pokusil o racionální uvažování. „Přemýšlej… Po-

kud by se zabil sám, čemuž teda absolutně nevěřím, tak je mrtvej 
a už mu nepomůžeš. Pokud ho někdo zabil, tak když to nahlásí-
me, jak potom budeš vysvětlovat, že jsme ho našli zrovna my? 
Proč jsme byli právě tady, kam nikdo nechodí…? Budou se ptát, 
co jsme tady spolu dělali.“ Zrak sklopil k zemi, kde hledal své 
zašlapané špačky od cigaret. Musí nepříjemný důkaz sesbírat. 
Nadechl se a pokračoval: „My vám teda řeknem pravdu. Šukali 
jsme tady spolu a nebylo to poprvý a někdo jiný zabil jejího man-
žela a narafičil to na nás… Kdo tomu, Barčo, uvěří…? Kdo?“ 
Snad argumenty vezme v potaz a přistoupí na jeho řešení.

„Ale nemůžem ho tady přece jen tak nechat,“ trvala nesmysl-
ně na svém. „Co budeme dělat?“

V komůrce zavládlo úplné ticho. Zmatenost a strach drobečka 
pohlcovaly. Barbora myšlenkami bloudila mimo nastalou realitu 
a nevnímala Robertovu snahu o navlékání vlhkých svršků. Teplo 
pod bundou opět vystřídal chlad. Konečně byla oblečená. Zbýva-
lo odstranit rozmazané stíny a prsty učesat rozcuchané vlasy… 
Výsledek byl nevalný.

Robert rychle na sebe hodil studící oděv. V kapse kalhot zku-
sil štěstí, ale cigarety byly rozmočené a zapalovač na vyhození. 
Nesmí zapomenout na sesbírané špačky od cigaret, které při ob-
lékání odložil na hliněnou zem. Minul Barboru, procházel pod 
mrtvolou Adama ve větvích a hledal na břehu možné pozůstatky 
stop. Nikde nic. S přivřenýma očima propátral protější břeh – 
pusto prázdno. Otočil se a vyrazil zpět za uzlíčkem nervů.
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Barbora stála jako hromádka neštěstí. Znovu plakala. Třásla 
se. „Co budeme dělat? Nemůžem ho tady přece nechat,“ zašep-
tala vystrašeně.

„Musíme ho tady nechat. To přesně chce ten hajzl, co to udě-
lal… Abysme zavolali policajty a plácali se v tom… Jak chceš 
někoho přesvědčit, že v tom nemáme prsty…? Jediná šance je vy-
padnout domů, zapomenout na to, že jsme tady dneska byli. Nikdy 
jsme tady nebyli! Nikdy! Jasný?“ Vložil důraz na poslední slova 
a po celou dobu neuhnul přímým pohledem z protějších temných 
očí. Rukama pevně sevřel její úzká ramena a dodal: „Barči, nikdy 
jsme tady nebyli, nic jsme spolu nikdy neměli. Známe se jen ze 
společných návštěv.“

„To je ti podobný. Myslíš jenom na sebe… Tam ale visí můj 
manžel a už nikdy nebude nic jako dřív. Tebe to nebolí. Ty myslíš 
sobecky jenom na sebe a hlavně aby se nepřišlo na to, žes mě tady 
šukával, a teď je tady mrtvej můj Adam… Ty máš jenom jedinou 
myšlenku: rychle pryč a nikdy jsem tady nebyl, abys náhodou ne-
měl problém…“ Schovala hlavu do dlaní a začala hlasitě vzlykat.

„Musím sobecky myslet i za tebe. Až budeš schopná jednat bez 
rozrušení, tak mi dáš za pravdu… Teď se seberem a jdeme zadem 
domů! Jasný?“ Spolu s rozkazem uslyšel poblíž silné zapraskání 
větví. Oba ztuhli…

*

„To jsi tedy profesionál, debile!“ ulevil si Oliver Evans. Stále se-
děl na lavičce u Vltavy a nevšiml si důchodce, který venčil hně-
dého kokršpaněla.

Holohlavý muž se zastavil a vrhl po směru hlasu nechápavý 
pohled. „To bylo na mě?“

„Ne, vůbec ne. Jen jsem se právě dozvěděl, že jsem byl v man-
želství půl života za debila.“
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„To nejsi sám, hochu.“ Bez mrknutí oka důchodce trhl vodít-
kem a líně odkráčel.

Oliver získával bojovnější náladu. Upřeně pohlížel na třpyt 
vlnek Vltavy, mobilem lehce poklepával o dlaň levé ruky… Po-
kývl hlavou. Bleskurychle napsal zprávu doktoru Hošťálkovi, 
rozvodovému právníkovi manželky Diany a nasazovači parohů.

Dnes v 18 h v Ceskych Budejovicich restaurace U Motyla
Do minutky pípla odpověď: Budu tam Buďte střízlivý
„Tak tu poznámku o střízlivosti ti určitě osladím!“ slíbil Oliver 

sám sobě. Do myšlenek se mu vetřela vzpomínka na mrtvé oči 
dvou kolegů ze skupiny lovců lebek. Horká Kostarika, hotelová 
restaurace. Vpád maskovaného muže a následná střelba… Pevně 
sevřel víčka a na chvíli se ponořil do nejhoršího období života.

Dost! Hluboce se nadechl, záda opřel o dvě laťky lavičky a na 
mžik času zrakem vyhledal slunce. Musí požádat bývalého kole-
gu z vnitřní rozvědky o pomoc. Vyměnil simky v telefonu a zkusil 
štěstí.

„Jsem rád, že ses konečně ohlásil. Sám bych ti zavolal,“ zazněl 
programově upravený mužský hlas.

„Ahoj, už jsem v pohodě. Díky za vše. Potřeboval bych projet 
jedno jméno a zjistit jeho slabiny.“

„Není problém… Něco se začíná rýsovat v tvém případu. To ti 
musím říct. Nebudeš věřit.“

„Povídej, co se děje?“ vyhrkl Oliver s probuzenou zvědavostí.
„Při sledovačce u jednoho rozkrývání se zabavila simka 

a fleška se zajímavou nahrávkou.“
„Co tam bylo?“
„Stojí to za to. Ze simky bylo volaný několikrát do Kostariky.“ 

Druhý hlas Olivera držel v napětí. „… a na flešce byla tajně nahrá-
vaná Petra Bezděčná…“ Protějšek čekal na reakci.

„To si děláš srandu? Proč by někdo nahrával manželku našeho 
kolegy?“
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„Někomu vadilo čmuchání lovců lebek v Kostarice a ten ně-
kdo potřeboval vědět, kde přesně jste.“

„To myslíš vážně?“ zmohl se Oliver pouze na nevěřícnou re-
akci.

„Myslím. Pamatuješ na poslední skajpování Jirky Bezděčnýho 
s manželkou, jak jsi jako šéf mise nebyl rád, že prozradil název 
hotelu, kde jste ubytovaní?“

„Ano, matně.“
„Ten, který všechno nahrával a teď zahřívá vazební kavalec, 

v té chvíli seděl vedle Petry a název toho hotelu do hodiny ozna-
moval do Kostariky.“

Oliver konsternovaně seděl, nepřítomný pohled směroval na 
zvolna proudící Vltavu. To není možný!

Zastřený hlas zmlkl, ale když se odezvy nedočkal, pokračoval: 
„Předával to parchantovi, kterého jste měli dotáhnout domů. A ta 
spojka u nás měla napojení na… A to neuhádneš!“

„Tuším… Vysoký volební preference, opoziční politik, mož-
ný nástupce našeho nejvyššího,“ hlesl Oliver a nevěřícně zavrtěl 
hlavou.

„Trefa! Tebe bude na nějaký Budějky škoda.“
„Opravdu síla, chlape. Kvůli tomu parchantovi, který se uklidil 

do Kostariky, jsme celou tu misi podnikali.“ Ztišil se, aby kolem-
jdoucí nevystrašil, a smutně připomněl: „Nakonec jsme se vraceli 
zpět se dvěma kolegy v zinkových rakvích.“

„Jak k tomu bude něco dalšího, dám vědět. Ale tvůj návrat se 
blíží.“ Zastřený hlas se na chvilku odmlčel. Poté tajemně dodal: 
„V pevnosti je kolem toho velký poprask. Vrchnost má bobky 
z novinářů. To si nedovedeš představit.“

„Naše vrchnost má největší strach z vrchnosti nad sebou. 
Doufám, že bude následovat politická poprava a ten lump skončí 
v kriminále… Kluky to už nevrátí, ale trocha spravedlnosti může 
pomoct.“ Oliver mohutně vzdychl, vzpomínka zabolela. Vzhůru 
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k počátečnímu důvodu hovoru. „To jméno, které potřebuji dů-
kladně projet, je Rudolf Hošťálka, právník mojí ženy a současný 
obyvatel mojí postele a domu.“

„Mám zapsáno. Těch se stejným jménem moc nebude. Po 
obědě budeš mít detaily… Ta si teda pospíšila,“ udiveně dodal 
zastřený hlas. „Zase někdy příště a měj se fajn!“

„Díky za všechno. Ahoj kamaráde!“ Oliver vyměnil simky, 
zastrčil telefon do kapsy, zvedl se a kráčel pomalu směrem k ru-
chu města. Návrat k horké Kostarice svíral jeho žaludek…

*

Robert Simon úlevou vydechl. „To byl divočák. Kousek odtud je 
kaliště a tam chodí.“ Hladil Barboru po téměř vysušených vla-
sech, aby ji uklidnil.

„Víš to jistě…? Já mám strach.“
„Neboj, vypadnem odtud a bude líp… Půjdem radši přes les. 

Ty vyjdeš první a já půjdu kousek za tebou.“
„Já nechci jít sama. Strašně se bojím… Já tě potřebuju.“
„Nesmí nás spolu nikdo vidět. Nemůžeme si zavolat… Když 

tohle dodržíme, tak nás ten hajzl, co to Adamovi udělal, neohro-
zí.“

„Tebe neohrozí! O mně si snad nikdo nemůže myslet, že bych 
něčeho takovýho byla schopná.“ Strach vyměnila za bojovnost.

„Nás neohrozí, nás, nás!“ opakoval důrazně Robert.
Barbora se malinko uklidnila a začala myslet pragmaticky. 

„Adam si měl půjčit od otce peníze. Nemám doma ani korunu… 
Nemáš něco u sebe nebo nechtěl bys od nás zase něco koupit?“

Robert zalovil opatrně v pravé zadní kapse notně vlhkých ri-
flí. „Musíš si je doma usušit…“ Podal jí dvě bankovky.

„Díky moc,“ zašeptala vděčně Barbora. „Já teda půjdu na-
před, ale běž hned za mnou, jo…? Prosím.“ Vymanila se z objetí, 
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lehce milence pohladila po bocích a nahodila prosebné oči.
„Jo… Drž se, Barči, buď silná!“
Bojácně se nadechla a vykročila směrem k rybníčku. Prošla 

pod Adamem ve větvích, zabočila vlevo a mířila podél břehu smě-
rem k domovu. Vysoká tráva drobečka pohlcovala. Na konci ryb-
níčku navázala na lesní pěšinku. Po celou dobu se neotočila, zadr-
žovala nervozitou dech, ale pokračovala hrdě dál. Silueta drobné 
ženy zmizela v lese. Robert vyrazil.

Konečně uviděla svůj dům! Barbora otevřela branku, která už 
roky nešla zamknout, a scházela zahradou dolů. Sehnula se k zá-
honku s jahodami. Pár si jich natrhala do hrsti a vydala se do 
bezpečí.

„Letos jsou jahody krásně sladký, že?“ ozvalo se znenadání za-
křičení ze sousední zahrady. Barbora sebou leknutím prudce trhla, 
až jí pár jahůdek vypadlo z dlaně. Ohlédla se. Vzadu u plotu stál 
soused Jabloňka. Typický slamáček na hlavě, vždy hladce oholen, 
lesklé hnědé oči, ostře řezané rysy tváře, ubývající vlasy předpi-
sově zastřižené na pár milimetrů. Zachovalý starý pán. Od loňské 
smrti manželky byl rád za každé prohozené slovo.

Robert zaslechl hlas Barbořina souseda v poslední chvíli. Ještě 
dva kroky a ocitl by se v jeho zorném poli. Potřeboval jít o tři 
zahrady dál.

Pomníček, na orientaci jednoduchá víska. Jediná ulice, na kon-
ci které se obtáčela smyčka pro autobus. Po pravé straně stálo 
jedenáct domů; hned ve druhém bydlela Barbora, v pátém pak 
Robert. Po levé straně třináct domů a místní potůček. Kanaliza-
ce i vodovod chyběly, plynofikace neproběhla, kostel nikdo pro 
těch pár věřících nepostavil, hospoda a pořádný obchod zůstávaly 
snem. Ale co by pouhých šestašedesát místních obyvatel chtělo 
po této bohem zapomenuté díře? Dokonce i o místa posledního 
odpočinku se dělili s vedlejší vesnicí.
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*

„Zdravím, doktore, neměl jste být na dovolené?“ vyzvídal kapitán 
Zikmund Kajser. Nevšímavě prošel kolem uniformovaného stráž-
níka do bytu, kde soudní lékař ohledával mrtvolu muže.

„Jo, odpoledne jedu se ženou vlakem do Luhačovic,“ zavrčel 
nespokojeně doktor Ferulka. Poznávací znamení: obrovský rudý 
nos, brýle jako lupy, zanedbaná tvář, skelné oči a nad nimi obočí 
à la Leonid Brežněv.

„A kde je ta vaše mladá kolegyně?“ nadhodil Kajser.
„Rizikové těhotenství. Leží ve špitále a před porodem se na 

soudní už nevrátí. Takže dejte do novin inzerát, že se vyhláškou 
po dobu deseti dnů zakazuje vraždit, sebevraždit a podezřele umí-
rat, protože nebožtíky nebude mít kdo prohlížet a kuchat…“ Mezi 
řečí skládal nástroje pro ohledání zpět do zastaralé brašny. Vyšel 
před byt, kde ze sebe začal strhávat ochranný oblek.

Kajser doktora následoval a jasně ucítil odér tvrdého alkoho-
lu. „Trochu úředně: Co mi řeknete k nebožtíkovi?“ nasměroval 
k němu klasický dotaz. Rozhlédl se kolem sebe a všiml si pár 
čumilů. „Strážníku, tady má být kolem dveří uzavřený prostor! 
Žádný civil nesmí nahlížet do bytu, kde je místo činu! Okamžitě 
vyveďte ty lidi!“ zařval tak silně, až ozvěna jeho hlasu dunivě 
rezonovala schodištěm třípatrového domu.

Strážník nemusel zasáhnout, sousedé odcházeli dobrovolně.
Soudňař odříkal: „Muž po čtyřicítce, oběšený, předběžná příči-

na smrti udušení, čas smrti…,“ důležitě pohlédl skrze silné brýle 
na hodinky, „… v neděli, snad mezi devátou a půlnocí.“

„Cizí zavinění?“
„Po zběžném ohledání nepředpokládám, ale jistota až po pitvě, 

kterou já už nestihnu.“
„Doktore, pojďte sem,“ pronesl Kajser pomalu šeptem. Chytil 

ho za loket a odváděl trochu stranou. Opatrně se rozhlédl, a když 
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naznal, že jsou skutečně sami, tiše spustil: „Já vím, že jste profík, 
a když vy prohlásíte, že to je sebevražda, tak je to jistý. Starej na 
nás před odchodem do důchodu tlačí, aby bylo všechno hned ho-
tový… Nešla by udělat zpráva bez pitvy?“

„Vyloučeno. Musí se udělat toxikologie. Bez pitvy nemůžeme 
předat tělo příbuzným.“

„Nebude to zadarmo… karton kvalitní whisky,“ zkoušel Kaj-
ser jinou strategii. „Starej ze mě sedře kůži, když mu řeknu, že 
zprávu dostane možná až za čtrnáct dnů.“ Šíleně toužil po židli 
majora Adlera. Věděl, že doktor je alkoholik a správně si dávno 
měl užívat důchodu.

„Dva kartony… Musí mlčet taky havrani. Rozřežu mu hlavu, 
aby si při identifikaci a pohřbu nikdo nevšiml, že neproběhla pitva. 
Ale je to poprvé a naposled, co něco takového dělám. Toxikologii 
použiji ze starší zprávy… Nikomu ani slovo. Protokol budete mít 
do oběda v poště.“ Nečekal na odpověď a unaveně odcházel zaří-
dit převoz těla na soudní.

Kajser prožíval vnitřní radost. Stál nad sebevrahem. Pozoro-
val delší blond vlasy sčesané na prdelku, kolem krku měl pořád 
utažené pevné lano, přesně podle předpisů. Oči zatlačené, jemně 
zarostlá tvář, oblečen byl pouze v modrém tričku a v hnědých 
slipech. Patrně se chystal ke spánku. Všude bylo pečlivě uklize-
no. Jediná věc, typická pro sebevraha, chyběla – dopis na rozlou-
čenou. Avšak moderní doba s sebou nese i novátorské oznámení 
vlastní smrti – Facebook, blog… nebo taky nic.

Technici pokračovali trpělivě v ohledávání bytu a očekáva-
li rozkazy. Jasná sebevražda pro ně, ale dokud šéf neřekne stop, 
musí makat. Nic, co by ukazovalo na cizí zavinění nebo přítom-
nost další osoby, nenašli. Zatím… Půdní byt s nezvykle vysokým 
stropem, trám dělící obývací pokoj na poloviny a z něj výstražně 
visel zbytek oběšencova lana. Stejné lano leželo rozmotané v ko-
moře.
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Kajser vyzpovídal strážníka před bytem sebevraha a zjistil: 
jméno Jindřich Lavren, malíř, bydlel střídavě v Budějovicích 
a v Praze, kde učil na akademii. Svobodný, bezdětný, věk čtyřicet 
let. Tělo nalezla paní zdola, která u něj v pondělí pravidelně uklí-
zela.

*

„Jo, jo, už mám na jahůdky chuť!“ odpověděla Barbora Hortová 
zvýšeným hlasem a spěchala domů. Odsunula květináč, zvedla 
ukrytý klíč a hurá do bezpečí. Doprovázel ji úsměv souseda.

Konečně doma. Zamkla na dva západy a opřela se o dubové 
dveře. Zavřela oči. První slza na sebe nenechala dlouho čekat. 
Uzlíček nervů se postupně sesul na studenou dlážděnou podlahu. 
Chlad ji po chvíli donutil vstát a odešla do koupelny. V zámku 
cvaklo. Rychle ze sebe shodila zapáchající, vlhké oblečení, na-
pustila horkou vanu a celá se ponořila do příjemna. Vlezlý smrad 
vody z rybníčku snad bude cítit do konce života.

Zavírá oči. Myšlenkami letí do minulosti. Školní třída, osmý 
ročník, sedí samotná v první lavici. Přestávka. Ruce opírá o po-
škrábanou desku stolu. Najednou cítí cizí dlaně na hrudi. „Má 
tam lentilky, smraďoška!“ křičí spolužák Marek. Třída vybuchuje 
v jednotný smích. Do minutky schytává zásah mokrou houbou do 
obličeje. Znovu smích. Dostává facku. „To máš za tu pětku, co 
jsem dostal, trpajzlice!“ Další zásah páchnoucí houbou… Ať už 
zazvoní! přeje si přes slzy.

Návrat do současnosti. Adam je mrtvý. Mrtvý. Mrtvý! Ruka-
ma si pevně svírá hlavu. Pláč postupně slábl, nebo snad vysychal 
zdroj slz. Horká voda nahé drobné tělo zbavovala chladu. Necitli-
vost ustupovala, červeň barvila líce.

Sedm stovek od Roberta, jinak byla bez koruny. Pouze dluhy 
tížily současnost u Hortů. Cítila žízeň, ale vodu z lesa, pro niž 
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pravidelně chodí, dopila ráno. Včera měla smůlu. U oblíbené stu-
dánky byla fronta a nechtěla čekat. Že by šla sama do lesa pro 
čerstvou? Nepředstavitelné! Ze studny tekla jen užitková voda. 
Asi průsak z hnojiště od sousedů vlevo.

Co když ten, kdo zabil Adama, chce zabít i ji? Kdo to byl? 
Sama už zavrhla možnost sebevraždy. Kdo a proč? Dlaněmi dě-
lala vlnky na hladině, pohupovala nohou a přemýšlela… Starosta 
Pomníčku Jirný, kvůli jejich domu, odkud se musel stěhovat jeho 
syn? Mladý Luboš Jirný, který skončil pro dluhy v kriminále? Ol-
dřich Habar, jenž Adama poprosil, aby se podíval na kresby jeho 
nadaného vnuka Mirka? Po pár dnech manželovi drsně vyhrožo-
val. Adam to tehdy zlehčoval… Někdo jiný? Proč? Kdo ví o jejím 
mileneckém poměru s Robertem?

*

O tři zahrady dál stál Robert Simon u lesa za svou brankou. Vyso-
ké dřevěné ploty od sousedů zaručovaly luxusní soukromí. Dou-
fal, že nikdo ze sousedů nezůstal v pondělí ráno nečekaně doma. 
Vůbec nedomyslel, co řekne manželce, až spatří jeho pomačka-
né a vlhké svršky, až ucítí pach rybníčku nasáklého smrtí. Prošel 
brankou a scházel vydlážděným chodníčkem dolů. Kéž by Anna 
ještě spala, nebo lépe, kéž by jela za klientem nebo na úřad.

Využil důmyslnější skrýš než před chvílí Barbora. Klíč ukrýva-
la vydlabaná prohlubeň střešního trámku. Odemkl, otevřel a opa-
trně vstoupil. Uvítalo ho ticho.

Postupně prohlédl celý dům, ale po Anně žádná stopa. Zmize-
la! V kanceláři zůstal celkem chaos, pro manželku tak netypický. 
„Účetní znamená řád a pořádek,“ často říkávala před známými. 
Auto parkovalo v průjezdu, což znamenalo, že nesváží doklady 
k zaúčtování. V ložnici jej čekalo překvapení v podobě neustlané 
postele, dveří dokořán a županu visícího na věšáku. Robert ztuhl 
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kousek za prahem a nechápavě hleděl. Vždyť ona vždy vstala, 
ustlala postel, hupsla do županu a při odchodu za sebou zavřela 
dveře. Vždy. Nikdy nezapomněla! I když jí večer zavolal na Sky-
pe se synem, spěchala dolů, ale rituál dokončila. Věděla sice, že 
postel zůstane neustlaná jen pár minut, přesto zvyk neporušila.

Co to má znamenat? Její zhoršující se deprese? Poslední dobou 
ztratila smysl pro manželské povinnosti. Záhadná nemluvnost 
a jedině syn Annu dokázal trochu nabít…

*

„Našli jste něco?“ padl odměřený dotaz kapitána Zikmunda 
Kajsera směrem k pilným včeličkám – technikům, zakukleným 
v ochranných oblecích. Postupně všichni zavrtěli hlavou. Tělo již 
zmizelo na soudní. Když si pohne, šéfovi odevzdá hotovou zprá-
vu ještě před jeho odchodem z práce.

„Tak to tady necháme být a počkáme, jak dopadne pitva…“ 
Kajser začal zvonit klíči, aby vyhnal včeličky z podkrovního bytu 
ke schodišti. Technici mu v duchu nadávali, protože za tu krátkou 
zkušenost s ním už pochopili, s kým mají tu čest. Naopak kapi-
tán Tamánek je dokázal pochválit, povzbudit a někdy i slušně po-
pohnat. Nikdy ale policejní techniky nepřehlížel a neurážel jako 
Císař, Zrzoň, Liška ryšavá a další nelichotivé přezdívky, které si 
kapitán Kajser vysloužil během služby u jihočeské kriminálky.

„Vy můžete plnit další povinnosti! Na co tady ještě čekáte? 
Dejte si odchod a buďte užitečný někde jinde! Tady se zašívat 
nebudete!“ dostal sodu strážník, jenž kriminalistovi s opovržením 
zasalutoval a rychle mizel spolu s jedním technikem po schodech 
dolů.“

Pokus se třetím klíčem ze svazku. Dveře konečně povolily. 
Před Kajserem se odkryl pravý malířský ateliér s pronikavou vůní 
barev, pláten a porůznu pohozených ušpiněných hadříků. Jindřich 
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Lavren na první pohled miloval život a oboupohlavní nahotu. Mo-
tivy přírody s odhalenými lidskými těly se střídaly s výjevy uvnitř 
ateliéru, kde se různě proplétali muži s ženami. Kajser si v duchu 
vykouzlil reálné představy.

Ochranný oblek stále nesundal. Pomalu procházel prostorným 
ateliérem. Spousta obrazů. Některé na zemi v řadách za sebou, 
další na stojanech. Půdní zátiší dále zaplňoval jeden stůl, dvě 
židle, stará prvorepubliková masivní skříň a pohodlná zelenkavá 
pohovka. Dvě menší podkrovní okna překvapivě naháněla do-
vnitř spoustu potřebného světla. Neobjevil rádio, televizi ani ji-
nou elektroniku. Představa tvorby v naprostém tichu mu připada-
la zvláštní, ale nezpozoroval žádný obraz, kde by chyběla lidská 
postava. Všudypřítomný inteligentní tvor. Asi tvůrce rád mluvil 
s lidmi a nepotřeboval v ateliéru moderní vymoženosti.

Na stole ležela nepředstavitelná změť hadříků zamazaných od 
barev, lejster, hrnků od kávy, plastových láhví balené ledovcové 
vody a obří svícen schovaný pod spoustou vosku – zřejmě po-
třebná noční rekvizita k provozování umění. Povalující se výpis 
z banky z loňského léta. Do ateliéru paní uklízečka určitě necho-
dila. Na vrcholu všeho toho nepořádku trůnila útlá knížečka: Já 
chci přece žít! Naďa je HIV pozitivní. To by mě určitě bavilo, 
pomyslel si ironicky Kajser.

Jeho pohled se zastavil na ručičkách hodin nad dveřmi – za 
minutu devět. Musí pryč. Zajede do své oblíbené restaurace, na-
chystá podklady pro zprávu a do jedné odpoledne se vrátí do kan-
celáře. Teď bude jakože přítomen pitvě a podřízeným rozkáže, 
aby ho nerušili.

Odchodná. Sundal pokrývku hlavy. Před dveřmi se zastavil 
a pozoroval béžovou pekařskou přepravku, v níž se válely tuby 
s malířskými barvami. Vedle pohovky ležela prázdná krabice od 
bot, do které během chvíle naskládal neotevřené tuby s nápisem 
LOUVRE. Po naplnění nasadil víko. Pěkně těžké, takové barvičky.
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„Ty už je potřebovat nebudeš,“ konstatoval suše Kajser, než 
ateliér opustil.

*

Slunce od východu urazilo pěkný kus cesty a neúnavně pokračo-
valo v započatém putování směle dál. Lidé se líně vraceli z práce 
na ubytovnu. Oliver Evans seděl za rozvrzaným stolkem, upře-
ně hleděl do laptopu na obsah zprávy odeslané bývalým kolegou 
na utajenou e-mailovou adresu. Nevěřil svým očím. Prvotřídní 
gauner. Možná už doktor Hošťálka cestoval z Prahy do Budějo-
vic, a kdyby věděl, co všechno zjistil jeho protivník…

Oliver dopoledne zavítal do knihkupectví, kde zakoupil po-
drobnou mapu jižních Čech. Pak usedl znovu na lavičku na ná-
břeží Vltavy a studoval města, vesnice a možnosti dopravy autem. 
V poledne zhltl smažák v levné jídelně. Poté ještě jednou zavolal 
Luďkovi, bývalému sousedovi z Říčan.

Kdysi ho poslechl a přešel s rodinným účtem pod jeho křídla. 
Proč mu najednou banka zrušila disponibilitu k účtu psanému na 
jeho jméno? Chtěl vědět pravdu. Soused nebyl rád za další vyru-
šení, ale když se Oliver zmínil, že snad došlo k porušení zákona, 
nakonec slíbil, že mu zašle všechny výpisy za loňský rok. Hoš-
ťálka s manželkou Dianou mysleli opravdu na vše a neváhali pro 
svoje špinavosti zneužít i souseda.

Do hodiny čekaly slíbené výpisy v e-mailu na otevření. Pro 
jistotu změnil heslo, aby manželce znemožnil jednou provždy pří-
stup do své pošty.

Studoval výpisy, na kalkulačce v laptopu vše propočítával. 
Došel ke zjištění, že ti dva ho obírali celý minulý rok! Nikdy se 
nestaral o rodinné finance. Výplatu dostával na účet, jenž sice byl 
veden na jeho jméno, ale o který se vůbec nezajímal. Proč manžel-
ce přestali posílat výplatu na účet? Kde jsou peníze za pronájem 



33

pozemků? Počáteční zůstatek na začátku roku 2016 byl přes mi-
lion, zůstatek na konci roku dvacet tisíc. Roční přírůstek osm set 
padesát tisíc. Jen a pouze Oliverovy příjmy ze zaměstnání, diety 
a vrácená půjčka od kolegy. Peníze mizely většinou prostřednic-
tvím výběrů z bankomatu. Spousta maximálních výběrů ve výši 
padesáti tisíc. Na výpisech chyběly platby na stavební spoření, 
penzijní připojištění nebo životní pojistku. Nic, ani koruna. Pár 
set tisíc zaslaných za právní služby. Hrozný, šílený! Stejný ruko-
pis odklonu peněz, na který se před chvílí díval v materiálech od 
kolegy, Hošťálka použil i u jiných žen před Dianou. Oliver mohl 
slíbit jedno jediné – poslední akce vykutáleného právníka, oprav-
du poslední…

Vzal do ruky telefon, vyměnil simky a vytočil číslo právní-
kovy manželky. Poslouchal hebký, sametový hlásek. Smyšleným 
požadavkem ohledně Hošťálkova životního pojištění se dozvěděl 
vše potřebné, šokující, neuvěřitelné. Od pátku do neděle vyráží na 
rodinný výlet do luxusních maďarských lázní, příští víkend letí do 
romantických Benátek.

To se to rajzuje, když přepych platí někdo druhý. Vrátíš, 
Hošťálko, všechno do poslední koruny! Oliver praštil pěstí do 
stolku… Zajde dolů na recepci, kde dnes sedí celkem příjemná 
ženská, a požádá ji o vytisknutí bankovních výpisů. Snad jeho 
přání vyhoví a on nebude muset hledat ve městě internetovou ka-
várnu. Čtvrtá hodina pryč, čas na přípravu se krátí…

*

Pondělní pozdní odpoledne. Ředitelství krajské kriminální policie 
v Českých Budějovicích pomalu utichalo. Shon slábl. Zikmund 
Kajser nemusel na chodbách baráku, jak zaměstnanci přezdívali 
šedivé třípodlažní budově z éry Klementa Gottwalda, uhýbat spě-
chajícím kolegům. V ruce vítězně svíral hotový spis k sebevraždě 
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Jindřicha Lavrena, malíře středního věku, nalezeného ve svém 
bytě, smrt oběšením.

Vešel na prázdné toalety. Pomocí matného zrcadla nad umy-
vadlem si zkontroloval účes. Nad svým zevnějškem spokojeně 
pokýval hlavou. Nazrzlé vlasy sčesané dozadu a pomádou uhla-
zené. Tmavé, neupřímné oči, nevkusná bradka pod rtem. Snaha 
o vzpřímené držení těla působila komicky.

Opět svíral v levé ruce složku opatřenou datem 12. 6. 2017. 
Lehce zaklepal na dveře majora Adlera.

„Dále!“
Zikmund Kajser vstoupil do prostorné kanceláře svého přímé-

ho nadřízeného.
„Už se chystám domů, kapitáne. Co nesete?“ Major Adler zve-

dl namáhavě své mohutné, téměř dvoumetrové tělo z robustního 
koženého křesla a díval se na modrou složku, kterou mu podříze-
ný sebevědomě podával. Přezdívku Medvěd si málokdo tak trefně 
zasloužil. Pěstěný plnovous s minimem šedin vzbuzoval respekt. 
Bohaté, husté hnědé vlasy statečně odolávaly stresu. Kdo by hádal 
zvolna blížící se šedesátku?

„Hotový spis k sebevraždě nahlášené dnes ráno, pane majore.“
„Ukažte…“
„Cizí zavinění nebylo prokázáno, stihla se pitva i toxikologie. 

Na místě jsem byl osobně.“
Následovala desetiminutovka naprostého ticha, kdy obří major 

opět usedl a pozorně pročítal pár listů ve složce.
Šéf násilníků dal najevo rozladěnost nad neúplností spisu. „Kdo 

tělo identifikoval? Kde je výpověď uklízečky, která našla tělo? Chy-
bí přesný čas nálezu těla. Vyfotil někdo sebevraha, když ještě visel?“

Nejistý Kajser zlehčoval: „Je to přece jen pouhá sebevražda, 
absolutně bez cizího zavinění. Příbuzné, podle sousedů, Jindřich 
Lavren nemá, výpověď uklízečky s časem nálezu těla doplním, na 
fotky se zeptám.“
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Major Adler začal s kázáním a vyjadřoval nespokojenost nad 
odevzdaným spisem. Zvýšeným hlasem buzeroval protekčního 
spratka, jehož na oddělení přiřadili bez jeho souhlasu. Synovec 
náměstka policejního prezidenta…

Konečně Kajser vypadl z kanceláře. V obličeji byl rudý, na 
zádech cítil tvořící se pot. Zabouchl dveře, nasupeně vydechl, roz-
hlédl se a nadřízenému adresoval vztyčený prostředníček.

*

Lojza Tamánek nedbal na výstražný pohled manželky a hovor při-
jal. „Zdravím náčelníka!“

„Jak ti je? Dojdeš doufám ve středu do práce?“ zajímalo ma-
jora Adlera.

„No, sednout si zatím nemůžu. Měl jsem na výběr ambulantně 
hned i s bolestí, nebo klidnou operaci.“

„Taky jsem si užil u prdeláče s hemeroidy. Holt věčný papí-
rování a stres nás nahání k proktologovi,“ zaburácel hlubokým 
hlasem a upřímně se zasmál vlastnímu vtipu.

„To jo, manželka chce, abych zůstal doma dýl, ale ve středu 
ráno budu na poradě stát v pozoru… To si ještě asi nesednu.“

Major Adler nastínil podřízenému budoucnost na oddělení. 
Padla šokující slova, že zůstane ve svém křesle další půlrok, po-
něvadž krajský náčelník touží přes jeho flek vystřelit protekčního 
spratka Kajsera, v horizontu pár let, do Prahy. Rozdal rady a do-
poručení, aby se toho parchanta zbavili sami a co nejdřív.

„Ahoj a dík za zprávy!“ ukončil Lojza překvapivý hovor a mo-
bil odložil na stolek. Pohlédl na manželku Lidušku, stojící ve dve-
řích, a odtušil hodinový důkladný rozbor nastalé situace.

„Lojzi, vůbec mi neříkej, že tě opět nepovýší.“ Výstražně nad-
zdvižené obočí oznamovalo nespokojenost.
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*

Vesnice Pomníček. Dnešnímu dni vládlo převážně pěkné poča-
sí s příjemným teplem. Z komínů nestoupal dým, nikdo nesekal 
trávu a letadlo z Berlína do Istanbulu za sebou na nebi necháva-
lo širokou kondenzační stopu. Robert Simon ustavičně procházel 
pustým domem a vytrvale přemýšlel. Kam se poděla jeho manžel-
ka? Kdo ví o jeho mileneckém vztahu s Barborou Hortovou? Co 
pohledával jeho známý ráno u rybníčku? Může věřit Barboře, že 
nepráskne jejich poměr?

Kde je proboha ta Anna? Nebyli zvyklí si volávat a jeden dru-
hého hlídat. Většinou, když se náhle ztratila, pobývala u své psy-
choložky ve vedlejší vesnici, ale dnes… Stál u okna v obýváku 
s nejlepším výhledem na vesničku. Po Aničce ani vidu, ani sle-
chu. Nevrací se a Roberta se začínal zmocňovat nepříjemný pocit. 
Zvlášť po prožitém šoku z rána. Cítil strach, ukrutný strach, strach 
z budoucnosti. Nebude čelit vydírání?

Vytočil číslo manželky. Čekal. Ozvala se hláška o nemožnos-
ti spojení. Trčí snad někde v lese bez signálu, nevypnula mobil 
u psycholožky? Hledal v adresáři ženu, která dbala o duši Anny. 
Konečně!

„Antonová.“
„Simon, dobrý den. Prosím vás, není u vás moje manželka?“
„Ano, vaše žena je u mě. Má silnou depresi… Možná dnes 

nedorazí domů. Potřebuje klid.“
Robert úlevně vydechl. „Díky moc, paní doktorko. Měl jsem 

strach. Má vypnutý mobil a já za chvíli vyrážím na noční.“
„Nebojte se, pane Simone. Dala jsem jí něco na uklidnění a leží 

vedle v pokoji.“
„Tak ji pozdravujte, až jí bude líp. Na shledanou.“
Přes záclonu pohlédl k protějšímu domu. Na lavičce seděl Olda 

Habar, ruce založené na prsou. Oči měl přivřené. Přemýšlí?
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*

Všude zamkla. Prohledala veškerá zákoutí domu, a přesto Barbo-
ru Hortovou strach neopouštěl. Od rána byla na nohou. Po zklid-
ňující koupeli vysušila fénem mokré bankovky a zašla na nákup 
k Helence. Důchodkyni přišlo divné, že Barbora najednou bere 
minerálky, ale nezajímal ji důvod. Pořád si ji však divně prohlí-
žela.

Po návratu do prázdného domu stála dlouho v chodbě před zr-
cadlem. Nenamalovaná, odbyté vlasy a ranní šok jí přidal deset let 
navíc. Poté hltavě pila, ale nedokázala do sebe dostat sousto jídla. 
Od té doby, co odešla na schůzku s Robertem, nezhltla ani drobek, 
pouze tři jahůdky.

Procházela bezmyšlenkovitě z pokoje do pokoje, bezdůvodně 
brala do rukou různé předměty a pokládala je na jiné místo. Pro-
hlížela, ukrytá za záclonou, zahradu a hromady dřeva, za nimiž 
se v noci může kdokoliv schovat. Barboru Hortovou, drobnou, 
zranitelnou ženu, trápilo množství vtíravých otázek. Kdo to Ada-
movi udělal? Nezabil ho nakonec Robert? Nemohla to být přece 
jen sebevražda? Nepřijde Adam za chvíli domů, uspokojen po-
mstou? Mohlo by to souviset s jejich domem? Není za vším inci-
dent z loňského léta? Kdyby k rybníčku přestala chodit, ve středu 
po ránu by zasedla s Adamem ke stolu a povídala si s ním…

Slzy. Nezadržitelné. Zase… Co bude proboha dělat v noci? 
Zamkne se v koupelně? Zítra odpoledne zavolá tchánovi, jediná 
jistota, ale nějak musí přežít do zítřejšího odpoledne – zhruba den. 
Nepředstavitelné!

*

Restaurace U Motýla. Osvěžovna umístěná v parčíku, obklopená 
ubytovnou a čtyřpodlažními obytnými domy. Křiklavě zelenou 
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fasádu narušovala nevkusná různobarevná kola, patrně odkaz na 
vybarvená motýlí křídla. Uvnitř sedělo hostů jen poskrovnu. Oli-
ver Evans hledal místo s největší mírou soukromí. V úhlopříčce, 
nalevo od barového pultu, spatřil vyvýšený box opatřený diskrét-
ní přepážkou. To je ono! Zbývá půl hodiny, než přijede Hošťálka, 
parazit s právnickým titulem. Ještě jednou projde všechny listiny 
a čísla. Spoustu faktů a jmen si musí vtlačit do paměti, aby pro-
tivník nepojal podezření, že vše ušil horkou jehlou.

Na recepci ubytovny vyšla Oliverovi mladá žena vstříc a vý-
pisy nahrané na flešce mu vytiskla. Dokonce odmítla i nabízené 
peníze. Nechtěně totiž spatřila počáteční a konečné zůstatky. U 
lednové cifry si patrně řekla: „Co ten chlap dělá tady na uby-
tovně?“ U té poslední, prosincové, však už podle zbylé částky 
věděla, že sem patří stejně jako zkrachovalí manželé, bývalí kri-
minálníci, gambleři a další podivné existence, již žijí spolu s pra-
cujícími cizinci na největší a nejlevnější ubytovně v Českých Bu-
dějovicích. Jen ten dávno politicky překonaný název – Aurora.

Mladý vysoký číšník odložil na stůl matonku a odběhl zpět do 
lokálu. Oliver rychle přelétl všech osm hostů. Z levé strany zasle-
chl snad bulharštinu. Žádná nóbl společnost, jen touha agentur-
ních pracovníků po chladném točeném pivu. Alkohol – nepřítel, 
kterého snad nechal napospas minulosti. Sklonil hlavu, procházel 
znovu výpisy, osvobozující rozsudky, jména, data… Co chvíli 
vrhl zrak do lokálu a zkoušel kvalitu své paměti.

Do restaurace se nahrnula větší skupina cizinců. Spousta smí-
chu, automaticky spojili uprostřed placu dva stoly a ticho zmi-
zelo. Deset mužů a dva sirotci ženského pohlaví středního věku. 
S jednou z nich se střetl očima a ta mu s úsměvem zamávala. 
Opětoval pozdrav a sklopil zrak. Řeč Oliver poznal: ukrajinština.

Znenadání zaregistroval nepříjemný pohled, jímž ho počasto-
val plešatý mužík sedící u spojených stolů vedle blondýnky, která 
před chvílí k vyvýšenému boxu odeslala úsměv. To by mi ještě 
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chybělo, mít tady nesmyslný žárlivý výstup, pomyslel si Oliver 
a radši se ponořil do rozprostřených lejster na stole.

*

Poslední dnešní návrat do tajné komůrky u břehu rybníčku. Oči, 
skryté v temném prostoru velké černé kapuce, nehybně sledova-
ly příjezdovou lesní cestu. Stál schovaný za závěsem z listí. Po-
malým pohybem ruky, zahalené do kožené černě, vyhrnul rukáv 
a pohlédl na velice zvláštní, originální hodinky. Dýchal pomalu, 
tep měl klidný. Není přece žádný vyplašený amatér. Znovu ci-
ferník skryl pod látku. Už by měl dorazit…

Hromádku zapomenutých špačků od cigaret nechal ležet na 
zemi. Robert Simon si určitě vzpomene a bude chtít usvědčující 
důkaz sprovodit ze světa. Dnes se velice pobavil nad nefalšova-
ným šokem z nálezu Adama Horty tou nesourodou mileneckou 
dvojkou. Jak Barbora krásně hlasitě zaječela. Jak popadali do 
vody. Spousta upřímného, neviditelného a neslyšitelného smí-
chu. A to ještě dušičky netuší, co je čeká. Zdaleka to neskonči-
lo…

Adama, důmyslně připevněného na řetězu a zajištěného na 
silné větvi, dopoledne spustil malinko dolů, aby bílé tělo za-
maskoval. Přidal dvě uřezané větve a stal se neviditelný. V noci 
vezme vozík a děsivá mrtvola změní adresu. Zítra by kolem těla 
poletovalo hejno much. Na své dílo byl náramně pyšný. Starší 
barvou efektně napodobil vzor z obrazu.

Minulý měsíc, před schůzkou milenců, předpověď hlásila 
déšť. Akci odsunul. Daroval hlavním postavám jeho představení 
pár týdnů života navíc. Včera a dnes počasí vyšlo nad očekávání 
a vše zatím jelo podle plánu. Téměř vše… Stál nehybně, pozo-
roval přes zelené lístky prostor před sebou, ale improvizace, kdy 
čekal, až Robert vyzvedne vajgly cestou do práce, nevyšla. Že by 
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zapomněl? No, možná si chce pro nepříjemný důkaz zajít až po 
noční. Má štěstí… Prozatím…

Pohlédl na hodinky. Přesně šest. Robertovi začala směna. Tady 
byl zbytečný. Posbíral do uzavíratelného sáčku špačky, zastrčil 
ho do pravé kapsy mikiny a opustil opatrně úkryt. Procházel pod 
ztuhlým Adamem. Zašeptal: „Čekej, synku.“

Pár hodin spánku a po desáté následuje další akce. Poté, ve dvě 
v noci, zruší Adamovo aranžmá a mrtvolu přemístí. Znovu spá-
nek, zasloužený, vydatný. Od včerejšího rána je na nohou, zdříml 
si na pár hodin jen dnes po obědě. Hodně toho zažil, něco vydr-
ží. Jen nepanikařit a myslet chladně racionálně. Roky klidného 
života a najednou tak velká akce. Kdo by si pomyslel…?

*

Do práce šel Robert delší cestou přes hlavní silnici. U odbočky 
k opuštěnému vojenskému prostoru míjel značku zákazu vjezdu 
a vzpomněl si na Adama visícího ve větvích dvě stě metrů od-
tud. Přemýšlel, zda si neodskočit pro zapomenuté špačky. Bohu-
žel nesebral odvahu. Doma se celkem uklidnil, ale stačilo zajít 
za značku POMNÍČEK a temný les okolo mu naháněl spoustu 
strachu. Někde kolem může být vrah! Zbytek cesty spíše připo-
mínal závodní chůzi než poklidnou procházku. Upokojil se až při 
pohledu na budovu lázní. Proč si nevzal auto? Aha, přece nechtěl 
stát s vlastním vozem blízko Adama, kterého někdo zavraždil. 
Náhoda je blbec a zákon schválnosti nepředvídatelný…

*

Drama začíná! Do lokálu vplul jako velká voda právník Hoš-
ťálka. Zavalitější, sebevědomý muž středního věku. Hlavu měl 
čerstvě vyholenou, černo-fialové elegantní brýle, tmavě modré 



41

sako, černé kalhoty, kožené nablýskané boty a pod bradou mu 
zářil červený motýlek – spíše připomínal prvorepublikovou hvěz-
du stříbrného plátna. Naprosto přesvědčen svou převahou razil si 
cestu plně zaplněnou restaurací. Zpoždění patnáct minut čekající 
toleroval. Oliver se nemusel hlásit, určitě si jeho podobu nastudo-
val z fotografií od manželky Diany.

„Dobrý den, nebude to dlouho trvat. Mám vypracovaný návrh, 
jenž řeší nastalou situaci racionální dohodou. Stačí váš podpis 
a rozvod proběhne bez soudu. Dohodu, jež spravedlivě řeší i ma-
jetkové vypořádání, podepsanou vámi i vaší manželkou předložím 
soudkyni a ta nebude trvat na zdlouhavém soudním projednává-
ní. Náš nešťastný soudní systém stále brzdí ustavičné odvolávání 
a dohody u rozvodu vítají,“ vysypal ze sebe v rychlosti Hošťálka 
a posadil se, aniž by Oliverovi stiskl zdvořile ruku na pozdrav. 
Na stůl položil černý kožený bezpečnostní kufřík, z útrob vytáhl 
sepnuté listy a podával je Oliverovi.

„Jsem domluvený s číšníkem, že se můžeme přesunout do sa-
lónku. Tam budeme mít klid. Tady za chvíli nebude slyšet slovo. 
Trefili jsme se do výplatního dne,“ oznámil nevzrušeně Oliver.

„To nebude potřeba. Dnes mě čeká ještě jedno jednání v Praze 
a bohužel mě tlačí čas. Jistě víte, že váš dnešní ranní hovor snese 
trestní klasifikaci a na psychických potížích vaší dcery máte také 
neoddiskutovatelnou zásluhu.“

„Tak si tady klidně zůstaňte a čekejte, já si vše v klidu přečtu v sa-
lónku.“ Oliver vstal, pobral materiály od právníka a pomalu odešel. 
Minerálku dopil ještě před příchodem doktora Hošťálky. Ten zůstal 
konsternovaně sedět. Provázel protivníka nechápavýma očima.

Oliver potkal cestou číšníka a objednal si ještě jednu matonku 
a pražené mandle, které zahlédl u stolu Bulharů. Zcela vyrovnaný 
vstoupil do prostorného salónku – útulné místečko pro pořádání 
oslav, svateb a pohřbů. Zářivky vrhaly příjemné světlo a stolek 
u dveří byl připraven.
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„Chtěl bych vás upozornit, že můj čas je opravdu drahý!“ 
Právník stál ve dveřích, ruce v bok.

„Snad si nemyslíš, že když přes rok bydlíš v mém baráku 
a spíš s mojí ženou, že budu skákat, jak ty pískáš?“ Oliver vystu-
poval zcela klidně a chladně, naproti tomu barva v obličeji dok-
tora Hošťálky nabírala nebezpečně červený odstín.

„Nevím o tom, že bych vám nabídl tykání. Chci vás upozornit, 
že vše může lehce skončit vaším trestním stíháním,“ zvýšil hlas 
a protějšek počastoval nepřátelským pohledem.

Oliver ledově spustil: „Vykám pouze lidem, kterých si vážím, 
a tím nasazovač parohů rozhodně není. A to vyhrožování trest-
ním stíháním si strč někam… Přemýšlel jsem, že na naši schůzku 
pozvu také tvé staré známé: Mirku Hasilovou a Renatu Žárskou. 
Holky bohužel nemohly tak narychlo, ale mám tě srdečně po-
zdravovat. Stále na tebe vřele vzpomínají.“

Doktor Hošťálka zbledl a ztěžka dosedl na židli. Oliver vzal 
do rukou návrh rozvodového vypořádání a pozorně pročítal text. 
Občas se pousmál, párkrát pokýval hlavou. Právník naproti se 
nezmohl na slovo.

Číšník položil mandle a minerálku na stůl. „Přání, pane?“
„Co… cože?“ vykoktal Hošťálka, jehož počáteční suverenita 

zmizela.
„Budete si přát, pane?“
„… ehm… kávu… espresso.“
Oliver Evans písemnost pozorně studoval. Pochutnával si na 

pražených mandlích a prsty od oleje otiskoval do závěrečného 
oškubání, pečlivě připraveného právníkem. Ten najednou ztratil 
řeč.

Hotovo, dočetl návrh do konce a s absolutním klidem nabí-
zenou smlouvu, podepsanou již manželkou, roztrhl na čtyři díly. 
Hodil přes stůl studený pohled a prohlásil: „Tobě asi Diana vů-
bec neřekla, co přesně dělám. Jak se asi tak můžu dostat k tvým 
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osvobozujícím rozsudkům? S tím stejným soudcem to byla asi 
náhoda… Soudce spolužák. Náhoda, co?“

„Tvrdila, že jako tlumočník doprovázíte delegace.“ Hošťálko-
vi nebylo nejlépe, potřeboval by se nadýchat čerstvého vzduchu. 
Uvolnil nervózně motýlek a rozepnul vrchní knoflíček u košile.

„Dej si mandličky, na dlouhou dobu budou pravděpodobně po-
slední… ne-li absolutně poslední,“ vysmíval se Oliver.

Právník jako by nevnímal, stačilo dorazit a nadiktovat podmín-
ky vítěze.

„Máš pravdu, jednou za čas tlumočím, ale mým úkolem není 
pouze tlumočení. Zaměstnává mě stát a mimo jiné se zabývám 
také odhalováním pracovníků cizí rozvědky. Tlumočník s pří-
jmem osm set padesát tisíc čistého ročně ti nepřišlo podivné? Do-
konce jsme se před časem dostali k tvému dobrému známému…“

Přestávka. Číšník zaregistroval špatnou barvu doktora Hošťál-
ky, ale nic neříkal, mlčky položil kávu na stůl a odešel. V lokále 
to už pěkně žilo. Chviličku otevřené dveře od salónku umožnily 
nasát atmosféru veselí.

„Alexej Uralka. Určitě ti to něco říká… Ruský agent, kterého 
řídil Jurij Mironko. Toho jsem odhalil a zamini jej vypovědělo 
zpět do vlasti… Víš, co se tam s ním stalo?“ Pohlédl na zdrcené-
ho, propoceného právníka s nohama zkříženýma pod židlí. Oliver 
ve spoustě věcí improvizoval, ale zatím si snad vedl dobře. „… 
ptám se, jestli uhádneš, co se s ním stalo v Rusku?“

„Ne, nevím…“ Hošťálkovi na čele naskakovaly děsivé vrásky.
„Zmizel, jednou provždy se vypařil. V Rusku je odhalený agent 

mrtvý člověk… Řídil Alexeje Uralku, tvého kamaráda, špatného 
špiona. Pro tuzemskou rozvědku je špatný špion něco jako dárek. 
Hýčkáme si jej, protože on nám odhalí celou síť a my si je potom 
všechny krásně ohlídáme… A ty jsi s ním zadobře, a proto máš 
u nás složku. V politice se přidáš k budoucímu vítězi, ale styky 
s ruským agentem si vše poděláš. C, c, c… neděláš dobře, doktore. 
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Všechno ti zatím vycházelo, krásně sis užíval života. Čekají tě 
s manželkou lázně v Maďarsku, krásné Benátky, a najednou ko-
nec…“ Oliver upřel na právníka tvrdé oči. Jenom aby se mu tady 
nesložil. Čekal na reakci.

„Co chcete?“ Není pitomec, pochopil situaci.
„Mám svoje vlastní podmínky rozvodové smlouvy. Víš, moji 

manželku jeden můj kolega nazval fenou háravou… Má pravdu. Ty 
jsi nebyl její první amant, ale rozkrývat síť cizích agentů a zjistit, že 
jedna zájmová osoba spí s manželkou pracovníka rozvědky… To se 
ještě nikdy nestalo… Neboj, odposlechy, videa a další věci z akce 
jsou k mání. Jsi slavný… Ale k věci…“ Oliver vyndal ze složky 
štos výpisů z banky. „Všechno jsem propočítal. Z našeho rodinného 
účtu zmizel milion šest set padesát tisíc, což má zdokumentované 
i rozvědka. Šéf byl hodný a můžu si tuto trapnou osobní věc vyřídit 
sám. Vidíš před sebou ty paragrafy, kdyby se to hnalo přes soudy?“

„Rozumím,“ hlesl Hošťálka.
„Ještě jsem nic neřekl…“ Oliver vyndal dvě kartičky se jmény 

a částkami. „Na nový účet mé dcery Veroniky přistane do páteč-
ní půlnoci sedm set tisíc a na můj, do stejného termínu, totož-
ná částka.“ Předal kartičky Hošťálkovi. „Feně háravé řekni, že 
od tebe dostane tutéž částku… Spravedlivé dělení, ne?“ S marně 
skrývaným pobavením pohlédl na upoceného protivníka.

„Ale tolik peněz z účtu nezmizelo,“ protestoval ustrašeným 
hlasem.

„Máš pravdu, nezmizelo, ale dlouhou dobu se z účtu neplatilo 
stavební spoření, penzijní připojištění a životko. Někdo překročil 
zákon a znemožnil mi přístup k účtu a vůbec nechápeš, že i u nás 
se někdo takzvaně vypaří, zmizí, je navždy nezvěstný. Věř, že pár 
kolegů mi nabídlo, že tě vyčistí. To znamená rozpuštění v kyseli-
ně, zabetonování na stavbě nebo pohřbení v rakvi v cizím hrobě. 
Čemu bys dal přednost…? Kdyby se něco podobného stalo kole-
gům, asi bys tady dnes neseděl.“
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„Do pátku peníze zkusím sehnat,“ vysoukal ze sebe vyděšeně 
Hošťálka a utřel si kapesníkem pot z čela.

„Žádné zkusím. V pátek peníze budou na účtu!“ zvýšil hlas 
Oliver. Výsměšněji pokračoval: „Nebo snad chceš, aby státní 
zastupitelství začalo vyšetřovat všechny smlouvy tvé kanceláře 
s ministerstvem sociálních věcí – to je vejvar, co? Nebo chceš, 
aby se tvé vyčůrané okrádání vdaných paniček dostalo znovu 
k soudu, k jinému, neúplatnému soudci? Nebo chceš, aby se 
všechno ještě dnes dozvěděla tvoje manželka…? Chápeš koneč-
ně svou situaci?“

„Do pátku prostředky na účty převedu.“ Hošťálka nebezpeč-
ně zezelenal, jeho káva zůstávala netknutá, po tváři mu stékaly 
čůrky potu. Už vůbec nepřipomínal prvorepublikovou hvězdu 
stříbrného plátna.

„To ale není vše… Mirce Hasilové zavezeš půl milionu a Re-
natě Žárské vrátíš tři sta padesát tisíc… Všimni si mé velko-
rysosti, že nechci, abys vrátil všechno. Pouze polovinu částky, 
o kterou jsi holky okradl. Zbytek bude pokuta za jejich naivitu. 
Vlastně nakonec zůstaneš v plusu… Jsem ti vděčný, že jsi mě 
zbavil Diany. Jsem bez ní šťastný,“ přiznal Oliver klidně, ale ne-
kompromisně.

Hošťálka skryl hlavu do dlaní.
Oliver neznal soucit a veškeré požadavky bez špetky lítosti 

zopakoval a přidal další: „Uděláš pro nás s Dianou průchodné 
majetkové vypořádání, ve kterém férově vyřešíš dům v Říčanech 
a další náležitosti. Až vše výše řečené dokončíš, vypadneš zpět 
do Brna a tam zůstaneš šťastný až na věky. Jasný…? Zkus podraz 
a máš do budoucna na výběr kyselinu, beton nebo cizí hrob,“ tvr-
dě dořekl, ruce založil na prsou a opřel se o vypolstrované opě-
radlo židle.

„Vyhrál jste a já v Praze končím,“ smutně konstatoval práv-
ník zlomeným hlasem. „Do pátku vše vyrovnám, zašlu vám nový 
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návrh rozvodového vypořádání a vrátím se na Moravu… S vámi, 
s vaší paní a dcerou – a také s vašimi kolegy – doufám nepřijdu 
už nikdy více do styku.“

„Přesně tak. Jsem rád za vcelku rychlou domluvu a doufám, 
že stihneš dnešní večerní schůzku v Praze…“ Oliver si připomněl 
telefonát s bývalým kolegou se zastřeným hlasem a spráskl ruce. 
„Málem bych zapomněl, ještě jedna věc: Řekni svým známým, 
že kandidát z vaší partaje na budoucího ministra vnitra bude co 
nevidět politická mrtvola,“ ukončil konečnou porážku doktora 
Hošťálky.

„Gratuluji k vítězství…“ Bez dalších slov a rozloučení odchá-
zel zlomený muž pryč.

Oliver osaměl. Zhluboka úlevně vydechl. Až nyní se dostavil 
nával stresu. Cítil srdce, jak bije rychleji a rychleji. Přisunul si 
osiřelou kávu k sobě a najednou ji vypil. Nechutně studená hořká 
tekutina mizela v zažívacím traktu. Odešel zpět do lokálu. Uvítala 
ho zářivým úsměvem blondýnka, která jej před příchodem Hoš-
ťálky zdravila. Plešatý mužík s nepříjemným pohledem zmizel…

*

Přesun o dvacet pět kilometrů vzdušnou čarou do Pomníčku. Jas 
přibývajících hvězd zahalovaly zlověstné mraky připlouvající od 
západu. Rozhostila se tma a Barbora Hortová zůstala v opuštěném 
domě sama. Volala sousedce přes barák. Snad za ní dorazí…

Desátá pryč, a Marcela nikde. Nervozita a strach uzavřely 
drobnou ženu v kuchyni. Zapnula pouze osvětlení linky. Stála 
opřená bokem o zeď u okna do zahrady a pozorovala tmu venku. 
Všudypřítomné ticho zaplňovalo celý dům.

Blesk! Záře výboje osvětlila zahradu a kraj lesa. Druhá hro-
mada dřeva vlevo u plotu. Barbora zděšeně ustoupila od okna. 
Hrůzou otevřela ústa. Rukou poslepu hledala vypínač. Nechtěla 
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být viděná. Našla. Tma uvnitř, tma venku. Po šesti vteřinách za-
burácel hrom.

Kuchyni znala zpaměti. Díkybohu. Vrátila se nesměle k oknu. 
Nakoukla opatrně ven. Nic. Tma… Zatím nepřišel další záblesk, 
který by osvítil zahradu. Jednalo se o pocit, nebo realitu? Má snad 
vidiny od pocuchaných nervů z rána? V mozku si přehrávala zá-
znam: blesk, jasné světlo, hromada dřeva a na ní stál…

Ozval se pronikavý zvuk zvonku. Barbořino srdce snad utrpělo 
zástavu.

„Haló, haló! Bůh hromu se hlásí na návštěvu!“ Ječivý smích 
prozrazoval skoro sousedku Marcelu Zilnerovou.

Vzdálená slova ještě neutichla a blesk znovu zasvítil. Zahrada, 
hromada dřeva a nic… Barbora nevěřícně zavrtěla hlavou a bě-
žela ke schodům, které brala po dvou. Odemkla, otevřela vstupní 
dveře a prudké světlo výboje blesku ji oslepilo. Následoval oka-
mžitý ohlušující rachot hromu.

„Pusť mě honem dovnitř, nebo si strachy cvrknu do kalhotek!“ 
Vyděšená Marcela napochodovala do chodby. „Do prdele, slyše-
las to? To muselo praštit někde tady.“ V jedné ruce svírala dvě 
sedmičky vína, ve druhé velkou misku s čerstvě nasmaženými 
brambůrkami. Hlad a žízeň pronásledovaly ženu neustále a své 
rozpustilé proporce omlouvala originálně: Nejsem líná se nažrat 
nebo Nejsem tlustá, ale barokní.

*

Proč ta bouřka dorazila zrovna dnes? Plán se zkomplikoval. Po-
stava, oděná celá v černém a s velkou kapucí na hlavě, dřepěla 
schovaná za hromadou bukového dřeva. Skrčená, neviditelná… 
Zahrada Hortových stoupala směrem k lesu a stín noci občas 
nehybně stával na vonícím dřevě. Ideální místo, odkud viděl do 
kuchyně a ložnice, a zároveň zůstal, díky stromům po stranách, 
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skrytý zrakům sousedů. Vůbec neočekával blesk. Pro oči Barbory 
bylo určitě slušný psycho vidět před sebou ve vzdálenosti dvaceti 
metrů obrys děsivé černé postavy bez tváře. Jak zeslábla záře 
blesku, okamžitě seskočil dolů a schoval se za hromadu. Snad si 
bude myslet, že za všechno může pouhá představa. Trpělivě čekal 
na její spánek. Jednu západku od sklepního okénka nechal od-
kloněnou. Palcem pravé ruky jemně hladil smyčku lana, nutnou 
rekvizitu dnešní noci.

Planá hrozba. Kopec na západě bouřku do Pomníčku nepus-
til. Pár kapek deště neukončilo dvoutýdenní sucho. Setrval pou-
ze vlhký vzduch. Venku nastalo blažené ticho nastupující noci. 
Psí štěkot z okolních zahrad zmizel. Páníčkové byli nešťastní, ale 
nenechá si přece ohrožovat akci jejich blbým štěkáním. Skončili 
blízko, zakopaní v lese. Neprodyšné igelitové pytle nepropouštěly 
sebemenší pach smrti, jenž by přilákal zvěř k hostině. Ještě pláno-
val odstranit jednoho vořecha, ale toho začali na noc zavírat uvnitř 
domu. Klikař…

*

Zdrcený doktor Hošťálka ujížděl zpět do Prahy. Zdolal zhruba po-
lovinu cesty. V transu svíral volant, myšlenky mu zaměstnávaly 
mozek, ale dobře věděl, že prohrál.

Zprávy v osm. Zaregistroval mimořádnou informaci o ukonče-
ní politické kariéry spolustraníka, příštího kandidáta na ministra 
vnitra. „… o podrobnostech vás budeme dále informovat,“ zazněl 
z rádia klasický dovětek. Odbočil k čerpací stanici.

„Kurva, kurva, kurva!!!“ křičel ze všech sil a bušil rukama 
do volantu, až auto zatroubilo. Pootevřeným okýnkem řev pro-
nikal ven ke stojanům. Dva tankující řidiči nechápavě zírali na 
luxusní audinu. Párkrát se hluboce nadechl a zdlouhavě vydechl. 
Klid, klid… Prsty bubnoval do volantu. Ale jak se může uklidnit, 
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když právní služby, které dychtila získat jeho kancelář z mini-
sterstva vnitra, se právě vypařily? Dva miliony dal na podporu 
budoucího ministra a patnáct toužil získat za fiktivní služby zpět 
jako revanš… Ještě ten hajzl Evans orazítkoval svá tvrzení. Tak 
blbě si naběhnout a věřit ženské! Prý obyčejný tlumočník…

*

Marcela Zilnerová napochodovala do obýváku a zabořila vý-
stavní zadek do pohovky. Nebyla tlustá, spíše festovnější, nebo 
přesněji krev a mléko. Lesklé hnědé vlasy rámovaly kulaté tvá-
ře, tmavé oči doprovázelo neupravené obočí a dobrácký úsměv, 
jímž roky obdarovávala zákazníky obchůdku v Kelčově. Volné 
šaty ukrývaly přátelské srdce a rozpustilé proporce.

„Věříš, že bych se dneska doma sama bála?“ prořízla ticho 
Marcela a nabrala si do dlaně hrst brambůrek.

„Já taky,“ špitla Barbora Hortová.
„Holka, neuhádneš, kolik strachu jsem dneska zažila v lese…“ 

Udělala dramatickou pauzu. Barbora rozrušeně rozlévala víno 
do sklenic. Marcela líčila dál: „Dojela jsem z práce dom, sedím 
a přemýšlím, co budu dělat… No a napadlo mě, že zajdu na huby. 
Tak jsem šla za barák a já blbá si vůbec neuvědomila, jaký je 
šílený sucho. Dobrý dvě hodiny jsem lítala po lese. Prázdný ko-
šík, upocená a zadýchaná jsem se vracela dom. Byla jsem v huš-
tině a najednou slyším na cestičce nějaký kroky… Zůstala jsem 
stát celá zkoprnělá a čekala, kdo se objeví…“ Vzala skleničku 
vína do ruky, cinkla si o Barbořinu a navázala: „No, najednou 
jsem uviděla někoho oblečenýho úplně v černým. Hlavu měl 
schovanou pod velkou kapucí a… tomu neuvěříš, na rukách měl 
černý strašidelný rukavice. Zůstala jsem zcepenělá stát na místě, 
srdce jsem měla až v krku,“ dovyprávěla vzrušeně s hororovým 
nádechem.
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Šokovaná Barbora vyhrkla: „Kde jsi ho potkala?“ Kdo to 
byl?“ Nemá něco společného s Adamovou smrtí?

„Za zahradama, poblíž rybníčku.“
„A kam šel?“
„Směrem k rybníčku. Jak kdybych dneska potkala smrt, tak 

mně bylo,“ vychrlila Marcela a vytřeštila oči.
„A poznalas, kdo to byl…?“ Barbora polkla. Ráno děsivý po-

hled na Adama. Před chvílí strašidelná postava stojící na hroma-
dě dřeva s kapucí na hlavě a pozorovala ji. A dnes odpoledne 
Marcela. Absolutně nepopsatelný šok!

„Do ksichtu jsem mu neviděla, měl tu obrovskou kapuci na 
hlavě. Ale byl hrůznej.“ Otřepala se, aby zdůraznila míru strachu.

„To by mě zajímalo, kdo to byl.“
„Mě taky. Pamatuješ na ty tři ztracený psy ze zahrad?“
„Jo, jak jsi začala zavírat na noc Agara?“ Barbora se začala 

nepatrně třást.
„Já si myslím, že tady obchází nějaký hajzl a škodí…“

*

Temná postava využila odchodu blesků a nastalé temnoty. Stín 
noci opětovně stál na hromadě dřeva a pozorně naslouchal vzdá-
lenému rozhovoru žen. Nad líčením Marcely o odpoledním se-
tkání zavrtěl nespokojeně hlavou. „Holka, holka, proč vidíš to, 
co nemáš?“

Naštvaný sám na sebe stražil uši dál. Slyšel každičké slovo, 
všechno měl pojištěné, dlouho dopředu naplánované…

*

„Mám husí kůži úplně všude,“ přiznala Marcela. S chutí se na-
pila vína, které jí občas poslala matka z jižní Moravy. Deset let 
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po přesunu na jih Čech ztratila téměř poslední zbytky přízvu-
ku. Inzerát, přestěhování, láska, svatba, střízlivění… „Já bych se 
dneska sama doma tak strašně bála,“ vyhrkla a znovu se otřepala 
strachem.

„Tak tady přespi,“ navrhla rychle Barbora a přála si slyšet ano.
Návštěva zahrála grimasu nedůvěřivosti. „Nejsi doufám les-

ba?“
„Jasně že ne.“
„Nějakej čas jsem si myslela, že bych to i zkusila, ale teď mám 

zase sex s chlapem. Dokonce placenej,“ pochlubila se Marcela, 
načež propukla v dlouhý ječivý smích.

„A o manželovi máš zprávy?“
„Ne, ještě rok a bude prohlášený za mrtvýho a já poberu jeho 

životko. Zavři oči, brouku, šmik, zakopat na dvorku a čekat!“ 
Následoval další výbuch smíchu.

Barbora seděla zaražená, ústa pootevřená. Co si o ní má pro-
boha myslet? Vysoukala: „Já ti ustelu v ložnici a přespím tady.“

„Nemusíš, podej mně nějakou deku a já se natáhnu tady.“ 
Miska s brambůrkami byla prázdná, láhve od vína taky. „Mám už 
hrba, nikam se mně stěhovat nechce,“ dodala Marcela a svalila se 
oblečená na pohovku.

Barbora odešla pro deku, ale stále ji provázel nepříjemný po-
cit: ZAKOPAT NA DVORKU. Co to proboha znamenalo?

Stín noci seskočil z hromady dřeva. Zklamaný ze slov Marce-
ly promýšlel úpravu plánu. Strašně ukecaná ženská a má talent 
objevit se tam, kde by ji nikdy nečekal…

*

Slíbil, že zavolá do deváté, ale zelená čísla hodin ukazovala půl 
jedenácté večer a telefon na stolku statečně mlčel. Diana Evanso-
vá přecházela po pokoji, usedala na pohovku a opět vstávala. Na 
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laptopu zářila stránka dopravniinfo.cz a na mapě přiblížená trasa 
České Budějovice – Praha. Žádná nehoda, uzavírka nebo zácpa. 
Proč Ruda nevolá? Několikrát zvedla mobil, a po chvíli ho zase 
odložila. V kuchyni slábla vůně slavnostní večeře – losos na víně, 
dokřupava opečené brambory. V lednici pár chlazených plzniček.

V Říčanech, ve vilové čtvrti, se znovu pohnul závěs a nedo-
čkavý pohled změřil ulici. Kde je? Vrátila se ke stolku. Sebrala 
prudce mobil a volala. Nervózní, chvějící se ruka, v ústech cítila 
nepříjemné sucho. Slib neslib. Už to nevydržela.

„Ahoj,“ ozval se zlomený, unavený hlas doktora Hošťálky.
„Rudo, kde jsi?“
„V kanclu.“
„Co tak pozdě děláš v kanceláři? Co se děje…?“ Vůbec netu-

šila, proč není s ní.
„Všechno je v prdeli. Všechno.“
„Co to říkáš? Co se stalo? Rudolfe, ty mě děsíš.“ Srdce Dianě 

poskočilo do krku. Zůstala konsternovaně stát u okna.
„Prý obyčejný tlumočník…“
„Nechápu. Řekni mi konečně, co se stalo!“ ztratila trpělivost, 

prsty si drásala krátké hnědé vlasy.
„Opravdu jsi celé manželství věřila, že tvůj manžel je pouze 

obyčejný tlumočník?“
„A co by byl jinýho? Proč je to důležitý?“
„Proč? Protože kdyby byl pouze obyčejný tlumočník, tak ne-

jsme oba v prdeli. Že jsem si o něm, já blbec, nesehnal informa-
ce.“ Hošťálka zamíchal obsahem broušené skleničky. Dva kousky 
ledu ve whisky zacinkaly o okraj.

„Ale on je jenom tlumočník. Co by byl asi tak jinýho?“ Diana 
zakřičela: „Snad si něco nevymyslel, hajzl jeden?“ Tlak jí letěl 
vzhůru.

„Má detailní informace o nás obou. Dokonce vlastní choulosti-
vé nahrávky, kde jsme spolu.“
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„Jaký nahrávky, co má? Proč by něco nahrával, když o nás nevě-
děl?“ Svalila se na pohovku, protože se jí dělaly mžitky před očima.

„On ne, jeho kolegové. Konečná, Diano.“
„Proč to říkáš, Rudo? Jaký konec? Proboha proč?“ zavzlykala.
„Protože jinak splní jednu ze tří výhrůžek a věř, že o to nesto-

jím. Vracím se na Moravu a ty na mě zapomeň.“ Hošťálkovi se 
začal příčit hovor, který nikam nevedl.

„A co já? Co naše plány? Naše dovolená?“ zvolala ubrečeně.
„Buď budeme spolu a on nás zničí oba, nebo mě už nikdy ne-

uvidíš a za čas se vzpamatujeme.“
„Proč, proč…?“ Hlas se jí zlomil. V telefonu nastalo ticho, 

doktor Hošťálka hovor ukončil. „Rudo, Rudolfe!“ řvala zbytečně 
Diana do mobilu…
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ÚTERÝ

Nastal čas. Po břehu rybníčku neslyšně kráčela děsivá postava 
a tlačila před sebou kárku. Stín noci miloval procházky klidným, 
opuštěným lesem. Oblečením splýval s temnotou.

Zaparkoval vozík, na hliněnou zem rozprostřel velký plastový 
vak se zipem a šel odháknout řetěz z větve dubu. Mrkl na hodin-
ky: přesně v čas 1:50. Pomalu spouštěl tělo Adama Horty dolů. 
Pro noční hodinu nebyla důmyslnost mechanismu viditelná, ale 
přesně věděl, kam sáhnout. Doma propracovával a zkoušel sys-
tém zavěšení dost dlouho. Vyrobil figurínu přibližně stejné váhy 
a hledal ideální řešení. Nakonec došel k číslu pět. Pět háků, natře-
ných do příslušného odstínu dubových lístků. Háků, na nichž se 
v zimě houpalo krásně vonící uzené maso.

Adama nechal viset půl metru nad zemí, odstranil z těla trno-
vou korunu a bederní roušku. Vše umně vytvořené z dubových 
větviček. Přešel k řetězu a spustil tělo na plastový pytel. Mrtvola 
se uvelebila na břiše. Nezalehla jediný hák. Skvěle! Pomalu od-
straňoval první špici zabořenou do chladného masa. Měsíc vy-
koukl zpoza mraku a vrhl matné světlo na děsivou scénu. Opatrně 
vytahoval další hák. Vše šlo hladce, až na dlaň. Nakonec i ta kapi-
tulovala a špice s lehkým křupnutím vyjela ven. Poté spustil řetěz.

Háky, uvázané na zeleně zbarvených lanech, odsunul na stra-
nu. Teď ztuhlé paže natažené nad hlavou dostat podél těla. Vyndal 
z nadkolenní kapsy teleskopický obušek. Uchopil první studenou 
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ruku za loket a zkušeně třikrát švihl – křup. Poddajnou pravačku 
přemístil k boku a vrhl se na levou ruku… Křup, hotovo!

Zcela klidný odešel k třpytivé hladině rybníčku, zavřel oči 
a přemýšlel. Nezapomněl jsem na něco? Jasně, větve přiložené 
přes Adama odpoledne! Obě hodil do vody – tam ať se rozpad-
nou…

Zpět ke kárce. Naložil zabalené řetězy a brašnu na nářadí. Zve-
dl plastový pytel stejně, jako zamilovaný ženich bere do náruče 
nevěstu. Šedesát kilo s rozvahou položil na kárku a pečlivě povoz 
vyvážil. Dvěma lany Adama převázal, aby cestou ze svahu nevy-
klouzl ven. Konečně uspokojen tlačil pomalým krokem náklad 
po břehu rybníčku. Měsíc osvětloval morbidní putování – vítaný 
pomocník černé postavě s velkou kapucí na hlavě.

*

Konečná, vystupovat! Zadýchaný položil plastový obal s tuhým 
tělem na podlahu. Temnotu místnosti malinko narušoval měsíc, 
využívající dvou malých okének u stropu. Vyhledal začátek zipu. 
Slabý pravidelný zvuk na chviličku přeťal naprosté ticho. Odklo-
pil cíp obalu, po pravé straně nadzvedl víko. Vystoupala trocha 
bílé páry a slabá žárovka osvětlila zatuchlý prostor. Vzal Adama 
Hortu do rukou a vkládal ho vstříc jasu. Hotovo. Pohlédl dovnitř, 
pousmál se. Z kapsy vyndal sáček se špačky sesbíranými v ko-
můrce u rybníčku a obsah vysypal na děsivě bílou mrtvolu. Chvíli 
se kochal vykonaným dílem… Pomalu zase víko zavřel…

*

Plný močový měchýř, šílené sucho v ústech, bolest údu a hlava 
ve svěráku. První pocity Olivera Evanse po odlepení víček. Zpr-
vu nevěděl, kde je, co je za den, co se dělo včera… Otevřel oči 



56 

víc a překvapení v podobě šera nerozuměl. Kde zůstalo zatemně-
ní? Matný obraz zaostřil. Proboha, co to má nad nosem? Vrchol 
hory? První nekompletní nával paměti: ženská v restauraci! Ta 
hora musí být prso! Druhý nával paměti: pivo a bechery. Já jsem 
chlastal! Třetí vzpomínka: volala Diana a ta ženská vzala jeho te-
lefon a zařvala: „Suka!“

Žádný další záblesk paměti nepřišel. Mrtvo, mlha, lidově okno. 
Přes bradavku pozoroval zeď u postele. Rozeznával plakáty s az-
bukou. V duchu si nadával: Debile, dostáváš se ze sraček a už 
v tom zase lítáš! Třetí ženská jeho života, vedle níž jako dospělý 
vítal ráno. Nejradši by si nafackoval. Vnímal svou nahotu. Nabral 
jistotu a začal se vyplétat z postele. Pomalu, opatrně – nevzbudit! 
Pokoj se patrně nacházel na stejné ubytovně.

Rychlá prohlídka. Na podlaze bylo rozprostřeno několik dek. 
Místo sexuálních hrátek? Na stolku u postele vystavené fotogra-
fie v rámečku. Rodinné momentky: dvě děti do deseti let, žena 
a neznámý muž. Překvapení: obsah peněženky zůstal stejný jako 
před příchodem do restaurace. Posbíral svršky a pokoj tiše opustil. 
V hlavě mu kutali permoníci, vnímal krutou žízeň a uvědomoval 
si nejistou chůzi.

*

Bezesná, depresivní noc. Včerejší večer a následná nejistota pro-
hloubila Dianě Evansové vrásky na čele. Chvíli se snažila usnout 
v ložnici, ale neustálé převalování a bolest břicha ji vyhnaly do 
kuchyně. Seděla za stolem v županu, tupě zírala na línou vteřinov-
ku. Sen skončil! A ona vůbec netušila proč.

Zkoušela volat Rudovi, aby všechno vysvětlil. Snad toužila po 
naději. Telefon nebral a nakonec přístroj úplně ohluchl. Na zprávy 
neodepisoval. Zkusila po půlnoci Olivera. V pondělí ráno si dala 
vnitřní slib, že s manželem už nikdy nepromluví, ale když s ní 
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Ruda nekomunikuje… Měla na vybranou?
Šok! Dobře poznala, že Oliver není střízlivý. Nedalo se sním 

vůbec mluvit a pak zařval ženský hlas: „Suka!“ Co to mělo zna-
menat? On si narazil nějakou blbou Rusku? Napsala mu několik 
zpráv, odpověď nedorazila. Popíjela třetí kávu. Slunce vycházelo 
a Diana ještě nenechala spánkem odvát včerejší den, což prozra-
zovaly váčky pod očima, slzy odplavily šminky.

Neměla páru, co se včera mezi Rudou a Oliverem stalo. Přece 
všechno naplánovali do sebemenšího detailu. Pohrozit manželovi 
trestním stíháním, pak dát k podpisu vypořádání a konečné ošku-
bání muže, s nímž strávila skoro dvacet let, se stane sladkou sku-
tečností, splněným snem. Realita současnosti: absolutně netuší, 
jak si stojí. Domluvili se ti dva snad za jejími zády?

*

Právník Hošťálka seděl rozvalený v přepychovém koženém křes-
le ve své kanceláři. Hlasitě chrápal a sklenička se zbytkem whisky 
odpočívala na hnědavém koberci. Včera v noci hodně přemýšlel 
a kombinoval. Jeden z bytů v Praze okamžitě prodá. Nabídne spo-
lečníkům svůj většinový podíl v právní kanceláři k odkupu. K těm 
dvěma sviním, co ho dostaly k soudu, pošle s penězi kolegu. Ne-
chá si od nich podepsat konečné mimosoudní vyrovnání. Dosta-
nou jednoduchou nabídku: vezmou hotovost a minulost pohřbí, 
nebo nepřijmou a dostanou hovno. On pak Evanse upokojí upra-
venou nahrávkou o odmítnutí nabídky. Třeba bude jedna z nich 
trubka, nejlíp obě.

Včerejší politická katastrofa znamenala větší problém než pou-
hé prachy. Skončil a před mstou musí zmizet. Spousta slibů vlivu 
pro vlivný… Zašije se v kamarádově právní kanceláři a časem se 
přisaje na městský rozpočet v Brně.

Takže: odškodnit Evansovy, nikdy v životě nevidět tu krávu 
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Dianu, vyřídit dvě blbky z minulosti a doufat, že tato pomsta bude 
údajnému obyčejnému tlumočníkovi stačit. V pátek návrat do 
Brna a v Maďarsku si od všech průserů trochu odpočine a naplá-
nuje do detailu, co dál.

Nedobrovolně opouští důmyslně promyšlený systém na důvě-
řivé paničky a jejich majetky. Jednoduché pro někoho, kdo dělá 
v profesi jako on. Vetřít se k vdané ženě, jejíž muž je často pryč 
z domu. Rozvrácení manželství, nabídka právních služeb, odklon 
rodinných peněz a výplat na jeho účet. Fiktivní faktury za právní 
služby. Následuje sepsané rozvodové vypořádání, podpisy obou 
stran a pryč od ženské a většinu prachů si ponechat. Zůstává zcela 
oškubaný chlap a chudé, zlomené srdce. Případný soud ošéfuje 
kamarád a spolužák soudce. Všechno v podstatě legální; na hraně, 
ale tvrzení proti tvrzení. Je sice svině, avšak chytrá svině, na sebe 
náležitě pyšná a hrdá. Naivita se neodpouští a blbost nevyplácí. 
Život není peříčko, vážení! Rok gastronomických zážitků a milo-
vání jako bonus k výdělku. Neber to, když vymyslíš scénář!

Musel uznat, že Evans je třída. Ještě nikdy v životě nezažil 
větší ponížení a ztrestání. Takovému člověku se snad nejde po-
mstít…

*

Blesková předávka služeb na recepci lázní a Robert Simon spě-
chal k domovu. Po včerejším nálezu Adama Horty cítil nervozitu, 
ale když Barbora dodrží bobříka mlčení, není důvod k obavám. 
Krátce za branou hlavního vjezdu zabočil na lesní pěšinku. Buše-
ní srdce nabíralo na tempu. Zrychlený tep slyšel i v uších.

Zastavil se a bojácně hleděl na blízké vzrostlé, prastaré duby. 
Pozorně naslouchal všem zvukům. Nejistě vykročil směrem ke 
komůrce. Naposled se rozhlédl po okolí. Nikde nikdo. Nezvyklé 
ticho věštilo dramatično. Odhrnul zelený závěs a vstoupil dovnitř. 
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Zrakem zamířil k zemi. Šok! Prázdno! Nervózníma očima proče-
sával celou komůrku a hledal hromádku zapomenutých špačků. 
V hlavě měl zmatek a nebyl si jistý, kde vlastně položil sesbíra-
né důkazy své přítomnosti blízko zavražděného. Zapomenuté na 
břehu?

Kráčel opatrně k rybníčku a pátral po zemi. Nic! Netoužil spa-
třit děsivou bílou mrtvolu Adama, ale něco ho k tomu pohledu 
nutilo. Strachem měl sevřené hrdlo, pomalu otáčel hlavu a připra-
voval se na nehezkou podívanou…

*

Sprchy pamatovaly socialismus. Všude bílé kachličky, uzávěry 
sotva držely. Chyběly závěsy znemožňující čumilům erotično. 
Oliver Evans nechával dopadat studené kapky na třeštící hlavu 
a doufal v lepší časy. Stál zapřený rukama o stěny úzké kóje.

Stačilo, otočil opatrně kohoutkem, vzal osušku, vystoupil 
k umyvadlům a třel rychle tělo do sucha… Hotovo, nohy zmizely 
v pantoflích, osušku si omotal kolem pasu a rychle spěchal do po-
stele. Dveře se náhle otevřely a přišel šok. Nutno říct vzájemný. 
Před sebou uviděl předešlou nahotu v modravém župánku, Irinu. 
Nespatřil hezký obličej jako včera večer v restauraci, ale bujaré 
noci krásy ubírají. Červenali se oba. Padly stydlivé, nesmělé po-
zdravy.

„Jak je?“ naznačil starost Oliver.
„Nic moc, manžel volat. Naštvaný. Já včera mu nebrat tele-

fon,“ pokrčila Ukrajinka smutně rameny.
„Čas vše spraví.“ Blbější odpověď nevypotil.
„Já omlouvat, moc nepiju alkohol a včera narozeniny…“
„To bude zase dobré.“
„Co tvoje paní? Já včera povědět jí suka.“ Slzička skápla z tvá-

ře.
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„Ona je pravá suka, právě se rozvádíme.“
„To je mi líto.“
„Nemusí. Doufám, že tvého manžela zloba brzy přejde.“
„Možná… Já v noci taky skoro suka…“
„Neboj, to bude dobrý.“ Pohladil Irinu po stydící se tváři 

a bleskově se vytratil na chodbu. Tam hluboce vydechl a nechá-
pavě zakroutil hlavou. Šok! Znamená to snad, že se nebyl schopen 
pomilovat? Resumé: bohužel dál dlouhodobý panic. Ale proč ho 
bolí mezi nohama…?

*

„Barči, já mažu do práce, jo,“ pronesla hlasitě Marcela a zatřásla 
ramenem hostitelky. „Neskočíme na to, než půjdu?“ Vypukl ječi-
vý smích. Návštěvnice něžně plácla paní domu po holém zadku.

Dokonalé probuzení. Nahé tělo Barbora Hortová skryla pod 
přikrývku.

Marcela nabídla: „Jestli se budeš dneska zase bát, tak si mů-
žem včerejšek zopakovat. No, kdyby se třeba Adam neobjevil…“ 
Sesbírala své věci a pádila po schodech dolů. „Ahoj!“ zavolala 
před zabouchnutím dveří.

Absolutně nevyspalá Barbora otevřela oči. Skoro celou noc 
poslouchala podezřelé zvuky. Kdyby v obýváku na pohovce nele-
žela Marcela, zblázní se snad strachy. Zase na druhou stranu, kdo 
jí řekl o tajemné černé postavě z lesa? Zašla do koupelny a stude-
nou vodou probouzela oči a obličej.

Včerejší častá ustrašená otázka z komůrky k Robertovi „Co bu-
deme dělat?“ se smrskla na čistě osobní: „Co budu dělat?“ Nemů-
že za vším být Robert? Má přece dost volnosti i na noční v práci. 
Proč se nezeptala Marcely, kdy přesně potkala ten děs v lese? Proč 
ta její poznámka o Adamovi? Co chudák Adam? První slzy na 
sebe nenechaly dlouho čekat.
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*

Bylo včerejší ráno pouhý sen, nebo jsou on a Barbora součástí 
ďábelského plánu? Adam zmizel! Děsivé představení padlo do 
minulosti. Bílé mrtvolné tělo vystřídala příjemná zeleň dubo-
vých lístků. Robert Simon nechápavě hleděl vzhůru. Přemýšlel… 
Dlouho nemusel. Pár rychlých kroků a komůrku s rybníčkem ne-
chal za zády. Mířil po zpevněné lesní cestě směrem k asfaltové 
silnici končící v Pomníčku. Chůzi změnil v úprk. Co chvíli se ner-
vózně rozhlížel. Slyšel najednou výsměšný křik ptáků v korunách 
stromů. Srdce mu zběsile bilo. Kdo to dělá? Nemá v tom prsty 
Barbora? Všechno je špatně! Nemůže vzít telefon a zavolat jí, ne-
může u ní doma zazvonit! Šílenost!

Konečně blíž k civilizaci. Uviděl ceduli oznamující počátek 
vesnice. Snahu o zaplašení nepříjemných myšlenek vystřídal pro-
blém číslo dvě: manželka Anna. Snad přijde domů a spatří ji sedět 
v kuchyni, jak si vychutnává kávu. Půl sedmé. Přesně čas na ranní 
dávku kofeinu – její každodenní rituál. Po přespání u psycholožky 
se vracívala krátce po šesté autobusem. Ale co když ji doma nena-
jde? Roberta sevřel nepříjemný pocit…

*

Barbora Hortová otočila klíčem ve vchodových dveřích. Netušila 
o Robertovi, který právě procházel kolem. Odešla překontrolovat 
zámek od dvora. V pořádku. Dá si koupel a půjde prozkoumat 
hromadu dřeva na zahradě.

Ležela v horké vodě s aromatickou pěnou, jež přerážela leh-
ký pach fekálií ze studny. Největší neštěstí, jaké spolu s Adamem 
v domě zažili. Pozorovala nezúčastněně popraskanou omítku na 
stropě. V levém rožku čekal pavouk na svou kořist…

Vzpomínky míří k dětství: Přichází ze školy domů. Matka leží 
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na pohovce, na stole poloprázdná láhev rumu. Zírá do stropu. 
Plný popelník, štiplavá mlha putuje prostorem. Vstává a vidí dce-
ru v zabláceném oblečení. Následuje prudký nával zlosti, nepří-
četně řve, přistupuje k dceři a mlátí ji hlava nehlava. Pěsti dopa-
dají na drobné tělíčko schoulené na zemi do klubíčka… Barborka 
nedostala šanci říct, že ji v kaluži vyváleli spolužáci. Chudým by-
tem se rozléhá křik a nářek… „Malá děvka“ zůstala nejslušnější 
nadávkou…

Současnost. Plán na odpoledne: zavolat otci Adama. Promluví 
s ním poprvé od pohřbu tchyně, při kterém snachu slušně urazil. 
Dítě, nedala Adamovi dítě a jemu vnuka! Bod sváru, jenž se linul 
rodinnými vztahy. Bude potomek, nejlépe syn, a dostanete hro-
madu peněz. Trpké vzpomínky na despotu. Adam se otce děsil. 
Celé dětství syna pouze peskoval a neustále nadhazoval, jaké je 
pro něj zklamáním. Kolikrát chtěl utéct z domova, ale nakonec se 
dostal do Prahy a vystudoval akademii. Měl oporu v matce, která 
jedináčka všemožně podporovala. Samozřejmě otec netušil…

*

Diana Evansová žmoulala v ruce mobil. Pohled upírala na řady 
knih seřazených napravo od televize. Obývací pokoj osvětlova-
ly brzké paprsky slunce. Vůbec nepomáhaly jejímu psychickému 
rozpoložení. Dcera Veronika včera odpoledne odjela k babičce 
do Prahy. Kdyby tady holka byla, mohla by ji obejmout – přá-
ní, pouhé přání. Žádného zazvonění nebo tónu přijaté zprávy se 
nedočkala. Co bude dělat? Do práce určitě nepojede, na to oprav-
du dnes nemá. Zaměstnání, nákupčí v nemocnici v Praze, bude 
ochuzeno o její přítomnost. Kdyby jí aspoň jeden z těch dvou řekl 
něco víc… Vůbec neví, na čem je. Začínala tušit, že v Hošťálko-
vi nenajde tu skvělou budoucnost plnou peněz a cestování. Spíše 
právník kluzký jako úhoř.
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Zavolala Rudovi. Zase ta zpropadená hláška monotónního hla-
su. Mrskla s telefonem do křesla. Dostavil se příval slz a bezmoc-
ného vzteku. Zkusit blekotu? Bude už schopný souvisle mluvit? 
Bude s ní chtít vůbec mluvit?

*

Prošel dům. Žádná změna. Robert Simon zklamaně dosedl na 
okraj manželské postele. Nepřijela domů! Vzal mobil a vytočil 
Annu. Nedostupná! Zavolal psycholožce.

„Antonová.“
„Dobrý den, paní doktorko, co je s Annou?“
„Proč?“ nadnesla nejistě psycholožka. „Nepřijela snad domů?“
„Ne, doma není a mobil má pořád vypnutý…“ Hlas Robertovi 

přeskakoval rozrušením.
„To je zvláštní, ráno odsud odcházela. Vypadala daleko lépe 

než včera.“
„Nevíte, jestli jela přímo domů?“
„Netuším, na autobus jsem ji nevyprovázela.“
„Tak vám děkuju, třeba dojede příštím autobusem.“
„Jak dorazí domů, pro jistotu mi prosím napište. Přeji hezký 

den.“
„Jo, dobře. Na shledanou.“ Malinko zklidněný položil telefon 

na noční stolek a ulehl na postel. Prospí se. Netušil, že psycholož-
ce Antonové pohodový den zrovna narušil…

*

Oliver přehodil osušku přes opěradlo židle a zmrzlý se zachumlal 
do přikrývky. Pohlédl na stolek, kam odložil mobil. Natáhl nuce-
ně ruku. Zapnul ho a nic. Asi Diana obtěžovala víc, než snesl, a on 
rušitele klidu úplně umlčel. A jak Irina řekla manželce suka… Ta 
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musela vyvádět. Přihlásil se pod heslem, chvíli počkal. Naskoči-
la spousta zpráv. Mrkl na přijaté hovory. Pět! Žádná klidná noc. 
Všechny zprávy a hovory byly od Diany. Váhal. Má? Nemá? Bo-
joval se strachem, ale nakonec přečetl první vzkaz. Ženuška ne-
návistí nešetřila. Poslední zpráva: zoufalá prosba o pomoc. Ona 
vůbec netuší, co se děje. Hošťálka ji patrně neinformoval.

Telefon začal vyhrávat melodii francouzské písně. „Co chceš?“ 
nasadil Oliver nesmlouvavý tón.

Na druhém konci se ozvala zlomená ženská. „Co se včera sta-
lo?“

„Tvůj Romeo ti nepodal raport?“
„Ne, vůbec se nestavil a já nevím, co se děje.“
„Přijel, vrazil mi do ruky rozvodové vypořádání a sebevědomě 

čekal. Já jsem to ale nepodepsal. On zezelenal a vydal se na cestu 
zpět,“ sdělil pohodově Oliver.

„Nedělej si srandu, není na to vhodná chvíle! Nejde jenom 
o tebe, ale taky o naši Verunku.“

„Verunce jsem samozřejmě peníze zpět vybojoval.“ Chvíli po-
čkal na reakci. Mlčení protějšku utnul svými slovy. „Že jsi fena 
háravá, to už vím dlouho, ale že jsi tak blbá v otázce rodinných fi-
nancí… Ale neboj, nejsi jediná, která skočila Hošťálkovi na lep.“

„Teď si vymýšlíš! Ruda není žádnej podvodník!“ zakřičela 
zoufale Diana.

„Ale je, a jaký. Právní kancelář sice má, ale jinak je to prvotříd-
ní gauner. To mi věř.“

„Ty jenom žárlíš a mstíš se nám.“ Rozplakala se a posmrkla.
„Víš co, to nikam nevede. Máš po ruce laptop?“ Následova-

ly Oliverovy instrukce ohledně přístupu k souborům, které obdr-
žel od kolegy. Historie doktora Hošťálky. „Tam se dočteš, co je 
tvůj Rudínek zač. Soubory jsem dal pouze na čtení, takže nepů-
jdou stáhnout ani kopírovat, a do hodiny vše smažu.“ Věděl, že 
by mohla se soubory nakládat i jinak, ale nechal Dianu schválně 
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v nevědomosti a hlavně chtěl, aby pouze četla. Dodal: „Ještě jed-
na věc. Mohl jsem se ti slušně pomstít, ale dostaneš taky podíl 
z odkloněných peněz, co mizely na doktorův účet. Já charakter 
mám.“ Budoucí ex zasadil poslední ránu: „A má po hlase velice 
milou manželku na Moravě. Jestlipak s tebou trávil víkendy?“

Dianě se pro slzy rozmazával text, kapesníkem si neustále otí-
rala oči a tváře. Slova z telefonu vnímala pouze napůl. Vnořila se 
do řádků rozsudku, kde figurovalo jméno Rudolf Hošťálka.

„Přeji pěkné počtení,“ rozloučil se ironicky Oliver.

*

Ubytovna utichla. Ranní směna odešla do práce a odpolední ještě 
spala. Za chvíli Oliver zajde koupit snídani a stejně jako včera 
usedne na lavičku u nábřeží. Vzal mobil a projížděl adresář. Pár 
minut váhal, přemýšlel, ale nakonec se odhodlal. Po sedmé bude 
určitě vzhůru.

„Chocholoušek!“ Psycholog si veselou náladu udržel i po ná-
vratu z léčebny.

„Ahoj doktore, tady Oliver Evans, jak jsi nabízel, tak činím.“
„Jde ti o život? Tvoje nezletilá milenka čeká dítě nebo máš 

nedej bože zácpu?“ zvolával radostně psycholog.
„Ještě něco horšího… Já jsem zhřešil.“
„Kolikátý den?“
„Pátý.“
„Proboha, já jsem zhřešil již třetí den a jsem velice rád, že nej-

sem sám, koho budou olizovat plameny pekelné.“
„Tak to je dobré.“ Oliverův hlasitý smích se rozléhal pokojem.
„Čím jsi zhřešil, synu?“ padlo starostlivě.
„Pivo a becher.“
„Opravdu je to všechno?“
„Ne. Ještě jsem ulehl na lože neřesti. Ale pouhé techtle, mechtle 
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ne, i když jsme se probudili vedle sebe,“ klidně a zvesela odvětil 
Oliver.

„Fuj, vedle chlapa bych se probudit nechtěl!“ zděšeně vykřikl 
psycholog.

„Já se probudil vedle ženy.“
„Oblečení?“
„Nazí.“
„A mechtle nebyly?“
„Ne. Díval se na nás její manžel.“
„Tak teď již tomu, Olivere, vůbec nerozumím.“
Doktor Josef Orosený, psycholog a soudní znalec, šedesát 

pět let. Menší postava, prošedivělé bujné vlasy, občas plnovous, 
jindy hladce oholen, zdravě červená barva v obličeji, dobrotivé 
oči, výrazné obočí a vždy nasazen chápavý výraz. Smutně vese-
lý starý pán, který ze sebe nedokázal setřást problémy pacientů, 
a proto občas chlastal. V protialkoholní léčebně se neocitl poprvé. 
Úžasný člověk, jehož hodila přes palubu manželka i děti, ale on se 
nevzdával a žil naplno. Oliverovi, jako jedinému ze spolupacien-
tů, nabídl tykání a žádal, aby zůstali ve styku i po návratu z léčení. 
Chocholoušek bylo jeho oblíbené představení do telefonu. Jak mu 
asi říkají na klinice?

Oliver psychologovi převyprávěl průběh posledního dne 
a čekal na reakci.

„Víš, co je na věci nejlepší?“ začal otcovsky.
„To netuším.“
„Že tvoje problémy mizí pryč a nakonec se usmíříš i s dcerou, 

uvidíš,“ upokojoval zcela vážně Chocholoušek.
„Tak to by bylo super,“ vydechl úlevou Oliver.
„A víš, co je nejhorší?“
„Nevím, děsíš mě, doktore.“ Poposedl na posteli a očekával 

špatnou odpověď.
„Že tě zklamal šulín! Ahoj Olivere, zase někdy. Hned mám 
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lepší náladu.“ Chocholoušek se ukrutně nahlas rozesmál a nepře-
stával.

*

Před půl hodinou Diana prohlédla poslední soubor. Jak Oliver 
slíbil, vše nakonec smazal. Na stole přibyla láhev fernetu, kola 
a velká sklenice. Rok a čtvrt života spláchnutý v záchodu. Proč 
tomu Hošťálkovi slepě věřila, čím ji oblbnul? Hezký nebyl, ví-
kendy spolu opravdu netrávili. Prý nemocná matka v Brně. Sliby 
a přehnané chválení všeho, co Diana udělala. Občas přinesl víno, 
jinak se nechal vyživovat. Nejčastější otázka: „Nebylo by pivín-
ko, Dianko?“ Ona té neskutečné vši prala, žehlila, vařila, sloužila 
a s tím odporným, upoceným prasetem i souložila. Co se týká 
peněz, poslouchala Rudolfa na slovo. Budeš kartou vybírat tam 
a tam, změň příkaz, pošli penízky na ten a ten účet, tady je jedna 
fiktivní fakturka – penízky si spolu po rozvodu užijeme. Hrozný!

Je nesmírně těžké si přiznat, že plán Hošťálky překazil její ne-
náviděný manžel. Mohly s Verunkou zůstat bez peněz, dokonce 
přijít i o střechu nad hlavou. Jak mu může takový svinstvo vů-
bec procházet? Řeči o právním státě, a skutečnost…? Chuděrky 
ženský, které se s ním soudily, a ve finále platily ještě soudní vý-
lohy.

Diana si namíchala další drink. Dnes alkoholem zabije minu-
lost.

*

„Lojzi, neopovaž se chodit do práce. Zůstaň ještě doma!“ slyšel 
ráno důrazné upozornění od manželky. Zdvižený ukazováček 
její příkaz ještě znásobil. Poté odešla do školy. Kapitán Tamá-
nek za záclonou pozoroval, jak Lída energicky kráčí po chodníku 
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směrem k autobusové zastávce. Okamžiku samoty využil k vyří-
zení telefonátu.

„Ahoj marode!“ uvítal šéfův hlas nadporučík Kamil Preslák.
„Nazdar, něco novýho?“ padl klasický dotaz při hovoru s pra-

vou rukou ze skupiny násilníků.
„Nic. Nikdo nevraždí, nesmilní ani nepřepadává. Vytáhli jsme 

loňský vyhrožování, který jsme na konci roku uložili k ledu.“
„Co Liška ryšavá?“ Lojza Tamánek začal přecházet líným kro-

kem po pokoji.
„Včera řval vedle na svoje lidi jak debil, až se Drchna neudržel 

a toho blba zpražil. Co jsem slyšel, tak se cachtal, že sám ukončil 
a uzavřel jednu sebevraždu za půl dne. Sebral obvodu případ, aby 
měl snadnej zářez.“

„To mu soudní Ferulka poslal tak rychle papíry? Když z něho 
chci vyrazit toxikologii, tak slibuje nejdřív druhý den.“ Nevěřícně 
vypálil: „To je divný, Kamile.“

„Moje řeč. Kdoví, co za tím je. Třeba využívá svýho strýčka 
náměstka i vůči soudnímu.“

„Myslíš? Pitvu zvládne soudňař do dvou hodin, protokol taky 
napíše za stejný čas, ale aby toxikologie byla za půl dne? To je 
blbost. Až přijdu zítra do práce, tak po tom trochu zapátrám.“

„Ferulky se nezeptáš, odfrčel na dovolenou, a ta nová kočena 
leží ve špitále s rizikovým těhotenstvím,“ rozverně ozřejmil Ka-
mil Preslák průser na soudním.

„Kdy odjel?“
„Snad včera odpoledne.“
„Rychle uzavřít a zmizet. To je jasný! Kdybych to po něm chtěl 

já, tak mě pošle do prdele. Posranej služební zákon!“ Lojza zapo-
mínal na řezavou bolest v konečníku.

„Moje řeč. Ten může za Kajsery a podobný!“ napodobil Kamil 
Preslák rozčílení nadřízeného.

„Díky za info. Zítra ráno jsem v práci.“
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„Není zač a hlavně pořádně vylež tu rýmečku,“ neodpustil si 
Kamil rýpnutí, které roky vyprovázelo konec jejich vzájemných 
hovorů.

„Debile! Tu rýmečku bych ti přál…“

*

Probuzený neustálým vrčením křoviňáku z protější zahrady se-
běhl Robert Simon po schodech do přízemí a doufal, že koneč-
ně spatří Annu. Nahlédl do kanceláře, obýváku, kuchyně. Přešel 
k botníku, ale hnědé papuče zůstaly nedotčené na svém místě. 
Manželku nenalezl! Co se to děje? Běžel zpátky do ložnice. Bu-
dík hlásil, že spal tři hodiny. Za pět minut bude jedenáct. Sebral 
mobil a zkusil jí zavolat. Znovu ta nepříjemná hláška! Usedl na 
okraj postele, hlavu složil do dlaní…

Včera ráno našli s Barborou Hortovou mrtvolu Adama, poté 
Anna zmizela… Co se to sakra děje? Má se zeptat psycholožky? 
Zbytečný! Ta mu přece řekla, že jeho žena ráno odešla. Kam ale 
šla? Nejela sesbírat papíry po klientech?

Pádil do kanceláře v přízemí. Zapnul počítač a otevřel účetní 
program. Klikl na seznam firem a podnikatelů. Oči zabodl do prv-
ního telefonního čísla na monitoru. Vede jim účetnictví, jsou spo-
lu ve styku, třeba o Anně něco ví. Mobil u ucha, vyzváněcí tón, 
nervy napnuté…

*

Barbora Hortová prohledávala osobní věci manžela Adama. Bub-
linková obálka. Rozprostřela obsah po koberci. Dopis od lékaře. 
Zpětná adresa: Nemocnice České Budějovice, infekční oddělení. 
Nervózně vzala do rukou přeložený list. Vůbec netušila, že Adam 
šel na infekční. Proboha proč? Četla, a nedočetla… Na řádcích 
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dopisu, který vyzýval manžela, aby se dostavil neprodleně do or-
dinace, se několikrát objevil zkratkovitý nápis – HIV. Šok, ztráta 
soustředění. Roztřásla se, srdce jí bušilo do spánků. Test pozitivní! 
Ne!!! Seděla mlčky na koberci, nevnímala brnění v levé noze, ne-
vnímala čas, nevnímala hlad a žízeň…

Adam a HIV? Nemožný, neskutečný! Co bude dělat? Nespá-
chal nakonec sebevraždu? Nepomáhal mu někdo? Kdy spolu spa-
li naposled? Vánoce přece, před půl rokem. Znovu sevřela hrůzu 
do chvějících se prstů a hledala datum – 15. 3. 2017. Přemýšlela. 
Má zavolat Robertovi?

*

Kde ta Anna proboha vězí? Robert Simon seděl v kuchyni u stolu, 
strnule hleděl na pustý dvůr. Telefonáty před polednem odpověď 
nepřinesly. Nikdo jeho manželku neviděl, i když se domluvila 
s pár zákazníky, že se staví pro doklady. Vůbec nedorazila. Tele-
fon má pořád nedostupný. Psycholožce poslal zprávu, ale nedostal 
zatím odpověď. Kdyby papuče ležely v ložnici u postele, myslel 
by si, že Annu někdo v noci na pondělek přepadl, ale ony čekaly 
na paní domu dole u botníku. Vypadla rychle z domu a nestihla 
svůj rituál – ustlat postel, obléct župánek a zavřít dveře od ložnice. 
Co ji tak neodkladně vylákalo z domu? Proč ten vypnutý telefon? 
Není jen vybitý? Může to mít nějakou souvislost se smrtí Adama?

Díval se tupě do nitra lednice jako na televizi. Vyluxovaná. Za-
jede na nákup a cestou se zastaví u psycholožky Antonové. Jasně, 
to udělá! Ještě jeden nápad. Zavolat rodičům manželky, zda se 
nestalo něco v rodině.

*

Barbora Hortová hledala vše o nemoci aids. Výskyt, možnost 
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přenosu, kdy na odběr, léčba v současnosti a propuknutí nemoci. 
Adamovi zjistili HIV pozitivitu v půlce března; dva až tři měsíce 
od rizikového chování může zajít na testy. Možná, že na konci 
minulého roku měl s někým nakaženým pohlavní styk. S kým? 
Adam a nevěrný? Přenos z ženy na muže je podle statistik méně 
pravděpodobný než naopak. Kde k tomu proboha přišel? Frek-
vencí pohlavního styku patřili tabulkově k důchodcům. Adam 
intimnostem moc nedal. Neměl on milenku, parchant? Píchl se 
o stříkačku narkomana v autobusu? To bude ono! Patrně nechtěl 
manželku děsit, a proto mlčel. Opravdu?

Musí se najíst! Navštívit lednici, zhltnout rychlovku a absol-
vovat nepříjemný hovor s tchánem. Hlavně se neprozradit a dělat 
překvapenou, že Adam za ním nedojel. Nic příjemného ji nečeká, 
ale musí předvést starost o manžela. Policajti se určitě budou ptát, 
zda Adama hledala. Zítra zajede nahlásit pohřešování. Říct jim 
o HIV? Bože, jak ji štval Robert, pro kterého starosti skončily 
odchodem od rybníčku…

*

Robert Simon rychle nakoupil základní potraviny. Igelitky hodil 
do kufru felicie a tryskem vyrazil z Kelčova směr Strachonice 
k psycholožce Antonové. Hovor s tchyní nic nového nepřinesl, 
kromě toho, že vystrašil manželčinu rodinu. Napsal zprávu synovi 
do Anglie, jestli ho matka náhodou nekontaktovala, ale odpověď 
prozatím nepřišla. Snad se od psycholožky dozví víc.

Zastavil před rodinným domkem s modravou uklidňující omít-
kou a zářivě novou tmavě červenou střechou. Vešel do čekárny 
zrovna v době, kdy z ordinace vycházela starší žena.

Psycholožka Antonová s povzbuzujícími slovy vyprovázela 
klientku a rozloučila se. Vrhla pátravý pohled zpoza brýlí. „Dobrý 
den, co potřebujete?“
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Robert Simon poprvé naživo spatřil léčitelku duše své Anny. 
Hnědé vlasy do culíku, rovnoměrné, zajímavé uši s blýskavými 
náušnicemi ve tvaru diamantu. Bílý tuctový plášť pod kolena, mo-
derní brýle prozrazovaly inteligenci. Dvě malá mateřská znamén-
ka krásy na souměrné bradě. Nádherný úsměv skrývala.

„Dobrý den, paní doktorko, Simon, manžel Anny. Jedu z náku-
pu kolem, tak jsem si řekl, že se zastavím. Manželka se nevrátila 
domů a telefon má pořád vypnutý. Nevíte, kde by mohla být?“

Vyděšený hlas psycholožku Antonovou nemile překvapil. Zno-
vu Roberta ujistila, že Anna opravdu ráno odcházela na autobus. 
Vystrašila ho komplikovanými depresemi jeho manželky a pora-
dila mu, aby zítra případně zašel na policii.

Rozrušený muž spěchal z čekárny k vozu.
Psycholožka Antonová vyprovázela nečekanou návštěvu ne-

jistým pohledem. Vyrovnanost zmizela. Že něco Anně slibovala 
a kryla ji! Odešla do ordinace, usedla do pohodlného kancelářské-
ho křesla a zavolala Anně. Nedostupná. Vytočila druhé číslo, ulo-
žené jako Anna Simonová CB. Telefon hlasitě vyzváněl v prázd-
ném bytě v Českých Budějovicích. Naprosto prázdném…

*

Spousta hlubokých nádechů, zpocená ručka svírala mobil, ale pro-
zatím scházela odvaha. Adresář otevřený u jména Horta Václav; 
žádný děda, dědeček nebo tchán. Blížila se třetí odpolední a Bar-
bora se vzájemného hovoru bála jako čert kříže. Dobře věděla, že 
tchán bude nepříjemný a zlý, avšak ona ten hovor musí absolvo-
vat. Bože, pomoz, prosila v duchu nadpřirozeno… Teď! Zmáčkla 
tlačítko pro volání a zrychleně dýchala. Čekala dlouho…

„Horta.“
„Dobrý den, tady vaše snacha Barbora.“ Marně skrývala ustra-

šený hlas.
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„Já nemám žádnou snachu, já nemám ani syna! Kdybych měl, 
tak se o mě postará, když mi zbývá pár měsíců života! Měl jsem 
kdysi, ale když umřela jeho matka, tak už jsem ho neviděl!“ vy-
křičel tchán.

„To je mi líto, že jste nemocný, ale Adam za váma přece dva-
krát do měsíce v neděli jezdívá a vrací se až v úterý.“

„Cože? Ten budižkničemu, který se neuživí ani prací buzeran-
tů, že za mnou jezdí? Říkám, od pohřbu jsem ho neviděl a ani 
vidět nechci! A ať si nemyslí, že po mně něco zdědí. Nestará se, 
tak nasrat!“

Nadávky bodaly jako miliony rozzuřených vos. „Co to 
říkáte…? Adam za váma opravdu jezdívá. Nevím, jak jste nemoc-
ný, jestli vám třeba nevynechává paměť, ale Adam se o vás jezdí 
starat, aby měla pečovatelka dva dny volno.“ Barbora nevěděla, 
co si myslet. Další šok! Byla to pravda?

„Děvenko, paměť mi slouží víc než dobře. Kouření mě zabíjí. 
Za pár měsíců prý zakašlu, utrhne se plíce a konec…“ Po chvi-
ličce ticha tchán výsměšným tónem nadhodil: „Ten zmetek si asi 
našel náhradu, aby jí udělal děcko a zmocnil se mých peněz… 
S tebou už nepočítá, ty seš prostě jalová,“ zakončil drsně.

„Já nejsem neplodná, chyba je na straně Adama. To on je ne-
plodný!“ křičela přes slzy.

„Já to říkám, neplodný malíř, jasný buzerant.“
„On není žádný buzerant!“ Barbora se neovladatelně rozplaka-

la, ničemu nerozuměla.
„Je, akorát ty jsi absolutně slepá a blbá… Jo, ještě jedna věc. 

Vychutnávej si bydlení v Pomníčku. Až umřu, tak potáhneš pryč… 
S holou prdelí jsi přišla, s holou prdelí potáhneš! Sbohem!“

Barboře vyklouzl mobil ze zpocené dlaně na zem. Skryla hlavu 
do dlaní. Zlomená, nevěřící. Ví vůbec, s kým žila?
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*

Ubytovna, úterní odpoledne, pět hodin. Mrkající zářivka bojovala 
se zatemněním. Oliver Evans zabíjel čas nad mapou jižních Čech 
a ukládal si do paměti budoucí rajon, jak mu doporučil nadřízený 
major Adler. Z monotónnosti ho vytrhlo slabé zaklepání na dveře. 
Kdo to je?

Nesměle zvolal: „Dále!“
„Ahoj, můžu?“ ozvala se opatrná slova ode dveří. Irinou pro-

jel šok ze zatemnění. Oproti brzkému ránu vypadala upravenější 
a hezčí. Bílé obtažené tričko s palmami odhalovalo bujnost popr-
sí, kraťasy se svislými bíločernými pruhy probouzely mužskou 
fantazii.

„Jasně, pojď dál,“ skrýval marně překvapení Oliver. Nabídl Iri-
ně stařičkou židli a sám se odstěhoval na okraj neustlané postele. 
„Všechno, co jsi za mě včera platila, ti vrátím, neboj.“

„Můžem zase rusky?“ špitla prosebně a přehodila nohu přes 
nohu.

„Klidně, můžeme.“ Vzpomněl si na ranní setkání ve sprchách. 
Přesmutná blondýna Olivera znepokojovala, ale upravená vypa-
dala opravdu krásně. Přešli plynně do ruštiny.

„Chci se za včerejšek omluvit. Slavila jsem narozeniny a víc 
se opila… Víš, dlouho jsem nebyla doma za rodinou. Občas spolu 
mluvíme chvíli po telefonu, ale je hrozný nevidět, jak děti rostou, 
stýská se mi po manželovi, a po domově vůbec. Počítač tady ne-
mám…,“ zakončila sklíčeným hlasem.

Oliver vyslechl dojemný příběh ženy, která už pátým rokem 
pracovala ve fabrice za soustruhem v Českých Budějovicích. Vy-
studovaná historička… Žila skromně a většinu výdělků posílala 
rodině. Domů jezdila na dva týdny v létě a dva před koncem roku. 
Občasné krátké telefonáty s nejbližšími… V Luhansku, dříve po-
jmenovaném Vorošilovgrad, zanechala manžela, dva syny, Olega 
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a Denise, a matku, která s nimi žila v malém bytě na sídlišti. Popi-
sovala blízkost smrti na východě Ukrajiny a vedlejší panelák, kde 
zůstaly patrné stopy po dělostřelecké palbě. Vyprávěla o pohřbu 
kamarádky a jejích dětí, když si pro ně jedné noci ve spánku přišla 
smrt… Stěžovala si, že tady musí mluvit ukrajinsky, i když se řadí 
k ruské národnosti, ale se svou mateřštinou by na ubytovně mezi 
krajany tvrdě narazila. S rodinou touží vypadnout do bezpečí, nej-
lépe někam na západ.

Irina setřela modravým kapesníkem slzy, usmála se na Olivera 
a smutně přiznala: „Já jsem tady v bezpečí, ale strach o nejbližší 
mám větší, než kdybych s nimi byla doma…“

V Oliverovi se probudil samaritánský komplex, jejž zdědil po 
dědečkovi z otcovy strany. Odhodlaně řekl: „Pokusím se zařídit 
pro tebe a rodinu trvalý pobyt.“

„Díky, ale jak to chceš udělat, když bydlíš tady?“ Rukou opsala 
půlkruh, aby poukázala na nuznost jeho dočasného útočiště a za-
temnění, podobné doteku bojové linie.

Oliver zalitoval vyřčeného slibu, ale dědictví po předkovi ne-
dokázal potlačit. Dědeček přišel kvůli samaritánskému komplexu 
o všechen majetek, vybudovanou pozici v politice a společenské 
postavení. Zemřel v Anglii chudý a opuštěný. Nikdo, komu po-
mohl, mu nepodal pomocnou ruku… Ukázal návštěvnici na lapto-
pu vilku v Říčanech, kde žil.

Irina se omluvila, že potřebuje na chviličku zajít do svého po-
koje… Vrátila se v pestrobarevných volných šatech, s délkou pod 
kolena. Uvítal ji nechápavý pohled Olivera. Spustila: „Víš, mám 
ráda oční kontakt, když s někým druhým mluvím, ale tebe hypno-
tizovala jen má prsa,“ kárala s úsměvem.

„Promiň, vůbec jsem si neuvědomil, že…“
„Vždyť jsi je viděl, aniž bych to chtěla. Jsi pátý muž, kterému 

se poštěstilo vidět moje odhalené prokletí… Věř, že bys je nosit 
nechtěl.“
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Oliverovi došla slova a zasmušil tvář. Vůbec si neuvědomoval 
automatické pohledy do prostoru palem a výstřihu.

„Vzala jsem tě včera do svého pokoje, protože cestou na uby-
tovnu na tebe dolehlo zapíjení tvrdého alkoholu pivem a ty jsi 
nevěděl, kde máš pokoj… Já ti na podlahu dala všechny deky, 
které jsem měla, a ty jsi hned usnul. Sama ráda usínám v posteli 
nahá… Pomalu jsem spala, když ses probudil, svlékl a lehl nahý 
za mnou… Byla jsem v šoku, když ses o mě otřel a hned jsi byl 
vzrušený…,“ dořekla napůl vyčítavě, napůl chápavě.

Oliver složil červenající se obličej do dlaní. „Promiň, vůbec si 
to nepamatuji…,“ špitl.

„Bála jsem se v posteli pohnout, protože jsi mě pořád tlačil tím 
vzrušencem do boku…“ Irina se rozesmála. „Takovou noc jsem 
ještě nezažila… Podívej!“ Vstala, opatrně vykasala sukni a uká-
zala Oliverovi oválnou modřinu na pravém boku, téměř u lemu 
bílých kalhotek.

„Prosím tě, promiň… Já se tak stydím,“ vysoukal ze sebe 
a sklopil oči k zemi.

„Tohle kdybych někomu vyprávěla, tak neuvěří.“ Hlasi-
tý ženský smích zaplnil pokoj. Irina si uhladila sukni na nohou, 
usmála se na Olivera a spustila: „Na čtyřicátiny budu vzpomínat 
celý život… Škoda, že se nebudu moct podělit o zážitek z dnešní 
noci s nikým jiným.“

Přišlo na loučení. Oliver znovu půvabné Ukrajince slíbil: „Ten 
trvalý pobyt zkusím zařídit. Napiš mi jména a rodná čísla všech, 
co bys sem chtěla dostat.“

„Neslibuj, co nemůžeš splnit, ale napíšu. Děkuju ti za všech-
no,“ řekla laskavě, otiskla rtěnku na Oliverovu tvář, otočila se 
a vyplula na chodbu. Šaty zavlály a rozvířily do prostoru vůni 
jemného východního parfému.

Tak Irina slavila čtyřicítku? podivil se v duchu Oliver. O čtyři 
roky mladší než on, ale hádal by jí nejvíc pětatřicet. Sedl na postel, 
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vzal do ruky mapu kraje a projížděl města, městečka, vesnice 
a vesničky a přitom přemýšlel nad nocí, z níž si většinu nepama-
toval… A ta ostuda se vzrušencem!

*

Úterní slunce pomalu zapadalo. Dnešní den byl snad klonem pon-
dělí. Nedorazila pouze hrozící bouřka. Jasno bude pokračovat po 
celou noc a měsíc krásně osvětlí celý Pomníček.

Barbora Hortová propadla po telefonu s tchánem zvláštnímu 
pocitu, kdy se v ní deprese prala s naštváním. Prohledávala celý 
dům. Pátrala po odpovědi na otázku „Kdo byl ve skutečnosti man-
žel Adam?“. Dokonce prošmejdila i sklep. Úplně vytěsnila z hla-
vy postavu v černém, která ji včera vyděsila. V duchu si přehrá-
vala hovor s tchánem. Má vůbec chodit zítra na policii? Možná je 
nakonec dobře, že toho hajzla někdo zabil! Někde se s někým pe-
lešil, uhnal si aids a ona, husa, včera nad jeho osudem tak plakala.

Těsně po deváté se ozval zvonek a uslyšela hlasitou Marcelu 
Zilnerovou.

„Budulínku, Budulínku, otevři svá vrátka!“ Nechyběl typický 
ječivý smích. Proboha, co řeknou sousedé?

Barbora rychle seběhla schody. „Ahoj, pojď dál!“ Ustoupila 
ode dveří, aby návštěva mohla rychle projít.

Marcela svírala v ruce tašku, ze které se linula vůně pochutin 
a obsah částečně prozradilo lehké zacinkání. Že by zase domá-
cí vínko z Moravy? Starosta Jirný, vykloněný z okna, pozoroval 
dění na ulici.

Návštěva si vzala slovo. „To byl v obchodě dneska den. Horko, 
důchodci pořád prudili a holka, co před měsícem nastoupila jako 
posila našeho minitýmu, zmizela dělat jinde za víc peněz. Se tam 
z toho poserem ve dvou a majitel se nepřetrhne. Lemra jedna líná!“ 
rychle ze sebe dostala a automaticky zamířila po schodech nahoru.
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„Já jsem měla taky den blbec. Adam se od otce nevrátil, tchán 
o něm nic neví, a ještě jsem se s ním rafla,“ s povzdechem vylíčila 
Barbora.

„Třeba bude nezvěstnej jako můj. Má životní pojistku?“
„Ne, žádnou pojistku nemá.“
„Tak to ať se radši rychle najde… Tož dneska budeme zase 

spoluležnice, ju?“ Marcela nasadila do tváře úsměv a rozvalila se 
na pohovce.

„Doufám, že se objeví,“ mlžila Barbora. Její myšlenky stále 
ovládal vztek. To je život! Otce nezná. Možná, že i její matka, al-
koholička, netušila, kdo ji oplodnil. Babička o ní říkávala, že měla 
chlapů jako fena blech. Teď si nevzpomene, kdy naposled zašla 
položit kytičku na její hrob. Chce vůbec…?

*

Stačily dva večery a Marcela se cítila u Barbory jako doma. Před 
chvílí plná mísa brambůrek kapitulovala před jejím apetitem 
a vína dnes vzala o sedmičku víc. Televize znovu opakovala no-
toricky známý seriál. Ženský nudně pozorovaly děj a občas pro-
hodily pár slov.

Stačila trocha alkoholového opojení a Barbora najela na mód 
pravdomluvnosti. „Představ si, že Adam vůbec nejezdil za otcem.“

„Kam jezdil?“ zeptala se Marcela a oči jí zazářily zvědavostí.
„Vůbec nevím, ale otec ho od pohřbu Adamovy matky nevi-

děl.“
„Chlapi jsou prasata,“ prohodila nevzrušeně návštěva a lokla 

si vína.
Marcela dalšími upřímnými názory zapříčinila slzy a pláč paní 

domácí. Barbora padla s vnitřním rozpoložením na dno nejhlub-
ší temné jeskyně a odhalila všechny bolesti dosavadního života. 
Šílené dětství, bezdětné manželství. Tolik toužila po dítěti, jemuž 
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by předala kupu lásky, které se jí samotné nedostalo. Chybějící 
peníze, hlad, a manžel odmítal, aby si našla práci. Marcela uklid-
nila Barboru nabídkou zaměstnání v obchodě, kde sama dělá.

„Myslíš?“ Barbora zvedla hlavu, v očích jí zazářila snad nadě-
je v lepší budoucnost.

„Jasně že jo. Dostaneš se mezi lidi a psycho budeš mít rych-
lejc za sebou.“

„Díky, Marci.“ Vyloudila první úsměv po dlouhé době. „A co 
ty a tvůj milenec?“

„Dobrý, ráno musím vypadnout ještě za tmy, abych se stačila 
přichystat.“

„On za tebou chodí tak brzo ráno?“ šokovaně se zeptala Bar-
bora a smutek v očích vystřídal úžas.

„Jasně. A vždycky nechá na stolečku tisícovku… Zlatej 
chlap… Nevaříš tomu, nečicháš to, nežehlíš, nepereš jeho upo-
cený košile a za hoďku hekání máš vyděláno… Ještě si užiju pár 
orgasmů. Značka ideál!“ vesele zvolala Marcela a dopila další 
sklenici vína.

„Nepůjčíš mně ho?“ nadhodila Barbora, aniž věděla, proč jí 
taková blbost vyletěla z úst.

„Ne, on zas není tak bohatej. Pokud bych nežila v takové pr-
deli, jak je Pomníček, barák prodám a mažu zpátky na Moravu. 
Jenže tady zdechl pes a ty domy tady nemaj vůbec žádnou cenu. 
Kdo by sem dobrovolně šel…? Na prdel světa a na dobrou noc!“ 
opilecky mrkla na zmatenou hostitelku, zvedla sklenici s vínem 
a počkala na přiťuknutí. Ženy všechny láhve zdárně zdolaly.

„A jak dlouho za tebou chodí?“ vrtal Barboře v hlavě předešlý 
rozhovor.

„Skoro půl roku.“
Vytřeštila oči. „Cože?“ Ihned po odpovědi si vzpomněla na 

nabídku společného života od Roberta a následné odmítnutí. Je 
tím milencem Robert? Nehrají si s ní ti dva? Přes šok dokázala 
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zachovat tvář a co nejklidněji řekla: „Už jsem opilá. Půjdeme 
spát. Ráno mi hoď klíč přes schránku.“

Ve spánku se Barbora vrátila do minulosti: Dobitá leží na stu-
dených kachličkách v chodbě. Kapičky krve z nosu barví podlahu. 
Matka sedí na pohovce, zcela klidná zapaluje cigaretu a z flašky 
upíjí rum. „Ukliď po sobě, prase!“ vydává nemilosrdný rozkaz. 
Barborka namáhavě vstává, ručkou chytá u nosu vytékající krev 
a belhá se do koupelny pro kýbl a hadr…
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STŘEDA

Hladová smrt opouští železné klece Hraničního jezera a překo-
nává třpyt hladiny. Plazí se neviditelně po břehu a vplouvá do 
temného lesa, vstříc očekávané hostině.

Středa směřovala k ránu stejně rychle, jako Marcela Zilne-
rová spěchala od Barbory Hortové domů. Trocha permoníčků 
jí v hlavě zbyla, ale celá natěšená na milence úspěšně zvládala 
následek po alkoholovém opojení. Hodinku sexík, pak společné 
sprchování a zvesela do práce!

Odemkla vetchá vrata, procházela nevydlážděným hliněným 
průjezdem ke dveřím od chodby. Zarazila se. Uvnitř se svítí! Po-
hlédla na hodinky: půl čtvrté. Všude jinde vládla tma. Světlo vy-
cházelo z ložnice. Cítila silnější tlukot srdce. Pokračovala poma-
linku chodbou dál kolem kuchyně a obývacího pokoje. Bedlivě 
naslouchala podezřelým zvukům. Nic. Ticho. Dveře ložnice byly 
pootevřené… Zapomněla zhasnout? Zvuk odhrnování přikrýv-
ky! Zatajila dech. Srdce se jí snad zastavilo.

 


	PONDĚLÍ
	ÚTERÝ
	STŘEDA
	ČTVRTEK
	PÁTEK
	SOBOTA
	NEDĚLE
	EPILOG



