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Soutok dne a noci. 

V dálce se na rovné hladivě obzoru kmitala světla aut, jako kdyby je v údolí čekala

plná náruč štěstí. 

Případně jako kdyby prchala před smrtí. 

Nebo smrti vstříc.
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Bránou  svítání  se  proplížilo  nevlídné  ráno  jako  po  prohraném utkání. Dálnici

opustil tmavomodrý favorit, který měl nejlepší roky dávno za sebou, na karoserii nejeden

zřetelný i  zakrytý šrám, motor však dosud pracoval  spolehlivě a pokud na něm řidič

nevyžadoval  mimořádné  úsilí,  šlapal  jako  hodinky.  Po  dvaceti  kilometrech  vyjel  na

rovinku a sotva projel březovým hájem, otevřel se pohled na město v údolí. Rozbíhalo se

do šířky podle neviditelné řeky, šplhalo se do strání na protějším břehu.

Na okraji  města stál  zavřený motorest.  Chátrající  objekt nezavdával  příčinu k

nadměrnému životnímu optimismu. Vítr hrál skočnou a zápolil s uvolněným plechem na

rovné střeše. Na parkovišti dospávaly dva kamióny a odpojený přívěs s ulomeným kolem. 

 Vizitka bezvýchodnosti a zmaru.

Naproti přes silnici vroubenou širokými chodníky stála benzínová stanice firmy,

které se v republice etablovala teprve nedávno, ale neopouštěla nekalé praktiky svých

předchůdců. Především v cenových relacích nabízených vedlejších produktů. Estetická

neonová reklama se rozsvěcela a zhasínala, jako kdyby právě tím chtěla upoutat řidiče s

hladovými nádržemi. Mžourající  čerpadlářka s červenou čepičkou na černých vlasech

stála za pokladnou s nateklou tváří, a pokud měla o něco zájem, byly to elektrické hodiny,

které každou minutu odsekly čas, vydávajíce úsečný zvuk.

Vedle automatu s teplými nápoji popíjela již druhý kelímek kávy bez cukru mladá

žena v béžovém plášti s vyhrnutým límcem. Souměrný obličej zdobily oči, zářící jako dva

zatoulané diamanty. Stála tam už poměrně dlouho. Až se zdálo, že na něco čeká. Nebo na

někoho. Možná na helikoptéru, možná na převozníka.

K městu se blížil tmavomodrý favorit. Udržovaný veterán. Zpomalil, odbočil na

parkoviště před motorestem, zastavil.  Vystoupil muž na první pohled nenápadný jako

jeho auto. Jenomže tam jiné auto nestálo a na dohled nebyl ani jiný muž.

Přešel vozovku a zvolna se blížil. 



Čerpadlářka  maličko ožila,  ale  když  vstoupil  a  zamířil  k  blondýně  v  béžovém

plášti, vrátila se do samoty svých myšlenek.

„Paní Roštová?" pronesl muž.

„Osobně."

„Já jsem Radim Hasil."

„Vítám vás." Dopila kávu. „Máte zpoždění."

„Omlouvám se. Havárii na dálnici jsem ovšem nezpůsobil."

„Nevadí."

„Máte tady vůz?"

„V garáži. Přijela jsem autobusem. Můžeme jít?"

„Raději pojedeme."

„Ovšem."

Pokynula čerpadlářce, která se omezila na prchavý úsměv, v němž lpělo pramálo

radosti.

„Zuby," řekl Radim Hasil, když kráčeli proti větru.

„Kdepak zuby," pravila netečným hlasem. „Manžel."

„Bije ji?"

„Mlátí ji jako žito."

„Proč s tím něco neudělá?"

„Protože je to ženská. To vy muži těžko pochopíte. Ostatně, první manžel ji tloukl

také. Ten současný se zase jmenuje Antonín, sice jí na každém kroku nezahýbá, ale zase

chorobně žárlí. Stačí, aby ji na ulici pozdravil vetchý stařeček a hned je oheň na střeše."

„Jak to víte?"

„Dělal v divadle kulisáka. Než mu vylili pérka, několikrát přišel napařený."

„A to jo," řekl Radim Hasil a otevřel pravé dveře favoritu.

Svlékla  plášť  a  odhodila  ho  na  zadní  sedadlo.  Měla  přesně  vymodelovanou

postavu  s  přiměřenými  oblinami  na  správných  místech  a  dlouhé  štíhlé  nohy.  Zelené

lodičky na vysokém podpatku se k počasí právě nehodily, ale možná dávala takové obuvi

přednost v každou roční dobu. Sukni zvolila kratičkou. Jako každá minisukně odhalovala

všechno, co se nedalo zapřít. Halenka měla hluboký oblý výstřih. Kdyby si kolem krku

neuvázala malachitově zelený hedvábný šáteček s jemnými citrónovými žilkami, dalo by

se konstatovat, že je skoro nahá. Pobledlému obličeji příliš nepomohlo decentní nalíčení.

Když se usadila, složila ruce do klína a podezřele rozzářené očí se zahleděly do prostoru



před autem. Budila zdání, že se časně ráno probrala v trávě s orosenýma očima.
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„Kam?" otázal se Radim Hasil.

„Rovnou za nosem. Jsem vám vděčná, že jste se uvolnil."

Už týden neměl do čeho píchnout. Několikrát ho napadlo píchnout aspoň do jedné

pneumatiky u vozu pobožného střelce z poslanecké sněmovny, který navštěvoval vdanou

milenku v sousedním domě, ale od myšlenky k činu vedla dlouhá a nepohodlná cesta.

Proto se omezil na konstatování, že dělá svou práci.

„Jaké to je, být privátním očkem?"

„Někdy si připadám jako přístavní lepič plakátů, někdy jako bořič mýtů.“

„To je trochu složité."

„Jako  život  privátního  očka,"  řekl  Radim  Hasil.  „Kdo  vám  namluvil,  abyste

zavolal právě mne?“

„Byl jste mi doporučen jako diskrétní a schopný člověk.“

„Který přítel mi vystavil takové pochybné vysvědčení?"

„Moje sestra. Mluvila o vás trochu záhadně, ale v superlativech."

„Má nějaké jméno?"

„Ovšem. Když jste jí vytáhl z bryndy, jmenovala se Vršecká."

„Tehdy jsme byli o hodně mladší. Jak se jí daří?"

„Právě se potřetí rozvádí."

„To je mi líto."

„Mne to líto  není  a  sestře už vůbec ne.  Vzala  si  nafoukaného primitiva,  který

organizuje pašování běženců z Turecka do Řecka. S tím sestra nechce mít nic společného.

Ten její Orhan vyznává přesvědčení, že peníze jsou všechno."

„Skoro," řekl Radim Hasil skoro lítostivě a přibrzdil, aby autobus mohl vyjet od

zastávky.

„Jenomže právě jen skoro," pravila Zita Roštová.

„Sestra žije tady ve městě?"

„V rybářské osadě blízko Canakkale.“

„Tam to neznám.“

„Velká díra.“

„Trochu z ruky na to, abych jí mohl být prospěšný."



„Ale  kdeže!"  Kratičce  se  zasmála.  Hraně.  Ale  uměla  to,  však  byla  herečka,  v

místním divadle hrála již osmou sezónu. „Sestra si pomůže sama. Zavolala jsem vám,

protože pomoc potřebuji já!"

„Do telefonu jste hovořila značně neurčitě."

„Teď to víte." Poposedla a učinila neúspěšný pokus stáhnou sukni.  Možná jen

chtěla upozornit, že má pěkné nohy, které stojí za podívání, to je přece hlavním účelem

minisukní. „Pro jistotu jsem byla opatrná. Nikdy nevíte, kdy vás někdo odposlouchává.

Pod roušku obav z teroristů se dá schovat ledacos."

Radim Hasil  souhlasil  nesouhlasil.  Neměl  v  oblibě  kategorické  soudy,  ale  znal

současnou praxi. Dbal však pečlivě, aby se pohledem vyhnul jejím odhaleným stehnům.

Klientka  je  klientka,  žádné  intimity,  žádné  důvěrnosti.  Samozřejmě  kromě  těch

bezprostředně souvisejících  s  šetřením.  Tu zásadu se snažil  dodržovat.  Klientku viděl

jako  šlechtičnu,  jejíž  rytíř  odtáhl  do  boje  a  zanechal  ji  s  pečlivě  zamknutým pásem

cudnosti. Druhý příměr považoval za výstižný. Samozřejmě až na ten pás cudnosti.

„Zamluvila jsem vám pokoj v hotelu Koráb," pronesla.

„To je ten blízko zámku?"

„Vy jste tady už byl?" projevila údiv, jako kdyby přiletěl z Amazonie.

„Několikrát."

„Pracovně?"

„Většinou."

Konečně mu věnovala  kosý pohled.  Vězel  v  něm střípek zvědavosti,  ale  rychle

vrátila pohled na vozovku s poznámkou: „Počasí se nám zkazilo,"

„Vyčasí  se," řekl  Radim Hasil  konejšivě a připojil  otřepaný slogan: „Zatím se

vyčasilo vždycky."
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Těžko odhadovat, co bude lehčí. Ptát se, nebo vyčkávat, až vyrukuje s příčinou

pozvání sama. Rozhodl se pro druhou alternativu. Aby se necítil jako rybka v akváriu,

zvolil pro oddechový čas nezávadné a nezávazné téma.

„Ještě mají v hotelu Kořán vymalovaný každý pokoj jinou barvou?"

„Hotel třikrát změnil  majitele.  Třikrát byl přestavován. V šestém a jedenáctém

roce. První majitel dával přednost většímu počtu malých pokojů, druhý menšímu počtu

velkých pokojů."



„A třetí adaptace?"

„Současné vedení dalo přednost klasické původní podobě."

„Moudrý to muž."

„Žena," upřesnila Zita Roštová s nápadnou odtažitostí, jako kdyby si nedokázala

představit, že by se současnou majitelkou trávila dovolenou na stejné pevnině. Třeba na

Haiti, na Krétě nebo v Austrálii. „Koráb diriguje Klára Lerchová."

„Má něco společného s naší záležitostí?"

„Nepřímo. Pracovala v Korábu jako kancelářská síla, občas také jako recepční a

někdy zaskakovala i jako servírka. Kdyby hotel nepřešel na plyn, nechala by na sobě

štípat dříví."

„Klára Lerchová?“

„To je  nóbl  dáma.  Pokud někdy vstoupila  do kotelny,  zastavila  se  na prahu,“

prohlásila Zita Roštová se zjevnou averzí. „Mluvím o Barboře Borské.“

„Přítelkyně?"

„Pouze kamarádka."

„V tom je rozdíl?"

„Obrovský," odpověděla s nádechem popuzení. „Zmizela."

Konečně se dověděl, proč vážil cestu a čemu se má věnovat.

„Loni v létě?"

„Jak vás napadla taková hloupost?"

„Nedávno jsem hledal vnučku, která opustila babičku před šesti roky."

„Barbora zmizela minulé pondělí."

„Před týdnem?"

„Před týdnem," potvrdila.

„Kdy byla viděna naposled?"

„To budete muset zjistit sám. Já ji posledně viděla v neděli večer kolem půlnoci.

Barbora někdy u nás v divadle postávala v komparsu. Většinou někde v pozadí. V neděli

měla derniéru hra Cikáni jdou do nebe."

„Hra se zpěvy a tanci? Kdysi jsem viděl film."

„Zpívá se tam hodně," připustila.

„A hodně nahlas," doplnil Radim Hasil.

„Po představení jsme seděli v hotelovém baru až do zavírací hodiny. Rozvezlo nás

taxi. Barbora šla do svého pokoje v podkroví. Viděli jsme ji nastupovat do výtahu."



„V hotelové hale?“

„O poschodí níž. Bar je v suterénu.“

„Od té chvíle se neozývá?“

„Ozvala se hned té noci, nějak kolem půl druhé.“

Znělo to jako výčitka.

„Trochu pozdě," uznal Radim Hasil.

„Byla rozrušená. Zase viděla cizí dítě."

„Ve snu? Nebo mívala vidění?"

„Nesnažte se být vtipný za každou cenu."

„Dáváte mi informace po lžičkách," bránil se Radim Hasil.

„Dobře, dám to tedy po lopatě!"

„Vidět cizí dítě není nic neobvyklého."

„V Korábu ano. S přihlédnutím k okolnostem. Když vyjela nahoru, pozdržela se

s odemykáním mříže  na  schodišti  do  podkroví.  Nahoru  vyjela  neznámá žena,  kterou

doprovázelo asi šestileté tmavovlasé děvčátko snědé pleti.“

„Nebylo to naopak? Častěji doprovázejí dospělí děti.“

„Někdy to není podstatné,“ usoudila Zita Roštová. „Prostě šly spolu.“

„Kam?“

„Do služebního bytu Kláry Lerchové.“

„Zmínila jste se o cizím dítěti. Cizí ve smyslu slova cizina?"

„Tak,“ přikývla Zita Roštová. „Předtím se to Barbaře přihodilo už dvakrát.  V

kratších intervalech."

„Zmínila se o tom někomu z personálu?"

„Lechové. Odbyla ji, aby se starala o svoje."

„S kým děvčátko viděla?"

„S neznámou starší štíhlou ženou středního věku. Patrně je to také cizinka, někdo

z personálu ji slyšet mluvit německy, ale češtinou se domluvila také. Poprvé vycházely od

Lechové. Podruhé sledovala z okna kanceláře, jak Lerchová doprovází zrzku k autu a

potom sama odváží jiné dítě. Pro změnu chlapce. Patrně. Dneska se to podle oblečení

obtížně rozlišuje. Barbora si počínala neopatrně a Lerchová si jí povšimla, ale později se

nezmínila. Naopak byla nezvykle milá."

„Jakým autem odjela ta zrzka?"

„Černým. Víc jsem z Barbory nedostala.  Nedávno jsem slyšela,  že se v Evropě



ztrácejí ročně tisíce dětí. Není to nějaká novinářská kachna?"

„Obávám se,  že  tímto  údajem televize  výjimečně  příliš  nemlžila,"  řekl  Radim

Hasil. „Číslo je pravděpodobně nadsazené, různé zdánlivě dobrosrdečné organizace rády

přehánějí,  aby  urvaly  lepší  kus  koláče.  Ale  stále  platí,  že  zejména  malé  děti  jsou

atraktivní zboží!"

„To zní náramně šeredně!"

„Pravda je často hodně drsné prkno," řekl Radim Hasil. „Proč jste na mne čekala

na okraji města?"

„Aby nás spolu nikdo neviděl."

„Chápu.“ Zastavil  před přechodem a čekal,  až ho přejdou caparti  v reflexních

vestách, doprovázené dvěma učitelkami. „Jsem malý, tlustý, holohlavý, tetovaný od hlavy

k patám, chybí mi levý ušní boltec a na jednom oku mám cink, na druhém černou pásku

jako vysloužilý pirát. Také na jednu nohu napadám a po bradě mi stále tečou sliny.“

„Ty by mi snad nevadily,“ pravila. „Jeden můj kolega je znamenitý herec, ale při

řeči prská a na jevišti třeba při milostné scéně uhýbat nemůžu. Pokud jde o vás, nikdo

nemusí vědět, že jsem vás nasadila na Barbořinu stopu právě já.“

„Abyste neskočila stejně?"

„Nevím, jak Barbora skončila."

„Mám ji najít?"

„Nebo zjistit, co se s ní stalo."

„To může být totožné."

„Dejte pokoj!"

„Nedám, proto jsem přece přijel! Netočil se kolem Barbory Borské nějaký muž?"

„O žádném nevím. Ona Barbora..."

„Málo atraktivní zjev?"

„To také," přitakala s tváří zastřenou náhlou starostí. „Jenomže už jí bylo třicet.

Určitě se každý den sprchovala, ale stále smrděla málem."

„Hodnota člověka nevězí jenom v jeho finanční situaci!"

„Kde to žijete, pane Hasile!"

„Někdy se na to ptám sám sebe. Má Barbora ve městě nějaké příbuzné?

„Sestřenici."

„Čím se zabývá?"

„Řadu roků se zabývala nocováním u různých pánů! Poměrně často je střídala.“



„Nebo pánové střídali ji.“

„To je totéž v bleděmodrém! Nedávno si pronajala hospodu na předměstí. Taková

špeluňka. Jednou jsme se tam s Barborou schovaly, když se spustil liják. Ta sestřenice je

taková  ušmudlaná  opotřebovaná  holka,"  sdělovala  Zita  Roštová  přiostřeným hlasem,

protože  Barbořinu sestřenici  zjevně  tupila  se  značným potěšením.  Snad jen  proto,  že

patřila  do  nižší  společenské  cenové  skupiny,  ale  mohli  za  tím  vězet  zmínění  pánové.

Některý z nich. Po kratičké pauze přihodila na misku vah: „Nemohu tvrdit, že si ty dvě

zrovna padaly do náruče."

„Jak se ta šmudla jmenuje?"

„Soňa.  Název  hospody  neznám,  pokud  nějaký  má.  Najdete  ji  za  bývalou

přádelnou. Po fabrice zůstal jenom komín a zarostlé prostranství."

„Najdu to, kdyby bylo třeba."

„Že hledáte Barboru, to nemusí vědět celé město!"

„Obrátím se na veřejnost prostřednictvím regionálního tisku."

„Vidíte, to mne nenapadlo!"

„Ještě to můžete napravit," řekl Radim Hasil. „Inzerát v novinách vyjde levněji

než soukromé očko. Výsledek může být stejně nulový,"

„Podumám o tom."

„Ohlásil někdo Barbořino zmizení na policii?"

„Já ne."

„O půlnoci byla v hotelu, kolem půl druhé vám volala a ráno byla pryč. Buď ji

někdo z hotelu násilí  odvezl nebo odvedl,  nebo ji  někdo telefonicky vylákal ven. Máte

představu, kdo by to mohl být?“

„Jedině někdo, komu důvěřovala.“

„Třeba vy,“ řekl Radim Hasil.

„Třeba já,“ připustila Zita Roštová. „Ale já to nebyla. Mám na to svědka. Chcete

znát jeho jméno?“

„Až když to bude nutné.“

„Komu ještě Barbora důvěřovala tak dalece, aby v noci opustila hotel?“

„Někdo ze zaměstnanců.“

„Takže  bloudíme  v  kruhu,“  řekl  Radim  Hasil.  „Pomohla  by  mi  Barbořina

fotografie."

„Nebudete věřit, ale žádnou nemám."



„Stačila by třeba hromadná z některého představení. I kdyby se krčila za lípou

vzadu v koutku jeviště."

„Dobrý  nápad,“  souhlasila  se  zřetelným  sarkasmem.  „Po  nějakém  snímku  se

podívám. Ale bylo by jednodušší nahlédnout do Barbořina pokoje v Korábu."

„Ovlivňují  vás  filmy  s Marlowem  nebo  Archerem.  Nemohu  začít  vloupáním  a

krádeží," namítl Radim Hasil. „Mohl bych tím skončit."

„Támhle  mě zastavte,"  požádala  náhle.  „U té  lékárny.  Vloupání  do Barbořina

pokoje si z programu škrtněte, nemyslela jsem to vážně. Spojení znáte, ozvěte se. Když

budete pokládat za potřebný osobní kontakt, domluvíme se."

„Volejte zásadně jen na mobil. Pevnou linku do hotelu nepoužívejte!"

„Ani to nemám v úmyslu. Dnes večer nevolejte, mám představení."

„Co hrajete?"

„Sestup Orfeův od Tennessee Williamse.“

„Kdysi jsem viděl jeho hru Léto a dým. Jakou roli vám svěřili v Orfeovi?"

„Dolly Hammovou. Říká vám to něco?“

„Málo,“ připustil. „Barbora Borská účinkovala v Orfeovi také?“

„Ne.“

„Když už jsme se dostali na hotel Koráb... Zamlouvala jste mi pokoj," řekl Radim

Hasil, aby se ujistil, že nejednala neprozřetelně, když už se tak vehementně snažila zůstat

stranou.  Zkušenosti  ho  poučily,  že  nejrafinovanější  ženy  se  dopouštějí  triviálních

nedopatření.

„Představila jsem se jako Božena Němcová."

„Spolkli vám to?"

„I s udičkou."
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Čtyřposchoďový hotel Koráb se vypínal za malým parčíkem s hranatým kusem

kamene  uprostřed  trávníku.  Patrně  to  byla  socha  slavného  rodáka.  K hotelu  patřilo

nevelké parkoviště, cloněné vysokými javory, jejichž ulomené větve za povětří ohrožovaly

zaparkovaná  auta.  Přilepené  listí  mohlo  při  dešti  způsobit  pár  smyků.  U  vjezdu  na

parkoviště stála tabulka ve tvaru dopravní značky s nápisem   POUZE PRO HOSTY.

Nebylo  jasné,  zda  pro  hosty  hotelu  Koráb,  hradu  Rábí  nebo  pro  hosty  na  koncertu

symfonického orchestru.



Samotná budova byla původně postavena jako podniková ubytovna. Po privatizaci

přistavěli  značně  necitlivě  dvě  poschodí,  takže  celek  působil  dojmem  dvou  na  sebe

posazených dortů, natřených cukrovou polevou. Z druhé strany přiléhala k parkovišti

přízemní  cihlová  stavba  s  označením  Posilovna,  doplněným  anglickým,  německým,

francouzským,  španělským  a  nově  i  arabským  textem.  Evidentně  se  nepočítalo  s

návštěvou Islanďana nebo vzdělaného domorodce z Fidži.

Do hotelu vedl z parkoviště zadní vchod s nápisem POUZE PRO PERSONÁL.

Před  ním parkovaly  dva  vozy  s hotelovým logem.  Modrý  forman  a  červený  forman.

Státní poznávací značky se lišily poslední číslicí. Zelený působil zachovaleji.

Do větrného počasí vykročily z posilovny dvě urostlé juniorky. Kdyby se plavily na

plachetnici v širém moři, nepřevrátily by loď ani desetimetrové vlny. Mladé ženy byly

živoucím důkazem, že v posilovnách ženy získávají svaly a fyzičku, ale ztrácejí křehké

půvaby Sněhurek, pohádkových princezen a něžných nevěst. Juniorky měly na zádech

batůžky s reflexními pruhy. Kam se poděly časy, kdy slečny v jejich letech neudělaly krok

bez kabelky!

Z kotelny vyšel pomenší tlouštík v kolmo pruhovaných kalhotách a strakaté bundě

od  montérek.  Nedalo  se  vyloučit,  že  se  jednalo  o  skvrny  různých  barev.  Z masitého

obličeje zíraly přimhouřené oči. Baziliška by Radim Hasil nakreslil právě tak, kdyby o to

někdo stál a kdyby to uměl. Zároveň si pomyslel, že to může být docela slušný chlapík. Při

své  profesi  potkával  častěji  životem  otřískaná  individua,  která  měla  o  společenském

chování  představy  asi  jako  o  románských  rotundách.  Pokud  náhodou  některý  z těch

dobráků v minulosti románskou rotundu nevykradl. Třeba tu s apsidou na hoře Říp.

„Pomůžu vám se zavazadly,“ prohlásil autoritativně, námitky se předem zamítají.

Tak to znělo.

„Mám jenom jedno,“ řekl Radim Hasil. Také autoritativně, „Unesu ho. Nebudu

vás obtěžovat.“

„Nemáte náhodou zbytečnou cigaretu?“

„Nemám žádnou.“

„To je škoda,“ posteskl si dotěra. „Sbírám zapalovače. Také něco sbíráte?“

„Jako kluk jsem sbíral známky,“ řekl Radim Hasil.

„Známky jsou dneska drahý špás. I ty na pohlednice!“

„A co teprve takový Modrý Mauritius!“

„Nebo blanc penny,“ vzpomenul první známky na světě a nepřímo připomenul, že



není radno podceňovat žádného pocestného. „Nepotřebujete umýt auto?“

„Snad později.“

„Stačí říct.  Najdete mě v kotelně. Jmenuji se Zdislav Horal.“

„Budu  si  to  pamatovat,“  řekl  Radim Hasil  a  představa,  že  kotelník  je  slušný

chlapík se začala rozplývat jako dým nad hasnoucím ohýnkem.
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Recepční  byla vysoká kostnatá dáma ve fialové  halence s  límečkem stojáčkem,

který  ji  dělal  ještě  vyšší.  Podle  štítku  na  nevýrazné  hrudi  se  jmenovala  Klímová.

Protáhlou koňskou tvář ozdobil nezřízeně formální mateřský výraz, jakoby se pokoušela

naznačit, že večer ochotně přinese každému hostu do postele rozpálenou cihlu, aby v noci

nespal v ponožkách.

„Mám zamluvený pokoj na jméno Radim Hasil,"  řekl.  Radim Hasil,  kdo jiný.

Však  tam nikdo  jiný  nebyl.  Jediným svědkem byla  rozplizlá  postava  na  rozměrném

šedivém obrazu, která měla místo hlavy lebku s prázdnými očními důlky a místo paží

něco podobného dvěma ramenům malého bagru.  

„Ovšem, pane. Vítám vás,“ odříkala recepční. „Na týden, že?“

„Zatím.“

„Neobtěžoval vás na parkovišti náš kotelník?“

„Vyzná se ve známkách.“

„Skutečně? Nevěděla jsem, že měl někdy psa.“

„Hovořili jsme s poštovních známkách.“

„Ach  tak.“  Přes  její  úzké  rty  přeletělo  něco  jako  úsměv.  Možná  to  byl  stín

hrdliččina pírka klesajícího k zemi. „Nabízel se jako nosič kufrů.“

„Kdo  dneska  cestuje  s klasickým  kufrem,“  posteskla  si  způsobem,  jakým  se

vzpomíná na zasutá mladá léta, z kategorie rmutného konstatování, že  Už to snad ani

není pravda. Nejednou tomu tak nebylo nikdy.

Dostal klíč připevněný k oválné plastové destičce v barvě rozkvetlých blatouchů.

„Druhé patro vpravo od výtahu, prosím.“

„Najdu to,“ slíbil Radim Hasil. „Kdybych zabloudil, přivolám pomoc.“

Vysoká dáma vycenila umělý chrup v poněkud delším úsměvu.

„Ochotně vám přispěchám na pomoc. Pokoj vám zamlouvala ta herka, viďte? Zita

Roštová.  Často  po  představení  navštěvuje  s  přáteli  hotelový  bar.  Představila  se  jako



Božena Němcová. Na její smysl pro humor bych si dlouho zvykala.“

„Já též,“ řekl Radim Hasil s pomyšlením, že dobré skutky přelézají nízké plůtky a

lidstvo se dopouští stále stejných chyb. Člověk také, byť by jím byla žena. Kdykoli se

pokouší někoho doběhnout, většinou doběhne jen sám sebe.

Pokoj měl malou koupelnu a okno vedoucí na parkoviště. Stěny, strop, podlaha,

povlečení lůžka a částečně i nábytek měly barvu blatouchových květů. Stejně jako okenní

rámy. Zvenčí byly bílé.

Poobědval ve slušně zaplněné hotelové restauraci vymalované pastelovou modří  a

vracel se do pokoje. Na výtahovém panelu bylo označeno jedno podlaží dolů a pět nahoru.

Stiskl pětku.Výtah téměř nehlučně vyšuměl, zastavil se v pátém podlaží, ale neotevřel se.

Na panelu se červeně rozsvítil pokyn Stiskněte 4.

Jako ukázněný občan a poslušný host stiskl číslici 4. Sotva se dalo rozeznat, že se

kabina dala do pohybu. Po kratičkém zaševelení se výtah otevřel.

Radim Hasil vystoupil.

Do podkroví, které bylo pátým podlažím, vedly úzké schody. Nedalo se vyzkoušet,

zda  unesou  jedno  pražské  privátní  očko  nebo  třeba  malého  nosorožce,  uzavírala  je

kovová mříž s důkladným zámkem. Možná by si dal domluvit, ale vyžádalo by to časově

náročnou činnost a především závažný důvod. Něco jako nebezpečný požár a záchrana

lidského života. Nikde nezůstala štěrbinka k proklouznutí.

Sešel do druhého patra a v pokoji se posadil do blatouchově žlutého křesílka s

nepohodlným opěradlem. Měl o čem uvažovat. Příkladně o žalostném úbytku tučňáků v

Antarktidě  nebo o  protipožárních  bezpečnostních  opatřeních  nejvyšší  budovy světa  v

Dubaji.  Přemýšlel  však  především  o  Barboře  Borské.  Zajímalo  jej,  zda  se  někdo

obtěžoval nahlásit její zmizení policii. Znamenalo by to nepříjemnou komplikaci.

Posléze  usoudil,  že  v hotelovém  pokoji  jej  mohou  napadnout  jedině  truchlivé

myšlenky  bez  špetky  invence,  ale  rozhodně  tam  nevymyslí  ani  klasický  trakař.  
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Pozdě v noci  se  rozpršelo.  Radima Hasila  probudilo  skřípaní otevřeného okna.

Záclona byla vlhká, ale na podlahu nenapršelo. Déšť se přehnal, ještě bylo slyšet kvílení

hasičů, které se vzdalovalo a pravidelný rytmus deště zapůsobil jako ukolébavka.

Ráno bylo jako vymalované. Vítr odvál mraky a vzal si náhradní volno, slunce

ukázalo vlídnou tvář, kosové zpívali, děti přebíhaly vozovku mimo vyznačené přechody a



blízko mostu dohořívala chátrající loď, v níž kdysi byla vyhledávaná restaurace, které

měla  smůlu  na  provozovatele.  Černý  sloup  mastného  dýmu  se  postupně  rozložil  na

drobné ohnivé prameny s nevýraznými chocholy kouře, pronikající palubou tam, kde se

zachovala.  Každý druhý z nájemců skončil ve vězení, ti na lichých místech v pořadí se již

vrátili na svobodu nebo se včas vytratili a dělali neplechu ve vzdálených končinách. Most

byl  uzavřený,  náhradní  trasa  vedle  přes  střed  města  ke  starému  mostu.  Tam  se

popojíždělo v protisměrných kolonách na povel narychlo instalované nouzové světelné

signalizace,  na  kterou  dohlíželi  dva  městští  strážníci.  Větší  pozornost  však  věnovali

dýmající lodi a hasičům, kteří zjevně stále měli s čím zápolit. Po řece odplouvala velká

mastná oka, kterým se vyhýbaly kachny a labutě,  nevadila však pokřikujícím rackům.

Hledaný  dům  skutečně  stál  v  ulici,  končící  u  zapleveleného  prostranství  s

osamělým vysokým komínem. Obyvatelé z okolí  proměnili  prostranství v nepovolenou

skládku,  ale  o haldu sjetých pneumatik se sotva zasloužili,  ty  tam potají  složil  někdo

pohodlnější, movitější, šetrnější a bezohlednější. 

Hostinec ovšem rozhodně nebyl špeluňka a žena za výčepním pultem ušmudlaná

holka. V tom Zita Roštová nezřízeně přeháněla. A křivdila. Hostinská měla pětatřicítku

daleko za sebou, ale čisťounká jako vzorná hospodyňka z reklamy v ženském časopisu

působila  svěže,  spořádaně  a  vstřícně.  Laskavost  sama.  Vzorně  připravené  stoly  s

nažehlenými ubrusy a umělými květinami ve vázičkách, na stěnách reprodukce obrazů

slavných malířů z okolí. Dominovaly jim Spící bárky Jana Zrzavého. Do toho prostředí se

snad ani nehodily, v hospodě má být živo, rušno a veselo.

Prostředí  mělo  jedinou,  ale  závažnou vadu.  Bylo tam prázdno.  Jako kdyby po

zákazu kouření byli zakázáni také pravidelní štamgasti a čepování piva.

Neslušelo se rovnou tasit meč, objednal si kávu.

„Turka?" otázala se hlasem podobným zvuku, jaký vydává kolovrátek. „Nebo..."

„Raději nebo," požádal.

„S cukrem?"

„S cukrem."

Disponovala znamenitým italským kávovarem a čtyřhranným šálkem z růžového

porcelánu, rozkošným na pohled a méně vhodným k praktickému užívání. Znamenitou

kvalitu kávy ovšem neovlivnil.

„Přišel jsem se poradit," zahájil výzvědný manévr.

„O tahu čápů?"



V té otázce vězelo něco skrytého. Radim Hasil si z mnoha eventualit vybral tu,

kterou považoval za pravděpodobnou..

„Nejsem od policie."

Opřela se bokem o vedlejší stůl, nedůvěřivost sama. „Se divím!“

„Jsem privátní očko."

„To je prašť jako uhoď!"

„Ne tak docela."

„Já o Barboře nic nevím a nevědomost hříchu nečiní.“

„Je hříchem sama,“ řekl Radim Hasil.

„Včera se na Barboru ptal policajt."

„Kdo oznámil její zmizení?"

„Jak to mám vědět? Nezmínil se. Asi Lerchová z Korábu. Měla Barboru za hadr

na holi. Když si vyrazila na tu svou lesní haciendu, tak na Barboře leželo úplně všechno.

Což o to, byla pyšná, že jí Lerška důvěřuje. Jenže ta nehorázně zneužívala Barbořiny

ochoty a platila jí peníz, za který bych si zapálila cigaretu tak jednou za den.. Barbora

vytloukala klín klínem."

„Tak vznikají lesbické lásky."

„O Barboře to neplatí."

„Má přítele?"

„Ta?" pronesla Soňa Staňková, ukazovací zájmena nahradilo dlouhou zápornou

odpověď. 

„Přítelkyni?"

„Snad jednu herečku z divadla. Té asi lichotilo, že v ní Barbora vidí bohyni."

„Policajt, který se na vaši sestřenici ptal, přišel v uniformě?"

„Jmenuje se Kmoch, jako ten slavný kolínský skladatel. Toho nebudete znát.“

Ale  znali  se,  znali.  Nikoli  ovšem  s kolínským  skladatelem,  ale  s místním

podporučíkem. Kde se motá privátní očko, tam zákonitě nakoukne také policie.  To je

něco jako zákon o přitažlivosti země.

„Máte pro zmizení Barbory Borské nějaké vysvětlení?"

„Bojím se, že jí potkalo něco hodně zlého."

„Jak hodně?"

„Smrt někdy přichází hromsky náhle." Nečekaným dovětkem ztratila pár bodů na

Hasilově žebříčku sympatií. „Asi jako průjem."



„Ale vždycky existuje příčina!"

„Barbora se do něčeho zapletla. Zmínila se o cizích dětech. Mně ne, té herečce,

jmenuje se Zita Roštová. Vlastně je to jinak docela příjemná ženská. Taková obyčejná.

Neofrňuje, netváří se, že by jí všichni měli otvírat dveře. Však si za ty prachy, co v divadle

dostává, moc vyskakovat nemůže. Seděly zrovna u tohoto stolu a čekaly, až se přežene

průtrž mračen. Rozuměla jsem každému slovu. Toho dne jsem viděla Barboru naposled."

Radim Hasil dopil kávu a zaplatil.

„Kvůli  Barboře  Borské  vás  prosím,  nikomu  se  o  mně  nezmiňujte,"  požádal

maličko spiklenecky.

„Co bych z toho měla? Ale povězte mi,  jak jste se do té polízanice zapletl  vy?

Zadarmo přece ani kuře nehrabe!"

„Až budu klientce posílat vyúčtování, vezmu v úvahu, že venkovská divadla herce

nikdy příliš nerozmazlovala," prohlásil Radim Hasil. „To jsem ovšem neřekl!"

„Však jsem nic neslyšela!"

„Domníváte se, že ve zmizení Barbory Borské má prsty Lerchová?"

„Nebo svátý Václav," pravila Soňa Staňková. „Ve škole nám namlouvali, jaké to

bylo dobrotisko a že ho zabil vlastní bratr, ale proč, to je otázka. Oni Němci za války

věděli, proč udělovanému vyznamenání říkali Svatováclavská orlice.“

„Jak jste na to přišla?“

„Chodí  sem  bývalý  univerzitní  profesor.  Vypíchali  ho,  tak  ze  zvyku  přednáší

v hospodě. Je to chytrý pán. A hodný člověk. To je vzácný úkaz.  Dneska narazíte na

lumpa, kam se podíváte. Někteří lidé stojí o všechno, co kde leží. Já si hledím svého a

všichni mi můžou políbit prdel."

Stará pravda praví, že zdání klame. Kdeže čisťounká svěží hospodyňka... Kdeže

laskavost sama...
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Soňa Staňková, čisťounká hostinská s jadrným slovníkem, se zmínila o haciendě

Kláry  Lerchové.  Inu,  hacienda!  Pěkně  to  zní.  Cizokrajně,  romanticky,  dobrodružně.

Člověk si hned představí švarného jezdce  se sombrerem na hlavě,  švarnou černookou

Mercedes nebo Juanitu a lkajícího kytaristu. Skutečnost je mnohdy odlišná. Možná jde o

napůl rozbořené selské stavení, obyčejnou chatu nebo srub z otesaných klád, v nejhorším

napevno usazený obytný přívěs.  Mnohé údaje postrádaly odpovídající  názvy.  Selky se



vydávaly za  farmářky,  kominíci  za podnikatele  a absolventi  svatební průmyslovky za

inženýry  nebo  rovnou  za  architekty.  Uhnízdili  se  na  úřadech  a  města  podle  toho

vypadala.

Radim  Hasil  si  na  navigaci  nastavil  po  místní  pobočku  úřadu  katastrálního.

Parkoviště  bylo  téměř  prázdné.  Prorezivělý  peugeot  bez  státních  poznávacích  značek

působil jako záměrně odstavený vrak. Za volantem seděla nafukovací panna, na jakých

se  v kursech  první  pomoci  nacvičovalo  umělé  dýchání.  Na  hlavě  měla  nasazenou

brigadýrku  prvorepublikových  četníků  a  kolem krku  ledabyle  uvázanou  mysliveckou

kravatu s namalovaným jelením parožím.  

Uvnitř nebylo nikoho, kdo by činil jakékoli potíže. Měli úřední den, otevřeno do

sedmnácti hodin, ale človíčka nevidět, neslyšet. Připadal si jako v Jiříkově vidění. Klidně

mohl  vynosit  ze  tří  kanceláři  všechno  zařízení  a  odjet  s  ním  na  Kamčatku.  Až   ho

napadlo, že nezkoušejí samoobslužný provoz.

Konečně se přiloudala jakási zadýchaná matka pluku, dopínající  si knoflíky na

šatech. Projevila ochotu, nikoli zájem.  Spokojil se s informací, že nikoli Klára Lerchová,

ale  hotel  Koráb vlastní  v klínu lesa  pozemek s  rekreačním objektem v katastru  obce

Tmáň a na vlastnictví hotelu se podílejí manželé Dušan a Nataša Cylindrovi a zmíněná

Klára Lerchová.

Radim Hasil potlačil otázku, zda může prozradit jejich míry kolem pasu a výši

bankovních kont, ale přiloudal se uchvátaný netrpělivý mladistvý podnikatel v bělostné

košili  s černou kravatou. Možná původně mířil  do obřadní síně na pohřeb, ale patrně

dospěl  na  správné  místo.  Na  pultu  jako  zboží  na  prodej  rozkládal bohatou  složkou

jakýchsi územních plánů a zažloutlých dokumentů.

Zase pomohla navigace, vesnička se rozkládala na okraji hlubokých lesů. Někde v

nich se nacházela mýtina, na mýtině pozemek, na pozemku objekt.

Do Tmáně dojel pohodlně. Na úpravné, ale malé návsi musel obrátit a vrátit se na

rozcestí pod vsí. Autobus patrně již do Tmáně nezajížděl, trosky plechového přístřešku se

povalovaly v louce pod rozcestím.

Navigace  vedla  doleva,  jel  tedy  doleva.  Po  několika  minutách  se  silnice  nad

hlubokou  strží  stočila  do  stínu  působivého  hvozdu.  Nikdy  stopy  po  zištném plošném

kácení.  Kompaktní les. Hodně listnatých stromů. U mohutného dubu, pod nímž možná

nocovaly již Žižkovy voje nebo Komenský na útěku před modloslužebníky, odbočovala

asfaltová silnička,  na které již  tu a tam nesměle  vyrážela tráva.  Klikatila  se,  klesla a



stoupala skoro dva kilometry, než se hvozd rozestoupil. Pozdním sluncem ozářená louka

by vzbudila respekt nejednoho botanika. Chrastavec, jestřábník, lnice, vstavač, i hořec

tam byl. K určení  některých květin by Radim Hasil potřeboval atlas rostlin. V autě však

měl pouze silniční mapu, příruční atlas hub a nedávno vydanou encyklopedii  pistolí a

revolverů, dokazující, že v málokterém oboru učinila technika tak výrazný pokrok jako

ve zdokonalování vražedných zbraní.

V horním cípu palouku stál rozlehlý dřevěný objekt, sroubený ze silných klád.

Podle celého průčelí  vedla široká krytá veranda. Dvoudílné dveře, na každé straně tři

rozměrné obdélníky oken.  V poschodí  okna jako střílny.  Jedno vedle  druhého.  Strmá

střecha sloužila v zimě jako skluzavka větší vrstvě sněhu.

Nikde nikdo.

Jen ticho. Někde opodál zakřičela sojka, ale brzy ji to přestalo bavit.

Radim Hasil  to  raději  vzal  po  okraji  lesa.  Obešel  objekt  půlkruhem a  teprve

potom se zezadu přiblížil.  Vzadu stála kůlna plná palivového dřeva. Bylo tam několik

prázdných plechových sudů, poškozená lehátka, plesnivá matrace,  plechovaná bedna s

visacím zámkem, v níž patrně ukládali nářadí, jízdní kolo, připevněné řetězem k bedně, v

igelitovém pytli prázdné konzervy, papírové krabice od potravin a rozbité tranzistorové

rádio. Kráječ na knedlíky snad zplacatěl válec. Nad visel obligátní nápis, který si někteří

ustrašenci  snad  vyvěšují  i  v nejmenších  zákoutích  svých  příbytků.  Monitorováni

kamerovým systémem. Marně se však pokoušel nějakou kameru objevit. 

Slunce zapadalo za zubatý lesnatý obzor, někde blízko bzučel čmelák a z květu na

květ těkali motýli. Nízko nad obzorem již byla k vidění první hvězda.

Pohoda, klid, smolná vůně lesa.

Jakési čiřikání, ptáčka však nevidět.

Radima  Hasila  napadlo,  zda  tam  někde  není  ukryto  ještě  něco  jiného,  co  by

všechny příjemné vjemy potlačilo a vyvolalo oprávněné pochybnosti o kvalitě současné

lidské populace.  To zapracovala  profesionální  deformace.  Kdykoli  v  minulosti  nebylo

lidstvo podstatně lepší, to pomyšlení ovšem příliš klidu nevnášelo.

Z lesa vyjel za soumraku. Když míjel Tmáň, svítilo tam již veřejné osvětlení. Do

města  dojel  za  tmy a  když  vystupoval  na  hotelovém parkovišti,  metrové  rafie  hodin

svítících na nedaleké zámecké věži ukazovaly přesně dvaadvacátou hodinu.

Zadními dveřmi hotelu vyšel muž podobný senátoru Velebovi.

Byl to senátor Veleba.



Nastoupil do auta a odjel.
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V hale  blikal  rozměrný  plochý  televizor  se  staženým zvukem,  obrazovku však

nikdo nesledoval. Podle televize bylo dvaadvacet hodin teprve v tu chvíli. Radim Hasil si

pomyslel, že už se v televizi nedá věřit ani časovému znamení.

Zaševelil  výtah,  otevřel  se,  vysoká  recepční  Klímová  vycenila  umělý  chrup  a

zeptala se, zda pojede nahoru. Mateřský úsměv si nechala od cesty. Vypadala naštvaně.

Snad ji skutečně něco naštvalo, ale ovládala se. 

Nebo někdo. Člověk člověku není vždycky dobrým druhem.

„Co je dole?“ zeptal se Radim Hasil.

„Bar.  Dneska  je  mimo  provoz,  konala  se  tam  předvolební  sešlost.  Všichni  už

odjeli.“

„Do voleb je daleko.“

„Tak daleko zase ne. To uteče jako voda."

„Nebo jako zajatec," řekl Radim Hasil.

Zmátlo  ji  to;  s  tím počítal.  Popřál  dobré noci,  nastoupil  do  výtahu a vyjel  do

čtvrtého poschodí. Schodiště vedoucí do pátého poschodí bylo stále zamknuté, jako kdyby

tam pod podlahou ukrývali milióny z nedávno přepadeného auta soukromé bezpečnostní

agentury. Nebo nedávno plošně zachycená falešná eura, která se množila v oběhu jako

houby po dešti. Možná rychleji.
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Kláru Lerchovou poznal ráno, když se vydal do salonku v suterénu na snídani.

Švédský stůl byl co do pestrosti česky úsporný, ale množstvím by nasytil týden hladovějící

pasažéry poschoďového autobusu.

Dva manželské páry, hltající dealer s obarvenými vlasy, které měly nepřirozeně

jednolitou barvu. Otylý malý Japonec s brejličkami a nezbytným fotoaparátem u ruky

ujídal  po  malých  soustech.  Dvě  dámy  na  horní  hranici  nejlepších  let  s  oblečením

vypůjčeným od  vnuček  východňárskou  slovenštinou  hlasitě  hanily  kvalitu  nabízených

sýrů  a  u  stolku  pro  dva  vyzáblá  žena  s dcerou  nebo  vnučkou  budily  zdání,  že  tam

zabloudily  nedopatřením.  Žena  s  propadlými  tvářemi  a  vystouplými  lícními  kostmi

vypadala jako vlastní stín. Seděla toporně, s přísným výrazem klášterní vychovatelky a se



zjevným  pohoršením  sledovala  černovlasou  holčičku  s  antracitovýma  očima,  která  si

hrála  s  vejcem  uvařeným  natvrdo.  Nemohla  ho  na  talířku  dostihnout  vidličkou  ani

nožem. Vyřešila problém nejpřirozenějším způsobem, odložila příbor, vzala vajíčko do

ruky a celé si ho nacpala do úst. S naducanými tvářičkami rázem vypadala přirozeněji a

spokojeněji. Nedbala káravých pohledů a podala si další vejce.

Když  Radim Hasil  dojídal,  nahlédla  do  salonku Klára  Lerchová.  Já  první,  to

vyzařovalo z každého jejího ladného pohybu. Přistoupila k vyzáblé, bezděčně pohladila

po  hlavě  holčičku  jako  lidé  hladívají  zatoulané  kotě,  které  jím  vyskočilo  na  klín  a

vyměnila si s vyzáblou několik tichých vět.

Japonec po sobě uklidil stůl a od dveří se uctivě uklonil všem dámám. Radim Hasil

jej zajímal asi jako kolečko salámu, ležící pod židlí, kterou opustil.

Vzal  to  sportovně.  Vlastně  mu to  lichotilo,  jako  privátní  očko by  měl  být  tak

nenápadný,  jakoby  tam  vlastně  ani  nebyl. Přemýšlel,  kde  začít.  Žádný  z  rutinních

scénářů se nejevil jako vhodný. Barbora Borská neměla rodinu, dřívějšího, současného

nebo  budoucího  přítele,  jemuž  by  se  v  intimních  okamžicích  svěřovala,  neměla

kamarádky, byt, chatu, příbuzné. Bydlela v hotelovém podkrovním pokojíku. Tím byla

limitována  její  závislost  na  hotelu.  Jediným  povyražením  jí  zřejmě  bylo  statování  v

divadelním komparsu.

Vystudovala místní střední školu. Tam by se za normálních okolností dala zachytit

prospěšná nitka. Jenomže skopové hlavy školu prosperující v téměř nové budově zavřely

a žáky z poloviny republiky přestěhovaly do menšího města bez spojení, na samém konci

vedlejší  tratě.  Prázdná budova již  řadu roků opuštěně zírala  do krajiny a  čekala  na

dobrodruha ochotného investovat do její přestavby.

Policie  se  na  Barboru  Borskou  vyptávala  v  útulném  hostinci  Soni  Staňkové.

Možná byl až příliš útulný a spořádaný, tím odrazoval běžné štamgasty z okolí, kteří si

během dne odskočí na jedno točené a večer s cigaretou - zákaz nezákaz - na kus řeči, ale

to byla jiná kapitola. Rozhodně se tam mohl cítit spokojeně i univerzitní profesor, který

tam nacházel ochotné posluchače.

Policie určitě navštívila i hotel Koráb, což neznamenalo, že podnět k pátrání nedal

někdo jiný. Zcela jistě se zajímala, jakým způsobem opustila Barbora Borská během noci

hotel.

Dobrý voják Švejk zastával názor, že existují dvě možnosti. Radim Hasil jich měl

víc,  ale  žádná nedávala výraznější  naději.  Snad by mohl vyhledat kadeřnici,  ke které



Barbora chodila, ženy většinou mají tu svou oblíbenou. Jako muži mívají svého holiče,

který neholí, pouze stříhá. U kadeřnice se z dlouhé chvíle ledacos pustí, jenomže ta mince

má rub, kadeřnice vypouštějí získané informace do oběhu jako poštovní holuby. Nestál o

to, aby se po městě vykládalo, že se na pohřešovanou Barboru vyptával  takový postarší

chlápek  kdovíodkud  v životě  jsem ho  neviděla  paní  připadal  mi  jako  ten  ajťák  z toho

přitroublého seriálu paní.

V ordinaci obvodního lékaře by sestra ani nepřiznala, že vedou Barboru Borskou

v evidenci,  a než by našel  ty správné dveře,  v nichž by se dočkal odmítnutí!    Jedině

snad... Bydlet v hotelu, kde člověk pracuje, to má určité výhody. Samozřejmě i nevýhody.

Jakmile  nastanou  nemilé  personální  obtíže,  je  takový  zaměstnanec  po  ruce.  Barbora

Borská snad v hotelu bydlela pouze přechodně a trvalé bydliště měla na jiné adrese.

Ten nápad se jevil jako perspektivní
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Vyšel na parkoviště a zkusil to telefonicky

.„Okamžik si počkejte! Zeptám se počítače."

Tázala se značně dlouho. Než dostal vyžádanou informaci, zručný brusič by stačil

nabrousit porcovací nůž. Barbora Borská měla trvalé bydliště v Petrově ulici dvacet čtyři.

„Petr usne sotva lehne," řekl. „Velice vám děkuji."

„Sotva lehne sen se zvedne," opáčila žena na opačném konci spojení náramně jaře.

Téměř bujaře. Až budila podezření. V dlouhé pauze možná stihla kontaktovat policii. Ta

ovšem začíná po pohřešovaných osobách intenzivněji pátrat teprve po delší době. Pokud

nehrozí nebezpečí z prodlení nebo neexistuje ještě naléhavější důvod.

Třeba smrt.

Z posilovny za parkovištěm vykráčel dvoumetrový vazoun v lesní zeleni, mužnou

tvář  lemoval  odrostlejší  plnovous,  na  hlavě  širák.  Bez  rozpaků  se  mohl  vydávat  za

Krakonošova dvojníka.

Barbora Borská měla posilovnu denně v dosahu. Snad přímo na očích. Kdykoli

vyhlédla  z  okna  kanceláře,  možná  i  z  okna  svého  podkrovního  pokoje. Zkušenosti

nabádaly, že zkouška někdy vyjde zpropadeně draho, ale zajít do posilovny stálo pouhých

šestašedesát kroků. Pečlivě je odpočítal.

Posilovna disponovala prostorem táhnoucím se kamsi dozadu. Hranatý chlap s

býčí šíjí a vypracovaným svalstvem na pažích měl  na sobě bílé tílko s  osmičkou na



zádech. To všechno se v posilovně dalo očekávat. Jenže byl ebenově černý a na hlavě měl

bohatý  afroúčes.  Copánek  vedle  copánku.  Se  širokým  úsměvem  plným  potměšilosti

nakládal na závaží na beachi nad hlavu ležící ženy.

Zaskočila ho, levou rukou to nezvládla, oběma hravě.

Přímo  u  dveří  instalovali  nevelký  občerstvovací  kout.  Minibar,  jemuž  dělaly

společnost tři trojúhelníkové, na první pohled vratké kovové stolky na muřích nožkách a

devět  židliček  ze  stejného  materiálu.  Krakonoš  nebo  ebenový  muž  by  si  na  nich

nepohověli, ale možná právě to bylo jejich pravým posláním. Zhuntoval sis tělo, zaplať a

vypadni!

Na barovým pultíkem se očividně nudila drobná zrzečka s plachýma očima. Podle

plastového štítku na halence se jmenovala Tamara. Příjmení zůstalo inkognito.

Slušelo  se  postupovat  diplomaticky,  napřed si  něco objednat.  Kávu,  co  jiného.

Pokrčila rameny na znamení, že slyšela. Patrně by reagovala obdobně, kdyby si objednal

láhev pravé skotské nebo tkaničky do bot. V té posilovně zákazníky nerozmazlovali, kávu

dostal v plastovém kelímku.

„Sladíte?"

„Jednu kostku."

Položila ji vedle kelímku, zabalenou ve stříbrném. Přidala užší sestřičku špachtle,

s jakou lékaři nahlížejí pacientům do krku.

„Chodí sem na kávu Barbora Borská?"

„Barbora pije šípkový čaj."

„Kam chodíte na šípky?"

„Doma chodím na Malimánkovu stráň. Tady podáváme šípkový čaj v sáčku."

„Kde je ta Malimánkova stráň?"

„U nás ve Vacově. Usušené šípky nám vydrží až do jara."

„Poučte mne, kde leží Vacov," požádal Radim Hasil.

„Musíte na Tmáň, před Tmání uhnete doprava."

„Tam to trochu znám," připustil. „Kdy sem Barbora chodí?"

„Jak se jí to šikne. Poslední dobou nás zanedbává. Asi si našla... Ale už mlčím,

přála bych jí to."

„Co?"

„Chlapa. Už má roky, aby konečně  nějakého klofla. Osmička myslí, že sem začala

chodit kvůli němu, ale to je vedle jako jedle. Chtěla tady prostě navázat nějakou známost,



jak tomu říká moje babička.“

„Jak tomu říkáte vy?“

„Záleží na okolnostech."

„Navázala tady Barbora známost?"

„Ani tou náhodou, na kterou spoléhala," pravila zrzečka Tamara s přesvědčivou

lítostí.  „Snad se jí to povedlo u nás ve Vacově. Viděla jsem ji  vystupovat z autobusu.

Šlapala k rozhledně."

„Ta stojí daleko?"

„Hned nad vesnicí. Vy bydlíte v Korábu?"

„Jak vás to napadlo?"

„Zahlédla jsem vás přijet.“

„To je na parkovištích poměrně běžné."

„Když  neznámý  člověk  vystupuje  na  hotelovém  parkovišti  s  objemnějším

zavazadlem v ruce, sotva ho jde uložit do nádražní úschovny."

„Osmička, to je ten svalovec s osmičkou na zádech?"

„Jo," hlesla. „Jmenuje se Caliwoto Joshua Otonokwe. Píše se s dvojitými w."

„Nebudu mu psát."

„Jasně. Ale kdo si má pamatovat takovou dlouhou říkanku! Pro nás je to zkrátka

Osmička. Má ji na každém tílku. Někde tam u nich hrál něco s osmičkou na dresu.“

„Odkud pochází?“

„To nikdo přesně neví, ale má turecký pas.“

„Vy si jeho dlouhé jméno pamatujete!"

„Mám ho napsané v šuplíku. Učinila jsem se ho dva týdny."

„Kdy jste viděla Barboru Borskou naposled?"

„Počkejte!" Nasadila výraz tak usilovného přemýšlení, že by neudivilo, kdyby se

pokusila  ulevit  dálnici  návrhem  na  stavbu  visuté  dráhy  mezi  Prahou  a  Brnem.

„Předminulý týden? Ano, určitě! Ve středu navečer nahoře na rozhledně. Šla jsem tam s

malým synovcem, už jsem mu to dlouho slibovala. Barbora stála u zábradlí a vyhlížela do

kraje. Tak nějak zasněně."

„Hleděla na Vacov?"

„Na druhou stranu."

„Sama samotinká?"

„Napadlo mě, že někoho vyhlíží."



„Vydržela na rozhodně dlouho?"

„To vám nepovím. Musela jsem s malým domů.“

„Mluvily jste spolu?“

„Dvakrát ahoj, to byl celý náš rozhovor. Zdálo se mi, že mě tam  nerada vidí."

„Rozhledna je volně přístupná?"

„Za padesátku od osmi do osmi. Děti a organizovaní turisté polovic. Zavírací doba

se postupně zkracuje podle západu slunce," vysvětlovala zrzečka Tamara horlivě.  „Na

noc rozhlednu zamykají, aby zase někdo nedostal pitomý nápad."

„Příkladně?" zajímal se Radim Hasil.

„Sotva ji otevřeli, skočil za tmy jeden ňouma dolů z nešťastné lásky. V osmnácti

letech! Věřil byste tomu? Měl smůlu, pod rozhlednou stál jako naschvál valník se senem.

Traktor se porouchal, tak ho tam traktorista nechal stát do rána. Teď jezdí na invalidním

vozíku."

„Traktorista?"

„Ten kluk. Představte si, skočil z rozhledny kvůli čtyřicetileté vdově s pěti dětmi!

Věřil byste?"

„To už je opravdu velká láska!"

„A pořádná pitomost!"

„To také," souhlasil Radim Hasil.
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Nastavil na navigaci Petrovu ulici a vyjel. Dostával pokyny jako jeďte tři minuty

rovně nebo po padesáti metrech odbočte vpravo, aby nakonec zastavil před předměstským

hostincem Soni Staňkové. Hostů jako šafránu, s bídou tak na odbíjenou, ale lepší málo

než nikdo.

„Zase vy?" nakrčila obočí Soňa Staňková. „Barbora vám nedá spát?“

„To platí stále,“ řekl Radim Hasil. „Dneska ale hledám Petrovu ulici.“

„Tam Barbora kdysi bydlela.“

„Právě proto se tam chci podívat.“

„Rovně a doprava."

„Tam už se rozkládá smetiště."

„Na starém plánu města je to stále Petrova ulice."

„Na starých mapách jsou Čechy součástí Rakousko-Uherska," řekl Radim Hasil.



„Staré mapy a staré jízdní řády jsou pouhé melancholické nebo sentimentální relikvie."

„Suvenýry,“ připojila Soňa Staňková.

U krajního stolku hráli tři fotříci prší. Místo peněz měl každý u ruky krabičku se

zápalkami.

„Sháníte někoho konkrétního?“  zapojil se mroží knír.

Přílišná  ochota  vzbudila  v  Radimu  Hasilovi  pochybnosti.  Poučen  tím,  jak  jej

doběhla úřednice z evidence obyvatel, proto ta vstřícnost, proto to veselí, zkusil fintu.

„Hledám pana Jeřábka."

„V Petrově ulici žádný Jeřábek nebydlel."

„Třeba někdy dříve."

„Pane,“ pronesl  mroží  knír  nazlobeně,  „já se tam narodil  a  vydržel  jsem jako

poslední  obyvatel!  To  bylo  ústrků  od  radničních  kmotrů!  Stěhovák  ještě  stál  před

barákem a už strhávali střechu!"

„A co Borský?"

„Jo, tesař Borský! Ten bydlel v protějším domě. Borská dělala ve fabrice, z dílny

si viděla do kuchyně."

„A  naopak,"  podotkl  spoluhráč  s  chomáčky  šedivých  vlasů  kolem  nápadně

odstávajících uší, aniž by spustil pohled s karet.

„To také," potvrdil mroží knír. „Oba už to mají za sebou. U Borských měli syna.

Jezdil s kamionem a zabil se ve Španělsku."

„Ve Švýcarsku," opravil jej šedovlasý.

„Ve Španělsku," trval na svém mroží knír. „Ještě měli dceru. Barboru. Jestli se

nepletu, a já se většinou nepletu, najdete ji v hotelu Koráb. Ale to vám mohla povědět

šenkýřka, jsou sestřenice."

„Nedal jste mi příležitost," bránila se Soňa Staňková. Předstírala rovnání ubrusu

na vedlejším stole, ale uši měla nastražené jako zajíc v zelí.  

„Kdy zbourali Petrovu ulici?" zajímal se Radim Hasil.

„V jedenáctém roce v dubnu," pravil mroží knír. „Kvaltovali! Že v létě začnou

stavět sportovní halu. Roky uletěly a ještě nekopli!"

Radim Hasil poděkoval a měl se k odchodu. Když za sebou zavíral, zaslechl refrén.

„Ve Švýcarsku," pravil šedovlasý.

„Ve Španělsku!"

Soňa Staňková spor rozťala vpravdě s profesionálním nadhledem: „Kdo si ještě



dá pivo, chlapi?"
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Než stačil nastartovat, ozval se mobil.

„To  jsem  já,“  ohlásila  se  Zita  Roštová  hlasem  sirény,  vábící  zbloudivšího

trosečníka zpátky na širé moře. „Mám pro vás Barbořinu fotografii.'

„Odkud voláte?"

„Z divadla."

„Můžu se zastavit?"

„Sedím v divadelní kavárničce. Vchod je zezadu."

„Našel bych ho i v průčelí," řekl Radim Hasil. „Už sahám po klice."

„Však zrovna někdo otvírá."

Ale  nešlo  to  tak  hladce.  Hlavní  most  byl  stále  zavřený  ohledně  požáru  lodě,

ukotvené v jeho stínu. Na mostě stál autojeřáb a pomáhal hasičům připravit rozebírání

trosek  totálně  vyhořelého  plavidla,  které  do  města  převezli  před  čtyřiceti  roky,  když

dosloužilo na Dunaji.  Jako restaurace se stalo místním hitem. Zčernalé trosky akutně

hrozily  znečištěním vody,  jejich  urychlené odstranění  bylo  nezbytné.  Nábřeží  bylo  na

obou březích zaplněno zvědavci.

Řidiči láteřili.

Někteří cestující v autobusu hromadné dopravy také.

Láteřili i hasiči.

Podle předběžných výsledků vyšetřování se jednalo o žhářství. Z toho měli těžkou

hlavu i policisté. Konkrétně kriminalisté. Jaký motiv vedl žháře k zapálení zdevastované

lodě, odsouzené k likvidaci? Nedala se vyloučit neopatrnost a nešťastná náhoda, ale lodi

se kupodivu bezdomovci vyhýbali a feťáckým doupětem se nestala nikdy. Byla příliš na

očích.

Radim Hasil neláteřil. Nebyl místní, neznal různé souvislosti, dohady, spekulace,

ukvapené závěry. Nevěděl, že v prvním desetiletí jednadvacátého století loď několikrát

změnila  majitele,  pět  let  chátrala,  posledního majitele  se  zatím nepodařilo  dohledat  a

kompetentní činitelé se dohadovali, zda zaplatí likvidaci.

Cestu k divadlu znal, neměl příčinu ke spěchu. Spíš ze zvyku dával pozor, zda se

za  ním  nedrží  nějaké  podezřelé  vozidlo.  Nikdy  nevěděl,  zda  během  lovení  zcela

bezvýznamné mřenky nezkříží cestu velké rybě. Velké ryby bývají podezíravé a dravé,



mají štičí zuby, útočí záludně a neznají slitování.

Našel  volný  parkovací  blok,  automat  byl  další  dravou  rybou,  nakrmen  třemi

desetikorunami zajistil favoritu hodinu zdání. Patrně nikoli bezpečného. Opodál jakýsi

věkovitý dobrodruh ve skvrnitém maskovacím oblečení, které ve městě působilo jako pěst

na oko, ujišťoval policistku, že tam jeho zbrusu nové subaru ještě před polednem stálo.

Policistka dosáhla hodnosti nadporučíka a jmenovala se Slámová.

Radim Hasil využil vhodné chvilky, podařilo se mu nepozorovaně proklouznout do

divadelní kavárničky.

Zita  Roštová  s  čerstvě  udělanou  hlavou  odpověděla  na  pozdrav  pichlavým

dotazem: „Nevzal jste to přes Řím?“

„Jenom přes Salcburk."

„Tam je také hezky." Otevřela kabelku a položila na stůl obálku. „Je to čitelná

fotografie.“

Radim Hasil schoval obálku do kapsy.

Kratičkým  úsměvem  vyjádřila  souhlas  s  jeho  diskrétním  počínáním.  Těsná

kavárnička byla zaplněná do posledního místa lidmi z branže i náhodnými návštěvníky.

Dali se rozeznat. Radim Hasil se mohl posadit jen proto, že mu klientka rezervovala židli

kabelkou a kabátkem přehozeným přes opěradlo.

„Něco nového?"

„Něco málo," řekl Radim Hasil. „Po Barboře už pátrá policie."

Nakrčila nos, jako kdyby u sousedního stolu začali konzumovat uleželé olomoucká

tvarůžky s čerstvě nakrájenou cibulí a zapíjeli je kyselým mlékem.

„Soni Staňkové se na Barboru vyptával podporučík Kmoch."

„Hm."

„To je ano nebo ne?"

„To byl projev znepokojení. Někdo musel Barbořino zmizení ohlásit."

„To mě napadlo také."

„Že je to celkem logické. Zmizela, je postrádána, od toho je policie, aby ji našla.“

„Klára Lerchová?"

„Nikoli nutně právě ona."

„Co dál?"

„Barbora chodila do posilovny za hotelem."

„Jedna bývalá kolegyně si tam také chodila huntovat tělo."



„Odešla za lepším?"

„Na mateřskou." Příčinu udala  značně váhavě.  „Teď je  z  ní  svobodná matka.

Stará se o roztomilého černouška."

„Má něco společného s Osmičkou z posilovny.“

„S jeho bratrem.“

Než stihl vymyslet vhodnou glosu, kterou určitě očekávala, prošla kolem vysoká

žena s přiléhavých šatech, obepínajících plnou postavu jako kdyby právě přešla do dně

jezera a  veškerý textil  se  jí  přilepil  na tělo.   Na bujnou kudrnatou hřívu si  nasadila

apartní klobouček. Táhla se za ní jemná vůně od Diora.

Radim Hasil dokázal nápadný luzný zjev elegantně nevnímat.

„Máte jistotu, že jste úplně zdravý?" otázala se Zita Roštová a brilianty mezi lehce

zvýrazněnými víčky zajiskřily. „Muž, který se neotočí za krásnou ženou, trpí poruchou

gravitace."

„Sto sedmdesát pět nahoru, pětašedesát kilogramů naboso, kaštanové vlasy, bez

rtěnky, černé umělé nehty, bílé šaty se zeleným límečkem, bílý klobouček bez ozdob, číslo

bot třicet osm. Na levé noze kuří oko. Voňavka exportovaná od Seiny, malinkatý flakon

za dvanáct stovek."

„Patnáct," upřesnila pohotově. „Ona si to může dovolit. Tušíte vlastně, koho jste

taktně přehlédl? Nebo takticky?"

„Třikrát ne."

„Ale zajímá vás to!"

„Nezajímá."

„Tak vám to neprozradím."

„Nic jiného si nezasloužím. Potřebujete někam dovézt?" zeptal se Radim Hasil, o

slibné stopě do Vacova raději pomlčel, mohla vyšumět do ztracena.

„Přijede pro mne známý."

„Dneska nehrajete?"

„Až zítra."

„Přijdu se podívat."

„To nedělejte," pravila nabádavě, ale rezonovala v tom rutina, patrně v té hře

dostala jenom bezvýznamný štěk. „Zítra hrajeme úplně nejhorší ze všech špatných her

vychvalovaného dramatika."

„Risknu to," řekl Radim Hasil. „Už jsem šel bosý přes kamenitý žleb plný zmijí.“



„Z frajeřiny?"

„Sázka."

„Vyhrál jste?"

„Od té doby neuzavírám sázky."
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V kopcovité krajině se Vracov podobal horskému městečku. Kolem dokola oblé

kopce. Na jedné straně vytěžený lom, na protější vápenka, která se změnila v drůbežárnu.

Kdo chtěl zavítat od bývalé myslivny k zabedněné poště, musel zvládnout strmé klesání,

kdo chtěl od pošty ke hřbitovu, musel na dvojku do kopce. Zrušenou školu přestavěli na

byty. Místo svépomocí postaveného obchodu výrobna potřeb pro rybáře. Na plácku za

rybníkem  hřiště  na  odbíjenou,  minigolf  a  dva  tenisové  kurty.  Teprve  na  úpravném

náměstíčku nabízela služby samoobsluha a opodál malý krámek, jehož majitel se podle

štítu nad vchodem jmenoval Černý.  na tradičních místech bylo možno najít  truhláře,

řeznictví  a  kováře,  který  ovšem  nebyl  řemeslníkem  s  přídomkem  podkovář,  nýbrž

uměleckým kovářem.

Nad městečkem čněla jako strážce veřejné mravopočestnosti dřevěná rozhledna.

Se strážci mravopočestnosti to ovšem bylo v poledních letech vachrlaté, tedy raději jenom

rozhledna  jako  strážce.  Ve  Vacově  prostě  soupeřilo  staré  s  novým.  Nebo  družně

koedukovalo.

To  Radim  Hasil  posoudit  nemohl,  ale  prospekt,  který  získal  v  městském

informačním  centru,  sliboval  neuvěřitelné.  Vzhledem  k  nadmořské  výšce  Vacova  a

profilu okolní krajiny prakticky nemožné. Za příznivého počasí měly být z rozhledny

viditelné nejen Alpy, ale také Sněžka.

Rozhledna  působila  impozantně.  Vedla  k  ní  asfaltová silnička rozdělená  bílým

pruhem. Vlévala se do parkoviště vysypaného hrubou drtí. Oddechovalo tam několik aut

a motocykl s přívěsným vozíkem, černý jako nebožtíkův rubáš. Reklamní tabule trochu

zbytečně upozorňovala turisty, že po dvaceti metrech mírného stoupání dospějí k patě

rozhledny, která byla na dosah ruky a přehlédnout se nedala.

Radim Hasil k ní došel také.

Stála tam přízemní dřevěná provozní budova, připomínající banku nebo saloon z

westernového městečka. Občerstvení bez označení si hrálo na cukrárnu. Nabízela různé

druhy nápojů,  horkou čokoládu, ledovou kávu, pětadvacet druhů zmrzlin a nápoje všeho



druhu. Vedle dveří s nápisem  Pouze pro zaměstnance se nacházela pokladna, nabízející

bohatý sortiment upomínkových předmětů. Plyšová zvířátka nepřirozených velikostí  a

nepravděpodobných  barev,  indiánské  čelenky  a  plastové  tomahavky,  reflexní  vesty,

čepice  různých tvarů a  barev,  trička  s  čísly  a  jmény slavných bijců  z  ledové  plochy,

klíčenky,  dřevěné  hračky,  plastové  hračky,  mobilní  telefony,  dalekohledy,  potápěčské

brýle,  deštníky a  propisovací  tužky v  podobě  rozhledny,  Otáčecí  stojan byl  zaplněný

tenkou reklamním prospektem Historie rozhledny bratru za čtyřicet korun, pohlednice,

známky na pohlednice s malá alba na  známky.

Radima Hasila historie rozhledny nezajímala. Na rozdíl od současnosti. Vzpomněl

na kotelníka z hotelu Koráb, který se vyznal ve známkách.

Boční  stranu  budovy  zdobily  široké  dveře  se  dvěma  nulami  a  piktogramem

invalidního vozíčku. Ostatní návštěvníci patrně museli  využít  útulnosti okolní džungle.

Pustě,  ba  zpustle  vyhlížející  přírody.  Holé  neobdělané  pole,  svažitá  louka  zarostlá

plevelem, trnkami, náletovými břízkami a olšemi. Tu a tam rozměrný balvan, který se

patrně již nevešel do základů. 

Místo eskalátoru vedly ke spirálovitému schodišti široké schody ze silných fošen.

Nad nimi stál zavalitý mladý muž s blyštivou náušnicí velikosti pětikoruny a apartním

šátkem  kolem.  Červený  s bílými  puntíky.  Automaticky  se  vybavil  Ferda  mravenec.

Starším  generacím  nutně  připomínal  pouťového  hlídače  houpaček  nebo  řetízkového

kolotoče, hrdého na vymoženosti civilizace.

Šlachovitý vysoký chlap svolával ovečky k dalšímu turistickému pochodu.. Nikoli

fujarou či pikolou. Zahvízdal na píšťalu způsobem, jakým dávní policisté upozorňovali ve

městech  na  křižovatkách  chodce,  že  se  blíží  motorové  vozidlo.  Ovečky  se  poslušně

seřadily. Nejmladší mohlo být sedmdesát. Vykročily svižným tempem, jaké při prvním

pochodovém cvičení nezvládli ani vojáci nastoupivší základní vojenskou službu. Jak se

vzdalovaly, šlachovitý pastevec udával tempo. Rozumět mu již nebylo. Působilo to jako

předříkávání na procesí. Jen nějaká ta posvátná relikvie scházela.   

Z  nejvyššího ochozu rozhledny  se  snad daly  zahlédnout  Alpy nebo Sněžka,  za

ideálních podmínek tak jednou dvakrát do roka, ale běda podívat se kolmo dolů! Nikde

nestál  odpadkový  koš.  Radim  Hasil  přisoudil  jejich  nepřítomnost  hrozbě  terorismu,

kterou se dařilo přikrýt ledacos. Liknavost, pohodlnost, šetrnost.

U  pokladny  viselo  upozornění,  že  lze  platit  v  eurech  či  v  korunách.  Vysolil

padesátikorunu. Kovovou. Kdyby stále byly v platnosti papírové, bolelo by to víc. Děti



polovic, do tří let zdarma. Snad proto, že na schodech nenašlapaly, musely mít vyneseny.

Rodiče patrně museli předkládat rodné listy svých potomků.  

Radim  Hasil  obdržel  vstupenku  podobnou  dávno  nepožívaným  železničním

jízdenkám. Měla šedomodrou barvu jako pradávné, sběrateli ceněné dělnické jízdenky na

trati Práchovice - Heřmanův Městec. Stálo na ní sympatické číslo 777.

„Tři sedmičky," řekl. „Tolik štěstí si nezasloužím!"

„Ještě  vám  můžu  půjčit  dalekohled,"  pronesla  pokladní  s  baculatou  tváří

stárnoucího anděla. Celá byla baculatá. Určitě neměla nic proti proteinům a minerálům,

ale nepochybně dávala přednost anabolickým stereoidům a nad všechno ovoce a zeleninu

uznávala  bůček  nebo  husí  stehno.  U  ruky  měla  misku  s  burskými  oříšky,  misku  se

sušenkami polévanými čokoládou a papírovou litrovkou ananasového džusu. Na temeni

hlavy zřetelnou pleš jako důsledek častého barvení černých vlasů, které již u kořínků

rezavěly. Jak seděla mírně překloněná, byl nedostatečný vlasový porost dobře čitelný.

„Děkuji," řekl Radim Hasil,  nehodlající investovat další padesátikorunu, kterou

by se styděl zanést do výdajů. „Mám vlastní."

Postarší baculka s holýma masitýma rukama jej přejela přísným pohledem.

„Kde?"

„V autě."

„Tam je vám platný jako...."

Něco ji rozptýlilo. Nebo nepřišla na vhodný příměr.

Radim Hasil použil ten nejběžnější: „Jako mrtvému zimník!"

„Přesně tak," potvrdila a sáhla do misky. Hodila si do úst hned několik buráků

najednou, aby neplýtvala energií na každý zvlášť, počínala si s obdivuhodnou zručností.

15

Zavalitý Ferda mravenec ledabyle kontroloval vstupenky těch, kteří chtěli nahoru

a svědomitě je vybíral od těch, kteří měli výstup i sestup za sebou.  Nedalo se poznat, zda

mu  také  řídnou  vlasy,  protože  měl  místo  hlavy  kulečníkovou  kouli.  Až  na  jakési

abstraktní tetování, které působilo jako špinavá skvrna. Jinak byl dokonalým odlitkem

mlsné pokladní.  Budil  zdání,  že rozhlednu vyprojektoval  a  po víkendech ji  vlastníma

rukama postavil jako osobní příspěvek k blahu lidstva.

Návštěvníci  tam  byli.  Staří,  mladší  i  nejmladší.  Znavení  i  svěží.  Postupně

odpadávali  a  pouze Radium Hasil  sebral  odvahu vystoupat až na nejvyšší  ochoz..  Na



posledních  schodech  jej  ovšem předstihla  čiperná  turistka  s  batůžkem na  shrbených

zádech. Nezdálo se, že by se jí krátil dech.

„Paráda," pronesla do prostoru, dopřála si vstřik inhalačního Berodualu, zapila

ho dvěma doušky z menší plastové láhve a jako pravá vlastenka dodala: „Ta naše země je

přece jenom krásná! Navzdory všem a všemu!"

„Kam  se  hrabou  Niagarské  vodopády,"  přihrál  Radim  Hasil,  proč  někomu

neudělat  radost,  za  to  nic  nedal.  Navíc  s  vysloveným  uznáním  v  podstatě  souhlasil.

Krajina vypadala romanticky a za některé svoje obyvatele odpovědnost nenesla.

„Nebo Tádž Mahal," doplnila pohotově. „Tam jsem byla také."

Kdeže  Sněžka,  kdeže  Alpy,  ale  Vacov  měli  jako  na  dlani.  Jenomže  Barboru

Borskou podle zrzečky Tamary z posilovny Vacov nezajímal, hleděla na opačnou stranu.

Lesy, lesy, lesy...

V dálce se na rovné hladině obzoru kmitala auta, jako kdyby je v údolí čekala plná

náruč štěstí.

Hodně daleko vlevo nevelká vesnička dokazovala, že v těch končinách nežijí pouze

lvi. Vpravo dole v údolí stálo výstavné obydlí, částečně zakryté zelení. Z výšky a dálky

vypadalo  jako několik  barevných kostek různých tvarů,  umně postavených na sebe a

držících  pohromadě jen silou vůle. Projektant se  patrně nechal  inspirovat kubismem.

Stála  tam garáž  se  třemi  vraty  a  velké  světlé  auto.  Samozřejmě nescházel  bazén,  od

hladiny se odrážely sluneční paprsky. Scházel jen skokanský můstek. Hned vedle bazénu

se v drátěné kleci  antukově červenal  tenisový kurt,  hráči  mohli  po posledním podání

hupsnout do vody. Také tam stála jakási vysoká kovová tyč. Možná sloužila ke vztyčováni

vlajky během státních  svátků nebo při  příjezdu cizince,  ale  spíš  sloužila  jako anténa.

V tom dolíku možná neměli dobrý sígnál. Všechny ty výdobytky civilizace chránila před

zvědavci a nenechavci vysoká zeď.

Z rozhledny viditelná okna byla zavřená.

Nic se tam nehýbalo. Nikdo nepinkal přes síť, nekoupal se, nevenčil psa. Určitě

tam občas zaletěl  nějaký ptáček zpěváček, aby sezobl drobeček, to se však dalo na tu

vzdálenost pouze odhadovat.

Stejně jako příčina zájmu Barbory Borské o výhled z rozhledny.

„Mějte  se,  pane,"  rozloučila  se  čiperná  turistka.  Jak  zvedla  hlavu  a  nastavila

obličej slunečním paprskům, vyniklo nespočetné množství jemných vrásek na tváři i na

krku. Určitě byla podstatně starší, než vypadala. „Chci dneska stihnout ještě Stvořidla a



Haškovu hlavu pod Lipnicí."

„Čeká vás lán světa," uznal  Radim Hasil,  ale  to už tam stál  sám. O patro výš

halekaly tři odrostlejší děti. Dva kluci a děvče. Za bedlivého dozoru matky kouřící tenkou

hnědou cigaretu nasládlé vůně plivaly dolů. Děvče jásalo, zřejmě mělo nejlepší trefu. 

Když opatrně sestupoval po strmých schodech, viděl letitou vlastenku pelášit  k

parkovišti. Za okamžik zahudral černý motocykl s přívěsným vozíkem. Ozvalo se dlouhé

zahoukání. Motoristický pozdrav na rozloučenou. Potom se motocykl mihnul ještě dole ve

Vacově.

U paty rozhledny stále vybíral pečlivě Ferda mravenec vstupenky.

Baculatá  pokladní  si  právě  dovedně  hodila  do  úst  další  burský  oříšek.

Pravděpodobně to ve volnu pilně nacvičovala.

„Komu patří to apartní bydlení dole v údolí?" otázal se Radim Hasil.

„Nějakému Cylindrovi. Když se neráchá v tom bazénu, topí se v penězích."

„Jak k nim přišel?“

„To by lidé také rádi věděli.“

Podobenka  Barbory  Borské  postrádala  mnohé  požadované  parametry,  byla

pořízena zvětšením skupinové fotografie, ale kde nedozrává pšenka, přijde vhod i ovesná

kaše.

„To je Barbora," pravila boubelatá dáma potěšeně. „V posledních týdnech se tady

párkrát objevila, ale dělala tajnosti, když jsem se ptala, co jí sem táhne. Podruhé jsem

raději držela klapačku.“

„A potřetí?"

„Povídala, že by ráda viděla Alpy. Zlaté oči!“

„Odkud se znáte?"

„Ležely jsme spolu v nemocnici."

„Co jí bylo?"

Pohoršené našpulila ústa.

„Proč se nezeptáte, co scházelo mně?"

„Co vám scházelo?"

„O tom slušná ženská nemluví!"

„Co scházelo Barboře?"

„Také měla furunkl na zadku."
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Nepořádek v okolí rozhledny se prostě přehlédnout nedal. Stejně jako zanedbaný

ráz okolních polí a luk. Nešlo vyloučit, že se jednalo o neuvážený záměr vtisknout okolí

rozhledny zdání divočiny. Nebo eldoráda pro znuděnou omladinu, pohodlnou podstoupit

náročný výstup, Výhled na Alpy či Sněžku je nelákal, všechno znali z televize. Také se

nedalo  vyloučit,  že  na  později  chystali  komerční  využití  prostoru.  Nic  se  neděje  bez

příčiny.

Radim  Hasil  ovšem  věděl,  že  přírodu  nelze  ponechat,  aby  si  počínala,  jak  ji

napadne.  Takové  neuvážené  řešení  se  nevyplácí.  Náprava  je  zdlouhavá,  namáhavá,

časově náročná a nepříjemně nákladná. Nemluvě o estetické stránce.

Nezamířil k městu, vzal to na opačnou stranu.

Silnice vedla podle enklávy s kubistickým domem, bazénem, tenisovým kurtem a

anténou, s jejíž pomocí se možná dalo komunikovat s plavci na Orinoku, antarktickou

polární expedicí nebo s prvními osadníky na Jupiteru. Ze silnice ovšem nebyl vidět ani

vrchol antény. Jenom vysoká kamenná zeď a vrata, jimiž by proplul křižník Potěmkin.

Možná i  nejnovější  americká letadlová loď. Na vratech nebyla ani poštovní schránka,

pouze  vysoko  posazená  kamera,  která  určitě  zaznamenávala  i  vozidla  projíždějící  po

silnici.

Zdánlivě nedobytná pevnost. Tvrz, typ 22. Podle století.

Až na to,  že existoval  semtex a jemu podobné skopičinky.  Ve století  terorismu

číhalo nebezpečí na každém kroku.

Radim Hasil  přibrzdil,  protože prostředkem silnice se blížilo  unikátní spřežení.

Kravka zapřažená do malého vozíku s kupkou trávy, na které seděly viditelně šťastné

děti.  Podle  vozíku  kráčel  s  opratí  v  ruce  a  fajfkou  v  ústech  dědoušek  v  plandavých

kalhotách a v rozhalené košili bez límečku. Na tom všem by nebylo nic divného, kdyby

jedním z dětí nebyl rozzářený černoušek.

Do  města  dojel  Radim  Hasil  bez  komplikací,  když  pominul  třináct  divočáků,

přebíhajících silnici na planině s nedozírnými lány kukuřice na obou stranách. 

Hlavní  most  byl  v  jednom  směru  průjezdný,  střídavý  provoz  zabezpečovala

světelná signalizace. Na nábřeží stál policejní vůz. Policisté střežili připravenou techniku

před zloději a trosky lodě před zvědavci.

Na parkovišti  za hotelem stál elegantní oranžový autobus ze země tulipánů. Ve

slabém větříku co chvíli plachtil k zemi žlutavý list jako javorový pozdrav městu. Kolem

autobusu se motal kotelník.  Nezdálo se, že by se nabízel  svoje služby jako nosič.  Spíš



loudil cigarety. V posilovně se naplno svítilo. V recepci hotelu Koráb vládl mírný zmatek

jako pokaždé, když se do hotelové haly nahrne čtyřicet zmožených zahraničních turistů se

zavazadly a polovina z nich se vidí pod sprchou, druhá polovina v baru se sklenkou v

ruce.

V pokoji  měl  vzorně  uklizeno.  To  by  samo o  sobě  nebudilo  pozornost,  kdyby

někdo neprojevil  zájem o nezávadný obsah jeho zavazadla.  Málo  platné,  pustil  se  do

systematického hledání. V hotelovém pokoji to příliš náročné není.

Po půlhodině konstatoval, že může ulehnout s vědomím, že případnému chrápání

nebo mluvení ze spaní nebude nikdo naslouchat. Ještě potlačit nápad pokusit se rozebrat

plochý televizor,  neměl jistotu, zda by ho dokázal dát dohromady tak, aby plnil  svou

základní funkci.

Také si řekl, že strach má velké oči a vlastně ani není čeho se bát.

V tom se ovšem mýlil.
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Utajované skutečnosti se nevytrubují do světa. Stejně už je většinou všichni znají.

Platilo to i v lokálním měřítku. Jenomže Radim Hasil byl odjinud. Cizí. Postrádal přehled

o událostech, které byly pro stálé obyvatele starou vestou. Kdo neví, musí se dovědět. Ze

slovníku, z internetu. Nebo se musí zeptat.

Zkusil to v posilovně se zrzečkou Tamarou.

„Vzít dovolená," pravil mohutný černý brach a přátelsky se zazubil, jako kdyby

spolu v dětství pásali husy. „Nechtít vy udělat něco pro vaše kondice?"

„Občas to zkouším."

„Vy bydlet na hotel," pravil a úsměv se pozvolna vytrácel.

„Jak jste na to přišel?"

„Tamara mi povídat."

„To je ta potíž," řekl Radim Hasil. „U nás se všechno rozkecá!"

„U nás také tak," prohlásil  černoch. Nedalo se poznat, zda mluví o své africké

vlasti, o místě svého trvalého bydliště, které již několik roků zanedbával nebo o posilovně.

Zrzečka Tamara nebyla, zdroj informací vyschl.

Než došel k autu, potvrdilo se staré přísloví: O kom se mluví....

Mobil upozornil, ale nevaroval.

„Jak si stojíte?" zeptala se Zita Roštová.



„Zatím pevně na nohách."

„Kde?"

„Na parkovišti."

„Pomohla vám ta Barbořina fotografie?"

„Šplhala na rozhlednu a vyhlížela do kraje."

„To si nenechte namluvit! Barbora a rozhledna, to mi neladí."

„Ta rozhledna stojí ve Vacově," řekl Radim Hasil, předpokládajíce, že to sdělení

zabere.

A zabralo.

„Ve Vacově bydlí kolegyně, která je na mateřské s tím černouškem," pravila Zita

Roštová zaskočeně.

„Už je to odrostlejší klouček."

„Viděl jste ho?"

„Náhodou, ale jiný klučík tmavé pleti asi ve Vacově nežije. Shodou okolností jsem

mluvil i s jeho otcem. Je to kus chlapa!"

„Tím si nebuďte jistý," vyrazila jedním dechem a v jakémsi náhlém hnutí mysli

přibrousila kosu: „Kde jste s ním mluvil? Ve Vacově?“

„V posilovně.“

„Buďte opatrný,“ nabádala Zita Roštová. „Mylné závěry vedou do bažin. To jsem

kdysi říkala na jevišti. Nemáte hledat Barboru?"

„To dělám."

„Kde jste?"

„Na parkovišti za hotelem."

„Zůstaňte tam!"

„Jak dlouho?"

Místo odpovědi přerušila spojení.
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Patrně se stačila převléknout. Možná si v divadelní šatně vypůjčila kostým Anny

proletářky, ta však rozhodně nenosila chřestící náramek z jemně tepaných plíšků. Přivezl

ji  taxikář,  který působil  dojmem, že je  po flámu, ze  všeho nejvíce si  potřebuje hodit

šlofíka, nemá rád lidi, miluje klid a uvítal by, kdyby ho zavřeli do skříně.

„Kam to bude?" otázal se Radim Hasil.



„Do Vacova."

„Na rozhlednu?"

„Také."

„Proč necháváte svoje auto v garáži?"

„Protože mi vzali řidičák."

„Nehoda?"

„Svým způsobem ano." Chvatně obrátila list. „Zjistil jste něco o Barboře?"

„V poslední době změnila svoje zvyky. Příkladně se zajímala o přírodu."

„Z rozhledny," hodila do těsného prostoru favorita. „Scházela se tam s někým?"

„Nelze vyloučit, že to měla v úmyslu."

„Nedočkala se?"

„To není úplně jisté."

Dovtípila se a dumala o té plodné myšlence, aby jí nakonec amputovala všechny

končetiny: „Kdepak Barbora a rande! Natož na rozhledně! To  je naprosto paranoidní

představa!“

Projížděli krajinou plnou pohody, pokoje a míru. Pouze káně sedící na větvi suché

jabloně naznačovalo, že na světě existují také daleko všednější a drsnější věci, o nichž se

příliš  nemluví.  Jako třeba ve  westernech!  Ještě  v  žádném filmu kovbojové  nesušili  a

nesváželi seno na zimu a nedojili krávy. Koně také nemohli přežít období zimy z letní

podstaty. V takové Montaně, Wyomingu nebo na severu Utahu jsou zimy jako trám.

Vjeli do lesa.

„Proč jedete oklikou?"

„Včera  jsem  na  téhle  silničce  potkal  krávu  táhnoucí  vozík  naložený  trávou.

Nahoře seděl černoušek."

„To byl Míšin tchán."

„Na tchána byl příliš malý.“

„Tchán držel opratě.“

„Ano, ovšem, takový člověk tam byl také,“ připustil Radim Hasil.  „Ta Míša je

černouškova matka?“

„Bydlí vedle Tamary."

„To je zrzečka z posilovny? Dneska nepřišla do práce."

Míjeli vysoká vrata tvrze vzor 22.

„Vzpomínáte  na  exaltovanou  dámu,  kterou  jste  taktně  přehlédl  v  divadelní



kavárně?"

„Kudy chodím."

„Tady bydlí. Její manžel to postavil."

„Vlastníma rukama?"

„Za vlastní peníze."

„Kde k nim přišel?"

„To  nikdo  pořádně  neví,  ale  všechny  to  zajímá,"  prohlásila  Zita  Roštová.

„Jmenuje se Dušan Cylindr."

„Dáma je Cylindrová?"

„Nataša."

„K rozhledně?"

„Napřed k rozhledně!"
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Pod mostem se hasiči konečně pustili do náročné a složité práce. Dělali už všelicos,

ale loď dosud nerozebírali. Navíc ožehlou. Na sutiny čekala dvě nákladní auta.

Nábřeží zaplnili početní diváci, taková atrakce se hned tak nenaskytne.

Také tam byli vyšetřovatelé od hasičů i od policie, protože loď nevzplála sama od

sebe, žhářství bylo naprosto prokazatelné. Zatím se nezávazně bavili,  protože nejenom

prací je člověk živ. Nehovořili o lodi a požáru. Většinou mluvili o počasí, které hrozilo

bouřkou. Také o rybách, neboť náleželi k nadšeným stoupencům rybářského cechu.

Na mostě řídili dopravu dopravní policisté, v přístupu na nábřeží bránili chodcům

nadporučík Slámová a podporučík Kmoch. Každý z jiné strany. V prostoru uzavřeném

vymezovací páskou netečně postával starší zamyšlený civilista. Podle výrazu jeho tváře se

dalo usoudit, že marně hledá rým ke slovu chobot, stojí tam vlastně nedopatřením a jeho

rod se rozmnožuje třením.

Byl to inspektor Plevák z kriminálky.
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Ranní slunce se skrylo za jemný mlžný závoj. Od západu se stahovala pochmurná

mračna, dokonce se v nich krátce zablesklo. Na štěrku odstavné plochy stála pouze lehce

pomačkaná škodovka. Od rozhledny kvapila skupinka chodců.

Otylá dáma v pokladně chroupala buráky.



„Prosím dvě vstupenky na rozhlednu," požádal Radim Hasil.

„Vám se tady nějak zalíbilo," pravila značně nesrozumitelně,  měla plnou pusu.

„Pospěšte si! Za bouřky musíme rozhlednu uzavřít. To je příkaz!"

Znělo to, jako kdyby dostala striktní pokyn zaútočit na Sevastopol. K upozornění

přidala dvě vstupenky. Jednu důvěrně znal. Stálo na ní číslo 777.

Herci a herečky jsou vybaveni značnou mírou odolnosti a fyzické zdatnosti. Zita

Roštová předstihla Radima Hasila o jedno podlaží, aniž by se zadýchala. Nenápadně jí

dopřál značný náskok. Západní obzor již tonul v dešťových mracích, silnice vedoucí po

obzoru v nich utonula. Na opačné straně zmizela v mlze předcházejícího dne viditelná

vesnička, jen usedlost Dušana Cylindra dole v údolí budila dojem, že je zcela odolná proti

všemu a proti všem. Došlo pouze k jediné změně, před garážemi nestálo žádné auto. Vítr

občas zvedl zřetelný mrak antukového prachu.

„Půjdeme?" zeptal se Radim Hasil.

„Někdy se sem podívám za pěkného slunečného dne.“

„Příští rok.“

„Proč až příští rok?“

„Letos už si léto všechny pěkné slunečné dny vybralo."

„Jedno odpoledne se ještě najde. Hurá do Vacova!"

„Co tam budeme hledat?"

„Míšu a jejího černouška.“

Byli doma v bývalé čtvercové zemědělské usedlosti. Obytný dům, stodola, chlév a

chlívky,  kůlna,  v  níž  stál  nablýskaný  žlutý  ford  mustang  vedle  vozíku,  jehož  oj

vyčuhovala do dvora. U boudy zaštěkal pes. Splnil svou povinnost, obrátil se a zalezl do

boudy. Kráva mu odpověděla z chléva táhlým zabučením

„Bojí se bouřky,“ pravil muž vyklonivší se z okna. Stále měl na sobě košili bez

límečku. „Pojďte dál, jinak zmoknete! Co nevidět se strhne slejvák. Když tady ve Vacově

prší, tak to stojí za to!"

Paní  Míšu  zastihli  v  pokoji,  hrála  si  s  černouškem.  Vyzvala  jej,  aby  se  šel  s

dědečkem podívat na kravičku a klouček nadšeně odběhl.

Objímání,  líbání,  muchlování.  Mluvily  jedna  přes  druhou.  Většinou  plácaly

nesmysly.  Teprve  potom došlo  na  představení.  Usedli  ke  stolu,  z  něhož  domácí  paní

odklidila dva šálky ze soupravy míšeňského porcelánu, vystaveného ve vitríně. V obou

zůstaly zřetelné stopy po kávové pěně z kávovaru.



Rozhovor vklouzl do běžných kolejí. Nedalo námahu poznat, že obě trochu hrají.

Jedna na druhou a obě na Radima Hasila. Ledacos předstíraly. Možná i tu vzájemnou

náklonnost.

„Barbora a rozhledna?" kroutila hlavou asi třicetiletá paní Míša, vypadala jako

spokojená mamina, která si plnými hrstmi užívá domáckého života a za žádnou cenu

nepřizná, že se jí stýská, protože má divadlo zadřené hluboko pod kůží. 

Stále tomu něco chybělo.

Bezprostřednost.

Také neexistující manžel, černouškův otec.

„Nechápu, co tady Barbora hledala," podivovala se paní Míša. „Nepletete si to?“

„Viděla  ji  Tamara,"  poznamenala  Zita  Roštová  přesvědčivě.  „Dokonce  snad

několikrát. Barbora vyhlížela z rozhledny do kraje!"

„Zeptám se Klhůfkové," slíbila paní Nina a zavřela okno, protože venku se strhl

lijavec. „Prodává u rozhledny vstupenky. Její kluk dohlíží na pořádek.“

Pokud dohlížel, tak mizerně, rozhodně se příliš neobtěžoval, ale s tím Radim Hasil

nevyrukoval.

„Klhůfková by mohla Barboru pamatovat."

„Mluvil jsem s ní," řekl Radim Hasil a trošku to s ním škublo, blesk sjel někde

hodně  blízko,  ozval  se  mohutný  rachot,  na  zdi  se  pohnula  černouškova  zarámovaná

fotografie. Vypadalo to, jako kdyby se chtěl dát do běhu. „Z nejvyššího ochozu rozhledny

je vidět nějaký dům. Jeli jsme okolo."

„To jsou Cylindroví," pravila paní Míša. „Tatínek tam tudy jezdí s krávou na

trávu.  Máme v  lese  pronajatý kousek louky.  Cylindr je  slušný chlap.  Nenaparuje  se,

pozdraví.  S  mastnou  hubou  se  za  vegetariána  nevydává,  jako  někteří  jemu  podobní

pracháči! Zato Cylindřice! Panečku, ta umí dělat dámu! Ale rozneslo se, že v mládí byla

někde u Plzně za kurvu a Cylindr ji vykoupil."

„Pomluvy," řekla Zita Roštová energicky.  „Selská závist!  Na venkově má stále

hluboké kořeny! Chudí lidé chtějí bydlet v malém bytě ve velkém městě, bohatí ve velkém

domě na malé vsi.“

„Na tom něco je,“ souhlasila paní Míša. „Potíž vězí v tom, že chudí dneska nemají

ani na malý byt ve městě a Cylindre napřed koupil louku a kus lesa, nechal si postavil ten

svůj Kronštad a teprve potom si koupil dodatečné stavební povolení, zdejší obecní úřad a

stavební úřad ve městě.  K tomu půl Vacova.  I  starou cihelnu,  kterou hned zboural  a



zůstal z ní jen komín s čapím hnízdem. A ještě se vydává za dobrodince. Psané zákony

jsou nedokonalé, nepsané to nevytrhnou. Každý úředník by měl mít na pracovním stole

vyznačenou míru úplatnosti..“

„Takoví ti Cylindrové ji znají,“ posteskla si Zita Roštová. „Tamara je doma?“  

„Ráno jela se zuby. Měla oteklou tvář."

„Kam?"

„Do Prahy," uvedla paní Míša. „Její bratranec tam má ordinaci."

Popíjeli  čaj.  Ovocný.  Ženy  s  chutí,  Radim  Hasil  s  přemáháním.  Chutnal  po

petrželi.  Začaly  o  divadle,  padala  známá i  neznámá jména  herců  a  divadelních  her.

Sepsuly několik pražských hvězd obojího pohlaví a televizní seriály, z nichž Radim Hasil

neviděl  ani  titulky.  Vyjádřily  pochybnosti  o  nejnovější  premiéře  v Národním divadle,

ačkoli ji ani jedna neviděla.

Zdvořile naslouchal.

Víc dešti než řečem.

Bouřka však rychle ustoupila, pršet přestalo, mezi mraky se prosmeklo sluníčko.

Zita Roštová se zvedla k odchodu.

Paní Míša je doprovodila až k autu.

Po návratu odnesla  do kuchyně konvici,  tři  čajové šálky a dva šálky od kávy.

Krátce před příchodem Radima Hasila a Zity Roštové z nich pili dva pánové. Prokázali se

jako policisté z kriminálky. Také je zajímala rozhledna. Vstupné se platilo v korunách

nebo v eurech a právě v těch vězel kámen úrazu. S tržbou odevzdali dvě platné a jednu

falešnou bankovku.

Takovou platila o víkendu paní Míša, uvedla to Klhůfková.

Inspektoři  Čemus  a  Just  paní  Míšu  důrazně  žádali,  aby  ve  vlastním zájmu o

záležitosti s nikým nemluvila. Dodržela slovo.

Vzácná to žena.
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Vrátili se k rozhledně, ale tam již nebyla ani noha. Jen hodující hejno vrabců.

Soumrak se přiblížil jako diskrétní hlídač.

Stále seděli na lavičce pod rozhlednou, na jejímž hrotu blikalo varovné červené

světlo. Vzhledem k profilu okolní krajiny nebylo pravděpodobné, že by některé letadlo

zabloudilo tak nízko, potažmo vrtulník nebo opozdivší se vzduchoplavec na rogallu, ale



opatrnost  byla na místě a předpis  byl  předpis.  Uzounký šarlatový pruh na západním

obzoru se vytratil, Vacov v údolí utonul ve tmě a mlžném oparu ze dvou rybníků a pouze

několik světlých bodů dokazovalo, že obec s večerem nevymřela.

Občas dolehl zvuk auta, ale silnici skrývaly les a tma.

Po obloze se rozsypaly hvězdy.

„Už schází jen měsíc,“ pronesla Zita Roštová.

„K čemu?“

„K dokonalé idyle.“

„A řeka,“ dodal Radim Hasil. „Měsíc nad řekou.“

„Tu hru jsem měli na programu ještě minulý podzim. Z nezbytnosti jsem hrála

Slávku, neměly jsme v souboru herečku přiměřeného věku. Stále jsem si uvědomovala, že

nejsem Medřická a její  filmovou Slávku nesvedu, kdybych se stavěla na hlavu. Starší

publikum představení bralo celkem shovívavě. Mladší  se nudilo a chvílemi jsem měla

pocit, že z nás má psinu.“

„Měli jste lyrické pasáže textu podložit tvrdým metalem.“

„Nejsme experimentální divadlo. Venkovské publikum neskočí na každý špek.“

„Já také ne,“ řekl Radim Hasil.

„S tím počítám.“

„S čím ještě počítáte?"

„Že si uděláme krásný večer," zabublala mazlivě, položila mu hlavu na rameno,

trochu ji zvrátila, zavřela oči a pootevřela ústa.

„Shakespearova Julie?"

„Nebuď protivný! Ale i kdyby! Na Desdemonu nebo Hamletovu matku mám ještě

spoustu času!“

„Jsi moje klientka!"

„Jsem žena."

Stále seděli pod rozhlednou, stále byla tma a svítily hvězdy.

„Tady ne," pronesla a hbitě vyskočila. „Doma."

„Ke mně je to daleko."

„Ke mně je to pár kilometrů."
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Jeli mlčky klidnou nocí. Provoz téměř nulový, teprve městu na dohled přestalo být

protijedoucí  auto  vzácností.  Našel  volné  místo  na  zaparkování,  Mlčky  došli  k  domu.

Mlčky vyjeli výtahem. Mlčky odemkla a teprve v předsíni promluvila: „Buď tady jako

doma! Uklízet nemusíš. Já to zatím celkem zvládám, ale někdy mi věci padají z ruky tam,

kde zrovna stojím."

Dvoupokojový byt byl zajímavě situovaný. Okno z kuchyňky vedlo na jih, okno z

obývacího pokoje na západ a okno z ložnice na sever. Nad zařízením by bytový architekt

spráskl ruce. Každý kus jiná ves. Dokupovala, když jí něco padlo do oka.

Radim Hasil poznal již uklizenější  příbytky, ale čisto tam bylo, to zase ano. Do

kuchyně  pouze  nahlédl,  pokojem  prošli  a  v  ložnici  to  Zita  Roštová  vzala  šturmem.

Předvedla bleskový striptýz. Působil jako standardní způsob domácí seberealizace. Dravě

se  pustila  se  do  dalšího  díla.  Počínala  si  zkušeně  a  kratičký  problém nastal  pouze  s

podpažním pouzdrem, skrývajícím pistolí.

„Chodíš ozbrojený stále?"

„Když jsem pozván krásnou dámou."

„Ptám se vážně," pronesla a připravila jeho košili o knoflíček.

„V terénu," řekl. „Dodává mi pocit jistoty.“

„Sebevědomí?“

„To také.“

„Budeš ho potřebovat! Tady je příhodný terén, ale obejdeš se bez pistole. Já se

také obejdu bez pistole, ale potřebuji tebe. A to tak, že okamžitě!"

Příhodným terénem myslela letitou širokou postel s vysokými hladkými čely. Byla

to  řemeslná  pravoúhlá  práce  zručného  vesnického  truhláře.  Pasovala  by  do  selské

světnice  v  nějakém skanzenu a  mezi  vysoké pelesti  náležel   pečlivě  nacpaný slamník.

Chtěl ocenit klasický vzhled nejužívanějšího kusu nábytku, ale už to nestihl. Nedopadli na

slamník, ale na vysokou vrstvu molitanu nebo obdobného atributu skýtajícího pohodlí.

Vytratily se výčitky, že porušuje pravidlo a objímá klientku. Ostatně, všechna pravidla

jsou nastavena tak, aby byla porušována.

Svítání  se  vkradlo po špičkách.  Probudili  je  ranní ptáci  popeláři,  harašící  pod

okny.  Potom  už  přestali  okolí  příliš  vnímat.  Zita  si  zase  počínala  agresivně,  s

bezprostřední  chtivostí,  skoro  nenasytně  a  velice  zkušeně.  Když  se  znovu  probudili,

slunce už stačilo vyšplhat hodně nahoru.

Radim Hasil opouštěl postel s myšlenkou, za kterou se trochu hanbil - že by se měl



podívat na přední čelo, zda tam nejsou autogramy milenců.

Autogramy tam nebyly. Pouze zašlý měděný štítek s jakýmsi nápisem.

„V této posteli spal v květnu 1945 maršál Pavel Josefovič Rybalko,“ zarecitovala a

skoro nestoudně se protáhla. „Postel skladovali v muzeu, ale nějakým dementním hlavám

se nezdála. Muzeum ji nabídlo divadlu, ale k čemu by nám byla! Maryšu v dohledné době

dávat  nebudeme.  Slevili,  tak  jsem  ji  za  stovku  koupila  a  dobře  jsem  udělala.  Je

pohodlná."

„Neobyčejně pohodlná a příjemná," řekl Radim Hasil.

„Kdyby v  ní  spal  generál  Patton,  v  Plzni  by pro ni  vystavěli  uprostřed města

samostatné muzeum."

„To tě napadlo právě nyní?"

„Nebuď jízlivý! Nejsi první chlap, který v ní spal!"

„Ani poslední."

„To by mi vůbec nevadilo."

„I vadilo, andělí, vadilo!"

„Myslela jsem to jinak."

„Proti druhé verzi výkladu nic nenamítám."

„Co budeš snídat?"

„Co snídáš ty?"

„Kafe. Horké, silné, neslazené. Na víc mi většinou nezbývá čas." 

Vstala  a  okázalém  způsobem  odkráčela  do  koupelny,  záměrně  zdůrazňujíc

všechny přednosti  půvabné postavy. Svedla to velice  decentně.  A proč ne,  vždyť byla

herečka.

Zatímco  z  koupelny  doléhalo  cákání,  šplouchání,  vzdychání  a  úryvky  jakéhosi

bojovného popěvku, připravil kávu. Horkou, silnou, neslazenou. Došlo mu, že s ní musí

vystačit také. Kromě načatého sáčku solených bramborových lupínků našel pouze jakousi

makrobiologickou stravu,  která mu nic  neříkala.  Oves  pokládal  za  vhodný pro koně.

Nemohl připravit ani obyčejný hemenex. K jeho přípravě scházelo úplně všechno. Včetně

vhodné pánve.
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Roky plavby po Dunaji  a  další  mnohé  roky na řece  daly  lodi  zabrat  a  požár

zhoubné  dílo  dokonal.  Navíc  zřejmě  někde  u  dna  zůstaly  uloženy  hořlaviny,  všude



spousta  vlhkem nasáklého  materiálu  a  do  bizardních  tvarů  seškvařené  zbytky  umělé

hmoty.  Však  ani  paluba  nebyla  prosta  nepořádku,  na  který  veřejnost  marně

upozorňovala.  Naštěstí  se  prokázalo,  že do ovzduší  neunikly v nebezpečné míře žádné

škodlivé  zplodiny.  Bouřka  dorazila  část  mostní  konstrukce,  navigaci,  malý  parčík  s

křovinami a několika okrasnými stromy, jakož i několik za ním stojících obytných domů.

Prudký déšť rozmazal mastné saze, po fasádách stékaly černé slzy. Pláč města.

Pokud  se  jednalo  o  samotný  požár  lodě,  co  nezpůsobila  dlouhá  ruka  času,  to

dorazil požární zásah. Zbytky paluby se propadaly, stejně jako podlahy v podpalubí. Na

každém kroku hrozilo nebezpečí.

Láteřili i nejotrlejší hasiči.

Najednou však nastalo kratičké klidné intermezzo.  Následovaly vzrušené hlasy,

pobíhání, zmatek.

„Pro  dnešek  máme  utrum,“  prohlásil  velitel  zásahu  hlasem  nahněvaného

pohřebního řečníka, který nedokáže zesnulému odpustit troufalost, s jakou jej obtěžuje.

Stejně se už stmívalo, museli by práci přerušit, to však v tom tristním okamžiku nikomu

nepřišlo na mysl.

Události nabraly netušený směr.

Přivolali  policistku, střežící  před příliš  dotěrnými zvědavci prostor na navigaci.

Nadporučíka Slámovou.

Ta zavolala kriminálku.

Středem pozornosti se totiž stalo ohořelé lidské tělo.

24

Slunce se sklánělo za hory, pasáci si možná ještě někde pekli brambory, třebaže

podzim zatím aktivoval síly kdesi v nedohlednu.

Inspektora Pleváka sužovaly  na nábřeží  nedaleko vyhořelé  lodě nepominutelné

faktory, hlad a žízeň. Proto vyhledal nejbližší restauraci, shodou příhodných okolností

nazvanou Poslední naděje. Původně tam bylo papírnictví, potom samoobsluha, následně

našla  v  objektu  útočiště  náboženská  sekta  či  nová  církev,  propagující  sociální  služby

nejpotřebnějším,  ale  zabývající  se  výlučně  získáváním finančních  prostředků.  Tím se

nelišila  od  mnoha  podobných.  Příliš  neomalené  počínání  vzbudilo  pozornost,  po

představitelích  sáhla  ruka  zákona,  nový  nájemce  otevřel  malou  restauraci,  ale  nápis

Poslední naděje ve štítu domu ponechal a lákal návštěvníky na klasickou českou kuchyni.



Svým způsobem oprávněně,  v  nejbližších  ulicích  a  uličkách  ryze  českého  města  byla

pizzerie, čínská restaurace, vietnamská restaurace, francouzská restaurace, macdonald,

bistro Suez a herna Las Vegas Dnes, ale za párkem s hořčicí, natož třeba za gulášem nebo

za svíčkovou, musel hladový poutník až na Malé náměstí.

Proto se inspektor Plevák nacházel v Poslední naději v době, kdy byl v troskách

lodě objeveno lidské tělo.

Nedalo se určit, za muž či žena.

Hasič  musí  pro  svoje  povolání  hořet  a  přivyknout  mnoha stresovým situacím.

Přesto  většina  hasičů  poněkud  zesinala,  jeden  dokonce  chvatně  odběhl  stranou  a

policistka nadporučík Slámová také zřetelně pobledla, třebaže nebyla žádný zajíc a viděla

již ledacos.

Dalším z kriminalistů, jimž se stalo povinností dostavit na místo otřesného nálezu,

byl inspektor Just. V současnosti jej plně zaměstnával případ falešných eurobankovek,

který sice  zatím nedosáhl  katastrofických parametrů,  ale  penězokazectví  je  odjakživa

sledováno ostřížím zrakem. Nadřízené složky ovšem pouze předstíraly výraznější zájem.

To kvůli Bruselu. Kdyby se jednalo o českou měnu, točil by se větší kolotoč!

Inspektor Just se nacházel relativně blízko mostu, v jehož dopoledním stínu byla

loď napevno ukotvena.  Zdržoval  se  v  nevelkém útulném bytě  ženy,  která  byla  státní

zástupkyní  a  další  shodou  okolností  byla  pověřena  dozorem  nad  penězokazeckým

případem. Část minulé noci  věnovali  debatě,  zda se nejedná o svérázný případ střetu

zájmů a jeden z nich by neměl vycouvat. Jenomže... Museli by s pravdou na světlo a to se

jim nezamlouvalo.  Mylně se  domnívali,  že  jejich  vztah je  pro kolegy z  obou institucí

tajemstvím.

Protože se ani jeden z nich nedostal na oběd, ohřáli si hromadu párků. Pokud šlo o

stravu,  státní  zástupkyně  dávala  přednost  jednoduchosti  před  kvalitou.  Módní  trend

údajně zdravé, složením nevyvážené stravy preferovaly mnohé svobodné ženy. Obvykle

do svatby, společného bydlení s nějakým přítelem nebo do narození prvního dítěte.

Mobilní telefony mají spoustu výhod a jednu kardinální závadu.

Uživatel je k zastižení kdykoli a kdekoli.

Inspektor Just vyslechl  sdělení,  řekl  „jo,  jdu“ a na hostitelčinu adresu připojil

„musím běžet, našli mrtvolu.“

„Kde?“

„Na vyhořelé lodi. Zatím nevědí, jestli stále nosila kalhoty nebo měla v šatníku



také sukni.

„No nazdar,“ vydechla státní zástupkyně.

„Nazdar,“ řekl inspektor Just a odešel.
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V tom městě měl v posledních měsících kriminálku na povel inspektor Čemus.

Otakar,  ale  málokdo  jej  tak  oslovoval.  Komisař  byl  dlouhodobě  nemocen  a  všichni

zasvěcení byli přesvědčení, že jeho nepřítomnost je zcela jednoznačně ku prospěchu věci,

někdy však přece jenom scházel.

Jako hromosvod.

Tak  se  stávalo,  že  hromy  a  blesky  se  snášely  na  ustaranou  hlavu  inspektora

Čemuse, ačkoli v celostátním měřítku dosahovali nadprůměrného procenta objasněnosti

nejzávažnějších případů. Stávalo se však, že vysoce profesionální přístup kriminalistů se

pokoušely narušit politické aspekty a proti vnějším vlivům bylo třeba postavit pevnou

hráz. To když policie šlápla na paty člověku, který žil s přesvědčením, že jej majetek dělá

někým jako byl  Achilles.  Nezasažitelným.  Obrněným proti  všem šípům spravedlnosti.

Pancéřový činitel, jehož penězům se nikdo neodvážil vstoupit do cesty a pokud se o to

někdo bláhový pokusil, koupil nepoddajného i se všemi chlupy. Nebo se postaral o jeho

dehonestaci.

Jenže i bájný rek Achilles měl slabinu. Právě ty paty.

Na rozdíl od některých osob z politického, podnikatelského i soudního prostředí žil

inspektor Čemus s přesvědčením, že spravedlnost je jenom jedna a měla by rozdávat

všem stejně. Možná proto zůstával stále pouhým inspektorem. Upřímně mu to nevadilo.

Nedokázal si sám sebe představit v úloze kancelářské krysy. 

Také si neuměl představit, že by změnil prostředí. Bydliště. Nebyl rodákem, ale

městu přivykl, stalo se mu domovem a nerad by na tom něco měnil.

Ve chvíli, kdy hasiči objevili na lodi ohořelé lidské tělo, zabýval se činností ryze

civilní a krajně neoblíbenou: Žehlil.

Žil sám, přivykl ustálenému životnímu rytmu, který se mu dařilo udržovat, uměl

si  ledacos ukuchtit  a přes občasná drobná nedorozumění vycházel  i  s  pračkou.  Ložní

prádlo, kalhoty, kapesníky, ručníky či utěrky zvládal, ale vyžehlit košile, to byl výstup na

Matterhorn. Povězme na Kriváň, jistou praxi postupně získal.  Oblíbenou činností  mu

však žehlení nebylo a nepředpokládal, že se jí stane.



Elektronické volání rodu jej přimělo postavit žehličku na jakousi kovovou trnož,

jeden z málo předmětů, které mu zůstaly po předcích a jehož přesný název, pod níž byl

dávno pradávno prodáván, se mu nedařilo zjistit.
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Jako záchranáři spěchají k nehodě nebo nenadále srdeční příhodě, tam hraje čas

primární  roli,  tak  kriminalisté  spěchají  na  místo  činu.  Natož  když  je  nalezen  mrtvý

člověk. Tentokrát nebyl spěch úplně nezbytný, ale stále platilo, že čas hraje pro vraha.

Pokud se jaký skrýval v pozadí..  Někdy se ukáže, že smrt nastala důsledkem náhody,

nehody, neopatrnosti, přeceňováním vlastních sil. Nedal se vyloučit ani dokonaný pokus o

sebevraždu. Příčiny i okolnosti nabíraly specifickou podobu.

Zuhelnatělé tělo na zanedbané lodi uprostřed města, to byla silná káva. Ne snad

úplně  horká,  ale  vzhledem  k  nedávnému  zhoubnému  působení  ohně  i  vody  nabyly

okolnosti na svérázu. Nedalo se asi odhadnout, kdy nastala smrt a jak dlouho se tělo na

lodi nacházelo,  nedaly se zachytit pachové stopy. Nepochybně však existovala možnost

přímé souvislosti mezi smrtí a požárem, ať již náhodná nebo záměrná.

Jedna  věc  byla  nezpochybnitelná.  Kriminalistům  začínal  nepříjemný  seriál

uspěchaných dní, možná i nocí. Nedostali personální posilu, vezměte kostku cukru, když

je  cukřenka  prázdná,  nebyli  zbaveni  povinnosti  řešit  a  dořešit  další  rozpracované

případy. Obvyklé precizní ohledání místa činu, jemuž inspektor Čemus přikládal velký

význam, se změnilo v pouhou iluzi.  Požár téměř zničil  palubu i  vnitřek lodi,  příčky a

podlaha podpalubí místy vzaly za své, tělo bylo nalezeno pod troskami právě v místech,

kde zel  v  palubě velký otvor téměř až na samé dno lodě,  jakýsi  trychtýř,  jímž sálaly

plameny a kde podle vyšetřovatelů požár vzplanul, kde měl nejvíce potravy a přísunu

vzduchu. Dalo se pouze odhadovat, kde se tělo nacházelo ve chvíli, když začalo hořet.

Obrazně řečeno: Kdy žhář škrtl zápalkou. Nebo zapalovačem.

Vůbec se ovšem nedalo tvrdit, že žhářem byl vrah.

Zůstávalo otázkou, zda smrt zaúřadovala na palubě, zda nastala cizím přičiněním

přímo na palubě, zda tělo nebylo dopraveno na loď dodatečně, zda se nestala svérázným

hrobem a  náhodně  vzplanuvší  požár  neodhalil  závažný  trestný  čin,  který  měl  zůstat

dlouhou dobu v tajnosti. Ačkoli, o odstranění lodi se ve městě již delší dobu hovořilo a

psalo. Vadná legislativa, neschopnost či nezájem kompetentních činitelů vyplouvaly na

povrch, bylo třeba oficiálně vyřešit komplikované majetnické vztahy, protože k lodi se



nikdo nehlásil. Poslední uživatel se cítil z obliga, loď prodal, nedostal však ani korunu,

obrátil  se  na  soud a  tam případ  ustrnul,  kupující  neplatič  nebyl  k zastižení,  aby byl

pohnán  k odpovědnosti.  Nedalo  se  ověřit,  zda  je  odstranění  lodě  v jeho  finančních

možnostech, případně hledat jiné schůdné řešení.  Záležitost byla prezentována jako běh

na dlouhou trať.

Tak jako tak, nic se nedělo.

Až loď vzplanula.

Vzhledem k večerní hodině a tmě, také s přihlédnutím k poloze lodě, na kterou

bylo z mostu vidět, žádné prostorové vymezení nemohlo zvědavcům znemožnit nahlížení.

Uzavřít  chodník  na  mostě  nemělo  smysl,  výhled  skýtala  i  obě  nábřeží.  Navíc  na

zdevastované lodi hrozilo nebezpečí úrazu. Proto došlo k rozhodnutí provést nejnutnější

úkony a další vyšetřování odložit na ráno.

Rozhodnutí učinil inspektor Čemus po krátké konzultaci s inspektorem Justem,

inspektorem Plevákem. a vyšetřovatelem od hasičů.

Když  přijeli  přivolaní  černí  havrani,  kteří  se  měli  postarat  o  převoz  těla  na

patologii, padla zmínka, která v inspektoru Čemusovi zažehla jiskru.

„Oheň dal lodi pořádně zabrat!"

Lékař, který se právě měl k odchodu, prohodil: „Té nebožačce také!"

„Žena?" zbystřil inspektor Just.

„S největší pravděpodobností. Bližší...."

„Jako obvykle," řekl inspektor Plevák. „Po pitvě!"

„Utonulé, kteří pobývali dlouho ve vodě, nevidím na pitevním stole rád," prohlásil

lékař,  „ale  těla  zdevastovaná  požárem  jsou  mi  černou  můrou.  Však  co  bych  vám

vykládal, znáte to!"

Znali to.

„Ale proč právě tady?“ uvažoval inspektor Just. „Na loď lezli zvědavci. Vědělo se,

že se připravuje likvidace lodě!“

„Pachatelé  jsou vyplašení.  V televizi  se  často mluví  o  pachových stopách.  Teď,

když  se  staly  uznávaným vedlejším  důkazem,  stávají  se  postrachem,“  řekl  inspektor

Plevák.  „Není  nezbytně  nutné  dotknout  se  nějakého  předmětu,  aby  na  něm  ulpěla

pachová stopa.“

„Někdy přemýšlím,“ poznamenal inspektor Just, „jestli takové reportáže spadají

ještě do oblasti prevence nebo jde o záměrné varování potencionálních delikventů.“



„Tak nebo tak, oheň takové pachové stopy likviduje!“

Inspektor  Čemus  naslouchal,  souhlasil  i  nesouhlasil,  aniž  by  to  dával  najevo,

myslel však na něco jiného. Nedokázal si uvědomit, zda před odchodem z bytu vypnul

žehličku.  Když vyslechl  nepříjemnou zvěst,  kterou na kriminálce  označovali  za volání

rodu, samozřejmě profesního, začal jednat mechanicky. Začal pospíchat. Jenomže spěch

je špatný pomocník.

Odpoutal  se  od  hloučku,  přešel  po  chatrném  nouzovém  můstku  na  nábřeží  a

zamířil k vymezovací pásce pod mostem, kde právě došlo ke střídání stráží. Okolí i  loď

bylo třeba hlídat. Také hasiči zanechali na místě dohled, nedalo se vyloučit, že si oheň

hledá cestu v troskách lodě.

„Kmochu," oslovil  inspektor Čemus podporučíka, jemuž končila služba, „mohu

vás o něco poprosit?"

„Poslouchám."

„Víte, kde bydlím?"

„Vím."

„Znáte moje auto?"

„Znám."

„Stojí...“

„Viděl jsem vás přijíždět."

„Zajeďte ke mně domů," požádal inspektor Čemus a podal podporučíkovi klíče od

bytu a od auta. „Když mě zavolali, zrovna jsem žehlil a nedokážu si vybavit, jestli jsem

vypnul žehličku."

„To už by u vás hořelo," řekl podporučík v dobré vůli, myslel to jako útěchu.

„Nikoli nutně," řekl Čemus.

„Zajedu tam a zavolám," slíbil podporučík Kmoch.

„Auto můžete nechat na nábřeží. Jen mi přineste klíče."

Podporučík se ohlásil za čtvrt hodiny.

„Všechno  je  v  pořádku,"  hlásil.  „Pouze  sousedku zajímalo,  jestli  se  vám něco

nestalo."

„Co jste jí řekl?"

„Že jste v cajku."

„To jsem," řekl inspektor Čemus.

„Kam jel  Kmoch tvým autem?" zajímal  se  inspektor  Just,  jemuž obvykle  nic



neuniklo a byl příliš mladý na to, aby dokázal potlačit zvědavost.

„Přeparkovat."

„Já jsem se zase přepárkoval," dopřál si inspektor Just slovní hříčku.
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Velmistr slova a mistr příměrů Vladislav Vančura definoval osmou hodinu ranní

jako čenich smečky denního času, který člověka vyslídí, stůj co stůj. Něco na tom bylo v

jeho časech a platilo to stále.

Někdy je tomu ovšem trochu jinak, kolmá osa Vančurova výroku se obrací o sto

osmdesát stupňů. 

Slídí člověk.

Radim Hasil bohatě posnídal v hotelu Koráb a sledoval cvrkot. Upjatou ženu s

holčičkou již nespatřil,  recepční  Klímová si  zase oblékla fialovou halenku se stojatým

límečkem a použila rtěnku stejného odstínu.  Měla co dělat s odbavením zájezdu, navíc

zaškolovala  dívenku  jako  z  růže  květ,  tvářící  se  nesmírně  znuděně  a  otráveně.  Inu,

sebevědomé mládí!  Všechno zná,  všude bylo,  nepotřebuje rady od nějaké vykopávky,

která postávala  v recepci  dávno před bitvou u Zborova.  Do nového místa  nastoupila

s novým účesem. Kadeřnická kreace nepostrádala invenci.  Půlku hlavy měla nová síla

téměř vyholenou, z druhé splývaly černé vlasy až pod rameno. Zdobil je sněhově bílý

pramen,  připomínající  jizvu  po  blesku.  Nejnápadnější  však  byly  její  oči.  Vybledlé  a

nehybné jako oči hada.

Halou se mihla také hotelová dáma číslo jedna - Klára Lerchová. Nastrojená  do

opery. K recepci  hodila pohled,  mezi  turisty prošla jako kněžna uličkou, ve které žili

výlučně poddaní.  Samozřejmě se  pohybovala  s  ledabylou  elegancí.  Pokud šlo  o  české

výrobky,  možná  vlastenecky  kupovala  český  chléb,  ale  v  oblečení  dávala  přednost

renomovaným zahraničním výrobcům.  Kabelka  neměla  stotisícovou  hodnotu  jako  ty,

která dostávala darem jistá vládní úřednice výměnou za informace a služební náklonnost,

ale její cena zajisté mnohonásobně převyšovala nástupní plat nové síly s provokativním

účesem. Boty barevně ladily s kabelkou, kabelka s obroučkami tmavých brýlí. Kráčela

svižně, okázale, scházel jen červený koberec a dav, jemuž by milostivě pokynula.

Nastoupila do zeleného formana s logem hotelu. Byla dobrá řidička, vůz se dal do

pohybu nehlučně a téměř nepozorovaně. Hladce vklouzl do hustého provozu směrem od

centra.



Byl to pouze pokus, ale každý pokus má svou hodnotu.

Nejela k Tmáni a k hotelové lesní dependenci, vzala to na opačnou stranu. Přes

město ji Radim Hasil sledoval bez problémů, frekvence aut v obou směrem by přiměla k

udržování rozumné rychlosti i špičkového jezdce formule jedna. Nejpomalejší rybou je

okoun,  uplave  za  hodinu  pouhé  dva  kilometry.  Klára  Lerchová  jela  jen  o  poznání

rychleji.  Na periferii  si  situace  vyžádala  větší  odstup.  Jakmile  se  vyhoupla  na  hlavní

silnici,  sešlápla  plynový  pedál  k podlaze  a   vyrazila  jako  dostihový  kůň  pobídnutý

ostruhami. Nejméně stotřicítkou. Směrem k dálnici na Prahu.

Radim Hasil další sledování vzdal.

Nevzdali ho dopravní policisté. Z odstavného pruhu vyrazil se zapnutým majákem

moderní hlídkový vůz, vybavený vskutku nejmodernější záznamovou a stíhací technikou.

Zmizel s kvílejícím zvukovým mementem a rozsvíceným majákem. Mezi řidiči způsobil

menší paniku, nejeden se polekal, že je stíhán a podezřelý. V podstatě z čehokoli. Zastav,

kdo máš čisté svědomí. 

Nezastavil nikdo

Radim  Hasil  se  vrátil  k  hotelu  předepsanou  padesátkou,  kterou  úzkostlivě

dodržoval. Věděl, že pokud kriminalisté o jeho pobytu ve městě nevědí, určitě se k nim ta

informace už vydala. Možná oklikou, ale neúprosně. Jakýkoli střet s dopravní policií by jí

dal křídla.

Recepční Klímová stále zasvěcovala novou sílu ho hotelových tajností.

Hotel Koráb, konkrétně Klára Lerchová, která měla na hotelu minoritní podíl,

patrně neměl problém s hledáním náhrady za Barboru Borskou. Ta rychlost navozovala

myšlenku, že pohřešovanou odepsali, s jejím návratem se prostě nepočítalo.

K  recepci  spěchal  svěžím  krokem  vrchní  z  restaurace,  manekýn  s  pěšinkou

uprostřed hlavy, podobné krabici od bot. Pouze nos a brada výrazně trčely do prostoru.

„Už jste to slyšely, ženské?" zapředl hovor.

Recepční Klímová dala najevo, že v hotelu platí jistá hierarchie hodnot: „Po nás

nejsme žádné ženské, pane Koroptvičko,"

„Tak pardon, dámy! Před minutkou mi volal brácha.."

„Který? Ten u dráhy? Nebo ten od hasičů?"

„Vláďa. Hasič. Včera začali makat na tom vyhořelém Titaniku u mostu!"

„Svého  času  to  byl  nejvyhledávanější  podnik  ve  městě,"  pravila  Klímová  a

navyklým pohybem si  rovnala  límeček  stojáček,  jakoby  náhle  potřebovala  zaměstnat



ruce.  Patrně  k  ní  dolehly  vzpomínky  na  jasné  průzračné  období  mládí  naplněného

perspektivami, které se nenaplnily.  Nečekaně vlídným, skoro zasněným hlasem dodala:

„Začínala jsem tam jako čerstvě vyučená servírka! V létě  se  každou sobotu večer  na

palubě tančilo!"

„To musí být hodně dlouho," poštíval Koroptvička s nevinnou tváří, ale Klímová

invektivu snad přeslechla nebo nad ní mávla rukou. Nová síla jen znuděně zírala. Přesto

se pokusila uhladit hladinu hrozící vzdutím, možná poštívána zvědavostí.

„Co je s tím Titanikem?"

„Našli tam mrtvolu."

„Čí?"

„To se nedalo poznat. Byla na škvarek."

„Ale  fuj,  pane  Koroptvičko,"  pronesla  Klímová  již  zase  odměřeným  hlasem,

zatímco nová síla se tvářila zklamaně, jako kdyby očekávala zajímavější senzaci. Třeba

která misska se rozešla s kterým hokejistou nebo jaké spodní prádlo si kupuje bývalá

manželka ministra z předposlední vlády, jehož jméno již většině občanů vypadlo z hlavy

jako nepotřebná veteš.

„Brácha to tak povídal," hájil se Koroptvička.

Radim Hasil si vyzvedl klíč od pokoje a zanechal hotelový triumvirát spekulacím a

dohadům. Měl o čem uvažovat. Příkladně o tom, zda si opravdu nikdo z nich neuvědomil,

že mrtvola z lodi může být totožná s pohřešovanou Barborou Borskou.
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Inspektor Just posnídal kávu a s přemáháním do sebe nasoukal dva párky, které

zbyly od narušené večeře. Bez hořčice, večer jim došla. Státní zástupkyně se spokojila se

dvěma topinkami, lehce ochucenými máslem. Jen tak aby se neřeklo. Česnek oželela, byl

by z ní cítit. To si nemohla dovolit.

S hodinami není žádná domluva, stále si jdou podle svého.

Inspektor Čemus toho moc nenaspal, přesto vstal časněji než obvykle. Namazal si

dvě půlky housky. Housku musel rozkrojit, nabyla již značné konzistence. Žvýkal ji na

sucho. S tím, že si kávu uvaří v kanceláři.

Důkladně posnídal pouze inspektor Plevák. Měl starostlivou manželku, která ráda

jedla, proto i ráda vařila a připravovala poměrně bohatý stůl. Nepůsobilo jí to nesnáze

ani ráno. Také připravila čistou košili.



Přišla obligátní otázka: „Máš kapesník?"

„Tři tucty.“

„Nemyslím ve skříni! Tam ti jsou houby platné. U sebe!"

„Dva.“

„Vzal sis čisté trenýrky?"

„Vzal, ale nebudu se nikde svlékat!"

„To nikdy nevíš," pronesla úsečně. S přibývajícími roky každé ráno cítila neklid,

představovala si, jak policie stíhá zlotřilce, strhne se přestřelka a zbloudilá kulka z ní v

momentu udělá vdovu. 

„Proč bych to dělal?“ řekl. „Ahoj, Pleváková.“

„Ahoj, Pleváku."

Říkali si tak odjakživa, to se všeobecně vědělo. Od osmnácti let, kdy vstoupili do

požehnaného svazku manželského. Požehnaného v tom směru, že Pleváková byla v jiném

stavu. Od mládí si tak říkali i v posteli. To samozřejmě nevěděl nikdo.

„Jdeš na kriminálku?"

„Na loď."

„Co tam budeš dělat?“

„To nevím."

„A proč? Vždyť psali, že ji po tom ohni rozeberou."

„Už s tím začali, ale trochu se to pozdrží. Včera našli v troskách mrtvolu."

„A to mi říkáš až teď ráno, člověče, Pleváku?" spustila vyčítavě.

„Kdybys viděla, jak vypadala, také bys na to raději ani nemyslela."

A šel, abych unikl dalším výtkám.

Tvořili sehranou partu, ti tři inspektoři. Tým. Cestou k mostu dva z nich napadlo,

že by měli prověřit evidenci pohřešovaných osob z posledních dnů. Třeba jen podle od

oka odhadnuté výšky těla z lodě.

Třetí to již udělal.
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Po kratším váhání dospěl inspektor Čemus ke třem jménům. Zaměřil se na osoby

z města a blízkého okolí, ale případné rozšíření okruhu nevylučoval.

Seřadil si potencionální kandidáty smrti podle délky jejich  pohřešování.

Adam Cíp,  bytem Tmáň sedmadvacet,  dvakrát  trestán  pro  majetkové  delikty.



Před měsícem se dopustil v Mrákově vloupání, zanechal otisky prstů, shodoval se i vzorek

DNA. Podle zajištěných stop měl  společníka,  jehož se nepodařilo  identifikovat.  Kořist

nevelká, ale postiženým byl známý čachrář, trestaný za podvody a vydírání, specialista na

přetáčení tachometrů ojetin dovezených ze zahraničí. Sotva přiznal, kolik peněz se mu

skutečně ztratilo, obtížně by vysvětloval jejich původ. Pachatelé patrně šli najisto. Od dne

vloupání však Adama Cípa nikdo neviděl. 

Patrně šlo o slepou stopu, pokud na lodi skutečně našli ženu.

Jolana Fousová ve svém lepším životní období bydlela dvě ulice od lodi. Vzdušnou

čarou  zhruba  sto  padesát  metrů.  Po  chodnících  o  něco  víc.  Čtyřiačtyřicet,  vyučená

tkadlena,  řadu  roků  bez  trvalého  zaměstnání.  Krátkodobá  sháněla  stále  obtížněji.

Alkoholička,  narkomanka,  výtržnice,  drobná  zlodějka.  Zfetovaná  se  pokusila  okrást

vozíčkářku, způsobila jí drobné zranění v obličeji.  Soud Fojtové nařídil ústavní léčení.

Před šestnácti dny utekla z psychiatrické nemocnice a nebylo nikoho, kdo by jí od té doby

spatřil.

Barbora  Borská,  bytem  hotel  Koráb,  trvalým  bydlištěm  Petrova  dvacet  čtyři,

povoláním  úřednice  hotelu  Koráb,  zmizela  před  dvanácti  dny.  Večer  statovala  v

komparsu  místního  divadla,  po  představení  se  v  šatně  odlíčila  a  poseděla  s dalšími

účinkujícími v baru hotelu Koráb. Když se kolem půlnoci rozcházeli,  vidělo ji několik

svědků nastupovat v hale do výtahu.  Neměla žádnou známost a podle několika svědkyň

by určitě neodešla s neznámým mužem. Dokonce ani se známým. Zmizení oznámila po

třech dnech hotelová recepční Klímová z pověření první dámy hotelu Kláry Lerchové.

Lidé  se  ztrácejí.  Slovutní  veteráni,  dospělí,  děti.  Statistiky  se  staly  varovně

zdviženým prstem právě v případech dětí, údajně jich v Evropě ročně mizely tisíce. V

celosvětovém měřítku desetitisíce. Těžko uvěřit. Obchod s dětmi měl zkrátka zelenou. V

médiích proběhly zprávy o migrantech, kteří nabízeli  malé děti  k prodeji  nebo strčili

nemocného potomka do lékárny a utekli. Evropo, starej se!

Inspektor Čemus kdysi řešil a nevyřešil zmizení jednapadesátileté ženy žijící  ve

spořádaném manželství, zdravotní sestry u obvodního lékařky, matky tří dospělých dětí a

babičky  jednoho vnoučka.  V neděli  hodinu před polednem zjistila,  že  nemá papriku,

připravované kuře na paprice by nemělo správný šmak. Chystala se jen tak podomácku

do krámku přes ulici. Vietnamský majitel měl otevřeno sedm dnů v týdnu a kdyby měl

týden deset  dnů,  stále  by zůstával  zákazníkům k dispozici.  Nechápal,  proč  mu nějací

pánové hodlají přikazovat, kdy smí a kdy nesmí prodávat.



Manžel  se nabídl,  že  pro papriku dojde.  Když se za pět deset  minut vrátil,  na

sporáku bublala polévka, kuře se vařilo, sáček s houskovým knedlíkem stál připravený

na kuchyňské lince, ale živý byl v bytě pouze papoušek. Ten sice uměl vyslovit několik

slov poněkud problematického charakteru, ale svědectví vydat nemohl. Ženu už nikdy

nikdo neviděl.

U jména Barbory Borské poznamenal: Trvalé bydliště Petrova ulice, číslo domu

dvacet čtyři.  Se dvěma otazníky a jedním vykřičníkem. Petrovu ulici přece zbourali již

před několika roky!

Tak se stalo, že došlo k rozdělení úkolů. Drobnějšími úkony byli pověřeni méně

zkušení kriminalisté a kriminalistky, procento žen se zvyšovalo úměrně se statistickým

údajem o trestné činnosti, které se dopouštěl stále větší počet žen a dívek. A to pomíjeli

prostituci, která sama o sobě paradoxně nebyla trestná. Nasazení kriminalistek v terénu

přinášelo  drobné  problémy,  setkávaly  se   výraznou  nevraživostí  zejména  u  ženské

poloviny populace,  která se  stále  častěji  dostávala  do rozporu  do rozporu  se  zákony.

Zejména  mladé  kriminalistky  naopak  vylepšovaly  renomé  kriminálky  při  cvičných

střelbách z pistole a většinou vynikaly i výraznější fyzickou zdatností.
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Inspektor  Plevák  se  vydal  po  stopě  Barbory  Borské.  Především  měl  prověřit

nesrovnalost  s  jejím  bydlištěm,  navštívit  hotel  Koráb,  nahlédnout  do  pokoje,  který

obývala a získat fotografii, aniž by její nepřítomnost spojoval s mrtvou z vyhořelé lodě.

Nebylo radno bít na poplach předčasně.

„A vůbec,“ uzavřel inspektor Čemus. „Však víš, co a jak.“

Inspektor Plevák věděl.

Člověku  se  občas  zatoulají  myšlenky  úplně  jinam,  než  kde  se  právě  nachází.

Inspektor Just se zamýšlel nad tím, že se již několik dnů neobjevily padělky evropské

měny. Nasnadě byla dvě vysvětlení. Šlo o jednorázovou zkušební akci, nebo padělatelé

táhli republikou, prošli městem a okolím, přesunuli se jinam. Určitým způsobem by to

znamenalo úlevu.

„Posloucháš mě?“ vyrušil jej inspektor Čemus.

„Adam  Cíp,  Tmáň  dvacet  sedm,"  řekl  inspektor  Just.  „Víme,  že  se  Hliník

odstěhoval  do  Humpolce.  Kam  se  poděl  Cíp,  to  zatím  není  známo.  Při  vloupání  v

Mrákově  se  výrazně  podepsal.  Mládí  vpřed,  jsou  mu otevřené  všechny propasti.  Cíp



zatím vždycky udělal nějakou chybu. Možná mu křivdíme, může mít na svědomí i další

vloupání, která jsme mu zatím nepřipsali na účet. V Mrákově to přehnal. Nebo zanechal

stopy záměrně! S úmyslem bouchnout za sebou dveřmi a jako tažný pták odletět někam

do teplých krajů."

„Nikdy nešel na lup sám," podotkl inspektor Čemus.

„Třeba se bojí tmy," pronesl Just trochu lehkovážně.

„Nebo se štítí štírů,“ řekl Čemus. „V Mrákově měl společníka."

„Jeho dřívější kamarádíčky jsme pověřili," upozornil Just.

„Adam  Cíp  je  bambula.  Ani  školení  od  spoluvězňů  ho  nepřiměla  k  větší

opatrnosti. V Mrákově okradl Hynka Maršála, který je permanentně v něčem namočený.

Napadlo mě, jestli doma neskladoval také nějaké padělky. Jen tak bokem, jako vedlejší

příjem, když má utrum s tachometry.  Kontakty do ciziny mu zůstaly a padělky byly

vyrobeny v zahraničí.“

„Že by Cíp zmizel právě proto?" zapochyboval Just.

„Tři bankovky stejné hodnoty se objevily v tržbě rozhledny nad Vacovem. Jedna

byla  počestná.  Tou  patrně  platila  místní  Sára  Bernhardová,  toho  času  na  mateřské

dovolené. Nedávno se vrátila z dovolené u moře. Eura si vyzvedla v bance, tam padělky

nedostala.  Nemůžeme  vyloučit,  že  jí  nějaký  podstrčili  na  dovolené,  ale  na  náhody

nevěříme. Jak si vysvětlit, že se padělky začaly vyskytovat v okolí jejího bydliště?"

„U rozhledny možná zaplatila  tím poctivým penízem," řekl  inspektor Just.  „V

tržbě však byly dva padělky.“

„K záměně mohlo dojít právě tam," řekl inspektor Čemus.

„Klhůfková?" zauvažoval Just. „Má spotřebu, stále mele pantem. Ne že by tolik

mluvila, jen doplňuje kalorie. Botu může udělat každý, o to nic. Může udělat i dvě. Ale

nepochodí s  nimi.  Že by právě ona? Osobně bych jí  nesvěřil  ani distribuci  žvýkaček,

natož  padělky.  Tu  herečku  si  pamatovala,  protože  je  místní  a  poměrně  známá,  má

nemanželského  synka,  který  má  barvu  pleti  po  neznámém  otci.  Klhůfková  si  ovšem

nedokázala vzpomenout, kdo platil eury a to je podezřelé.“

„Adam Cíp pracoval  nějaký čas u Cylindra v lomu," řekl Čemus. „Mám tady

seznam zaměstnanců za poslední tři roky. Je mezi nimi Pavel Klhůfek. Dlouho v lomu

nevydržel, byl samá absence, dali mu vale. Adam Cíp dopadl podobně. Jejich cesty se tam

zkřížily!"

„Vida!"



„Proklepni  to,"  řekl  Čemus.  „Klhůfek  se  motá  kolem  rozhledny,  kontroluje

návštěvníky, dohlíží na pořádek. Tak to bylo našim lidem podáno. Možná padělky mámě

podstrčil. Prasklo to, vyšetřovali jsme, má strach, ale pokud se nějakých padělků zmocnil,

třeba při vloupání k Mrákově, neodolá a pokusí se je udat. A on neodolá! Sedět na balíku

a sušit  hubu, to vydrží  jen silná nátura.  Moc padělků mít nemůže. Zajeď do Tmáně,

zeptej se Cípové, jestli Klhůfka zná. Potom zkus rozhlednu. Zajímej se o Cípa."

„Abychom Klhůfka vyplašili?"

„Abychom se dostali k Cípovi."

„Ten už může bát v Tramtárii.  Teď se opačným směrem utíká snadno, všichni

hlídají směr do srdce kontinentu," hledal Just řešení.  „Ale Cíp mi na toulky po světě

nesedí. Neovládá žádný jazyk, libuje si doma za pecí."

„Na Bahamy a jiné ráje si v Mrákově nenakradl," řekl Čemus. „Také se musel

rozdělit s parťákem. Je tu ovšem ještě jedna možnost, která mně působí starost."

„Že se nechtěl dělit parťák," uhodl Just.

„Proto měj oči na stopkách," řekl Čemus. „Ale pozor, nezapomínejme, že některé

ukazatelé směru nikam nevedou."

„Budu na to pamatovat," řekl Just.

Inspektor Čemus opustil budovu o několik minut později a jeho náladu nemohl

vylepšit ani krásný den s blankytně modrou oblohou, po které se líně posouval jediný

načechraný mráček. Připomínal kopeček šlehačky.

Šel pěšky a rozhodně nekráčel jako k hrdě vznešenému cíli.  Mířil  k nemocnici,

neboť byl očekáván na prosektuře, aby asistoval při obdukci ohořelého těla.
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V Tmáni to znal, nedávno tam zasahovali proti obchodníku se zbraněmi a dalším

vojenským materiálem, který dodával extremistům na severovýchod k Baltickému moři.

Když mu začala hořet koudel, pokusil se ujet autem a tím si všechno polepil ještě víc.

Kdyby bouchlo  to,  co  skladoval  doma,  na místě  někdejší  Tmáně  by vyrostl  nanejvýš

pomník se jmény obyvatel. Pokud by ho měl kdo postavit.

Přesto si na číslo domu 27 nastavil navigaci.

Inspektor Just.

Domek utopený v zeleni měl břidlicovou střechu. Chatrné oplocení. Branka byla

zamknutá, stiskl tlačítko zvonku. Po drahné době stanula ve dveřích vysoká hubená žena



s ledabyle vyčesanými vlasy.

„Nic nekupuji," zakřičela na celé kolo.

„Nic neprodávám,“ odpověděl. „Přijel jsem ohledně vašeho syna."

„Co je s ním?"

„Hledáme ho.“

„Jste od policie?"

Měl na jazyku „z mlékárny," ale udržel se na uzdě a řekl: „Od policie."

Vykročila. I dřeváky jsou obuv. A jak jí klapaly! Stanula na vnitřní straně branky.

Měla pozoruhodně nulové poprsí, propadlé tváře,  temné kruhy pod očima, úzké rty a

důlek na bradě a pomačkané šaty, v nichž možná spala,

„Co chcete? Všechno jsem pověděla na policii, když se Adam tři dny neukázal a

nezavolal.  Občas  zůstal  přes  noc  u  nějaké  holky,  ale  pokaždé  dal  vědět,  že  na  noc

nepřijde."

„Ty slečny jste znala?"

„Ani jsem o to nestála. A nebyly to samé slečny. I to si na policii zapsali!“

„Žádnou z nich Adam nekontaktoval."

„Co že jí..."

„Nekontaktoval,"  opakoval  inspektor  Just.  „Nenavštívil  ji,  nenapsal,  nezavolal,

neposlal esemesku nebo po řece vzkaz v láhvi. Jezdili za Adamem nějací kamarádi?"

„S těmi se scházel ve městě."

„Nehledal  ho  Pavel  Klhůfek  z  Vacova?  Takový  podsaditý  mládenec.  Proti

Adamovi mladší ročník."

„Ten tady Adama sháněl. Dvakrát, možná třikrát. Poprvé ho nezastihl. Povídal, že

spolu  šrotili  u  Cylindra  v  lomu.  Než  je  Cylindrům  poskok  Dudák  vyhodil,  protože

nechtěli makat za babku. Výplata jim chodila opožděně. Když tady byl ten kluk z Vacova

poprvé, na něčem se dlouho domlouvali.”

„Kdy to bylo?”

„Pár dnů před Adamovým zmizením.”

„Vzal si něco s sebou, jestli  se vydal do světa na zkušenou? Oblečení,  doklady,

uzlík s buchtami...”

„Nevzal si asi prachy. Nechal je za obrázkem na zdi.” Sotva to vyslovila, zakryla si

ústa dlaní jako prostořeká školačka, viditelně ji zamrzelo, že peníze prozradila. „Myslel,

že o nich nevím.”



„Kolik?”

„Patnáct. V tisícovkách.”

„Jenom koruny?

„Kde by vzal cizí prachy?”

Inspektor Just určitou představu měl, a to docela konkrétní, ale s Cípovou cítil, i

dospělý syn je syn a když se ztratí ve světě širém, bolestné představy vzdouvají plachty

obav jako vichrného počasí. 

„Mohl  bychom  se  podívat  do  Adamova  pokoje?”  zkusil  inspektor  Just  štěstí.

Takoví prvorepublikoví četníci to měli pohodlnější, když dospěli k důvodnému podezření,

vzali příbytek podezřelého útokem jako velká voda a obrátili naruby i stodolu, psí boudu

a  holubník  nad  hnojištěm.  „Možná  bychom  společnými  silami  přišli  na  důvod  jeho

zmizení.”

„To vás nesmí ani napadnout,” zhrozila se. „Adam by mi dal, kdybych někoho

pustila do jeho pokoje! Natož policajta! Víte, on vás nemá v lásce!”

Inspektor Just zase neměl rád zloděje. Nejen jako policista.

„Na policii jste Klhůfkovu návštěvu neuvedla.”

„Ta přece nemá s Adamovým zmizením nic společného.”

„Nenapadlo vás, že se Adam před někým schovává?”

„Proč by se schovával! Nikomu nic neudělal! Tak se mi zdá, že našeho Adama ani

tak nehledáte, jako mu zase chcete něco přišít!”

„O těch penězích jste se na policii také nezmínila,” řekl inspektor Just.

„Neptali se.”

„Má Adam nějaké zaměstnání?”

„Kde by ho sehnal! Jak jednou někdo skončí v base, nemá šanci.. Na to byste měli

myslet, než někoho zašijete! Adam je na podpoře,”  rozhorlila se Cípová. „To se potom

nedivte!“

„Čemu?“

„Že se krade. A tak!“

Nepřijel  vysvětlovat,  že  každý  líc  má  svůj  rub,  s Cípovou  by  ke  shodě  stejně

nedosáhli. Proto jen požádal: „Kdyby se Adam vrátil, dejte vědět a pozdržte ho doma.” 

Nevraživý výraz obličeje se prohloubil. „Podle vás něco provedl?”

„Zmizel. To nestačí? Jistě máte starost!"

„To mi povídejte,“ pravila Cípová, ale větší pohnutí neprojevila.



Ač vyzván, záležitost nerozváděl, řekl již jenom „na shledanou."
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Existují  tři  základní  druhy  lží:  Životopis,  dementi  a  volební  programy.

Kriminalisté znali ještě čtvrtý, specifický; křivou svědeckou výpověď. Někdy je to ošidné

i s pravdou. Jednou je ostrá jako jehla, jindy se změní v hojivou mast.

Inspektor  Plevák  rozmlouval  nejprve  s  novou  hotelovou  sílou.  V  kanceláři  ji

zastihl samotnou, hleděla na počítač se zoufalým výrazem trosečnice, která doplave na

břeh a zjistí, že to není pevnina, nýbrž skalnatý ostrůvek. Ukazoval podivně kombinované

sloupce čísel.

Nová síla,  to Plevák samozřejmě nevěděl,  prostě připomínala čerstvě vyoranou

myš, která omylem vlezla do klece. Nebo rovnou do pasti.

„Hledám někoho, kdo má hotel na povel."

„Paní ředitelka Lerchová tady není,“ pravila omluvně, až se zdálo, že na tom nese

vinu. Měla vybledlé oči a aby na příchozího viděla, přiměla k pohybu otáčecí židli.

„Kdy bude?"

„Nebude. Odjela do Prahy. Koupila někde v okolí podíl na hotelu."

„Jak to víte?“

„Od pana Koroptvičky. To je vrchní z restaurace.“

S vyslovením jména si inspektor Plevák vybavil tvář s ulízanými vlasy a pěšinkou

uprostřed.

„A co v Andalusii?“ otázal se. „Tam paní Lerchová hotel  nekoupila?“

„O Andalusii se pan Koroptvička nezmínil."

„Kdy se paní Lerchová vrátí?"

„Mohla by to vědět paní Klímová."

„To je kdo?"

„Recepční. V nepřítomnosti zastupuje paní ředitelku."

„Jak ji může zastupovat v nepřítomnosti?“

„V nepřítomnosti paní ředitelky!“

„Kde ji najdu?"

„Odjela. Vždyť jsem vám to říkala!

„Teď se ptám na paní Klímovou.“

„Také odjela.“



„I ona má někde hotel?"

„Zeptejte  se  pana Koroptvičky,  ten  ví  všechno.  Nevím,  kam Klímová  jela,  ale

povídala,  že  se  vrátí,"  odpověděla  s despektem.  Lerchová  byla  paní,  Klímová  jenom

Klímová.

„Lerchová se o návratu nezmínila?"

Nová  síla  si  dotaz  chviličku  přebírala.  Pousmála  se,  jakoby  právě  vyslechla

anekdotu, jejíž pointa jí uniká.

„V recepci jsem zahlédl nějakého staršího pána," pokračoval inspektor Plevák.

„To je pan Tvrdoň. Důchodce. Zaskakuje, když se ukáže potřeba."

„Znáte Barboru Borskou?"

„Přijali mě na její místo."

„Ptal jsem se, jestli jste ji znala," upozornil inspektor Plevák dobrácky.

„Neznala.“

„Bydlela tady v hotelu."

„Nahoře," pravila a pohlédla ke stropu, snad se ujišťovala, že tam Faust zanechal

díru, kterou se dá prolézt.

„Rád bych nahlédl do jejího pokoje."

„Nemám klíč od mříže na schodišti."

„Proč tam je?"

„Aby hosté necourali do soukromých prostor."

„Kdo tam bydlí?"

„Paní ředitelka tam má byt, paní Klímová pokoj a Borská pokojík. Ještě je tam

jeden navíc."

„Pro koho?"

Pokrčila rameny.

„Kde bydlíte vy?"

„Já jsem místní, vyrostla jsem  na Severním nábřeží.“

Inspektor Plevák usoudil, že bude třeba úřední listiny a podpisem a razítkem, aby

do pokojíku Barbory Borské mohl nahlédnout, na to však ještě nebyla plotna dost žhavá.

Nepřítomné dámy z hotelového vedení by stěží projevily pochopení.  Natož ochotu. Na

vrchního Koroptvičku se zatím obracet nechtěl, jejich dřívější vztahy se nevyznačovaly

vzájemnou náklonností. Z předchozího působiště odešel na vlastní žádost, aby se vyhnul

ostudě. Přinejmenším. Soudce nesklízí, kde jsou žalobníci uplaceni. Koroptvičku to něco



stálo, ale obratem našel útočiště, ve kterém se jistě brzy zahojil.   

„Vy jste Borskou našli?" vyklopila nová síla otázku, pohrávajíc si s pramenem

dlouhých vlasů. Světlý pruh se ztrácel a objevoval.

„Snažíme se," řekl inspektor Plevák.

Rád by věděl, kam hotelové dámy odcestovaly a z jakých důvodů, to však bylo tak

všechno, co s tím zatím mohl podniknout.
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Radim Hasil na tom byl o poznání lépe.

Navštívil posilovnu.

Zrzečka  Tamara  nejevila  přílišnou  ochotu,  odpovídala  jako  telegram  blahé

paměti, kuse a stručně. Co slovo, to úlomek rampouchu. Patrně se jí dostalo patřičných

instrukcí. Drobeček přece jenom utrousila, když přišla řeč na rozhlednu a Pavla Klhůfka.

Vzpomněla Adama Cípa z Tmáně, který se údajně ztratil. Zrzečka jej několikrát viděla

pohromadě s Pavlem Klhůfkem.  Naposled u Cylindrova  zatopeného lomu, který sloužil

kde komu.

Mohutnému černochovi zvanému Osmička, ve skutečnosti krátce a srozumitelně

to byl Caliwoto Joshua Otonokwe, se Hasilova přítomnost nezamlouvala.  V bělostném

tílku,  tentokrát  bez  osmičky  na zádech,  stanul  nad  nimi  jako  věž  letadlové  lodě  nad

rozjezdovou  palubou.  Předstíral,  že  neumí  česky  ani  blafnout,  tu  fintu  praktikoval

s oblibou.

„Co říká?“ zeptal se Radim Hasil zrzečky.

„Abyste si sehnal tlumočníka.“

„Minule jsme se dohovořili  bez komplikací, zkusím to jinak,“ řekl a zamířil  na

vazouna ukazováček jako hlaveň koltu.  „Jestlipak znáte paní  Míšu z Vacova a jejího

roztomilého synka?“

Osmička se nadechl. Pěkně zhluboka. Jako kdyby se chystal skočit po hlavě do

Cylindrová zatopeného lomu. Určitě by s takovou zásobou kyslíku v plících vydržel u dna

do západu slunce. Potom však páru vypustil a promluvil pěkně po česku, jen s nepatrným

akcentem.

Nebyl to vyvážený projev vyznačující se přízní. Za jistých okolností se mohl stát

důvodem k  zahájení  občanské  války.  Obsahoval  mnohá  slova,  která  za  starých  časů

nepoužívaly dámy při setkání s přítelkyněmi v kavárně, ty kultivovanější dokonce snad



ani  v  intimním  zátiší  domova.  Tečkou  za  tou  snůškou  hrozeb,  nadávek,  varování  a

neproveditelných příkazů bylo slovo, které zařval  jakoby se pokoušel  zastrašit  římské

legie, připravené k útoku na protějším břehu Středozemního moře. Dal si na tom záležet,

traktoval to slovo po slabikách.

„Vy...pad...ni!“

Veškeré úsilí v posilovně na okamžik ustrnulo, stali se středem pozornosti.

„To nepatřilo vám,“ uklidňoval Osmička flagelanty,  ničící  si  těla na rozličných

mučidlech. „Pokračujte!“

Radim  Hasil  pokynul  zrzečce  Tamaře.  To  aby  zachoval  dekorum.  Odešel  s

vědomím, že sice nepochodil, ale má všechny kosti v pořádku. To se také cenilo. Alibi pro

sebe našel v přesvědčení, že prohrané bitvy mohou napomáhat ke konečnému vítězství.

Opustil  posilovnu ve chvíli,  kdy recepční  Klímová usedala za volant červeného

formana s hotelovým logem na bocích a celoplošným na zadním skle.

Neváhal a nasadil se na její stopu. Projeli městem, ujížděli rozesmátou krajinou,

před  Tmání  odbočili,  vjeli  do  lesa,  opustili  silnici.  Pěkně  spořádaně,  v  bezpečném

rozestupu.  Klímová  jela  opatrně,  maximálně sedmdesátkou,  bedlivě  dbala  dopravních

značek  a  v uzavřených obcích  úzkostlivě  dodržoval  padesátku.  Je  to radost,  sledovat

takovou disciplinovanou řidičku. 

Podle očekávání odbočila k hotelové lesní dependenci.

Radim Hasil  riskoval  dopravní přestupek,  zacouval  mezi  dvě  nestejně  odrostlé

houštiny a pokračoval  pěšky. Klímová si  mohla objekt obhlédnout  a hned se vracet.

Střetnutí  nebylo  žádoucí.  Auto  je  v lese  nápadné,  chodec  najde  úkryt  snadněji.

Postupoval pomalu a obezřetně, ne snad strom od stromu, tak podle opery Hubička. V

tichu hlubokém, kročej za krokem. Ticho ovšem hluboké nebylo. Zajíc před ním prchal

nehlučně, ale sojka si dávala záležet, aniž by rušila zpěvné ptactvo a někde opodál bušil v

pravidelných intervalech zobákem do kůry strakapoud.

Potom to uslyšel. Ryčnou hudbu. Zpěváka, jemuž nebylo rozumět.

Radim Hasil stanul skoro na okraji lesa a sledoval dění před chatou.

Minule  byl  palouk  plný  květin.  Posekaný  působil  značně  depresivně.  Klímová

přenášela z formana do chaty různé krabice, přepravky a další zásoby. Nebylo jich příliš.

Tak pro týdenní pobyt dvou tříd základní školy.

Hudba vycházela z otevřeného formana.

Radim Hasil usoudil, že zabloudil na slepou kolej a spěšně vycouval.
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Inspektor Plevák zamířil napříč městem. Tam, kde na starých plánech města byla

zakreslená  Petrova  ulice  a  kde  byla  v  domě  číslo  24  přihlášena  k  trvalému  pobytu

Barbora Dvorská. Zastavil se v budově, na kterou nedávno jakýsi vtipálek pověsil plakát

s epigramem Karla Havlíčka Borovského, varujícím indiferentního Vaška, aby nechodil s

pány na led.

Ochotná úřednice s malinovým přelivem, jejímž posláním bylo spravovat a střežit

evidenci obyvatel, neopomenula připomenout, že se o adresu Barbory Borské telefonicky

zajímal jakýsi pán.

„Dostal ji?"

„Dostal."

„Představil se?"

„Zarecitoval mi něco z Vrchlického. Nebo z Nerudy? Petr lehne sotva usne. Ne,

opačně! Petr usne sotva lehne.  Asi je to z nějakého nového šlágru.   Borská bydlela  v

Petrově ulici, víte?"

„Postačí anonymní telefonický dotaz, abych zjistil něčí adresu?"

„Proč bych dělala drahoty? Ten barák zbourali. Jako celou Petrovu ulici. Je tam

rumiště. Borská tam dávno nebydlí, tak jaképak štráchy!"

„Borská tam nebydlí, ale stále tam má trvalé bydliště!"

„Takových může být víc! Jejich věc, nemyslíte? Měli novou adresu ohlásit!"

Inspektora Pleváka napadlo, jak asi bývalí obyvatelé Petrovy ulice získali volební

lístky, pokud se někdy obtěžovali zajít k volbám, ale samotnou podstatu problému viděl

odlišně.  Připomínky si  raději  nechal pro sebe.  Stejně jako to,  co si  myslel  o současné

prohnilé legislativě, podporující vznik klientelistického a korupčního prostředí.

S tou trpkou úvahou zamířil do Petrovy ulice, která již nestála.

Inspektor Just právě zastavil nad Vacovem, hleděl na rozhlednu a vedl telefonický

rozhovor se státní zástupkyní.

Soukromý.

Radim Hasil projížděl okolo Tmáně a spekuloval, jak se dostat do pokoje Barbory

Borské, aniž by se dopustil trestného činu. Měl dva dny pro sebe a pro nerušené pátrání,

Zita Roštová odcestovala divadelním autobusem do Karlových Varů, kde se podílela na

dvou  pohostinských  divadelních  představeních  v  pěkném  divadle  bez  vlastního



divadelního souboru. Jejich vztah se začínal jevit jako ambivalentní.

Inspektor Čemus nadále sledoval obdukci ohořelého těla. Pokoušel se myslet na

něco příjemnějšího, ale příliš se mu to nedařilo.
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Našel, co očekával. Pusté zákoutí. Nepořádek.

Přesvědčil se, že Petrova ulice skutečně existuje jen na starších plánech města.

Chmuřící se inspektor Plevák. 

Den už byl jen torzem léta, ale teploměr vyšplhal vysoko nad dvacet. Hladil, těšil,

konejšil. Slunce se usmívalo, usmíval se i houf capartů v reflexních vestách, usmívala se i

paní učitelka. Vyměnili  si pozdravy, kdysi dávno tak postupně vodila ulicemi všechny

čtyři Plevákovy dcery.   

 Mohl zajít  domů, pohovořit s manželkou, pohovět si.  Ty dvě věci ovšem nešly

zrovna ideálně dohromady, podroben přísnému výslechu by se ke slovu dostal jen tehdy,

když  by  byl  tázán.  Také  mohl  zaskočit  k  mostu  a  sledovat  hasiče,  jak  v  potu  tváře

pokračující v demolici lodě. Možnost zastavit se na nedalekém koupališti mu nepřišla na

mysl, už dlouho vystačil s vanou.

Zavítal  tedy  do  nezvykle  útulné  a  téměř  prázdné  hospody  Soni  Staňkové.

Majitelku poznal  na první  pohled,  třebaže  změnila  barvu vlasů,  zestarala,  zvážněla  a

především  přibrala.  Stále  však  dokázala  nasadil  tvářičku  nevinné  světice,  kterou  by

podaroval i chudobný flašinetář.

„Co vy tady, pane Plevák?“ uvítala jej jako starého známého, kterého delší dobu

nepotkala a nepostrádala, ale byl určitým vodítkem s nenávratně odvátou minulostí.

„Zašel jsem se podívat do Petrovy ulice.“

„Jenom tak z plezíru?“

„Služebně.“

„Tak už ten plac konečně zašmelili nějakému vlivnému páprdovi?”

„Jak jste na to přišla?”

„Povídá se to. Chlapi toho u piva namluví! Asi na tom něco bude. Petrova ulice

nikoho roky nezajímala a najednou jste už druhý!"

„Neříkejte,“ podivoval se inspektor Plevák. „Kdo byl ten první?"

„Cizí pán. Celkem sympatický, ale bylo v něm něco.... Jak bych to..."

„Děd  Vševěd  říkal,  že  cítí  člověčinu,"  napověděl  inspektor  Plevák.  „A ptal  se



matky, koho že tam má.“

„Ta  pohádková  matka  měla   především  za  ušima,“  usoudila  Soňa  Staňková.

„Vyznala se!“ 

„Nebuďte tak přísná, jinak to mohla být hodná osoba. Čítával jsem tu pohádku

svým holkám."

Nedodal, že čtyři dcery ležely v posteli srovnané vedle sebe, ani nedutaly, oči na

stopkách, nejpozornější posluchačkou však byla Pleváková.

„To jste trefil," pronesla Soňa Staňková jásavě. „Byl z něj cítit policajt!"

„O co se zajímal?"

„Hledal sestřenici. Barboru Borskou. Tu, co se ztratila. Domníval se, že stále bydlí

v Petrově ulici.  Měl starou adresu."

„Jak vypadal?" zajímal se inspektor Plevák.

Soňa Staňková si přisedla, podepřela bradu pěstí a zahleděla se oknem do ulice.

Rozmýšlela se. Váhala. Zvažovala všechna pro a všechna proti. Nakonec upletla popis,

který by seděl snad jen nebožtíku Janu Lucemburskému blahé paměti.

Inspektor  Plevák  pochopil  kolik  uhodilo,  poděkoval  a  vydal  se  na  další  pouť.

Nepodezříval Soňu Staňkovou, že někoho úmyslně kryje. Prostě se jí příčilo jít policii na

ruku. Především byl zvědavý na výsledek pitvy, která se mohla stát vodítkem k určení

totožnosti.  Případně také stanovit příčinu smrti. Příliš však nevěřil  v jedno ani druhé.

Bylo to jako v té prastaré písničce: Policajt jdou jdou jdou na mě si nepřijdou... 

Inspektor  Just  stále  ještě  rozmlouval  se  státní  zástupkyní.  Přesněji  řečeno,

naslouchal státní zástupkyni. Pokud šlo o délku, snad si nacvičovala nejbližší vystoupení

u soudu, mluvila  však tlumeně a mazlivě,  volila  slova,  přiznání a přísliby,  s nimiž by

vzbudila v soudní síni útrpnost a posměch.

Inspektor Čemus opustil objekt prosektury, vyšel na čerstvý vzduch a po dlouhé

době si zapálil cigaretu.
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Radim Hasil  se  vrátil  do hotelu,  který mu stále  působil  mírné trauma. Každá

místnost  byla  vymalovaná  jinou  barvu.  Barvy  se  pochopitelně  opakovaly,  ale  nikdy

nebyly stejně vyšňořené dvě sousední místnosti.

Bílá  barva  jako  barva  nevinnosti.  Černá  barva  jako  znamení  smutku.  Zelená

barva jako symbol odpůrců technického pokroku. Svinibrodská zeleň v přízemní chodbě



k parkovišti. Několik odstínů modré připomínalo moře, oblohu nebo vzdálené lesy. Světle

hnědá vyschlá  podzimní pole.  Žlutá barva jarní  pleť pampelišek,  šedá mlhu či  zimní

oblohu. Salónek v přízemí byl nechutně růžový. Ostatní barvy byly také barvy. Všelijak

namíchané  často  tvrdě  kontrastovaly  s vybavením prostoru  a  reprodukcemi  známých

obrazů pověšených na stěnách.

V recepci špitala nová síla a vrchním Koroptvičkou. Možná mu bratr hasič sdělil,

že na lodi další mrtvolu nenašli. Nebo mu bratr od dráhy oznámil, že neznámí pachatelé

odcizili koleje a vlaky začnou jezdit nejdříve v listopadu.

Když Radim Hasil přebíral klíč od pokoje, odvrácený Koroptvička prohodil  tak

zatím čau Pepičko a důstojně odkráčel za svým každodenním posláním. Ačkoli, nedalo se

vyloučit...

Policisté si za roky služby vypěstují intuici, s níž odhalují donašeče. Většinou však

nemají potuchu, na koho a komu donášejí. Pro privátní očka znamenají všichni donašeči

nebezpečí, proto jsou ještě citlivějšími seismografy.

„Co to povídal?" nakousl Radim Hasil rozhovor.

„Tak zatím čau,“ zopakovala nová síla, zase se tvářila jako neviňátko, ale už to

kapičku přeháněla.

„Opravdu jste Josefka?“

„Josefa Kalousková. Už jsem si několikrát chtěla změnit jméno, ale doma mi to

vždycky rozmluvili.“

„Jaké jméno jste si vybrala."

„Nováková,"  pravila  s  nevinnou  tváří.  Na  svůj  věk  snad  až  příliš  nevinnou.

„Josefa Nováková, to je takové poctivé české jméno. Nezdá se vám?"

„Hlavně málo frekventované."

„Myslíte Josefu?"

„Tu také!"

„Čmuchal tady policajt. Ohledně Barbory Borské."

„V uniformě?"

„V civilu."

„Co chtěl?"

„Dostat se do jejího pokoje."

„To nemusel být policajt, ale mazaný zloděj."

„To samé napadlo pana Koroptvičku.  On se v tom vyzná.  Povídal,  že  tady ve



městě zná každého fízla."

„Proč mi to říkáte?"

„Vlastně ani nevím," vymlouvala se a přemýšlela, kdo tomu podivnému chlápkovi

vyplácí apanáž. „Snad aby řeč nestála. Jsem tady nová.“

„Komu patří posilovna za parkovištěm?"

„Hotelu. Možná jenom paní Lerchové."

„Jak to víte, když jste tady nová?"

„To ví ve městě každé malé dítě!"

„Nejsem malé dítě," obhajoval Radim Hasil svou zvědavost. „A nejsem zdejší.“

„Právě proto," pravila nová síla a nasadila profesionální úsměv, který si osvojila

zatraceně obratně, pokud s ním někde jinde nepracovala již dříve.

Přicházela Nataša Cylindrová.

Na  sobě  měla  bílý  kalhotový  kostým,  bílé  lodičky  na  jehlových  podpatcích  a

poněkud frivolně nasazený mechově zelený perforovaný klobouček. Na ostatním se od

setkání v divadelní kavárně nic nezměnilo. Dobrých sto pětaosmdesát výšky, šestapadesát

kilogramů,  kaštanové vlasy,  číslo  bot  třicet  devět,  černé  umělé  nehty,  vůně od Diora.

Minule ovšem neměla na krku nápadný zlatý řetízek. Spíš řetěz. Něco podobného nosívají

primátoři a starostové.

Nataša Cylindrová v plné kráse. Přes zralý věk stále stála za podívání. Jenomže

tam nebyl nikdo, kdo by její půvaby dostatečně ocenil.  Nová sila byla žena, pro tu se

nemusela  namáhat,  Radim  Hasil  neprojevil  výraznější  zájem,  dokonce  se  zdvořile

pootočil, jako že nenaslouchá.

„Je můj oblíbený pokoj volný?"

„Ovšemže,  paní  Cylindrová,"  pronesla  nová  síla  a  položila  na  pult  klíč  bez

barevného přívěsku, bez čísla. „Paní Lerchová mě na váš příchod upozornila."

Nataša Cylindrová povýšeně přikývla na znamení, že takovou drobnost považuje 

za samozřejmou a ladnými kroky zamířila k výtahu. Radim Hasil stoupal po schodech. 

Cítil se jako knecht, který si netroufá nastoupit do ekvipáže paní kněžny. Nová síla byla 

zasvěcenější, než předstírala, potvrzovala, že svět je samá faleš. Do hotelového prostředí 

však pasovala jako zuby do skleničky. 

Sledoval výtah. Vyjel do pátého poschodí.

Když tam došel, uviděl otevřenou mříž.
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Srdce mu zaplesalo.

Předčasně. Výtah se dal do pohybu. Klesal. Zastavil se a vracel se nahoru. Radim

Hasil se stáhl na schodiště. Recepční Klímová za sebou mříž pouze dovřela, ale páté patro

zůstalo  nepřístupnou  tvrzí.  Bylo  by  zajímavé  nahlédnout  do  pokoje  Barbory  Borské,

nikoli však za každou cenu. Pokud její smrt měla něco společného s hotelem, určitě již

zmizelo všechno, co by mohlo posloužit jako vodítko k dalšímu pátrání. Natož jako důkaz

Zrzečka Tamara z  posilovny se zmínila  o Adamu Cípovi.  Přátelil  se  s  Pavlem

Klhůvkem, který střežil vstup na rozhlednu, oblíbené místo Barbory Borské.

Možná, snad... 

Třeba  na  rozhlednu  zavítala  čirou  náhodou  a  všechno  ostatní  bylo  dílem

domněnek dosazených do vykonstruovaného schématu. Lidská fantazie dokáže postavil

pevnost i na mořské hladině.

Také role dvojice Klhůfek a Cip nemusela do struktury případu Borská účelně

zapadat.  Nechodili  spolu  ti  dva  hrát  kuželky,  lovit  ryby  nebo  nacvičovat  baletní

vystoupení? Všechny dosavadní informace tvořily chatrnou konstrukci. Radim Hasil si to

uvědomoval, neměl však žádnou slibnější stopu. Zkušenost nabádala k jakékoli činnosti.

Kdykoli se v minulosti dostal do úzkých, nejhorším řešením bylo nedělat nic. Proto se

vypravil do Tmáně.

Na  správný  dům  se  musel  zeptat.  Starší  baráček  jako  dlaň.  Nesvědčil  o

přičinlivosti,  ledacos se dalo vylepšit. Už ten plot...  Bylo nezbytné vyměnit nebo aspoň

natřít  okna, opravit utržený okap, vyplet zarostlou zahrádku. Záleželo ovšem také na

tom, jak hluboko měli Cípovi do kapsy. Vzadu za domkem ležel zanedbaný pozemek, za

ním stála ohrada s dobytkem a ještě dál zemědělský objekt, zacloněný korunami stromů.

Branka u domku s číslem 27 byla zamknutá.

Stiskl tlačítko zvonku.

Z  otevřeného  okna  vyhlédla  ženská  hlava.  Na  první  pohled  bylo  zřejmé,  že

nezačne šalebná veselice a vyjít k brance by ji přiměla pouze doručovatelka, přinášející

štůsek tisícovek. Nebo aspoň důchod. Ačkoli, na ten zase ještě nevypadala.

„Nic nekupuji,“ uryla nevraživě.

„Jste paní Cípová?“

„Od narození. Vzala jsem si jmenovce.“

„Hledám vašeho syna.“

Ztišila hlas, snad kvůli sousedům: „Není doma.“



„Kde ho zastihnu?"

„To bych také ráda věděla! Před chvíli se na Adama vyptával  někdo  od policajtů.

Přijel takovým nablýskaným hnědým auťákem.“

„Pročpak?"

„Protože se ztratil!"

„Ten policajt?"

Nehnulo to s ní, pokračovala s dosavadní urputností: „Náš Adam. Policajti si vzali

do hlavy, že ho schovávám ve sklepě.“

„Schováváte?“  zeptal  se  Radim  Hasil,  některé  ženy  prozradí  ledacos,  když  se

pořádně naštvou. Někdy ovšem reagují zcela opačně. Byl to sázka do loterie.

„Proto jsem ohlásila jeho zmizení!“

Argument to byl, jenomže dvousečný. Polemizovat s ním však nemělo význam.

„Jak dlouho syna postrádáte?"

„Měsíc."

Vsadil všechno na jednu kartu: „Znáte Barboru Borskou?"

„Kdo to má být?"

„Možná ji znal váš syn."

Zatvářila se, jakoby Adama obvinil ze sodomie. Zaslechl něco jako zasyčení nebo

kratičký  únik  páry.  Hlava  zmizela,  okno  se  s  bouchnutím  zavřelo,  až  uvolněné  sklo

zařinčelo. Afekt mohl znamenat ano, ale stejně dobře mohl znamenat zápor.

Tu partii Radim Hasil prohrál. Usoudil, že zvolil špatné zahájení. Při paběrkování

po policii se s otevřenou náručí počítat nedalo.

Pokud něco stálo za pozornost, byl to nepřítomný Adam Cíp.

Další pohřešovaný.

Zrzečka Tamara z posilovny tu okolnost pominula. Nebo ji neznala. O tom se dalo

pochybovat. Protože všechno souvisí se vším, nemusela být cesta do Tmáně marněním

času.

Rozjel se k rozhledně.
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Léto mělo na kahánku.  Ještě drželo  opratě,  ale  spřežení  již  ztrácelo  na síle.  V

zahrádkách začala nad barevnou svěžestí a pestrostí převládala solidnost. Šarlat a nach.

Větve většiny ovocných stromů se ohýbaly k zemi, obtíženy mimořádnou úrodou. Lán po



jeteli  mezi  silnicí  a  vzdáleným  borovým  lesem  obracel  mohutný  traktor.  Na  zbytku

zeleného území nerušeně rylo několik divočáků a z výšky to vše revidovalo káně.

Slunce však zaskočily  nízké mraky,  rychle  se  nasouvaly nad krajinu.  Světlo se

rozptylovalo, na obzoru již zřetelně pršelo.

Ubral plyn a zvolna míjel obezděnou usedlost manželů Cylindrových. Tvrz vzor

22. Před bránou stál vůz dopravní policie. Využíval volného prostoru, aby nepřekážel na

poměrně úzké vozovce.  Mladičce  vyhlížející  policistka se stavěcím terčíkem v podpaží

sledovala průjezd modrého favoritu s pražskou espézetkou skeptickým pohledem, snad i

maličko  zklamaným,  patrně  nabyla  předpokladem,  že  stařičký  favorit  v  tom  úseku

povolenou sedmdesátku překročit  nedokáže.  Její  šedovlasý kolega seděl za volantem a

zabýval se činností, kterou údajně v tom kterém okamžiku každého dne marní čas pět

procent dospělých  obyvatel  a  deset  procent  nezletilých.  Posílal  esemesku  a  podle

soustředěného výrazu zvládal tu činnost se značnými obtížemi.

Mezi  mraky  mrklo  na  krajinu  slunce,  patrně  usoudilo,  že  všechno  probíhá

předpokládaným způsobem a spěšně vycouvalo do ústraní.

Vacov se stále choulil v údolí, na svém místě se nacházely tenisové kurty, bývalá

vápenka a vodní plochy. Také rozhledna trčela na svém vyvýšeném prostoru, vypadala

však opuštěně. Z protisměru se vyhoupl hnědý renault a nečekaně odbočil k rozhledně,

jako kdyby se řidič rozhodl pro změnu směru na poslední chvíli.

Radim Hasil zpomalil a následně odbočil také.

Na  čelní  sklo  dopadlo  několik  těžkých  dešťových  kapek  jako  obrovské  slzy.

Náladové  mraky  stažené  nad  Vacovem  vyslaly  varovný  signál,  ale  nakonec  si  to

rozmyslely a nezaútočily.

Hnědý renault minul dopravní značku se zákazem vjezdu  a  čiperně vyjel až k

samotné rozhledně, kde nebylo vidět ani nohu. Na rozhlednu se nevydal nikdo a pokud se

tam někdo zapomněl,  vyhledal  útočiště  pod přístřeškem nad vchodem do pokladny a

prodejny suvenýrů.

Na třetím schodu vedoucím na rozhlednu najednou stanul chasník v rozepnuté

kožené  bundě.  Ten,  který  Radimu  Hasil  již  dvakrát  odevzdal  vstupenku  se  třemi

sedmičkami. Těžko hádat, komu měly přinést štěstí.

Chasník sledoval přijíždějící auto v jakémsi ostražitém postoji, jakoby chtěl vzít

do zaječích a zároveň si uvědomoval, že není kam prchat. Pozorně sledoval vystupujícího

řidiče, který postrádal doprovod.



Radim  Hasil  si  pomyslel  něco  o  personální  nouzi,  kterou  policie  trpěla

permanentně.  Jednou  zájemci  nesplňovali  požadavky,  jindy  nastaly  potíže  finanční,

Armáda to měla snazší, postačil jeden voják a hned byl důvod i peníze ke zřízení dalšího

generálního štábu.

Zajel  na  parkoviště  a  sledoval  dění  u  rozhledny.  Vzpomněl  si  na  vyjádření

tmáňské matky Cípové, že ji navštívil policajt s hnědým autem. Nepochybně se jednalo o

téhož muže.

Byl jím inspektor Just.

Shodou okolností různí lidé z okolí několikrát potřebovali privátní očko, Radima

Hasila předcházela  a následně doporučovala dobrá pověst.  Tak se stalo,  že znal  řadu

kriminalistů i pořádkových policistů z regionu.

Konkrétně ty tři mušketýry, inspektory Čemuse, Pleváka a Justa.

Nepořádali  družné  večírky  se  zpěvem  a  tancem,  ale  dospěli  k  rozumnému

konsenzu. Dokonce se dalo mluvit o jisté míře spolupráce. Radim Hasil policejní orgány

respektoval,  dodržoval patřičnou subordinaci.  Znal a nepřekračoval  hranice,  za nimiž

ležela země lvů, vymezená státním znakem. Nezamýšlel  plést se inspektoru Justovi do

cesty, třebaže si právě s ním v minulosti rozuměl nejlépe, byli přibližně stejně staří.

U rozhledny nastal klid. 

Chasník v kožené bundě byl Pavel Klhůfek. Stál jako socha. Také poručík Just

stanul na místě. Dialog, pokud se nějaký rozvinul, Radim Hasil neslyšel, ačkoli spustil

okénko.

To aby lépe viděl.

Trochu se naklonil, to aby lépe slyšel, neslyšel však nic.

V  naprostém bezvětří  nezakřičel  ani  pták. Vypadalo  to  jako  klíčová  scéna  ve

filmu, po které má následovat drsně dramatická akce.

A následovala.

Pavel  Klhůfek  se  pohnul.  Rychlým  pohybem  sáhl  pod  bundu,  v  jeho  ruce  se

objevila pistole, vzápětí zahřměl výstřel.

Inspektor  Just  se  zachoval  jako  kaskadér.  Jedním  skokem  se  přesmekl  přes

střechu renaultu, tvrdě dopadl a krytý karosérií nahmátl pistoli, aniž by měl v úmyslu

zamířit na pistolníka, pokud nebude sám v bezprostředním ohrožení.

Nastala zlomová chvilka klidu. Renault se maličko naklonil, zasažená levá zadní

pneumatika splaskla. Pavel Klhůfek pozvedl pistoli, stiskl spoušť a renault přišel o čelní a



pravé boční sklo.

Tím manévry skončily.

Střelec se dal na útěk. Prchal kolem rozhledny a dolů k údolí, zády k Vacovu, snad

se záměrem dát mu sbohem navždycky. Jako vyplašený ušák kličkoval mezi bludnými

balvany, křovinami a náletovými stromky.

Inspektor Just vyrazil  za ním s kratším zpožděním, spíš  poskakoval než běžel,

možná si  ublížil  při  skoku do úkrytu.  Třebaže nebylo  svědků,  neztrapnil  se  voláním,

nezaznělo  stůj, nebo  úsměvné  filmové  stůj,  nebo  se  netrefím. Však  nešlo  o  rozvernou

komedii! Věděl, že verbálními výzvami prchajícího nezastaví.

Protože  pokulhával,  uvědomil  si,  že  nemá  valnou  šanci.  Zastavil  se,  aby

kontaktoval policejní aparát, vyžádal si podporu, psovoda a podpůrnou pátrací akci.

Také nevěděl, že událost u rozhledny měla svědka, u auta stál zády k parkovišti.

Nedalo  se  vyloučit,  že  svědka  přehlédl  i  Pavel  Klhůfek.  Nebo  v něm  nespatřoval

nebezpečí. Když se dostal za převis, kam pronásledovatel neviděl, zastavil se s úmyslem

poslat mu pozdrav z pistole. Bez míření, jen tak do mraků. Přikovat ho k zemi a získat

větší náskok. K lesu mu zbývalo nějakých padesát metrů.

Opatrně vyhlédl a dvakrát vypálil. Než stačil učinit další pohyb, ucítil na páteři

nepříjemný tlak.

„Zahoď tu pistoli," přikázal přísný, nekompromisní hlas.

Poslechl.

„Na kolena!"

Zase poslechl.

„Lehnout! Roztáhni ruce! Roztáhni nohy!"

Vleže  zašilhal  po  zbrani,  načež  se  ozvala  napůl  zoufalá,  napůl  vzteklá  glosa:

„Nejsem holka!"

„To  nevadí!  Nehýbej  se,"  přikázal  Radim  Hasil  a  odkopl  pistoli  k  dosahu

Klhůvkovy ruky.

„Mělo mě napadnout, že policajti jezdí vždycky v páru,“ pronesl nenávistně.

Radim  Hasil  neměl  důvod  k vysvětlování  a  náladu  na  rvačku.  S prázdnýma

rukama pronesl hodně drsně: „Kušuj, nebo tě střelím zezadu do kolen a do smrti budeš

pajdat o holích!“

Pavel Klhůfek pronesl cosi nesrozumitelného k matičce zemi.  Mrakům v té chvíli

došla trpělivost s lidským počínáním, naráz se spustil prudký déšť.



Inspektor Just došel pokulhávajíce, nasadil strážci rozhledny pouta a zahleděl se

na nečekaného pomocníka. Udiveně zakroutil hlavou a zadýchaně, potichounku, výlučně

pro dva páry uší, pronesl udýchaně: „Toho v Čechách druhdy nebylo, aby privátní očko

zachránilo policajta před ostudou!"

Pominul,  že  možná i  před něčím podstatně horším. Povšiml  si  však,  že Radim

Hasil má prázdné ruce.

„Čím jste ho přiměl k poslušnosti?"

„Ukazováčkem."

„Blbost," zapištěl Pavel Klhůfek. „Měl pistoli! Vrazil mi ji do zad!"

„Zavři zobák," okřikl ho inspektor Just.

Načež ohlásil zadržení prchajícího delikventa.
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Toho  večera  nevěděla  Soňa  Staňková  kam  dřív  skočit.   A  to  si  přizvala  na

výpomoc  dlouhonohou  servírku  Oldřišku  z hotelu  Koráb.  Sedmdesátiny  slavil  muž

s mrožím knírem. Každodenní host. Stejně jako jeho téměř holohlavý kamarád. Emeritní

univerzitní profesor. V největším ryku chlapské zábavy, jak zpívali Werich a Voskovec

v písni o babičce Mary, vstoupil nevysoký muž s plátěným kloboukem na hlavě.

„Koukněme se, Zmek,“ zahalasil mroží knír. „Co je nového v márnici?“

„Samí  mrtví,“  odpověděl  Zmek,  takto  zřízenec  na  patologii.  Rád  vyprávěl

hrůzostrašné  historky,  které  chlapi  u  piva  ochotně  poslouchali,  brali  je  jako  kolorit

příjemného posezení, stejně jim nikdo nevěřil. „Na Hoříně nám zrušili hospodu, tak jsem

se přišel podívat na staré známé.“

„Nezavřeli vám hospodu, zavřeli vám šenkýřku,“ pravil poťouchle muž s šedivými

štětečky vlasů za ušima. „Sváděla chlapečky.“

„Děvčata,“ poznamenal mroží knír.

„Chlapečky!“

„Děvčata!“

„Holky,“ rozťal je Zmek. „Však jsme naši Květu řádně poučili!“

„Kde  jste  nechal  Blážu?“  zaútočila  Soňa  Staňková,  snad  aby  zaťala  tipec

dohadování „Už jsem ji dlouho neviděla!“

„Leží.“

„S kým?“ zeptal se mroží knír s bezelstným výrazem.



„S hexenšusem,“ sdělil Zmek s naprostým klidem.

S Blážou žili na psí knížku. Čas od času značně bouřlivě. Když sváry dospěly až

k soudu, Zmek se dostavil  se sádrovým krunýřem na noze.  Shodně namlouvali  mladé

soudkyni, že spolu vlastně nikdy nic společného neměli, hádka vznikla nedopatřením a

Zmekův pád se schodů byl nešťastnou náhodou. Nepřipustil, že občas dostal nafackováno

a kdyby došlo na pěstní souboj, pokaždé by prohrál k.o.  Tehdy sedmiletá dcera však

představovala  důkaz,  který  jejich  tvrzení  poněkud  zpochybňoval.  Od  soudu  odešli

v dokonalé shodě a dobrém rozmaru.

Odkudsi zazněla otázka: „Už se ví, kdo byl ten mrtvý na lodi?“

„Žádný mrtvý,“ prohlásil Zmek.

„A koho to vynášeli?“

„Ženskou!“

„Jakou ženskou?“

„Pamatujete se na tesaře Borského?“ zeptal se Zmek po odmlce, kterou záměně

protahoval. „Bydleli jsme v Petrově ulici o patro výš. . Borských měli kluka. Zabil se na

silnici někde v cizině.“

„Ve Švýcarsku,“ upřesnil mroží knír.

„Ve Španělsku,“ prohlásil jeho věčný oponent a nejlepší kamarád.

„To máte fuk,“ pokusila se Soňa Staňková zažehnat další spor.

„Rod Borských vymřel po přeslici,“ pokračoval Zmek. „Měli ještě dceru. Barbora

ní říkali. Kluci se jí posmívali, volali na ni Bramboro.  Právě tu našli hasiči ve vyhořelé

lodi.“

„Jak na to přišli?“ dotíral mroží knír.

„Protože ji našli, ty moulo,“ odsekl Zmek.

„Jak přišli na to, že je to Borská, vole! Na to jsem se tě ptal!“

„Jo,  kamaráde,“  Zmek  rozhodil  bezmocně  pažemi  „mně  se  doktoři  nesvěřují.

Ještě tak primář, ten mi někdy poklepe po ramenou a posteskne si,  že  nebýt Zmeka,

mohla by se jít celá patologie klouzat. Ale ti mladí doktoři... Škoda mluvit! Ještě čekají na

vzorek DNA. To se vleče, ale stejně mají jistotu. Byla to sakra šeredná pitva. I ten šéf

z kriminálky byl rád, když vypadl na vzduch.“

Dlouhonohá  servírka Oldřiška stála s otevřenou pusou.

„Sklapni, holka,“ dloubla jí Soňa Staňková pod žebra, chápala, že každá hospoda

je svým způsobem diskusní fórum, ale obrat je obrat. „Oldřiško, nalij  všem prcka na



Barbořinu památku!“

Jednala prozíravě, věděla, že když začne, bude následovat runda za rudnou. Už

proto, že sedmdesátiny slavil  mroží  knír poprvé a naposled. V lidském životě přichází

řada událostí, které se nikdy nemohou dočkat reprízy.
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Tři na jednoho, to byla značná přesila, ale nezneužívali toho. Inspektoři Čemus,

Just a Plevák proti Radimu Hasilovi.  Ačkoli  stáli na stejném břehu. Povídání bylo na

dlouhé lokte. Plevák a Just postupně odpadli, zůstali jeden na jednoho.

„Jak to bylo s dopadením Pavla Klhůvka? zajímal se inspektor Čemus. „Tvrdí, že

jste ho ohrožoval pistolí.“

„Na co by mi byla,“ řekl Radim Hasil. „Stejně bych nemohl střílet. Takhle jsem

měl jistotu, že kdyby se začal cukat, budu mít volné ruce.“

„Měl jste u sebe zbraň?“

„Nenapadlo mě, že budu na rozhledně nějakou potřebovat. Potom už nebyl čas,

abych si ji z auta vzal. Kde si opatřil pistoli Klhůfek?“

„Přiznal, že se podílel na vloupání k Maršálovi v Mrákově. Ukradli větší množství

peněz, nějaká eura a pár předmětů, které Adam Cíp pokládal za cenné. Ten měl pistoli,

ale Klhůfek šel na lup s holýma rukama. Spíš jako šofér, zdědil po otci starou škodovku.

Jenže Klhůfek objevil u Maršála pistoli. Berettu 92 FS, patnáctirannou devítku s tělem

z lehké slitiny. U nás se prodává za třicet tisíc.“

„Tu pistoli jsem viděl,“ řekl Radim Hasil. „Když ji Just zajišťoval.“

„Klhůfek ji vzal bez Cípova vědomí,“ uvedl inspektor Čemus. „Aby o ni nepřišel.

Podle Klhůfka se rozešli kousek před Vacovem. Cíp tam měl někde schované kolo. Dal

Klhůfkovi tisícovku a dvě eurobankovky. O zbytek se měli rozdělit později,  až utichne

poprask a Cíp prodá překupníkovi odcizené předměty. Jenomže se od té chvíle neozval a

Klhůfek ho ve Tmáni marně hledal.“

„Předpokládám, že Maršál držení pistole popřel,“ řekl Radim Hasil.

„Popřel, že by měl nějaká eura. Pistoli vlastnil legálně.“

„Pokud jsem dobře rozuměl,  něco si odseděl a vůbec má pověst problematika..

Přesto získal oprávnění držet střelnou zbraň?“

„Bez komentáře,“  řekl  inspektor Čemus.  Znělo  to jako omluva a  bylo  to  jako

omluva myšleno, ačkoli nenesl sebemenší vinu.



„Jaké předměty Maršálovi ukradli?“

„Klhůfek uvedl dvoje nebo troje hodinky, které vypadaly jako zlaté, nějaké šperky

a prsteny,  po  nichž  teskní  Maršálová.  Všechno  se  pohodlně  vešlo  do jedné  sportovní

kabely.“

„Cíp ji odnesl v ruce?“

„Klhůfkovi to také bylo divné.“

„Znal vůbec Cíp nějakého překupníka?“

„V minulosti  kořist  sám rozprodával.  Tak jsme ho poprvé dopadli.  Anonymní

telefonát  upozornil,  teď cituji,  že  v  nádražní  restauraci  prodává nějaký mladý chlap

různé krámy. Volal z automatu na nádraží, který už zrušili. Škoda. Z vlastního mobilu

nikdo volat nebude, aby z toho neměl popotahovačky.“

„Do Tmáně to z Vacova není jako na Aljašku, ale po loupeži, s kořistí v ruce nebo

na kole... Alibi veškeré žádné...“

„Cíp zřejmě věděl, že se potopí. Proto si počínal u Maršála tak bezstarostně.“

„Jestli nakonec někdo nepotopil Cípa!“

„Také nás to napadlo,“ řekl inspektor Čemus.

„Klhůfek se zmocnil pistole,“ uvažoval Radim Hasil. „Po Justovi střílel bez váhání.

Tak jednají lidé, kteří už zbraň proti někomu použili.“

„I to nás napadlo.“

„A?“

„Klhůfek  rezervní  náboje  u  Maršála  nenašel,  protože  je  ani  nehledal,“  řekl

inspektor Čemus. „Pistole  ležela v nezamčené zásuvce psacího stolu, náboje měl Maršál

předpisově  uložené.  Z odcizené  pistole  střílel  Klhůfek  jen  na  Justa.  Trvá  na  tom,  že

záměrně střílel na auto, aby Just nebyl mobilní, potom do vzduchu, aby Justa pozdržel a

zastrašil. Součet projektilů v zásobníku a nalezených nábojnic souhlasí.“

„Mohl se zmocnit Cípovy zbraně.“

„Tu možnost nevylučujeme.“

„Proč se Klhůfek nechal Cípem zlákat k takové žabařině?“

„Byl bez práce,  na rozhledně vydělával  málo.  Matka mu nechávala pár korun,

všechny peníze  projedla. I na cestu do Mrákova musel benzín zaplatit Cíp. Na to existuje

svědkyně. Pumpařka z benzínky pod Mrákovem. Jediná svědkyně, která  toho dne viděla

ty dva výtečníky pohromadě.“

„Možná by stálo za pokus zavítat k Cípové a ke Klhůfkům.“



„Už se tam pracuje.“

„Klhůfkovi věříte?“

„Tak na padesát procent,“ připustil opatrnost inspektor Čemus. „U soudu bude

obhájce argumentovat jeho inteligenčním kvocientem a nikdo mu to nebude mít za zlé.

Klhůfek  byl  od  dětství  manipulativní  typ.  Doma vládla  dominantní  matka.  Otec  byl

dobrák a pod pantoflem. Jako slévač dost vydělával, ale nikdy neměl na pivo a do práce

jezdil denně devět kilometrů tam a devět zpátky, nedala mu  na autobus. Podle sousedů

všechny  peníze  projedla.  Někdy  navařila,  ale  když  se  manžel  a  syn  vrátili  domů,

ohlodávali kosti. Pavla kamarádi nejednou navedli k lumpárně a nechali ho v louži.“

„Klhůfková šidí  i  na  rozhledně.,“  řekl  Radim Hasil.  „Byl  jsem tam dvakrát  a

pokaždé jsem dostal vstupenku s číslem sedm set sedmdesát sedm.“

„Proto je Klhůfek vybíral, když návštěvníci rozhlednu opouštěli. Přiznal, že ty dvě

falešné eurobankovky matce podstrčil do tržby.“

„Že si toho nevšimla!“

„V té záležitosti bude znova vyslechnuta,“ řekl inspektor Čemus. „Teď mi povězte

něco o té záležitosti s Barborou Borskou.“

„Prozradila se a proto ji odstranili.“

„Nebo věděli, že vás Zita Roštová pozvala.“

Chvilku tu ošidnou alternativu probírali.

Radim Hasil očekával dotaz, proč herečku vylekalo zmizení Barbory Borské a zda

pravým důvodem pozvání nebyla skutečnost, že se obávala. aby neskončila stejně. Sám

choval v té záležitosti pochybnosti.

„Vidím to tak,“ promluvil inspektor Čemus, „že Barboru Borskou něco zaujalo,

nevěděla si s tím rady  a svěřila se Roštové. Co to bylo?“

„Ty děti?“ řekl Radim Hasil.
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Pokud  inspektoru  Plevákovi  během  služby  u  kriminálky  něco  vadilo,  byly  to

domovní prohlídky. Respektoval je, uznával jejich nezbytnost a občasnou užitečnost, ale

snažil se jim vyhýbat. Pokud to šlo. Někdy nebylo zbytí. Jako toho dne.

Klhůfková jim otevřela v dlouhých šatech, které připomínaly stan, s plnou pusou,

v jedné ruce chleba namazaný máslem, ve druhé kus loveckého salámu. Promašťovala si

panty. Sdělení o domovní prohlídce přijala klidně. Dožvýkala, polkla poslední sousto a



otřela si ústa hřbetem ruky, tu potom o zadní díl šatů. Překvapivě klidná na to, že měla

jediného syna ve vyšetřovací vazbě.

„Co chcete najít? Jsme chudáci! Kostelní myš je bohatší!“

„Víte, že váš syn měl pistoli?“

„Náš Pavel? Pistoli? Co by s ní dělal?“

„Střílel.“

„Neumí to.“

„To byste se divila,“ řekl inspektor Plevák.

„On vlastně neumí nic. Proto je stále bez práce!“

„Nevadí vám, že není doma?“

„Jak by mohl být doma, když jste ho zavřeli?“

„Znáte příčinu?“

„Nepovídal jste něco o střílení?“

„Střílel po člověku.“

„Po jakém člověku?“

„Po kolegovi, který si s ním potřeboval promluvit.“

„S Pavlem? O čem si mohl s naším Pavlem povídat!“

„O vloupání, kterého se dopustil v Mrákově.“

„Náš Pavel? To ho zase někdo navedl, viďte?“

„Navedl a doprovodil.“

„Kdo?“ vyrazila rozkaceně. „Podám si hol!“

„S  tím  nastane  potíž,“  zpochybnil  inspektor  Plevák  její  překvapivě  rázné

odhodlání, které se patrně pohybovalo pouze ve verbální rovině, od slov k činu daleko.

„Zmizel. Existuje podezření, že se na jeho zmizení mohl podílet někdo jiný.“

„Pavel?“ Pohoršeně spráskla ruce. „Kam vás vede slepá vášeň, pane! Neublížil by

ani mouše! I vánočního kapra musím klepnout sama! A vloupání? To je blbost! Proč by

to dělal?“

„Třeba proto, že jste mu vždycky všechny peníze sebrala,“ řekl inspektor Plevák.

„Musím být z něčeho živa!  Máte představu, co dneska stojí  kus flákoty? Pavel

neudržel korunu. Co umřel manžel, všechno utratil za benzín!“

„Váš syn je dospělý člověk,“ upozornil inspektor Plevák.

„A kdy mi toho dospělého člověka přivezete?“

„O jeho případném propuštění rozhodne soudce, ale na vašem místě bych s tím



v dohledné době příliš nepočítal!“

„To bych se na to podívala,“ zahřímala, ale zase to bylo plané odhodlání. „Co tady

chcete najít? Proč jste si přivedl pomocníky? No, třeba mi aspoň trošku uklidíte!“

Úklid ten byt potřeboval.

Přibližně stejně naléhavě ho potřeboval, když skončili.

Bez úspěchu.
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Inspektor  Just  si  v domovních  prohlídkách  také  neliboval,  ale  příliš  nad  nimi

neuvažoval. Nutnost je nutnost, povinnost je povinnost, příkaz je příkaz.

Statistiky mluvily srozumitelnou řečí. Vysoké procento závažných trestných činů

bylo  spácháno  v domácím  prostředí.  V  rodině,  mezi  příbuznými.  Adam  Cíp  zmizel.

Ztratil se s kořistí z Maršálova domu v Mrákově. Tamní tomu podnikavci neřekli jinak,

než Polní maršál Maršál. Bral to s nadhledem. O jeho ženě zase  mluvili  jako o Polní

Maršálce,  což  ji  hnětlo,  dráždilo  a  uráželo.  Došlo  k několika  konfliktům,  stížnosti

postižených vyřešila tamní policie s vědomím, že dobré slovo má stále ještě váhu a státní

pokladnu vyjde levněji, než zdlouhavé vyšetřování a soudní řízení.

Různé přezdívky mají jisté kouzlo schválnosti. Inspektor Just jezdil jako kluk na

prázdniny k babičce, Měl ji rád. Měl rád její borůvkové knedlíky, její jadrnou mluvu a

jejího  psa  Bojara,  ale  málo  platné,  nejšťastnější  byl  u  souseda  pana  Žáka,  v jehož

truhlářské dílně to nádherně vonělo. I pro babičku byl pan Žák autorita. Když prohlásil,

že  prší,  tak  pršelo.  Když  řekl,  že  pes  má blechy,  musel  Bojar  do necek,  ačkoli  vodu

nenáviděl, za deště nevystrčil čumák z boudy. Když pan Žák řekl, že to voní klíh, voněl

klíh. Také mezi lidmi ve vsi se těšil vážnosti. Radil včelařům a holubářům.  Kdo zabrousil

do dílny, říkal mu pane Žák. Teprve když jednoho večera zavřel dílnu a ráno už nevstal,

dověděl se tehdy patnáctiletý Petr Just, že se ve skutečnosti jmenoval Tvrdík.

To vše  se  inspektoru Justovi  vybavilo,  když nahlédl  do truhlářské dílničky na

dvoře Cípových. Nevoněl tam však klíh, nevoněly čerstvé hobliny. Zatuchlý vzduch, na

všem vrstva prachu. Zjevně dlouho nepoužívané nářadí viselo na svých místech.

„Manžel odešel před devíti  roky,“ pravila Cípová, chodila za Justem jako stín,

naboso obuté dřeváky klapaly.

„Kam?“

„K bratrovi do Kanady.“



„Máte o něm zprávy?“

„Předloni přišel dopis.“

„Od manžela?“

„Od ženy jeho bratra. Oba bratři se utopili, když je na nějakém jezeře zastihla

bouře. Uragan, psala.“

Kondolence nebyla na místě, omezil se na prosté konstatování: „To je mi líto.“

„Mně ne. Byl to prevít! Samá sukně!“

Inspektor Just nereagoval. Jen si uvědomil, že bude třeba smrt otce Cípa ověřit.

Také se naskýtal cíl, k němuž se mohl vydat Adam.

Vědělo se, že Cípová je jedna ruka s jistým Olesem Hončarenkem, který získal

české státní občanství a pokojně žil v blízkém Kejřově se dvěma sestrami, než vešlo ve

známost, že to sice jsou sestry, nikoli však jeho, a obě se v republice zdržují nelegálně.

Výrazný zájem o ně projevovaly slovenské orgány a po vydání tamním orgánům dostaly

vysoké tresty za násilí spáchané na staré ženě, jejíž dobroty zneužily, když jim poskytla

přístřeší.  O Hončarenkovi  cizinecká policie  zjistila,  že z vlasti  uprchl  před trestem za

vraždu, na to se ovšem přišlo později. Nikdo nepožádal o jeho vydání.

„Znal Adam otcovu adresu?“

„Tu jsem neznala ani já. Až když přišel ten dopis.“

„Mohu ho vidět?“

„Nemůžete,“ pravila Cípová. „Spálila jsem ho. Představte si, že ta ženská chtěla

peníze za manželův pohřeb! Taková nehoráznost!“

„Znáte adresu, na kterou jste měla poslat peníze?“

„Vždyť ani nevím, jak se do takové dálky peníze posílají!“

„Poradili by vám,“ řekl inspektor Just. „Zajímá mě ta adresa.“

„Byla na obálce i uvnitř.“

„Zapsala jste si ji?“

„K čemu by mně byla?“ Něco se v ní hnulo, na povrch vyplula vzpomínka. „Adam

se zmínil, že si adresu opíše. Ale jestli to udělal... Dopis se dlouho  povaloval tadyhle na

kredenci.“

„Než jste ho spálila,“ řekl inspektor Just.

„Než jsem ho spálila.“

„Kde?“

„V kamnech.“



„Ve kterých kamnech?“

„V kuchyni.“

„Žádná tam nejsou.“

„Tehdy ještě byla. Už se rozsypávala, pláty popraskaly, a sežeňte kamnáře! Na

jaře jsme je vyhodili a koupili plynový sporák.“

„Jak byl dopis psaný?“

„Rukou.“

„V češtině?“

„Anglicky! Přeložila mi ho paní učitelka Bidlová,“

„Najdu ji tady ve Tmáni?“

„Ve Vacově.“ Jak přecházela sem a tam, dřeváky klapaly. „Na hřbitově. Už byla

pár roků v důchodu. My tady hřbitov nemáme. I na autobus musíme na rozcestí pod vsí,

protože jsme na konci světa. Na naší malé návsi se autobus neobrátí.“

Inspektor Just neodolal a zeptal se: „Proč nosíte dřeváky?“

„Mám jich plnou almaru. Ten můj vyráběl, nebožka sestra prodávala na trzích a

na poutích.“

„Šly na odbyt?“

„Nešly.  Proto jich mám plnou almaru.“ Zastavila se u okna. „Co ti vaši chlapi

hledají na zahradě a za plotem?“

„To je docela běžný postup,“ uklidňoval ji inspektor Just. „Opravdu se Adam od

toho dne neukázal?“

„Ani nezavolal,“ doplnila. „Je mi to podezřelé.“

„Kvůli těm penězům za obrazem?“

„No právě!“

„Mohu ten obraz vidět?“

„Obraz jo. Peníze jsem uložila na poště ve Vacově.“

„Máte o tom doklad?“

„Chcete ho vidět?“

„Později.“

„Nevím,“ pronesla nasupeně, sledujíc dění na zahradě. „Nevím, co chcete najít!“

Inspektor Just o tom měl konkrétní představu.

Hledali peníze a předměty, o které byl okraden muž, jemuž v Mrákově říkali Polní

maršál. Jak se v průběhu vyšetřování  ukázalo, mnozí mu to přáli, shodovali se, že zloději



okradli zloděje. Zejména ti, jimž kdysi prodal jako zánovní do republiky dovezené auto,

které mělo na tachometru pár tisíc  kilometrů,  ačkoli  ve skutečnosti  několikrát  objelo

rovník.  Když  to  prasklo,  přišel  Maršál  nejprve o  několik  zubů,  potom o téměř nový

mercedes, který si pořídil  za peníze důvěřivců a který rozezlený agresor nejprve polil

kyselinou a o den později zapálil. Nárazový vítr se postaral, plamenům podlehla přilehlá

stodola úplně nevinného člověka a v ní shořel alkoholem plně naložený kamion. Následně

oba přišli  o svobodu a shodou okolností  si  odpykávali  trest ve stejném vězení,  kde se

z nich stali nejlepší přátelé.

Vedle peněz a kradených věcí ovšem hledali ještě něco jiného.

Nezvěstného Adama Cípa.

Už proto, že Oles Hončarenko byl ve Tmáni několikrát viděn v týdnu, kdy Adam

Cíp zmizel a později se již  neukázal.
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Ve Tmáni Olese Hončarenka znali. Od vidění. Jezdil na kole, pozdravil, ale do řeči

se nikdy s nikým nedal. To bylo všechno, co se o něm kriminalisté dověděli.

Byl to nenápadný muž s nápadně modrýma očima. Malá hlava, velké nohy. Obuv

si  nechával  šít  na  míru.  Ruce  jako  lopaty  na  uhlí.  Pracoval  ve  slévárně  a  místo

Hončarenko  mu  říkali  Makačenko.  Někteří  spoluzaměstnanci  lamentovali,  že  kazí

pracovní  morálku.  Vadilo  jim to víc,  než  Hončarenkova pochybná minulost,  která  se

neutajila. Každý měsíc posílal polovinu platu lidem, kteří pečovali o jeho nemanželského

syna, z něhož již vyrostl dospělý člověk, ale nikdy otci nenapsal ani pohlednici. 

Připustil, že nepravidelně jezdí na kole do Tmáně za Cípovou a ona ho na oplátku

nepravidelně navštěvuje v ubytovně.

„Proč se k Cípové nenastěhujete?“ hledal inspektor Čemus schůdné řešení jejich

vztahu.

„Nerozumím si s Adamem. Je to flákač a kriminálník!“

Od Olese Hončarenka, muže s pochybnou pověstí, to vskutku sedělo.

„Měli jste spolu nějaké neshody?“

„Nerad mě viděl.  Mámě nadával, že se peleší s přivandrovalcem. Ale že mu máma

podstrojovala  za moje  peníze,  to  se  mu nepříčilo,“  horlil  Oles  Hončarenko nasupeně.

„Raději se mu vyhýbám, Jsem pruďas, mohlo by to šeredně skončit.“

„Víte, že je pohřešovaný?“



„Vím.“

„Jak si to vysvětlujete?“

„Rozjel se za tátou do Kanady.“

„Jeho otec zemřel.“

„Kdoví jestli! Ty prachy možná chtěl Cíp pro sebe. Psaní mu někdo napsal. Třeba

se mu v Kanadě nevede, jak si představoval. Cizinec to nikde nemá lehké, o tom bych

mohl vypravovat dlouhé hodiny.“

„Na to jste přišel sám?“

„Také si to pro sebe nechávám.“

„S paní Cípovou jste o tom nemluvil?“

„Je to jenom ženská!“

Inspektor  Čemus  jeho  názor  respektoval.  Nerozváděl  ho,  nepřijel  besedovat  o

rovnoprávnosti a pokřivených parametrech jejich vztahu.

„Nechal jste někdy ve Tmáni jízdní kolo?“

„Jak bych se dostal zpátky? Pěšky? Jedenáct kilometrů? Dejte pokoj!“

„Mluvíte dobře česky,“ poznamenal inspektor Čemus.

„Však tady žiji skoro dvacet roků.“

„Uvažujete o návratu?“

„Až to půjde,“ odpověděl Oles Hončarenko.

„Máte obavy, že by vám vyčítali minulost?“

„Za tu by mi dneska spíš dali metál. Vrátím se, až budu mít jistotu, že tam seženu

stejně dobře placenou práci,“ prohlásil s bezmocným gestem. „Jak to vypadá, uvíznu tady

do důchodu.“
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Cípová stále hleděla z okna, jako kdyby tam přistál horkovzdušný balón.

Než  inspektor  Just  stačil  vyslovit  další  otázku,  chtěl  se  zeptat  na  občasného

návštěvníka  Olese Hončarenka, byl odvolán.

Za  zpustlou  zahradou  vroubenou  nepořádným  plotem  se  rozkládalo  zarostlé

prostranství.  Zanedbaný  pozemek.  Napůl  skládka.  Smetiště.   V  pozadí  se  rozkládal

hospodářský objekt s ohradou pro hovězí dobytek. Zvířata vyhlížela značně zbědovaně,

odrostlé tele sotva stálo na vratkých nohách a jedna kráva v pravidelných intervalech

bučela. Na pozdrav sotva, spíš z hladu. Nikde nebylo vidět krmení, koryto na vodu zelo



prázdnotou.

Nebylo  obtížné  najít  místo,  kde  se  nedávno  kopalo,  třebaže  bylo  zakryté

zrezivělými plechy, Velikostí přibližně odpovídalo klasickým rozměrům místa posledního

odpočinku člověka.

Kopali také. Přibližně v půlmetrové hloubce narazili na staré linoleum. Pod ním se

nacházela vrstva hlíny a tenká vrstva vápna, pod kterou odkryli jakousi tkaninu.

„Pytel,“ podotkl kdosi.

„Opatrně,“  požádal  inspektor  Just.  Zbytečně.  Nikdo  nepociťoval  naléhavou

potřebu  horlivosti  nebo  nedočkavosti.  Nedělali  takovou  svízelnou  práci  poprvé  a

rozhodně v ní nenacházeli zalíbení.

Existovaly tři možnosti: Podle pytlem leží Adam Cíp; pod pytlem je ukrytá kořist

z mrákovské nebo jiné loupeživé expedice; pod pytlem najdou Adama Cípa i s kořistí.

Cípová je upřeně sledovala z otevřeného okna, nedávala však najevo sebemenší

znepokojení.  Za ní postával jeden z techniků a snažil se budit zdání, že ji nestřeží, měl

však podezření, že tuší, na co narazili a trochu se tím baví.

Nebyla to příjemná práce na začátku, nevoněla po fialkách ani na konci Přesto

po.půlhodině intenzivní činnosti pocítili úlevu i zklamání.

V jámě našli zakopané uhynulé tele.

„On tam zahrabává všechno,“ promluvila konečně Cípová, když se inspektor Just

vrátil. „Tam byste toho vyhrabali!“

„Věděla jste, co najdeme?“

„Věděla.“

„Proč jste se nezmínila?“

„Neptal  jste  se.  Zatrhnete  mu to? Když fičí  severák,  nemůžeme kvůli  smradu

otevřít  okna.  To  zarostlé  pole  bylo  za  starých  časů  obecní  pastvina.  Zahrabává  tam

všechno.  Každou  chvíli  mu  něco  uhyne.  Dostal  pole,  louky,  traktor  a  krávy.  Ještě

přikupoval, nenažranec! Teď hledá hlupáky, kteří by mu na tom dřeli, protože je líný

jako volská oháňka. Všiml jste si, jak je to v ohradě vydupané a  jak vypadá dobytek?

Krávy někdy třeba do půlnoci bučí hladem, když se zapomene v hospodě.“

„Žije sám?“

„Se ženou. Je o dvacet roků mladší.“

„Než vy?“

„Než Fukal. Jeho panička je nóbl dáma. Nějaká masařka, povídali. Nebo masérka.



Do města autem, z města autem, někdy hodně pozdě. Však jsou s Fukalem  v jednom tahu

v sobě. Hospodářství si óna nevšímá. Nenasype ani slepicím!“

„Proč jste Fukalovu nedbalost neohlásili?“

„Neohlásili? I petici jsme sepsali,“ bránila se Cípová ukřivděně. „Veterináři přijeli

a zase odjeli,  nic se nezměnilo.  Určitě je uplatil.  Na petici  nám z města odpověděli,  že

musíme  stížnost  řádně  doložit,  nejlépe  fotografiemi  a  svědectvím  nezaujatých  osob,

protože  nemůžou bezdůvodně  omezovat  soukromé podnikání.  Bezdůvodně!  Stačilo  by

zvednou  se  a  přijet!  To  by  koukali!  Když  pátráte  po  smyslu  některých  úředních

rozhodnutí, nacházíte spoustu nesmyslů.“

S tím získal inspektor Just spoustu vlastních zkušeností, proto mlčky přitakával.

Zadokumentoval nález mršiny telete,  objednal auto z asanačního podniku, kontaktoval

veterinární  správu,  pověděl  svoje   nedbalému  hospodáři,  kterého  nechal  přivézt

z hospody.  Dál  jeho  kompetence  nesahaly.  Upozornil  Egona  Fukala  na  četné  potíže,

s nimiž musí počítat. Nezdálo se, že by to přezíravě se tvářícího suveréna dojalo.

Prohlídka domku Cípových a okolí  pokračovala,  ale  pochodili  jako přísloveční

sedláci u Chlumce. Do města  se vraceli s jistotou, že jim nikdy nebude postaven pomník.
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Radim Hasil nemarnil čas. Potřeboval kontaktovat Zitu Roštovou, položit jí pár

otázek. V divadle ji nezastihl, toho večera měli na programu hru, v níž účinkovali pouze

dva  herci.  Její  mobil  vytrvale  sděloval,  že  volaný  účastník  je  nedostupný,  zavolejte

později, případně zanechte zprávu.

Zavolal později.

Zavolal ještě o něco později, a zase marně.

S jistými obavami se rozjel  k bytu Zity Roštové.

Ve  celém  bytě  se  svítilo.  Po  několika  minutách  se  rozesmátá  herečka  mihla

v otevřeném  okně.  Do  vlahého  večera  odněkud  doléhala  zvuková  kulisa  westernu.  O

jednu přestřelku později zavíral okno na tu vzdálenost hodně mladě vyhlížející muž. Dvě

okna splynula s tmou, svítili pouze v ložnici.

Radim Hasil si připadal maličko trapně. Vybavil  se mu anglický bonmot, že na

čtyřicítce  ženy  je  pěkná  především  schopnost  ocenit  dvacetileté  muže.  Jeho  obavy  o

klientku měly velké oči.

Usínajícím  městem  se  vracel  do  hotelu.  Na  okraji  ulice  stál  na  skládacích



schůdcích muž a sundával dopravní značku. K jejich výměně obvykle docházelo v noci,

aby řidiči byli ráno zaskočeni změnou značení.  Po parkovišti honil svěží větřík spadané

listy javorů. V posilovně se ještě svítilo. Ve vyhrazeném parkovacím bloku stálo pouze

jedno  auto  s  reklamou  hotelu,  hned  vedle  velký  černý  vůz,  jemuž  byly  domovskými

silnicemi německé dálnice a v temném rohu se krčil kotelníkův růžový ford jako hodně

vzdálený chudý příbuzný. Topné období bylo ještě kdesi na obzoru, ale spotřeba teplé

vody je v každém hotelu enormní.

V jídelně sedělo jen několik hostů. Obratná dlouhonohá servírka Oldřiška hravě

zvládala  provoz.  Nepochybně  se  jí  dostalo  náležitých  informací,  Radimu  Hasilovi

věnovala mimořádnou pozornost. Kdyby požádal o pravý kubánský doutník, určitě by se

rozběhla do města a sehnala jich půl tuctu.

Když vyšel do haly, do výtahu nastupovala Klára Lerchová. Doprovázela vyzáblou

ženu a dítě, velikostí tak na první třídu. Podle dlouhých vlasů to patrně byla holčička, ale

všechny  tři viděl zezadu.

Za recepčním  pultem  netrpělivě  přešlapoval  důchodce  Tvrdoň.  Sotva  se  výtah

s Klárou Lerchovou a jejím doprovodem dal do pohybu, pelášil do hotelové kuchyně. Ze

suterénního baru  doléhala  tlumená  hudba  a  zpěvačka  s nakřáplým  hlasem  sdělovala

posluchačům, že sněží na nábřeží.  Trochu to uspěchala.
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Ranní ptáče dál doskáče...  Oželel  snídani a zamířil  k favoritu.  Velký černý vůz

zmizel,  zelený  hotelový  forman  nadále  tesknil  po  nepřítomném  červeném  kolegovi,

kotelníkův chudý příbuzný se stále držel v pozadí.

Pokud se mohl někde chytit, tak v hotelu. Vyjel z parkoviště a nezvykle zaplněnou

ulicí zamířil k výpadovce. Našel příhodné místo, z něhož viděl ve zpětném zrcátku výjezd

z hotelového parkoviště,  zaparkoval u chodníku a svědomitě se věnoval činnosti,  která

představovala značnou část náplně jeho časově neohraničené  pracovní doby: Čekání.

Za půl hodiny se za ním utvořila souvislá řada zaparkovaných aut. Několik jich

stálo  i  před ním. V žádném však nezůstal  řidič.  Rozprchli  se  všemi směry jako ptáci

z vyplašeného  hejna.  Slunce  svítilo,  obloha  byla  modrá,  provoz  mírný,  chodci  ranně

uspěchaní a policisté dotěrní jako obvykle.

Kde se vzali, tu se vzali. Patrně to byli záludní strážci zákonů, šli pěšky. Skutečná

rarita.  Zastavili u Radima Hasila. Starší stanul na chodníku s rukama za zády, mírně



rozkročený a náramně důležitý,  jako kdyby měl  na povel  všechnu dopravu na území

Čech.,  Moravy  a  poloviny  Slezska.  Druhý  se  obtěžoval  do  vozovky.  Malý,  zavalitý,

podobný bobrovi, který se chystá zakousnout do kmene, jehož kořeny zpevňují břeh.

„Tady je zákaz parkování,“ pronesl nečekaně družně. Bezmála přátelsky.

Až v Radimu Hasilovi zatrnulo.

„Nevšiml jsem si značky zakazující stání,“ řekl pokojně. Nikoli pokorně.

„Protože tam žádná není,“ pravil policista. „To nic nemění na skutečnosti, že tady

stát nemůžete. Během noci značku někdo ukradl. Řádí nám ve městě takový vtipálek.“

„Viděl jsem ho.“

„Kdy?“

„Dost  pozdě večer,“  řekl  Radim Hasil.  „Stál  na skládacích  schůdcích a zrovna

sundával ze sloupku značku. Domníval jsem se, že ji vyměňuje za jinou.“

„Stálo v jeho blízkosti nějaké auto?“

„Spousta aut.“

„Příkladně menší dodávka!“

„Byla  tma,  osvětlení  nevalné,  musel  jsem dávat pozor na cestu.  Řidička přede

mnou jela systémem plyn brzda plyn. Jenže naruby. Kde měla zrychlit, tam brzdila. A

naopak. Dvakrát projela na červenou.“

„Jakým vozem jela?“

„Audi avant. Tmavší odstín červené.“

„Jak vypadal ten člověk?“

„Jako chlap, který mezi desátou a jedenáctou večer stojí na liduprázdné ulici na

skládacích schůdcích a v relativním přítmí vyměňuje dopravní značku.“

„Co měl na sobě?“

„Nebyl nahý. Na nohou boty, na nohách tmavší kalhoty, na hlavě  čepičku, ale za

tu neručím. Jakékoli abnormality bych si povšiml.“

„Měl na sobě montérky?“

„Kdyby měl jenom montérky, třeba s kšandami, asi by mi to neuniklo.“

„Nebyl v uniformě?“

„Jedině snad od Armády spásy.“

Policista  minutku  nad  něčem hloubal,  načež  se  otázal:  „Jak  vypadá  uniforma

Armády spásy?“

„Nevím.“



„Tak to jsme dva,“ usmál se policista.

„Jak je možné, že ještě včera se tady nesmělo ani zastavit a dneska tady stojí auto

za autem?“

„Řidiči  jsou mazaní.  Všimli  si,  že  značka  zmizela  a  hned toho využili.  Sepsali

petici, aby se tady mohlo stát.“

„Jak dlouho se tady nesmí parkovat?“

„Od prvního:“

„To není tak dlouho, aby to vešlo řidičům do krve.“

„Také je to pěkná blbost, ale vymysleli ji na radnici.“ Ukázal přes ulici. „Jeden

radní bydlí v tom domě s maskaronem nad vchodem.“

„Běda zemi, kde za profesionály rozhodují laici,“ řekl Radim Hasil.

„To je princip parlamentní demokracie,“ pravil policista intelektuál, ta nezvyklá

kombinace jej činila mimořádně sympatickým, ale možná méně výkonným. Kdo dohlíží

na dodržování pravidel, která nenastavil, nesmí moc přemýšlet.

„Děkuji  za informaci  o tom darebovi,“  pronesl  a přiložil  ukazováček ke štítku

čepice. „Už jsme tady před několika roky takového filištína honili a dohonili.. Někdo ho

napodobuje. Ten první ještě sedí. Zaparkujte si támhle u toho stromu, pane řidiči!“

„Tam už zákaz stání neplatí?“

„Platí, ale nebudete tam zaclánět.“

„Nebudu tam tolik vadit panu radnímu.“

„To jste vyslovil vy! Jinak ovšem platí, že když není značka, neplatí zákaz. Stejně

máte postřeh. Někdo by se mi pokusil namluvit, že značku kradl děda Mráz a nebo Arab

s kostkovaným ručníkem na hlavě. Skládací schůdky! Kdo to kdy viděl!“

„To dělá rutina,“ řekl Radim Hasil.

„Rutina?“ zpozorněl policista. „Kdopak jste?“

„Bývalý policista.“

„Kde jste sloužil?“

„U kriminálky,“

„Tady ve městě?“

„V Praze.“

„Proč jste odešel do civilu?“

„Příliš  jsem příliš  často  uvažoval  o  tom,  co  vymysleli  jiní,“  řekl  Radim Hasil.

Nastartoval,  popojel  dvacet  metrů,  zastavil  u  stromu  a  intenzivně  se  věnoval  stejné



činnosti,  kterou  vyvíjel  před  příchodem  policistů.  Ti  se  nenápadně  vytratili  nebo  se

někam zašili. Patrně na protest, že museli do ulic po svých.

Ubíhala minuta za minutou.

Kolem prošla hlučná skupina cizinců různého věku, od malých dětí po šedovlasého

kmeta. Ženy měly hlavy zahalené v burkách.

Slunce se rychle vytratilo. Z nedaleké zámecké věže oznámily hodiny občanům, že

právě skončil jeden šedesátiminutový úsek  jejich životní pouti a začíná další.

Na čelní sklo dopadly první dešťové kapky.
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Inspektor Čemus se pokusil domluvit schůzku se Zitou Roštovou.

Neplýtvala nadšením, mávala časovou tísní jako ochranným štítem.  Pro Čemuse

to byl rudý hadr, s nímž toreador dráždí býka, kterého má zapíchnout, aby stržil ovace

krvežíznivého publika. Také byl v časové tísni.

„Nerad bych vám posílal obsílku, paní Roštová,“ pronesl klidně, ale se značným

přemáháním. Očekával větší vstřícnost. Už proto, že se částečně znali.

Před několika měsíci  se známá místní výtržnice Jolana Fousová dostala během

představení do šaten a pomohla si k necelým šesti tisícům z kabelek a peněženek hereček.

Jinak  si  žádných  cennějších  věcí  nevšimla  a  stejně  nepozorovaně  se  vzdálila.  Peníze

vyměnila  za  množství  otisků  prstů.  Než  policie  stačila  zahájit  pátrání,  volali  ze

supermarketu na Jižním předměstí.  Zadrželi  ženu bez dokladů, pokoušející se pronést

bez zaplacení  máslo a plechovku piva Staropramen, k nimž si  poctivě zaplatila  večku

bílého  chleba.  Z peněz  odcizených  v divadle  neutratila  ani  korunu,  neustále  však

vykřikovala, že nouzové východy by měly být v supermarketech dokořán pro všechny,

kteří v hmotné nouzi nemají na zaplacení.

„V divadelní kavárně?“ zahájila Zita Roštová ústupový manévr.

„Tam jsme oba známí,“ namítl inspektor Čemus.

„Jako falešné pětníky?“

„Rozhodně mnohem známější.  Sežeňte dneska pětník!  Natož  falešný! Dal  bych

přednost klidnějšímu prostředí.“

Dohodli  se  na  tiché  kavárničce,  v níž  během  dne  bylo  většinou   liduprázdno.

V sedmém podlaží výškové budovy ji provozovala zpěvačka, která při lyžování v Alpách

utrpěla úraz a ztratila hlas, v tamní nemocnici všechny peníze, protože nebyla pojištěná,



v české nemocnici pak našla manžela a v kavárničce nový smysl života. Snad proto, že se

vrátila  tam,  kde  v patnácti  začínala.  Udržovala  si  stálý  okruh  přátel  a  těšilo  ji,  že

přicházeli  s dárky,  když  měla  svátek  nebo  narozeniny,  aniž  by  počítali  kolikáté.

Spatřovala v tom odlesk dávné popularity, na kterou však již téměř nikdo nepamatoval. 

Prosklenou čelní stěnou viděli pouze poměrně fádní severozápadní část města,  ale

daleko do kraje. Kratičkou blyštivou úsečku řeky, část tratě před tunelem, rozlehlé lesní

komplexy a nad obzorem  hrozivé těžké mraky, které oblé kopce snad podpíraly.

Inspektor Čemus začal explicitně. Postupně si upřesňoval dojmy z odpovědí Zity

Roštové, dalšími otázkami ověřoval jejich přesnost. Vyslechl téměř všechno, co svěřila

Radimu Hasilovi,  někde možná o kousek víc.  A přece  tomu něco scházelo.  Kostka se

šestkou, kterou držela ve hře. Její vlastní kostka.

„Domníváte se, že v hotelu Koráb dochází k nepravostem,“ řekl nakonec, podtrhl

tím konečnou částku na účtu, ale některé položky mu nebyly úplně jasné.

„To podezření vyslovila Barbora Borská.“

„Proto jste najala pana Hasila?“

„Barbořino zmizení ve mně vzbudilo podezření.“

„A strach?“

„Ten také,“ přiznala Zita Roštová. „Kdyby Barbora někomu prozradila, že se mi

svěřila, mohla bych dopadnout stejně.“

„Jenomže vy jste přece ještě nevěděla, jak Barbora Borská dopadla!“

„Měla jsem neblahé tušení.“

„Povězte mi něco o dětech, které prošly hotelem,“ požádal inspektor Čemus.

„Vím o nich jen od Barbory. Sama jsem nikdy žádné neviděla.“

„Koho Borská podezřívala?“

„Především Kláru Lerchovou. Částečně i recepční Klímovou. Tu Barbora prostě

nebrala.  O  nějaké  funkční  nadřízenosti  se  nedalo  mluvit.  Barbora  neměla  ráda  ani

kotelníka Horala, protože Lerchové donášel na personál.“

„Jak Borská vycházela s personálem z hotelového fit-centra?“

„Z posilovny,“ opravila jej Zita Roštová. „To je frekventovanější termín. Začala

tam chodit. Podezřívala jsem ji, že nadbíhá Osmičce.“

„Panu Otonokwemu?“

„My mu říkáme jednoduše Osmička. Černý svalovec s copánky, za kterým běhají

znuděné bohaté paničky. Jenže Tamara ho drží na krátké oprati.“



„Není tomu naopak?“

„Já tam nikdy nebyla. Prodávám, jak jsem koupila od Barbory. Za jediné vhodné

cvičení považuji občasnou masáž, když mám fyzicky náročnou roli.“

„Hotel ovšem nepatří pouze paní Lerchové,“ upozornil inspektor Čemus.

„Podle Barbory jsou podílníky ještě manželé Cylindrovi. Dušan se věčně toulá po

světě.  Podle  Nataši  podniká.  Nataša  kdysi  chodila  do  posilovny.  Když  se  tady  před

několika roky objevil Osmičkův bratr, ztratila hlavu. Dlouho jim to nevydrželo, protože

se ukázalo, že si ten hezoun začal ještě před ní s mojí kolegyní Míšou, která přišla do

jiného stavu. Nataša Cylindrová to musela překousnout. Situaci rozťal Osmičkův bratr.“

„Chlapsky?“

„V podstatě ano,“ souhlasila Zita Roštová. „Zmizel jako pára nad hrncem.“

„Kde žije?“

„Pokud to odpovídá skutečnosti, nepodařilo se místo jeho pobytu zjistit. Kolegyně

z Vacova se o to snažila ohledně alimentů.“

„Otonokwe to neví?“

„Údajně se mu bratr neozval.“

„Ale  za  nějaký  čas  se  začaly  v hotelu  Koráb  objevovat  děti,“  řekl  inspektor

Čemus.

„Tak to viděla Barbora.“

„Svěřila jste všechno také panu Hasilovi?“

„Úplně  všechno  ne.  Pouze  to,  co  jsem  pokládala  za  potřebné  k objasnění

Barbořina zmizení,“ přiznala Zita Roštová. „Podcenila jsem ho. Na ledacos přišel sám.“

„Jaký je vztah mezi Natašou Cylindrovou a Kláru Lerchovou?“

„Cylindrová nepotřebuje prachy, topí se v nich. Neznám všechny jejich aktivity,

ale patří jím polovina Vacova. Možná skoro celý. Šlechtí ji, že  občas hrábne do mošničky

a podpoří prospěšnou věc. Na rozdíl od Lerchové. Ta je po penězích jako divá. Barbora

zjistila, že má podíl na nějakém menším hotelu v okolí Prahy.“

„V  hotelu  zatím  nebyly  zjištěny  žádné  finanční  nesrovnalosti,“  řekl  inspektor

Čemus. „Kdo ví, že jste si najala privátní očko?“

„Nikdo,“ odvětila Zita Roštová rozhodně. „Hrozí mi nebezpečí?“

„Nebezpečí nám hrozí všem,“ řekl inspektor Čemus. „Žene se bouřka.“
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Na parkovišti  stály  oba  formany  s hotelovým logem.  Zelený  byl  vypulírovaný,

kolem červeného pobíhal kotelník přepásaný koženou zástěrou.

„Zdravíčko, šéfe,“ zahalasil.

„I vám, dobrý muži,“ řekl Radim Hasil a vstoupil do dveří, určených pouze pro

zaměstnance. Málem se srazil v Osmičkou. Afroúčes neměl vadu, copánky vypadaly jeden

jako druhý. Minuli se mlčky, jako dva vlaky na dvoukolejné trati, jejichž strojvedoucí se

obávali, že jednoho krásného dne nevyhnutelně dojde k čelnímu střetu.

Jídelnu zaplnili účastníci zájezdu. Podle autobusu na parkovišti přijeli z norského

Trodheimu.  Průměrý  věk  odpovídal  rozmezí  mezi  osmdesáti  a  smrtí.  Chovali  se

neskutečně ukázněně a tiše. Dámy se na profesionálně rozsvícenou Oldřišku usmívaly,

pánové  šilhali  po  jejích  dlouhých  nohách,  domnívajíce  se,  že  tak  činí  dostatečně

nenápadně.

Prkenně se pohybující  vrchní Koroptvička jenom rozdával  úsměvy na všechny

strany. Patrně se těšil na žně, kasírtašku svíral v ruce. Nakonec však platil jako první

Radim Hasil.

Kotelník  Horal  již  skončil  a  jen  symbolicky  leštil  jelenicí  čelní  sklo  zeleného

formana. Předstíral, že si ničeho kolem sebe nevšímá.

Vzápětí vyšla ze zaměstnaneckého vchodu, v té chvíli východu, Klára Lerchová.

Vedle ní cupitala černovlasá dívenka s pastelově modrým plyšovým medvídkem v náručí.

V hloučku místních dětí by svým vzhledem  upoutala pozornost většiny kolemjdoucích.

Vypadala rozespale, jako kdyby byla nešetrně vyrušena ze spánku.

Radim  Hasil  opustil  parkoviště,  minul  dům  s maskaronem  nad  vchodem  a

zaparkoval u stromu, k němuž byl policejně navigován.

Zelený forman projel  okolo  za  pár minut.  Městem se  prokousávali  v dlouhých

kolonách křižovatku od křižovatky. Radim Hasil měl pocit, že se za ním drží nenápadný

šedý vůz.  Patrně  mazda.  V otevřené  krajině  usoudil,  že  šlo  o  náhodu.  Udržoval  větší

odstup, Klára Lerchová jela opatrně, přísně dodržovala předpisy a respektovala všechna

značení.       

Věděl,  že  musí počítat  se zájmem. A nemuselo jít  výhradně o policejní  dohled.

Barboru Borskou nenašel,  předběhly jej  události,  které nemohl ovlivnit.  Zita Roštová

žádala,  aby  našel  vraha.  Případně  objednavatele  vraždy.  V  tom  směru  měl  značně

svázané ruce.  Kriminalisté  disponovali  spolehlivými zdroji  informací,  kompetencemi a

sehraným  aparátem.  Rutinním  postupům  nebyla  vlastní  rychlost,  nýbrž  účelná



systematičnost, houževnatost a většinou i korektnost..

V případu Barbory Borské měl skutečně omezené možnosti. Přesto sílil pocit, že

nemarní čas.  Stopa, po které se vydal,  zůstávala zahalena v mlze,  ta se však začínala

zvedat a rozpouštět. 

Silnice  mírně,  ale  vytrvale  stoupala.  Krajinný  ráz  dostával  postupně  odlišný

charakter. Nad oranicemi poletovala početná hejna havranů a vran. I krkavce uviděl. Na

uschlé větvi jeřábu u zastávky na rozcestí sedělo nehybné káně. Snad čekalo na autobus.

Silnice se stáčela do rozsáhlého lesního komplexu. Jakmile vjel mezi první stromy,

jakoby někdo stáhl knot petrolejky.

Příšeří. Hustý les tvořil přirozený filtr.

Ještě zahlédl hotelový vůz, ztrácející se kdesi vpředu, na lesní cestu k dependenci

neodbočil.  Do silnice však vycouvalo nákladní auto a zastavilo. Obratný řidič nakládal

pomocí mohutných klepet šestimetrové klády téměř s milimetrovou přesností. Asistoval

mu lesní muž s nepořádným plnovousem, oblečený již v nových lesáckých rovnošatech,

jak v Hasilově rodném kraji říkali všemu, co připomínalo uniformu. Zdálo se mu, že to

dřívější lesácké oblečení bylo slušivější a praktičtější.

Než naložili,  vytvořila se v obou směrech slušná fronta aut, autobusů, kamiónů,

traktorů a jiných dopravních prostředků. Lerchová možná zvolila jinou cestu, kterou se

dostala  k  hotelové  dependenci  na  lesním  palouku,  ale  stejně  dobře  mohla  mířit  na

Šumavu nebo nejbližší trasou k rakouským hranicím. Do Říma, kam podle pověsti vedou

všechny cesty, to bylo přece jenom trochu daleko.  Tak jako tak, neodbočil. Vousáč stál

uprostřed cesty jako strážce pralesa.  Obtížně by mu vysvětloval,  co tam hledá a proč

porušuje zákaz zajíždět do lesa. Klára Lerchová se také mohla obratem vracet zpátky. Jel

tedy  dál.  Na  křižovatce  se  zařadil  za  cisternu  s  nebezpečným  nákladem.  Snad  vezla

benzín,  nitroglycerín  nebo  australské  víno.  Řidič  udržoval  stejnoměrnou  rychlost.

Nespěchal.  Nikdy neuhnul ke krajnici,  to raději  zastavil  a nechal protijedoucí vozidlo

projet. Závodníci na koloběžkách by mu pohodlně stačili.

Když se na obzoru objevila kulisa města zahalená v plášti náhlého deště, vyžádal si

jeho pozornost mobilní telefon.

Zastavil, ohlásil se.

„Potřebuji  s  tebou  nutně  mluvit,"  pronesla  Zita  Roštová  energicky,  skoro

rozezleně, jakoby chovala podezření, že jí do mrtě vybílil bankovní účet. „Ještě dneska!

Po představení!"



„Já s tebou také.“ Nezmínil se o neúspěšných pokusech navázat spojení. „V kolik

končí představení?"

„Před desátou."

„Budu čekat."

Rozhovor měl drobnou vadu, nedomluvili si místo setkání. Předpokládal, že někde

u divadla. Ptát se nechtěl, působil by jako nedůvtipný.

„U divadla," stanovila Zita Roštová.

Téměř zároveň se v telefonu ozval razantní zvuk.

Výstřel.
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Čekal v průjezdné uličce za divadlem. Další  auto by neprojelo,  ale nezasvěcený

tam v tu pokročilou hodinu zabloudil leda omylem a obeznalí volili průjezdnější trasy.

Ulička se také stala obětí vandala,  sloupek zůstal, dopravní značka nikoli.  Z divadelní

kavárničky postupně odcházeli diváci, účinkující nebo provozní personál. Jedni se nedali

odlišit od druhých, druzí od třetích. Nejhorší je nedělat nic, ale bylo to jediné řešení. Ve

vysokém domě proti divadlu postupně odcházela rozsvícená okna, zůstal pouze obdélník

vysoko nad ulicí.

Říká se, že trpělivost přináší ovoce.

Přinesla Zitu Roštovou.

Vklouzla  na  vedlejší  sedadlo,  vydechla,  jako  by  právě  vystoupala  do  šestého

podlaží s kbelíkem uhlí a hodila na zadní sedadlo ruličku papíru.

„Získáš přehled, na kterých představeních se Barbora mihla, ale  možná tam není

úplně všechno.“

„Nevadí.“

„K čemu to potřebuješ?“

„Když  někoho hledám, začínám u pohřešované.“

„Barboru už  našli!“

„Ale stále o ní víme hodně málo.“

„Ještě méně víme o Othellovi, který ji uškrtil!“

„Sama jsi žárlivost vyloučila!“

„Ukaž  mi,  kdo  z nás  je  neomylný,“  zadeklamovala  afektovaně  a  normálním

hlasem připojila: „Jeď! Tady se nesmí stát!“



„Kam?“

„Rovně za nosem,“ pravila a nasadila zadumaný výraz. Oči postrádaly obvyklý

třpyt, hleděly rozostřeně. Jako oči, navyklé na brýle, které momentálně nejsou k nalezení.

„Byli za mnou z kriminálky. Inspektor Čemus.“

„Znám.“

„Měla jsem pocit, že  má něco za lubem, ale nevyrukoval s tím.“¨

„O co se zajímal?“

„Hlavně o Barboru,“

„Pochopitelně! Cirkus Humberto je mimo hru.“

„Nevím, jestli jsem něco nezbabrala,“ připustila provinile. „Zmínila jsem se o těch

dětech, které Barbora viděla v hotelu.“

„Také jsem je viděl. Dívenku. Možná dvě. Nemám jistotu, jestli se jednalo o stejné

dítě. Doprovázela ji taková suchá ženská osoba.“

„Suchá?“

„Hubená,  kostnatá,  toporná,  upjatá.  Studená  jako  psí  čumák.  Lautr  filmová

vychovatelka ze skotského zámku na vřesovišti.“

„Takové zjevení jsem v Korábu nezahlédla.“

„Lerchová holčičku někam odvezla.“

Uvědomil si, že nezvolil přesnou formulaci, mohly jet na výlet, třeba do Vacova na

rozhlednu nebo k mrákovské přehradě. Už mohly být zpátky v hotelu. Zelený forman na

parkovišti nestál, ale to nic neznamenalo.  

„Kam?“ zajímala se Zita Roštová.

„Ujela mi, na silnici  vycouval tahač s přívěsem naloženým kládami a ještě pár

minut nakládal. Nedaleko té odbočky stojí na lesním palouku velká chata.“

„Jak to víš?“

„Od toho jsem tady, abych se dověděl.“

„Patří hotelu. Pronajímají jí k pobytu důchodcům nebo sportovcům.“

„Není tam žádné hřiště,“ řekl Radim Hasil. „Kolem hluboký les. Toman a lesní

panna by se tam určitě cítili jako doma.“

„Lesní cesty a pěšiny vedou nahoru dolů. Ideální prostředí pro kondiční cválání  a

orientační  běžce.“

„Ve volném čase nuda,“ usoudil Radim Hasil. „Do nejbližší hospody lán světa.“

„To je klad! Žádný alkohol,“ pronesla Zita Roštová zasvěceně. „Předloni jsme v té



dependenci měli  týdenní soustředění před zahájením divadelní  sezóny. Z nouze ctnost,

zamluvený hotýlek u Třeboně přišel o zdroj pitné vody. Už nikdy víc!“

„Přísná abstinence?“

„Ta platí pouze pro sportovce. Pět dnů lilo jako z konve, nemohli jsme vystrčit

nos,“ bědovala Zita Roštová. „A jaké rostly hříbky! Hajný nám jich nosil  košíky! Na

světlech doprava! Dovez mě domů. Jsem dneska strašně utahaná. Sotva vleču nohy.“

Zajel,  odkud měla ke dveřím nejblíže.  Málem se zeptal  na výstřel,  který slyšel

v telefonu, ale neučinil tak. Snad byla utahaná, ale živá a zdravá.

„Zavolám ti. Nebo zavolej ty, kdyby něco. A dávej pozor! Nemusíš nastavovat kůži

za hoši z kriminálky,“ pitvořila se už s jednou nohou na asfaltu. „Dobrou.“

„Dobrou,“ řekl Radim Hasil a počkal, dokud nezmizela v domě.

V jejím bytě svítilo jižní okno.
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Jsou situace, kdy nelze hledět na denní dobu. Inspektor Čemus se přihlásil  tak

rychle, že snad držel mobil v ruce.

„Neruším?“

„Rušíte.“

„Omlouvám se, že volám tak pozdě,“ řekl Radim Hasil.

„Sem s tím,“ vyzval jej Čemus.

„Pokud jsem to správně pochopil, Barbora Borská byla uškrcena.“

„Nemýlíte se.“

„Hovořil jste s mojí klientkou.“

„To odpovídá skutečnosti.“

„Zmínil jste se o skutečně příčině smrti Barbory Borské?“

„Nezmínil,“ pronesl inspektor Čemus rozhodně. „Ale pozor! Domnívali jsme se, že

veřejnost bude její smrt spojovat s požárem na lodi. Zaskočilo nás zjištění, že hlas lidu

mluví o uškrcení.“

„Odkud ta strašná pravda unikla?“

„Ze  zkušenosti  vím,  že  díra  vězí  na  patologii.  Tamní  zaměstnance  nemůžeme

zavázat k mlčenlivosti, to bychom pouze přilévali olej do ohně. Navíc o ně mají nouzi. Tu

práci tam opravdu nemůže dělat každý. Zájemci se nehrnou.“

„Děkuji,“ řekl Radim Hasil.



„Ulevilo se vám?“

Radim  Hasil  neměl  jistotu,  zda  se  mu  ulevilo,  nezabýval  se  tím.  Hořící  loď

znamenala  senzaci.  Objevení  mrtvé  ji  jenom dodalo  na  objemu.  Pokud  se  mluvilo  o

uškrcení jako příčině smrti Barbory Borské, mohla zvěst proniknout i  do divadelních

šaten.

Řekl jenom: „Dobrou noc.“

Ale věděl, že té noci bude špatně usínat.
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V  pravěku  automobilismu  běhal  před  jedoucím  motorovým  vozidlem  muž  s

praporkem. Ve středověku automobilismu se po českých silnicích jezdilo vlevo a vedle

šikovnosti při nahazování motoru klikou stačilo řidiči respektovat pravidlo levé ruky. Po

příchodu německých  okupantů  vstoupilo  v  platnost  pravidlo  pravé  ruky  a  na  tom v

principu se v Čechách dosud moc nezměnilo.

Pokud  ovšem  řidič  v  jednadvacátém  století  nedbá  velice  komplikovaných  a

neustále  pozměňovaných  dopravních  předpisů,  jakož  i  množství  za  sebou  v  zákrytu

seřazených, někdy obtížně rozluštitelných značek a rozhodne se vyzkoušet jízdu vlevo,

případně začne předjíždět zprava, to obvykle padne kosa na kámen. A pokud jej potká

smůla, hrozí kolize nebo rovnou katastrofa. Následuje přinejmenším pokuta, nejednou

převyšující  tržní  hodnotu použitého  vozidla,  odebrání  řidičského oprávnění,  případně

zdlouhavé vyšetřování a soud.

Zejména  v  noci,  za  tmy,  na  nepřehledném  a  neosvětleném  úseku  je  takový

agresivní způsob jízdy sebevražedný.

Nebo vražedný.

Silnice opustila lesní masiv, přehoupla se přes ve tmě nezřetelný potok a protˇala

odrostlý lesík, za nímž se ostře stáčela doprava.

Klára Lerchová z hotelu Koráb se vracela do města zeleným favoritem s logem

hotelu. Sama. Zastavila se v lesní dependenci, aby dohlédla na vrchního Koroptvičku a

novou sílu. Shledala vše v pořádku, vyslechla slova uznání od trenéra orientačních běžců

a pokračovala v cestě. Jela pomalu, tachometr držela mezi padesáti a šedesáti. Za tmy

řídila nerada, musela v brýlích, které jí viditelně překážely.

            V lesíku ji dostihlo jakési větší vozidlo a nebezpečně dotíralo.

Sotva opatrně najela do zatáčky, pohodlně přes souvislou středovou bílou čáru,  z



protisměru nic nejelo, větší vozidlo ji začalo s nepřetržitým houkáním předjíždět zprava,

tlačilo se na ni bohem, zaskřípěl plech. Strhla volant doleva, přibrzdila,  ozval se další

náraz,  následoval  bezprostřední  atak,  zelený  favorit  byl  vytlačen  přes  okraj,  auto  se

převrátilo na bok, jako nezbedné dítko válelo sudy po strmém svahu a tvrdě dopadlo na

střechu.

Světla zhasla již během pádu.

To vše v několika vteřinách.

Skříňový citroën zastavil,  spolujezdec vyskočil a dirigoval. Citroën se skřípěním

zacouval  a  zase  popojel,  stanul  předkem kolmo na svah.  Reflektory  zhasly,  motor  se

odmlčel.  Řidič  uvolnil  ruční brzdu a obratně vyskočil.  Spolujezdec  přiskočil  a zezadu

zatlačil. Citroën se dal zvolna do pohybu, najel na krajnici, překonal ji a zmizel ve tmě.

Kratičká zvuková kulisa provázela pád, ozval se náraz, jak rozměrné vozidlo dopadlo na

hotelového formana, který přestal být motorovým vozidlem, Stal se hromadou plechu,

zatíženou rozměrnější hromadou plechu.

„Trefa,“ pronesl spokojeně spolujezdec.

Neozval se další  vizuální nebo zvukový efekt. Výbuch, plameny, oblak čpavého

dýmu. Nic takového.

Tma, klid, ticho.

Slabé ševelení  větru,  rušené vzdalujícími  se  kvapnými  kroky dvou chodců.  Za

okamžik vyjel z lesíka motocykl a ujížděl k městu.

Řidič a spolujezdec.

Teprve mezi souvislou zástavbou potkali jiné vozidlo a muž na tandemu pocítil

rozmrzení.

Taxikáři jsou všímaví.

52

V nula dvě patnáct ohlásila pekárna Tomš, stojící na okraji Jižního sídliště, ztrátu

skříňového vozu značky citroën. Bylo to vozidlo koupené z druhé ruky, do autobazaru

dovezené  z  Německa,  ale  svoje  nejlepší  roky  odjezdilo  v  zemi  tulipánů,  Van  Gogha,

větrných elektráren a rychlobruslařek. Parkovalo v neosvětlené slepé uličce za domem,

protože úřady nepovolily stání před pekárnou na hlavní ulici.

Po ztraceném vozidle bylo neprodleně vyhlášeno pátrání.

Služba postihla té noci také nadporučíka Slámovou a podporučíka Kmocha.



„Pekařské auto," pravila Slámová, když vyslechla upozornění.

„Většina  Tomšových  aut  jsou  vraky  na  odpis,"  vynesl  podporučík  Kmoch

nekompromisní soud. „Technickou kontrolou prošly z milosti a z hladu."

„Z hladu?"

„Chleba  by  se  nedostal  k  zákazníkům.  Konkurenti  zatlačili,  větší  obchody  ve

městě  Tomše  záměrně  ignorují.  Čerstvé  pečivo  jde  na  odbyt.  Dodává  převážně  do

venkovských obchůdků. Vlastní prodejna mu trn z paty nevytrhne."

„Podezříváš Tomše z pokusu o pojišťovací podvod?"

„Už to jednou zkusil," řekl podporučík Kmoch. „Vyfasoval podmínku."

„Podruhé by stejný trik neriskoval."

„Co mu zbývá? Tlačí ho ke zdi. Proč kupovat chleba a pečivo od místní pekárny,

když můžeme dovážet z poměrně vzdálených měst? Zákazníci to zaplatí! Slyšel jsem, že

Tomš je samý dluh. Proti velkým pekárnám a supermarketům s tím jejich rozpékaným

pečivem nemá šanci,"  rozváděl  Kmoch úvodní postulát.  „Děvče,  Nadslámová.  kdo by

kradl pekařský náklaďák! Je nápadný jako..."

„Jako?" naléhala nadporučík Slámová, dávno ne děvče, přezdívku Nadslámová

pominula, Kmoch patřil k hrstce privilegovaných, jimž takové oslovení tolerovala.

Invence Kmocha opustila, řekl: „Támhle byla značka! Dej přednost v jízdě!"

„Dám."

A zastavila na místě, kde ještě během dne značka stála.

Sloupek tam trčel stále, kulatý plechový terč scházel.

„Už zase!" Nadporučík Slámová nasupeně. „Zpropadený plagiátor!"

Kmoch věděl, o čem vedou řeč. Krádeže dopravních značek už v minulosti řešili.

Zloděj zavinil odstraněním značky vážnou dopravní nehodu s několika těžce zraněnými,

jedna žena po týdnu zemřela. Potíž vězela v tom, že v současnosti byl okruh jeho možností

poměrně  úzký  a  rozhodně  nemohl  krást  dopravní  značky. Někoho  však  inspiroval.

Zdatného a opatrného následníka trůnu. Možná vandala, možná rafinovaného osnovatele

dopravních nehod. Někomu vadí hluk, někomu znečistěné ovzduší, dalšímu činí potěšení

filmové záběry efektních bouraček.  

„Jak dlouho trvá krádež jedné značky?" uvažovala Slámová.

„To je individuální."

„Čistě teoreticky!"

„Odmontování?"



„Zatím žádnou novou nenamontoval."

„Vyzkoušej si to!

„Kde?"

„Zkus to doma."

„Jedině  v  terénních  podmínkách,"  pravila  zadumaně.  „Musí  se  nějak  dostat

nahoru ke značce, musí dávat pozor, jestli někdo nejde, neusnul v autě nebo neciví z okna

Odmontovanou značku musí schovat, uklidit... To všechno chvilku trvá. Hele, támhle!"

Ulicí, do které chtěli najet, projíždělo skříňové nákladní auto.

„Pekařské, možná," poznamenal podporučík Kmoch. „Jeď za ním!"

Podezřelý náklaďák uháněl prázdnými nočními ulicemi. Nechtěli blikat majákem

a rušit noční klid zvukovým signálem, několikrát se stali terči stížností a objektivně uznali

jejich oprávněnost. Věděli, že v krajném případě snadno uspějí za městem.

Nákladní  auto  dostihli  a  zastavili  až  na  Severním  nábřeží.  Byl  to  citroën,  ale

nepatřil Tomšově pekárně, nevezl chleba ani jiné pekařské produkty, měl polskou značku

a domovským přístavem mu byl Štětin. Podle dokladů převážel ryby.

„Ukažte nám je," požádala nadporučík Slámová.

Řidič předstíral, že nerozumí, vytáhl automapu a snažil se policisty přesvědčit, že

zabloudil. Tomu byli náchylní uvěřit, ale dál ani krok.

„Možná jsi skutečně zabloudil, kamaráde," řekl podporučík Kmoch,, nebyl mezi

nimi výrazný věkový rozdíl. Se Slámovou se domluvil pohledem „Neměj nám to za zlé, ale

na ty tvoje sardinky se podíváme."

„Ne sardinky, ryby!"

Neustále  brebentil,  lomil  rukama,  mával  automapou,  ale  když  si  povšiml,  že

nadporučík Kmoch drží  ruku na pouzdru s  pistolí,  bezmocně rozhodil  pažemi,  pustil

automapu a naznačil, že hází flintu do žita.

„Otevřít," nařídila nadporučík Slámová striktně.

Poslechl. Nerad, ale poslechl.

Nejprve se vyvalil neuvěřitelný puch.

Potom se vypotácelo dvanáct mužů a čtyři ženy s burkami. Jeden vousatý mladík

působil  svěžeji,  bezprostředně  se  rozhlížel  a  tichounce  pronesl  něco  v  nesrozumitelné

mateřštině.

Pro uvítací projev nenastala vhodná chvíle. Na otevřeném prostoru nemohli dva

policisté vzdorovat početní převaze výlučně laskavým slovem.



53

Noc  ještě  měla  na  hlavě  hodně  temný  klobouk,  když  zatavil  na  hotelovém

parkovišti. Stálo tam jen několik aut. V posilovně se již nesvítilo. Růžový ford se skromně

krčil v tmavém rohu, částečně krytý kiou sorento.

Do prázdné haly  doléhala ze suterénního baru hudba.  Klavír,  kytara,  housle...

Nebo viola? Akordy však byly na kordy s mečivým hlasem zpěvačky sdělující světu že již

brzy a vybízela  roň slzy.  S přihlédnutím k téměř ranní hodině to mohla být příhodná

melodie, ladící s tesklivou náladou pilných konzumentů.

Výtah nemohl hudbě hlučností  konkurovat,  pošetřil  si  tedy nohy.  Však měl za

sebou  noční  vycházku.  Když  vyložil  Zitu  Roštovou,  rozjel  se  k  lesní  dependenci.  Od

rozcestí šel pěšky. Noc byla lahodná, na palouku vyplašil srnce, sov tam houkalo jako na

Akropoli, snad pořádaly soví leteckou noc. Jinak ovšem mohl vystřelit z kanónu a nikdo

by mu nepřišel pogratulovat k takové parádní šlupce. V dependenci svítilo jediné světlo

nad vchodem. Úsporné, mrholivé. 

Ani chodby v hotelu Koráb elektrickou energií neplýtvaly. V jednom pokoji ještě

hrála televize, za dalšími dveřmi chrápal spáč jako když pilou řeže.

Radim Hasil uléhal s rozpoložením agnostika, jemuž není přáno připustil možnost

poznání podstaty chodu událostí.  Instinktivně tušil,  že se ubírá správným směrem, ale

jeho  možnosti  byly  limitovány  tolerantností  kompetentních  činitelů.  Kdyby  překročil

přípustnou mez, bez váhání by mu zaťali tipec. Nic jiného by jim totiž nezbývalo.

Inspektor  Plevák  si  již  odespal  potřebné  veršíky,  probudil  se,  naslouchal

manželčinu pravidelnému oddechování a uvažoval, zda se v neděli dostane na fotbal.

Inspektor Just byl vzhůru, potřeboval vstát, ale odolával, nechtěl probudit státní

zástupkyni, která by neprodleně připomínala popínavou rostlinu.

Inspektor  Čemus  byl  vzhůru  také  a  myslel  na  Zitu  Roštovou.  Herečka  byla

pohledná,  příjemná  a  sugestivní  žena,  ale  na  její  upřímnou  sdílnost  a  všestrannou

vstřícnost by nevsadil ani grešli.

Následně přemýšlel, co to vlastně grešle byla. Peníz, zajisté. Ale kdy platila a jakou

měla  hodnotu,  to  si  nedokázal  vybavit.  Umínil  si,  že  hned  ráno  raníčko  zalistuje

v naučném slovníku. Neučinil to. Vybavoval si, že chtěl po probuzení něco udělat. Dál ani

krok. Ach ta paměť!

Všichni aktéři případu se celkem slušně vyspali. Žádný z nich netušil, že začínající



den bude mimořádně náročný.
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Po  krátkém  předjitřním  dešti  přikryla  krajinu  mlha.  Znamení  blížícího  se

podzimu. Obklíčila město i jedno každé stavení v širokém okolí, téměř nulová viditelnost

zastavila dopravu na silnicích, zpomalila a někde zastavila vlaky. Za svítání vládlo ve

městě nezvyklé ticho, jakoby šlo o zemi bez lidí.

V hotelu Koráb ovšem jistý ruch panoval.

Radim  Hasil  sledoval  dění  oknem.  Zdání  částečného  zmatku  nemusela  nutně

zavinit  mlha,  která  se  začala  poměrně  čile  rozpouštět  zásluhou  svěžího  větru,  který

nabíral na intenzitě. Koruny javorů u vjezdu na parkoviště prokvétaly pestrými barvami,

ale zda nepůsobily jako smutný komik! Po parkovišti se procházel prošedivělý havran.

Kdesi stálo, že se havrani dožívají až sto padesáti let. Mohl pamatovat prusko-rakouský

válečný konflikt, spatřit záři první obloukové lampy Františka Křižíka nebo zalistovat

v Národních listech, pokud byl vzdělanec. Ta představa trochu deprimovala. Zároveň se

vloudilo pomyšlení, jak bylo možné stáří havranů odvozeno a následně se vloudil úryvek

melodie s textem z divadelní hry: Kráká starý havran krákat nepřestane...

Sjel výtahem na snídani. Protože v hotelu stále pobýval zájezd norských veteránů,

servírovali  snídani v jídelně a šlo jim to jako příslovečnému psovi příslovečná pastva.

Dlouhonohá servírka Oldřiška se omlouvala,  že je na všechno sama. Také se vloudila

nervozita,  postrádali  Kláru  Lerchovou.  Panovnice  nebývají  milovány,  ale  za  jistých

okolností  byly  nepostradatelné.  O  tom  se  ovšem  Oldřiška  nezmínila.  Do  práce  se

nedostavil ani kotelník Horal, který měl i další povinnosti. Příkladně přiložit ruku k dílu,

kde bylo třeba, čemuž se velice svědomitě vyhýbal.

„Asi uvízl na cestě," soudila dlouhonohá servírka.

„Čím jezdí?"

„Autem," pravila se zřetelným despektem. „Takovým růžovým strašidlem. Určitě

jste ho viděl na parkovišti. Ohavnost! Růžové auto! Kdo to kdy viděl!"

„Máte něco proti růžové barvě?"

„Proti růžové barvě ne."

Byla to vyčerpávající odpověď, kterou nebylo třeba rozvádět.

„Mám dojem, že v noci stálo jeho auto na parkovišti.“

„To je divné,“ prohodila, ale příliš si tím hlavu nelámala, však také postrádala



důvod, měla dost svých starostí. 

Nad ránem se nad městem přehnala krátká přeprška. Zanechala za sebou mlhu.

Ta  se  již  definitivně  vytratila,  město  ožilo  hlučným  dopravním  ruchem.  Důležitě

pobíhající  Klímová  se  tvářila,  jako  by  na  jejích  bedrech  leželo  zásobování  obyvatel

hladovějícího  kontinentu.  Pod  jejím znervózňujícím dohledem odjel  červený  hotelový

forman, aby dopravil  potřební do náruče temných hvozdů, kde vrchní Koroptvička a

nová síla s bílým pruhem ve vlasech pečovali o blaho orientačních běžců.

Radim Hasil chutě posnídal. Ze záznamů o působení Barbory Borské v divadle nic

nevyčetl, bylo to plácnutí do vody.

Znepokojovala  jej  vzpomínka  na  noční  příjezd.  Chabě  osvětlené  parkoviště,

zhasnutá okna v posilovně. Prázdná vstupní hala, teskné ronění slz v suterénním baru.

Na parkovišti  stálo porůznu několik vozů, stranou světlá kia sorento.  Částečně

kryla poměrně nízký růžový ford.
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Růžový ford skutečně stál v zadním rohu parkoviště. Ve stínu, těsně u zdi zadního

traktu hotelu. Tam, kde parkoval v noci.

Zcela určitě nešlo o auto, které by odváželo hotelové hosty na nádraží. Na první

pohled  mělo  svoje  roky.  Mlha  vytvořila  na  karoserii  drobné  kapky,  přední  sklo  se

nacházelo  ve  stínu  a  ještě  stále  zůstávalo  orosené. Pozornost  však  budila  zdánlivá

drobnost. Řidič za sebou zapomněl zavřít dveře, zůstaly pootevřené. Těžko odhadovat,

zda je nezanechal  pouze přivřené a nepřičinil  se vítr.  Také se nedalo vyloučit,  zda se

růžové auto stalo obětí zloděje.

Radim Hasil nevěděl nic lepšího, než se přesvědčit.

Měl  pocit,  že  je  sledován.  Opatrně  se  rozhlédl.  Nikde  nikdo.  Přejel  pohledem

hotelová okna. Až na to z jeho pokoje zůstávala zavřená. Zašilhal na posilovnu. Jakýsi

nezřetelný pohyb za jedním oknem mohl být pouhým optickým klamem, do oken svítilo

slunce.

Skoro vyčítavě si pomyslel: Nehas, co tě nepálí.

Zároveň jej napadlo, že za volantem může odpočívat řidič. Postrádaný kotelník

Zdislav Horal.

Byl tam, ale neodpočíval.

Seděl za volantem, na němž volně spočívala levá ruka. Hlavu měl zvrácenou a v



levém spánku kulatý otvor. Krvácel docela málo. Úzký proužek zaschlé krve se ztrácel za

límečkem košile.

Jedno bylo jasné. Malý tlouštík z hotelové kotelny již nikdy nepožádá o cigaretu,

nerozšíří svou sbírku zapalovačů a nikomu nenabídne umytí auta.

Radim Hasil si pomyslel: Nehlas, co tě nepálí.

Ale nedalo se. Z principu.  Také proto, že jej z posilovny sledovaly bdělé oči,, za

okny rozeznával dvě tváře.

Chtěl  na mobilu stisknout jedničku pětku a osmičku, když si  uvědomil,  že zná

přímé  spojení  na  inspektora  Čemuse.  Na  řadu  přišla  tři  trojčíslí,  v  nichž  byly  čtyři

sedmičky. Číslice, které se mu v posledních dnech lepily na záda.

„Ano?“

„Radim Hasil.“

„Čemus.“

„Volám z parkoviště za hotelem Koráb. Parkuje tady růžový ford. Povšiml jsem si

nedovřených dveří. Za volantem sedí muž z hotelové kotelny.“

„Zdislav,“ řekl inspektor Čemus. „Nic českého mu nebylo cizí. Je mrtvý?"

„Jak vás to napadlo?“

„Nevolal byste, kdyby vás požádal o cigaretu. Jak dlouho?“

„Patrně delší dobu. Otevřenými dveřmi do auta napršelo, levou nohavici má na

kolenu mokrou,“ referoval Radim Hasil. „Někdo ho střelil do hlavy. Na takové zranění

většina lidí umírá.“

„Obvykle ano,“ potvrdil  inspektor Čemus,  zdržel  se  jakýchkoli  pokynů,  mluvil

přece s bývalým kriminalistou a stále s člověkem od fochu. Také si bezděčně vzpomněl na

svého učitele  z  první  třídy.  V květnových revolučních dnech pětačtyřicátého  roku jej

ustupující jednotka wehrmachtu postavila s dvanácti spoluobčany ke zdi, protože vyvěsili

na  domech  československé  vlajky.  Po  odjezdu  vojáků  našli  lidé  jedenáct  mrtvých  a

jednoho těžce zraněného. S projektilem v hlavě žil třicet roků. 

Kotelník Zdislav Horal takové štěstí neměl.
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Zatímco kolem řeky mlha ještě nemilosrdně vládla, chodci se neviděli z chodníku

na chodník a sanitka záchranářů se koridory ulic  plazila  hlemýždím tempem,  s vyšší

nadmořskou výškou byla situace příznivější,  mlha se držela pouze v úžlabinách a nad



koryty potoků. Silniční doprava byla plynulá.

Lesem projel autobus, který naposled zastavil na rozcestí pod obcí Tmáň. Pomalu

najel  do  mírné  pravotočivé  zatáčky  a  nečekaně  zastavil.  Vozovku blokoval  kamion  s

přívěsem. Řidič stál na krajnici a rozčileně ukazoval někam dolů.

Řidič autobusu vyhlédl. „Co je?“

„Bouračka!"

„Kde?“

„Tam dole. Nějaký náklaďák, Je na cimprcampr!"

„Je tam někdo?“

„Jak to mám vědět?“

„Ohlásil jste to?“

„Ještě ne!"

Několik  cestujících  se  zvedlo,  řidič  pochopil,  že  hned  tak  neodjede.  Jakýsi

nadšenec hlásil policii událost se vzrušením vhodným k rozhodujícímu utkání finále Davis

Capu. Až na to, že v tenisu nejde o život, pouze o peníze.

Dva chlapi to vzali oklikou a dostali se do rokle.

Nahoru na silnici dolehlo překvapené: „Dvě!"

„Mrtvé?"

„Auta! Vespod je osobák."

„A lidi? Co lidi?"

„Nikoho nevidíme."

„V kabině náklaďáku nikdo není!"

„Asi vypadl při pádu," usoudil řidič kamionu.

„To by tady někde ležel.“

„Dvě auta najednou," rozvažoval řidič autobusu, „To mě podrž!" 

„Museli se srazit."

„To by na silnici zůstaly nějaké stopy!"

„Pršelo."

„Přesto!"

Šli se přesvědčit.

„Tadyhle! Koukni! To vypadá na sedřelý modrý lak!"

Byl to sedřený modrý lak. Dopravní policisté to později potvrdili. Našli i nepatrná

zrnka zeleného laku. Odpovídaly barvám zničených vozidel. To již vešlo ve známost, že



osobní vůz patřil hotelu Koráb a ze slisované karoserie vyčnívá lidská noha. Podle boty

ženská noha. Stačilo posunout odtrženou střechu kabiny citroënu.  Nákladní auto patřilo

pekařství Tomš, bylo čerstvě evidováno jako odcizené, po zloději však nebylo památky.

Snad uvízl někde v té hromadě zmačkaných plechů a pneumatik.

S konečným verdiktem čekali na příjezd hasičů a vyprošťovací techniky. Silnice

byla v tom úseku uzavřena a doprava do města vedena oklikou.

O dvě hodiny později bylo vyproštěno tělo Kláry Lerchové.

Jiné nenašli.

Závěr  byl  nasnadě,  nejednalo  se  o  běžnou  dopravní  nehodu,  nýbrž  o  závažný

trestný čin.  Zabití.  Možná přímo vražda,  pokud se prokáže záměr.  Vražda spáchaná

nákladním autem odcizeným k tomu účelu.  K prvnímu upřesnění kvalifikace trestných

činů často dochází  s  kratším časovým odstupem..  Řidič nákladního auta musel  vědět,

kudy hotelový vůz pojede. Patrně na tom vhodném místě nebo v jeho blízkosti vyčkával.

V tom směru bylo orientováno vyšetřování, pátrali po možných svědcích a souběžně se

rozbíhalo šetření, které mělo ověřit alibi všech zaměstnanců hotelu.

Nedávná vražda Barbory Borské,  zaměstnané a bydlící  v  hotelu Koráb a smrt

ředitelky a spolumajitelky hotelu Kláry Lerchové splynuly v jeden případ.

Svědky nehody nenašli. To konstatovali později a celkem s tím počítali. Pokud si

zdemolovaných  vozů  pod  silnicí  někdo  povšiml,  nechtěl  se  vystavit  zdlouhavému

vyšetřování a případné odplatě pachatele nebo jeho společníků. Ono se nikdy neví, co vězí

za zdánlivě  běžnou havárii.  Někteří  řidiči  připustili,  že  projížděli  kritickým místem v

době, kdy obě vozidla již ležela na dně rokle, z osobních aut tam nebylo vidět, navíc ten

úsek vyžadoval zvýšenou pozornost. Na tom něco bylo. Jednalo se o přímo ideální místo

k realizaci podlého záměru.

Do hry vstoupila a hlavní role se ujala kriminálka.

Na  místo  nehody,  které  bylo  místem  vraždy,  se  dostavil  inspektor  Just  s

nepočetnou suitou. Spíš symbolicky,  vyšetřování již probíhalo,  ale jeho podřízení  měli

bohaté zkušenosti se zajišťováním stop, kterým nemusela být vlastní pouze bezprostřední

souvislost s dopravní nehodou.
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Stáli  nebo popojížděli.  Doprava v centru kolabovala,  na křižovatce  u mostu se

převrátilo přetížené pivovarské auto, několik sudů na to doplatilo,  na vozovce se mezi



obrubníky vršila pěna. Přejít z chodníku na chodník znamenalo urousat si nohavice a být

celý den cítit po pivu.

„Taková  škoda,“  prohodil  inspektor  Plevák.  „Minulý  rok  obdobně  havarovala

mlékárenská cisterna, Ulice byla plná mléka.“

„Vzpomínám si.“

„Černá díra," prohodil inspektor Plevák, když se blížili k hotelu, upnul se již zase

k případu, jehož kontury zatím znali pouze orientačně.

„A v ní tři mrtví," řekl inspektor Čemus.

„Dva naráz.“

„To není úplně jisté."

„S kratičkým časovým odstupem. Obě vraždy mohl spáchat tentýž pachatel!"

„Na  to  bych  nespoléhal,"  řekl  Čemus.  „Proč  by  volil  komplikované  řešení  s

kradeným náklaďákem a fingovanou dopravní nehodou! Lerchová mohla jet jinudy."

„Také  nemusela  přijet  vůbec!  Případně  se  jí  mohlo  podařit  ujet,  kdyby  se

z protisměru blížilo jiné vozidlo. Na tom místě ovšem viděli daleko na obě strany.“

„Za Zdislavem Horalem šel vrah najisto?“mínil inspektor Čemus. „Vyčíhal si ho,

když chtěl odjet. Podle Hasila mohlo k vraždě dojít už večer. Z personálu někdo připustí,

že ho naposled viděl kolem šesté  večer v kuchyni. Jen se stavil něco sezobnout. Budou ho

krýt vůli Lerchové. Nevědí, že už to má také za sebou. Horal byl slídil. Na někoho z hotelu

něco věděl. Něco, na čem se dalo vydělat. Zkusil to s vydíráním a se zlou se potázal! Stejně

dobře se někdo ze zaměstnanců mohl dovědět, že na něho Zdislav donáší."

„To by hned nestřílel A už vůbec ne na hotelovém parkovišti! V hotelu jsou lidé

neustále v pohybu, alibi se tam obtížně ověřuje a skoro vždycky se v něm najde nějaká

díra po suku. Však to známe! Rozbil by mu hubu, nebo tak něco," řekl Plevák. „Ale

střílet? Zabíjet?“

„Spekulujeme," řekl Čemus, když vjížděli  na parkoviště za hotelem. Na čelním

skle se za stěračem zachytil javorový list. 

„První pozdrav od podzimu,“ prohodil Plevák.

„Vzkazuje nám, že si máte připravit zimní  obuv a rukavice,“ řekl Čemus.

Čekali shluk zaměstnanců, ale poblíž růžového fordu stál pouze Radim Hasil.

Místo pozdravů si vzájemně pokynuli.

Kriminalisté obhlédli růžové auto i mrtvého.

Začal Čemus: „Ví to už někdo?"



„V hotelu ne," řekl Radim Hasil. „Pokud se tam nezdržuje vrah. Ale celou dobu

mě sledují z posilovny."

„Je v hotelu hodně hostů?"

„Zájezd veteránů z Norska."

„Kolik?“

„Nemám spolehlivý přehled. Kolem dvaceti. Odhadem několik dalších hostů..“

„Jak to víte?"

„Podle zaparkovaných aut,“ řekl Radim Hasil. „Včera večer jsem se vrátil pozdě.

Tenhle růžový fešák tady stál, ale částečně ho krylo jiné auto. Kia. Otevřených dveří jsem

si nevšiml. Však byla tma. V baru se sešla vytrvalá parta, hrálo a zpívalo se tam dlouho

do noci."

„Proč to zdůrazňujete?" zajímal se inspektor Čemus.

„Nikdo neslyšel výstřel."

„To nevíme,“ vznesl námitku inspektor Čemus.  „Třeba výstřel někdo slyšel, ale

nedbal a přizná to Nebo ho nenapadlo, že se jedná o výstřel.“

Radim Hasil to připustil.

„Kde jste jezdil?"

„Po kraji."

„Široká odpověď."

Radim Hasil uvedl jména obcí, která si pamatoval. Některá vzbudila pozornost.

„Nezahlédl jste skříňový náklaďák s reklamou pekárny Tomš?"

„Nevzpomínám si."

„Někoho jste sledoval?" zapojil se inspektor Plevák.

„Neúspěšně."

„Ujel vám?"

„Ujela."

Čemus položil konkrétní otázku: „Klára Lerchová?"

„Jak vás to napadlo?"

„Kde vám ujela?"

„Domníval jsem se, že jede k hotelové lesní dependenci, ale odbočku minula. Jenže

na silnici  vycouval přívěs s kulatinou a ještě nakládali.  Trčel jsem tam nejméně čtvrt

hodiny."

„Později uvedete do protokolu časové údaje. Mohou být důležité.  Lerchová jela



sama?"

„Vzadu seděla dívka. Holčička."

„Jak byla stará?"

„Pět. Možná šest."

„Máte představu, kam Lerchová jela?“

„Ani nejmenší.“

„Později se k tomu vrátíme,“ řekl inspektor Čemus. „V noci srazil Lerchovou do

rokle ukradený pekařský náklaďák. Řidič ho také poslal do rokle a vytratil se. Stopem

nejel. Pravděpodobně měl společníka.“

„Nebo připravený jiný dopravní prostředek,“ řekl Radim Hasil.

„Nějaký jste viděl/“

„Nevím, kde k nehodě došlo.“

Dostalo se mu poučení, podložené silniční mapou.

„Nevzpomínám si,  že  v těch  místech  něco  stálo,“  řekl  Radim Hasil.  „Vrah  by

stejně nenechal auto na očích.“

„Proč zrovna auto?“ zasáhl inspektor Plevák.

„Motorový člun by mu nebyl moc platný.“

„Tři  mrtví  během  několika  dnů,  to  je  na  jeden  menší  hotel  zatracená  porce

smůly,“ prohlásil inspektor  Čemus. „Nejeden hotel by to položilo. Znal jste ho?“

Nemusel upřesňovat, stále hleděli na mrtvého. Nebo se snažili hledět někam mimo,

ale stáli blízko růžového fordu.

„Vypadá to, že se střílelo zblízka,“ podotkl inspektor Plevák. „Ale zase ne úplně

zblízka. Záleží  také na ráži  zbraně. Zřejmě se nestačil  pokusit  o obranu. Ta ruka na

volantu... Troufám si hádat, že svého vraha znal.“

„Nebo  vražedkyni,“  podotkl  Radim  Hasil  záměrně.  „Když  rovnoprávnost,  tak

rovnoprávnost.“

Inspektor  Čemus  nepatrně  pohnul  koutkem  úst.  Nesouhlasil,  nebo  mu  vadila

přítomnost  Radima Hasila.  Byl  sice  od fochu,  ale  přece  jenom pouhý civilista.  Navíc

svědek a vzato do důsledků, jeden ze stádečka potencionálních podezřelých.

Radim Hasil si toho byl vědom a pokusil se urovnat hladinu emocí: „Střelba na

libovolnou vzdálenost by neměla mít nic společného se střelbou na libovolný terč.“

Příliš situaci nevylepšil, následovalo trojhlasné mlčení.

Sledovali, jak policisté ohraničují prostor před zraky zvědavců. Radim Hasil nic



jiného  dělat  nemohl  a  nesměl,  kriminalisté  na  tom  byli  v  podstatě  stejně,  vyčkávali

příjezdu lékaře a technické skupiny, stále ještě měla co dělat u dopravní nehody, která

nehodou nebyla.

Inspektor Plevák netrpělivě zopakoval Čemusovu otázku: „Znal jste ho?“

„Při příjezdu se vnucoval jako nosič a kuřák.“

„Pochybuji,  že  si  někdy koupil  jedinou cigaretu.  Vždycky jenom žebral.  Už si

nezapálí“

„Také žadonil o zapalovače,“ dodal Čemus. „Sbíral je.“

„Kradl?“

„To nelze vyloučit.“

„Vy jste ho znali?“

„Znali," pronesl Čemus se zřetelným odstupem. „O mrtvých jen v dobrém, ale

někdy je  těžké tu  pokryteckou zvyklost  akceptovat.  Měl  špatnou pověst,  proto neměl

žádné přátele. Podrazník, žalobníček, donašeč.“

„Nikdy mu nezkřivili ani vlas na hlavě?"

„Několikrát," připustil Čemus.

„Stěžoval si?“

„Na policii ne."

„Někde jinde?"

„To už je mimo naši kompetenci“' řekl Čemus způsobem, který zapovídal další

rozvíjení debaty o povaze zastřeleného kotelníka. Možná v tom směru opravdu nezískal

dostatečný přehled. Postrádal příčinu.

Na parkoviště vjela sanitka, v těsném závěsu policejní vůz.

„Doktor," pravil Plevák zbytečně.

Sanitkami nepřijíždějí doručovatelé.
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Hotel  je  složité  soukolí,  schopné  existovat  určitou  dobu  zcela  automaticky,

zaběhlým způsobem, samospádem. Ale všeho do času. Jakmile nastane první zadrhnutí,

vznikají a narůstají komplikace. V menších hotelech postupuje rozpad systému rychleji.

V Korábu měla všechno pod palcem Klára Lerchová. Finance i provozní otázky.

Spoléhala  na  Barboru  Borskou,  oddanou,  spolehlivou  a  uctivou,  ale  nepříliš  bystrou.

Nehrozilo akutní nebezpečí, že nahlédne ovoci pod slupku. To s Klímovou musela jednat



opatrněji,  byla  to  liška podšitá.  Valné  nebezpečí  nehrozilo  ani  od  Nataši  Cylindrové,

zahleděné do svých půvabů a životních standardů, měla všechno dosyta. Téměř všeho.

Snad  kromě  toho,  co  některé  ženy  pokládají  za  nejdůležitější,  její  rodinný  život  se

vyznačoval mnohými svérázy. Snažila se o udržení prestiže a společenského postavení,

jenomže velké peníze mají i  stinnou stránku. Přitahují  příživníky a licoměrníky obou

pohlaví. Slušné lidi spíš odrazují. Někdy nepodloženě. Nespravedlivě.  Ne každý bohatý

muž je darebák, podvodník nebo zloděj.

Dušan Cylindr žil  jen  pro podnikání,  hromadil  jmění  a  vliv,  protože  jmění  je

základním stavebním kamenem vlivu a vliv zase pomáhá k penězům. Všude měl svoje

lidi. Konexe. Včetně nadnárodních korporací. V úřadech, v bankách. Vazby postavené na

penězích nebo nezřetelně propletených pavučinách, v nichž platilo odvěké: Něco za něco.

Mlč a ber. Až přijde vhodná doba, oplatíš přízeň přízní!

To byl okázalý, ale studený, snad až mrazivý a někdy nebezpečný svět Dušana

Cylindra,  protínající  pět  kontinentů.  Peněz  se  v  něm  točilo  množství,  lidského  tepla

pramálo. Pokud zatoužil po intimitě soukromí, nacházel ji na dvou kontinentech. Svým

milenkám ovšem dopřával dlouhou dovolenou, také si potřeboval odfrknout. V cizině si

připadal  jako doma.  Doma se  stále  víc  cítil  jako cizinec.  Proto  rodnou hroudu příliš

nevyhledával. Na všechno tam měl schopné, spolehlivé lidi.

Také  manželku  Natašu,  schopnou  všeho.  I  jasnozřivé  prozíravosti,  vedoucí  ke

sporům a výčitkám.

To vše se na určitých místech vědělo.

Téměř vše znali  také kriminalisté,  vyšetřující  tři  vraždy. Dušan Cylindr a jeho

žerna měli většinový podíl na hotelu. Už to stačilo, aby se ocitli v epicentru dění.

Přibližně ve stejné době, kdy Radim Hasil objevil mrtvého muže, byla do hotelu

Koráb telefonicky doručena zpráva o smrti Kláry Lerchové. V kanceláři zesnulé ji přijala

recepční  Klímová.  Zhroutila  se  do  křesla  a  zírala  před  sebe  nevidoucím  pohledem.

Nevězela v něm žádná velká lítost, převažovalo existenční ohrožení. Lerchovou v oblibě

neměla, však také proč, hrabala pod sebe příliš okatě, ale kdyby se vedení hotelu měla

chopit Nataša Cylindrová nebo na ní závislý dosazený člověk... Lerchová a Cylindrová.

Jejich vztah se rovnal vztahu dvou strun, napjatý na houslích. Hrály tutéž melodie, ale

každá v jiné tónině.  Dvě rovnoběžky mohou vést stejným směrem třeba půl století, ale

nikdy se nesblíží. 

Tak to Klímová viděla. Vyrušilo ji nesmělé klepání.



„Ano,“ zvolala rozechvělým hlasem.

Nahlédl důchodce Tvrdoň, zaskakující za pár šprdlíků v recepci.

„Paní ředitelka tady není?"

„Není." Tichounce, rovnajíc si tu skutečnost v hlavě, dodala: „A nebude.“

„Dlouho?“

„Už nikdy.“

„To je nemilé," pronesl vycepovaný hotelový matador.

„Co potřebujete?"

„Na parkovišti se něco stalo."

„Bouračka?"

„Něco  horšího,“  pronesl  Tvrdoň  vyplašeně,  měl  v sobě  zafixované  instinkty,

policisté v hotelu, to vždycky znamenalo potíže. „Motají se tam policajti a jeden náš host.

Přijela sanitka. Všichni se točí kolem růžového auta našeho kotelníka."

„Zajděte tam, pane Tvrdoň," požádala Klímová sklesle. „Nenápadně! A zavolejte

mi! Ihned!"

Tak rychle to nešlo, ozval za pár minut.

„Kotelník Horal sedí za volantem, ale je po smrti."

„Co se mu stalo?"

„Někdo ho zastřelil."

„To snad není pravda," vydechla Klímová zoufale. Představa existenční katastrofy

nabývala konkrétních obrysů. Hotel je složité soukolí. Skoro jako orloj.  Vždycky něco

trochu drhne, vždycky se vyskytnou události, které je radno držet za všech okolností pod

pokličkou. Aby to tam zůstalo, byla nezbytná jednotná linie a soudržnost. Jenomže tři

mrtví  v  kratičkém  časovém  rozmezí,  to  by  kdekoli  ve  světě  položilo  na  lopatky  i

pětihvězdičkový Grandhotel.

Ač  krajně  nerada,  usoudila,  že  není  vyhnutí,  později  by  mohla  čelit  mnoha

výtkám. Spojila se s Natašou Cylindrovou.

Uslyšela strohý dotaz: „Co máte, Klímová?"

„Malér!"

„Váš?"

„Náš."

„Náš, náš! Co to melete, ženská?"

„Lerchová je po smrti. Měla nehodu."



„A do prdele," ulevila si Cylindrová. „Kde jezdila?"

„To mi nesdělili. Včera odjela hotelovým formanem."

„Sama?"

„Neviděla jsem ji odjíždět," vyhnula se Klímová pravdivé odpovědi, domnívajíc

se, že mazaně. „Ráno jsme ji marně čekali."

„Děkuji za informaci."

„Počkejte, to není všechno," pronesla Klímová spěšně. „Na parkovišti za hotelem

zastřelili Zdislava Horala. Toho dotěrného chlapa z kotelny! Personál ho měl plné zuby.

Donášel Lerchové."

„Mně také," pravila Nataša Cylindrová inkvizitorsky. „Podezříváte snad někoho

z personálu?“

„Většině zaměstnanců nevadil. V každém prostředí se najde nějaká krysa. Údajně

dřepí v tom svém strašném růžovém autě..."

„Jak může mrtvý sedět v autě?"

„Za volantem," doplnila Klímová pro upřesnění, hodně se přemáhala, aby udržela

vyladěný tón.

„Jak to víte?“

„Poslala jsem tam Tvrdoně, umí být nenápadný.“

„To je ten pravý,“ pronesla Nataša Cylindorová, aniž by podala vysvětlení. Vzala

si oddechový čas.

Klímová vyčkávala.

Uslyšela postesknutí: „Jestli jsem to nepředvídala!"

„Co jste nepředvídala, paní Cylindrová?"

„To  neplatilo  vám!  Poslouchejte,  Klímová,  pokud  to  půjde,  držte  se  stranou!

Raději s nikým moc nemluvte," nabádala Cylindrová. „Nenápadně instruujte spolehlivé

lidi z personálu."

„Pokusím se."

„Přijedu," pravila Nataša Cylindrová.

Znělo to jako hrozba.

Klímová rozhodně nezamýšlela nabádat k čemukoli personál. Ráda by se držela

stranou. Nejraději by se zahrabala metr pod zem. Úplně nejraději by se zakuklila jako

kudlanka nábožná a přečkala zimu. Nebo jako chroust a vydržela v izolaci roky. Věděla,

že to nepůjde.



A nešlo to.

Někdo  zaklepal.  Neměla  sílu  pohnout  se,  promluvit.  Klika  cvakla,  dveře  se

otevřely, vstoupili dva muži. V civilním oblečení, ale o jejich profesi by nezapochybovala,

ani  když  je  viděla  poprvé.  Hovořila  s  nimi  ohledně  Barbory  Borské.  Za  jejich  zády

zahlédla policejní uniformu. Představila si, že stojí na okraji propasti, které nedohlédne

dna.

Inspektoři Čemus a Plevák zahájili vyšetřování.
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Následoval standardní postup.

Vyšetřování okolností smrti Kláry Lerchové. Vyšetřování vraždy Zdislava Horala,

malého  tlouštíka  a  sběratele  zapalovačů,  obecně  podezřívaného  z donašečství.  S

kriminálkou ovšem nespolupracoval a podle očekávání žádná instituce nepřiznala, že mu

vylepšovala živobytí. Pokud jeho aktivita přesáhla hotelové teritorium.

Prohlídka Horalova bytu přinesla překvapení, které zase nebylo až tak velké. Žil

čistě, prostě, skromně a šetrně, ve spořitelně měl na horší časy naspořenou pozoruhodnou

rezervu. Kdyby úspory pořídil  ze svého současného příjmu a  každý měsíc dal stranou

polovinu příjmu, by musel pracovat šedesát roků. Jeho sbírka zapalovačů čítala přes tisíc

kusů, ale laickým odhadem jen dva tři měli větší cenu. Ostatní byl běžný korunový šunt

na jednorázové použití.

Konstatovali  předpoklad: Vydíráni!  Byla to však pouze jedna z možných verzí.

Musel by vydírat hodně lidí nebo jednoho bohatého člověka.

Nasnadě bylo jméno Dušan Cylindr.

Potažmo Cylindrová. Ta se jevila jako snadnější kořist pro vyděrače.

V hotelu byly zabaveny počítače, zapečetěny kanceláře, zapečetěn byl byt Karly

Lerchové. Vlastnila ještě jeden, garsoniéru v Praze, o které v hotelu nikdo nevěděl. Tam

byly dodatečně nalezeny důkazy, že Klára Lerchová - řečeno slovy recepční Klímové -

skutečně hrabala pod sebe. Byla tajnou podílnicí  menšího,  nadmíru výnosného hotelu

v Průhonicích.

Proběhly předběžné výslechy všech zaměstnanců hotelu Koráb. Včetně personálu

posilovny, zrzečky Tamary a muže s černou pletí jménem Caliwoto Joshua Otonokwe,

Aneb: Osmička.  Ten samozřejmě trval  na tlumočníkovi,  ale  kde ho vzít!  Nakonec od

svého požadavku na radu zrzečky Tamary milostivě upustil. Ta lištička si uměla poradit.



Informace se podivně křížily.

Klára Lerchová se těšila respektu, nikoli oblibě.

Majitel  růžového  auta  Zdislav  Horal  se  naopak  stal  otloukánkem.  Nikdo  jej

nešetřil,  všichni věděli,  že s nechutí pracoval a s chutí slídil.  Vrchnímu Koroptvičkovi

donášel na servírky a kuchyňský personál, Lerchové a Borské na Koroptvičku, Klímové

na Borskou, Borské na Klímovou, Lerchové na všechny zaměstnance a Nataše Cylindrové

na Lerchovou.

Pouze dlouhonohá servírka Oldřiška se  jen tak bokem zmínila  o  jeho sporu s

Osmičkou z posilovny.

„Pohádali se. Příčinu neznám, ale domýšlím se. Dokud mu Osmička říkal, že je

kopyto, jenom se řehtal, ale když mu začal vyhrožovat, protože leze za Tamarou, byl oheň

na střeše. Naštěstí se objevila Lerchová."

„Napomenula je?“

„I mlčení může být velice výmluvné."

„Ví tohle někdo z personálu?"

„Všichni," prohlásila dlouhonohá Oldřiška. „Hotel je jedna velká drbárna!"

„Vy jste u toho byla?"

„Vypravovala mi to Barbora. Jako Borská. Ta, kterou..."

„Nelze všemu věřit."

„Ale můžeme to roztrubovat dál," uzavřela tu kapitolu dlouhonohá Oldřiška, stále

ještě dost mladá na to, aby viděla svět jako jednu náramnou legraci. Nezdálo se, že by se

jí dvě násilná úmrtí v bezprostředním okolí výrazněji dotkly.

Klímová, oficiálně recepční, připustila podezření, že Klára Lerchová hrabala pod

sebe, ale dělala to tak mazaně, že případná kontrola by postihla Barboru Borskou, která

možná něco tušila,  nedokázala  se  však vzchopit  k  odporu.  A možná se  také  trošičku

přiživovala. Tichá voda břehy mele.

Nebylo jí sděleno, že účetní doklady hotelu byly shledány v naprostém pořádku.

Nataša Cylindrová váhavě a značně nonšalantně sdělila, že již delší čas sledovala

dění v hotelu s nelibostí a podezřením, hledala způsob, jak se dobrat pravdy, ale nenašla

nenápadné řešení, které by neskončilo skandálem a skvrnou na dobrém renomé  hotelu.

Již před časem informovala na dálku manžela jako třetího podílníka, ten však neprojevil

výraznější zájem. Natož aby ohledně nějaké ženské z malého venkovského hotelu spěchal

na  první  letadlo  do  Evropy.  Politická  situace  ohrožovala  jeho  investice  v  rovníkové



Africe, japonská měna kolísala v návaznosti na občasné záchvěvy měny čínské a investice

na jihoamerickém kontinentu nevynášely podle původních předpokladů.

Dušan Cylindr dal manželce kusou radu: „Zbav se Korábu!"

Připustila, že o tom uvažovala, ale samotná transakce byla nad její síly. Většinou

jednoho hlasu zamítla nápad obrátit se na advokátní nebo realitní kancelář, zamýšlený

prodej  by  okamžitě  vešel  ve  známost  a  prodejní  cena  hotelu  by  začala  inklinovat  k

hodnotě děravého kajaku.

Téměř všechno věděli také kriminalisté.

„Informovala jste manžela o současných událostech?“

„Delší  čas je vzájemná komunikace přerušená, manžel se plaví kolem Hornova

mysu.“

Nevyvraceli jí to.

Tři  vraždy  najednou  ovšem  řešili  poprvé.  Dokonce  tři  navzájem  propojené

vraždy! Pupeční šňůrou byl hotel Koráb, v němž byl ubytovaný Radim Hasil, k němuž se

z bohatého čeřenu informací dostaly pouze drobečky.

Zcela  cíleně  mu  bylo  sděleno,  že  Zdislav  Horal  byl  zastřelen  pistolí  ráže  šest

pětatřicet a doporučeno, aby dával pozor, kdyby čistě náhodou potkal člověka, který by

takovou pistolí disponoval. Neboť se dalo jen nesnadně odhadnout, kterým směrem se

začne ubírat vrahův hněv.

Nevykázali Radima Hasila z města, dokonce ani nenaznačili, že by se měl raději

vrátit do metropole a šmírovat záletné paničky.

Jako další možný terč se cítil sám. Příliš mu to nevadilo.

Kdo s čím zachází...
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„Volaný účastník je nepřítomný,“ opakovaně sděloval tvrdohlavý mobilní telefon

indiferentním elektronickým hlasem.

Volaným  účastníkem  byla  ovšem  účastnice.  Zita  Roštová,  herečka  místního

divadla a klientka Radima Hasila. Její nedostupnost mohla vyvěrat z mnoha pramenů,

ale málo platné, pochybnosti budila. Nejistotu, obavy. Nepochybně se k ní donesla zvěst o

smrti Kláry Lerchové a veřejnosti sotva unikla vražda na hotelovém parkovišti.

Jako logičtější se jevilo, kdyby sama projevila zájem o setkání.

Neučinila to.



Divadlo se toho dne změnilo v zakonzervovanou pevnost,  plnou krásných iluzí,

dramatických peripetií a účinných odpočívajících rekvizit.  Prázdné divadlo. Dovolat se

zaměstnanců bylo  složité. S loutkovými divadly to bylo snadnější, na noc pověsili  loutky

do skříně a drželi je pěkně pohromadě. 

Na vstupních dveřích divadelní kavárničky stálo vybledlé sdělení  Dnes sanitární

den Zítra vás rádi obsloužíme.

Čekat do zítřka nebylo ideálním řešením. Kde se střílí, tam se umírá. Radim Hasil

zamířil k domu s historicky cennou postelí, v níž nocoval slovutný vojevůdce.

Tři okna bytu Zity Roštové vedla na tři světové strany a všechna zářila. Volaný

účastník však stále nebyl přítomný.

Ústředním bodem rozrůstajícího se případu se stal hotel Koráb, Radim Hasil se

rozhodl k návratu. Parkoviště bylo téměř prázdné, několik hostů narychlo opustilo hotel.

V  posilovně  se  posilovalo,  ozářená  okna  se  staženými  žaluziemi  vrhala  na  asfalt

rovnoběžně  šrafované  pruhy.  Před  dveřmi  stálo  několik  jízdních  kol  a  motocykl  s

přívěsným vozíkem.

Vzpomínka  na  letitou  turistku  z  rozhledny  byla  snad  jediným  úsměvným

okamžikem toho dne. Možná se po Stvořidlech a Haškově hlavě pod Lipnicí rozhodla

udělat něco pro vlastní fyzickou kondici.

Hotelová  jídelna  byla  téměř  plná  a  hlučela  tlumeným  ruchem.  Tak  nějak  se

chovají vzdálení příbuzní pozůstalí v domě sebevraha. Seděli tam neomalení lidé, kteří

evidentně přišli na výzvědy. Nepochybně si uvědomovali, že policie prostor monitoruje,

ale nevadilo jim to.

Blízko  vchodu seděl  u  stolku  pro  dva  elegantní  třicátník  snědé  pleti  s  pečlivě

zastřiženým černým vousem, vroubícím výraznou snědou tvář. Před osmdesáti roky by

jej považovali za sňatkového podvodníka. Dlouho se nedokázal domluvit s  dlouhonohou

servírkou Oldřiškou, nakonec však dospěli k jakémusi kompromisu.

Značně proškrtaný jídelní lístek přinesla s utrápeným výrazem i Radimu Hasilovi.

„Špatná domluva?" projevil pochopení.

„Špatná. Zřejmě neumí pořádně číst."

„Naše písmo?"

„Nevybral  si  ani  z  jídelního lístku v angličtině,"  postěžovala  si.  „Mluví  trochu

anglicky, trochu německy."

„A vy?"



„Stejně špatně."

„Ubytoval se v hotelu?"

„Taxi ho přivezlo před hodinou," odpověděla dlouhonohá Oldřiška. „Už volala."

„Kdo?"

„Klímová."

„Kam?"

„Přece na policii! Po té ranní nepříjemnosti tady vládne strach."

Nepříjemnost... Ó ty bezstarostné mládí! S tím strachem ovšem nepřeháněla. 

Nepříjemnost; zatraceně učesaný eufemismus pro vraždu.

„Kuchař povídal, že Horal možná seděl v tom autě celou noc!“

„Živý? Nebo mrtvý?“ řekl Radim Hasil.

„Mrtvý! Proč by seděl v autě živý?“

„Také mě to  napadlo,“  řekl  Radim Hasil.  Věděl,  že  podle  lékaře  nastala  smrt

kolem dvaadvacáté hodiny, soukromé očko měl není informační kancelář. 

Než mohli pokračovat, vstoupila čtyřčlenná kohorta.

Cizinecká policie.

V jídelně nastalo absolutní ticho. Radim Hasil slyšel i mouchu bzučící na okně.

Kdyby zabzučela maličko hlasitěji, možná by z jejího vytrvalého nářku vyrozuměl, na co

si stěžuje.

Krátký zdvořilý rozhovor přerušilo prověřování cizincových dokladů, následovala

stejně pokrytecky zdvořilá omluva a odchod policistů.

Když  dlouhonohé  stvoření  zvané  Oldřiška  přineslo  Radimu  Hasilovi  večeři,

důvěrně tichým šepotem sdělilo, že cizinec je francouzský obchodník s vínem.

„Ale vypadá jako Arab! Jako většina těch imigrantů. Nezdá se vám?"

„Měl jsem spolužáka," řekl Radim Hasil s myšlenkou, jak snadno klíčí xenofobní

podhoubí, „který se podobal tehdejšímu filipínskému ministerskému předsedovi."

„A chudák," povzdychla dlouhonohá Oldřiška.

Možná litovala filipínského ministerského předsedu.
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Noc jako pytel.

Temná obloha. Bez hvězd, bez měsíce.

Krátce  před  dvaadvacátou  hodinou  utonulo  město  ve  tmě.  Pohaslo  veřejné



osvětlení,  s  tmou splynula  okna.  Zářila  pouze  okna  v  nemocničních  pavilonech  a  na

vysokých nádražních sloupech, kde okamžitě naskočily rezervní zdroje.

Následně dopadly na asfalt první dešťové kapky.

Samozřejmě dopadly i na střechy, na trávníky a na chodce, ale to podporučíku

Kmochovi nevadilo seděl v hlídkovém autě, vnímal běžný komunikační ruch na policejní

lince a hleděl na asfalt. Sedíce za volantem sledoval dlouhou Hlavní třídu, ve které se toho

večera veřejné osvětlení neprobudilo vůbec v důsledku havárie, způsobené výkopovými

pracemi. Lžíce bagru to vzala z jedná vody načisto. Zeminu,  plynové potrubí neoznačené

barevnou fólií, nechráněný elektrický kabel. Šlendrián bagristy odhalil šlendrián firmy,

pracující v těch místech v dávnější i nedávné minulosti. Snaha ušetřit na maličkostech

vedla k rozsáhlým ztrátám.

Pro dopravu uzavřenou Hlavní třídu najednou neozařovala ani okna, reklamní

poutače  a  některé  spoře  osvětlené  výlohy.  Všechno  tonulo  ve  tmě.  Projíždět  mohly

autobusy městské dopravy, a to ještě pouze ve směru do centra. Z centra musely oklikou.

Tu a  tam nějaké to  světýlko cudně zablikalo.  Baterky,  petrolejky,  svíčky.  Za jedním

oknem se rozsvítil sedmiramenný svícen.

Do střechy vozu bubnovaly paličky deště. Nemazlily se s tím, hrály pěkně forte.

Žádný pohyb, žádná světla. Něco tam však bylo.

Dopravní značky.

Ty nouzově instalované. Dokonce pěkně při zemi.

„Klídek,“ konstatovala nadporučík Slámová. Tvářila se spokojeně, ve skutečnosti

však dávala přednost pohybu. Akci. Stojaté vody nemilovala. Dráždil ji klid, se kterým si

nerozuměla, za nímž tušila skrytá nebezpečí. Déšť skoro uvítala. Když už vládla nuda,

tak se začalo dít aspoň něco. Pršelo.

„Klídek," souhlasil podporučík Kmoch. „Má to háček!"

„Háček?” opáčila. „Hák! Na ten bys chytil sumce!“

„Proč bych chytal sumce? Nejím ani kapra!”

„Chytat můžeš, jíst nemusíš!”

„Proč bych chytal, když ryby nejím?“

„Podaroval bys potřebné pocestné.”

„Leda tak,” reagoval na svéráznou úvahu podporučík Kmoch, jemuž byl vlastní

sklon k vyrovnávání sociálních rozdílů. I některého bezdomovce občas obdaroval. „Nic

nevidíme! Na opačném konci ulice můžou naložit na valník trafiku a bez potíží ji odvézt  i



s trafikantkou.”

„Co by dělala v trafice tak pozdě!”

„Třeba inventuru.”

„Potmě?”

„Nemohla vědět, že dojde k výpadku,” řekl podporučík Kmoch. „Neměl bych ulicí

aspoň projít?”

„Vyplašil bys ho.”

„Koho?”

„Zloděje dopravních značek,” definovala nadporučík Slámová. „A zloděje vůbec.

Dneska budou mít žně!”

„Ale  počestní  občané  by  viděli,  že  policie  bdí,”  pravil  podporučík  Kmoch  s

kamennou tváří. Tu už uměl, jako každý zkušenější policajt.

„V téhle tmě nikdo nevystrčí ani nos.” Musela mít navrch. Jako většinou. Měla

vyšší hodnost, byla starší a byla žena. „Kdyby někdo musel vyjít na ulici, jenom bys ho

vylekal.”

V té vteřině se město začalo probouzet z krátkého spánku, světla začala postupně

naskakovat. Zároveň začala sháňka po strážcích zákona.

„Volali z kiosku na autobusovém nádraží. Nějaká opilá ženská se tam neodbytně

dožaduje  piva  na  dluh  a  obtěžuje  cestující.  Jestli  to  není  Jolana  Fousová.  Zatím  se

nevrátila do léčebny.”

„Jedeme,”  ohlásila  nadporučík  Slámová.  Upozornění  vzala  v  potaz,  Jolana

Fousová s oblibou utíkala ze zdravotnických zařízení a se spoustou absurdních výmluv se

zase vracela. Nikoli s vědomím, že učinila něco nesprávného. Vracela se, když klesla úplně

na dno. Zmatená, bezradná, otupělá.

Na druhém konci Hlavní třídy právě zahýbal do uzounké uličky mezi domy muž,

nesoucí  v  rozměrné  látkové  tašce  čtyři  dopravní  značky,  nouzově  instalované  na

východním konci Hlavní třídy. Posléze zvolnil a když dospěl ke svému autu, uložil je do

zavazadlového prostoru k mnoha dalším.
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Byla to Jolana Fousová.

Nádraží  patřila  mezi  její  oblíbená  teritoria.  Železniční  i  autobusová.  Někdy

dokonce  nastoupila  do  vlaku  a  vystoupila  tam,  kde  ji  průvodčí  vysadil  jako  černou



pasažérku. Bez dalších důsledků. Proč si zbytečně komplikovat život, nějaký ten černý

pasažér dráhu nezruinuje. O to se již beztrestně postarali jiní čímani, kteří ji rozdrobili

na několik menších podniků.

Prodavačka v kiosku Jolanu Fousovou znala. V dozrávajícím mládí pracovaly ve

stejné dílně. Když ráno spěchaly do práce, říkaly, že jdou do šití. Kdyby se jich tehdy

zima zeptala, co dělaly v létě, shodně by odpověděly, že teplé spodní prádlo.

Jolana Fousová však již nástupiště opustila.

„Kam šla?" uťala nadporučík Slámová s netajeným rozmrzením.

„Jo,  má  drahá,"  pravila  rozevlátě  prodavačka  Hedvika  Horová,  dáma  s

junonskou  postavou,  manželem  dobrákem  a  dvěma  páry  dvojčat,  které  tam  ovšem

nebyla.  Dívala  se  doma  na  televizi  se  třemi  nevlastními  sourozenci,  které  rodiče

adoptovali.  Invalidní  otec  tak  měl  postaráno  o  zábavu.  Horovi  se  brali  opožděně,  na

svatební cestu jel každý zvlášť. Ten druhý hlídal doma první dvojčata.

Nadporučík  Slámová  měla  na  jazyku  výtku,  že  není  její  drahá,  na  důvěrná

oslovení si nepotrpěla, ale nechala to plavat a zeptala se, kam Jolana Fousová šla.

„Dozadu," sdělila  prodavačka a naznačila rukou směr.  „Přes  koleje!  Jednou ji

nějaká lokomotiva sebere!"

„Dostali jsme hlášku, že obtěžovala cestující."

„Dneska si počínala dost agresivně."

„Žádné cestující nevidím!"

„Odjeli brněnským rychlíkem."

„Jolana zůstala?"

„Chtěla nastoupil, ale průvodčí byla metr, nepustila ji do vlaku. Podnapilí jsou z

přepravy  vyloučeni.  Povídala  ta  průvodčí.  Slyšela  jsem ji  na  vlastní  uši.  Ječela  jako

zjednaná."

„Však si ji proto zjednali,  aby nepustila do vlaku kdejakou obejdu," prohlásila

nadporučík Slámová. „Fousová, když má přes míru, dovede být hodně nepříjemná.“

„Zrovna  jsem  si  vzpomněla  na  senzační  anekdotu,"  prohlásila  prodavačka  a

předem se rozesmála. „Z mezinárodním rychlíku volali na nejbližší nádraží, aby zavolali

policajty,  že  odhalili  černého  pasažéra.  Policajti  se  přihnali  na  nádraží,  ale  z  vlaku

vysadili Afričana, který u nás hrál fotbal."

„Hahaha," napodobila smích nadporučík Slámová,  která anekdoty nebrala.  Už

vůbec  ne  ty  o  policajtech.  I  když  v tom  byli  nevinně,  jen  jako  pasivní  aktéři.  „Jak



vypadala Jolana?"

„Zbědované."

„To se už brzo vrátí do nemocnice."

„Jen aby," zapochybovala prodavačka. „Nevidím ji tady ráda, kazí mi kšefty.“

„Zatím se vrátila pokaždé. Když neměla smůlu a někde jsme ji neodchytili. Jednou

dojela lůžkovým vozem až do Košic. Málem z toho byl mezinárodni skandál."

„Na jaře ji posunovač našel spát mezi kolejemi."

„Hm," udělala nadporučík Slámová.

„Hm,“ napodobila ji prodavačka. Nepříliš zřetelně provokovala.

Podporučík  Kmoch  se  k  probíranému  námětu  nevyjádřil,  seděl  v  autě  před

nádražím,  připravený  zasáhnout,  kdyby  to  tísňová  situace  vyžadovala.  S  Jolanou

Fousovou nebylo vždycky lehké pořízení.  Měla dlouhé ostré nehty, s oblibou škrábala,

kousala  a plivala.  Také byla  značně zlomyslná.  Možná z  pomstychtivosti.  Obvykle  se

vzadu v autě naschvál pomočila. A bývalo to i horší.

„Tak já projdu kolejiště," rozhodla se nadporučík Slámová.

„Dávejte pozor, má drahá, nákladní vlaky tady většinou nezastavují," varovala

prodavačka. „Nedáte si něco? Za čtvrt hodiny zavírám."

Zvolila  zdravou  pramenitou  vodu  z  Novohradských  hor.  Pro  případ,  že  by  si

Jolana Fojtová zase ustlala mezi kolejemi.

Neučinila to.

Nebo jí nadporučík Slámová nenašla.
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O kolejích se ráno mluvilo i na kriminálce.

„Kdo se pohybuje ve vyjetých kolejích,” pravil inspektor Čemus, jemuž se krátce

před tím dostalo od nadřízených ujištění, že může počítat s všestrannou podporou, ale s

mafiánským vyřizováním účtů si musí poradit sám, „snadno bloudí v kruhu. Řešíme tři

vraždy,  mezi  nimiž  existuje přinejmenším jedno pouto.  Tím je hotel  Koráb.  Pachatel

patrně pochází ze stejného prostředí nebo o něm dostává spolehlivé informace.”

„To  je  dobrý  nápad,”  poznamenal  inspektor  Plevák.  „Ale  nemůžeme  prstem

hrabat a špendlíčkem šťourat jenom v hotelu!“

„Až na to,  že spousta dobrých nápadů vede ke špatnému konci,”  řekl  Čemus.

„Nepokládejte  hotovou  teorii  za  hotovou.  Personál  ovšem  bude  v  tom  směru  řádně



vyslechnut. Od Klímové k poslední ficce z kuchyně. Případně i někteří hosté.”

„Kteří?“

„Zatím ti, kteří v Korábu bydlí delší dobu a byli tam ubytování v kritickou noc.

Pokud ještě budou k zastižení,“ rozhodl Čemus. „Ale prověřit musíme všechny- A pozor,

v hotelích občas přenocují lidé, jejichž jména nejsou v knihách hostů zanesená.“ 

„Místo  ficek  pracují  dneska  v  kuchyních  myčky  nádobí,”  podotkl  Just.  „Jsou

rychlejší,  spolehlivější  a  levnější.  Brambory  se  kupují  oškrábané,  rýže  předvařená,

zelenina zmražená. A hotelové pokojské? Ty se podle čerstvých zjištění střídají v Korábu

málem jako měsíce v kalendáři. Lerchová byla velice šetrná a náročná  zaměstnavatelka.

Nejdéle pracuje v hotelu Perclová. Skoro rok. Nová košťata sice dobře metou, ale i starší

vysavač odvádí spolehlivější práci.”

„Jenže si ničeho nevšimne,” upozornil Plevák. „Nic nám nepoví.”

„Hledejme  alibi.  Nenápadně!  Začneme  obvyklým  způsobem,”  řekl  Čemus.  „U

všech zavražděných.”

Just obrátil list: „Jak to vypadá s Klhůfkem?”

„Vypovídá  stále  totéž,  ale  pochopitelně  zatím  zůstane  ve  vazbě,”  řekl  Čemus.

„Dokud nebude uzavřen případ padělků. Pocházejí z ciziny, ale do oběhu je drobil zdejší

zdroj! Podezřelým je stále Hynek Maršál z Mrákova. Případ s padělky předáme, pro nás

jsou okrajovou záležitostí. Klhůfkův advokát zvolil novou taktiku. Předstírá ochotu ke

spolupráci a zároveň se pokouší dostat Klhůfka na psychiatrii.  Hlavní vinu svádějí na

Adama Cípa. Toho bychom náramně potřebovali. Klhůfkovi nahrává skutečnost, že byl

dvakrát hospitalizován už jako školák pro závažné poruchy chování a útěky z domova.

Proflákal  by  v  léčebně  rok  či  dva  a  vyhnul  se  trestu.  Ani  Klhůfek  ovšem není  naše

priorita. S událostmi kolem hotelu Koráb ho nic nespojuje.“

„Jedině pohřešovaný Adam Cíp,“ upozornil Just.

„Co spojuje s hotelem Cípa?“

„Tamara z posilovny.“

„To je tenká nitka!“

„Klhůfek se  mohl  rozejít  s Cípem ve  zlém,“ zmínil  se  Just.„Tvrdí,  že  měl  Cíp

někde před Vacovem připravené kolo, ale podle Cípové žádné nevlastnil.  Také jsme u

Cípů žádné kolo neobjevili.“

„Nezapomínej, že možná nejel domů,“ zasáhl Plevák. „Cípová syna od toho dne

neviděla a neviděl  ho ani  nikdo další.  Nemusel  mít  k dispozici  kolo,  nýbrž auto nebo



motocykl!  A  nemusel  jet  daleko!  V okolních  lesích  je  přece  stále  spousta  trvale

obydlených osad a samot“

„Ve výčtu ti schází parník primátor Ditrich,“ poštíval Plevák. „Cíp nemá na auto

řidičák, možná s ním ani neumí. Kdysi vlastnil motocykl, k dalšímu si zatím nepomohl.“

„Proč by po rozchodu s Klhůfkem nepoužil jízdní kolo, nejel do Strakonic!“

„Co by také hledal ve Strakonicích!“

„Hrál na dudy,“ řekl Plevák. „Nebo se jel podívat, jak vypadá fez. Kdysi je tam

vyráběli!“

„S tím primátorem Ditrichem jsi mě inspiroval,“ připustil Just. „Cíp může být na

cestě za otcem do Kanady. Letecky sotva, plavba po moři trvá podstatně delší dobu, ale

dostat se na loď je snadnější. A nezapomínejme, že se u Maršála mohl napakovat!“

„Nebo je zašitý někde v Tmáni, ve Vacově nebo v blízkém okolí,“ stál Plevák za

svým. „Cípová ti  svěřila,  že otcovu kanadskou adresu možná zná Adam. Při domovní

prohlídce nebyla nalezena. Z toho vyplývá, že ji má u sebe.“

„Nebo ji dávno zapomněl a čeká, až se situace uklidní, lebedí si někde v suchu a

šklebí se, jak se motáme kolem dokola,“ argumentoval Plevák. Když říkám, že si lebedí

někde v suchu, nemyslím tím sušku obilí, ale jedno otřepané přísloví.“

„Za vším vězí  žena,“  pochopil  Čemus.  „To má logiku.  Adam Cíp není  zrovna

fešák, za kterým se každá ohlédne. Spíš může zaujmout starší osamělou ženu. Rozdělíme

si úkoly.“

A rozdělili si úkoly.

Dosavadní intenzivní vyšetřování upřesnilo vedlejší poznatky, žádný však nevedl

konkrétním směrem. To bylo třeba změnit.
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„Co s naším pražským přítelem," zeptal se ještě Just. „Abychom neměli na krku

čtvrtou vraždu!"

„Dopřejeme mu volnost, dokud nám nezačne křížit plány," rozhodl Čemus. „Jak

ho známe, takové krajnosti se vyhne, je dostatečně zkušený a prozíravý. Připusťme, že z

podhradí  je  vidět  hrad  zřetelněji  než  z  hradu  podhradí.  Pro  jistotu  dneska  dostane

doprovod,  takže  budeme  vědět  o  každém  jeho  kroku.  Případně  také  dostane  pomoc

v nouzi nejvyšší. Uvažoval jsem, co inspirovalo herečku Roštovou k tomu, aby investovala

do pátrání po Barboře Borské. Sama připouští,  že si nějak mimořádné blízké nebyly.



Případnou čtvrtou vraždu nemůžeme vyloučit, ale pokusíme se jí předejít. Obětí nemusí

být  zrovna Hasil.  Ten se  vyzná.  Dokáže chodit  ve  tmě po lese  a  nerozbít  si  ciferník.

Samozřejmě  podnikneme  všechna  potřebná  opatření,  aby  zůstalo  u  záměru.  Nebo

nanejvýš u pokusu."

„Před rokem měla Roštová ten průšvih,“ připomněl Plevák. „Nemůže existovat

spojitost?“

„Na to je příliš  opatrná,“ namítl  Čemus. „Poučila se. Po republice se potlouká

hodně herců a hereček, kteří shánějí angažmá.“ 

„Schází  nám  to  nejpodstatnější,"  postěžoval  si  Just.  „Společný  motiv  těch  tří

mordů a modus operandi. Každá vražda byla provedena odlišným způsobem. Pistolník

by třikrát střílel, škrtič třikrát škrtil."

„Peníze," hledal řešení Plevák. „To je společný motiv! Peníze jsou téměř za vším.

Peníze a žárlivost.  Tu snad tentokrát můžeme vynechat.  A potom, všechny tři  vraždy

nemusí mít na svědomí stejný člověk!“

„Je tu ještě další nepřehlédnutelný prvek," upozornil Čemus. „Strach!"

„Z koho?" zeptal se Just, zatímco Plevák současně vyslovil: „Z čeho?“

„Z vlastní minulosti“ řekl Čemus. „V hotelu Koráb se děla a děje nějaká neplecha.

Patrně se stal křižovatkou dalekých cest. Překládací stanicí. Přestupnou! Barbora Borská

tomu přišla na kloub a zemřela.  Něčeho se dopídil  slídivý Zdislav Horal  a  zemřel.  U

Lerchové tomu mohlo být podobně."

„Nebo plula po proudu a uvízla na mělčině,“ přišel  s nápadem Just. „Někomu

začala překážet."

„Lerchové by spíš seděla chamtivost." řekl Čemus. „Snaha nedělit se s ostatními a

urvat celý krajíc pro sebe. Nezapomínejme na tu její včerejší jízdu. Škoda, že Hasilovi

ujela.  Zatím  nemáme  představu,  kdo  byla  žena,  která  přivezla  holčičku.  V  hotelu

přespala již několikrát, pokaždé pravděpodobně s nějakým dítětem. Dlouho se nezdržely

a  pobývaly  u  Lerchové  v bytě,  proto  její  jméno  neznáme.  Pouze  jednou  snídala  s

holčičkou v suterénním salonku. Nikdo neví, kam  Lerchová děti odvážela. Dokonce ani

Klímová, a ta ví jinak skoro o všem. Na naprostou úplnost a věrohodnost její výpovědi

bych nevsadil.“

„Ta dvojice, žena a dítě, mi připomíná ptáky na tahu,“ přišel Plevák s nápaditým

postřehem, který ovšem měl drobnou vadu na kráse. „Třeba poštovní holuby. Usednou,

odpočinou si a táhnou dál."



„Poštovní holubi se vracejí do svých holubníků,“ vystihl Just tu drobnou vadu. „Z

té dvojice se vrací pouze ta pro nás dosud bezejmenná žena.“

„Podstatu třeba pročíhla Barbora Borská," zmínil se Plevák. „Nebo Horal.“

„Případně oba," doplnil Just.

„K těm závěrům jsme  již  dospěli,“  řekl  Čemus.  „Vrah  čekal  na  Lerchovou  s

dodávkou na velice příhodném místě. V noci tam je slabá frekvence. Věděl, že se dočká."

„Jak to zjistil?"

„V  hotelu  je  obtížné  cokoli  utajit,  všichni  vědí  všechno,"  řekl  Čemus.  „Karla

Lerchová  se  zmínila  před  Klímovou  i  v  kuchyni,  že  se  na  zpáteční  cestě  zastaví  v

dependenci. Podle kuchaře vrchní Koroptvička volal, že potřebuje sůl a párátka. Obojí

dal Lerchové do auta a ta Koroptvičkovi  obojí  ještě před setměním řádně odevzdala.

Odjela po desáté hodině."

„Párátka," poznamenal Plevák téměř truchlivě. „Ti dnešní sportovci jsou zhýčkají

jako princátka. Párátka!"

Just se zvedl a řekl: „Jdu na to!"

Plevák  neřekl  nic,  ale  připojil  se  k  němu.  Ještě  na  schodech  potřásal  hlavou,

párátka nedokázal vstřebat.

Inspektor Čemus musel ledacos vyřídit a projednat. Nesl odpovědnost. A měl před

sebou náročný úkol. 

Promluvit s Natašou Cylindrovou.
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Jsou  místa,  kam  lidská  noha  nezabloudí  jak  je  rok  dlouhý.  Stačí  článek  v

novinách, že voda je plná škodlivých zplodit a hasičům stavějícím nornou stěnu začnou

radit  samozvaní  ochránci  přírody  a  na  březích  počítají  nachozené  kilometry  zvědaví

turisté s krokoměry.

U mostu hasiči odstranili pozůstatky po havárii pivovarského auta a  likvidovali

poslední zbytky lodní konstrukce. Byla to náročná a úmorná práce. O to obtížnější, že

probíhala na vodě. Teprve po odstranění zátěže se chystali vytáhnout na břeh holý skelet.

Také v hotelu Koráb se děly věci.

Cylindrová a Klímová protestovaly proti zapečetění kanceláře. Klímová rázně a

skoro výhružně, Cylindrová snad jen proto, že naznačila, že jí na hotelu záleží. Parkoviště

bylo téměř zaplněné, posilovna našlapaná, až se zdálo, že tam rozdělují státní příspěvek



na nové komíny.

Zrzečka  Tamara se  musela  ohánět.  Doslova.  Její  černý  kolega  zvaný Osmička

odrazil  kamsi  v černé  terénní  hondě,  všechno  zůstalo  na  ní.  Na  běžeckých  pásech

houževnatě shazovaly výraznou nadváhu dvě dámy, jako kdyby trénovaly na olympiádu.

Pokud se pro stokilové pořádá. Určitě už ten výnosný nápad nějaký podnikatel vymyslel a

zahájil přípravné práce.

Na beachi dávala svalům zabrat mladá kulturistka. Možná si tam huntovala tělo

od letních tropických dnů, sporé oblečení měla úplně propocené. Na bílém byly skvrny

potu výrazně zřetelné.

„Přihoď mi tam po dvaceti,“ zakřičela na Tamaru.

Scházelo málo, možná jistota, zda to zvládne a neuřízne si kšandu, a Radim Hasil

by přispěchal  na pomoc.  Nebylo  třeba.  Zrzečka Tamara splnila  svůj úkol  s  elegantní

lehkostí. Hrobníci jsou ohrožený druh nejen proto, že jsou často oběma nohama v hrobě.

Kdyby některý zemřel na spalničky, na příušnice nebo sešlostí věkem, dokázala by ho k

poslednímu odpočinku uložit sama. Nepochybně ve volných chvílích urputně posilovala.

S  činkami  zápolil  podsaditý  chlapík,  který  možná  zavítal  do  posilovny

nedopatřením. Oprášil  na tu dřinu klasický sokolský cvičební  úbor. Včetně cviček na

nohou.  Měl hlavu jako škopek, což bylo přijatelnější, než škopek na hlavě, působil však

archaicky a značně komicky.

U stolečku čekala na uvolnění oblíbeného mučidla žena kolem padesátky, a to se

na ní kosmetička vyřádila! V zelených vlasech duhový pruh. Vše kromě šedé a bílé. Nohu

přes nohu, pohupovala špičkou botasky, lícní svaly se poškubávaly a neustále pohybovala

prsty na obou rukou,  jako kdyby hrála Schubertovu sonátu,  přecházející  chvílemi  do

kvapíkového rytmu. Hysterka připomínající odjištěný granát. Jen jen vybuchnout.

Spořejší  z  maratónských  běžkyň  to  vzdala  a  odloudala  se  do  šatny.  Hysterka

vyrazila s dychtivým výrazem lišky opouštějící noru. Zrzečka Tamara hravě přihodila

kulturistce další dvě závaží a se zřejmou úlevou zapadla za barový pultík.

Radim Hasil zahájil útok obchvatem.

„Dneska sama?“

S odpovědí  nespěchala.  Polkla  doušek  z plastové  čtvrtky  a  nepříliš  nadšeně

pronesla: „Barboru Borskou už našli. Po kom jdete nyní?"

„Po poznání."

„Čeho?"



„Pravdy."

„To je vzácné zboží."

„Podpultové a drahé.“

„Drahé?"

„Někdy i předražené. Vedete ho?“

Nechala si pootevřená vrátka: „Přijde na to.“

„Jak jste vycházela s Lerchovou?"

„Já vyjdu s každým."

„I s každou?"

„To už je složitější."

„Vyjdete? Nebo vyběhnete?"

„Vyběhnout mohla Lerchová se mnou," poznamenala věcně.

„Zlaté tele se neodhání."

„To máte pravdu," uznala zrzečka Tamara. „Máma mi také říká, že jsem tele,

když si nenajdu nic lepšího. Jenže mně se tady líbí a dost si vydělám mimo plat. Posilovna

vynáší. Jak si stojí hotel, o tom nemám páru, ale Cylindrová zrovna nadšená nebyla."

„Jak to víte?"

„Chodila sem."

„Už nechodí?"

„Osmička ztratil zájem o vykopávky," prohlásila zrzečka Tamara tak zřetelným

šepotem, že se ohlédl i bratr v sokolském.. „Ona Cylindrová...  Není radno přirovnávat

ženu k huse, existují i hloupější živočichové, ale jak jsem ji poznala..."

„Jak jste ji poznala?“

„Možná nedostatečně,“ připustila rozpačitě. „Někdy jsem měla dojem, že to na lidi

zkouší a není tak primitivní, jak působí.“ 

„Osmička s Lerchovou vycházel?"

„Nebrala ho. Myslím jako chlapa. Pouhý zaměstnanec. Jeden z řady. O Lerchové

totiž platilo, že sotva Popelka vyvdala království, zapomněla na holoubky."

„Znala Adama Cípa?"

„Sotva."

„Vy jste znala Cípa dobře?"

„Vlastně ani moc ne. Jen tak od vidění. Jednou dvakrát jsem s ním tancovala na

rybářském bálu u nás ve Vacově. Ještě než ho prvně zašili. Patřil  k těm chytrákům, kteří



dokazují, že hloupost se  pohybuje v schengenském prostoru a nezná hranice."

„S Pavlem Klhůfkem jste tancovala také?"

„To  bych  si  pamatovala.  Tancování  moc  nedám.  Je  to  nuda.  Tady  se  cítím

spokojenější.“ A s nádechem výsměchu připojila: „Obvykle tady nikdo nevede zbytečné

řeči.“

Radim Hasil nedbal.

„Nemáte tušení, kde se Cíp zašívá? Třeba má nějakou známost."

„Známost," ušklíbla se zrzečka Tamara pobaveně. „Tak se ptávala moje babička

starší  sestry.  Jestli  už  má  nějakou  známost.  To  máte  těžké.  Dříve  ženich  žádal,  aby

nevěsta měla věno. Dneska je spokojený, když nemá dluhy."

Mluvila. Mlátila prázdnou slámu. Jak také jinak, když většinu stodol zašantročili.

Ty zbývající zase skrývaly úrodu, o které se raději moc nemluvilo.

Radim Hasil to tak chápal.

Zrzečka  Tamara  pokynula  komusi  na  mučidlech,  že  už  spěchá  na  pomoc,  ale

stačila  se zeptat: „Barboru vám našli  policajti.  Proč to tady nezabalíte  a nevrátíte se,

odkud jste přijel?"

„Peníze  nerostou na stromech“  řekl  Radim Hasil.  „Pátrám po Adamu Cípovi.

Nepatří se, aby lidé mizeli beze stopy. Přátelil se s Pavlem Klhůfkem dlouho?“

„To vám nepovím,“ odpověděla zrzečka Tamara. „Jeden čas spolu dělali v lomu.

Vykopli je. To se mi doneslo. Jinak jsem si jich nevšímala. Oba jsou gumy.“

Zamlčela, že je viděla u zatopeného Cylindrova lomu.

66

Elektronické spojení je rychlé,  snadné a téměř všude dostupné. Také využívání

počítačů  má  soustu  nesporných  výhod.  Především  rychlost  a  možnost  bezprostřední

komunikace. Ale jako i suchá větev vrhá stín, elektronická spojení za sebou zanechávají

nesmazatelnou  stopu,  se  kterou  si  specialisté  dovedou  poradit.  Dokáží  vykutat  a

rozšifrovat téměř každý text.

Mobilní  telefon  Pavla  Klhůfka  neprozradil  nic.  Jedině  snad  nízký  inteligenční

kvocient uživatele. Cípův mobil zmizel se svým majitelem a nepodařilo se ho prostorově

dislokovat.  Z  mobilu  Kláry  Lerchová  zůstala  hrstička  střípků.  Tak  dítěti  do  dlaně.

Kotelník Zdislav Horal snad ani žádný neměl. Podle zaměstnanců hotelu občas používal

veřejný automat v hotelové hale. Zachovaly se tam  dva. Jeden na mince, druhý na karty.



Oba byly prodělečné. Hosté z nich nejčastěji volali některou ze tří městských taxislužeb,

nad přístroji stály velkými písmeny jejich volací znaky.

Prověřit  počítače  chtělo  delší  čas,  ale  podle  předběžného  zjištění  se  hotelové

účetnictví a všechny ostatní administrativní záležitosti skutečně nacházely v naprostém

pořádku, byly vedeny neobyčejně svědomitě jak ze strany Barbory Borské, tak ze strany

Kláry  Lerchové.  Málem  by  zasloužily  visačku  kvality.  Až  na  to,  že  stejně  vypadaly

počítače,  jejichž  majitelům  byly  nakonec  dokázány  milionové  podvody.  Byl  to  běh

nepřehledným  terénem,  plný  překážek  a  záludností.  Kriminalisté  nemohli  čekat  na

konečné resumé.

Jenomže někde nablízku sledoval dění vrah. Možná celé klubko vrahů nebo jeho

společníků. Každá doba si žádá svoje. Klasičtí kasaři se přeškolili na počítačové experty,

předsvatební  smlouvy  všelijakých  vnadných  poletuch  připomínaly  past  na  bohaté

kmotry. 

Případ hotelu Koráb zase nesl všechny parametry organizovaného zločinu.
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Inspektor Čemus věnoval dvě hodiny Nataši Cylindrové. 

Nepodezřívala  Lerchovou  z  podvodů  nebo  machinací.  Především  proto,  že

Barbora  Borská  byla  neuvěřitelně  pečlivá  a  svědomitá,  a  tak  hloupá,  že  by  běžela

odevzdat  dvoukorunu,  kdyby  ji  našla  na  chodníku.  Netajila  však,  že  s  manželem

uvažovali, jak Lerchovou časem vystrnadit a místo majoritního podílu získat celých sto

procent. Odkoupení její třetiny Lerchová kategoricky odmítla, ačkoli nevylučovala, že by

někdy v budoucnu o prodeji uvažovala.

Když se navečer inspektoři Čemus, Plevák a Just sešli, aby si vyměnili poznatky,

zakrátko seznali, že vlastně není co vyměňovat. Ani výslechy všech zaměstnanců hotelu a

dalším možných svědků nepřinesly užitek.

Zaujal pouze jeden poznatek.

Ráno  se  na  Radima  Hasila  zavěsil  velice  šikovný  stopař.  Uspěl,  podal  přesné

hlášení o pohybech sledovaného, který po dopolední návštěvně posilovny zajel k hospodě

Saši Staňkové, tam však nepochodil ani při druhém pokusu po obědě v hotelové jídelně,

kde krátce hovořil s dlouhonohou servírkou Oldřiškou. Jen tak o ničem. Odpoledne si

udělal výlet do Vacova, aby navštívil  bývalou herečku městského divadla Ninu. Doma

však zastihl pouze jejího otce, s nímž hovořil přes půl hodiny. Následně zavítal k domu



Nataši  Cylindrové,  která  ho  po  delším dohadování  domofonem vpustila  do  tvrze  i  s

favoritem. Zdržel se téměř hodinu, načež se vrátil do města.

„Za předpokladu, že jsme zabrnkali na správnou strunu,“ poznamenal inspektor

Just, „nám pan Hasil zabrousil ve Vacově do zelí!“

„Promluvím s ním,“  řekl Čemus. „Stejně si myslím, že na tu naši strunu brnkal od

začátku, jenom si to hned neuvědomoval.“

„Nejsem  nevděčník,“ pokračoval  Just.  „U  té  rozhledny  mi  pomohl,  když  jsem

Klhůfka podcenil. Ale...“

„To teď nebudeme probírat,“  řekl Čemus rozhodně

Měli k probírání důležitější záležitosti.

Recepční  Klímová  neopustila  během  dne  hotel,  vrchní  Koroptvička  lesní

dependenci,  kam z  hotelu  dováželi  stravu.  Měl  k  ruce  pouze  novou  sílu,  která  podle

Koroptvičky  jevila  větší  zájem o  mladé  orientační  běžce  než  o  práci.  Ti  byli  značně

nároční a některé jejich požadavky přesahovaly rámec možností. Koroptvičkovi vadilo,

že středem zájmu nové síly není právě on. Zrzečka Tamara neopustila posilovnu, zatímco

Osmička,  jinak  Caliwoto  Joshua  Otonokwe,  si  vyřizoval  prodloužení  pracovního

povolení, které mu koncem měsíce končilo.

Vrátil se rozezlen, nesetkal se s dostatečným nadšením, že chce nadále přispívat

k rozkvětu republiky a bylo mu doporučeno, aby uvažoval o změně prostředí. Písemnou

žádost ovšem přijali a slíbili brzkou odpověď.

Takže  další  ticho  po  pěšině.  Nic  nového,  nic  pozoruhodného.  Trauma  z  toho

kriminalisté  neměli.  O  životě  již  bylo  hodně  napsáno  a  přesto  člověka  každou  chvíli

zaskočil nějakou banalitou. Trochu spoléhali, že zaskočí i pachatele. Začínali tušit, odkud

vane vítr a nastražili náležitou korouhev..

I ovoce na stromech potřebuje dozrát.
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Zastavil před vraty do Cylindrovy tvrze vzor 22. Zakrátko projela okolo popelavá

mazda, která se za ním držela již od města. Nenápadně, ale vytrvale. Po devíti minutách

intenzivního vyjednávání, schválně se díval na hodinky, byl Radim Hasil vpuštěn.

„Zajeďte  s  autem  dovnitř  a  nechte  ho  hned  za  vraty,“  dostal  příkrý  pokyn.

„Nemusí každý vědět, že mám návštěvu."

Poslechl.



Tenisový kurt  působil  zanedbaně.  Minigolf  jakbysmet.  U bazénu stálo  houpací

křesílko, pod ním se válela plastová dvoulitrovka se zbytkem toniku, na trávníku se sušila

osuška  a  pod  sprchou  zůstala  loužička.  Po  koupání  v  bazénu  byla  zřejmě  nezbytná

pečlivá očista těla.

Z  té  dámy,  kterou  poprvé  spatřil  v  divadelní  kavárničce,  nezůstalo  zhola  nic.

Vzdálená podoba,  ta  ano.  Seděla  v hale,  zabořená v hlubokém křesle.  Prostředí  bylo

okázalé, ale nikterak přepychové. Taková nákladná střídmost. Nataša Cylindrová na sobě

měla něco jako domácí oblek. Určitě stál sotva deset tisíc. Možná i s kapesníčkem, který

vyčuhoval z kapsy. Obuv se vyrábí ve dvou základních provedeních. Módní a pohodlná.

Dala přednost druhé verzi, na nohou měla trochu sešlapané trepky.

„Před  hodinou  odjel  nějaký  inspektor  z  kriminálky,"  pronesla  vyčerpaným

hlasem a Radima Hasila napadlo, že by jí to možná slušelo vedle Zity Roštové na jevišti.

„Vyptával se na spoustu věcí ohledně těch strašných událostí kolem hotelu. Zřejmě v něm

hlodá nějaké podezření."

„To je celkem přirozené," řekl Radim Hasil. „Vyšetřuje nejméně tři vraždy."

„Nejméně?"

„Vedle tří zaměstnanců hotelu zmizel také Adam Cíp z Tmáně."

„Ano? Vlastně ano! Něco se mi doneslo. Dvakrát týdně sem jezdí paní Novotná z

manželem. Sama se tady bojí."

„Vy ne?"

„Přivykla jsem."

„Je tady klid."

„Dokonalý.“

„Čeho je příliš, toho někdy bývá hodně.“ 

„To mně nevadí. Užívám si klidu plnými doušky. Když se manžel ukáže, je to tady

jako  na  perském  trhu.  Samá  návštěva.  Tenis,  golf,  obchodní  jednání  pánů,  kteří  se

pokoušejí obrátit běh světa tak, aby se jim zlaťáky sypaly do mošniček samy od sebe,

návštěvy pozvaných i nezvaných krocanů z politického světa a jejich nafrněných krůt,

nějaká ta nudná a notně pitomá hvězdička z modelinku nebo od mikrofonu, prostě hrůza!

A nuda, strašlivá nuda a děs z té neuvěřitelné prázdnoty, ve které většina těch lidí žije!

Jedna  dáma se  pochlubila,  že  od  školních  let  nedržela  v  ruce  žádnou  knihu,  druhá

připustila, že v divadle byla naposled se školou na Spejblovi a Hurvínkovi a v biografu na

premiéře Kytice, kterou si klidně mohla odpustit. Označila ji za uřvanou nudu.“



„Vzdálený svět," řekl Radim Hasil s pocitem, že Cylindrová mluví, aby se nedostal

ke slovu on.

„Můj svět to není," pronesla přesvědčivě. „Manžel se v dohledné době vrátí. Má

nějaké obchodní zájmy na jihu Argentiny. Dokonce až v Ohňové zemi. V lednu letošního

roku uplynulo čtyři sta let od objevení Hornova mysu nějakým Holanďanem. Manžel se

zúčastnil slavnostní plavby plachetnic, ale mám vážnou starost, moře je v těch končinách

neobyčejně bouřlivé. Už týden se neozval!"

„Proto stojí na zahradě ten vysoký stožár?"

„Jste všímavý!“

Radim Hasil se konečně dopracoval aspoň na okraj peřejí,  do nichž potřeboval

vplout.

„Všímavost je při mojí profesi nezbytná."

„Problém vězí v tom, že se ten stožár příliš neosvědčil,“ poznamenala otráveně.

„Vlastně vůbec! Naletěli jsme. Vyhozené peníze! Slyšela jsem, že jste soukromý detektiv."

Záměrně se zatvářil zaskočeně.

„V hotelu Koráb to ví každý," usmála se s nadhledem panovnice, která se mylně

domnívá, že je poddanými zbožňovaná a ví naprosto o všem, co se kde vrtne,  úsměv však

nepostrádal trpký stín. „Koráb, pane Hasile, Koráb je jedna velká drbárna. Jako každý

hotel. Ubytuje se nějaká nóbl hvězda, na silikonech, na rukách a kolem krku šperky za

půl melounu. Druhý den všichni v hotelu vědí, jak zaprané měla spodní prádlo a že si

večer ani ráno nevyčistila zuby. Vlastně jsem vás přijala jen proto, že jsem chtěla vidět,

jak soukromý detektiv vypadá!"

„Viděli jsme se už v hotelu," řekl Radim Hasil.

„Pouze  viděli!  Už  předtím jste  seděl  s Roštovou  v divadelní  kavárně.  Měla  by

podstoupit  plastiku nosu, prospělo  by to jejímu vzhledu.  Co vás zajímá? Proč jste  se

ubytoval v Korábu?"

„Byl jsem požádán, abych se pokusil najít Barboru Borskou."

„Vaší specialitou je hledání ztracených duší?"

„Někteří klienti se domnívají, že jsem v tom dobrý."

„Oceňuji,  že  se  umíte  chválit  velice  skromným  způsobem."  Dopřála  si  další

panovnické gesto a narovnala se v křesle způsobem člověka trpícího bolestmi zad. „Kým

jste byl požádán, abyste hledal tu ušlápnutou chudinku? Někým z hotelu?"

„Jména klientů nesděluji za žádných okolností," řekl Radim Hasil. „Jistě chápete.



Diskrétnost především. Ale pro váš klid, nebyl to nikdo z hotelu."

„Z divadla?“ otázala se pohotově.

Radim Hasil mlčel. Nerad lhal.

Usmála se a chviličku nad něčím uvažovala. Možná zvažovala, zda má nabídnout

občerstvení  Radimu  Hasilovi  nebo  přivolané  ochrance,  která  ho  obratem  vyhodí.

Nakonec dospěla ke smířlivějšímu postupu.

„Borskou našli na té vyhořelé lodi," řekla zamyšleně. „Takže?"

„Zmizel ještě jeden člověk."

„Jeho jméno mi také neprozradíte?" otázala se jedovatě.

„Adam Cíp z Tmáně."

„Do hajzlu," ulevila si peprně a zvolna se zvedla s lenivostí kočky, která ucítila

smetanu. Nebo nebezpečí. Možná v tom pohybu vězela i lstivá obezřetnost kuny, cítící

sklopec.

69

Připravila jednoduché občerstvení,  nepárala se s tím.„Toho troubu Cípa znám.

Kdysi  dělal  v  našem  lomu.  Vyrazili  ho,"  pravila  jako  kdyby  činila  přiznání.  Možná

rovnou pokání. „Na podrobnosti si již nevzpomínám. Adama jsem ovšem poznala ještě

jinak a nerada o tom mluvím, protože na to nerada vzpomínám. Příčí se mi každý druh

trapnosti. Koncem předminulé zimy jsem se vracela z města. Přichumelila vánice, přes

silnici  navála  sněhové  jazyky.  Stopoval  za  městem.  Vzala  jsem  ho,  aby  mi  měl  kdo

zatlačit, kdybych uvízla v závěji. A stalo se! Vyhrabali jsme se, dojeli. Když jsem zastavila

před bránou, málem se pozval. Začal dotírat. Odpálila jsem ho forhendem i bekhendem.“

„Odešel?"

„Stál před bránou."

„Dlouho?"

„Nestarala  jsem  se,"  pravila  Nataša  Cylindrová.  „Potom  se  tady  zčistajasna

objevil někdy v květnu. Podařilo se mu přelézt zeď s pomocí přehozeného provazového

žebříku.  Náhodou  se  tady  zdržoval  známý.  Dost  vazoun.  Vyprovodil  Cípa  sviňským

krokem. Pochroumaný Adam musel ještě toho večera vyhledat lékaře.“

„Jak to víte?"

„Od doktora. Žádal mě, abych svého ochránce trochu krotila."

„Učinila jste to?"



„Bez úspěchu," povzdychla, jako kdyby litovala, že se jí nepovedlo usmířit válčící

strany. „Přerušili jsme vzájemné styky. Ale doslechla jsem se, že s Adamem Cípem na

sebe narazili někde ve městě a zdemolovali hospodu."

„Nemáte tušení, kam se Cíp poděl?"

„Ani nejmenší. Zkuste to v posilovně. Ta potvůrka Tamara s ním kdysi krátkou

dobu chodila."

„S tím fyzicky zdatným pánem?"

„Nesnažte  se  být  vtipný  za  každou  cenu,"  vynesla  Nataša  Cylindrová  břitké

napomenutí.  „Mluvíme o Adamu Cípovi!  Byla s  ním, když ho policejní  knechti jali  u

našeho zatopeného lomu.  Nedbal  pozvánky k nástupu do vězení.  V lomu platí   zákaz

vstupu,  natož  zákaz  koupání,  ale  v  horkých  dnech  tam  zastihnete  polovinu  Tmáně,

polovinu Vacova a ještě pár náhodně projíždějících motoristů."

„Cíp se dopustil  vloupání v Mrákově," řekl  Radim Hasil.  „Asistoval  mu Pavel

Klhůfek z rozhledny."

„Však už vyrazili z rozhledny i tu jeho žravou mámu."

„Kdo?"

„Obecní úřad. Mají rozhlednu pronajatou."

„Kdo bude u rozhledny pracovat?"

„To  není  moje  starost!"  Ale  zjevně  jí  to  úplně  lhostejné  nebylo,  chvilku  si

prohlížela nehet na levém malíčku, jakoby kontrolovala,  zda na něm neulpěla kávová

skvrna.  „Přemluvili  jednoho důchodce.  Celé dny sedí  u rybníka a předstírá,  že chytá

ryby, aby měl klid.  Doma má matku, tchyni,  manželku a dvě dcery. Pět  ženských na

vetchého důchodce, to je neúměrná přesila. Jednou se mi svěřil, že se celý život těšil do

penze, aby mohl dělat po čem toužil, ale když ta doba nastala, nemá na to dostatek sil."

„Čím se chtěl zabývat?"

„Třicet roků vyřezával betlem. Nádherný. Když ho měl skoro dokončený, ty jeho

důry mu ho na předvánočním trhu rozprodaly."

„Sedává u vody v širokém slamáku?"

„To je on," přisvědčila. „Říkají, že stejně nikdy nic nechytil."

„Trpělivější než rybáři jsou jenom ryby," řekl Radim Hasil.
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Míjel místo nehody a smrti Kláry Lerchové. 

Silničáři tam zrovna upravovali terén a připravovali instalaci svodidel. Smolařům

a neopatrným řidičům snad pomohou, zlému záměru nezabrání. Zároveň z hlubin paměti

vyplula francouzská lidová melodie na slova  na silnici do Prášil jeden mladý cestář žil a

následně úvaha, že se sice jezdí po silnicích, udržují je silničáři, ale slovo cestář neztratilo

na půvabu.

Z úvah jej vyrušila na maximum nastavená melodie jeho mobilu, připomínající

sirénu  hasičského  vozu  uhánějícího  k  požáru.  Protože  zákaz  telefonování  za  jízdy

pokládal za jeden z mála rozumných pokynů, zastavil.

„Zita," představila se.

„Rád tě slyším."

„Učinil jsi nějaký pokrok?"

„Pokrok je relativní pojem," řekl Radim Hasil. „Mnozí ho spatřují v tom, co se v

minulosti neosvědčilo."

„Fráze," odsekla Zita Roštová. „Nehrajeme Beckettovu hru!"

Radimu  Hasilovi  se  vybavil  vtip,  že  s  některými  ženami  je  tomu  jako  s

konzervami. Upoutají přitažlivým vzhledem, aby později vznikly pochybnosti o kvalitě

obsahu. Lomit rukama pak již bývá pozdě. Zároveň si objektivně připustil, že s druhou

polovinou lidstva je tomu obdobně.

„Slyšíš  mě?"  Téměř  zakňourala.  Dotěrně.  Tak  dovedně,  že  se  mu  vybavila

protahující se kočka.

„Na jedničku," řekl.

„Na jedničku! To jsem slyšela ve válečném filmu, když se odloučenému oddílu

podařilo navázat spojení. Jak si stojíš v pátráním po Cípovi?"

„Ve filmu by ti privátní očko odpovědělo, že je na stopě."

„Jsi na stopě?"

„Jsem."

„Nechceš si o tom promluvit?"

„Po telefonu ne."

„Odposlech?"

„Vzhledem k okolnostem s ním musíme počítat," ponechal tu variantu otevřenou.

O popelavé mazdě se raději nezmínil. Stále ho držela na dohled.

„Ach ano," pronesla normálním hlasem. Nebyla by překvapenější, kdyby právě



přiletěla z roční stáže v Kuala Lumpuru a o nejnovějších místních událostech neměla

ponětí.  „Večer  hrajeme.  Volám  z  oné  místnosti,  šatna  je  plná  děvčat.  Nechceš  po

představení přijít? Budu sama. Můj přítel odjel do Karlových Varů za prací."

Dopřála si pauzu, zřejmě v očekávání otázky, která nepřišla.

„Vydělává  si  hrou  v kasinu,"  pokračovala  samozřejmě.  „Hraje  tam na  klavír.

Ukážeš se?"

„Dneska ne, ale děkuji za pozvání," řekl Radim Hasil. „Zapomínáš, že jsem tady

také za prací a platíš ji ty!"

„To zní skoro dvojmyslně," pronesla se smíchem. „Nevadí, objednám si taxi."

„Proč nejezdíš vlastním autem?"

„Promiň," pronesla chvatně. „Musím jít,  některá potřebná kolegyně se na mne

dobývá! Zavoláme si zítra!"
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Pustil televizi.

Starý film. Jako kdyby platilo starý film rovná se dobrý film. Děj se odehrával v

časech, kdy pánové nosili bělostné psí dečky a prohibice dělala z pašeráků boháče a z

distributorů  gangstery.  Také  se  v  něm střílelo,  jezdilo  v  hranatých  autech,  hrálo  na

saxofon i na basu. Dva promrzlí muzikanti právě vrazili ke svému agentovi, když o sobě

někdo dal vědět decentním zaklepáním a následně vstoupil.

Inspektor Čemus.

„Zabloudil jsem na pole neoraná?" zeptal se Radim Hasil.

„Naopak."

„Kde leží ten střežený lán?"

„Zkusíme to z druhého konce," řekl inspektor Čemus. „Oba víme, že tři vraždy

během několika dnů jsou na naše české zvyklosti hodně nad průměr."

„Možná čtyři."

„Čtyři? Ano, ovšem, Adam Cíp! To je zatím pouhá spekulace."

Radim Hasil mu to nevyvracel, ačkoli byl nakloněný věřit opaku. 

Nelze vyloučit, že se Cíp vypravil za otcem do Kanady,“ řekl inspektor Čemus.

Radim  Hasil  se  zatvářil  tak  samozřejmě,  až  se  obával,  aby  nebyl  požádán  o

upřesnění adresy.

„Věděl jste, že Cípův otec odcestoval za bratrem do Kanady?“



„Nevěděl.“

„Před několika roky přišlo oznámení, že zemřel.  Paní Cípová byla žádána, aby

uhradila náklady spojené s jeho pohřbem.“

„Poněkud nezvyklé. Až se vkrádá představa, zda nešlo o pokus vylákat peníze.“

„Však Cípová neposlala ani korunu a dopis zničila,“ řekl inspektor Čemus. „To

samozřejmě dělat neměla, ale svým způsobem ji chápu. Učinil jsem pokus o ověření smrti

Cípova otce, ale do Kanady kamenem nedohodím a když se nejedná o horkou záležitost,

čeká se na odpověď nehorázně dlouho. Zůstaňme u tří vražd. Všechny mají spojitost s

hotelem Koráb. Souvislost je pravděpodobná. Dneska jste se vypravil na výlet.“

„Šedivá mazda?“

„Nevím, jaké auto bylo použito,“ řekl inspektor Čemus. „Ve Vacově jste pátral po

Barboře Borské. Ale tu jsme už našli!"

„Borskou  ano,"  řekl  Radim  Hasil.  „Navštívil  jsem  bývalou  a  snad  i  budoucí

kolegyni Zity Roštové. Nezastihl jsem ji, jela s kloučkem do zoologické zahrady."

„Přesto jste se zdržel přes půl hodiny."

„Jejího  otce  jsem  viděl  poprvé  na  silnici  blízko  Cylindrových.  Jel  s  kravkou,

táhnoucí vozík. Nahoře seděli černoušek a přibližně stejně stará dívka. Podruhé jsme se

viděli kratičce, když jsem byl ve Vacově s Roštovou. Dnes jsme se mu konečně představil.

A hle,  byl  s  mým dědečkem na vojně.  Sloužili  na  Šumavě,  někde  u  Černého  jezera.

Vyprávěl mi zajímavou příhodu. Na jaře osmačtyřicátého roku zastavili šest lidí, mířících

přes hranice.  Tři mladé pány, tři ještě mladší ženy. Šněrovali  si to málem se zpěvem,

chyběla jen kapela, která by jim hrála do pochodu. Dopustili se však drobné chybičky.

Nešli  směrem k hraniční čáře, ale zpátky do vnitrozemí.  Tak ty nepovedené výletníky

odvedli na nejbližší nádraží, posadili je do vlaku a počkali, než motoráček odjede. Teprve

potom se jim ulevilo. Měli kliku, že nenarazili za nějakého ozbrojeného válečníka. Před

nástupem do služby sice vyfasovali náboje, ale zapomněli je na ubikaci."

„Schází tomu pointa," podotkl Čemus.

„Přijde," slíbil Radim Hasil. „Po několika letech obdržel jeden z těch pánů Řád

práce  a  druhý  se  stal  náměstkem ministra.  Po  devadesátém roce  se  zase  předváděla

v parlamentu jedna z těch žen.“

„Hezké,"  řekl  inspektor  Čemus.  „Takové  úsměvné.  Nebo  smutné?  O čem jste

mluvili pak?"

„O jeho vnukovi a holčičce, kterou vezl na vozíku s hovězím potahem. Rodiče žijí



tady ve městě, o předškolní dívenku pečují přes týden prarodiče ve Vacově."

„Jmenují  se  Hojerovi,"  poznamenal  inspektor  Čemus,  snad  aby  naznačil,  že

policie nespí na vavřínech a má v pátrání značný náskok. „Sousedy z druhé strany jsou

rodiče Tamary z posilovny. Ráno jste s ní vedl delší rozpravu."

„Zmocňuje se mne podezření, že jsem střeženější než všechna státní tajemství."

„Možná víc." Inspektor se zahleděl na reprodukci obrazu na zdi. Rybník, rákosí...

Možná vyvolala jakousi asociaci. „Všude se nám pletete do cesty, tak se nedivte! Pokud

jde o  státní  tajemství,  u  nás  žádné neexistuje.  Vždycky se  najde  někdo,  kdo všechno

vyžvaní nebo prodá. Sotva je někdo propuštěn pro neschopnost, napíše knížku o všem, co

měly  znát  pouze  trezory,  ale  co  v podstatě  nezná  nebo  nepochopil.   Každé  pole  má

nějakou mez, jen lidská bezednost je bezmezná. Ale vraťme se k Tamaře z posilovny."

„Ta křehká zrzečka má páru."

„To mi povídejte!"

„Také měla přítele."

„Několik."

„Adama Cípa."

„To netrvalo dlouho. Její současný favorit mu kdysi šeredně pošramotil fasádu při

hospodské rvačce."

„Osmička?"

„V tom klání ovšem zápolili o tučnější kořist, kterou nakonec oba pustili k vodě,“

upozornil inspektor Čemus. „Možná záležitost obracím naruby."

„Kořist jménem Cylindrová?"

„Jak na vás zapůsobila?"

„Na první pohled dáma každým coulem. Dost protřelá.  Zároveň dubová deska

ohoblovaná  pouze  zjedná  strany,"  koncentroval  svoje  dojmy Radim Hasil.  „Přivykla

pohodlnému životu a nudí se. Může si za to sama. Rozhlednu ve Vacově pronajala obci,

protože  i  taková  rozhledna  znamená starost.  Předstírá  suverenitu,  ale  ve  skutečnosti

třeba do dění v hotelu Koráb vidí asi jako plavčík z turistického trajleru do ponorky."

„Čistě  pro  vaši  potřebu,"  řekl  inspektor  Čemus.  „Naši  specialisté  se  zabývají

hospodařením hotelu  a  vším,  co  s  tím souvisí.  Zatím nenašli  sebemenší  nesrovnalost.

Barbora Borská byla pečlivost sama, patrně ji k tomu vedla Klára Lerchová. Co z toho

vyplývá?"

„Kámen úrazu je zakopaný v něčem jiném," řekl Radim Hasil. „Troufám si tvrdit,



že to není běžný způsob obohacování, který nějaký filuta vymyslel v domnění, že snědl

všechnu moudrost světa. Tři mrtví! Snad jde o psychickou poruchu, ale vsadil bych spíš

na velké peníze a vliv struktur, pro které lidský život nemá valnou cenu."

„Organizovaný zločin?“

„Napříč Evropou,“ doplnil Radim Hasil.

„Konec akademické diskuse," pronesl inspektor Čemus nabádavě. „Shrňte to!"

„Barbora Borská se zmínila  Zitě  Roštové o nějakých dětech.  Já  tady v  hotelu

jedno zahlédl. Děvčátko připomínající ptáče, které přilétlo z dalekých končin. Viděl jsem

ho možná dvakrát, ale nemám jistotu, zda se jednalo o stejné dítě," řekl Radim Hasil.

„Sledoval jsem Lerchovou, když tu holčičku odvážela. Do hotelu ji přivezla taková...."

„Fotografii  té  ženy  od  severních  sousedů  máme  k  dispozici  z  bezpečnostní

kamery,"  připustil  inspektor  Čemus.  „Její  totožnost  zatím neznáme.  Požádali  jsme o

spolupráci tamní orgány. Jsou opatrní a značně liknaví, všechno jim dlouho trvá. Vypadá

to, že ta žena vstoupila do záběru nedopatřením. Z bezpečnostní kamery na hotelovém

parkovišti známe i její černé auto.“

„Růžový ford Zdislava Horala stál mimo záběr kamery?“

„Proto ho Horal nechával právě tam,“ usoudil inspektor Čemus. „Pro nás to zní

obludně,  ale  zřejmě jsme narazili  na obchod s  dětmi v mezinárodním měřítku.  Vedle

narkotik je to nejvýnosnější trestná činnost. A v současnosti možná vůbec nejvýnosnější.

Učinili jsme všechna potřebná opatření pro rozkrytí sítě.“

„Odkud ty děti pocházejí?“

„K  nám  přicházejí  ze  sousedních  států.  Není  žádným  tajemstvím,  že  někteří

migranti děti prodávají. Vlastní nebo ty, které s tím záměrem přivezli.“

„Škoda, že mi Lerchová ujela.“

„Nejen vám,“ podotkl inspektor Čemus kuse. „Příliš daleko nejela.“

„Tak na státní hranici,“  řekl Radim Hasil.

„Dospěli  jsme  ke  stejnému  závěru.  Tušíte,  proč  vás  Roštová  angažovala  pro

pátrání po Adamu Cípovi?“

„Domnívá  se,  že  jeho zmizení  souvisí  s  Barborou Borskou,“ řekl  Radim Hasil,

„Nebo, když jsem tady, si chce mým prostřednictvím vyrovnat nějaký soukromý účet.

Snad s jinou ženou a vězí za tím chlap.“

„S Klárou Lerchovou?“

„To sotva.“



„S Cylindrovou?“

„To zní lip,“  připustil Radim Hasil.

„Nevím, jak dalece se vám Zita Roštová svěřila,“ pravil inspektor Čemus. „Loni

touto dobou se ve městě pokusila zapustit kořeny nová bílá linka smrti. Zabloudila i do

zákulisí  divadla,  ale  dlouho  tam  nepobyla.  Podle  chemického  rozboru  přichází

z jihovýchodu  a  přes  západní  Čechy  směřuje  do  Německa.  Tady  u  nás  něco  málo

utrousila.  Na běžnou  dopravní  kontrolu  doplatila  také  Zita  Roštová.  V její  prospěch

musím podotknout, že se zřejmě jednalo o náhodný úlet. V současnosti se zdá být čistá.“

„Proto stojí její auto v garáži?“

„Bude tam stát ještě rok,“ řekl inspektor Čemus.
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Každý extrém je nebezpečný a nedůstojný.

Sotva soumrak zkrátil viditelnost, padl ve starší zástavbě na okraji čtvrtě Jižní

město výstřel. V těsném sledu zazněl druhý. Téměř současně ohlásili střelbu dva volající.

Třetí slyšel dokonce tři výstřely.

Všichni tři volající bydleli v ulici Petra Bezruče.

Lupič se dopouští tragického omylu, když se vypraví pro majetek muže s nabitou

peněženkou a  narazí  na muže  s  nabitou  brokovnicí.  Vedlejší  okolností  bylo,  že  šlo  o

bratry. Finančně dobře zabezpečený Vojtěch odletěl  s manželkou na Bahamy, zatímco

poctivý  dříč  a  důmyslný  elektrikář  Viktor  dostal  za  úkol  střežit  bratrovo  hájemství.

Vymyslel systém ochrany. Jakmile někdo vstoupil na Vojtěchovu parcelu, zasvítilo světlo

a v chodbě jeho domku zazněl varovný zvukový signál.

Právě  to  se  stalo  toho  večera.  Nikoli  poprvé.  V  klidu  Vojtěchovy  zahrady  se

shromažďovalo  drobné  ptactvo.  Početná  ptačí  komunita  lákala  statného  kocoura.

Znamenitého lovce.  Vydával  se za opeřenou kořistí  dvakrát třikrát  za noc a většinou

aktivoval  zabezpečovací  systém.  Viktor  se  od  bratrova  odjezdu  pořádně  nevyspal  a

rozhodl se kocourovi vyprášit kožich i za cenu, že si jeho majitelka při setkání na mostě

okázale odplivne do řeky. Už se to přihodilo.

Toho večera však vnikl do Vojtěchovy zahrady muž s látkovou maskou na hlavě.

Nevydal se na protestní manifestaci proti zastaralému stereotypu, že slunce vychází na

východě  a  zapadá  na  západě.  Nezamýšlel  protestovat  proti  nesmyslnému  rozšiřování

velikonočního volna, proti zákazu kouření v hospodách, proti prolomení těžebních limitů



hnědého uhlí nebo  proti výstavbě nových vodních přehrad.  Zlákala jej Vojtěchova vilka,

slibující tučnou kořist. Sotva zasunul paklíč do zámku zadních dveří, vedoucích na malý

dvorek, vylekaly jej podezřelé zvuky ve vedlejší zahradě.

Kroky.

Následně uslyšel „tu máš, prevíte" a práskl výstřel. Broky prosvištěly korunami

stromů, padalo ovoce, do trávy se snášelo sestřelené listí.

Lupič nevyšel za svým nekalým dílem s holýma rukama. Kromě paklíčů a páčidla

se vybavil  poplašnou pistolí, aby zaplašil případné zvědavce, potažmo pronásledovatele.

Stiskl spoušť.

Vyděšený a především notně zmatený Viktor bez váhání sklonil  hlaveň a stiskl

druhý kohoutek, brokovnice znovu zahřměla. Všechno se to odehrálo během kratičkého

časové úseku. Podle svědků to trvalo čtyři pět vteřin. Křoviny hustotu broků částečně

eliminovaly, také poďobaly roh zdi.

„Bác, bác, bác,“ definovala průběh přestřelky majitelka kocoura, který se v době

kanonády choulil na jejím klíně a se zaujetím vzhlédl pouze ve chvíli, kdy na obrazovce

přeletělo hejno drobných ptáků. Jinak ho předvolební hašteření za oceánem ani nechutné

vzájemné osočování domácích celebrit nevyvádělo ze slastného podřimování.

Lupič vykřikl a dal se na útěk.

Muž s brokovnicí ustrnul. Následně jednal zkratově a neuváženě. Vrátil se domů,

vyděšenou  manželku  zahnal  do  kuchyně,  odkopl  psa,  který  se  mu  začal  motat  pod

nohama,  seběhl  po  schodech  do  garáže,  chvatně  vyčistil  hlavně  a  ve  sklepě  zastrčil

brokovnici  za haldu dřeva vedle kotle  ústředního topení.  Vyběhl nahoru a zalezl  pod

duchnu jako strašpytel, který se bojí vzdálené bouřky.
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Nadporučík Slámová a podporučík Kmoch změnili směr jízdy, do Bezručovy ulice

dojeli za necelé tři minuty. Olomouckým krajským úředníkům by možná hnuli žlučí, že

tak spěchali do ulice nesoucí název - podle jejich stupidního mínění - jakéhosi naprosto

bezvýznamného veršotepce, ale kde se střílí, tam musí jít politikaření stranou.

„Střílelo se někde u Malíků,“ sdělil muž postávající na chodníku. Pro jistotu pod

lampou. „Spíš u Vojtěcha, ale ten je na dovolené.“

Zazvonili tedy u Viktora Malíka.

„My  jsme  nic  neslyšeli,“ prohlásila  nerudně  žena,  která  vyhlédla  ze  dveří,  k



brance deset metrů, nenamáhala se ani sejít se schodů.

„Dívala jste se s manželem na televizi,“ pronesla ledově a záměrně hodně nahlas

nadporučík Slámová, dala si záležet, aby sousedé rozuměli každému slovu.

„A  drželi  jste  se  za  ruce  jako  mladí  milenci,“ doplnil  ji  podporučík  Kmoch.

Šeptem. Jen tak pro jejich policejní uši.

„Přesně tak,“ přitakala žena trochu zaskočeně, chtěla zacouvat a zavřít dveře.

Zarazil ji řízný příkaz: „Zavolejte manžela!“

„Už leží.“

„U televize?“

„V ložnici.“

„Jak se mohl dívat na televizi, když leží v ložnici?“

„Nechal si otevřené dveře!“

„Pomozte mu vstát!“

Něco zamumlala a zmizela, dveře však nechala pootevřené jako příslib.

„Vypadalo  to  na  dvě  rány  z  brokovnice,“ ozval  se  žalobníček  pod  lampou.

„Brokovnici má tady v ulici jedině Viktor! Střílí na ptáky nebo na kocoura paní Puldové.“

„Z brokovnice?“

„Většinou ze vzduchovky.“

„To by neměl,“ usoudil  podporučík Kmoch a navzdory předpisům se přehoupl

přes  branku  s  dopisní  schránkou  označenou  jménem  Vojtěch  Malík.  S  rozsvícenou

baterkou zkusil domovní dveře a vydal se vpravo podle zdi obrostlé břečťanem.

Z dózického zámku zadních dveří trčel speciální paklíč.

Posvítil na zem.

Kapky krve byly  zřetelné  a  vedly  směrem k plotu.  V trávníku se  kapky krve

ztrácely, na vodorovné hraně kovového plotu se však zachovala zřetelná krvavá šmouha.

Přivolali posilu a kriminálku.

Viktor Malík nepřestal kličkovat, zaplétal se do lží stále zřetelněji, za půl hodiny

však vydal brokovnici, sledován manželčiným opovržlivým pohledem. Bylo v ní podstatně

vic tvrdosti a když zmateného střelce odváděli k autu, napadla okounějícího žalobníčka.

Nejprve verbálně, následně fyzicky. Zaryla mu nehty do tváře, zůstaly po nich krvavé

šrámy.

Vzpouzející se ženu posadili k manželovi, což se ukázalo jako chybné řešení, také

se stal terčem fyzického napadení.  Na rozdíl od žalobníčka si ani nestěžoval, zvyk emoce



otupuje. Po kratší strkanici je rozsadili do dvou vozů a odvezli.

Poškrábaného žalobníčka jménem Ujec se ujali nadporučík Slámová a podporučík

Kmoch.  Poskytli  mu  první  pomoc  a  nadporučík  Slámová  ochotně  připojila

problematickou útěchu.

„Nenaříkejte jako malý kluk, když spadne z hrušky, člověče! Jste přece chlap! Už

jsme vezli zřízenější kunčofty! Na pár škrábanců se neumírá!”

„Neumírá, neumírá,” zaskučel zoufale. „Ale co infekce!”

„Příušnice  jsou  horší,”  pronesla  nadporučík  Slámové.  Stále  v  domnění,  že

postiženého konejší nezměrnou laskavostí.

„Myslíte, že Malíková má příušnice?”

Podporučík  Koch  tomu nasadil  korunu,  toho  večera  zkrátka  nebyli  v  kondici,

vzhledem k personální nouzi a doznívajícím dovoleným sloužili třetí noc v řadě.

„Zachovejte klid, příušnice se přenášejí výlučně pohlavním stykem.”

„Panenko skákavá,” vyrazil  Ujec zoufale,  „A ona se slůvkem nezmínila!  Jak k

tomu přijdu!”

Sympatie si nezískal, tak snad aspoň něco jako  každému co jeho jest I v otrlých

policistech vězí kousek pochopení pro těžkosti svých bližních, jenomže pro špetku tajené

škodolibosti se kousek místečka najde také. Dokonce uznávali, že za tmy se po kocourovi

střílet ze vzduchovky nedá, ale brokové náboje byly hodně nad přípustnou mez. 

Do nemocnice projížděli tichými nočními ulicemi.

Na pohotovosti  je  rázná sestra  uvítala  slovy:  „Aspoň nemusím volat!  Už bude

hotový.“

„Kdo?“ zeptala se nadporučík Slámová.

„Ten postřelený."

„Postřelený?"

„Z brokovnice. Maličké broky. Jeden mu pošramotil nos, dva uvízly v pravé paži

nad loktem, dva pod loktem, jeden nad zápěstím a celý roj v pravé půlce."

„Zeměkoule?" neudržel se podporučík Kmoch.

„Ta by potřebovala ošetřit také," usoudila sestra. „Celá!"
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Tma  se  pozvolna  rozpouštěla jako  barva,  do  které  se  rozlévá  účinné  ředidlo.

Z blízkého nádraží  bylo slyšet  hřmot,  jak nárazníky narážely  na nárazníky.  Z ohrady



vyjížděly  dva oranžové  vozy  a  zastavily,  aby  nechaly  přejít  přes  ulici  dva nádherně

vybarvené  kačery,  za  nímž  se  kolébala  jejich  družka.  S rostoucím počtem se  kachny

toulaly  po městě ve stále větší vzdálenosti od řeky.

Policistům Slámové a Kmochovi se blížil konec služby. Tu noc se opravdu nenudili

a oba již prahli po horizontu lůžka.

Zrovna míjeli přístřešek autobusové zastávky, stojící u protějšího chodníku. Pod

stříškou seděla žena v ušmudlaném kabátu s vyhrnutým límcem. Na hlavě měla plátěnou

čepičku, otočenou kšiltem dozadu

„Helemese,“ řekl podporučík Kmoch. „Fousová!“

„Nepropadli jsme sběratelské vášni, abychom sbírali po ulicích opilce. Zavoláme

městské strážníky! Ať si připíší body za její nalezení.“

„Není opilá! Něco prohlíží! Vypadá to jako pánská peněženka.“

„Kde by k ní přišla,“ zapochybovala nadporučík Slámová, ale zbystřila. „Zastav!“

Zastavili, přešli ulici. Volným krokem, aby ženu nevylekali a nepřiměli k útěku,

sebemenší  honička  během  služby  se  jim  příčila,  třebaže  se  někdy  stala  nezbytností.

Jenomže policista v plné zbroji je proti lehkooděnci v botaskách ve značné nevýhodě.

Žena  pod  přístřeškem  se  stále  probírala  věcmi,  které  měla  na  klíně.  Několik

stokorun,  platební  karty,  stravenky,  ústřižek  odeslané  složenky,  řidičský  průkaz.

Občanský průkaz ležel u jejích nohou.

„Dobré jitro, paní Fousová,“ pozdravil podporučík Kmoch.

„Dobré,“ zahuhňala bez zájmu, ani nezvedla oči, plně zaujatá svou kořistí. Kdy

naposled viděla tolik peněz!

Nadporučík Slámová zvedla občanský průkaz,

„Kde jste k té peněžence přišla?“

„Měl ji v kapse.“

„Kdo?“

„Ten chlap. Spí.“

„Kde?“

„Támhle,“ mávla neurčitě rukou.

„Kde spí?“

„V autě.“

„V jakém autě?“

„V bílém.“



„Kde stojí?“

„Támhle!“

Totéž nekonkrétní gesto. Sever, západ, východ, jih...

Nadporučík Slámová zasáhla: „Nastupte si, matičko! Odvezeme vás do nemocnice.

Moc se jim po vás stýská.“

„Však mě po nich také,“ prohlásila Jolana Fousová nečekaně. Pokojně, ba skoro

pokorně se nechala doprovodit k policejnímu vozu. Nedalo se tvrdit, že voní, ale alkohol

necítili. Dokonce ani pivo.

Podporučík Kmoch jí  galantně přidržel dveře.  Kratičké pokývnutí patrně mělo

být poděkováním, něco z lepších dob v ní zůstalo.

„Ukážete nám, kde stojí auto se spícím řidičem.“

„To musíte zpátky, za roh a nahoru do kopce,“ pravila nezvykle zřetelně.  „Spí

jako dudek.“

Zacouvali,  odbočili.  Ulice  stoupala,  stáčela  se,  vedla  nad parkem. V tom úseku

nestály žádné domy, v táhlé zatáčce se vozovka prudce svažovala dolů. Tam spatřili bílé

volvo, zaťaté čelně do stromu. Zadní kapota se nárazem otevřela.

Zastavili,  vyběhli.  Řidič  seděl  za  volantem,  dveře  dokořán  a  pokřivené,  jak

narazily  na  obrubník  chodníku,  hlavu  zvrácenou,  oči  upřené  do  věčnosti.  Levá  ruka

visela podle těla.

Neměli představu, jak spí dudek, ale okamžitě věděli, že muž nespí.

„Zlomený vaz,“ usoudila nadporučík Slámová a pro jistotu zkusila nahmátnout

tep. „Musí tady takhle sedět aspoň dvě hodiny! Není možné, aby tudy za tu dobu nikdo

nejel nebo nešel.“

„Však to znáš! Od malérů raději dál,“ řekl podporučík Kmoch.

Přivolal  záchranku a  podal  hlášení,  k dopravní  nehodě  museli  přijet  dopravní

policisté. Ke smrtelné naprosto nezbytně. Následně obešel auto, nahlédl do zavazadlového

prostoru a hvízdl jako na lesy.

„Pískáš na psa?“

„Na tebe!“

„Nesluší se pískat na ženu!“

„Tady nefunguješ jako žena, ale jako policistka!“

„Na ženu se nesluší pískat, ani když je v policejní uniformě!“

„Šetři dechem a pojď se podívat!“



Nahlédla.

Zavazadlový prostor byl téměř plný dopravních značek.

„Dvě mouchy jednou ranou,“ pronesla a vzápětí znepokojeně připojila: „Je pryč!“

„Kdo?“

„Fousová!“

Podporučík Kmoch se šel přesvědčit. S nadějí, že třeba usnula a leží na sedadle

nebo za předními sedadly.

„Je tam?“ dotazovala se nadporučík Slámová.

„Zůstal po ní jenom puch.“

„Aspoň něco.“

To se již blížila kvílející a blikající sanitka.

„Kdepak zlomený vaz, děvče,“ prohlásil posléze lékař, který už roky přesluhoval,

ale když bylo třeba, zaskakoval za mladší kolegy. „Tohle vypadá na infarkt. Na každý

pád bude nezbytná pitva.“

Zdrželi se do příjezdu dopravních policistů.

Když se  vraceli  do  služebny,  uslyšeli  sdělení,  po  němž se jim ulevilo,  jinak by

dlouhý čas čelili různým narážkám, vtípkům a legráckám kolegů.

„Hledaná Jolana Fousová se vrátila na oddělení.“
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Inspektor Just spal té noci doma a vyspal se dosyta. Tak už to chodí. Člověk se

vyspí dobře, nebo s někým.

Státní zástupkyni nečekaně přijela  překontrolovat stav domácnosti matka z hor.

Pozastavila se nad mírným nepořádkem, který byl spíš generačním náhledem. V ložnici

se  omezila  na  shovívavě  pozdvižené  obočí  nad  pánským pyžamem,  taktně  se  zdržela

komentáře. V kuchyni nahlédla do chladničky a to už bylo nad únosnou míru tolerance.

„Poslouchej,  děvče,“  pravila  udiveně,  „čím vlastně  živíš  toho svého mužského?

Ovesnými vločkami? Bílý jogurt! Kde máš nějaký džem? A máslo? Nüsli! To se také jí? A

co je tohle?“

„To je  kefír,  maminko,“  vysvětlovala  státní  zástupkyně,  obrnivší  se  trpělivostí,

matkám není radno naznačovat, že zaostávají na současnými trendy.  „Jenom se to jinak

jmenuje, má to horší chuť a je to podstatně dražší.“

„Jí ti to?“



„Nejí, ale doufám, že si zvykne!“

„Na to bych moc nespoléhala! Spíš ti uteče za vydatnější stravou. S tím se musí

něco podniknout. Takhle se dočkám vnoučat na kolečkovém křesle! To už je nesvedu ani

pohladit po vlasech. Natož abych je při koupání ve vaničce hladila po zadečcích! Oblékni

se! Pojedeme nakupovat!“

A jely. A nakoupily.

Energická matka z hor s potěšením naplnila chladničku a nepochybně se stejným

potěšením a naprostým  porozuměním by sledovala ranní škádlení u Pleváků.

Ti vstali časně. Chutě a beze spěchu posnídali.

„Poslouchej, Pleváku, nechceš si vzít svačinu?“ zaútočila Pleváková. „Namažu ti

chleba sádlem nebo májkou.“

„Nejsem školák s rádiovkou  na hlavě, abych jásal nad májkou!“

„Vždyť ji máš rád!“

„Doma! Na talíři!“

„Pan  Ryšánek  z přízemí  si  svačinu  bere,“  vynesla  Pleváková  kartu,  kterou

pokládala za argument závažný, poučný a hodný napodobení.

„Protože Ryšánek je žrout! Věčně mele hubou. Buď na něco nadává, nebo jí! Dělá

nočního hlídače  v Cylindrově lomu a kantýnu tam nemají  během dne otevřenou,  aby

kameníci neodbíhali od práce,“ vysvětloval inspektor Plevák.

„Co pijí?“

„Dobrou vodu z plastových lahví. Obědy jim dovážejí z nějaké vývařovny.“

„Jak to víš?“

„Zmínil se.“

„Ryšánek?“

„Ryšánek. Zeptej se Ryšánkové, potvrdí to!“

„Tak si vezmi aspoň hrušku!“

„Tužku?“ Umně předstíral  nedoslýchavost.  „Na co tužku? Už nám  instalovali

počítače, matko!“

„Povídala jsem hrušku! A neříkej mi matko!“

„Jak poroučíte, matko představená!“

Hbitě se protáhl dveřmi a zavřel je za sebou.

Zvenčí.

Oddechl si, že nedošlo na obligátní záležitost ponožek. Zda nemá na některé díru



na patě. Měl. Nehodlal se však nikde zouvat.

Inspektor Čemus vstal toho dne časně. Kalné jitro prozrazovalo, že podzim se blíží

potají.  Neslyšný  pátrač,  odkrývající  slabiny  v obraně  soupeře.  Stromy  ztrácely  svěží

zeleň.  Od řeky se  táhl  lehký  opar  a  když vyšel  na ulici,  uslyšel  kejhavé  zvuky.  Nad

městem zdravil chodce táhnoucí klín divokých husí.

Do kanceláře přišel jako první.

Čekalo jej překvapení.

Navázaný kontakt s Interpolem zatím uvízl na mrtvém bodu, pokud šlo o podivný

výskyt cizích dětí v hotelu Koráb a dotaz na bratra Caliwoto Joshuu Otonokweho. Přišla

však vyžádaná rešerše o Dušanu Cylindrovi, který se manželce údajně delší čas neozval.

Neplavil se na plachetnici kolem Hornova mysu, jak uváděla Cylindrová. Těžko hádat,

zda to byl z její strany zastírací manévr nebo důsledek nedostatečné informovanosti. V

argentinském městě San Carlos de Beriloche, blízko pramenů řeky Negro, uvrhli Dušana

Cylindra do žaláře jako notorického lháře. S   několika místními caballeros se pokusil o

podvod,  dosahující i na tamní poměry gigantických parametrů.
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Nebylo  zbytí,  v hotelu  Koráb začalo  další  kolo  výslechů.  Čistá  voda se  nejlépe

čerpá  přímo u pramene. Ukázalo se však, že docela čistá není a nikdy nebyla.  Kalila ji

opatrnost, nevšímavost a lhostejnost, někdy i nerozumná a zcela  nemístná ohleduplnost.

Tísnivou  atmosféru  navozovalo  trauma z náhlé  smrti  dvou  lidí,  s nimiž  se  pravidelně

vídali, náznaky deprese podněcovala existenční nejistota.

Vedle  důchodce  Tvrdoně,  který  vypomáhal  v recepci,  byla  to  škadrona  žen

různého věku, rozličného vzdělání a různé státní příslušnosti. Kdyby se z jeho výpovědi

vyškrtly evidentní drby a primitivní spekulace, zůstalo by pouze pohekávání.

Pomluvy se šíří rychlostí světla, pravda se za nimi belhá o holi. Některé výpovědi

spřádaly ornamentální kantilény, některé řeči se zjevně příčily skutečnosti a inspektor

Plevák jim musel učinit přítrž, aby  zachránil reputaci policii i sobě, další paní a dívky se

mu prostě snažily vytřít zrak nebo se pokoušely hrát podle předpokládaných cizích not.

Jenomže  žádné  neexistovaly.  Nejedna  svědkyně  již  spatřovala  hotel  jako  konkursní

podstatu,  další  jako  multifunkční  důl  na  peníze,  což  rozhodně  neodpovídalo

hospodářským výsledkům.

Podivný výskyt dětí neznámého původu některé ze svědkyň upřímně překvapil,



další  v  něm   spatřovaly  trestuhodnou  vedlejší  výdělečnou  činnost  Kláry  Lerchové.

Projevit výraznější zájem znamenalo vyhazov, od toho tedy ruce raději dál.  Všechny se

shodly, že nadutost recepční Klímové končila před prahem kanceláře Kláry Lerchové, ale

chudinku Barboru Borskou měly za svodidlo, po němž hladce sjížděly občasné blesky.

Kotelník Zdislav Horal rozhodně nepatřil  k oblíbencům, většina žen z personálu s ním

však služebně do styku příliš nepřišla. Natož jinak.

„Od toho raději  dál,“  slyšel  inspektor Plevák hned několikrát.  Pouze pokojská

Aranka,  národnosti  maďarské,  rodačka  z rumunského  Aradu,  vdaná  za  Albánce

z Kosova, který ji bil a proto mu s mladým Afgáncem utekla do Čech, kde jí zase pro

změnu utekl Afgánec.  Bez ostychu přiznala,  že za Zdislavem někdy po pracovní době

zaskočila  do  kotelny  a  pravidelně  navštěvuje  vdovce  Tvrdoně,  občas  postávajícího

v recepci. Ten to ovšem důrazně popíral. Ke konfrontaci nedošlo, jednalo se o vedlejší a

čistě soukromou záležitost.

Recepční Klímová budila klamné zdání, že vidí svět jako jednu velkou šťastnou

rodinu.  Připustila  sice  permanentní  napětí  mezi  Klárou  Lerchovou  a  Natašou

Cylindrovou, která ráda mluvila do věcí, přesahující její přehled a chápání. Vzájemná

nevraživost  začala  před  několika  roky,  když  Osmičku  z posilovny  navštívil  bratr.

Nepřiletěl  z hloubi  temné  Afriky,  přijel  z německého  Hannoveru.  Stal  se  oblíbencem

hereček místního divadla. Aktivní byla především Zita Roštová, ale brzy se do popředí

prodrala její kolegyně Nina, aby nakonec obě utřely nos a otěže převzala manželem často

opouštěná  Nataša  Cylindrová,  hrubě  zanedbávaná  v opevněném domě  s výhledem  na

rozhlednu.

Do oka  nepadl Klímové ani vrchní Koroptvička, rád se otřel o mladé servírky, ale

žádná si nikdy nepostěžovala.

Podle  dlouhonohé  servírky  Oldřišky,  která  si  rozhodně  nepočínala  právě

úzkostlivě, na tom něco bylo, připustila však, většina děvčat Koroptvičku spíš záměrně

provokovala. Zejména před Klímovou, která si na vrchního brousila zuby.

Vrchního Koroptvičku přivezli z lesní dependence.  Muži mají spoustu negativních

vlastností, ale snad nejhorší je užvaněnost. Byl toho živoucím dokladem.

„Však  jsem říkal,  že  to  jednou  špatně  skončí,“  projevil  hned  na  úvod  pozdní

předvídavost, slova doprovodilo rozevlátě všeobjímající gesto.

„Komu jste to říkal?“ otázal se inspektor Plevák.

„Tak různě. Hlavně sobě!“



„Co mělo špatně dopadnout?“

„Všechno,“ prohlásil Koroptvička. „Lerchová se snažila mít neustále  všechno pod

kontrolou. Jenomže tak to v praxi nefunguje, vážený pane, někomu se věřit musí! Stále

střídala personál. Recepční, servírky, pokojské, uklízečky. Stačilo málo a přišla výpověď

na hodinu, ale plat dostaly propuštěné za celý měsíc. Točily se jako na kolotoči. Posilovna

je na mne také trochu silný tabák. Tamara se tváří jako lilium, Osmička se postavit i

Lerchové, viděl jsem to na vlastní oči. A svět div se, prošlo mu to!“

„Viděl jste,“ řekl inspektor Plevák. „Také slyšel?“

„Sledoval jsem je z okna, hádali se na parkovišti. Řeknu vám,  že Lerchová byla

pěkně načuřená.“

„Kdo měl navrch?“

„Ten třetí,“ prohlásil Koroptvička vychytrale.

„Který třetí?“

„Třetí vzadu; peníze!“

„Jak jste poznal, co je příčinou sporu?“

„Ve sporu mezi ředitelkou hotelu a poskokem z posilovny se o nic jiného jednat

nemůže. To je jednou jisté!“

Inspektor  Plevák  jeho  jistotu  nesdílel,  ale  nezamýšlel  do  toho  ohýnku  foukat,

černým bodem ve středu terče bylo něco jiného.

„V čem vězela příčina častých personálních změn?“

„Ty propuštěné ženské měly oči a uši.“

„V hotelu se občas objevovaly neznámé děti,“ řekl Plevák jen tak jako bokem.

„Něco mi o nich povězte.“

„To byl vedlejší  příjem. Lerchová s tím začala,  když tady byl Osmičkův bratr.

Pracoval  v Německu,  snad  v Hannoveru.  V  nějaké  sociální  organizaci,   zaměřené  na

přistěhovalecké lokality. Lerchová zase měla styky, sháněla nemocným dětem přednostní

léčení nebo lázně.“

„Jak jste na to přišel?“

„Jednou jsem využil vhodnou příležitost a zeptal jsem se.“

„Kdo děti přivážel?“

„Taková divná ženská. Hotová suchá lípa. Ta se snad v životě neusmála. Mluví

německy, ale Němka to není. Poznám to, po vyučení jsem se stal obětí družební výměny.

Rok jsem makal v lipském hotelu.  Děti se tady vždycky zdržely den nebo dva. Někdy jen



přes noc. Dál je vozila Lerchová. Možná šlo o děti přistěhovalců. Při té současné migraci

by se nikdo nedivil, kdyby jich přibývalo.¨

„Byli to chlapci?“

Koroptvička se zamyslel.

„Děvčátka. Kluka jsem viděl jen jednou. Letos koncem zimy.“

„Mluvil jste o tom s někým?“

„Ani moc ne. Dával jsem si pozor na jazyk, Lerchová se všechno hned dověděla.

Když někdo v přízemí kýchnul, věděla to nahoře pod střechou,  než si postižený stačil

utřít nos.“

„Zkuste si vzpomenout,“ naléhal inspektor Plevák.

„Jedině snad s kotelníkem Zdislavem,“ připustil Koroptvička. „Byl to špína chlap.

Šmíroval, donášel. Od mládí. Však v minulosti několikrát dostal nakládačku. Na stejné

lidi donášel jiným lidem, ale stále stejně pilně. Když se koncem zimy Lerchová vrátila

z výletu s tím cizím klukem, chytilo jí na zpáteční cestě  mizerné počasí. Povětří,  sníh,

déšť,  bláto.  Nařídila  Zdislavovi,  aby auto  umyl.  To dělal  rád.  I  toho svého růžového

fordíka  věčně  oprašoval  a  pulíroval.  V hotelové  káře  našel  rakouský  pokutový  blok.

Lerchová cálovala mastnou pokutu. Možná toho kluka vezla do nějakých rakouských

lázní.“

„Do Alp?“

„Tak daleko dojet nemohla. Nanejvýš do Vídně.“

„Zdislav Horal vám ten pokutový blok ukázal?“

„Nosil ho v peněžence.“

„Věděl o něm ještě někdo jiný?“

„On se Zdislav s nikým moc nevybavoval. A nikdo se nevybavoval s ním.“

„Napadlo vás, proč ten pokutový blok schovává?“

„Napadlo mě, že je stále ten samý prevít. Rád na každého něco věděl!“

„Co věděl na vás?“

„Že by dostal přes dršku, kdyby si něco zkusil. Jako to udělal Osmička.“

„Měl důvod?“

„Zdislav si něco dovolil na Tamaru z posilovny, ale tomu jsem nikdy moc nevěřil.

Tamara  si  dokáže  poradit  sama.  Není  taková  ovečka  jako  pokojská  Aranka.  Ta  za

Zdislavem lezla do kotelny. Také jsem ji jednou viděl vycházet z domu, ve kterém bydlí

Tvrdoň.“



„Možná mu chodí uklízet,“ řekl inspektor Plevák.

„Napadlo mě to samé,“ zašklebil se Koroptvička.

„Nebyly ty děti něčím nápadné?“

„Vypadaly....  Jak bych to...  Jako nemocné. Takové unavené, vyčerpané, ospalé,

malátné!“

„Jak mluvily?“

„Teď mi dochází, že jsem nikdy žádné neslyšel promluvit. Většinou se zdržovaly

nahoře v podkroví.“

„S tou divnou ženskou?“

„S tou divnou ženskou,“ potvrdil. „Někdy i bez ní.“

„Čím přijížděla?“

„Černým bavorákem. Osmičkovi z posilovny přivezl brácha jinou černou ojetinu.

Terénní hondu.“

„Jste všímavý člověk,“ ocenil inspektor Plevák jeho poznatky a připadal si jako

velký pokrytec. „Nebylo vám něco nápadné?“

V hotelu je člověku každou chvíli něco nápadné!“

„Nebo někdo,“ řekl inspektor Plevák.

„Nebo někdo,“ potvrdil Koroptvička. „Nevím, kam míříte. Čeho jsem si podle vás

měl všimnout?“

„Že se ty děti nikdy stejným způsobem nevracely!“

„Jak vás to napadlo?“

„Je to tak?“

„Máte  pravdu!“  Koroptvička  seděl  jako  uhranutý,  s pootevřenými  ústy  a

nevidomým pohledem upřeným do minulosti. „Máte sakra pravdu!“
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Inspektor Just dostal na starost posilovnu.

Zrzečka  Tamara  jej  pozdravila  vřelým  úsměvem.  Tak  nějak  si  představoval

přístavní děvče, vítající po dlouhé době svého námořníka. Kdysi do posilovny několikrát

zavítal v dobré víře, že udělá něco pro vlastní zdraví, ale záhy byl z té samoúčelné dřiny

celý rozlámaný, proto od dobrého záměru ustoupil.

„Budete  muset  chviličku  počkat,“  pravila  Tamara  omluvně.  „Však  vidíte!

Našlapáno! Co zamordovali  paní Lerchovou a toho šaška z kotelny, je to tady hotový



babinec.“

„Kde máte kolegu?“

„Ještě se neukázal.“

„Dělá to často?“

„Právě naopak! Dneska nebere ani telefon. Asi mu do toho něco vlezlo.“

„Do čeho?“

„Nechytejte mě za slovo! To se přece tak říká!“

„A co říkáte Lerchové?“

„Smůla.“

„Byla dobrá řidička?“

„Jezdila hodně, skoro denně, tak snad ano. Já s ní nikdy nejela.“

„A Zdislav Horal?“

„To je jiná písnička.“

„V jakém směru?“

„Ve všech směrech! Všichni vědí,  že donášel za starého režimu a tumloval se i

nyní. Dělalo mu dobře, když někomu navařil hodně horkou kaši. Tady v hotelu nebyl moc

vidět, ale o všem věděl. Co nevyčíhal sám, to mu vyslepičila některá pokojská. V poslední

době Aranka.“

„Pracuje v hotelu dlouho?“

„Od počátku roku. Běhala za ním do kotelny. I mizerný chlap je lepší než žádný.

Jednou  žaloval  Lerchové  na  Osmičku,  už  ani  pořádně  nevím,  o  co  šlo.  Jednalo  se  o

nějakou pitominku. Lerchová se prořekla a Osmička mu domluvil. To on dělal rád.“

„Ručně?“

„Já u toho nebyla. Netuším, jestli ručně, ale rozhodně stručně. Za pár minut byl

zpátky a Zdislav se od té doby posilovně vyhýbal.“

„Předtím sem chodil?“

„Očumovat  paničky,“  požalovala  zrzečka  Tamara.  „Jednou  ležel  v nemocnici

skoro dva týdny. Podali si ho neznámí chlápci, na které něco věděl a práskl.   Šel s barvou

ven, tak ho zmalovali.“

„Opravdu neznámí?“

„Najatí cizinci. Odněkud přijeli, splnili svoje poslání a zase zmizeli z města.“

„Kdo je najal?“

„To se musíte zeptat jinde.“



„Vy jste tady jako doma,“ řekl inspektor Just nabádavě. „Znáte prostředí.  Mohl

vrah Horala zastřelit a nevzbudit pozornost?“

„Musel to tady znát. Zdislav nechával auto v zadním rohu parkoviště, viděl tam

z kotelny. Po setmění tam odnikud nedopadá světlo.“

„Výstřel je slyšet i ve tmě.“

„Už jsem na to myslela,“ připustila starostlivě „Na zámecké věži instalovali nové

hodiny. Vzdušnou čárou je to kousek. Odbíjejí každou celou hodinu. Ve dne moc slyšet

nejsou, v okolních ulicích je stále hustý provoz, ale později večer nebo v noci znějí hodně

zřetelně.“

Odběhla,  aby pomohla dvěma vyčerpaným dámám ve věku, kdy si  většina žen

spokojuje s vyprávěním o odrůstajících vnoučatech. Každodenně shazovaly v posilovně

špeky,  aby  se  posléze  usadily  v blízké  cukrárně  a  rakvičky  se  šlehačkou  zapíjely

neslazenou kávou.

Inspektor Just vyčkával.

Nerozebíral nepřítomnost černého svalovce. Nezeptal se na jeho bratra. Nezajímal

se o cizinku, kterou vrchní Koroptvička měl za suchou lípu. Nezmínil se o neznámých

dětech, které byly přivezeny z neznáma a do neznáma byly odvezeny, Pominul Tamařin

vztah k Osmičkovi, který jeden svědek a několik svědkyň označovalo za velice důvěrný.

Nestaral se, zda mu Tamara rozplétá nebo zaplétá copánky. Láska je divadlo pro dva

herce. Začíná jako romance, mění se ve frašku a končí jako antická tragedie.

To všechno kriminalisty velice zajímalo. Všechny ty otázky měly příchuť naléhavé

aktuálnosti a ve vhodný okamžik musely být položeny.

Jenomže všeho do času.
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Další ráno.

Další snídaně v hotelu Koráb, v němž všichni působili dojmem, že národu hrozí

agrese křižáckých hord. Nebo se rozkřiklo, že jakýsi heretik zase pustil do světa legendu o

blížícím se konci světa. V hotelu vládla očividná nejistota. Zamlklost. Napětí jako před

výbuchem.

Zkusil Zitu Roštovou.

Pro jistotu.

Stále neměl jistotu, jakou hru jeho zapojením rozehrála a proč platí za pátrání po



Adamu Cípovi,  jehož  patrně  ani  neznala.  Možná  ji  motivoval  jeho  někdejší  zájem o

podstatně starší Natašu Cylindrovou.

Dostalo  se  mu nepřesného sdělení,  že  volaný účastník  je  nepřítomný,  zanechte

zprávu nebo zavolejte později. Rozhodl se pro druhou alternativu a opustil město. Musel

kolem Tmáně a přes Vacov. Když míjel Cylindrovu usedlost na samotě, brána se zrovna

otevírala, zahlédl černé terénní auto, připravené k výjezdu. Sluneční paprsky ozařovaly

čelní sklo, nedalo se rozeznat, kdo sedí za volantem.

Rozhledna stále stála na svém místě. U rybníka zase seděl nad dvěma pruty rybář

v širokém slamáku. Na nevelkém trojúhelníkovém náměstíčku stála samoobsluha, o dva

domy dál nevelký obchůdek s nápisem, vyznačujícím se kouzlem nechtěného:

ČERNÝ

         KOLONIÁL

Opačně by to bylo logičtější.

Z příšeří  paměti  vyplula  vzpomínka,  jak kdysi  zjistil  místo   dočasného pobytu

nezletilé toulavé dcerky pražské řeznické rodiny. Měla vzácný dar zabřednout mezi tu

nejhorší  spodinu.  Toho  podzimu  jí  taková  společnost  přerostla  přes  hlavu,  byla  na

všechno  a  pro  všechny,  ale  o  něco  zdravější  jádro  mělo  navrch,  odtrhla  se  a   našla

přístřeší u sedmasedmdesátiletého, za závažné sexuální delikty třikrát trestaného člověka,

jemuž  obyvatelé  rodné  vísky  prohřešky  nemohli  zapomenout,  natož  odpustit.  Prodal

domek a odstěhoval se do opuštěné hájovny bez zavedené elektriky. Pro vodu  musel ke

studni,  pro chleba tři  kilometry,  na autobus skoro pět.  A právě chléb a něco k němu

přivedl  Radima Hasila  na  dívčinu stopu.  Dva mají  výrazně  větší  spotřebu  než  jeden

jedlík.

Zacouval  na  malé  parkoviště  mezi  obecním  úřadem  a  chátrajícím  domem

s rozbořeným komínem, jehož okna a dveře zatloukli prkny. Podle vybledlé bílé barvy na

zdi to byl objekt na prodej.

Nejprve  zkusil  štěstí  v samoobsluze.  Nakadeřená  pokladní  nasadila  odpudivý

kukuč.  Hrubé  šedivé  vlasy  dokazovaly  nedostatek  melaninu,  který  je  zodpovědný  za

pigment  ve  vlasech.  Vědci  již  pracovali  na  vývoji  preparátu  proti  šedivění,  zda  však

šediny někdy nepodporují důstojnost stáří! Na stupnici ženské přitažlivosti nevyšplhala

pokladní příliš vysoko a nezdálo se, že by pro to cokoli udělala. Žádný div, že prodejna



zela prázdnotou. Za pultem s masem a uzeninami se přibližně stejně vlídně tvářila mladá

prodavačka. Jejich přívětivý přístup k zákazníkům možná vězel v genech, ale nedalo se

vyloučit, že mládí jen vstřebalo špatný příklad.

Za  zkoušku  nic  nedal,  však  také  nic  nezískal.  Neměl  jistotu,  zda  pokladní

pochopila smysl otázky nebo byla líná otevřít ústa a aspoň odpovědět na pozdrav, když

odcházel. 

Ve skromném  koloniálu nestál pan Černý, nýbrž oku lahodící platinová blondýna,

pokud někomu nevadí pošramocený nos a potrpí si na plnější tvary, dolíčky ve tváři a

žvýkačku v ústech.

„Mám  takové  nezvyklé  přání,“  spustil  Radim  Hasil  a  pokusil  se  zapůsobit

posledními  zbytky  šarmu,  které  s námahou  vydoloval.  Na  mladistvý  šarm  byl  přece

jenom trochu  starý,  k  důstojnému  a  důvěryhodnému  šarmu  starých  pánů  zase  ještě

nedospěl.

„Ráda vám pomůžu,“ slíbila blondýna způsobem, jakým příslušníci římské legie

prokazovali  věrnost  císaři,  udělala  ze  žvýkačky  bublinu,   nechala  ji  splasknout  a

pokračovala  v intenzivním  žvýkání.  Oholit  jí  hlavu,  připomínala  by  trenéra

středočeského ligového klubu.

„Jistě máte stálé zákazníky,“ začal Radim Hasil.

„Ti mě drží nad vodou.“

„A zákaznice.“

„Ty mě zase zdržují. Málo nakupují, hodně mluví a jsou náramně zvídavé. Doma

si povídají jenom s kočkou, se psem nebo se slepicemi.“

„Předpokládám,“ řekl Radim Hasil, „že předem víte, co která zákaznice potřebuje

a v jakém množství obvykle nakupuje.“

Připustila to.

Radim Hasil předpokládal, kdy se zeptá, pro kterou mediální agenturu provádí

průzkum trhu, ale nedočkal se, pokračoval tedy sám.

„Určitě  by vás zaujalo,  kdyby některá zákaznice najednou nakupovala výrazně

větší množství potravin.“

„A žiletky,“

To sedělo. Řečník nemusí být zrovna Cicero, pokud vysloví  originální myšlenku.

Třeba pouhým jedním slovem.

„Hned  dvě  balení,“  doplnila  blondýna  a  dolíčky  na  tvářích  se  prohloubily



v širokém úsměvu, patrně záměrně odhalujícím nádherný umělý chrup. V jejím zlatém

středním věku tomu jinak být nemohlo.

„Co vás napadlo?“

„Že si zase pořídila nového chlapa.“

„Kdo?“

„Bába  bylinářka.  Mlynářová.  Vydává  se  za  léčitelku,  ale  nešla  bych  k ní  ani

s kozou.“

„Kde bydlí?“

„Na takové samotě kousek nad zrušeným lomem. Jedí na starém motocyklu. Na

staré  jawě  jezdila  už  když  jsem  byla  malá  holka.  Potom  si  pořídila  toho  harleye

s přívěsným vozíkem. Jestli můžu radit, zajeďte si raději k pořádnému doktorovi. Ten

vás pošle nanejvýš do nemocnice, Mlynářová rovnou na krchov.“

„Ona je někdy nemocnice jen přestupní stanicí.“

„V  tom vám neporadím.“  Vyrobila  další  škádlivý  úsměv,  aby  mohla  předvést

zuby. „Já jsem zatím nebyla ani v nemocnici, i když si ráda poležím. Na hřbitov jsem se

naposled  dostala  při  pohřbu  manžela.  Teprve  tam  jsem  se  dověděla,  jaký  to  byl

znamenitý člověk. Těch superlativů!“

„Zajímavé,“ řekl Radim Hasil.

„Jak se to vezme.“ Odpovědí nechala pootevřená vrátka. Vzápětí dala najevo, že

nevede informační kancelář,  nýbrž počestný obchod s potravinami a drobným zbožím

s měla by se toho držet. „Přivezli čerstvé pečivo.“

Koupil dvě ještě vlažné housky sypané mákem a velkou bonboniéru. Určitě najde

někoho, komu udělá radost.
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Na  konci  městečka  stála  dlouhá  ulice  starších  domů,  skrytých  za  přerostlými

živými ploty. Silnice rovná jako pravítko uháněla do polí  a vstříc kopcům na obzoru.

Stranou stál v holém poli vysoký komín. Opuštěný, dávno nepoužívaný, nikoli neužitečný.

Nesl čapí hnízdo.

Za posledními domky odbočovaly dvě užší silničky. U obou stála tabulka se šipkou

a nápisem LOM CYLINDR. Každá ukazovala na jinou stranu.

Na  chodníku  řešily  každodenní  problémy  tři  sudičky.  Všechny  se  opíraly  o

francouzské  hole.  Důkaz,  že  lidstvo  chřadne.  Kam  se  poděly  blahé  časy,  kdy  šetrné



babičky skákaly přes plot pro pírko!

Navigace hlásila totéž. Lom Cylindr. Na obou stranách silnice.

Zastavil, vystoupil, zdvořile pozdravil, zeptal se na cestu.

„Jedete k Mlynářce?“

„K mlynářce?“ Zatvářil se nechápavě. Podle internetu v okolí lomů žádný mlýn

nestál.

„Mlynářka jí říkáme, protože se jmenuje  Mlynářová,“ pravila nejmenší z trojice,

působila nejživěji a zřejmě držela hlavní slovo. „Mařka Mlynářová. Bába bylinářka. Na

plotě má namalováno, že je léčitelka. Jednou mi prodala byliny, když jsem.... Když jsem

je potřebovala. Byla to jenom nasušená hluchavka. Někde jsem slyšela, že má v chalupě

zase nakvartýrovaného nějakého mladého chlapa, ale lidé toho napovídají!“

„Byliny zatím nepotřebuji,“ řekl Radim Hasil, „Rád bych se podíval k lomům.“

„Záleží na tom, ke kterému lomu chcete a co tam. Jestli se potřebujete vykoupat,

musíte doleva, jestli hledáte práci, musíte doprava. Ale to byste vážil zbytečnou cestu. Na

podzim Cylindr vždycky propouští, o šutr není přes zimu takový zájem. Aspoň tady bude

trochu klid. Ubude náklaďáků, ubude prachu, sestříháme ploty.“

„Nedá se s tím něco dělat?“

„Zavírat okna,“ pronesla sdělná paní.  „Stěžovat si,  to je zbytečné. Tady kolem

patří  skoro všechno Cylindrovi.  Rybníky,  ve kterých platí  zákaz koupání,  aby nebyly

rušeny ryby, rozhledna, kachní farma, pole, lesy, konzum a od prvního příštího měsíce i

pošta,  kterou  zruší  a  konzum  začne  sloužit  jako  poštovna.  I  ten  komín  támhle  je

Cylindrův. Cihelnu nechal zbourat, protože nevynášela. Komín musel zůstat stát kvůli

tomu hnízdu. Povídali, že se pro čápy musí najít jiné místo.“

„Spíš se čeká, až komín spadne sám od sebe,“ připojila se sudička s očima jako

trnky. „Nemáte zdání, jaké tady v zimě bývají fukejře! Ale Bohuna to vylíčila správně,

tady kolem je všechno Cylindrovo!“

„Všechno snad ne,“ nadhodil Radim Hasil lehce, jen tak zkusmo.

„Pán má pravdu,“ ozvala se třetí sudička.

„A co mu nepatří?“ vyjela na ni sdělná paní. „No pověz!“

„Lidé,“ pravila třetí sudička.

Schylovalo se k rozepři.

Radim  Hasil  poděkoval,  popřál  jim  hezký  zbytek  dne,  počkal,  než  kolem

přehřmotilo těžké nákladní auto s drobným štěrkem. Ještě nechal z protisměru projet



mohutný  traktor  s valníkem  naloženým  libě  vonícím  hnojem,  nastartoval,  popojel  a

odbočil doleva.

Silnička vedla mezi podzimně smutnými poli. Za březovým hájkem se stáčela dolů

k ohromné jámě, kterou do vytěžení nechal člověk napospas  přírodě. Rozlehlá prohlubeň

v terénu zarostla pokřivenými stromky, vysokou travou, kopřivami.  Vzadu se rozpadala

dřevěnou bouda.  Strmá kamenná stěna ohraničovala tu středoevropskou džungli.

Další jizva na těle krajiny se nacházela o půl kilometru dál, z větší části vroubená

řídkým borovým lesem,  na  nimž  vyčníval  hřeben  červené  střechy.   Nevelký  lom byl

zatopený  temnou  vodou.  Čišel  z ní  chlad.  Sluneční  paprsky  si  ještě  nenašly  přístup

k hladině. Na kolmé stěně zakořenily trsy vadnoucí trávy. Většina okolních balvanů již

stačila obrůst mechem. Příroda vítězila, likvidovala stopy lidského úsilí.

Okolí  bylo  evidentně  využíváno  ke  všemu  kromě  jakékoli  užitečné  práce.  Na

přilehlé  louce  zanechaly  pneumatiky  vyježděné  šrámy.   Tu  a  tam se  drala  ke  světlu

odrostlejší břízy, nižší borovice a husté křoviny, vytvářející skromné úkryty se zdáním

soukromí. O početné návštěvnosti svědčil  nepořádek. Plastové lahve, ploché krabice od

pizzy,  igelitové  sáčky,  dětský  kočárek  bez  jednoho  kolečka,  tmavé  brýle,  dámská

podprsenka s rozměry menšího stanu, nedopalky, Duškova detektivka Dáma na telefon,

plechovka od latexové barvy, holé malé ohniště s opálenou konzervou. Popel odvál vítr.

Nad tím vším se tyčilo černé na bílém upozornění:

VSTUP  ZAKÁZÁN

      SOUKROMÝ  POZEMEK

                                     MONITOROVÁNO

                            KAMEROVÝM  SYSTÉMEM

Poměrně  obligátní  upozornění  na  kamerový  systém  se  dalo  najít  i  na  mnoha

odlehlých  parkovištích  podle  silnic  všech  kategorií,  která  se  postupně  měnila  v

nepovolené skládky. Těžko soudit, zda klamné upozornění někoho odradilo od odkládání

nepotřebných předmětů. Pravděpodobnější bylo, že spíš provokovalo. Obyvatelstvo české

kotliny po dlouhá staletí deprimovaly příkazy a zákazy z ciziny, proto se zakořenil vzdor,

deprimovaní lidé se stali alergickými na jakákoli nařízení a jejich nerespektování vnímali

jako projev odporu a ryzího vlastenectví. Nějak to dosud přežívalo.

Stranou rostla pokřivená osamělá borovice,  odolávající   vandalským nájezdům.



Viselo  na  ni  menší  a  zřejmě  starší  alibistické  upozornění  VSTUP  NA  VLASTNÍ

NEBEZPEČÍ.

Radim Hasil tedy vstoupil na vlastní nebezpečí
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Když si odmyslel nepořádek, bylo tam krásně. Zněla tam nejkrásnější hudba –

ticho! Nikoli  snad absolutní.  Maličko ševelil  hedvábný větřík,  neviditelní  ptáci zpívali,

štěbetali,  pokřikovali,  švitořili,  domlouvali  se  a  hartusili.  Radim  Hasil  zalitoval,  že

nerozumí řeči ptáků.  Někde stranou zápolil s kůrou stromu datel, vysoko nad krajinou

nacvičovala střemhlavé nálety mladá káňata.

Když vykročil k okraji zatopené jámy, vyplašil zajíce.

Odněkud dolehl zvuk jedoucí auta, ale vytratil se, překřičela ho sojka. Kolem se

jako o závod přehnali dva kosové, pokojně brumlal čmelák a těkavě bloudili motýli. 

Hladina se černala  asi  pět  metrů pod úrovní  okolního terénu.  Podle  sešlapané

trávy tam odvážlivci do vody skákali, zatímco ti opatrnější a možná rozumnější sestoupili

dolů  některou  z vyšlapaných  pěšin.  V malé  vzdálenosti  vyčnívala  pár  centimetrů  nad

hladinou miniaturní  mola ze silných fošen jako svědectví,  že to se zákazem vstupu a

vstupu na vlastní nebezpečí nikdo nebral příliš vážně. Účel obou mol se dal odhadnout,

pomáhala plavcům z hluboké vody.

Na  hladině  cosi  plavalo.  Přesněji,  hladina  nesla  něco  zkrabaceného,  co  mělo

světlejší barvu. Nehýbalo se to.

Vrátil se nahoru. Musel až hlouběji mezi stromy, než našel delší a silnější větev,

s níž se vrátil k molu. Zaklekl a natáhl se k světlému předmětu na hladině. Na třetí pokud

ho zachytil a snadno přitáhl.

Byla to bunda. Kdysi snad bílá nebo šedá.  Velikostí  a podle zapínání  součást

dívčího oblečení.  Dvě svrchní kapsy byly prázdné. V jediné náprsní kapse zůstal malý

modrý hřebínek se zoubky  na obou stranách, lidově zvaný všivák. Společnost mu dělat

třicetimilimetrový šroub s klasickou ryskou.

Osudy  mnoha  užitečných  věcí  jsou  nevyzpytatelné.  Natož  věcí  záměrně

odložených. Vyhozených. V tom případě by si ovšem majitel patrně vzal hřebínek. Jinak

je tomu s věcmi zapomenutými.

Radim  Hasil pověsil bundu na pahýl po ulomené větvi osamělé borovice, posadil

se na pařez a pozoroval nehybnou  hladinu. Tam dolů nepronikl ani náznak vánku.



Podle dosavadních zjištění k zatopenému lomu chodili Pavel Klhůfek a Adam Cíp.

A proč ne, jiné koupání v okolí nebylo, když v obou vacovských rybnících nesměli plavci

rušit kapříky, v poklidu přibývající na váze.

K zatopenému lomu chodila zrzečka Tamara z posilovny.

Také Adam Cíp a Pavel Klhůfek.

Chodili, chodila... Všichni tři tam byli nejméně jednou.

Tamara se momentálně zdržovala v posilovně, Klhůfek ve vyšetřovací vazbě.

Což ovšem neodpovídalo skutečnosti. 

Pavel  Klhůfek  byl  nenadále  propuštěn  s tím,  že  bude  vyšetřován  na  svobodě.

Nikterak se   nejednalo  o  projev  milosrdenství,  nejednalo  se  ani  o  záměr  zlehčit  jeho

neprozřetelné  činy.  Vloupání jsou nepřípustná, pouštět  do oběhu padělky se nesluší a

střílet po policistech už vůbec ne. Byl propuštěn jako vábnička. Předpokládalo se, že by

mohl  policii  zavést  k pohřešovanému  kamarádovi,  k distributorům  padělků  nebo

k někomu v pozadí, jehož dosud neznali. Pátrání po padělcích převzal speciální útvar a

prosadil vlastní koncepci vyšetřování.

Proti Klhůfkovu propuštění se postavil pouze inspektor Čemus, riziko se mu zdálo

neúměrně vysoké, další nebožtík byl přesně to, co nepotřeboval. Se svými argumenty však

neuspěl.  Propuštěnému  mladíkovi  dokonce  ani  nebyla  poskytnuta  ochrana.  Měl  být

neustále sledován. Sledovat však někoho nepřetržitě v obci jako Vacov, kde všichni znají

všechny a každý cizí tvář budí pozornost, když ne přímo podezření, to je perný chlebíček.

Prakticky nemožný úkol. 

Tím argumentoval inspektor Čemus. Neúspěšně. 

To vše Radim Hasil dosud nevěděl.

Zůstávalo ve hvězdách, kde se zdržuje pohřešovaný Adam Cíp.

Slunce již vyšplhalo nahoru, ozařovalo část vodní plochy. Představa, že se Adam

Cíp může zdržovat docela blízko, přimělo Radim Hasila pohlédnout na hladinu.

Něco na ní bylo.

Stín.

V té chvíli zazněl výstřel.
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Dlouho ujížděli mlčky. Nadporučík Slámová a podporučík  Kmoch.  Nespěchali.

V rovném úseku nechali přeběhnou několik kusů srnčí zvěře.  Také nespěchala. Statný



šesterák kráčel  důstojně,  srnky za ním zvolna přeběhly z čerstvé uvláčené oranice  na

nedávno posekaný jetelový lán.

„Lidská  hlava  je  někdy  jako  studna,“  vyrukovala  nadporučík  Slámová  se

svéráznou úvahou, některá její vyjádření zasluhovala vytesat do mramoru, ale obvykle

zvláštní pozornost nevzbuzovala. 

„Plná vody?“

„Prázdná! Vyschlá!“

„Cylindrovou to mělo napadnout!“

„To máš těžké! Užitečné myšlenky se většinou dostavují se značným zpožděním.

Mne také někdy napadá, co všechno nás mohlo napadnout už dávno předtím.“

„Proč nás?“

„Myslím to všeobecně.“

„Policii?“

„Policii,“ potvrdila.

„Nebo celé lidstvo? Když na to nazíráš v širších souvislostech...“

„Třeba celé lidstvo.“

Podporučík Kmoch to respektoval, jen si pomyslel, že kdo se kdykoli v minulosti

pokoušel mluvit za celé lidstvo, tomu lidé brzy vyprášili kožich.

„Taková  namyšlená  dáma,  ta  Cylindrová,“  řekl  po  několika  kilometrech  do

tichého předení dobře vyladěného  motoru.

„Nadutost chodí po světě ve zlatých kabátcích.“

„Ale  nemusí  nutně  chodit  zrovna  s chlapem  z posilovny,“  řekl   zaskočeně,

nedokázal  se smířit  se sdělením, které je přimělo opustit  město.  Spěchat nemuseli,  na

místě byla spíš rozvaha.  „Pamatuj si!  Cizího uvítej  a pohosti,  ale  rodinné šperky mu

neukazuj!“

„Prozraď mi, proč bych to dělala!“

„Třeba z lásky!“

„Uf,“ vydechla bezmála s odporem. „Kde bych vzala nějaké šmuky?“

U toho zůstali.

Blížili se k rozcestí pod Tmání.

„Štěstí čeká na rozcestí,“ řekl.

„Ale ukaž mi to správné,“ řekla.

„Co je to štěstí? Muška jenom zlatá,“ plagoval nepříliš  zdařile filmový záběr s



Jaroslavem Marvanem.

„Myslela jsem rozcestí,“ konkretizovala nadporučík Slámová. „To bude křiku!“

Nejednou jeli k vykradenému či okradenému. Věděli,  co je čeká. Stesky, nářek,

láteření,  slzy,  obviňování.  Výtky,  někdy  i  vzájemné  výčitky  postižených.  Nejednou

záměrné zatmívání. A téměř vždy pocit bezmoci.

Zloba, zoufalství, panika, hysterie.

Toho  dne  je  čekala  otevřená  vysoká  vrata  a  Nataša  Cylindrová.  Narychlo

přičísnutá,  nenalíčená,  nepříliš  rozčilená,  oděná  ledabyle  a  poměrně  skromně.  Obutá

naboso.  Kruhy pod očima.  V ruce  mobilní  telefon,  jako kdyby se potřebovala  něčeho

přidržet.

„Když jsem spala, ukradl mi z kabelky klíče od trezorku se šperky.“

„Kde jste ho měla?“

„V ložnici.“

„Kde v ložnici?“

„V nočním stolku. Manžel na nich trval. Musím uznat, že jsou praktické.“

„Noční stolky?“ ujišťovala se nadporučík Slámová.

„A o čem mluvím?“

„O ztracených špercích. Kde jste spala?“

„V ložnici.“

„Kde spal on?“

„V ložnici.“

„To vás neprobudil?“

„Byla jsem utahaná.“

„Aha,“ podotkla nadporučík Slámová.

„Hele, nechte si to!“

Nedbala výtky: „Kde zůstal trezorek se šperky?“

„Dole v hale, s klíčkem v zámku, ale bez šperků!“

„Pochopitelně,“ řekla nadporučík Slámová spěšně, vědoma si skutečnosti, že její

otázka měla díru v ponožce. „Hotovost se neztratila žádná?“

„Klíče od zabudovaného trezoru nenosím u sebe. Nikdo neví, kde ho hledat.“

„Pouze vy a pan Cylindr?“

„Pouze my dva. Manžel ho sám zabudoval. U sebe nosím málo peněz,  Nestály za

námahu. Většinou platím kartami.“



„Ty se neztratily?“

„Nezná kód.“

„Ovšem,“ řekla nadporučík Slámová, nechtěla otázku platebních karet rozvádět.

„Jste pojištěná, paní Cylindrová?“

„Samozřejmě.“

„Výhodně?“

„Normálně.“

„Jaká je hodnota odcizených šperků? Zatím aspoň rámcově!“

„Zhruba čtyři  milióny,“ pravila Cylindrová jen tak jako mimochodem. „Třeba

náhrdelník, náramek a čelenka tvoří jednu soupravu. Stály skoro dva.“

„Dohromady?“

„Samozřejmě, když tvoří soupravu! Dostala jsem ji od manžela jako svatební dar.

Seznam cennějších kousků a jejich fotografie má pojišťovna k dispozici.“

„Ten člověk se u vás zdržoval dlouho?“

„Druhý den. Neměla jsem to srdce vyhodit ho.“

„Kdy odjel?“

„To nevím přesně. Vzbudila jsem se kolem deváté. Byl fuč!“

„Odešel?“

„Odjel.“

„Jaké má auto?“

„Černé.“

„Značka?“

„Kdo  si  všímá  takových  podružností?“  ohradila  se  Cylindrová.  „Snad  honda.

Terénní. Něco na ten způsob! Musíte toho gaunera chytit, než  s mými šperky ujede do

ciziny!“

„Po panu Otonokwem...“ Nadporučík Slámová se zarazila. „ Vyslovuji jeho jméno

správně? To jsem ráda.  Po panu Otonokwem už bylo vyhlášeno celostátní pátrání.“

Neuvedla,  že příčinou byl zcela  odlišný a podstatně  závažnější důvod.

Podezření z trojnásobné vraždy a účasti na nadnárodně organizovaných a delší

dobu probíhajících krádežích, kupování a prodávání dětí. Migranti v katastrofální  nouzi,

plni  zklamání,  rozhořčení  a  bezvýchodnosti,  odkládali  svoje  malé  potomky

v nemocnicích, lékárnách, v nádražních čekárnách. Víc se k nim nehlásili. Nebo je rovnou

prodávali  překupnickým  gangům.  Někdy  tak  sháněli  peníze  na  zpáteční  letenky  do



zavržené vlasti.

„Poslyšte,“ přidala Nataša Cylindrová na důrazu, „nic ve zlém, ale to budete tak

velkou krádež vyšetřovat vy dva? Obyčejní policajti? Ženská a podporučík?“

„Kriminálka je na cestě,“ konejšil ji podporučík Kmoch. „Doporučuji vám držet

se napříště sexistických narážek!“

„Já si můžu spát s kým chci,“ vyrazila arogantně, ale přesvědčivosti v tom vězelo

jenom za hrst drobných.

„O to nejde,“ řekl podporučík Kmoch. Snad na to šel ze špatného konce, proto

upustil  od  vysvětlování  drobného  nedorozumění.  Jednak  usoudil,  že  obtížně  najdou

shodnou řeč, jednak otevřenými vraty projely dva vozy.

Kriminalistou družinu vedl inspektor Čemus.
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Klidně vyslechl stesky. Zajímal se o čas příjezdu zhrzeného a na  milost vzatého

milence,  tak  to  znělo  v podání  Nataši  Cylindrové,  ačkoli  to  stejně  dobře  mohlo  být

naopak. Úmyslně se vyptával na zdánlivě podružné okolnosti a jenom mezi řečí zabrousil

na tenký led.

„Nezmínil se váš host o bratrovi?“

„Ani slůvkem. To byl jiný kádr!“

„V současné době je hledán na základě mezinárodního zatykače,“ řekl inspektor

Čemus, protože pominuly důvody k zatmívání. Otevřenost mohla zvednout stavidlo její

mlčenlivosti.  „Přesouval  se  z Hannoveru  do  nizozemského  Zwolle  a  zpátky,  hodně

cestoval, žil na vysoké noze, neměl zaměstnání ani pravidelný legální příjem, stýkal se

s podezřelými osobami. Žádný div, že se stal středem terče.“

„Co prováděl?“

„Podílel se na krádežích a kupování dětí. Jedna linka vedla přes Čechy.“

Stála jako socha, oči zapíchnuté do podlahy. Potom se téměř zhroutila do křesla.

„Přes náš hotel?“

„Ano, přes hotel Koráb,“ potvrdil inspektor Čemus.

„Víte to dlouho?“

„Něco jsme tušili. Na správný směr nás orientoval  soukromý detektiv, který vás

také navštívil.  Původně měl hledat Barboru Borskou, ale náhodou se dostal  mnohem

dál.“



„To o těch dětech víte dlouho?“

„Podrobnosti jsem se dověděl před dvěma hodinami.“

„Jak se do toho zapletla ta kráva Klára Lerchová?“

„Přebírala děti, někam je odvážela a tam předávala.“

„Nebo prodávala?“

„To zatím není prokázané. Patrně je odvážela mimo republiku. Zatím netušíme,

proč volili takový komplikovaný způsob.“

„Ty děti se nevzpouzely?“

„Pocházely  ze  sociálně  ubohého  prostředí.  Většinou  z rodin  imigrantů.  Rodiče

ohlásili  zmizení potomka, ale policie nejednou dospěla k závěru, že rodiče preventivně

zatmívají a děti prodali. Ty patrně ani netušily, o co se jedná, uvěřily lákavým slibům.

Podle některých svědků byla jejich přirozená dětská aktiva medikamentálně utlumena.“

„To  je  děsivá  představa!  Nechápu,  že  se  Klára  Lerchová  k něčemu  takovému

propůjčila!“

„Byly jste přítelkyně?“

„Přátelství vzniká samovolně nebo účelově. Nás dvě svedlo podílnictví na hotelu. A

zároveň  nás  rozdělovalo.  Třetí  stranu  trojúhelníku  tvoří  manžel,  ale  disponuji  všemi

pravomocemi  za  jeho  podíl.  Prakticky  to  znamenalo,  že  jsem  měla  dva  hlasy  proti

jednomu.“

„Je vám známo, že Lerchová vložila jistou hotovost do jiného hotelu?“

„To jsem měla pod kontrolou. Barboře Borské jsem pravidelně vyplácela menší

apanáž za to, že dohlížela na spolehlivé účetnictví,“ přiznala Cylindrová bez rozpaků.

„Lerchové ovšem musím přiznat ke cti, že se nikdy neuchýlila k sebemenšímu podrazu.“

„Až na ten nechutný obchod s dětmi,“ upozornil inspektor Čemus.

„Ta formulace opravdu zní odporně!“

„Celá ta aféra je odporná.“

„Někde jsem slyšela, že se ročně ztrácejí tisíce dětí.“

„Statistiky pracují s pravdivými údaje vycházejícími z nepravdivých čísel, nebo s

nepravdivými údaji  nedbajícími  pravdivých čísel,“  řekl  inspektor  Čemus  mentorsky.

„Počet  oficiálně  pohřešovaných  dětí  se  podstatně  rozchází,  ale  rozhodně  se  jedná  o

závažnou trestnou činnost, na které se podílejí organizované bandy.“

„Jako na té masové migraci?“

„Ta vytváří ideální prostředí.“



„Ty děti jsem zahlédla. Poprvé minulé léto, podruhé někdy na podzim. Lerchová

mi namluvila,, že jsou to nemocné děti známých a zajišťuje jim lázeňský pobyt, protože

rodiče se nemohou uvolnit.“

„Kde se měly léčit?“

„Neptala jsem se,“ pravila Nataša Cylindrová dotčeně. Tak by se patrně hájila

proti křivému obvinění. „Měli s tím něco společného ti dva? Borská a ten topič Horal?“

„Něco vzbudilo jejich podezření. Podrobnosti se už nedozvíme. Proto museli být

odstraněni.“

„A Lerchová? Ta její nehoda nebyla obyčejné neštěstí?“

„Motiv zatím neznáme. Buď se rozhodli  tuto trasu likvidovat a Lerchové se to

nezamlouvalo, také hodně věděla, nebo šlo o peníze. Nelze vyloučit, že ve hře účinkovaly

obě varianty.“

„To všechno on? Caliwoto s copánky?“

„Nemáme jistotu,“ řekl inspektor Čemus, „zda všechno.“

 „Osmička držel jednu dobu s tou herečkou!“

„S paní Ninou z Vacova?“

„Ne, ne! Ta si pořídila fakana s jeho bratrem. Mluvím o Roštové!“

„Paní Roštová má alibi.“

„Alibi? Na kdy?“

„Na dobu vražd.“

„Jaká alibi?“

„Plná hlediště nebo spolehlivé svědky.“

„Co ta potvora z posilovny? Lepila se na Caliwota jako med na prsty.“

„Totéž.“

„Tak kdo? Byl to někdo z mých známých?“

„Znáte ho,“ řekl inspektor Čemus. „Jméno vám vzhledem ke stavu vyšetřování

nemohu sdělit. Také se můžeme mýlit.“

Neuvedl, že dotyčný je už přes měsíc veden mezi pohřešovanými, že je intenzivně

hledán, ale existuje podezření, zda se nestal další obětí. Že se do jeho hledání nečekaně

zapojil  Radim  Hasil,  jehož  Tamara  z posilovny  nesměrovala  k zatopenému  lomu.

Nezmínil  se,  že  nezávisle  za  nejnovějších  informacích  vyjela  k zatopenému  lomu

v katastru obce Vacov početná policejní eskorta s potápěčem a příslušným technickým

vybavením.



„To všechno je  šokující,“   pravila Nataša Cylindrová usouženě.  Snad si  začala

uvědomovat, že její ztrátu nelze významem srovnávat se zločiny páchanými na dětech.

„Lerchová neměla žádné blízké příbuzné. Komu připadne její podíl na hotelu?“

„To si netroufám předjímat. Rozhodující  slovo možná dostane soud nebo úřad,

který hájí majetkové zájmy státu.“

„Abychom nepřišli zkrátka,“ strachovala se. „Strašné věci! Krást děti, prodávat

děti,  kupovat  děti!  Kdo  to  jakživ  slyšel!  Není  to  soumrak  civilizace?   Ačkoli,  těm

chudáčkům se v nových rodinách možná daří dobře, polepšili si!“

„Pokud  se  do  nějakých  rodin  dostanou,“  řekl  inspektor  Čemus  s pocitem,  že

naráží na skálu. „Podle dosavadních poznatků se převážně jednalo o dívky. Kromě toho

je tu etický princip a samozřejmě porušování zákonů!“

„Hrozné,“ poznamenala, ale už se jí hnaly hlavou jiné myšlenky, dusaly jako stádo

zdivočelých koní. „Toho podrazníka musíte dopadnout! Ty šmuky potřebuji, a to tak, že

nutně! Manžel se někde u Hornova mysu plaví na plachetnici, nehlásí se, ale obávám se,

že  v dohledné  době  přiletí!  Nečekaně,  jako  obvykle!  Obtížně  bych  mu  vysvětlovala

okolnosti,  za  kterých jsem byla  okradena!  Na sebedůmyslnější  pohádku nenaletí.  Má

konexe, snadno se dostane i k policejním nebo soudním spisům.“

„Tak snadné to není,“ upozornil inspektor Čemus.

„To  ho  neznáte!  Disponuje  několika  mazanými  právníky,“  stála  Nataša

Cylindrová za svým přesvědčením. „Mohla bych vyletět já, a mně se tady náramně líbí.

Dva králové se mohou určitou dobu dělit o království, nikoli o královnu!“

Inspektora Čemuse ten příměr zaujal, třebaže postrádal zcela zřetelné kontury a

nejasné bylo i pozadí. Velice suše a značně formálně slíbil, že policie udělá pro dopadení

stíhaného  maximum  a  zanechal  ji  svým  podřízeným,  kteří  měli  krádež  šperků

zadokumentovat.

Nataša  Cylindrová  si  rozhodně  jeho  sympatie  nezískala.  Doplatila  na  vlastní

lehkovážnost, nesporně jí hrozily početné nepříjemnosti, v pojišťovnách nesedí prosťáčci,

dovedou  si  všechno  ověřit.  V dohledné  době  se  nedaly  vyloučit  další  ztráty  klanu

Cylindrových a bylo možné, že již nikdy neuvidí svoje poklady. Kdyby se dověděla, že

patrně delší dobu neuvidí ani manžela, bylo by toho na ni příliš.

Ačkoli, s přihlédnutím k současné situaci...

Zvažoval, jaká opatření je třeba uskutečnit, zda někde nezůstala štěrbinka, kterou

by Caliwoto Joshua Otonokwe mohl proklouznout. Když před sebou spatřil  rozcestí pod



Tmání, začala po něm sháňka.

Zastavil, přihlásil se a naslouchal.

Události  často  zaskočí  i  prozíravého  člověka.  Uslyšel  sdělení,  které  bylo  tím

posledním, na co vůbec nepomyslel.

„U Cylindrova zatopeného lomu se střílí!“

83

Časová shoda je náhodná nebo důsledkem domluvy.

Na samotě nedaleko zrušených lomů, v kamenném domě s červenou střechou, žila

bylinkářka  a  léčitelka  Marie  Mlynářová.  V mládí  královna  plesů  v širokém  okolí  se

provdala na profesora přírodopisu.  Ten dal  po mnoha peripetiích  přednost  květinám

před přelétavou včelkou. Záletnici zůstala znalost rostlin a dům v němž vyrostla. Trávila

tam čas občas sama, občas s partnerem. Většinou podstatně mladším.

Jako v těch dnech.

Ráno odjela na motocyklu do Vacova. Sama vystačila s jedním nákupem tak po

deseti dnech, ale dva krky, z toho jeden mladý chlap, to byla nějaká spotřeba! Jenom těch

cigaret! Na svých příležitostných strávnících nešetřila. Stejně ji nakonec po určité době

opustili. Většinou bez rozloučení, potají, ten poslední neodcházel s prázdnou. Pokaždé si

umínila, že nikdy víc, ale odhodlání zase přemohlo volání těla. Příliš chtivou ženu  nikdo

nechtěl  natrvalo,  protože  všeho  moc  škodí.  Svůdnou  atraktivnost  vážně  nahlodávaly

přibývající roky. Život na samotě nebyl peříčko, musela se ohánět, občas čelit výčitkám i

výhrůžkám.

Mladý  muž  v kamenném  stavení  s červenou  střechou  stavení  ovšem  toho  dne

neměl v úmyslu vyčkat jejího návratu. Věděl, že se věčně schovávat nemůže. Zejména tak

blízko rodné Tmáně hrozilo nebezpečí, že jej někdo náhodně zahlédne, pozná a prozradí.

Za kuropění potichounku opustil  spokojeně oddechující  paní domu a vyšel na zápraží

s cigaretou v ruce. Sotva si zapálil, zapípal mobil.

Krátký rozhovor mu přinesl  úlevu. Konečně se zbaví  té bylinkové podvodnice,

která sušila a drtila ve velkém především hluchavku a kopřivy! Dostane peníze, spoustu

peněz, samá eura, dostane doklady na cizí jméno, nasedne do auta a za pár hodin budou

v cizině.  Celý  svět  jim  otevře  náruč  dokořán.  V Evropě  válčící  s teroristy,  zaplavené

obrovským počtem imigrantů, kteří se přelévali  z místa na místo,  aby uvolnili  prostor

dalším  vlnám  běženců,  se  dva  šikovní  chlapi  měli  ztratit  jako  zrnka  máku  v  poli.



V příhodné době nasednou na loď nebo nastoupí do letadla a zmizí někde v Africe. Tam

nebudou dělat žádné nosiče vody, na které si každý může hvízdnout.    

Seznámili se v posilovně, kam zašel spíš ze zvědavosti, ale především za Tamarou.

V cizině se nikdo nezeptá,  proč pomáhal vylákat tu mladou ženskou Barboru z hotelu

Koráb, zatáhnout ji na opuštěnou loď u mostu, proč ji polili benzínem a zapálili. Hořela

jak fagule.  Nikdo se nezeptá,  proč a jak vytlačili  Kláru Lerchovou ze silnice.  Jak, to

samozřejmě věděl. Proč, o to se nestaral. Strejdu z hotelové kotelny picnul pistolí, kterou

mu partner obstaral. Vyčíhali si, kdy chtěl strejda odjet. Už byla tma. Partner mu dělal

zeď a krytí. Smluvili se, že v kratičkém časovém rozmezí dvakrát rázně bouchne  víkem

popelnice a on mezi tím stiskne spoušť. Vyšlo to do puntíku.

Příkaz, který obdržel, byl velice stručný.

„Dneska!“

Hodina, místo srazu: Zatopený lom.

„Budu tam,“ řekl Adam Cíp.
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Varování   VSTUP  NA  VLASTNÍ  NEBEZPEČÍ   nebylo  pouhým  formálním

alibismem nebo naplněním litery  zákona,  třebaže hrozilo poněkud odlišné nebezpečí.  

Kde  se  střílí,  tam  nebezpečí  hrozí  zcela  nepochybně.  Třeba  náhodné,  ale

bezprostřední.

Slovo muže... Ty rytířské zvyklosti se staly přebytečnou, zapomenutou zvyklostí.

Když se ptáček lapá, ledacos se slíbí.  Peníze,  pas,  holky, zlaté dny, bezpečné dočasné

přístřeší v Africe, která mu byla domovem.

To  všechno  měl  vygumovat  jediný  výstřel.  Zatopený  lom  tvořil  ideální  místo

k odstranění těla, třebaže v jeho náhodném objevení nespatřoval nebezpečí. To už bude

dávno za hranicemi s hromadou peněz a šperky té zazobané čarodějnice Cylindrové.

Zatopený lom mu však připravil nemilé překvapení.

Na  pařezu  si  hověl  a  temnou  hladinu  pozoroval  chlap,  který  šťoural  do  jeho

záležitostí, ubytoval se v hotelu Koráb a všude se pletl. Vyzvídal i v posilovně. Dotěrný

čmuchal. Tamara sice neměla nejmenší podezření, nadbíhala mu, podbízela se, ale úplně

pitomá nebyla, neúmyslně mohla něco plácnout, neznačit, prozradit.

O jednoho mrtvého víc, to nic nedělá.

Vzdálenost měla hraniční parametry pro bezpečný zásah, ale nezaváhal,  vytáhl



pistoli, namířil.

Neuvědomil se, že má slunce v zádech a vrhá dlouhý stín.

Jak  tak  stál  na  okraji  rázu,  vysoko  nad  vodní  hladinou  v lomu,  rozrušený

nečekanou překážkou, přeslechl rychle se blížící hluk, způsobený několika přijíždějícími

auty.

Stiskl spoušť.

Radim Hasil  si  povšiml  stínu.  Reagoval  spíš  instinktivně,  překulil  se  na bok a

pokračoval  v pohybu,  za  borovicí  našel  nedokonalý  úkryt,  lepší  se  však  nenaskýtal.

S pistolí v ruce vzhlédl, očekávaje další výstřel.

Zazněl o něco později a byl určený někomu jinému.
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Adam Cíp kráčel řídkým borovým lesem.

Zahlédl záda muže stojícího nahoře nad srázem v podivně strnulém postoji. Jeho

totožnost poznal podle vlasů spletených do copánků. Když se přiblížil na deset dvanáct

metrů, vyděsil jej výstřel.

Sáhl  po  pistoli,  kterou  měl  zastrčenou  za  kalhotami,  dodávala  mu  odvahy  a

sebevědomí. V té chvíli byl odhodlaný stanout po boku muže, který mu měl poskytnout

pomoc a světlou budoucnost v temné Africe. Tak si to naplánoval.  Potom jej napadlo,

zda si jeho partner jenom nekrátí dlouhou chvílí.

„Plašíš ptáky?“ zahalasil se družně.

Muž s pistolí se otočil.

Oslovení  jej  polekalo,  ale  nepocházel  z levného  kraje,  neprodleně  zamířil.

Obtížného společníka se musel zbavit především, nemohl ho vláčet za sebou a věděl příliš

mnoho, než aby ho mohl nechat běžet. Také by chtěl slíbené peníze.  

Adam Cíp později nedokázal stanovit, zda vůbec chtěl stisknout poušť, prozřel

však, pocítil bezprostřední ohrožení a vystřelil.

Prakticky bez míření.

Mohutná postava na okraji srázu zakolísala, pistole vypadla z ruky. Neuvěřitelně

přesný zásah přímo mezi  oči  srazil  již  mrtvého muže  do hlubiny.  Voda vytryskla  ve

vysokém gejzíru, rozestřela se kola, hladina se však zakrátko ustálila a vrátilo se ticho.

Adam  Cíp  stál  s vytřeštěným  pohledem,  s pootevřenými  ústy,  bez  pohybu,

ochromený spádem událostí, s rukou napřaženou, s prstem na spoušti.



Následně měl pocit, že ho porazil padající strom.
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Policejní kohortu, v níž byl mužem číslo jedna zkušený potápěč, zaujala dvě auta,

odstavená nedaleko od sebe, ale  blízko zatopeného lomu.  Modrý favorit  stál ve větší

vzdálenosti od silnice, částečně krytý křovinami. Někteří z policistů věděli, komu patří.

Pozornost  vzbudila  především  černá  terénní  honda,  po  jejímž  majiteli  bylo

vyhlášeno pátrání.

Plni  náhlého  znepokojení  utvořili  rojnici  a  rozběhli  se  k lomu.  Když  uslyšeli

výstřel,  někteří  již  vbíhali  do  borového  lesa.  Naskytla  se  jim  scéna  hodná  závěru

westernového filmu. Dva pistolníci v nelítostném souboji. Později shodně nevylučovali, že

zadržený Adam Cíp střílel v sebeobraně. Vzhledem ke všem souvislostem a okolnostem to

nebyla příliš polehčující okolnost.

Potápěč  nevyjel  do  terénu  naprázdno.  Vyprostit  mohutné  tělo  mrtvého  muže

z ledové vody u dna ovšem nebylo příjemnou povinností. A vůbec ne snadnou.

Radim Hasil stál drahnou chvíli nad pařezem a hleděl na úhledný šikmý otvor,

který  způsobil  projektil  větší  ráže.  Kratičce  zvažoval,  zda  by  se  již  neměl  věnovat

klidnější činnosti, třeba ostraze hlavy státu v některé  zemi zmítané občanskou válkou, ale

vzápětí tu představu zavrhnul, zvyk je železná košile a doma je doma. Vlastně se tak moc

nestalo, stačil uhnout, kulka ho minula.

Inspektor Čemus přijal stručné hlášení v telegrafickém stylu.

„Jsme u lomu. Střílelo se tu. Dvakrát. Ten chlápek z Prahy vyvázl se zdravou kůží.

Vraha jsme zadrželi.“

„A oběť?“

„Tu jsme vytáhli z vody.“

„Kdo je to?“

„Černoch.“
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Soutok dne a noci.

V dálce se na rovné hladině obzoru kmitala světla aut, jako kdyby je  čekala plná

náruč štěstí nebo prchala před neznámým nebezpečím.

Radim Hasil zastavil a naposled se pokusil navázat spojení.



Marně.

Zita Roštová se nehlásila. Možná si představovala spolupráci zcela odlišně. Možná

měla představení. Dalo se to snadno zjistit, ale proč by se namáhal ověřovat běh událostí,

které nemůže ovlivnit.

O několik kilometrů dál stála u autobusové zastávky neobvyklá stopařka. Mávala

francouzskou holí. O druhou se opírala. Vzpomněl si na tři vacovské sudičky, které jej

navigovaly k lomu. Také nemohly skákat přes plot pro pírko.

Zastavil. Lidé si přece nemusejí věčně jenom podrážet nohy a střílet po sobě, občas

si také mohou pomáhat.

„Ten mizera šofér mě s tím svým autobusem ujel,“ láteřila bez výraznější zloby.

„Další už dneska nejede, abych čekala do deseti, než se zeť vrátí z továrny. Byla jsem se

podívat na vnoučátka.“

„Kolik jich máte?“

„Zatím jenom tři, ale druhá dcera čeká dvojčata.“

„To bude radosti,“ řekl Radim Hasil.

„A starostí! Kampak jste se vydal takhle na noc?“

„Domů,“ řekl Radim Hasil.

To slovo je ovanulo jakousi příjemnou pavučinovým melancholického kouzla, pár

minut jeli mlčky.

„Máte to ještě daleko?“ zeptala se.

„Už jenom kousek,“ řekl Radim Hasil. Necelých osmdesát  kilometrů bylo třeba

proti trasám kamionů na Dakaru zanedbatelnou vzdáleností.

Blížili se k vesnici schoulené v údolí. Jasně čtverce a obdélníky oken  vyskakovaly

jako světlušky, zatímco obrysy domů a stromů již tonuly v houstnoucím šeru. Nasvícené

hodiny na hasičské zbrojnici ohlašovaly celou hodinu úryvkem z filmu Most přes řeku

Kwai. Rázná melodie by působila vhodněji časně ráno, ale třeba plnila svoje poslání celý

den a navečer nahrazovala klekání, jímž bývali vesničané upozorňováni, že by se měli

zvednout a jít si lehnout.

„Takhle vám hrají každou hodinu?“

„Každou hodinu, ale pokaždé jinou písničku.“

„Co hrají v poledne?“

„Svět patří nám.“

„Provokace?“



„Také mě to napadlo.“

„Pouštějí samé pochody?“

„Starosta si na ně potrpí. Hraje v dechovce na trombon.“

„Kde vám mám zastavit?“

„Až dole u mostu.“

Zastavil u mostu přes potok plynoucí v kamenném korytu a popřál dobré noci.

Poděkovala, vystoupila, opřela se o hole a vydržela tak drahnou chvíli,  sledujíc

vzdalující se koncová světla.

Radima Hasila napadlo,  že té  milé  sudičce  mohl  věnovat bonboniéru,  ležící  na

zadním sedadle a zalitoval, že tak neučinil.

Dobré nápady většinou přicházejí opožděně.

xxx
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	Tázala se značně dlouho. Než dostal vyžádanou informaci, zručný brusič by stačil nabrousit porcovací nůž. Barbora Borská měla trvalé bydliště v Petrově ulici dvacet čtyři.
	„Petr usne sotva lehne," řekl. „Velice vám děkuji."
	„Sotva lehne sen se zvedne," opáčila žena na opačném konci spojení náramně jaře. Téměř bujaře. Až budila podezření. V dlouhé pauze možná stihla kontaktovat policii. Ta ovšem začíná po pohřešovaných osobách intenzivněji pátrat teprve po delší době. Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení nebo neexistuje ještě naléhavější důvod.
	Třeba smrt.
	Z posilovny za parkovištěm vykráčel dvoumetrový vazoun v lesní zeleni, mužnou tvář lemoval odrostlejší plnovous, na hlavě širák. Bez rozpaků se mohl vydávat za Krakonošova dvojníka.
	„Sladíte?"
	„Jednu kostku."
	„Chodí sem na kávu Barbora Borská?"
	„Barbora pije šípkový čaj."
	„Kam chodíte na šípky?"
	„Doma chodím na Malimánkovu stráň. Tady podáváme šípkový čaj v sáčku."
	„Kde je ta Malimánkova stráň?"
	„U nás ve Vacově. Usušené šípky nám vydrží až do jara."
	„Poučte mne, kde leží Vacov," požádal Radim Hasil.
	„Musíte na Tmáň, před Tmání uhnete doprava."
	„Tam to trochu znám," připustil. „Kdy sem Barbora chodí?"
	„Co?"
	„Jak tomu říkáte vy?“
	„Záleží na okolnostech."
	„Navázala tady Barbora známost?"
	„Ta stojí daleko?"
	„Hned nad vesnicí. Vy bydlíte v Korábu?"
	„Jak vás to napadlo?"
	„Zahlédla jsem vás přijet.“
	„To je na parkovištích poměrně běžné."
	„Osmička, to je ten svalovec s osmičkou na zádech?"
	„Nebudu mu psát."
	„Odkud pochází?“
	„To nikdo přesně neví, ale má turecký pas.“
	„Vy si jeho dlouhé jméno pamatujete!"
	„Mám ho napsané v šuplíku. Učinila jsem se ho dva týdny."
	„Kdy jste viděla Barboru Borskou naposled?"
	„Hleděla na Vacov?"
	„Na druhou stranu."
	„Sama samotinká?"
	„Napadlo mě, že někoho vyhlíží."
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	„Ve Španělsku!"
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	„Z divadla."
	„Můžu se zastavit?"
	„Sedím v divadelní kavárničce. Vchod je zezadu."
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	„Však zrovna někdo otvírá."
	Řidiči láteřili.
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	Láteřili i hasiči.
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	Radim Hasil schoval obálku do kapsy.
	„Něco nového?"
	„Něco málo," řekl Radim Hasil. „Po Barboře už pátrá policie."
	„Soni Staňkové se na Barboru vyptával podporučík Kmoch."
	„Hm."
	„To je ano nebo ne?"
	„To byl projev znepokojení. Někdo musel Barbořino zmizení ohlásit."
	„To mě napadlo také."
	„Že je to celkem logické. Zmizela, je postrádána, od toho je policie, aby ji našla.“
	„Klára Lerchová?"
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	„Co dál?"
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	„Odešla za lepším?"
	„Má něco společného s Osmičkou z posilovny.“
	„S jeho bratrem.“
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	„Nezajímá."
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	„Přijdu se podívat."
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	„Sázka."
	„Vyhrál jste?"
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	Radim Hasil k ní došel také.
	„Tři sedmičky," řekl. „Tolik štěstí si nezasloužím!"
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	„Kde?"
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	„Tam je vám platný jako...."
	Něco ji rozptýlilo. Nebo nepřišla na vhodný příměr.
	Radim Hasil použil ten nejběžnější: „Jako mrtvému zimník!"
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	„Nebo Tádž Mahal," doplnila pohotově. „Tam jsem byla také."
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	Stejně jako příčina zájmu Barbory Borské o výhled z rozhledny.
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	„Komu patří to apartní bydlení dole v údolí?" otázal se Radim Hasil.
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	Zkusil to v posilovně se zrzečkou Tamarou.
	„Občas to zkouším."
	„Vy bydlet na hotel," pravil a úsměv se pozvolna vytrácel.
	„Jak jste na to přišel?"
	„Tamara mi povídat."
	„To je ta potíž," řekl Radim Hasil. „U nás se všechno rozkecá!"
	Zrzečka Tamara nebyla, zdroj informací vyschl.
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	Mobil upozornil, ale nevaroval.
	„Jak si stojíte?" zeptala se Zita Roštová.
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	„To dělám."
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	„Na rozhlednu?"
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	„Nehoda?"
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	„Proč jedete oklikou?"
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	„Na tchána byl příliš malý.“
	„Tchán držel opratě.“
	„Bydlí vedle Tamary."
	„To je zrzečka z posilovny? Dneska nepřišla do práce."
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	„Kudy chodím."
	„Tady bydlí. Její manžel to postavil."
	„Vlastníma rukama?"
	„Za vlastní peníze."
	„Kde k nim přišel?"
	„To nikdo pořádně neví, ale všechny to zajímá," prohlásila Zita Roštová. „Jmenuje se Dušan Cylindr."
	„Dáma je Cylindrová?"
	„Nataša."
	„K rozhledně?"
	„Napřed k rozhledně!"
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	Nábřeží zaplnili početní diváci, taková atrakce se hned tak nenaskytne.
	Byl to inspektor Plevák z kriminálky.
	Otylá dáma v pokladně chroupala buráky.
	„Prosím dvě vstupenky na rozhlednu," požádal Radim Hasil.
	„Půjdeme?" zeptal se Radim Hasil.
	„Někdy se sem podívám za pěkného slunečného dne.“
	„Příští rok.“
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	Bezprostřednost.
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	„Klhůfková by mohla Barboru pamatovat."
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	„Kam?"
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	Zdvořile naslouchal.
	Víc dešti než řečem.
	Paní Míša je doprovodila až k autu.
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	Vzácná to žena.
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	Soumrak se přiblížil jako diskrétní hlídač.
	Občas dolehl zvuk auta, ale silnici skrývaly les a tma.
	Po obloze se rozsypaly hvězdy.
	„Už schází jen měsíc,“ pronesla Zita Roštová.
	„K čemu?“
	„K dokonalé idyle.“
	„A řeka,“ dodal Radim Hasil. „Měsíc nad řekou.“
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	„Já také ne,“ řekl Radim Hasil.
	„S tím počítám.“
	„S čím ještě počítáte?"
	„Shakespearova Julie?"
	„Jsi moje klientka!"
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	Stále seděli pod rozhlednou, stále byla tma a svítily hvězdy.
	„Tady ne," pronesla a hbitě vyskočila. „Doma."
	„Ke mně je to daleko."
	„Ke mně je to pár kilometrů."
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	„Chodíš ozbrojený stále?"
	„Když jsem pozván krásnou dámou."
	„Ptám se vážně," pronesla a připravila jeho košili o knoflíček.
	„V terénu," řekl. „Dodává mi pocit jistoty.“
	„Sebevědomí?“
	„To také.“
	Autogramy tam nebyly. Pouze zašlý měděný štítek s jakýmsi nápisem.
	„Neobyčejně pohodlná a příjemná," řekl Radim Hasil.
	„To tě napadlo právě nyní?"
	„Nebuď jízlivý! Nejsi první chlap, který v ní spal!"
	„Ani poslední."
	„To by mi vůbec nevadilo."
	„I vadilo, andělí, vadilo!"
	„Myslela jsem to jinak."
	„Proti druhé verzi výkladu nic nenamítám."
	„Co budeš snídat?"
	„Co snídáš ty?"
	Láteřili i nejotrlejší hasiči.
	Události nabraly netušený směr.
	Ta zavolala kriminálku.
	Středem pozornosti se totiž stalo ohořelé lidské tělo.
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	Nedalo se určit, za muž či žena.
	Mobilní telefony mají spoustu výhod a jednu kardinální závadu.
	Uživatel je k zastižení kdykoli a kdekoli.
	„Kde?“
	„No nazdar,“ vydechla státní zástupkyně.
	„Nazdar,“ řekl inspektor Just a odešel.
	25
	Jako hromosvod.
	Jenže i bájný rek Achilles měl slabinu. Právě ty paty.
	26
	Obrazně řečeno: Kdy žhář škrtl zápalkou. Nebo zapalovačem.
	Vůbec se ovšem nedalo tvrdit, že žhářem byl vrah.
	„Oheň dal lodi pořádně zabrat!"
	Lékař, který se právě měl k odchodu, prohodil: „Té nebožačce také!"
	„Žena?" zbystřil inspektor Just.
	„S největší pravděpodobností. Bližší...."
	„Jako obvykle," řekl inspektor Plevák. „Po pitvě!"
	Znali to.
	„Ale proč právě tady?“ uvažoval inspektor Just. „Na loď lezli zvědavci. Vědělo se, že se připravuje likvidace lodě!“
	„Pachatelé jsou vyplašení. V televizi se často mluví o pachových stopách. Teď, když se staly uznávaným vedlejším důkazem, stávají se postrachem,“ řekl inspektor Plevák. „Není nezbytně nutné dotknout se nějakého předmětu, aby na něm ulpěla pachová stopa.“
	„Někdy přemýšlím,“ poznamenal inspektor Just, „jestli takové reportáže spadají ještě do oblasti prevence nebo jde o záměrné varování potencionálních delikventů.“
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	„Poslouchám."
	„Víte, kde bydlím?"
	„Vím."
	„Znáte moje auto?"
	„Znám."
	„Stojí...“
	„Viděl jsem vás přijíždět."
	„Nikoli nutně," řekl Čemus.
	„Zajedu tam a zavolám," slíbil podporučík Kmoch.
	„Auto můžete nechat na nábřeží. Jen mi přineste klíče."
	Podporučík se ohlásil za čtvrt hodiny.
	„Co jste jí řekl?"
	„Že jste v cajku."
	„To jsem," řekl inspektor Čemus.
	„Přeparkovat."
	„Já jsem se zase přepárkoval," dopřál si inspektor Just slovní hříčku.
	27
	Byl to pouze pokus, ale každý pokus má svou hodnotu.
	Radim Hasil další sledování vzdal.
	Recepční Klímová stále zasvěcovala novou sílu ho hotelových tajností.
	„Už jste to slyšely, ženské?" zapředl hovor.
	„Tak pardon, dámy! Před minutkou mi volal brácha.."
	„Který? Ten u dráhy? Nebo ten od hasičů?"
	„Vláďa. Hasič. Včera začali makat na tom vyhořelém Titaniku u mostu!"
	„Co je s tím Titanikem?"
	„Našli tam mrtvolu."
	„Čí?"
	„To se nedalo poznat. Byla na škvarek."
	„Brácha to tak povídal," hájil se Koroptvička.
	28
	Přišla obligátní otázka: „Máš kapesník?"
	„Tři tucty.“
	„Nemyslím ve skříni! Tam ti jsou houby platné. U sebe!"
	„Dva.“
	„Vzal sis čisté trenýrky?"
	„Vzal, ale nebudu se nikde svlékat!"
	„Proč bych to dělal?“ řekl. „Ahoj, Pleváková.“
	„Ahoj, Pleváku."
	„Jdeš na kriminálku?"
	„Na loď."
	„Co tam budeš dělat?“
	„To nevím."
	„A proč? Vždyť psali, že ji po tom ohni rozeberou."
	„Už s tím začali, ale trochu se to pozdrží. Včera našli v troskách mrtvolu."
	„A to mi říkáš až teď ráno, člověče, Pleváku?" spustila vyčítavě.
	„Kdybys viděla, jak vypadala, také bys na to raději ani nemyslela."
	A šel, abych unikl dalším výtkám.
	Třetí to již udělal.
	29
	Seřadil si potencionální kandidáty smrti podle délky jejich pohřešování.
	„A vůbec,“ uzavřel inspektor Čemus. „Však víš, co a jak.“
	Inspektor Plevák věděl.
	„Posloucháš mě?“ vyrušil jej inspektor Čemus.
	„Nikdy nešel na lup sám," podotkl inspektor Čemus.
	„Třeba se bojí tmy," pronesl Just trochu lehkovážně.
	„Nebo se štítí štírů,“ řekl Čemus. „V Mrákově měl společníka."
	„Jeho dřívější kamarádíčky jsme pověřili," upozornil Just.
	„Adam Cíp je bambula. Ani školení od spoluvězňů ho nepřiměla k větší opatrnosti. V Mrákově okradl Hynka Maršála, který je permanentně v něčem namočený. Napadlo mě, jestli doma neskladoval také nějaké padělky. Jen tak bokem, jako vedlejší příjem, když má utrum s tachometry. Kontakty do ciziny mu zůstaly a padělky byly vyrobeny v zahraničí.“
	„Že by Cíp zmizel právě proto?" zapochyboval Just.
	„U rozhledny možná zaplatila tím poctivým penízem," řekl inspektor Just. „V tržbě však byly dva padělky.“
	„K záměně mohlo dojít právě tam," řekl inspektor Čemus.
	„Vida!"
	„Abychom Klhůfka vyplašili?"
	„Abychom se dostali k Cípovi."
	„Že se nechtěl dělit parťák," uhodl Just.
	„Budu na to pamatovat," řekl Just.
	Přesto si na číslo domu 27 nastavil navigaci.
	Inspektor Just.
	„Nic nekupuji," zakřičela na celé kolo.
	„Nic neprodávám,“ odpověděl. „Přijel jsem ohledně vašeho syna."
	„Co je s ním?"
	„Hledáme ho.“
	„Jste od policie?"
	Měl na jazyku „z mlékárny," ale udržel se na uzdě a řekl: „Od policie."
	„Ty slečny jste znala?"
	„Ani jsem o to nestála. A nebyly to samé slečny. I to si na policii zapsali!“
	„Žádnou z nich Adam nekontaktoval."
	„Co že jí..."
	„S těmi se scházel ve městě."
	„Kdy to bylo?”
	„Pár dnů před Adamovým zmizením.”
	„Kolik?”
	„Patnáct. V tisícovkách.”
	„Jenom koruny?
	„Kde by vzal cizí prachy?”
	„Na policii jste Klhůfkovu návštěvu neuvedla.”
	„Ta přece nemá s Adamovým zmizením nic společného.”
	„Nenapadlo vás, že se Adam před někým schovává?”
	„Má Adam nějaké zaměstnání?”
	„Kde by ho sehnal! Jak jednou někdo skončí v base, nemá šanci.. Na to byste měli myslet, než někoho zašijete! Adam je na podpoře,” rozhorlila se Cípová. „To se potom nedivte!“
	„Čemu?“
	„Že se krade. A tak!“
	Nepřijel vysvětlovat, že každý líc má svůj rub, s Cípovou by ke shodě stejně nedosáhli. Proto jen požádal: „Kdyby se Adam vrátil, dejte vědět a pozdržte ho doma.”
	Nevraživý výraz obličeje se prohloubil. „Podle vás něco provedl?”
	„Zmizel. To nestačí? Jistě máte starost!"
	„To mi povídejte,“ pravila Cípová, ale větší pohnutí neprojevila.
	Ač vyzván, záležitost nerozváděl, řekl již jenom „na shledanou."
	32
	„Hledám někoho, kdo má hotel na povel."
	„Kdy bude?"
	„Nebude. Odjela do Prahy. Koupila někde v okolí podíl na hotelu."
	„Jak to víte?“
	„Od pana Koroptvičky. To je vrchní z restaurace.“
	S vyslovením jména si inspektor Plevák vybavil tvář s ulízanými vlasy a pěšinkou uprostřed.
	„A co v Andalusii?“ otázal se. „Tam paní Lerchová hotel nekoupila?“
	„O Andalusii se pan Koroptvička nezmínil."
	„Kdy se paní Lerchová vrátí?"
	„Mohla by to vědět paní Klímová."
	„To je kdo?"
	„Recepční. V nepřítomnosti zastupuje paní ředitelku."
	„Jak ji může zastupovat v nepřítomnosti?“
	„V nepřítomnosti paní ředitelky!“
	„Kde ji najdu?"
	„Odjela. Vždyť jsem vám to říkala!
	„Teď se ptám na paní Klímovou.“
	„Také odjela.“
	„I ona má někde hotel?"
	„Zeptejte se pana Koroptvičky, ten ví všechno. Nevím, kam Klímová jela, ale povídala, že se vrátí," odpověděla s despektem. Lerchová byla paní, Klímová jenom Klímová.
	„Lerchová se o návratu nezmínila?"
	„V recepci jsem zahlédl nějakého staršího pána," pokračoval inspektor Plevák.
	„To je pan Tvrdoň. Důchodce. Zaskakuje, když se ukáže potřeba."
	„Znáte Barboru Borskou?"
	„Přijali mě na její místo."
	„Ptal jsem se, jestli jste ji znala," upozornil inspektor Plevák dobrácky.
	„Neznala.“
	„Bydlela tady v hotelu."
	„Rád bych nahlédl do jejího pokoje."
	„Nemám klíč od mříže na schodišti."
	„Proč tam je?"
	„Aby hosté necourali do soukromých prostor."
	„Kdo tam bydlí?"
	„Pro koho?"
	Pokrčila rameny.
	„Kde bydlíte vy?"
	„Já jsem místní, vyrostla jsem na Severním nábřeží.“
	Inspektor Plevák usoudil, že bude třeba úřední listiny a podpisem a razítkem, aby do pokojíku Barbory Borské mohl nahlédnout, na to však ještě nebyla plotna dost žhavá. Nepřítomné dámy z hotelového vedení by stěží projevily pochopení. Natož ochotu. Na vrchního Koroptvičku se zatím obracet nechtěl, jejich dřívější vztahy se nevyznačovaly vzájemnou náklonností. Z předchozího působiště odešel na vlastní žádost, aby se vyhnul ostudě. Přinejmenším. Soudce nesklízí, kde jsou žalobníci uplaceni. Koroptvičku to něco stálo, ale obratem našel útočiště, ve kterém se jistě brzy zahojil.
	„Snažíme se," řekl inspektor Plevák.
	33
	Radim Hasil na tom byl o poznání lépe.
	Navštívil posilovnu.
	„Co říká?“ zeptal se Radim Hasil zrzečky.
	„Abyste si sehnal tlumočníka.“
	„Vy...pad...ni!“
	Veškeré úsilí v posilovně na okamžik ustrnulo, stali se středem pozornosti.
	„To nepatřilo vám,“ uklidňoval Osmička flagelanty, ničící si těla na rozličných mučidlech. „Pokračujte!“
	Potom to uslyšel. Ryčnou hudbu. Zpěváka, jemuž nebylo rozumět.
	Radim Hasil stanul skoro na okraji lesa a sledoval dění před chatou.
	Hudba vycházela z otevřeného formana.
	Radim Hasil usoudil, že zabloudil na slepou kolej a spěšně vycouval.
	34
	„Dostal ji?"
	„Dostal."
	„Představil se?"
	„Postačí anonymní telefonický dotaz, abych zjistil něčí adresu?"
	„Borská tam nebydlí, ale stále tam má trvalé bydliště!"
	S tou trpkou úvahou zamířil do Petrovy ulice, která již nestála.
	Soukromý.
	35
	Našel, co očekával. Pusté zákoutí. Nepořádek.
	Přesvědčil se, že Petrova ulice skutečně existuje jen na starších plánech města.
	Chmuřící se inspektor Plevák.
	Den už byl jen torzem léta, ale teploměr vyšplhal vysoko nad dvacet. Hladil, těšil, konejšil. Slunce se usmívalo, usmíval se i houf capartů v reflexních vestách, usmívala se i paní učitelka. Vyměnili si pozdravy, kdysi dávno tak postupně vodila ulicemi všechny čtyři Plevákovy dcery.
	Mohl zajít domů, pohovořit s manželkou, pohovět si. Ty dvě věci ovšem nešly zrovna ideálně dohromady, podroben přísnému výslechu by se ke slovu dostal jen tehdy, když by byl tázán. Také mohl zaskočit k mostu a sledovat hasiče, jak v potu tváře pokračující v demolici lodě. Možnost zastavit se na nedalekém koupališti mu nepřišla na mysl, už dlouho vystačil s vanou.
	„Zašel jsem se podívat do Petrovy ulice.“
	„Jenom tak z plezíru?“
	„Služebně.“
	„Tak už ten plac konečně zašmelili nějakému vlivnému páprdovi?”
	„Jak jste na to přišla?”
	„Neříkejte,“ podivoval se inspektor Plevák. „Kdo byl ten první?"
	„Cizí pán. Celkem sympatický, ale bylo v něm něco.... Jak bych to..."
	„To jste trefil," pronesla Soňa Staňková jásavě. „Byl z něj cítit policajt!"
	„O co se zajímal?"
	„Jak vypadal?" zajímal se inspektor Plevák.
	36
	„Co to povídal?" nakousl Radim Hasil rozhovor.
	„Opravdu jste Josefka?“
	„Jaké jméno jste si vybrala."
	„Hlavně málo frekventované."
	„Myslíte Josefu?"
	„Tu také!"
	„Čmuchal tady policajt. Ohledně Barbory Borské."
	„V uniformě?"
	„V civilu."
	„Co chtěl?"
	„Dostat se do jejího pokoje."
	„To nemusel být policajt, ale mazaný zloděj."
	„Proč mi to říkáte?"
	„Komu patří posilovna za parkovištěm?"
	„Hotelu. Možná jenom paní Lerchové."
	„Jak to víte, když jste tady nová?"
	„To ví ve městě každé malé dítě!"
	„Nejsem malé dítě," obhajoval Radim Hasil svou zvědavost. „A nejsem zdejší.“
	Přicházela Nataša Cylindrová.
	„Je můj oblíbený pokoj volný?"
	Sledoval výtah. Vyjel do pátého poschodí.
	Když tam došel, uviděl otevřenou mříž.
	37
	Srdce mu zaplesalo.
	Možná, snad...
	Třeba na rozhlednu zavítala čirou náhodou a všechno ostatní bylo dílem domněnek dosazených do vykonstruovaného schématu. Lidská fantazie dokáže postavil pevnost i na mořské hladině.
	Branka u domku s číslem 27 byla zamknutá.
	Stiskl tlačítko zvonku.
	„Nic nekupuji,“ uryla nevraživě.
	„Jste paní Cípová?“
	„Od narození. Vzala jsem si jmenovce.“
	„Hledám vašeho syna.“
	Ztišila hlas, snad kvůli sousedům: „Není doma.“
	„Kde ho zastihnu?"
	„Pročpak?"
	„Protože se ztratil!"
	„Ten policajt?"
	Nehnulo to s ní, pokračovala s dosavadní urputností: „Náš Adam. Policajti si vzali do hlavy, že ho schovávám ve sklepě.“
	„Schováváte?“ zeptal se Radim Hasil, některé ženy prozradí ledacos, když se pořádně naštvou. Někdy ovšem reagují zcela opačně. Byl to sázka do loterie.
	„Proto jsem ohlásila jeho zmizení!“
	Argument to byl, jenomže dvousečný. Polemizovat s ním však nemělo význam.
	„Jak dlouho syna postrádáte?"
	„Měsíc."
	Vsadil všechno na jednu kartu: „Znáte Barboru Borskou?"
	„Kdo to má být?"
	„Možná ji znal váš syn."
	Pokud něco stálo za pozornost, byl to nepřítomný Adam Cíp.
	Další pohřešovaný.
	Rozjel se k rozhledně.
	38
	Radim Hasil zpomalil a následně odbočil také.
	Byl jím inspektor Just.
	Konkrétně ty tři mušketýry, inspektory Čemuse, Pleváka a Justa.
	To aby lépe viděl.
	Trochu se naklonil, to aby lépe slyšel, neslyšel však nic.
	V naprostém bezvětří nezakřičel ani pták. Vypadalo to jako klíčová scéna ve filmu, po které má následovat drsně dramatická akce.
	A následovala.
	Tím manévry skončily.
	Také nevěděl, že událost u rozhledny měla svědka, u auta stál zády k parkovišti. Nedalo se vyloučit, že svědka přehlédl i Pavel Klhůfek. Nebo v něm nespatřoval nebezpečí. Když se dostal za převis, kam pronásledovatel neviděl, zastavil se s úmyslem poslat mu pozdrav z pistole. Bez míření, jen tak do mraků. Přikovat ho k zemi a získat větší náskok. K lesu mu zbývalo nějakých padesát metrů.
	Opatrně vyhlédl a dvakrát vypálil. Než stačil učinit další pohyb, ucítil na páteři nepříjemný tlak.
	„Zahoď tu pistoli," přikázal přísný, nekompromisní hlas.
	Poslechl.
	„Na kolena!"
	Zase poslechl.
	„Lehnout! Roztáhni ruce! Roztáhni nohy!"
	„Čím jste ho přiměl k poslušnosti?"
	„Ukazováčkem."
	„Blbost," zapištěl Pavel Klhůfek. „Měl pistoli! Vrazil mi ji do zad!"
	„Zavři zobák," okřikl ho inspektor Just.
	V případu Barbory Borské měl skutečně omezené možnosti. Přesto sílil pocit, že nemarní čas. Stopa, po které se vydal, zůstávala zahalena v mlze, ta se však začínala zvedat a rozpouštět.
	Příšeří. Hustý les tvořil přirozený filtr.
	Zastavil, ohlásil se.
	„Já s tebou také.“ Nezmínil se o neúspěšných pokusech navázat spojení. „V kolik končí představení?"
	„Před desátou."
	„Budu čekat."
	Rozhovor měl drobnou vadu, nedomluvili si místo setkání. Předpokládal, že někde u divadla. Ptát se nechtěl, působil by jako nedůvtipný.
	„U divadla," stanovila Zita Roštová.
	Téměř zároveň se v telefonu ozval razantní zvuk.
	Výstřel.
	49
	Čekal v průjezdné uličce za divadlem. Další auto by neprojelo, ale nezasvěcený tam v tu pokročilou hodinu zabloudil leda omylem a obeznalí volili průjezdnější trasy. Ulička se také stala obětí vandala, sloupek zůstal, dopravní značka nikoli. Z divadelní kavárničky postupně odcházeli diváci, účinkující nebo provozní personál. Jedni se nedali odlišit od druhých, druzí od třetích. Nejhorší je nedělat nic, ale bylo to jediné řešení. Ve vysokém domě proti divadlu postupně odcházela rozsvícená okna, zůstal pouze obdélník vysoko nad ulicí.
	Říká se, že trpělivost přináší ovoce.
	Přinesla Zitu Roštovou.
	Vklouzla na vedlejší sedadlo, vydechla, jako by právě vystoupala do šestého podlaží s kbelíkem uhlí a hodila na zadní sedadlo ruličku papíru.
	„Získáš přehled, na kterých představeních se Barbora mihla, ale možná tam není úplně všechno.“
	„Nevadí.“
	„K čemu to potřebuješ?“
	„Když někoho hledám, začínám u pohřešované.“
	„Barboru už našli!“
	„Ale stále o ní víme hodně málo.“
	„Ještě méně víme o Othellovi, který ji uškrtil!“
	„Sama jsi žárlivost vyloučila!“
	„Ukaž mi, kdo z nás je neomylný,“ zadeklamovala afektovaně a normálním hlasem připojila: „Jeď! Tady se nesmí stát!“
	„Kam?“
	„Rovně za nosem,“ pravila a nasadila zadumaný výraz. Oči postrádaly obvyklý třpyt, hleděly rozostřeně. Jako oči, navyklé na brýle, které momentálně nejsou k nalezení. „Byli za mnou z kriminálky. Inspektor Čemus.“
	„Znám.“
	„Měla jsem pocit, že má něco za lubem, ale nevyrukoval s tím.“¨
	„O co se zajímal?“
	„Hlavně o Barboru,“
	„Pochopitelně! Cirkus Humberto je mimo hru.“
	„Nevím, jestli jsem něco nezbabrala,“ připustila provinile. „Zmínila jsem se o těch dětech, které Barbora viděla v hotelu.“
	„Také jsem je viděl. Dívenku. Možná dvě. Nemám jistotu, jestli se jednalo o stejné dítě. Doprovázela ji taková suchá ženská osoba.“
	„Suchá?“
	„Hubená, kostnatá, toporná, upjatá. Studená jako psí čumák. Lautr filmová vychovatelka ze skotského zámku na vřesovišti.“
	„Takové zjevení jsem v Korábu nezahlédla.“
	„Lerchová holčičku někam odvezla.“
	Uvědomil si, že nezvolil přesnou formulaci, mohly jet na výlet, třeba do Vacova na rozhlednu nebo k mrákovské přehradě. Už mohly být zpátky v hotelu. Zelený forman na parkovišti nestál, ale to nic neznamenalo.
	„Kam?“ zajímala se Zita Roštová.
	„Ujela mi, na silnici vycouval tahač s přívěsem naloženým kládami a ještě pár minut nakládal. Nedaleko té odbočky stojí na lesním palouku velká chata.“
	„Jak to víš?“
	„Od toho jsem tady, abych se dověděl.“
	„Patří hotelu. Pronajímají jí k pobytu důchodcům nebo sportovcům.“
	„Není tam žádné hřiště,“ řekl Radim Hasil. „Kolem hluboký les. Toman a lesní panna by se tam určitě cítili jako doma.“
	„Lesní cesty a pěšiny vedou nahoru dolů. Ideální prostředí pro kondiční cválání a orientační běžce.“
	„Ve volném čase nuda,“ usoudil Radim Hasil. „Do nejbližší hospody lán světa.“
	„To je klad! Žádný alkohol,“ pronesla Zita Roštová zasvěceně. „Předloni jsme v té dependenci měli týdenní soustředění před zahájením divadelní sezóny. Z nouze ctnost, zamluvený hotýlek u Třeboně přišel o zdroj pitné vody. Už nikdy víc!“
	„Přísná abstinence?“
	„Ta platí pouze pro sportovce. Pět dnů lilo jako z konve, nemohli jsme vystrčit nos,“ bědovala Zita Roštová. „A jaké rostly hříbky! Hajný nám jich nosil košíky! Na světlech doprava! Dovez mě domů. Jsem dneska strašně utahaná. Sotva vleču nohy.“
	Zajel, odkud měla ke dveřím nejblíže. Málem se zeptal na výstřel, který slyšel v telefonu, ale neučinil tak. Snad byla utahaná, ale živá a zdravá.
	„Zavolám ti. Nebo zavolej ty, kdyby něco. A dávej pozor! Nemusíš nastavovat kůži za hoši z kriminálky,“ pitvořila se už s jednou nohou na asfaltu. „Dobrou.“
	„Dobrou,“ řekl Radim Hasil a počkal, dokud nezmizela v domě.
	V jejím bytě svítilo jižní okno.
	50
	Jsou situace, kdy nelze hledět na denní dobu. Inspektor Čemus se přihlásil tak rychle, že snad držel mobil v ruce.
	„Neruším?“
	„Rušíte.“
	„Omlouvám se, že volám tak pozdě,“ řekl Radim Hasil.
	„Sem s tím,“ vyzval jej Čemus.
	„Pokud jsem to správně pochopil, Barbora Borská byla uškrcena.“
	„Nemýlíte se.“
	„Hovořil jste s mojí klientkou.“
	„To odpovídá skutečnosti.“
	„Zmínil jste se o skutečně příčině smrti Barbory Borské?“
	„Nezmínil,“ pronesl inspektor Čemus rozhodně. „Ale pozor! Domnívali jsme se, že veřejnost bude její smrt spojovat s požárem na lodi. Zaskočilo nás zjištění, že hlas lidu mluví o uškrcení.“
	„Odkud ta strašná pravda unikla?“
	„Ze zkušenosti vím, že díra vězí na patologii. Tamní zaměstnance nemůžeme zavázat k mlčenlivosti, to bychom pouze přilévali olej do ohně. Navíc o ně mají nouzi. Tu práci tam opravdu nemůže dělat každý. Zájemci se nehrnou.“
	„Děkuji,“ řekl Radim Hasil.
	„Ulevilo se vám?“
	Radim Hasil neměl jistotu, zda se mu ulevilo, nezabýval se tím. Hořící loď znamenala senzaci. Objevení mrtvé ji jenom dodalo na objemu. Pokud se mluvilo o uškrcení jako příčině smrti Barbory Borské, mohla zvěst proniknout i do divadelních šaten.
	Řekl jenom: „Dobrou noc.“
	Ale věděl, že té noci bude špatně usínat.
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	Nebo vražedný.
	Silnice opustila lesní masiv, přehoupla se přes ve tmě nezřetelný potok a protˇala odrostlý lesík, za nímž se ostře stáčela doprava.
	Světla zhasla již během pádu.
	To vše v několika vteřinách.
	Neozval se další vizuální nebo zvukový efekt. Výbuch, plameny, oblak čpavého dýmu. Nic takového.
	Taxikáři jsou všímaví.
	Po ztraceném vozidle bylo neprodleně vyhlášeno pátrání.
	„Pekařské auto," pravila Slámová, když vyslechla upozornění.
	„Z hladu?"
	„Podezříváš Tomše z pokusu o pojišťovací podvod?"
	„Už to jednou zkusil," řekl podporučík Kmoch. „Vyfasoval podmínku."
	„Podruhé by stejný trik neriskoval."
	„Dám."
	A zastavila na místě, kde ještě během dne značka stála.
	Sloupek tam trčel stále, kulatý plechový terč scházel.
	„Už zase!" Nadporučík Slámová nasupeně. „Zpropadený plagiátor!"
	„Jak dlouho trvá krádež jedné značky?" uvažovala Slámová.
	„To je individuální."
	„Čistě teoreticky!"
	„Odmontování?"
	„Zatím žádnou novou nenamontoval."
	„Vyzkoušej si to!
	„Kde?"
	„Zkus to doma."
	Ulicí, do které chtěli najet, projíždělo skříňové nákladní auto.
	„Pekařské, možná," poznamenal podporučík Kmoch. „Jeď za ním!"
	„Ukažte nám je," požádala nadporučík Slámová.
	„Ne sardinky, ryby!"
	„Otevřít," nařídila nadporučík Slámová striktně.
	Poslechl. Nerad, ale poslechl.
	Nejprve se vyvalil neuvěřitelný puch.
	Všichni aktéři případu se celkem slušně vyspali. Žádný z nich netušil, že začínající den bude mimořádně náročný.
	V hotelu Koráb ovšem jistý ruch panoval.
	„Asi uvízl na cestě," soudila dlouhonohá servírka.
	„Čím jezdí?"
	„Máte něco proti růžové barvě?"
	„Proti růžové barvě ne."
	Byla to vyčerpávající odpověď, kterou nebylo třeba rozvádět.
	Radim Hasil nevěděl nic lepšího, než se přesvědčit.
	Byl tam, ale neodpočíval.
	Radim Hasil si pomyslel: Nehlas, co tě nepálí.
	Ale nedalo se. Z principu. Také proto, že jej z posilovny sledovaly bdělé oči,, za okny rozeznával dvě tváře.
	„Čemus.“
	Řidič autobusu vyhlédl. „Co je?“
	„Bouračka!"
	„Kde?“
	„Tam dole. Nějaký náklaďák, Je na cimprcampr!"
	„Je tam někdo?“
	„Jak to mám vědět?“
	„Ohlásil jste to?“
	„Ještě ne!"
	Dva chlapi to vzali oklikou a dostali se do rokle.
	Nahoru na silnici dolehlo překvapené: „Dvě!"
	„Mrtvé?"
	„Auta! Vespod je osobák."
	„A lidi? Co lidi?"
	„Nikoho nevidíme."
	„V kabině náklaďáku nikdo není!"
	„Asi vypadl při pádu," usoudil řidič kamionu.
	„To by tady někde ležel.“
	„To by na silnici zůstaly nějaké stopy!"
	„Pršelo."
	„Přesto!"
	Šli se přesvědčit.
	„Tadyhle! Koukni! To vypadá na sedřelý modrý lak!"
	O dvě hodiny později bylo vyproštěno tělo Kláry Lerchové.
	Jiné nenašli.
	Do hry vstoupila a hlavní role se ujala kriminálka.
	„Taková škoda,“ prohodil inspektor Plevák. „Minulý rok obdobně havarovala mlékárenská cisterna, Ulice byla plná mléka.“
	„Vzpomínám si.“
	„Černá díra," prohodil inspektor Plevák, když se blížili k hotelu, upnul se již zase k případu, jehož kontury zatím znali pouze orientačně.
	„A v ní tři mrtví," řekl inspektor Čemus.
	„Dva naráz.“
	„To není úplně jisté."
	„Také nemusela přijet vůbec! Případně se jí mohlo podařit ujet, kdyby se z protisměru blížilo jiné vozidlo. Na tom místě ovšem viděli daleko na obě strany.“
	„Za Zdislavem Horalem šel vrah najisto?“mínil inspektor Čemus. „Vyčíhal si ho, když chtěl odjet. Podle Hasila mohlo k vraždě dojít už večer. Z personálu někdo připustí, že ho naposled viděl kolem šesté večer v kuchyni. Jen se stavil něco sezobnout. Budou ho krýt vůli Lerchové. Nevědí, že už to má také za sebou. Horal byl slídil. Na někoho z hotelu něco věděl. Něco, na čem se dalo vydělat. Zkusil to s vydíráním a se zlou se potázal! Stejně dobře se někdo ze zaměstnanců mohl dovědět, že na něho Zdislav donáší."
	„Spekulujeme," řekl Čemus, když vjížděli na parkoviště za hotelem. Na čelním skle se za stěračem zachytil javorový list.
	„První pozdrav od podzimu,“ prohodil Plevák.
	„Vzkazuje nám, že si máte připravit zimní obuv a rukavice,“ řekl Čemus.
	Místo pozdravů si vzájemně pokynuli.
	Kriminalisté obhlédli růžové auto i mrtvého.
	Začal Čemus: „Ví to už někdo?"
	„Je v hotelu hodně hostů?"
	„Zájezd veteránů z Norska."
	„Kolik?“
	„Nemám spolehlivý přehled. Kolem dvaceti. Odhadem několik dalších hostů..“
	„Proč to zdůrazňujete?" zajímal se inspektor Čemus.
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	„Neúspěšně."
	„Ujel vám?"
	„Ujela."
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	„Ani nejmenší.“
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	Dostalo se mu poučení, podložené silniční mapou.
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	„Kradl?“
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	„Několikrát," připustil Čemus.
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	„Náš."
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	Klímová vyčkávala.
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	„Přijedu," pravila Nataša Cylindrová.
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	A nešlo to.
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	Vyšetřování okolností smrti Kláry Lerchové. Vyšetřování vraždy Zdislava Horala, malého tlouštíka a sběratele zapalovačů, obecně podezřívaného z donašečství. S kriminálkou ovšem nespolupracoval a podle očekávání žádná instituce nepřiznala, že mu vylepšovala živobytí. Pokud jeho aktivita přesáhla hotelové teritorium.
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	Téměř všechno věděli také kriminalisté.
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	Nevyvraceli jí to.
	Jako další možný terč se cítil sám. Příliš mu to nevadilo.
	Kdo s čím zachází...
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	Jako logičtější se jevilo, kdyby sama projevila zájem o setkání.
	Neučinila to.
	„Špatná domluva?" projevil pochopení.
	„Špatná. Zřejmě neumí pořádně číst."
	„Naše písmo?"
	„A vy?"
	„Stejně špatně."
	„Ubytoval se v hotelu?"
	„Kdo?"
	„Klímová."
	„Kam?"
	„Přece na policii! Po té ranní nepříjemnosti tady vládne strach."
	Cizinecká policie.
	„Ale vypadá jako Arab! Jako většina těch imigrantů. Nezdá se vám?"
	„A chudák," povzdychla dlouhonohá Oldřiška.
	Možná litovala filipínského ministerského předsedu.
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	Noc jako pytel.
	Temná obloha. Bez hvězd, bez měsíce.
	Následně dopadly na asfalt první dešťové kapky.
	Žádný pohyb, žádná světla. Něco tam však bylo.
	Dopravní značky.
	Ty nouzově instalované. Dokonce pěkně při zemi.
	„Klídek," souhlasil podporučík Kmoch. „Má to háček!"
	„Háček?” opáčila. „Hák! Na ten bys chytil sumce!“
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	„Proč bych chytal, když ryby nejím?“
	„Podaroval bys potřebné pocestné.”
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	„Potmě?”
	„Vyplašil bys ho.”
	„Koho?”
	Byla to Jolana Fousová.
	Jolana Fousová však již nástupiště opustila.
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	Neučinila to.
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	Také v hotelu Koráb se děly věci.
	„Přihoď mi tam po dvaceti,“ zakřičela na Tamaru.
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	„Po poznání."
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	„Jak jste vycházela s Lerchovou?"
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	„Vyjdete? Nebo vyběhnete?"
	„Vyběhnout mohla Lerchová se mnou," poznamenala věcně.
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	„Chodila sem."
	„Už nechodí?"
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	„Znala Adama Cípa?"
	„Sotva."
	„Vy jste znala Cípa dobře?"
	„S Pavlem Klhůfkem jste tancovala také?"
	„To bych si pamatovala. Tancování moc nedám. Je to nuda. Tady se cítím spokojenější.“ A s nádechem výsměchu připojila: „Obvykle tady nikdo nevede zbytečné řeči.“
	Radim Hasil nedbal.
	„Nemáte tušení, kde se Cíp zašívá? Třeba má nějakou známost."
	Radim Hasil to tak chápal.
	Zamlčela, že je viděla u zatopeného Cylindrova lomu.
	Jenomže někde nablízku sledoval dění vrah. Možná celé klubko vrahů nebo jeho společníků. Každá doba si žádá svoje. Klasičtí kasaři se přeškolili na počítačové experty, předsvatební smlouvy všelijakých vnadných poletuch připomínaly past na bohaté kmotry.
	Případ hotelu Koráb zase nesl všechny parametry organizovaného zločinu.
	„To teď nebudeme probírat,“ řekl Čemus rozhodně
	Měli k probírání důležitější záležitosti.
	I ovoce na stromech potřebuje dozrát.
	Poslechl.
	„To je celkem přirozené," řekl Radim Hasil. „Vyšetřuje nejméně tři vraždy."
	„Nejméně?"
	„Vedle tří zaměstnanců hotelu zmizel také Adam Cíp z Tmáně."
	„Vy ne?"
	„Přivykla jsem."
	„Je tady klid."
	„Proto stojí na zahradě ten vysoký stožár?"
	„Jste všímavý!“
	„Všímavost je při mojí profesi nezbytná."
	„Problém vězí v tom, že se ten stožár příliš neosvědčil,“ poznamenala otráveně. „Vlastně vůbec! Naletěli jsme. Vyhozené peníze! Slyšela jsem, že jste soukromý detektiv."
	Záměrně se zatvářil zaskočeně.
	„Viděli jsme se už v hotelu," řekl Radim Hasil.
	„Pouze viděli! Už předtím jste seděl s Roštovou v divadelní kavárně. Měla by podstoupit plastiku nosu, prospělo by to jejímu vzhledu. Co vás zajímá? Proč jste se ubytoval v Korábu?"
	„Byl jsem požádán, abych se pokusil najít Barboru Borskou."
	„Vaší specialitou je hledání ztracených duší?"
	„Někteří klienti se domnívají, že jsem v tom dobrý."
	„Borskou našli na té vyhořelé lodi," řekla zamyšleně. „Takže?"
	„Zmizel ještě jeden člověk."
	„Jeho jméno mi také neprozradíte?" otázala se jedovatě.
	„Adam Cíp z Tmáně."
	„Stál před bránou."
	„Dlouho?"
	„Jak to víte?"
	„Od doktora. Žádal mě, abych svého ochránce trochu krotila."
	„Učinila jste to?"
	„Nemáte tušení, kam se Cíp poděl?"
	„S tím fyzicky zdatným pánem?"
	„Však už vyrazili z rozhledny i tu jeho žravou mámu."
	„Kdo?"
	„Obecní úřad. Mají rozhlednu pronajatou."
	„Kdo bude u rozhledny pracovat?"
	„Čím se chtěl zabývat?"
	„Sedává u vody v širokém slamáku?"
	„To je on," přisvědčila. „Říkají, že stejně nikdy nic nechytil."
	„Trpělivější než rybáři jsou jenom ryby," řekl Radim Hasil.
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	Míjel místo nehody a smrti Kláry Lerchové.
	Silničáři tam zrovna upravovali terén a připravovali instalaci svodidel. Smolařům a neopatrným řidičům snad pomohou, zlému záměru nezabrání. Zároveň z hlubin paměti vyplula francouzská lidová melodie na slova na silnici do Prášil jeden mladý cestář žil a následně úvaha, že se sice jezdí po silnicích, udržují je silničáři, ale slovo cestář neztratilo na půvabu.
	„Zita," představila se.
	„Rád tě slyším."
	„Učinil jsi nějaký pokrok?"
	„Fráze," odsekla Zita Roštová. „Nehrajeme Beckettovu hru!"
	„Na jedničku," řekl.
	„Ve filmu by ti privátní očko odpovědělo, že je na stopě."
	„Jsi na stopě?"
	„Jsem."
	„Nechceš si o tom promluvit?"
	„Po telefonu ne."
	„Odposlech?"
	„Vzhledem k okolnostem s ním musíme počítat," ponechal tu variantu otevřenou. O popelavé mazdě se raději nezmínil. Stále ho držela na dohled.
	Dopřála si pauzu, zřejmě v očekávání otázky, která nepřišla.
	„Proč nejezdíš vlastním autem?"
	Pustil televizi.
	Inspektor Čemus.
	„Zabloudil jsem na pole neoraná?" zeptal se Radim Hasil.
	„Naopak."
	„Kde leží ten střežený lán?"
	„Možná čtyři."
	„Čtyři? Ano, ovšem, Adam Cíp! To je zatím pouhá spekulace."
	Radim Hasil mu to nevyvracel, ačkoli byl nakloněný věřit opaku.
	„Přesto jste se zdržel přes půl hodiny."
	„Schází tomu pointa," podotkl Čemus.
	„Ta křehká zrzečka má páru."
	„To mi povídejte!"
	„Také měla přítele."
	„Několik."
	„Adama Cípa."
	„Osmička?"
	„Kořist jménem Cylindrová?"
	„Jak na vás zapůsobila?"
	„Odkud ty děti pocházejí?“
	„Škoda, že mi Lerchová ujela.“
	„Tak na státní hranici,“ řekl Radim Hasil.
	„S Klárou Lerchovou?“
	„To sotva.“
	„S Cylindrovou?“
	„To zní lip,“ připustil Radim Hasil.
	„Proto stojí její auto v garáži?“
	„Bude tam stát ještě rok,“ řekl inspektor Čemus.
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	Každý extrém je nebezpečný a nedůstojný.
	Třetí slyšel dokonce tři výstřely.
	Všichni tři volající bydleli v ulici Petra Bezruče.
	Kroky.
	Stiskl spoušť.
	Lupič vykřikl a dal se na útěk.
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	Zazvonili tedy u Viktora Malíka.
	Zarazil ji řízný příkaz: „Zavolejte manžela!“
	„Už leží.“
	„U televize?“
	„V ložnici.“
	„Jak se mohl dívat na televizi, když leží v ložnici?“
	„Nechal si otevřené dveře!“
	„Pomozte mu vstát!“
	Posvítil na zem.
	Přivolali posilu a kriminálku.
	„Neumírá, neumírá,” zaskučel zoufale. „Ale co infekce!”
	„Myslíte, že Malíková má příušnice?”
	„Zachovejte klid, příušnice se přenášejí výlučně pohlavním stykem.”
	Do nemocnice projížděli tichými nočními ulicemi.
	„Kdo?“ zeptala se nadporučík Slámová.
	„Ten postřelený."
	„Postřelený?"
	„Zeměkoule?" neudržel se podporučík Kmoch.
	„Ta by potřebovala ošetřit také," usoudila sestra. „Celá!"
	74 Tma se pozvolna rozpouštěla jako barva, do které se rozlévá účinné ředidlo. Z blízkého nádraží bylo slyšet hřmot, jak nárazníky narážely na nárazníky. Z ohrady vyjížděly dva oranžové vozy a zastavily, aby nechaly přejít přes ulici dva nádherně vybarvené kačery, za nímž se kolébala jejich družka. S rostoucím počtem se kachny toulaly po městě ve stále větší vzdálenosti od řeky.
	Policistům Slámové a Kmochovi se blížil konec služby. Tu noc se opravdu nenudili a oba již prahli po horizontu lůžka.
	Zrovna míjeli přístřešek autobusové zastávky, stojící u protějšího chodníku. Pod stříškou seděla žena v ušmudlaném kabátu s vyhrnutým límcem. Na hlavě měla plátěnou čepičku, otočenou kšiltem dozadu
	„Helemese,“ řekl podporučík Kmoch. „Fousová!“
	„Nepropadli jsme sběratelské vášni, abychom sbírali po ulicích opilce. Zavoláme městské strážníky! Ať si připíší body za její nalezení.“
	„Není opilá! Něco prohlíží! Vypadá to jako pánská peněženka.“
	„Dobré jitro, paní Fousová,“ pozdravil podporučík Kmoch.
	Nadporučík Slámová zvedla občanský průkaz,
	„Kde jste k té peněžence přišla?“
	„Měl ji v kapse.“
	„Kdo?“
	„Ten chlap. Spí.“
	„Kde?“
	„Támhle,“ mávla neurčitě rukou.
	„Kde spí?“
	„V autě.“
	„V jakém autě?“
	„V bílém.“
	„Kde stojí?“
	„Támhle!“
	Totéž nekonkrétní gesto. Sever, západ, východ, jih...
	„Ukážete nám, kde stojí auto se spícím řidičem.“
	Neměli představu, jak spí dudek, ale okamžitě věděli, že muž nespí.
	„Pískáš na psa?“
	„Na tebe!“
	„Nesluší se pískat na ženu!“
	„Tady nefunguješ jako žena, ale jako policistka!“
	„Na ženu se nesluší pískat, ani když je v policejní uniformě!“
	„Šetři dechem a pojď se podívat!“
	Nahlédla.
	Zavazadlový prostor byl téměř plný dopravních značek.
	„Kdo?“
	„Fousová!“
	„Je tam?“ dotazovala se nadporučík Slámová.
	„Zůstal po ní jenom puch.“
	„Aspoň něco.“
	To se již blížila kvílející a blikající sanitka.
	Zdrželi se do příjezdu dopravních policistů.
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