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Rally is not dead 
Nikdy nic 
není 
prohrané,                                                       
pokud to 
nevzdáš  ty 
sám! 

 

 

 

 

Ať se děje vůle boží a ne má -  jedna krátká věta z Bible - neznamená se zbavit 

odpovědnosti za svůj život, ale chápat, že existuje vyšší princip než chtění, 

existuje princip cesty, kterou máš v životě jít. Tvá povinnost je vykročit, aby se 

Bůh mohl přidat. Půjdeš, Bůh půjde po tvém boku, pokud budeš bojovat, Bůh 

bude stát vedle tebe.… Padneš, zvedne tě… 

Česká země je malá rozlohou, zdá se ještě menší, pokud se pokusíš roztáhnout 

křídla. Cesty ctihodných mužů se takřka nutně musí křížit při dělení toho 

malého kousku chleba, jenž nás všechny živí. Patrick Rott šel z cesty, to se 

někdy stává. Rony Webr si zatím může jen nechat zdát o dalších kilometrech 

v závodním autě i o svém snu, být principál největšího rallyového týmu v české 

kotlince. Sedí, spí a sní pod unylými zářivkami policejní vazby. Šéf je věren své 

pověsti zkušeného hráče. Krůček po krůčku ovládá šachovnici, strach a obavy 

z prohry ho nutí kráčet stále vpřed. Tím je stále blíž Veteránovi, jenž pohybem 

je roven králi. Jedno políčko sem, druhé tam, zkušený a nenahraditelný vládce. 

Na ramena mu usedl věk, ale řekni muži, jenž vládne, že je čas předat žezlo. 

Martin balancuje na hraně svědomí a prospěchu. Zvažuje snad každý den, jak 

mnoho je dobré vsadit na Šéfa, s ním stoupat i padnout.  
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Nebyl by první ani poslední. Je příznačné pro patologické hráče a vůdce, jako je 

Šéf, že odhazují zátěž bez zardění. Ta se tříští někde pod nimi bez dalšího zájmu. 

Vincent Grand kontur, představitel dvou tajemných světů plných iluzí, světa 

Lože - Legie, jež prorůstá dějinami i moderního světa mediálního. Sociální sítě 

jsou dar i prokletí tohoto světa. Kdo jimi vládne, vládne myslí lidí, tvoří názor 

davu. 

Ze stejného světa je i Nela. Po noci Beránka jen o malý moment víc váhá, než 

promluví s pohledem do kamery. Sáhne na ni stejnou měrou smrt i touha po 

úspěchu. Pít, kdysi vítěz ochoten se zabít pro ušetřenou sekundu, se vzdaluje 

rallyovému světu. Není ochoten podřídit se za každou cenu a podepsat cokoliv, 

jen pro další víkend v závodním autě. 

René de Urbain - Rendy, muž věřící a konající ve víře, nikomu nevnucuje její 

hodnoty. Nebojuje, prostě je. Užívá svobody, jež víra dává, jistoty společenství 

ve své samotě. Je to obraz lidí jako jsi ty, drahý čtenáři. 
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Bez pozdravu prošel svým vlastním sekretariátem. Jako vždy uzavřený, jen 

lehce pobledlý v obličeji. Nedával na sobě znát emoce před lidmi, kterým 

šéfuje. Uvnitř bouřil, nepřál si nic jiného, než za sebou zavřít dveře. Rozsáhlá, 

tmavá pracovna je teď jediným anonymním svědkem jeho slabosti. Emoce je 

slabost v tomto světě a on cítil ponížení. Veterán se dotkl jeho cti. Prostě s ním 

zametl. To nebylo jednání, ale výsměch! Šéf unaveně sevřel hlavu v dlaních. 

Ještě není půlnoc, má před sebou hodiny práce. V místnosti asistentek zahlédl 

několik tváří. Žádná mu neutkvěla v paměti. Nemůže je poslat pryč, jistě by 

mezi nimi byl někdo, kdo by okamžitě informoval Hrad. Mít se vzájemně pod 

kontrolou je momentální status quo! Koncentruj se, chlape! Okřikne sám sebe, 

dostal jsi naloženo, to přináší život.  

Veterán je tady v zemi kolem Řípu neoddiskutovatelný vládce. Nemůžeš se 

hroutit. Vydrž, přijde tvůj čas. Potřeboval by oddych, nemohl popadnout dech. 

Jen pár minut, slíbil sám sobě, Musí se dát dohromady, je Šéf! Ten starej 

parchant z Hradu dnešní kolo vyhrál. Byl lépe připravený. Bezohledný a přesný! 

Šéf musel obdivovat, s jakou samozřejmostí ho Veterán trefil do toho 

nejcitlivějšího bodu. 
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Dal jednou prostou větou ránu a pak ho bez jakéhokoliv soucitu nemilosrdně 

drtil. Mstil se, dokud nedosáhl svého. Přímo fyzicky teď o samotě znovu vnímá 

tu bolest. Cítí nenávist, je mu špatně, v hlavě mu tepe a pulzuje krev. Pocítí třes 

ve své pravé ruce. Potřebuje cukr. Musí doplnit energii a pak se rychle 

vzpamatovat. Zmáčkne tlačítko telefonu. „Kafe a croasan.“ Zhluboka dýchá. 

Veterán ho dnes dostal do kolen. 

Nemá pro něj jiné slovní spojení než hajzl. Starej, zkurvenej, dětinskej, 

bezohlednej, cílevědomě paranoidní hajzl. A Šéf skoro cítil, jak mu praská 

v zádech, když před Vetránem klečel a ohýbal hřbet. Musel. Trest za sejmutí 

Patricka Rotta? Zřejmě jo. Byl to bezpáteřní chlap, ale nárazník mezi ním a 

Veteránem dělal geniálně. Neměl morální zásady, jen dovednosti spojené 

neutuchající touhou vydělat prachy! A ještě měl jednu schopnost. Přežít a příliš 

se neušpinit. Přežít se mu nepovedlo. O mrtvých jen dobře, ušklíbl se Šéf. I 

naslouchat je obchod. Když už tomu starému hajzlovi lézt do prdele, tak z toho 

mít desátek a ne platit. O finanční zdroje v politice jde. Tiše zavrněl zakódovaný 

mobil. Kancelář Hrad. Pár setin sekundy přemýšlí -  vzít ho nebo ne?  

Nakonec po něm sáhne. Nemá smysl utíkat a užívat si klid blázna, který tiše sedí 

na sudu střelného prachu s pocitem, že zatím se nic neděje. „Ano!“ Očekával 

hlas někoho z prezidentovy kanceláře. „Pane poslanče, mám se jen ujistit, zdali 

jste správně pochopil přání pana prezidenta? Spoléhá na vás a vaše přátelství! 

Vše, co požaduje, je především v zájmu našeho státu!“ Šéf zatne zuby. Ano, 

pochopil velmi dobře. Bylo to velmi prosté! Má Veteránovi zaplatit volební 

kampaň, pěkně v tichosti mu odeslat milionové dary z několika firem. Veterán 

už zatáhl smyčku, teď nepovolí. ON PROSTĚ MŮŽE A VÍ. A KDO VÍ, MÁ MOC. Šéf 

si na sebe upletl bič, kterým chtěl zpráskat jiné. Kousl se do rtu. On byl ten, 

který prosadil a zavedl soupis daňových dokladů - kontrolní hlášení. Sebral tím 

zdroje politické konkurenci, dostal pod tlak jejich dárce. Zmapoval lehce kdo 

s kým a za kolik. Teď s těmito kartami hraje Veterán. Vrátilo se to jako 

bumerang. „Pane kancléři, nešlo neporozumět!“ Na lince se rozhostilo ticho. 

„Pane poslanče, proč tak neradostně? Jde pouze o peníze!“ 
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V telefonu se rozezněl klokotavý smích, umným způsobem byl přetaven v řeč. 

„Hrad bude stát za vámi. To je přeci výraz přátelství!“ Šéf držel mlčky přístroj. 

Dnes dostal šach, ne mat! Hraje se dál! Hradní pán je jenom nevděčná kurva. 

Dostane prachy a otočí se. Ne s pocitem vděku, ale s pocitem samozřejmého 

splnění vazalské povinnosti. Zvolil opatrný tón. „Uvědomuje si pan prezident, že 

splnit jeho požadavek může být nad mé možnosti?“ 

„Ale pane poslanče,“ přerušil ho najednou chladně a arogantně šéf 

prezidentovy administrativy.  

„Pan prezident vše pečlivě zvážil. Pokud máte nouzi, možná jste neměl nechat 

oddělat Patricka.“ Šéf zbrunátněl v obličeji. „Tedy promiňte, neměl jste si 

nechat oddělat Patricka! Pro něj by to byla hračka.“ Zvolil prostor na nádech a 

slova měla čas dopadnout. „Ale to sám jistě víte. Na shledanou!“  

Šéf s úlevou odložil mobil. Jde jen o peníze. To je jedna stránka věci. Pocit, že je 

sevřen v něčích rukách, je ta druhá strana. Celý dospělý život věnoval tomu, aby 

on sám nebyl nikdy tažen na laně. Teď se na něm přidušen houpe.  

 



8 
 
 

 

Do kanceláře velmi tiše vstoupila asistentka. Položila tácek na pracovní stůl, pár 

sekund mlčky počkala a pak stejně tiše opustila místnost. Znala tento stav. 

Mlčet je nejrozumnější. Šéf je velmi nečitelný chlap, je přitažlivý svou krutou 

bezohledností. Není to dlouho, její kolegyně obdržela výpověď. Ještě ten den 

byla na její místo dosazena náhradnice. Pobledlá za sebou zavřela dveře 

místnosti. Dlouhé noci za pracovním stolem už jí dávno nevadí. Jen ten tlak a 

napětí, na to si stále nemůže zvyknout. Tento týden je jí zle už díky přírodě. 

Potřebovala by se osprchovat, lehnout do postele a spát. S profesionálním 

úsměvem se rozhlédla po čekajících. Noc teprve začíná. V podbřišku ji chytla 

křeč. Jemně se tam dotkla prsty. „Za pár minut vás pan poslanec přijme, pane 

náměstku,“ ujistila muže, kolem něhož se vracela ke svému pracovnímu stolu.  

Šéf rozlomil ještě teplé pečivo, tak jako to jako kluk viděl ve francouzských 

filmech, namočil si kousek croasanu do kávy. Připadal si jako Jean Gabin. 

Slastně vnímal hořkou chuť kávy a sladkého pečiva. S každým soustem nacházel 

ztracenou rovnováhu. Veterán je tady číslo jedna. On se neptá, rovnou nařizuje.  

Jako hlava státu už dávno nepracuje pro dobro této země. 
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Sytí jen své ego. Stalo se z něj neovladatelné, svéhlavé děcko, které se skupina 

hradních panáků snaží udržet nějak při životě. Veterán byl dříve opravdu 

geniální stratég a brilantní politický hráč, jenže senilita je v jeho věku 

neúprosná. Ve starém Římě by pro jeho dobro dávno někdo zvedl dýku a 

podřízl mu hrdlo. 

Postavila by se socha a vše by jelo dál. Šéfovi došlo, že by ten nůž musel vést 

on. Byl by toho schopný za předpokladu, že by nemusel koukat na čerstvou, 

páchnoucí lidskou krev. Otřásl se. Nikdy by nenastavoval svůj krk za žádného 

režimu. 

Stát v pozadí, ruku s nožem precizně vést a pak se jej stejně dokonale zbavit. 

Jenže tady není starý dobrý Řím. Žijeme v demokracii, v Evropské unii a v tomto 

zřízení je možné všechno. Vracela se mu síla i barva do tváře. Meritum věci je 

banální. Veterán tuší, že Šéf nechal zaříznout Rotta a teď ho trestá. 

Sáhl by do své kasičky ve Švajcu, do svého „prasátka.“ Od roku 2002 tam leží 

desátek ze 100 miliard z deblokace ruského dluhu. A přístup k nim měl Rott. 
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Ten dělal pošťáka a pečovatele. Veterán si nikdy ruky nezašpiní. Nikdy žádný 

jiný pohyb peněz, než v hotovosti. Tak politicky třaskavé bylo to konto. Šéf mu 

sebral pěšáka a tak musí platit. Nejen penězi. 

Koupí si za ně tyrana na další čtyři roky, kdy si umanutý, pomstychtivý a stále 

více senilní Veterán bude dělat, co chce. Dokud někde při nějaké chlastačce 

nenatáhne bačkory.  

Než se tak stane, musí předat žezlo hlavy země dál. Otázka je komu. Kdo bude 

vyvoleným? Šéfovi - možná? Jako největší zlomyslnost je přímá volba, bouchl 

do stolu. Koho to napadlo dát lůze z ulice právo volit prezidenta! 
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Život nebo smrt a chyba znamená konec. Dá se napravit zase za rok nebo nikdy. 

Pravidla na závodních tratích jsou stejně krutá jako pravidla války. Chyba tě 

může zabít. Teď nemám čas na tyto myšlenky. Do uší mi pravidelně v dálkách 

pulzuje diktát spolujezdce. Můj úkol je přenést slova v rychlost. Použít jich 

maximum do reálného vedení auta. „Bacha, P5 úzká středem.“ Tady je pár 

centimetrů od silnice ukrytý zarostlý kámen. Přesně v ose zatáčky. Ty víš, a 

proto to tam nedáš. Necháš to někomu, kdo neví. Ten tady skončí. I toto je, 

jako v životě, zkušenost. Pokora, přijetí reality. Prostě někde přibrzdit musíš. 

Můžeš se zdát pomalý, ale pokračuješ dál. Rozpis, součinnost spolujezdce, 

včasně přečtené varování. Ten chlap vedle mě v tom je se mnou. Slyším jeho 

dech, každé lehké povzdechnutí, když dostane ránu do zad po příliš agresivním 

cutu. Rychlost vyžaduje přesnost a nekompromisní vedení. Hledám ideální 

stopu.  

S ní hledám i sebe. Pocitově vedu auto přesně. Napadne mě, že na rychlostní 

zkoušce Kopná mě těžko může něco překvapit. I tady je to jako v životě. 

Malinká nepozornost a přijde krize. Nečekaně mi auto sklouzne bokem. Někdo 

přede mnou tady vyhodil víc šutrů, než jsem čekal. Držím plný plyn. 

Soustředěně vedu auto ven z příkopy, kam sjelo zadním kolem. Naštěstí je málo 

hluboká a čistá. Ještě jednou kontra a jsem z toho venku. Černá guma kola se 

konečně chytne na čistém asfaltu. Pro tento moment mám vyhráno. Když se 

cítíš mistrem, jsi na nejlepší cestě k tomu rozbít si hubu. Ostražitost, 

soustředění, nezbytná pokora. Přijmeš realitu a ve výsledkové listině najdeš 

pravdu, kam patříš. Není to dávno, co jsi byl nejrychlejší, ale dnes nejsi. Dnes 

ne. Čas v cílové fotobuňce si nekoupíš. Od rána se potácíme kolem sedmého 

místa ve skupině a nejde to výš. Nejsem dnes dost rychlý. Sám netuším proč. 

Žádná výmluva mě nenapadá. Podmínky mi přejí. Je mokro, to jsem si vždycky 

přál. Miluji těžké podmínky. Ani tak to nejde. Malinko víc podržím sešlápnutý 

plyn. Syknu, „To už je moc!“ Levou nohou drtím brzdový pedál. Cítím, jak se mi 

záda orosí potem. Do zatáčky jsem jen nepatrně delší. Pomalu do zatáčky, 

rychle ze zatáčky ven! To přece už léta znám, povzdechnu si ve chvíli, kdy 

rallyové auto ženu proti kopci. Auto funguje neuveřitelně. Je to skvělý nástroj 

mistra! Je to skvost vyladěný pro vítěze! Včera ani dnes nedokážu využít jeho 

potenciál. Jistě, řemeslně to je všechno dobře, ale už nemám tu opravdovou 

touhu vyhrát. Příliš počítám vklady a možné zisky. Začíná liják. 
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Proudy vody na čelním skle znesnadňují vidění. Okno se rychle zamlžilo. Otočím 

ventilátorem topení, trhnutím lehce pootevřu okno, prsty klepnu do páčky 

stěrače. Vody je na silnici stále víc.  

Mám šanci posunout se dopředu. Chce to jen přijmout riziko! Chci to? Mám 

první startovní číslo ve své skupině. Ti za mnou na tom budou už jen hůř. 

Předpokládám, že všichni mají slicky jako já. Teď to bude jen muži proti přírodě 

a proti sobě! Na hranu rizika se mi nechce. Podvědomě zvolním. Po pár 

kilometrech se už pravidelně dívám zpět do zrcátka, jestli mě někdo nedojíždí. 

Nic. Za mnou je stále prázdno. Ani v dlouhých rovinkách není nikdo vidět 

v závěsu. To není možné! Vypadl, posral se ještě víc než já? Snažím se 

koncentrovat a zpět se nedívat. I toto je o životě. Chceš-li dopředu, neřeš co je 

za tebou. Co bylo, neovlivníš! Chci to dnes dokončit. Chci vidět cílovou rampu a 

nezpůsobit si další problém havárií. Dědek vedle mě je v klidu. Odvádí svou 

práci. Jen občas doplní poznámky něčím ze své zkušenosti. Stačí slovo. Blbá, 

klouže. Nic víc nestihne říct. I to stačí. S milimetrovou přesností dávkuji tlak na 

pedály. Brzdu a plyn sešlapávám, jako bych tančil. Jen jemně, tady je v kolejích. 

 



13 
 
 

Auto plave aquaplaning. Na asfaltu je opravdu hodně vody. Chvilkami auto 

neřídím. Hlavně nebrzdit, nezašlápnout to a nezastavit si motor. S odvahou 

pořád dopředu. Jsem durch propocený. Z čela mi stéká pot do očí, na patře 

mám sucho. Je to strašně nepříjemné. Jedu pomalu, nebezpečně, ale díky bohu 

stále dopředu. V táhlé dlouhé pětce vidím koleje ven ze silnice. Někdo z velkých 

kluků. Budou moknout několik dalších hodin. Myšák stojí u cesty a drží ceduli 

OK. „Dva kilometry cíl,“ hlásí Dědek. Teď, ať přijde defekt nebo cokoliv, pokud 

pojede motor a zůstanou nám kola, dotáhneme auto do cíle. Poslední dva 

kilometry. Někdo by řekl „Jen!“ Ten, kdo někdy zkoušel pomilovat královnu 

motoristických sportů ví, že to je ještě opravdu daleko.  

Může se stát cokoliv. A já dnes chci vidět cíl. Je mi jedno, jestli budu šestý nebo 

desátý, potřebuji dovézt auto nepoškozené. I to mě na sobě štve. Už nejsem 

závodník, chybí tam vášeň. Závodění jsem změnil na kalkul.  

Dnes dojedu sedmý, auto bude OK a já bez dalších doplatků vrátím auto 

Bossovi. To je jeho majetek a mazlík. Já jsem nájemce, který si ho půjčil, polepil, 

svezl se a teď ho vrátí. Prostý byznys. Oba s Bossem na tom vyděláme. Auto už 

není naše společné dítě. Je Bossovo a mně je fuk. Stojí to jen prachy. Citové 

pouto je pryč. Kdysi jsem dokázal promilovat noc s holkou. Pro zážitek, z touhy 

a pak se vrátit napříč republikou ke svým pracovním povinnostem. Dnes už by 

se mi nechtělo takto plýtvat časem a penězi. Radši si na netu vytáhnu nějakou 

studentku na sex za pár korun. Jen účel bez vášně, ale mám to na dosah. Je to 

hodně podobné! Nadechnu se, lehce se zapřu, tady to houpne. Skok na hlavní 

silnici jen tak lehce přeletím. Přesně a bezpečně dopadnu na asfalt. Před deseti 

lety jsem právě na stejném místě letěl dvacet metrů vzduchem, vymetl příkopu 

a pokračoval dál. Byl jsem tady tenkrát nejrychlejší. Vyhrál jsem. Kde je tehdejší 

odhodlání? Necítím tu vášeň! Proletím fotobuňkou. Hned začnu brzdit. 

Zastavím u stolku časoměřičů. Nezbytný mikrofon. Nechce se mi odpovídat. Co 

říct? „Je mi jedno, jak rychle jsem jel. Auto je celé, já jsem celý, Dědek je OK. To 

mě těší a tím moje radost končí.“ Vypnu ALS, auto změní zvuk. Prohlížím si 

masu promočených lidí kolem železných zábran. Krásní blázni. Připadá mi, jako 

bych je svou jízdou podváděl. 
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Toužím být odtud pryč, v našem servisu, mezi svými. Před námi už tady byly 

čtyři auta z šesti, které vyjely na trať poslední RZ. Jedno jsem viděl. Byl to Tom 

s Myšákem, číslo 4. „Ne, opravdu nevím, kde je,“ odpovím na dotaz vedoucího 

RZ. Zvažuje, jestli zastaví závod a bude posádku hledat. 

 To není moje věc. Zapíší čas, letmý pohled na bílou plochu tabule. Podle 

zapsaných časů jsme tady druzí nejrychlejší. Absolutně. To mě překvapilo! Na 

pár sekund se rozzářím. Žduchnu do Dědka, ten něco zamrmlá. Ve zpětném 

zrcátku za námi brzdí další auto. Už tady překážíme. Spolujezdec převezme 

výkaz a pokračujeme. Plácnu ho po rameni. „To bylo dobrý!“ Vlastně ujišťuju 

sám sebe. Pod stromy stojí pár barevných aut. Kluci teprve jedou na námi právě 

dokončenou RZ. Mávnu na ně, „Hodně štěstí!“ Směřujeme do servisu umýt 

auto, pak na rampu, zaparkovat auto, do UP a domů…. Dědka tam čekají 

vnoučata. Na mě nikdo a nic. Zvykl jsem si. Dědek na telefonu sleduje výsledky.  
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Naskakují další časy. Nikdo z nich nejde před nás, dokonce se postupně 

posouváme na podium. Pokud to tak bude dál, jsem do třetího místa. Teď už 

jistě další kalíšek na poličku. Musíme zůstat na vyhlášení. 

Podám si s Dědkem ruku. „Toto jsem opravdu nečekal,“ jak říká božský Kája. Nic 

moc ten pohárek pro mě neznamená, jako mladej kluk bych pro ten kalíšek 

umřel. Jel bych si pro něj, ochoten se zabít. A ne jen sebe, nás oba dva. Zmizelo 

to. Chybí mi to. Život už není tak pestrý. Byla to vášeň!  Dneska to prostě vyšlo. I 

o tom je život. Tak dík, osude!  
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Baculatý, pečlivě upravený muž, rozvalený v křesle odložil mobil. „Není jiné 

řešení. Musíme mladého Ronyho dostat ven. On tam s Rottem byl, ví co a jak. 

Jinak ty prachy nevybereme, příteli.“ Jen málo lidí se mohlo takto familiérně 

bavit se Šéfem. Vincent, tak se ten muž jmenoval, to právo měl. Byl Šéfův 

poradce. Snad nejbližší informovaný spolupracovník. 

 Uměl pracovat se špínou a měnit ji ve zlato, ve volební preference. O tu poctu 

se dříve dělil s Rottem, ale ten už je minulostí. Šéf mlčky lehce pokynul hlavou. 

„Otázka zní, co s ním dál?“ Blahobytně rozvalený muž se pousmál. „Pokud bude 

závodit, je ještě nějak využitelný? Pokud ne, může být odejit hned po akci!“ 

Místností se rozlehl jeho chraplavý, vysoce posazený, nepříjemný hrubý smích. 

„Jsi si jistý Vincente, že to má u sebe mladý?“ „Naprosto jistý,“ odpověděl 

rozhodně muž. Dotkl se levou rukou řetízku s pentagramem, objímajícím silný 

krk. Šéf chvilku mlčky přemýšlel. Uhodil dlaní do dřevěné hrany stolu. „Patrick, 

dej mu pánbůh věčný pokoj, věděl, že mladý Webr, je schopný držet hubu. Je 

dost chytrý, aby něco neposral. Potřebuje neustále prachy. Díky tomu je úplně 

nejjednodušší normálně si ho koupit. Zařiď to! Nemáme čas čekat. Nemáme čas 

se s tím srát!  Je v lochu. Jen shoda náhod. 
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Ať ho okamžitě pustí! Uzavři s ním dohodu. Chce ven, bude levný. Ty to zařiď. 

Rychle, čas běží! Než Veteránovi dojde, že mu chceme zaplatit jeho ruskýma 

prachama.“  Šéfovi se proti včerejšku znatelně zlepšila nálada. „Zaplatit 

Veteránovi jeho vlastníma prachama je majstrštyk! 

 Mladej Webr je svou povahou veš v kožichu. Prohnaná, odolná veš v kožichu. 

Nutné zlo. Riziko, jež se musí přijmout.“ Vincentovi se přes tvář mihl samolibý, 

spokojený úsměv. Byl to celé jeho nápad. „Dobrá, pokud bude třeba, vyřídíme 

ho později. Pravidla hry jsou tak pružná, jak si je nastavíme.“ „Dost keců kolem. 

Pojďme dál!“ protáhl se Šéf, „Technicky, krok za krokem. Státního zástupce 

přesvědčím. Je to magor věřící v zákon, taky v subordinaci a stát. Už jsem se na 

něj ptal. Pokud my máme jeden disk v hlavě, tak on má tři. Chytrý chlap. Ve 

svém oboru úzce specializovaný. Reálný svět jde mimo něj. O to hůř se s ním 

jedná a o to lépe manipuluje. Potřebuje pohlazení a pochvalu autority, 

zajištěnou perspektivu kariéry. Důležitý je papír se správným razítkem. 

Takovým argumentům rozumí a věří. Dopřej mu to. Neválej se! Jdeme na to 

hned!“ Zbytečně moc slov Šéfa nepatrně podráždilo, proto jen kývl na 

baculatého muže. Konej! Vincent bez spěchu uchopil do ruky mobil. Jeho 

prsten s lebkou tiše klepl o sklo obrazovky. Navolil číslo, pak iPhone podal 

Šéfovi. Naskočil tón. „Prosím,“ ozval se mladší hlas, než čekal. „Dobrý večer 

pane doktore, víte kdo volá?“ Jen sekundové zaváhání. „Ano, pane poslanče, 

pěkný večer, nebo spíš noc.“ Ozvalo se zívnutí. Šéf se zamračil. Tím se 

v sekundě dostal do své oblíbené role - já nesnesu vzdor. „Dovolím si vám 

navrhnout pozměněný pohled na případ Rott. Složku máte na stole. Pan Webr, 

obviněný v této věci, je zřejmě zcela nevinný. Celé to na něj bylo nastrojeno. 

Mám o tom důkazy. Nezpochybnitelné důkazy! Pane doktore, během několika 

dnů musí být propuštěn na svobodu. Připravte vše potřebné. Dám vám jeden - 

dva dny.“ Vincentovi stačila ta neplynulá řada vět. Každý úředník si rozmyslí 

odporovat. Pokud jsi člověk z ulice, budou po tobě klidně šlapat. Pokud se 

staneš vyvoleným v řádných volbách, budou ti naslouchat. Šéf s tím uměl 

pracovat. Telefon vypnul a pohodil vedle sebe na měkký polštář křesla. 

„Vymysli příběh o Patricku Rottovi jako zásadovém člověku, který se stal obětí 

zahraničních tajných služeb. Škoda, že to nemůžeme hodit na EU, to by nám 

uškodilo ve vyjednávání o dotacích. Takže to udělal nějaký Rus a zmiň v tom 

novičok, pak to naši voliči sežerou. Na sítích se do toho opři, vytvoř domněnky i 

diskuzní fóra, ať se prostě šíří drby.Teď už vypadni, musím pracovat!“ 
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Vincent si dělal poznámky. Používal jinému nečitelné zkratky. „A co takto 

přesvědčit Hrad, ať mu vystrojí státní pohřeb?“ Šéfa tato myšlenka rozesmála. 

„Co by kdo mohl takovým vývojem získat? Nic! Státní pohřeb ani vyznamenání 

ne! Co jsem ochoten, tak podepsat kondolenci jeho rodině, obsahující větu 

blízký přítel.“ Muž proti němu u stolu povystrčil bradu dopředu, jako by se 

tázal, „Fakt mě už vyhazuješ?“ „To je vše, Vincente,“ dostalo se mu ujištění, 

„jdeme pracovat. Toto je a bude naše zem!“ Vincent vyšel z poslanecké 

kanceláře. Vnímal pohledy prosebníků rozsazených po křeslech, cítil respekt! Ty 

odcházíš, oni škemrají! Takto chutná moc! Byl spokojen se svou rolí. Šéf ukáže 

cíl a Vincent vymyslí jak ho dosáhnout a v mediálním světě obhájit. Dá tomu 

legendu! Dvě tři hesla, kterým rozumí lůza i po šesti pivech. Ty věty Šéf do 

nekonečna omílá, píšou se v novinách i na netu. Chce to jen nevypadnout 

z role, nenechat se vyprovokovat odpůrci. Pokud máš šikovného člověka, který 

umí zakrýt tvůj vliv v médiích, můžeš každou lež prohlásit za pravdu, můžeš vše. 

Volná disciplína koho vyneseš do nebe nebo vykopneš na dlažbu. Zcela podle 

pravidel a za potlesku veřejnosti. Vincent se až otřásl potlačovanýcm smíchem. 

Evropa jako taková je odsouzena ke zkáze a lidi jako já drží lidské ovce v klidu.  
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Francouzi nedávno zase po staletí předvedli, co dokáží ve jménu revoluce. 

Pomatenci. Francouzskými bombami začalo Arabské jaro. Žabožrouti zaútočili 

na Lybii a odsral to Kaddáfí, celkem sympatickej chlap. Měl prostě smůlu. Vedl 

moc šťastný a bohatý stát a nuzné francouzsko-evropské lůze se zachtělo krást. 

Kaddáfímu nebylo nic platné přátelství se slabochem Clintonem a ani velmi 

prodemokratická Zelená kniha. Měl smůlu. Lybie těžila víc než 5 milionů barelů 

ropy denně a to je motivace. Sarkozy tam poslal prvně štváče a pak letadla. 

Toho chudáka sympaťáka Kaddáfího zlynčovali v Syrtě. Skoro ho umlátili ti, co 

léta živil. Evropa nemá ráda za souseda šťastný stát, kde je vidět, že to i bez EU 

jde. Potřebuje submisivního, škemrajícího partnera s nespokojenými lidmi, 

vazala. Pro žádný stát na světě není většího nebezpečí, než bohatnout a mít na 

svém území ropu! Čím více ropy, tím více rizika, že ji někdo bude chtít! Česká 

zem je malá a celkem bezvýznamná. Ideální místo k malému, soukromému 

zlatému dolíčku. Veterán je vládce. Stárne. Jeho absolutní moc už nevede 

k prosperitě, je devastující. 
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Ten, kdo ho nahradí, zdědí jeho možnost určovat skrytě, kdo bude čerpat 

evropské dotace, kdo bude podpořen investory z východu. Být žábou na 

prameni, držet v ruce kohoutek, kterým proudí obrovský balík peněz. Máš zisk 

bez povinností. Vincent se takřka zastavil ve své chůzi. Veterán chce být 

obličejem na známky. Další čtyři roky prezidentem! Ať jím tedy je! Bude stále 

víc senilní a žárlivý, nerudný stařec. Dost samolibý, aby byl ovlivnitelný jen svou 

dcerou! Právě k dohodě s ní musí směrovat Šéfovy ambice.  

Spát na stále mírně osvětlené cele je otázka zvyku. Stejně jako přestat 

registrovat zvuky domu, kde spí a smrdí několik stovek chlapů. V noci se zvuk 

rozléhá víc, je slyšet každý výkřik, nebo sten. Vzdálené a proto strašnější. 

Prvních pár nocí v kriminále čekáš každou sekundou zvuk chrastivého klíče 

v zámku. Jsi zvíře v pasti, nemáš kam utéct, nemáš práva, jsi mukl, vězeň! V 

odemčených dveřích se může objevit kdokoliv. Bachař nebo skupinky 

pokerovaných spoluvězňů  jdoucích se pobavit nebo zchladit žáhu na 

nováčkovi. Prvních pár nocí vlastně nespíš, jen nasloucháš a snažíš se přežít a 

porozumět. Vlastně máš štěstí, když jsi sám. 
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Můžeš si přehrávat své vlastní filmy, samotkou jen ve své hlavě. Čím víc jsi toho 

prožil, čím víc jsi toho přežil a zvládl, tím větší šanci máš zachovat si zdravý 

rozum. V Třebíči na městské pád do náhonu mlýna. Zavře oči. Po startu u školy 

odbočí doleva, sto metrů tlačíš pedál plynu na doraz, pak tvrdá ruční brzda a 

otočka přes hranu, prudký sjezd dolů z kopce. Táhlá levá přes dva horizonty, 

rovinka. Jsi na mostě, tam to nadskočí. 

Rony si lehce brnkl o hranu mostku, auto neovladatelně letělo bokem ze silnice. 

Chvilku váhalo na hraně, než sklouzlo do úzkého náhonu mlýna. Naštěstí po 

kolech. Jít tam střechou napřed, nebyla by šance na záchranu. Tlakem vody se 

okamžitě zlomila hliníková kapota, nárazník urazila betonová hráz. Skončili 

v zelenožluté páchnoucí tekutině. V tom úzkém prostoru dveře neotevřeš.  

Musíš mít kliku, aby ses dostal ven.  
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Pootevře oči. Zaslechl škrábání u dveří. Asi se mu to zdálo. Nebo si jen nějaká 

myš hledá něco k snědku. Zase se ponořil do svého filmu. Musel ven oknem 

dveří řidiče. Otevřel ho a zkřehlé prsty si odíral a otloukával o ochranný rám, 

tak málo tam bylo místa. Okno spustil, do auta začalo proudit obrovské 

množství vody. Strach. Měl pocit, že se utopí. Protáhnout se mezi zdí a střechou 

auta. S přilbou to nešlo, musel se vrátit do sedáku. Po krk ve vodě si třesoucíma 

se rukama sundal přilbu. Hodil ji do vody. Plavala někde tam, kde trčel 

opuštěný sedák spolujezdce. Druhý pokus. Úleva, protáhl se. RZ už byla 

zastavena. Když vylezl ven, drkotal zuby. Byl mokrý, ale přežil.  

Z auta zbyl skelet, vše ostatní bylo nepoužitelné. Už v té době se naučil žít ze 

dne na den. Tak jako teď a tady, přežít. Naslouchal tichu. Rony si neumí 

představit, že tento prostor bude muset sdílet s dalším spoluvězněm, že bude 

muset čichat tělesný pach někoho jiného. Tento svět má svá pravidla. V místní 

kultuře je dobře, že je tady za vraždu. To Ronyho chrání, dodává respekt. Vůbec 

si neumí představit, jak bylo jeho otci, když seděl za holčičky. Jen té myšlenky 

se teď v noci zděsil. Jaký otec, takový syn, napadne ho staré pořekadlo, které 

často používala jeho babička. Ne, není to tak! Za prvé nikoho neoddělal! 
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To je to zásadní! Patricka neoddělal, ale nemůže to nijak prokázat! Ten pocit 

neviny a odsouzení člověka zatvrdí. Už nechce být loutkou ve hře, která udělá 

to, co se má za drobné z panského stolu. Až půjde ven, dřív či později, postará 

se o to, aby už nebyl voděn na provázkách. Bouchl do rámu kavalce. Přepadá ho 

bezmocný vztek, má chuť se rozběhnout proti zdi, řvát, něco rozbít, udělat 

cokoliv, aby si ho někdo všimnul a někdo mu naslouchal. Patricka Rotta já 

neoddělal! A pokud chcete vraha, seberte toho zkurveného fízla z prezidka! Ten 

mě do toho navezl! Najednou ho přejde energie, jenže všechno je to na hovno, 

je to zbytečné! Zmocní se ho pocit absolutní bezmoci.  

V zámku zachrastí klíč. Je to doopravdy, nebo si to přivolal? Ne, opravdu. Rony 

zpozorní. Přikrčí se jako zvíře v koutě. Nedá jim nic zadarmo. Teď už ne, radši 

mrtvý než sklonit hlavu! Do místnosti vstoupí člověk v uniformě, přistoupí těsně 

k Ronymu. „Nesu ti telefon, číslo máš navoleno. Zavolej tam, já se za pět minut 

vrátím.“ Dveře se rázně zavřou, zachrastí klíč v zámku. Je zase sám. Malý černý 

přístroj ho hřeje v dlani. Musí se koncentrovat. „Buď klidný a dívej se,“ říkal mu 

jeden kamarád. Zmáčkne zelené sluchátko, pár sekund čeká. Na druhém konci 

se ozve hlas nepatrně zkreslený špatným příjmem. „Haló,“ řekne Rony do 

praskajícího přístroje. „Haló!“ „Já vás slyším Rony, jak se vám daří?“ Ten hlas 

odněkud znám? Je to člověk od Šéfa. Jak se jmenuje, do prdele! Horečně 

přemýšlí. „Víš, čím jménem mluvím?“  „Ano,“ potvrdil velmi klidně Rony. Tušil, 

že se mu může někdo od Šéfa ozvat. Vždyť má něco, po čem tyhle lidi touží. 

Archív. Jeho táta byl člověk starého ražení, co se učil od lidí, kteří věděli, jak se 

bránit. Mít archív patřilo k dobrému zvyku. Jeho táta kdysi prohlásil, že si 

informace mění jako kluci známky a Rony měl pár opravdových rarit. „Tak jak se 

vám daří, Rony?“ „V rámci možností dobře,“ odpověděl vlídně Rony. „Tak to asi 

není potřeba nic měnit, necháme vás pěkně za katrem, odpočinete si,“ řekne 

výsměšně hlas muže v telefonu. Rony mlčí. Nechá ho vysmát. Má čas, v krimu je 

každé zpestření dobré. Občas je lepší neodpovědět, než jednat prudce. Muž 

náhle zvážní. „Rony, můžeme vás dostat ven.“ „Měl jste mou pozornost, teď 

máte můj zájem. Proč byste to dělal?“ zeptá se Rony. „Za maličkost, vlastně za 

dvě maličkosti. Jedna z nich je váš archívek. Váš otec vám nechal celkem 

zajímavé čtení. A druhá, po Patrickovi někde zůstala jistá čísla. Přesněji, čísla 

účtů patřících dnes mě! Řekněte mi, kde je najdu. Dejte mi je a já vás dostanu 

z basy!“ Rony se chtěl rozesmát, Proč mě takto podceňuje? Potlačeným 

rozčilením se mu zatočila hlava. 
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Potřebují mě! „Možná od něj něco mám. Ale předám vám to osobně. Na 

sluníčku a budou u toho zpívat ptáci.“ Jen pár sekund ticha. „Udělám, co bude 

možné!“ Rony se toho opatrného tónu nijak nezalekl. „Dostat mě ven je pro vás 

maličkost. To je moje podmínka. Pokud to nedokážete zařídit, nemá smysl 

jednat.“ Sotva to Rony vyslovil, věděl, že to bylo zbytečné. Muž na druhé straně 

telefonu šel v hlase o tón výš. „Dokážu zajistit překvalifikování vašeho 

trestného činu z vraždy na zabití.“ Rony se mu vysmál „To si rozhodně nechte. 

Řeknu vám to znovu. Já půjdu ven na čerstvý vzduch a vy dostanete to, co 

chcete!“ Hlas na druhém konci vystřídalo dýchání. Rony čekal. V těle mu 

pulzoval adrenalin. Vzrušení ze hry.  

To mu chybělo, to potřeboval! Na druhé straně linky zaznělo chladně. „Dobře, 

karty jsou rozdané. Uvidíme, kolik dokážeme vsadit.“ Rony nijak nevzrušen 

odpověděl velmi klidně, „Dostaňte mě ven. Pokud ne, polibte si prdel!“ Hlas se 

změnil v tichou řeku hrozeb. „To já tobě seženu, ty parchante, obzvlášť 

vyvinuté negry, ať ti natrhnout prdel!“ Pak se zarazil. Jako by na něčí pokyn 

ukončil tok brutality. 
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Jiný hlas řekl. „Já vás chápu, dohodneme se.“ Ronymu to došlo, potřebují ho. 

Hledali všude, ale nenašli. To byl důvod, proč je zde, důvod zabití Patricka. Šéf 

věděl, že by to dobrovolně nikdy nevydal. Na sekundu podlehl vzteku. 

Ty kurvy už prohledali můj dům? Vzteky bezmocný zatnul pěsti. „Dostaň mě 

ven a dám ti co chceš. Žádná jiná dohoda možná není!“ Vypnul telefon. Posadil 

se na tvrdou postel. Zhluboka dýchal. V hlavě má milion myšlenek a to je moc.  

Musí se uklidnit a soustředit. Byl to jen obchod. Patrick Rott umřel, protože to 

byla pro Šéfa nejsnadnější cesta utnout tok informací. Co to je za svět? Já 

myslel, že ta doba už je dál. Klíč v zámku. Nové nervózní očekávání. 

Teď mu může chtít někdo strčit hlavu do hajzlu. I to je vyjednávací metoda.   
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Nechal jsem hlasovat Loži o tvém životě, Nikol. Zradila jsi a smrt tě zbaví viny,“ 

zazněl mrazivě klidný hlas jednoho z konturů. Mladá žena štítivě odmrštila 

mobil. Rozechvěla se. Oni, Lože - Legie, rozhodli o jejím osudu. Nemá šanci. 

Smrt z jejich rukou je krutá. Neunikne. Slyšela zcela zřetelně, jak jí drkotají zuby. 

Přísahala sloužit jim a porušila pravidla. Nechtějí ji na světě. Ukončí to sama. 

Nedá jim příležitost. Pocítila strach i podivnou úlevu. Ví, že sama rozhodne, co 

bude. Nic. Konec. Rychlý a definitivní. Její jistota, bolest neucítí. Má na všechno 

lék. Štíhlými rozdrásanými prsty jen stěží natáhla ohřátou olejovitou tekutinu 

do injekční stříkačky.  

Dneska už nemusela hledat skryté, prokrvené místo mezi prsty na nohou, aby 

ukryla vpich a zákazník nepoznal, že má sex s fetkou. Dnes je to jedno. Pocítila 

dlouho nevnímanou svobodu. Přitáhne si škrtidlo na noze, s touhou a úlevou si 

vpraví látku do žíly. Povolila sevření stehna. Pohybem nohy urychlí proudění 

krve. Netrpělivě se zavřenýma očima čeká na nástup tripu. Užije si to a pak 

umře. Škoda, že neměla na zlatou dávku! Zvrátila hlavu dozadu. Ještě nedávno 

žila šťastným životem. Zajištěna dobře placenou prací asistentky poslance. 

Peníze, vliv, vládla svému světu. 
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Mohla stanovit cenu každému, kdo škemral o schůzku s Šéfem. Mohla otevřít 

nebo přibouchnout dveře před nosem! Věděla kdy, kde a s kým se Šéf setká. 

Koho podpoří, kdo je nežádoucí. Osobní život podřídila práci. Dělala si radost. 

Slušné auto, koupila si byt v podkroví na dobré adrese kousek od Divoké Šárky. 

Nudila se. Hledala vzrušení. I ty nejlepší hadry na pultě omrzí, pokud si je může 

dovolit kdykoliv. Nechala se Vincentem pozvat na podivné setkání. Lákala ji 

jeho schopnost měnit lidské mínění. Schopnost tvarovat a kreslit obraz Šéfa 

voličskému davu. Vycítila, že mu Šéf důvěřuje, naslouchá. On měl vliv na muže, 

kterého nikdo neovládal. Pátrala, čím to je. 

Vyspala se s Vincentem. Pozval ji do svého světa. Dostala přísné pokyny i 

varování. Přijala, že bude nemilosrdně potrestána, pokud poruší pravidla. Bylo 

to vzrušující. Dostala hábit, masku, ve tmě starého kostela zažila orgie. Víc si nic 

moc nepamatuje. Absolutní okno. Pozvání přijala opakovaně. Vincent tam patřil 

k nejvyšším, nejmocnějším. Požádala o přijetí. Bylo to nepopsatelné. Směs 

strachu, smrti, podivného pocitu, bolesti z rány, vůně krve a přitom pocit 

nezranitelnosti! Živočišné touhy po sexu naplněné v jednu noc. Ráno se 

probudila u Vincenta. 

To už z něj byl zase zakřiknutý gentleman, bojující v médích a na sociálních 

sítích. Někam patřila, byla respektována, měla tajemství. Únik mimo realitu.  

Byl to důvod těšit se, bylo to vzrušení hrát si s temnou stranou světa. Děsilo ji 

poznání a přitom ji právě to dávalo podivný pocit moci. Mezi ní a Vincentem se 

nezrodil vztah. Byla to její závislost. Byla mu blízko. Jednou večer jí u dveří 

zazvonil Patrick Rott, jako posel z Hradu. Nabídl nové vzrušení, balík peněz za 

informace. Zajímalo ho, co Šéf a Vincent. Chtěl vědět, co se děje pod hladinou. 

Přesvědčil ji balíček pětitisícikorun na stole. Neodolala. Peníze jí předával 

Patrick Rott osobně. Nešetřil. Byl štědrý, vždy přesný, včas a vždy přihodil o 

malinko víc. Pár měsíců byla bohatá. Zpočátku extrémně opatrná. Vincenta i 

Šéfa se obávala. Rott ji přesvědčil k odposlechu. Tehdy to zřejmě prasklo, 

zradila svého Šéfa. To by přežila. Smrtelná byla zrada Grand kontura. Za to byl 

jediný trest. Smrt. To, co považovala za hru, byla realita. Jak jednoduše ji 

odsoudili k smrti. Nevěřila tomu. Past sklapla! V té minutě ztratila kontrolu nad 

svým životem. Z minuty na minutu. Šéf ji dal na hraní svému řidiči. Vydržela to. 

Byla schopná udělat všechno, jen aby přežila. Doufala v záchranu. Ještě ten den 

odevzdala klíče, karty, byl zrušen její čip, vykopl ji na ulici. 
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Už druhý den hledala práci. Měla něco jako cejch a za sebou podivný stín. Nikdo 

ji nezaměstnal. A ten, kdo by chtěl, byl varován. Měla stále svůj stín. V životě i 

na sociálních sítích. Bála se otočit. Věděla, že tam je a bude! „Rott je mrtvý,“ 

řekl jí mužský hlas v telefonu. Nevycházela z bytu. Večer seděla potmě. Děsil ji 

každý hluk na chodbě i za oknem vysoko nad chodníkem. Peníze docházely 

pozvolna, ubývaly každým dalším termínem splátek. Banka jí zasekla platební 

kartu, zůstala na mizině. Už si nemohla dovolit luxus úkrytu bezpečí bytu. 

Nabídla sebe. Dala si pod falešným jménem inzerát do amatérů sex za FO. 

Chlapi jí volali ve dne v noci. Ve snaze udržet soukromí jezdila eskort do hotelů 

a cizích bytů. To bylo o strach, ale musela. Nebránila se skoro ničemu, bála se 

jen stínu! Jeden zákazník jí nabídl koks. Zůstala u něj na víkend, pak ještě další 

týden. Stále sjetá se cítila líp. Snižoval pocit strachu. Po pár dnech bez bílého 

prášku nefungovala. Droga chtěla stále víc peněz. Našla si dealera a ochránce 

v jedné osobě. Začal ji prodávat. Klidně několika chlapům naráz.  Musela to 

vydržet, pokud chtěla psaníčko. Někde na hotelu ji sebrala sanitka. V nemocnici 

zůstala pár dní na psychiatrii. Myslela, že uteče stínu. Začne znovu, rozhodla se. 

Zkusila se setkat se Šéfem a odprosit ho. Chce si jen najít práci. Nepustili ji do 

budovy. 
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Počkala na něj u jeho domu. Prosila o další šanci. Odmítl ji. Neudržela se a 

křičela na něj na ulici. Ví na něj dost! S kamennou tváří ji minul a zavřel za 

sebou branku. Vincenta požádala o odpuštění v sms, bála se s ním potkat. Pár 

dní na to byla pozvána na eskort. Vstoupila podle pokynů na hotelový pokoj. Na 

stole černá tuba, v ní ukryt list papíru. Rozsudek smrti. Třicet dní života jí 

vyměřila Lože. Jen třicet dní! Otočila se a bouchla za sebou dveřmi pokoje. Dole 

v hotelu na ni měl čekat její ochránce. Nečekal. Vyrazila z hotelu. Běžela ulicí, 

nějakým parkem. Tam ji dostihl stín. Srazil ji k zemi, vyrazil jí dech úderem pěstí, 

kopl do ní. Mlčky a chladnokrevně se k ní sehnul. Myslela, že umře. „Dnes tě 

nezabiju,“ řekl, než jí píchl něco do žil. To ji paralyzovalo. Stál nad ní, pak ji 

pomočil. Bezmoc. Jak dlouho ležela, neví. Ponížená, páchnoucí se dovlekla 

domů. Usnula ve vaně.  

Pochopila, že to není hra. Každý den odpočítávala hodiny života, které jí zbývají. 

Byla si jistá, že se to stane, že zaplatí životem. Byla si jistá kdy a nejistá kde! 

Vycházela vzácně. 
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Po internetu objednáš cokoliv i drogy. Našla nového dealera. Ukázal jí, jak si 

vpravit dávku do žil. Dozvěděla se, že někdo dal na portál porno hub její sex 

s Šéfovým řidičem. Ten někdo jí hacknul účty na sociálních sítích, šířil její porno.  

Už dávno přišla o přátele a rodičům pravidelně do telefonu lhala, že je vše 

v pořádku. Snad nejtěžší slova. Rodiče nevěděli, jak málo jí zbývá. Nevědomostí 

je chránila. Tátovi kamarád v hospodě ukázal to péčko. Na malé vesnici ve 

Slezsku - skandál. Až teď přišla skutečně o všechno. Už nemohla domů, byla 

sama. Nevycházela, neotevírala dveře. Příšerný absťák, jen ten ji dokázal 

vyštvat ven. Udělala pár chlapů, vydělala peníze, koupila si psaníčka. Zase 

zalezla domů, do zaneřáděné páchnoucí kobky kdysi luxusního podkrovního 

bytu. Smrt je na konci cesty. Tak rozhodla Lože - Legie. Rozšířenými zorničkami 

se podívala směrem k oknu. Venku padla tma, protnutá blikající reklamou 

nočního velkoměsta. Vycházela ze světla do tmy. Na sekundu ji napadlo, jestli je 

čtvrté patro k zabití dost. Ještě váhala. Sedla si na rám okna, nohy položila na 

parapet. Přepadla. Dopadla na pokálenou pražskou dlažbu. Páchnoucí a 

nehostinně tvrdou. Tím odevzdala svou krev. Pár metrů od jejího dopadu, v 

zaparkovaném autě, hlídal jeden nenápadný muž. Poslal krátkou sms 

„Vyřešena!“ Nečekal, až se seběhnou lidi. Nastartoval, zařadil rychlost, pomalu 

se odlepil od chodníku.   
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Ještě jednou se nadechnu, činku tlačím nad svůj hrudník, vydechnu. S úlevou ji 

zavěsím na stojan, posadím se. Posilovna je poloprázdná. To je výhoda této 

denní doby. Aktivní manažeři mají své ráno odcvičeno a teď nabytý testosteron 

přeměňují ve zlato nebo alespoň v poslední době ničím nekryté papírové 

peníze. Na příchod jejich manželek, zelených vdoviček, je zase příliš brzy. Ty si 

ještě dávají svou ranní kávičku poté, co své muže vyprášily z domu a přemýšlí o 

tom, který outfit k nim zaručeně upoutá pozornost. Je tady klid. Místní trenér 

Sadista si mě všímá jen okrajově. Mlčky vychystává čisté bílé ručníky.  

 

Lehnu si na lavici. Čeká mě další serie cviků. Činka má šedesát kilo. Tak jedem 

první. Nadechuji se v rytmu klesající činky…pak ještě osmkrát a zavěsím. Cinkne 

kov o kov. „Znám tě deset let Píte a stále to děláš stejně blbě,“ prohodí Sadista 

a podá mi láhev vody. „Tak to už mě asi nenaučíš dělat líp.“ Usměje se. „Ne, za 

deset let by činku správně tlačit zvládla i cvičená opice, ty ovšem ne!“ Napiju se. 

Je studená a skvělá. Čím to je, že Evian je tak dobrá obyčejná voda. Je to cenou? 

Nebo fakt v tom něco je. „Já už nejedu na výkon, kamaráde. 
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Cvičím jen proto, abych se nerozpadl. Pokud sem nezajdu, brní mě ruce, bolí 

ramena, jsem omlácený jak píšťalka.“ „I tak to dělej správně nebo si něco 

utrhneš.“ Potřeboval bych ho odsud vyhnat a dát si další sérii. Cvičit pod jeho 

dozorem znamená k bolesti se dřít. Klepnou dveře, Sadista se otočí. Je slyšet 

ženský hlas. „Jdou ti prdelky, tvých rad chtivé zákaznice, kámo. Běž si je uvítat a 

na mě se vyser.“ Jen mávne rukou a spěchá k pultu. Naslouchám hlasům.  

Příchozí nevidím, jen odhaduji ženy jistě pod třicet dvě, možná tři. Zaslechnu, že 

chtějí i trenéra. No výborně, já budu mít klid. Podívám se na hodinky. Tak ještě 

půl hoďky a musím odtud vypadnout, čeká mě jednání. Tedy už jen podpis 

smlouvy o prodeji a plné moci. Zbavuji se minulosti, svých aut a závazků. 

Reklamu na nich zatím nechám jezdit dál. Je to pragmatické rozhodnutí bez slzy 

v oku. Těch pár dní v cele předběžného zadržení po smrti Nany mě udělalo 

tvrdším k sobě samému. Boss to celé koupí v několika splátkách, bude pod 

tlakem. Jsem zvědav, jestli to nerozbije naše vztahy. Přátelství a peníze, to jsou 

dvě zcela protichůdné věci. Jenže auta, doprovody, celé zázemí, to byly jeho 

vymazlené děti a já je nikomu jinému prodat nemohl. 
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Vzduch se naplnil několika druhy parfémů. Holky jdou cvičit. Usměju se, 

pozdravím a zalezu si ještě víc do svého kouta. Chci vidět a nebýt viděn. Sadista 

už se naparuje. Lehkými doteky upravuje pohyby svých svěřenkyň. Zaslechnu, 

že místo o prdelkách, mluví o problémových partiích. No, já s nimi tedy 

problém nemám. Jen se ušklíbnu. Jedna z nich má na rameni vkusně vytetovaný 

křížek. Na lehounce bronzové kůži vyniká. Evokuje ve mně vzpomínku na 

Rendyho. I za tím chlapem bych se měl zastavit, baví mě jeho přístup k životu a 

víře. V dlouhých nocích na cestách prohovoříme desítky kilometrů s uchem na 

telefonu. Je zajímavé od pastora slyšet, že nejsme loutky, že právě my neseme 

odpovědnost za své rozhodnutí a bůh nás jen provází. Otevírá nám dveře. Jestli 

vstoupíme, je na nás. Stejně tak je na nás, co za nimi najdeme. S prodejem 

týmu přišla nejistota, co budu dělat dál. A tak mi jeho slova přišla docela vhod. 

Vlastně nevím k jakému vyznání, k jaké církvi se hlásí. A je mi to docela fuk. 

Posilovna se postupně plní lidmi, přibývá hluku, vůní i pachů. Odcvičím břicho a 

vypadnu, musím se dostavit na fízlárnu přesně v deset. Nohy zatížím jindy, 

dneska na nich potřebuji stát pevně. Bude to na pár minut. Využiju jako svědek 

práva nevypovídat, to jsem probral už s Martinem. Byly proti mně vedeny 

kroky, jako proti podezřelému. Tam jsem odmítl vypovídat taky. Změna ve 

svědka je fajn, ale stanovisko si udržím! Právo na to podle trestního řádu mám!    
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„Tak Vincente, jdeme na to,“ povzbudil sám sebe. „Jdeme vytvářet legendu o 

Patrickově smrti. Grand kontur Legie se probudil kolem deváté hodiny. Byla to 

jeho doba. Podal si book, položil ho na peřinu vedle sebe. Pravdu tvoří slova, 

kterým rozumí lidé i po sedmi pivech. PR je v tomto stejný obor jako reklama a 

politická PR je absolutní dno řemesla. Ale zlaté dno.  

Výnosné a zlatonosné, ušklíbnul se nad zatím prázdnou stránkou. Na hrudi ho 

zastudil přívěšek pentagramu. „Velký Abaddone, stůj při mně,“ zašeptal 

v duchu. Sloužit Legii je osud a manipulovat davy, tupým stádem je požitek.  

Miloval Goebbelsovy projevy, studoval vyjadřování revolucionářů. Byl to zdroj 

nekonečné inspirace. Jedna věc je spojovala. Zcela ignorovaly pravdu. Důležitá 

byla myšlenka a touha prosadit ji, vydělat na ní. Goebbels  nebo Castro měli 

skvělou rétoriku, ale on má víc, on má k dispozici internet. Nemusí ani vstát 

z postele, tak jako teď. A přesto je výkonný a činný. Několik krycích profilů na 

FB, fotky na instagramu, má podchycená všechna místa na netu, kde se tvoří ta 

pochybná neosobní přátelství. Dokáže vyvolat diskusi, kde jediným diskutujícím 

na začátku je pouze on sám. Moderuje je a tím, jak se přidávají davy ji sdílí stále 

dál. Tak se dělá kampaň, tak se dostal Šéf tenkrát z nevolitelného na zvoleného.  

Klepl na odpočívající obrazovku. Znovu se rozzářila, tak začneme. ,,Hojky 

přátelé, omlouvám se, že jsem se odmlčel, ale nedávno jsem přišel tragicky o 

přítele. Jmenoval se Patrick Rott. Kdo ho měl rád, pojďme o něm napsat něco 

hezkého… Vincent se spokojeně ušklíbl. Tento profil má 5329 sledujích, je to 

osobní profil Šéfa. Jeho lidská internetová tvář… Musí napsat pár vět pro 

novináře, které má v žoldu. 

Potřebuje nutně pár článků na papíru. Lidé si ještě pořád ty noviny kupují a 

zcela naivně jim věří. Stále ještě víc, než netu. Hlavně ti starší. A to je naše 

cílová skupina, naši voliči. Usrkl si studeného kafe z noci a rozehrál prsty po 

klávesnici. U slova vražda se v textu zarazil. Žaludkem mu projel nepopsatelný 

pocit chladu a síly.  

Když rozhodneš o něčím životě a smrti víš, že jsi král, máš moc! To se musí zažít. 

„Díky, velký Abaddone, tvá je krev.“ Vyslovil. Pocítil vzrušení ve slabinách. Pár 

momentů zvažoval, má si to užít? Věděl, co ho nakopne. Vytáhl jednu starou 

stránku na seznamu. 
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 Bylo 11. prosince v Ostravě, jak to je dávno a pořád nezapomněl. Legii zradily 

dvě ženy. Společně, tak jak to mají feny ve zvyku, opustily Abaddona a odmítly 

návrat. Ortel byl vyřčen. První zaplatila sotva dvacetiletá holka, servírka. Byl 

čerstvým konturem, hrdý, že byl vyslán na lov. Abaddon chtěl veřejnou smrt 

k odstrašení všech a on byl mezi vyvolenými. Poprvé měl přinést dar pánovi zla. 

Ulovili dívku v noci, pár stovek metrů od jejího domu. Vykonali rozsudek. Vše 

kousek po kousku, krok po kroku. Umírala dlouho a bolestivě. Vincent byl 

vzrušen představou a pocitem moci. Tehdy i dnes úplně stejně. Nechali ji na 

místě. Pár dní se nic nedělo. Myslel, že selhal. Tři nekonečné dlouhé týdny! 

Vincent se obával, že bude zatracen. Neuměl to vysvětlit Grand konturovi, který 

se ho stále ptal, „Vykonal jsi vše?“ A pak konečně! Média psala o všem, co 

vykonal. Její zdevastované a zasněžené tělo objevil v lese pejskař. I pro policisty 

to byla silná káva. A noviny popisovaly podrobnosti. Vincent byl mimo 

podezření ze zrady, když ta slova šířila strach vně i uvnitř řádu. Dívku znásilnil, 

odřízl prsa i s hrudní kostí a několika žebry, aby nemohla už nikdy sepnout ruce 

a prosit Ježíše. Usekl jí v zápěstí obě ruce. Poprask byl tak strašný, že musel 

několik měsíců počkat na splnění druhého úkolu. 
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Žena se ukryla pod policejní ochranu. Ani Legie ji nedokázala najít. Až jednoho 

dne přece jen policie i dívka ztratila ostražitost. Ortel byl vykonán v lesoparku v 

pražských Průhonicích v přehnané rychlosti. Tentokrát dívku neznásilnil, nestihl 

to. Byl květen a v parku bylo několik lidí. Vincent zavřel oči. Právě teď si 

představuje, jaké by to bylo. Musel ji dovézt Abaddonovi. Vyjmul dívčiny orgány 

a odvezl je k rituálnímu spálení. Bavil se popraskem v médiích. Policisté a různí 

znalci, kteří na obou případech pracovali, dospěli k závěru, že nevraždil zloděj, 

lupič, nějaký známý dívek a ani obchodníci s lidskými orgány, ale deviantní 

sadista. Na jednoho „nadějného“ dokonce při vyšetřování i narazili. To byla třetí 

oběť pro Abaddona. Muž zmizel a s ním i všechna podezření. Otřel si potřísněné 

prsty o papírový kapesník, stejně pečlivě si otřel břicho. Dnes večer bude 

připraven vládnout, bude schopen navštívit několik žen, než jednu z nich 

obdaří. Podíval se na hodinky. 13 hodin.  

Vše pěkně  popořádku. Přes den práce a večer moje království, setkání Legie. 

Dnes večer postaví na znak pentagramu nové kontury. Zasvětí je, dá jim prsteny 

a moc. Nově vytvořená rada bude oslavena krví a mužským semenem. Ženy 

jsou povinny, jsou služky Abaddona, nositelky krve. Jen on je vládce a jen on má 

právo říct dost. Spokojeně opět ucítil ten jemný tlak ve slabinách. Ne, teď už 

nebude plýtvat. On jako Grand kontur je vyzdvižen nad všechny, stačí ukázat 

prstem! Toto je opravdová moc, ne ty ubohé principy demokracie. Pravá moc 

se rodí ze strachu a neprokazatelného. Z něčeho, co nejde popřít ani prokázat.  

To je ten bod v životě, kdy obyčejný člověk čeká s rukou rozpaženou a očima 

otevřenýma dokořán na ránu z milosti! Musím šířit svou moc i na zemi. Povedu 

jako Krysař celý národ, vytvořím legendu o Patrickovi. Byl to namistrovaný 

slizský had, ale to je jedno, ať byl co byl, teď je vzor občana a svým způsobem 

jednoznačně hrdina. Věta ,,Byl zabit ve službě vlasti,“ dnes nikoho nedojme.  

Věta „Kamery zachytily muže spojeného s cizími rozvědkami v blízkosti místa 

činu,“ ta nabudí smysly. Každý přece ví, že je všude spousta kamer a pan 

prezident se nedávno rozzlobil nad špatným zabezpečením mobilní sítě a 

možností zneužití jisté značky telefonu. Vincent spokojeně kladl slovo vedle 

slova. 

Musí to být hlavně snadné, dobře stravitelné, žádné složitosti. Ať davy čtou a 

nemusí přemýšlet. Stačí ty pseudofakta jen přijmout. 
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Makat na těle či na duchu je fajn, to mě baví. Hlídat sám sebe, nezakrnět, jak 

říkala máma. Nejsem schopen sám ohodnotit, co vlastně umím, v čem jsem 

dobrý.          

Příliš dlouho se pohybuji ve světě, kde je vše jen o rychlosti, sekundách. Strašně 

jednostranné zaměření a vlastně komplexní práce pod obrovským tlakem. 

Musíš do toho všeho vložit svou absolutní pozornost, dát tomu co jsi schopen. 

Je tvá věc, že jsou dny nebo noci, kdy se cítíš prázdný, blízko vyhoření. Pracuješ 

pak mechanicky. Tak se nikdy nedá uspět, jen zvyšuješ svou únavu. Testování a 

řídit auto je stále má vášeň, tím to pozitivní končí. Rally je o penězích, o 

schopnostech sehnat peníze. Ke každému jednání s obchodními partnery se 

musím doslova nutit. Nedokážu v sobě najít to nadšení, které jsem cítil dřív. 

Nechce se mi hrát vášeň ke sportu, nedokážu plánovat budoucnost, úspěchy, 

vítězství. Tahat z někoho peníze mně připadá jako podvod, když vím, že slib 

nesplním, že nejsem schopen uspět. Jenže to tomu policajtovi u psacího stolu 

vlevo ode mě neřeknu. Nedůvěřuji mu. V uplynulých týdnech mě několikrát 

volali v banální věci sporu o jednu neuhrazenou fakturu. Až mě musel předvolat 

oficiálně. Na ty přátelské sedánky s policajtkami já prostě neslyším. 
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Buď existuje udání a mám podat vysvětlení nebo ne. Nic mezi tím. Ani jedním 

uchem neposlouchám poučení o právech a povinnostech. 

Snažím se ho přečíst. Úředníček ve sportovní košili, když si pro mě byl dole u 

výtahu, všiml jsem si skvrny v rozkroku na světlých kalhotech. Buď si cvrnkl 

radostí, že jsem přišel anebo si ho špatně oklepal. Podal jsem si s ním ruku, no 

snad si ji po použití záchodu umyl. „Vy závodníci jste mí poměrně častí klienti 

tady na hospodářské,“ promluví s úsměvem. Jen pokývnu ramenem. Na to není 

co říct. „Nevím,“ odpovím, „neznám statistiky a na dojem nedám. “ Spolknu 

větu o tom, že alespoň má za naše prachy co dělat. „Jste tady v pozici svědka. 

Než Vás poučím, máme tady zajištěné faktury, tady korespondenci, výpisy 

hovoru a sms.“ Jen malinký plánovaný nátlak. 

Poučení - přečte dva listy papíru ve foliovém obalu. „Porozuměl jste?“ Jen 

kývnu, k tomu nemám co dodat. „Využiji svého práva nevypovídat,“ policajt se 

zarazí. „To by mohlo ohrozit vaše postavení svědka! K obžalovanému není 

daleko.“ Pokrčím rameny. „Budete odpovídat na mé otázky?“ Zavrtím hlavou. 

„Ne.“ Sepíše hlášení, dvakrát žádám opravu. Konečně je to dle mé představy, 

bez jeho invence. Mladý poručík je znovu vytiskne, podá mi je k podpisu. 
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Dělám, že je znovu a znovu čtu. Chci ho vytočit. V hlavě stále ta stejná otázka. 

Nakolik mi rally stojí za to? Chodit na fízlárnu jako poslední drban. Určitě bych 

se mohl i příští sezonu jen tak vozit, někde v půlce startovního pole, utrácet 

peníze s rozvahou a nezpůsobovat si škody. Jenže to nevyhraješ. Na vítězství 

musíš mít touhu přijmout riziko, dělat věci jen pro peníze. 

Mrzí mě to, ale tato stránka mého života už zcela vyvanula. Podepíšu papíry, 

nechám na stole ležet pod propiskou, požádám o kopii. Jen pro jistotu! Poručík 

se zavrtí. 

„Mohu vám položit pár otázek? Mimo protokol.“ Okamžitě odmítnu. Znám ten 

trik. „Ne!“ Stejně by to nepochopil. Můj reklamní partner chce vrátit finanční 

prostředky, finančák mu reklamu na rally vyhodil z nákladů. Nebyla to jediná 

položka, má tam daňový problém se spotřební daní. 

Teď využívá drobné chybky, kde je o jeden závod v kalendáři více, než jsem mu 

tam tu reklamu na firmu prodávající alkohol vezl. Kdyby chtěl za jeden závod 

kompenzaci, OK, to se dá pochopit, ale on chce polovinu smlouvy a pokutu jako 

odškodné. 

Z mé pozice je jasné, že policajtům nejde o smlouvu na reklamu, ale právě jen o 

tu spotřební daň. To smrdí krchovem!  Nehodlám se nechat jen tak zahnat do 

kouta. „Napište tam, že jste to chtěl řešit neoficiálně, přátelskou formou.“ 

Poručík se zarazí, postaví se. „Nehrejte si se mnou,“ klepne do umakartového 

stolu. Udělá dva kroky k tiskárně. Až teď si všimnu jeho židle s nápisem racing.   

Ukážu na ni. „To teď fasujete?“  „Ne to jsem si koupil sám, je pohodlnější,“ 

odpoví. „Sedíte v teplé kanceláři pohodlně, můžete se tady povozit kolem stolu 

a těšit se na pravidelný plat. Je taky bezpečnější, než závodní originál, jenže o 

tom víte hovno,“ usměji se na něj mile. Zvažuji, jak moc jej vodí na lanku a co si 

můžu dovolit. S policajty se nemá smysl hádat a nemá smysl s nimi bojovat. 

Jsou stále mocnější díky mobilům, sociálním sítím, kamerám a naší touze 

ukazovat se. 
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Každý máme slabinu a každý z nás zanecháváme elektronickou stopu. FB, 

instagram a další podobné platformy jsou nevyčerpatelným zdrojem informací 

o každém z nás. Policajtům jako je tento, stačí jen být trpělivý a sbírat 

informace. Jednou se mu mohou hodit. Až uděláš chybu. 

 Nechá mě podepsat výpověď. Pár minut na to mě z kanclu vyhodil. Sjel jsem 

šedým výtahem. Fronta u semaforu se pohne. Zatočím vlevo. Po levé ruce mám 

zlínský kostel. Vzpomínka na Rendovu sbírku Biblí rozhodne. Bylo mi fajn 

z příběhů, které vypráví. Klepnu do páčky blinkru, zároveň trhnu volantem, 

zastavím u boudy správce parkoviště, vyčekám si svůj lístek, odstavím auto. 

Nesměle se podívám na těžké tmavé dřevěné dveře. Mám opravdu vstoupit? 

Rozhodnu se, že ano. Tak moc mě ovlivnilo setkání jedné noci na Sovinci. 

Potřebuji čas mít klid a zamyslet se nad tím, co bude po rally. Vystoupám těch 

pár schodů z parkoviště, zapřu se do těžkého křídla dveří. Vstoupím do 

důstojného ticha a chladu, ucítím zvláštní vůni kadidla. Doufám, že neruším 

svým příchodem těch několik řádných věřících. Nepatřím sem do tohoto 

prostředí. Věřící tiše sedí, každý sám v lavici, prostor oltáře je prázdný. Jsem 

tomu rád, být tam farář, asi bych okamžitě utekl. 
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Jsem tady cizincem, hledám jen právo azylu, jsem náhodným vstoupivším 

prosebníkem. V kostele  hledám útočiště poprvé za posledních deset let.  

Zvednu pohled ke kříži. „Šel do toho za nás všechny,“ říkal Rendy. Pohltí mě 

atmosféra obětování se, znám to. Pokud chceš vyhrát, musíš obětovat vše, co 

umíš. 

Jsem tady pouze prosebník, opakuji si. Nic jiného zde neznamenám, budu 

hledat inspiraci. Toužím zahlédnout sám sebe s odstupem na cestě, vlastně na 

křižovatce cest. 

Ježíš mi teď má být mitfárou, spolujezdcem, který mě má provézt životem.  
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Napadne mě, kdo napsal rozpis, podle kterého pojedu, který mi bude diktován. 

Budu mít dost odvahy podržet plný plyn až mi hlas zavelí: „Horizont full!“ Budu 

věřit? To je i v závodním autě to nejtěžší. Kdo chce vyhrát, musí věřit a s vírou 

zamířit tam, kam on sám nevidí. Ten příměr mě pobaví. Sednu si do páté lavice, 

pár sekund si prohlížím obrazy, tiše velmi tiše. Skloním hlavu, modlit se 

neumím, tak si jen v duchu s Bohem povídám. Vyprávím mu, co bych jinému 

neřekl.  Že mám stále strach, že se mi v noci stále zdává sen, kde jsem polapen 

v zdemolovaném hořícím autě, bez možnosti úniku, sevřen v pasti zničeného  

trubkového rámu. Říkám Bohu, že jsem sám a neumím si představit, jak žijí 

obyčejní šťastní lidé. Dnes jsem někdo, zítra budu nikdo a pozítří zapomenut. 

Sepjal jsem ruce a položil je na dřevěnou desku stolku. Zhluboka dýchám vůni 

dřeva, kamene a lidského dechu. Mám čas přemýšlet. Přesně v takových 

chvílích propadám panice. Co budu dělat v budoucnu? Má hodnota a 

sebevědomí je postavena na mé rychlosti a sounáležitosti s rallyovým 

prostředím, s týmem, se slávou? Nebo jak nazvat ten pocit, když ti lidi tleskají 

za to, jak si tě oni představují. Abych se dostal v životě až k této chvíli, vsadil 

jsem všechno all in. Kluk z Prdelovic proti světu. Ta hra byla léta neuvěřitelně 

vzrušující. Pereš se a život strašně rychle letí dopředu.  

Podepsal bys cokoliv, abys mohl závodit a najednou je to pryč. Ty ses rozhodl, 

že další závod bude poslední. Má to tak být? Prosím o odpověď a kladu si 

otázku. Měnil bych něco na svém životě? Zaslechnu svůj hlas, umlkne s 

ozvěnou. Ohromí mě naprosté ticho. Cítím tlak na hrudi, zvláštní pocit tepla. 

„Nebuď lhostejný a uzavři kruh.“ Co tím myslí? Byl to skutečně Bůh? Dostávám 

odpověď a nevím, jestli na mou otázku. Mám o čem přemýšlet, nad čím 

uvažovat. Mlčky zvednu hlavu. Lidé kolem mě odešli. Jsem v celém prostoru 

kostela sám. Položím si znovu otázku. Měnil bych něco na svém životě? Není 

jednoznačná odpověď. Asi je zbytečné se vůbec ptát. Změnit nic nelze, nemá 

smysl jít zpět. „Pomůžeš mi?“ zeptám se nahlas do ticha. Žádná odpověď. 

„Přidáš se ke mně?“ Opět žádná odpověď. Zmocní se mě neklid. Vlastně nevím, 

co jsem čekal. Přes prohry kráčet vpřed? Je to opravdu nutné? Není daleko 

lepší strategie snažit se ty chyby nedělat? Poslouchat a naslouchat pokyny toho 

největšího navigátora. Znovu se podívám na kříž. Je čas odsud odejít. Na tvrdé 

lavici mě bolí záda. Pomalu se narovnám, je mi chladno na nohy. Hodím pár 

drobných do kasičky. Nevím, kam ty peníze jdou. 
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Já zaplatil za soukromí, klid a vnímání energie, kterou to místo má. Vousatý 

mladý muž v ošumělém oblečení prochází chodbou od mříží k mříži v družném 

hovoru s policisty. Jeho mise tady ve věznici pro dnešní den skončila. „Bůh ti 

žehnej, děkuji.“ Podá muži v uniformě, který ho doprovází, ruku. Vyšel 

z budovy, přešel nádvoří Mírova, u strážnice opět zůstal stát. Tak jako při cestě 

dovnitř i teď musel projít bezpečnostním rámem. Pak už jen černými 

plechovými dveřmi ven. Až tady se svobodně nadechl čerstvého vzduchu. Tak 

jako vždy, když vyšel z budovy věznice, odříkal modlitbu. Za všechny uvězněné a 

za jejich oběti. Tady na Mírově je to pro něj obzvlášť citlivé. Jako potomek 

důstojníka francouzské armády ctí české piloty RAF. Právě ve zdech tohoto 

hradu byli vězněni, biti a tady taky umírali. Údery psychopatických trýznitelů, 

mnohdy hlady a zimou. V nevděčné zemi, za kterou bojovali. Jako smutné 

připomenutí té doby sloužily zarámované zažloutlé stránky rozsudku v kanceláři 

velitele věznice. Děsivá představa jak tenká hranice dělila odsouzené od smrti. 

Na každém listu papíru byla podtržena jedna skoro stejná věta. ZABÍT NELZE 

VYHOVĚT. Jen vhodně umístěná čárka rozhodla o životě odsouzeného.  
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ZABÍT, NELZE VYHOVĚT! Bylo zamítnutí propuštění a rozsudek smrti. 

ZABÍT NELZE, VYHOVĚT! Znamenalo život a propuštění. Rendy zhluboka dýchal, 

sklonil hlavu a i za tyto duše se pomodlí. Já, Hospodin, povolal jsem tě k 

vítězství a za ruku tě pevně uchopil; já tě ochráním. Svému lidu dám tě do 

smlouvy, světlem národů tě učiním, abys slepé oči otevřel, abys vyvedl vězně z 

žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. 

 

Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než  

vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě  

chvalte jej... Už příliš dlouho mlčel jsem, zůstával tiše, držel se. Teď  

ale vykřiknu... Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je  

stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá  

místa budou rovinou. Učiním pro ně toto vše a neopustím je.  Amen. 
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Sáhl do kapsy starých obnošených manžestrových kalhot a zapálil si cigaretu. 

Lačně nasál kouř, přejel jazykem po patře. Toto byla jeho odměna, jeho činnost 

byla dobrovolná. Stal se kaplanem, který si povídá s vězni o Ježíši. Vlastně o to 

sám požádal. Jednou večer, když děkoval za další prožitý den, řekl, „Chci šířit 

tvé slovo tam, kde nikdo nechce.“ Pár dní nato dostal nabídku pracovat právě 

ve věznicích. Musel se pousmát nad určenou cestou, věznice je právě místo 

kam nikdo nechce! Pracuje s muži, kteří mají mírný režim trestu i s těmi, kteří 

mají na svědomí nejtěžší zločiny. Právě tady na Mírově je jich několik. 

V prostředí, kde platí zákon silnějšího, potřebuješ respekt, aby ti bylo 

nasloucháno. A ten si musíš získat. Můžeš povídat o lásce, o Bohu, přitom být 

připraven na možný útok. I Rendy se dostal do pozice, v níž musel obhájit sám 

sebe. V duchu poděkoval svému dědovi, který ho jako bývalý voják od malička 

cvičil v umění krav magy, jednoho z nejtvrdších a nejúčinnějších způsobů 

sebeobrany. V prvním případě byl agresorem odsouzený a podruhé útočil 

bachař. Nebyl v tom rozdíl. Tyto dvě skupiny lidí k sobě mají chováním velmi 

blízko. I mentalitou. S kým se scházíš, tím se stáváš. Všiml si, že stejně pozorně 

dokáže božímu slovu naslouchat odsouzený i přítomný pracovník vězeňské 

služby. 
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Právě to boží slovo a místo, kde se ocitli, jsou jediné dvě věci, které je staví na 

rovnost. Právě v božím slově odsouzený ztrácí pocit pokoření a je roven jinému 

člověku. Modlitba je může zachránit, dát jim do života smysl. Nedávno tuto 

větu řekl v rádiu. Zažil smršť negativních reakcí. Jak může kriminálníka dávat na 

roveň slušnému občanu - po hlase to byl muž starší generace. Rendy jej nechal 

vymluvit. Necítí potřebu bojovat, proč by to dělal? Stojí na straně Ježíše a ta už 

dávno nad vším zlým zvítězila. Vítěz přece nemá dál touhu útočit. Skloní se 

k poraženému, pomůže mu vstát. On už vyhrál. Projeví mu úctu. „Víra v Boha a 

Bůh v nás znamená cítit, vnímat, slyšet, následovat, přijmout, radovat se, 

spočinout, zvítězit, splynout s láskou, čistotou a věčností.“ Neuměl to lépe 

vyjádřit než touto řadou slov. „Vy jste, pane, křesťan?“ Muž přitakal. Rendy 

pokračoval v tom podivném intimně veřejném rozhovoru ze studia. „Jste 

křesťan, pak milujete bližního svého bez výhrad.“ Ve sluchtku zavládlo ticho. 

Dodal.„Samotná represe nemá význam, pokud není nabídnuta cesta dál.“ Muž 

na druhém konci linek někde v dálce začal mluvit o obnově trestu smrti. Rendy 

vytušil, že si povídá s člověkem, kterého ovládal strach. Ten nejhorší pocit ze 

všech.  
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Nenávistný, zbabělý strach, který spouští pudové reakce bojuj nebo uteč! 

V čistě emoční rovině. Jen pro sebe si smutně povzdechl, kdo se vyvyšuje, bude 

ponížen. A kdo je ponížen, bude vyvýšen. Čím jsou ti lidé na svobodě více lidmi, 

když se bojí? I tuto otázku položil pouze sám sobě. Muž na druhém konci linky 

už nebyl. Položil. Rendy pokračoval teď už na rozhlasových vlnách. Boží slovo 

trest nikomu nezkrátí, jen ukáže cestu k lepšímu životu, až čas určený soudem 

pomine. Nebude snad lidem kolem lépe, pokud ubude obyvatel věznic? 

Nezbude na každého víc, když nebude muset živit ze svých daní uvězněné? 

Trest by se neměl změnit v pomstu. Msta nikoho nenapraví. Rendymu to 

připadalo celkem logické. Zahodil do popelnice na parkovišti nedopalek 

cigarety, za pár minut už nasedl do svého velmi starého BMW 2002 Ti. Když se 

otočil startér a rozezněl se motor, byl Rendy šťastný. Klidnou jízdou vyrazil do 

hor, zpět domů. Musí pracovat na opravách domu. To nejhorší už má snad za 

sebou. Čistit a likvidovat spáleniště, to byla velmi smutná práce. Dnes už na 

starých základech staví nový dům, co nejvíce podobný tomu původnímu. Ani na 

okamžik ho nenapadlo opustit to místo nebo snad vesnici patřící k stovky let 

starému hradu. Na Sovinci se narodil a dá-li Bůh, tak tam i umře, až přijde jeho 

čas. Víra mu dala podivný klid. Vše se přece děje tak, jak má podle většího 

smyslu. Udělá maximum a zbytek nechá na Bohu ať se děje jeho vůle! 
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Reklamy ve městě začínají pulzovat, je nejvyšší čas vpadnou do klidu 

vesnického útulku. U Velkého kina přidám plyn. Octávka se poslušně nadechne, 

odprdne chuchvalec černého kouře, zvyšuje rychlost. Přepnu dálkové. V tom 

šeru je to o něco lepší. Zlín ve zpětném zrcátku není tak škaredé město. Jen 

málokdy poslouchám rádio. Je puštěné, uvědomím si, když zaslechnu známý 

cajdák z Vrchní prchni. „Severní vítr je krutý, počítej lásko má s tím….“ 

Najednou dnes to vnímám trochu jinak, než obvykle. Vlastně jsem taky 

zlatokop. Opustil jsem svou rodinu i malé město pro sen o zlaté hroudě. Našel 

jsem ji? Otázka na dlouhý večer. Těžko říct, jestli ten dnešní. „K nohám ti dám 

zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím…“ Komu bych já dal k nohám ty zlaté 

pruty? Které z nich? Možná je to tak trochu jedno, všechny jsou minulost. 

Funebračka, ta to myslela fajn. Chtěla mě zcivilizovat, jenže to bych nebyl já. 

Možná měla pravdu v jedné z posledních vět. „Ty jsi musel dlouho koumat, jak 

to celé posrat, Píte!“ Asi ano, má pravdu. Nebylo to nic pro mě. Krátkodobě 

ano, zase žít jako spořádaný občan. Ale dlouhodobě považovat za důležité mít 

v neděli vyleštěné okna, to jsem nedokázal. Refrén se opakuje, severní vítr je 

krutý. Kolik lidí jsem na své cestě potkal. Pár chvil šli se mnou nebo vedle mě a 

pak symbolicky řekli, jdeme domů, máme toho dost! Teď s pohledem zpět to 

chápu. Život na hraně, bez jistot není pro každého. Měli děti, milovali své ženy, 

měli víc, než já mám teď. Na horizontu dobrzdím u kruháče, lehce ho „cutnu.“ 

Auto se jen zhoupne. Toto je má radost, dělat věci proto, že můžu, ne proto, že 

musím. Ten tlak si vytvářím sám. Obrazně řečeno, nestačí doufat a modlit se. 

Musíš skutečně vstát a jít, pokud pro sebe chceš něco urvat. V Bohuslavicích 

odbočím doleva, na horizontu minu obyčejnou rozšířenou cestu z lesa. Jednou 

za rok je to start nebo cíl Pinduly. Ještě než to Regner vymezil tyčkama, byl 

průjezd touto jindy obyčejnou lesní cestou famozní, přímo magické rallyové 

dobrodružství. Vlastně proto jsem rally vždycky miloval. Pro tu svobodu a 

nespoutanost. Pro pravdivost okamžiku, když jsi utáhl šestibodový pás a přidal 

plyn. Svoboda, to je asi nejvíc. Víc, než všechny prachy na světě. Cítit se a 

dýchat svobodně! Možná jsem na to konečně přišel. Dělej si co chceš, ale ne 

vše ti prospěje. Jak jiné pojetí, kolik je tam respektu k vůli člověka. Moderní 

Evropa ti klade na srdce: poslouchej, nevzpouzej se, chtěj být průměrný řádný 

občan. Poslušný a své prohřešky platící do státní kasy. Do toho bezedného 

žoku, kterého plněním ze sebe děláš stádního tvora, obyčejného vola. Jedna 

jediná věta: dělej si, co chceš, znamená buď šťastný. Rendyho věta.  



51 
 
 

 

Řízná a tvrdá, pravdivá. Zkusím omezit to, co mi neprospívá. Jen malý závazek 

pro budoucnost. Zprávy na Nově většinou nesleduji. Nijak mě netěší pohled na 

odhodlané tváře politiků, kteří se radši více než méně snaží budit dojem 

spravedlivých. Jejich herecké výkony odpovídají talentu a občas promile. Část 

jich znám osobně, část z vyprávění. Jsou lovci. Teď nažraní, ale v době voleb 

připraveni k lovu. Potřebují to stádo voličů hnát k urnám. Je to snazší, než ho 

vést. K vedení potřebuješ získat důvěru. 

 K práci honce stačí bič a tak nad hlavou práskají migrací, EU. Že je ten bič 

upleten z hoven, až tak nikoho netrápí. Trpělivě čekám na záběry ze soudní 

síně. Rony byl dnes u soudu. Padlo obvinění. Někdo musel odskákat smrt 

Patricka Rotta, renomovaného advokáta z Prahy, lobbistu a poradce prezidenta,  

jak ho uvedla TV. Já ho znal jinak. V jeho smrti nevidím tragédii. Velké zvíře 

sežralo jiné velké zvíře. Prostě příroda. Bez většího zájmu čekám na 

podrobnosti. Konečně je to tady. Mladá žena s mikrofonem v chodbě soudní 

síně. Hele, Nela. Jednání bylo neveřejné a tak se teď snaží strčit pod nos 

mikrofon Ronymu. Skrytá pouta na rukou, dobře oháknutý Rony, jen o poznání 

bledší obličej. Trochu ztrhaný a unavený. Moudrý starý právník opakuje 

několikrát stále se stejným důrazem. „Ano, věřím, že můj klient je nevinen a 

dokážeme to!“ 
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Mlčky, se zatajeným dechem sleduji to divadlo. Závěrečný několikasekundový 

detail na odcházejícího Ronyho doprovázeného dvěma muži justiční stráže. 

Smrdí to? Soudce i souzený, oba herci ve svých rolích. Loutky, jež někdo vodí na 

nitkách. Šot je u konce. Záběr na redaktorku. Ta vše tónem snaživé shrne do 

jedné delší věty. „Obžalovanému hrozí za trestný čin vraždy deset let vězení. 

Soudní jednání je naplánováno na 6.2.“  Virbl. Tečka. Konec. Můžu to vypnout. 

Mohu, ale neudělám to. Napíšu sms. První verzi méně lichotivou vzápětí smažu, 

nechám jen krátké: slušelo ti to Nelo. Pak dopíšu: holka, plácáš strašné kraviny. 

Doplním to smailíkem. Rony přežije všechno a v tomto dle mého nejede. 

V tichém domě se se mnou nikdo nehádá. Můžu si říct, co chci. Nikdo ani 

neposlouchá. Samota, klid vesnice. Na dnešní večer nemám žádný program. 

Tak jako většina tohoto národa budu tupě koukat na bednu. Banální program v 

domě, který jsem si nedávno pořídil za peníze z prodeje týmu. Jak málo jsem 

emočně získal za svou minulost. Směšné! Stal se ze mě dočasný korunový 

milionář. Snaha být spořádaný občan s korunami na účtu a trochou doma pod 

polštářem, čekajíc až natáhnou pach zatuchliny. Pořád je to lepší, než mít na 

krku deset let krimu za oddělání škodné, jakou Patrick bezesporu byl. Nejsem 

uvnitř tak tvrdý, jako na povrchu. 
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S Ronym jsem soupeřil na tratích rally a v životě několik let. Teď je na trestné 

lavici a já mám prachy. Dá se říct zdánlivě, že k dnešnímu dni vedu. „Blbost,“ 

opravím sám sebe, „Nevěř Píte ničemu, co vidíš. Toto je jen a pouze další část 

show.“ Pozvednu sklenici vína, pohledem zabloudím na jeden nový a dva staré 

poháry. 

 Ty zapadávají prachem na mé skříni. Mistrovský z roku 2002 a můj poslední 

vítězný z roku 2005. Oba mají nějakou hodnotu jen pro mě, jinak se nehodí na 

nic. Zpeněžil jsem svou vášeň. Pípla mi sms. Nela. „Dík. Vím, že to byl tvůj 

kamarád. Jsi doma?“ Odepíši „Ano,“ a zbytek nechám na ní. Pár sekund poválím 

v puse další hlt rudého vína. Možnost účtování. Začal jsem s holým zadkem a 

s vírou: já to chci, tak to dokážu. Vydrželo mi to deset let, pak to postupně 

vychladlo. Užil jsem si to a je to pryč. Stále stejné tratě, stále stejní lidé, jen 

náklady na provoz a startovné se neustále posouvaly výš. Měnila se i atmosféra 

závodů. Od svobodného nadšení počátku tisíciletí, do atmosférou podivného 

polosvěta současných let. Souvisí to s celkovou náladou v této zemi. Stále míň 

mě baví být v hledáčku úředníků a policajtů. V mém odhodlání mě jen utvrdila 

podivná noc na Sovinci. Tam jsem si sáhl na dno. O tom nemluvím. 
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Nesmím, nechci, nemůžu. Povzdechnu si. Ještě v sobě stále nosím nedořešenou 

věc. Jsem jako voják, co si v sobě nese trauma z dávno bezvýznamné bitvy. Je 

sám se sebou a musí se s tím vyrovnat. Musí žít s pocitem, že zabil. Zcela 

vědomě někomu vzal život. Není s kým se podělit o tu zkušenost. Zavřu oči a 

zvrátím hlavu. Snažím se plynule zhluboka dýchat. Po chvilce to pomáhá. „Ta 

noc na starém hradu mi otočila žebříček hodnot.“ Telefon mi oznámil příchod 

další sms. Jen nakouknu. Nela. „Jsem stále ve Zlíně. Stavím se, pokud chceš a 

pokud mi pošleš adresu. Jsem stále ještě sama v tom blbém Zlíně.“ Pousměji se. 

„Tak jo, jeď do Prakšic a za školou doleva. Bílej dům. Stojí před ním černá 

octávka,“ odepíšu. První večer ve svém jsem si řekl, že sem do svého domu, 

prvního domu, který je jen a pouze můj, si nebudu tahat ženy. Myslel jsem ženy 

na sex, hrdinky na jednu noc a jedno použití. Maso, které by potěšilo maso. Můj 

vnitřní pocit nechtěl pošpinit čistotu domova. Dopiji sklenici vína. Musím myslet 

na budoucnost. To, co bylo, je pryč. Sezóna byla jen o rutině za volantem. 

Nebavilo mě dlouho sedět v autě a polykat kilometry.  

Na závody jsem se vždycky opravdu těšil a připravoval se na sto procent. Jenže 

sotva to začalo, sotva jsem odjel první rychlostní zkoušku, nadšení bylo pryč. 
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S ním i touha být co nejrychlejší. Samotného mě trápil ten odstup a ochladnutí. 

Neuměl jsem se s tím vyrovnat ani to pochopit. Bylo jen těšení a pak prázdno. 

Na jedné rally v Rakousku jsem bez jakéhokoliv důvodu podjel pásku označující 

uzavřené parkoviště. Dědkovi jsem jen řekl „Seru na to!“ Už jsem nebyl ochoten 

se zabít na trati namrzlé rychlostní zkoušky pro sekundu, která tvoří rozdíl mezi 

prohrou a vítězstvím. Nedokázal jsem nést tíhu náročné přípravy. Najednou mi 

ty částky za náhradní díly připadaly nesmyslně vysoké. Bez nich nešlo udržet 

auta na špičkové a bezpečné úrovni. Nezbylo nic jiného, než všechny auta a 

doprovody prodat Bossovi. Učím se žít svobodný život, který se neřídí diktátem 

termínu závodu. Ten nademnou vždycky visel jako Damoklův meč i jistota. 

 Bod, o který se dá opřít život. Mám uzavřít kruh, vzpomenu si na pocit ze 

zlínského kostela. Nemůžu to vyhnat z hlavy a neumím to pochopit. Prožívám 

pocit obrovského selhání a ztráty. V takových chvílích sám sebe ujišťuji, že není 

konec. Pronajmu si auto kde chci a jaké chci. Prostě zábava a míň 

odpovědnosti. Máš svobodu v rozhodování a volné ruce, vole! Očima zavadím o 

obálku pohozenou na stole. Stát touží po svém dílu z mého nově nabytého 

životního standardu. 
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Zaplať dlužníku své právo na život, tvůj finanční úřad. Ono to s tou svobodou 

nebude až tak horké, ušklíbnu se a hodím obálku do krbu. Jen obálku, výzvu 

k úhradě, kterou obsahovala, si nechám na stole. Tu v pondělí uhradím. Slétá se 

to jako supi! Po chvilce to úřední psaní ze stolu zvednu. Nela má zvídavou 

povahu a dopisováním si s finančákem se nikdo nechlubí. Vstanu a přeložený 

list vložím do batohu, který mi nahrazuje příruční kufřík. Srdce mi šeptá. Uzavřít 

kruh, vrať se tam, odkud jsi do tohoto světa přišel. Odjeď ,,své,“ Jeseníky. Tratě, 

které jsi pro rally znovu objevil. To je návrat k tomu malému klukovi, co stál u 

Janovického zámku. Třepal se zimou nad ránem v mlze, ze které se vynořovala 

a zase mizela závodní auta. Jedno po druhém, v pravidelných intervalech. A 

když byl interval delší, znamenalo to vrásky a starost. Kde to auto je? Jsou ti 

kluci v něm živí? Je to jako v životě. Pocitově víme, kam směřujeme, ale je-li 

tomu tak, tím si nikdo z nás není jistý. Snažím se to procítit. Našel jsem svou 

odpověď. Uzavřu kruh a můžu jít dál. Díky, navigátore…   

 

Oheň v krbu příjemně ohřívá vzduch v místnosti, plameny dotváří díla starých 

holandských mistrů na protilehlé stěně. Jen za těch pár pláten by si mohl Šéf 

koupit další barák. Tmavé dřevo, velký biliardový stůl, klubovna jako ze starého 

anglického filmu. Vincent nervózně koukne na hodinky. Má už jen necelé dvě 

hodiny do začátku mše. Tam bude on Grand kontur Legie. Přijme nové členy. 

Dal by si panáka, ale musí mít pevnou ruku. Nerad by dnes večer některého 

z noviců podřízl. Přijimací  obřad bude jen začátek noci. Budou následovat 

obětní orgie. Grand kontur je tam největší, nejvýše postavený. Všichni mu musí 

jít z cesty. Má rád tu atmosféru, ten pach lidských těl, řadu mužů v hábitech 

čekající na hromadný sex s jednou ženou. Vybrané adeptky čekají zavřené do 

dřevěné klece. V pase sevřené do něčeho jako klády, zadní část vystrčenu ven. 

Přesně tak vozili sexuální otrokyně na lodích pro potřeby námořníků. Vzrušuje 

ho pocit převahy, zabíjení, bezmoc ženy, která do sebe musí nechat vstoupit 

muže z Legie, své bratry. Jednoho po druhém. Takto vznikají děti Legie 

zasvěcené temnu už při početí. Zasní se. Vnímá vzrušení, jež mu projelo tělem. 

Rychle to tady vyřídí. Tato noc je výjmečná. Je jeho, vyřídí to a bude sloužit 

svému pravému šéfovi Abaddonovi. Králi temna, děsu a smrti. Baculatými 

prstíky rytmicky klepal do opěradla křesla. Šéf vedle v kuchyni sám připravoval 

kávu. Už zbytečně dlouho. Projela jím netrpělivost. Natáhl si nohy. 
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Taková setkání u Šéfa doma nejsou nic neobvyklého. Jen dnes se to jaksi 

nehodí. Šéf položil na stůl dva malé šálky espressa a usedl proti němu. 

Z dřevěné zdobené krabice mu nabídl doutník. Labužnicky dokola dlouhou 

zápalkou si Vincent zapálil hnědý vonící váleček. Lačně vyfoukl kouř. I Šéf jen o 

malinkou chvilku později natáhl do plic voňavý, vzácný dým. Zavřel oči.  

Promluvil vzrušeně, důrazně, přesto tiše, šeptem. „Právě teď na jednom 

slovenském letišti přistává Antonov.“ Pár sekund napjatého ticha. Otevřel oči, 

chladně se podíval na Vincenta. Nebylo třeba upřesňovat víc. Letadlo vyloží, 

následně vypraví na cestu kontejnery s palivem. Je jedno, jestli do Temelína, 

Dukovan, Jaslovských Bohunic. Systém je nastaven stejně.Nové palivo se vyloží 

a zpět pojede odpad. Radioaktivní, po čertech nebezpečný odpad. Špatně 

složitelný, nákladný problém a o ten tady jde! Odvoz do úložiště bez 

zbytečného cirkusu, který by vyvolal otázky proč, kdo a za kolik. Stal by se 

z toho politický problém! Skončila by radost ze spojení. Čistá energie, čisté 

peníze v tichosti připsané na účet.  
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 Stačí přivřít oči nad obcházením všech známých, předražených a 

komplikovaných bezpečnostních norem. Nikoho z těch ekologických 

pomatenců, co se občas utáboří někde u brány elektrárny ani nenapadne, že ty 

kontejnery jezdí jen tak na kamionu po českých a slovenských luzích a hájích. 

Neoznačené a nepovšimnuté, bez pozornosti davu i mediálního světa. Ten 

radioaktivní šmejd vracíme do lůna matičky Rusi. „Dasvidania.“ Antonov se za 

pár hodin zase odlepí zatížen nákladem se žlutočerným terčíkem od plochy 

letiště. Povzdechl si. „Letos už jenom jednou. Škoda.“ Pozorný člověk by našel 

v koutku kapičku slzy. Ten člověk může mít miliardy a stejně ho každý nevyužitý 

prostor na zisk bude bolet. Vincent si spokojeně potáhl z doutníku. Obraťme 

list. „Co ty peníze ve Švajcu?“ zeptal se a vyfoukl dokonalý kroužek modravého 

kouře. Jemné pěstěné ruce na pár minut spojil nad hlavou, protáhl se. „Je to na 

dobré cestě. Mladý Webr už dostal impuls, teď zraje.“ Šéf pokývl hlavou. „Čistě 

matematicky je těch pár milionů eur pouze finanční epizoda, jenže je to kořist a 

tu už se lovec rozhodl získat.“  Jako by mu Šéf četl myšlenky. „Ty prachy ve 

Švajcu umím použít líp. Cesta k nim zůstane otevřená, proč je nechat 

Veteránovi? Jenže budu muset, dokud bude žít. 
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 Zrušit blokaci ruského dluhu byl jeho majsterštyk,“ dodal z bolestí v hlase. Muž 
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Zrušit blokaci ruského dluhu byl jeho majsterštyk,“ dodal z bolestí v hlase. Muž 

na druhé straně stolu se opět jen lehce pousmál.. Ruce nechal nad hlavou, 

bolela ho záda. To protahování mu dělalo dobře. Pochopil. Šéf si na ty prachy už 

zvykl. Peníze adoptoval. Tak to ti bohatí, věčně hladoví mají. Všechno na světě 

jim patří. Díky tobě, temno. Díky Abaddone, že takoví jsou lidé, že se dají 

snadno ovládnout. Vincent v duchu odříkával věty odevzdání temnu. Měl 

zavřené oči, zcela se na slova odevzdání koncentroval. „Co s tím 

uděláme?“zeptal se Šéf. Poposedl netrpělivě. Vincent otevřel oči, upřel 

pozornost na Šéfa. Usmál se. „Tak nech Veterána oddělat a staň se hlavou 

systému. 

“ V místnosti zavládlo ticho. Mrazivé, nervózní ticho. Šéf se najednou rozesmál. 

„To je absurdní. Ty jsi blázen!“ Postavil se prudce. „To nedokážeme!“ dodal již 

velmi klidně a tiše Šéf. 

„Proč myslíš?“ „Oddělat prezidenta? To není snadný ani v naší banánové 

republice!“ 

„Každý je smrtelný, Šéfe. A z těžké práce padnou staří koně snadno,“ řekl  

Vincent. Potáhl z doutníku a přivřel labužnicky oči. V těle se mu rozlil 

testosteron. Rozhodovat o životě a smrti je vždycky loterie. Není to dlouho, co 

sám zabil. Nezná lepší pocit, než pocit lovu na člověka. Ukáže prstem nad 

kořistí. „Ty budeš možná ještě chvilku žít a ty zemřeš!“ Díky Legii to ochutnal a 

pro slávu Legie zabíjí. Jenže Šéf to samozřejmě neví, má ho za zkušeného 

ideologa. Pokud je potřeba pisálka, za novináře, za manipulátora medii, ale ne 

za lovce, který slouží tomu největšímu z temných. „Jak to myslíš? Jak si to 

představuješ?“ zeptal se ho sotva slyšitelným hlasem Šéf. „Jednoduše. Má svůj 

věk a není evidentně úplně v kondici. Vytvoříme mu s Kovářem takový program, 

aby to Veterán nezvládl, aby padl a ty zařiď, abys byl vyvolen. Nebo dosadíme 

na jeho místo demokrata.“ Rozesmál se. Šéf zavrtěl hlavou. „Dobře, tak tedy 

chceš i jeho politickou funkci. Chápu, není k zahození. 

 Jsi nejlepší kandidát. Tvou mluvou řečeno, ambiciózní politik, jenž bude chránit 

české země. Morálně pravdivý a silný chlap. Budeš nový král. Ať žiješ! Starý 

padl, neunesl tíhu. Mrtev. Jemu země, tobě sláva. To je zákon přírody. Zab, 

nebo budeš zabit. Slabý kus padne, vítěz určuje pravidla.“ „Je to troufalá 

myšlenka Vincente, jsi génius. 
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Chce to trpělivost. A je nutné nastavit jednotnou rétoriku chválení. Veterán je 
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Chce to trpělivost. A je nutné nastavit jednotnou rétoriku chválení. Veterán je 

ve skvělé kondici a tomu odpovídá i program. Budeme zdůrazňovat to, čemu 

ulice rozumí. Chuť k jídlu a chuť k pití.    

 Drobné nárůsty na váze. Dohodni s Kovářem, ať mu naloží. Veterána spoj s 

jeho osobním lékařem. Ať ho něčím napumpuje. Uděláme pár záběrů, když 

bude skotačit jako mladý hřebeček.“ Šéf pobaven tou představou se zarazil. 

Vlastně je to dobrá smrt pro toho neomezeného vládce. Konec na vrcholu moci. 

Je milosrdný a přirozený. A dá se odůvodnit.  

„Veterán je náladový, vrtošivý člověk. Neslouží této zemi. Politiky, 

demokraticky zvolené zástupce občanů nerespektuje. Kolik odmítl už ministrů 

mé rodné straně, jen aby tam dostal chlapa, který je neschopný a pod tlakem 

chybuje. Veterán pak napadá celý systém demokratického řízení. Ničí odkaz 

listopadu 1989, je ostudou i zlem pro tento stát. To nemůžeme nechat jen tak.“   

Vincent měl co dělat, aby se ovládl a nevybuchl smíchy. Pochopil, že Šéf se 

rozohnil. PRÁCE OSVOBOZUJE a v tomto případě zbavuje viny. Copak nemůže 

dát pokyn ke štvanici jen tak, pro radost, pro hru? Pro radost z lovu!? „Grand 

kontur mlčky potáhl z doutníku.  

„To přece nikoho nenapadne. Kovář je úplatný, ta hradní právnička ho stojí 

strašný prachy,“ dodal Vincent. „Je to tak šílené a právě proto je to 

realizovatelné. Veterán chlastá, má silnou cukrovku, tvrdý játra, bere spoustu 

prášků, kouří, všechno se to tutlá. To všechno ho i tak jednou může zabít. Stačí 

jen to vhodně nakombinovat s pracovním zatížením a budeme slavit velký 

prezidentský funus! Pak to vezmete do ruky. Rozhodnete se, jestli oficiálně 

nebo tam pustíme nějakého šaška. Garantuji, přísahám a zaručuji, že na Hrad 

námi vedení voliči zvolí, koho ukážeš.“ Šéf mlčky přemýšlel. „Ano, je to šílené, 

ale možná právě proto to má šanci na úspěch.“ “Bude to obrovská ztráta pro 

českou zem a evropskou politiku,“ už si v duchu připravoval smuteční řeč. 

„Vincente, prezident je starý muž. Pokud se stane, že umře, nikdo nesmí 

zpochybnit přirozenou smrt.“ Grand kontur jen pokývl hlavou. „Prezident je 

velmi starý a velmi nemocný a je potřeba připravit se na nejhorší. Zjistím, kolik 

to bude stát a promluvím s Kovářem, koho bude potřeba koupit.“ 
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„Dny za katrem se táhnou jak sopel,“ upřel pohled na svého právníka Rony. 

„Buď trpělivý, to je jediné co ti můžu poradit. Dneska to šlo dobře, dohoda se 

připravuje. Pár dnů to vydržíš.“ Rony se na něj nenávistně podíval. Ten 

parchant večer přijde domů, dá si panáka, dobrý žrádlo a večer ošuká ženu. „Jsi 

kunda, doktore! Obyčejná kunda. Uzavři dohodu. Slib jim co chtěj, ať jsem 

odtud venku!“ Právník se na něj podíval s pochopením. Ty nadávky si započítá 

do palmáre. Nijak ho neurážejí ani nepobuřují. Pohodlně se opřel do dřevěného 

opěradla židle. „Rony, pokud sis ulevil a nemáš nic jiného, můžeme pokračovat? 

Ten dnešek byla jenom fraška. Odpočívej a nic neposer! Šéf chce vědět, jestli 

budeš vděčný?“ Rony jen zatnul pěsti. „Řekni tomu zmrdovi, že už můj otec byl 

jediný, kdo při něm v době LTO vždycky stál. Mám na to pár hezkých 

vzpomínek, pěkně uložených k užití. I já jsem mu vydělal mraky peněz a ještě 

víc ušetřil na daních. A on mě teď nechává babrat se v hovnech. A vůbec, 

dohodneme se, ať mě kouká dostat ven!“ „Rony, do těch sraček ses dostal 

sám.“ Rony kopl do stolu. „Doktore, Patricka jsem neoddělal! Oba víme proč a 

oba víme kdo! A oba taky víme, že ta svině Patrick nikomu nechybí. Byl hladový, 

moc hladový.“ Rony si vzpomněl na ty čtyři miliony, které teď bezpečně nebude 

muset vracet. Malá chvilka uspokojení. Právníka musí udržet v tlaku. Od 

prvního vzkazu od Šéfa věděl, že půjde ven. Nenechají ho shnít v krimu. Právník 

poslal ven dozorujícího policajta pohybem ruky. 
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Pak se znovu posadil, podal Ronymu starou Nokii 3210. „Neposer to!“ 

Vyzváněcí tón minutu dominoval, pak se ozval hlas. „Dneska jsi byl za hvězdu, 

Rony. Doufám, že sis to užil.“ Zatím nepoznával hlas. „Až tak jako vy, jistě ne.“ 

Přemýšlel usilovně, kdo mu to volá. „Až tě pustí Rony, pojedeš domů, vezmeš 

literaturu a přivezeš nám ji. Pak pojedeš na výlet do Švajcu. 

Něco vyzvedneš a poctivě odevzdáš.“ Rony se nespokojeně zachmuřil. Ta cena 

za vykoupení z krimu byla hodně vysoká. Draze vykoupená svoboda. „Dobře, 

souhlasím.“ Muž na druhém konci telefonu se usmál. „Proč tak smutně? 

Odměnou dostaneš dost peněz. Za nějaké nálepky, které hrdě odvezeš, budeš 

naše čistá výkladní skříň. Mám ti vyřídit, ať jsi klidný. Pošleš faktury a budou 

uhrazeny. Odjedeš sezónu bez průseru.  

Co dál, se dohodneme po sezóně. Odpočineš si, můžeš vyrazit za fotrem do 

Thajska prcat holčičky, přijdeš na jiné myšlenky.“ Rony se uklidnil. Slíbí cokoliv, 

pokud je na cestě ven. Je to vlastně logické. Patrick je mrtvý a on tam s ním byl. 

Zná přístup. Peníze na pěkný důchod.  
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No, Patrick už ho nezažije a já se musím postarat o to, aby to nebylo na státní 

náklady v 1 + mříže. Nechybí mrkvička - pro Ronyho pokrytá sezóna. „Tak co, 

jsme dohodnutí? Jo, ještě poslední věta, než si vezmu toho advokáta. Neposer 

si to, zlobiví kluci zůstávají sedět, Rony! A teď mě předej.“ Podal mobil 

právníkovi. Ten pozorně naslouchal. Mlčky za dvě minuty ukončil hovor. „Taky 

ti mám říct, že existuje i druhá varianta. Daleko levnější, než tě rozmazlovat. 

Najdou se důkazy. Nové důkazy a budeš tady hodně dlouho. Kriminál je 

nehostinné místo, plné podivných a krutých lidí a jeden z nich tě nebude mít 

v oblibě. Myslím, že budeš prosit, abys mohl jít ven.“ Rony vybuchl, 

„Nevyhrožuj, doktore!“  Právník se pousmál. „To nejsou moje slova, mám to jen 

vyřídit.“ Seděli proti sobě. Právník působil naprosto klidným dojmem. Rony si 

kladl otázku, jak moc v tom s nimi jede? Sledoval pulzy na krční žíle, odpočítával 

tep. Klidný a pravidelný. Snažil se najít jeden jediný symptom nervozity, kapku 

potu, cokoliv. Nic. Ledový klid. Tomu chlapovi v obleku bylo opravdu úplně 

jedno, jakou variantu Rony zvolí. „Dostaňte mě ven, doktore. Udělám věci tak, 

jak bude chtít.“ Právník se znovu pousmál. Vyhrál. Rony nebude zlobit. Pár 

minut pochyboval, jestli toho tvrdohlavého parchanta zlomí. 
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„Dobře, takže ještě pár praktických věcí, ať nejsi překvapený. Až tě pustí, 

zalezeš, než ti dáme pokyn. Na cestu do Švajcu připravíš svůj archiv k předání. 

Nebudeš se nikde vystavovat, musíš zůstat živý. Ten, kdo oddělal Patricka, 

v klidu oddělá i tebe! Ronalde, všechno co ti teď říkám, je pro tvé dobro. 

Srovnej si to v hlavě. Budeš v klidu a šťastně žít. Nějaké prachy dostaneš, o něco 

jsi okradl nebožtíka. To by ti na pár let mohlo stačit.“ „Co je komu do toho, co 

bylo mezi mnou a Patrickem. Proč někdo počítá moje prachy?“ ohradil se Rony. 

Zachytil pobavený pohled právníka. Ihned sám sebe vnitřně seřval. „Nikdy 

neříkej, co si opravdu myslíš!“ Dostalo se mu velmi klidné odpovědi. „Tvoje 

prachy nikdo nepočítá, Rony. A jen tak na okraj, to nebyly jenom Patrickovy 

prachy. To ber jako dárek, že je nikdo nechce zpět.“ Až teď doktora napadlo, že 

Ronald Webr ty prachy už možná nemá. To si musí zapamatovat a říct to Šéfovi. 

Jestli byl takové hovado a už je prozávodil, může to být potenciální problém. 

Hráči s prázdnou kapsou cítící jackpot dělají zoufalé věci. A ti, co umí vsadit all 

in, dělají ty největší kraviny.  
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Číšník nalil rudé víno do připravené karafy. Je dobré pár minut ho nechat ohřát. 

Ten člověk z Hradu vínu celkem rozumí, toho druhého neznám. Drahý, velmi 

drahý oblek, na krku pentagram. Je jak kolotočář z Matějské. Je jedno, že si ho 

hned ukryl pod kravatu. Prostě tyto světské typy pečlivě upravený číšník neměl 

rád. S profesionálním úsměvem opět přistoupil ke stolu. „Pánové, mohu vám 

nabídnout naše degustační menu?“  Oba muži zavrtěli hlavou. Číšník se opět 

vzdálil, drahé víno jim jen poskytuje atmosféru. U stolu seděl hradní kancléř 

Kovář, proti němu Vincent. Jako vždy, když o něco jde, rudý v obličeji a v napětí 

těžce sípající. Za prázdnou vinárnu jsou oba rádi. Ani jeden si nepřeje být 

spatřen v přítomnosti toho druhého. Místo navrhl Kovář. Cítí se tady dobře. 

Číšníci ho zdraví přátelsky, nechávají mu pocit dokonalého someliéra a znalce 

vín. Ve své pýše nepostřehl, že to je jen hra o výši všimného. Vincent se podíval 

nervózně na hodinky. „Dobře, pojďme k věci. Nedávno sis mi stěžoval, že máš 

toho vrtošivého starce plné zuby. Co bys řekl na změnu?“ Kovář se na Vincenta 

překvapeně podíval. „Jakou změnu?“ „No, na pozici Veterána by dosedl někdo 

jiný.“ Kovářovi se chtělo smát. Tak kvůli tomu ho vytáhl z kanceláře. „Veterán je 

hlava tohoto systému a navíc je to fakt prezident. Tomu, kdo na tuto blbost 

přišel vyřiď, že je to nemožné. Líbá prdel východu, ale to je jediná prdel co líbá.  
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Na rozdíl od jiných státníků ví, proč to dělá. Ne, ten stav je neměnný!“ Bylo 

potřeba počkat, napít se vína, začít argumentovat až po chvilce odmlky. Scénář 

rozhovoru probíhal tak, jak Vincent předpokládal. „No, a kdyby byl 

nezpůsobilý? Vždyť ta tvoje princezna za něj řeší malér za malérem.“ „Jo, myslíš 

ty drobnosti s urážkami na cti. To patří přece ke hře a navíc Hrad za to docela 

dobře platí. Je to její práce, nestěžujeme si.“ „A jak vám to klape? Vypadá dost 

náročná.“ Další sebevědomý úsměv hradního úředníka. „Prý tě chtěl Veterán 

několikrát vykopnout. Naposledy, když mu ten nominovaný profesor odmítl 

slíbit poslušnost.“ „To byla jen maličkost,“ odpověděl Kovář s úsměvem. „No, a 

prý znovu minulý týden, když jsi dal do návrhu na vyznamenání své kamarády. 

Teď ten problém s lesy. On už tě nemá rád?“ Kovář zbystřil, nedokázal 

odhadnout, kam Vincent míří. Jo, to všechno byla pravda. Veterán ho na úřadu 

vlády nazval prodejnou kancelářskou kundou. Jeho dcera to poupravila rovnou 

na kurvu.  Nepěkná scéna, na jejímž konci všem bylo jasné, že upadl v nemilost. 

A na místě ho drží jen onen pověstný, nepatrný vlásek. „Pokud tě vykopne, 

budeš právničku potřebovat. Ty lesy, to je na zpronevěru. A k tomu rozvod. 

Prachy, to všechno stojí prachy.“ Vincent udeřil a počkal. Má ho připraveného. 

Má na hlavě sračky a teď mu jistě lítaj i v hlavě. 
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S tou o deset let mladší právničkou se docela rád chlubil. Vytáhl ji do horních 

deseti tisíc. Stále sám není rozvedený. Tím docela značně motivoval svou 

budoucí bývalou manželku k agresivnímu pojetí dělby majetku u rozvodu.  

„Dobře, co po mě chceš. Nemám moc času,“ hradní kancléř byl evidentně 

notně rozladěn. „Pozdravuje tě Šéf a vzkazuje, že chápe tvou situaci. Chce ti 

pomoci a nechce po tobě nic jiného, než abys vytvořil panu prezidentovi 

náročný program. 

Je nutné tohoto znamenitého muže využít. Dát mu možnost ještě změnit svět, 

než umře. Znaven, slaven celou Evropou.“ Nastalo opět ticho.  

Číšník stojící za jejich zády se naklonil a dolil takřka netknuté sklenice. „Přestaň 

mi malovat světlé zítřky. O co jde?“ Vincent čekal podobnou otázku a byl 

připraven odpovědět. „Co víš o deblokaci ruského dluhu?“ 

Až teď to začalo Kováře úplně zajímat. Pátral v paměti, kam může tato otázka 

směřovat. Vincent ho pozorně sledoval. Takže ani tento chlap neví a netuší. 

Dobře, tak popostrčíme jeho zvědavost. „V roce 2002 přistál na jednom z účtů 

pěkně tučný desátek za to, že nám vrátí cca dvě pětiny a zbytek se nějak 

smázne, chápeš?“  

Kovářovi se málem zastavil dech. O přijetí kompromisu věděl, ale tenkrát ještě 

nebyl tak vysoko, aby si k tomu mohl čichnout. Veterán to tenkrát podepsal i 

potvrdil podáním ruky. Ten desátek šel mimo něj. Teď už Vincent fabuloval. 

„Dokud žije, nedá se s tím nic dělat. Nikdo si nebude pálit prsty. 

 

 A až tady nebude?“ Lačnost v Kovářově výrazu se změnila v krutost. „Pokud mě 

Šéf opravdu chápe a chápe mě dobře a zajistí práci i pro mou přítelkyni,“ 

Vincent nepatrně pokýval hlavou, „pak bude mít pan prezident velmi náročný 

program v následujících dnech a také změnu medikace.“ dodal tónem pilného 

žáčka Kovář.    
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Odpočívat jeden celý večer od večeře do půlnoci, než jde spát, s knihou na 

klíně, se mu v pozici hlavy státu dlouho nepoštěstilo. Dnes večer si to dopřál. 

Byla to odměna za další den, za další vítězství. Šéf se pokořil, dostal za 

vyučenou i s částkou za náhradu škody. Ještě stále vládne. Je vítěz! Může si 

dovolit hodně, ale stačí mu málo. Cigareta, slivovička, dobrá knížka. To naplní 

jeho vnitřní potřeby. Na ty vnější má ochotný personál. Zde v Lánech i na 

Hradě. Prezident České republiky je jen titul na známky. Je nejmocnější i 

v skrytém politickém světě a zůstane jím do smrti. Je to jeho rozhodnutí. Co je 

podstatnější, zůstane i hlavou této země. A to není o tom být prezident, ale být 

vládce. Až v den smrti toto požehnání předá dál. Šéf neví, jak moc je blízko. Je 

první na řadě. Potřebuje takového člověka, který nebude politicky chcát na jeho 

rakev, jen co zavře oči. Možná právě proto ho tak nemilosrdně ponižuje a 

okrádá, protože mu jednou předá vše. Nevydržel by sledovat nástupce, který by 

zpochybňoval jeho činy! Stárne, cítí to. Vydržet u moci do smrti je jeho poslední 

boj a vzdor muže. Ještě jedny volby vyhraje. Musí! Občas je to únavné, ale ten 

pocit moci, pocit nezbytnosti a nenahraditelnosti, nic se mu nevyrovná. 
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Zvykl si a zařadit se mezi ostatní důchodce nehodlá.  Naslouchá klidu setmělého 

zámku. Oči mu přejedou po knihovně z knihy na knihu. Jeho pohled se zastaví u 

Bible.  

Není to dlouho, co ji dostal dárkem na Moravě. Vlastně ano, dávno už to je.  

Bylo to při minulých prezidentských volbách. Až k němu se přes ochranku, 

překvapivě bez odporu, dostal ošumělý muž. Pozdravil, s úsměvem mu předal 

tu knihu knih a odešel stejně nerušen, jako přišel. 

Na první stránce byl podpis, věnování a telefonní číslo. Proč někdo dává 

telefonní číslo prezidentovi, nejmocnějšímu muži v zemi. Copak ten potřebuje 

někomu telefonovat? Jak jsem byl tenkrát naivní. Trvalo dlouho, než pochopil, 

jak to s tou mocí je.  
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Že nejmocnější v zemi není totéž jako nejmocnější na Zemi a podle Bible je i 

tato moc směšně malá proti moci boží. Kdyby tak věděl, jestli Bůh je, jestli 

skutečně existuje Boží moc. Požádal by o více let, o více sil? Sklonil by hlavu?  

Poklonil by se? Požádal by za odpuštění? Musel by mít jistotu, že je a že mu to 

přinese, oč žádá. Pokud tu jistotu nemám, nevěřím v jeho moc. Ale co kdyby 

přece? Jak se na něj budou dívat? Co když je něco jako podsvětí po smrti.  

Pochopí, že musel? Nerad, opravdu nerad se vrací v myšlenkách ke krutosti, 

s kterou se zbavoval svých nepřátel. Ničil je, zničil rodiny, zničil život. Bez 

mrknutí, bez váhání. Ani s ním se nikdo nepáral. Moc často byl stavěn před 

volbu all in. Komu nejvíc ublížil? Asi tomu slušnému chlapovi, jehož jediným 

proviněním bylo, že stál v cestě a nechtěl ustoupit. Příliš věřil davu a pitomému 

slůvku volič. Nebožák, jako mnoho jiných, nechal se sbalit kurvou v kostýmku.  

Pak už to byla hračka. Jejich odposlechy plné oplzlostí nechal uniknout do 

novin. Bylo to haló, když na úřad premiéra vtrhla policie. Následně padla vláda.  

Proč? Po pravdě pro pár nepřiznaných cetek, kabelek. Nic víc se nedokázalo. 

Ten slušný chlap neměl šanci. Špínu, kterou na něj tenkrát vytáhl, nemohl ustát. 

Dožívá jako zlomený člověk. Ta kurvička už ho dávno poslala k vodě a jede dál.  

Surfuje na kontech jiných chlapů. Ale co. Kdo se rozhodne jít do politiky, musí 

počítat s tím, že může dostat naloženo. Zamračil se, ohnal se rukou. Byl to 

nekontrolovaný pohyb. Nebyl veden mozkem, ale napjatými nervy. Zapálil si 

další cigaretku, s rozkoší a zavřenýma očima vdechl kouř. 

Nebude si přece kazit večer. Velmi rád četl memoáry mocných. Nejradši měl ty, 

které psal někdo jiný o těch mrtvých. Selhání, o kterých četl, vnímal jako 

sebeočištění. 

Oni museli. On musel. Jinak to nešlo. Pro vyšší cíl! Povzdechl si. Pro vyšší cíl, co 

to vlastně je? Naplnění svého snu?  
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Naplnění požadavku silnějšího partnera u jednacího stolu? Právě pro vyšší cíle 

se posílají vojáci do vzdálených zemí. Do chudé části světa s bohatými zdroji o 

lidi nikomu nejde. Podstatné je, co se tam dá získat. Ropa je cíl číslo jedna. Čistě 

politický zájem a vojáci jsou nástrojem. Slouží vlasti a jejím zájmům jen pro to 

vycvičení. Musí se naučit žít s vědomím, že jsou jen potravou pro děla. Pokud 

bude potřeba, nikdo je nebude šetřit, pár se jich už vrátilo v rakvi, to k tomu 

patří. Za ty mrtvé se necítí odpovědný. Podepisovat rozkazy je součást jeho 

úřadu. On má radši své vojáky v oblecích a s mobilem v ruce. Ti také zpravidla 

zmohou víc. Zasmál se. 

Přešel šouravou chůzí ke knihovně. Pomalu, pomaličku, jako staříček. Rychleji 

už to nedokázal. Kde jsou ty doby? Povzdechl si. Položil prsty na hřbet Bible. 

Krátce zaváhal, je opravdu už dnes čas na tuto knihu? Celý dlouhý život byl 

pragmatik a teď na závěr to nijak nehodlal měnit. Vzal ji do ruky. Oč by Boha 

požádal, kdyby mohl? Kdyby skutečně byl? Vrátil se v myšlenkách o pár minut 

zpět. Žádal by o vrácení dvaceti odžitých let. Padesát bylo ideální. Cítil se dobře. 

Jeho mozek byl stroj.  
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Přesně tak tvrdě a neúnavně pracoval. Měl v Profesorovi důstojného soupeře. 

Vyhrával! Báli se ho. Tenkrát by si ho nikdo nedovolil vodit jako medvěda, jako 

se mu to stává teď. Nepřizná to, ale občas už je to těžké. Je strašně unavený. Je 

ponižující říct, nezvládnu tolik cest, tolik práce, tolik jednání. 

Nerozumí tomu, co po něm občas chtějí. Pak nemůže v noci spát. Stáří je 

hrozné. Do toho ty časté cesty na východ. Bez nich to nejde, zvolil si svou 

stranu. Může mít prezident deprese? A pokud je má, může to někomu svěřit?  

Někomu, který to hned nevyužije jako spekulativní výhodu a cestu k politické 

moci? Bibli vrátil do řady knih. Ne, ještě ne. Na tu je vždycky dost času. Sám 

vnímal vnitřně tu nahlas nevyslovenou lež. Váhal, kterou knihu otevřít. Lákal ho 

životopis Rockefellera, zakladatele dynastie. 

Kdysi doufal, že něco podobného dokáže i on sám. Alespoň v českých 

poměrech, když už ne v Evropských. Dceru i syna nechal vystudovat nejlepší 

školy. Dcera bojuje za jeho zájmy. Právě dnes měla odpoledne konflikt 

s Kovářem. 

Zaslechl jen několik vzrušených vět. Dcera mu pomáhá, jak jen může. Se synem 

se názorově rozešel. Ten blbec ničemu nerozumí. Zabolelo ho to. Možná to tak 

příroda zařídila schválně. Děti nás tak zlobí, aby nás jejich odchod netrápil.  

Otočil se a pomalinku šel zpět na pohodlné kanape. Hřbetem ruky se dotýkal 

stolu i nábytku, krůček po krůčku. Opíral se jen zlehka. Rád, že zatím ve svém 

bytě nepotřebuje hůl.  S životopisem se posadil na měkké polštáře. Nalil si 

malého panáčka. 

Tak na zdraví, Šéf dostal na pamětnou! Otevřel knihu. Procházel stránky, neměl 

dost pozornosti na četbu. Vybíral si jen krátké segmenty. 

Zavíraly se mu oči. Se spánkem nebojoval. Svěsil hlavu. Usnul. 
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Vytočený motor škody fábie kvílí námahou. Nela toho litrového chudáka žene 

do stoupání prudkého kopce. Řadí až ve chvíli, kdy se ručička otáčkoměru 

bezmocně klátí v červeném poli. Je nesoustředěná. Vnitřní lampičku má 

rozsvícenou. Odklopenou krytku v zrcátku stínítka, kontroluje make-up. Až teď 

zaregistruje přetočený motor. Rutinně zařadí vyšší kvalt. Olízne si suché rty, 

vytáhne rtěnku. Za minutu je hotovo. Nepotřebuje žádné výrazné líčení. Ještě 

jednou se překontroluje přísným pohledem. Spokojeně uzavře stínítko, vypne 

lampičku. Je to dobré i po docela náročném pracovním dni. Píta neviděla 

několik měsíců. Vlastně jo, viděla. Na Barumce na sebe mávli. Oba tam byli 

pracovně. On v autě, ona v tiskovém. Jednou za týden nebo za čtrnáct dní si 

poslali sms a zpravidla nezůstalo u jedné. Projede kruháč u hřbitova. Jízdou 

z kopce se motoru auta uleví. Silnice před ní je úplně prázdná. Má čas 

přemýšlet, proč se k tomu snad o deset let staršímu chlapovi táhne. Potřebuje 

víc informací o Ronaldu Webrovi a Pít ho zná. Našla si to na sociálních sítích. 

Připravuje o něm další vstupy pro svou televizi. Přeci jen se nestává každý den, 

aby byl souzen známý sportovec za vraždu VIPéčka. 
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Dobře si pamatuje ten prvotní poprask ve vládních kruzích, když prominentního 

lobbistu, advokáta, spolupracovníka Hradu a zcela jistě prvotřídního darebáka 

našli mrtvého. Ti nedotknutelní ze Strakovky se třásli hrůzou. Patrick Rott musel 

mít dlouhé prsty. To potvrzovalo neustálé popírání osobních vztahů. Vrcholem 

bylo tvrzení jednoho z poslanců a zřejmě budoucího předsedy vlády, který ho 

nepoznal na společné fotografii. Rezolutně popřel jakoukoliv spojitost mezi 

mrtvým advokátem a svou osobou.  

Následně své popření popřel a označil jejich vzájemný vztah za mimopracovní, 

mimořádně náhodný, až nahodile okrajový. Takový nesmysl! Ve svém 

rozhořčení žádal policii o pečlivé vyšetření případu. Od vraždy kmotra Mrázka 

nevyvolal žádný násilný čin větší rozruch. Střih, pár dnů - show pokračuje! 

Zraněného Ronyho Webra, hlavního podezřelého, přesouvají z nemocnice na 

Homolce, kde se léčil po těžké havárii do vězeňské nemocnice. A k tomu, pro 

větší efekt, potřebují komando v neprůstřelných vestách. Ta převaha státu nad 

jednotlivcem působila drtivě. Tu reportáž dělala Praha. Nela seděla se 

zatnutými zuby. Záviděla své kolegyni u mikrofonu tak, jak jen žena může 

závidět ženě její úspěch. 
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Nevydržela to a televizi přepnula na druhý kanál zrovna ve chvíli, kdy se tam 

policejní prezident v rozhovoru dmul pýchou nad okamžitým dopadením 

nebezpečného pachatele. Díky mravenčí, profesionální a neúnavné práci 

policie.  

Tak tomu by mohl uvěřit jen totální blázen. Někdo jim dal echo. Na mravenčí, 

profesionální a neúnavnou práci to bylo příliš rychlé. Šli najisto, mají pachatele i 

zbraň, která bude podrobena expertíze. Vzhledem ke zdravotnímu stavu mohl 

být obžalovaný vyšetřován na svobodě. Stačilo ho nechat v nemocnici pod 

policejní ochranou. Jenže státní zástupce chtěl také svou desetiminutovku 

slávy. Právě v tomto bodě Ronaldu Webrovi přitížili dva smrtelně zranění diváci, 

které smetl při havárii jeho závodní speciál. Tři mrtví v jednom dni a jeden 

podezřelý, to se v českých krajích tak často nerodí. Veřejné mínění chtělo svou 

krev, svého viníka a dostalo ji. Vždycky musí být někdo potrestán. Jde jen o to 

kdo a jak. Kauza si udržela pozornost médií několik měsíců a to byl taky český 

unikát. Ve světě plném informací se dá jen velmi těžko dlouhodobě zůstat na 

výsluní. Nela vyčkávala. Bytostně ženskou intuicí cítila svou příležitost někde 

v budoucnu. Brouzdala na sociálních sítích, hledala nové informace, nové zdroje 

i pohledy. Milovala tuto investigativní novinařinu. Byla trpělivá a odměna přišla. 

Soudit se to bude celé ve Zlíně a to je její životní prostor.  
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Dostala tu práci a dostala možnost natočit dvacet minut do pořadu Krimi. To už 

je jen kousek od vrcholu! Neveřejné soudní líčení jí nijak nevadilo. Budování 

kontaktů byla součást její práce. Její zdroj ji ujistil, něco tam smrdí. „Všichni už 

ví, jak to dopadne. Je to jen cirkus pro lidi. Nikdo sedět nepůjde.“ To byl pro 

Nelu další okamžitý impuls. Zavolala Pítovi. Bude po něm chtít informace, jaký 

je Rony člověk. Všechno, co o něm ví. Znají se velmi dobře, byli vyšetřováni ve 

stejné kauze Toky. Nelu zajímá všechno, co je ukryto pod hladinou. Na tomto se 

může profesně udělat a posunout se dál. Nepochybuje, že Píta rozpovídá? Bude 

ochoten mluvit? Nela znejistěla. Ještě má čas otočit to. Pít je osobitý druh 

chlapa. Poznali se za dramatických okolností v podivném ději na starém hradě. 

Nelu z té noci pronásledují dodnes noční můry a sama nedokáže usnout ve tmě. 

V noci se probouzí se strachem. Zase stojí slepá a bezmocná, čekající na svůj 

osud, obávající se bolesti. Pronásleduje ji každodenní pocit, že je něco mezi 

nebem a zemí, něco, co je mimo běžné vnímání a měla by to poznat. Tu noc na 

starém hradě se jí dotkla smrt. A pak něco víc. Jen kouskem, jen drobně, ale 

trvale. I o tom si chce dnes povídat. Ale až později, prvně práce! Pít jí může ty 

odpovědi dát, pokud bude chtít. 
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Už poznala, že umí být vlídný, ale taky rezolutně nedostupný. Umí být vtipný i 

sarkastický a pak najednou napsat „Jdu spát,“ když ho komunikace na dálku 

přestane bavit. Několikrát ji takto nechal a prostě napsal „Dobrou!“ Jako dárek 

k narozeninám mu poslala velmi intimní fotky. Byla ve flirtovací náladě. Ležela 

večer sama v posteli, chtěla ho podráždit a pochlubit se novým tetováním těsně 

nad klínem. Vyfotila se. Detail byl jak okvětní plátky růže. Je pěkná i tam, 

konstatovala potěšeně. Odeslala WhatsApp s věnováním a čekala na odpověď. 

Žádná nepřišla. Pít na ně vůbec nereagoval. Nic, nula! Mučila se ve studu a v 

představách, kde se ty fotky objeví, jak s nimi naložil. Nadávala si. Další dny se 

mu neodvážila napsat. Pak jí on poslal sms. „Bylo to pěkné. Jsi tam pěkná, asi 

bych neodolal. Jo, a neboj. Smazal jsem to okamžitě. Dík za přání.“ Nikdy víc se 

k tomu už nevrátil. Žádný necudný návrh, který by mohla odmítnout a tím 

vyrovnat své čekání. O to víc ji přitahoval. Projela levou zatáčkou příliš rychle. 

Vjela do pravé, pneumatiky zapištěly. Zablikalo ESP. Jen tak tak udržela auto na 

silnici. Vyhoupla se na horizont. Po pravé ruce míjela školu, zapnula blinkr, 

odbočila doprava. Stopadesát metrů, pak doprava a hledej bílej barák. Tak jí to 

Pít napsal. Cítila sucho v ústech. Jazykem si přejela rty. Chuť rtěnky jí podivně 

dodala sebejistoty a uklidnila. Ještě pár desítek metrů. 
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Škoda, že si nemohla vzít kameru a rovnou točit! Jenže to by jí Pít zcela jistě 

vykopl! Šlápla na brzdu před bílým domem. Pečlivě zaparkovala vedle černé 

octávky. Zkontrolovala si nabití mobilu, který zároveň sloužil jako diktafon. 

Ucítila drobnou nervozitu v oblasti žaludku. Jen moment, než zmáčkla zvonek.   

Klapot dámských podpatků se rozléhal místností. Prezidentova dcera se 

pohybovala zleva doprava, rudá vzteky a s uplakanýma očima. Už dloho ji tak 

nikdo neponížil. Že poměr s Kovářem nikam nepovede, to jí bylo od začátku 

celkem jasné. Brala ho mnohem víc jako spojence, než jako milence. Občasný 

sex v některé z ložnic lánského zámku, to bylo spíše jen opakované zpečetění 

obchodního partnerství. Když jí ten číšník z vinárny zavolal, že Kovář 

s Vincentem něco chystají na jejího otce, vzala to celkem v klidu. V politice 

pořád někdo, něco, na někoho chystá. A její otec se vždycky dokázal ubránit 

sám. Pak potkala osobního tátova lékaře a ten jí sdělil, že si prezident musí více 

odpočinout. Že v jeho věku se projevuje pozvolna únava. Ano, použil to slovo 

únava. Když nechápala, řekl jí to natvrdo. Obává se stařecké demence.Okamžitě 

provedla opatření. Ta zpráva neexistuje. Je strašně těžké přijmout, že otec je 

starý a bude co nevidět dementní. 
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Řadou povzbuzujících prostředků ho udržovali v pracovním tempu velmi často, 

ale že se to projeví na játrech i na mozku tak rychle, bylo nepříjemné 

překvapení. Potřebovala se uvolnit. Pozvala Kováře do méně využité části 

lánského zámku. Zavřela za nimi dveře. Klekla si před ním, chtěla mu rozepnout 

kalhoty a vzít ho do pusy. Uvolnit se, oddat se, cítit převahu chlapa. 

Potřebovala to. Obvykle si to užila nikým nepoznána na Vincentových orgiích. 

Jenže teď se chtěla zbavit především stresu. Ten parchant ji odstrčil. Brala to 

jako hru, trochu tvrdší sex měla ráda. Zvládala ho dávat i přijímat. Násilím mu 

ho chtěla vytáhnout. Povedlo se jí to. Vzala ho do pusy. Oddala se mu a on nic. 

Vůbec nic. Byl pořád stejně, prostě neztvrdl. Znovu ji odstrčil, zapl si zip a pak 

řekl tu větu. „Radši bych dal svojí budoucí bývalé, než tobě. Víš, koho šukám. A 

té se ty, protekční chuděrko nevyrovnáš.“ Praštila ho, pustila se do něj pěstmi. 

Vyřvala na něj, co jí řekl ten pingl z vinárny. Kovář ji vzal za ruce, sevřel jí je. 

Plivla mu do obličeje. Pustil ji, hodil ji jako použitou štětku na podlahu. „Zabiju 

tě i toho druhého! Můžu Vás nechat oddělat oba!“ zařvala na něj hystericky. 

Otočil se, zahrozil jí prstem jako malé holčičce, které se nikdo nebojí. Pak 

odešel z místnosti. Doufala, myslela si, že ho po zbytek dne nepotká. Skoro do 

něj vrazila v sekretariátu. Neovládla se. Ten drobný nepořádek v časovém 

harmonogramu zítřejšího dne byla jen malá záminka, aby mu připomněla, že ho 

její otec má na seznamu lidí, které může a bude velmi brzy postrádat.  
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Hádku přerušil až její táta, když nakoukl do sekretariátu se slovy „Koho to 

plísníš, Kaťuško?“  Přechází po místnosti a přemýšlí, kdo mohl být ten druhý. 

Ukázala pinglovi několik fotek, dala mu 5000 všimného, ale nevěděl, kdo to byl. 

V nádobce na vizitky nikdo, kdo by přicházel v úvahu, vizitku neměl. Kdo to 

může být, šlapala jako lvice v kleci zleva doprava místností. Až se to dozví, zničí 

Kováře, toho nevděčného hajzla. Potáhnou i s tou právnickou mrchou. Oba 

s holou prdelí, jako sem přišli. Nedaruje mu to. Nenávidí ho. Zabije ho! U té 

myšlenky se pozastavila. Patricka Rotta někdo oddělal. Kdyby ten někdo oddělal 

Kováře, co se může stát? Určitě by dokázala připravit souvislost. Ti dva se znali 

a jeden byl větší špína, než ten druhý. Ne, má lepší myšlenku. Oddělá tu mrchu, 

která mu vlezla do postele.  

Která se jí pořád plete pod nohy. Dostává tady z Hradu zakázky a peníze. Balík 

peněz. Měla by jim líbat prdel a třást se, aby nebyla nahrazena. Katka se 

zastavila. Přemýšlela, jestli by si ji dala. Občas si dříve sex osladila kamarádkou. 

Zvláště takové, co měly rády něhu a bolest ji vzrušovaly!  Už dlouho, tak dlouho. 

Ale nesměla. To uniklé video z jedné párty stálo jejího tátu milion korun, aby 

z toho nebyl skandál. Její otec jí to velmi často připomíná. 
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Musela mu slíbit, že se to už nestane. Proto se spojila s Vincentem. Nějakej svět 

čar ji nezajímá. Orgie jsou jen pro uzavřený okruh lidí. Vše je v maskách, 

bezpečné, za vyzrazení jsou velmi kruté tresty. Nebo alespoň slyšela, že Vincent 

se nebojí zabít! Ta představa ji dostala znovu na rozhraní. Sex a uražená hrdost. 

 Zavolá Vincentovi, zeptá se ho, kdo dnes mohl být v té vinárně s Kovářem. 

Zvedla ze stolu mobil. Klapání na pár sekund přestalo. Vedle v místnosti ležel na 

kavalci postarší svalnatý chlap. Šedivé vlasy, snědá opálená tvář, na opasku 

policejní odznak. Plat a výsluha policajta, byl jen malinký zlomek jeho příjmu. 

Byl osobní řidič prezidentovy dcery, vlastně ochránce rozmazlené holčičky 

zvyklé dostat všechno, co si zamane. Vůbec si nedělal hlavu z místa, kde se 

nachází, nebral ohledy na starý nábytek. Nohy v drahých, ručně šitých 

mokasínech hodil pohodlně na stolek z 18. století. Zavřel oči, pohodlně se 

uvelebil. Vyloudil vleže dlouhý pšouk, vzápětí tvrdě usnul. 

 BMW 2002 Ti svou prostou krásou a silným motorem bez katalyzátoru zcela 

jistě nepatřilo do moderní doby. Bylo surové, brutální ve své jednoduchosti.  
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Klimatizace - otevřené okénko. Servořízení - na co? Chlap má mít svaly. 

Posilovač brzd s ABS. Jsi řidič? Tak si poraď. Bylo neuvěřitelně pravdivé, proto 

ho Rendy miloval. Čisté železo, bez moderních vychytávek. Pokud jsi ho chtěl 

řídit, musel ses podřídit tomu stroji. To byla podmínka. To auto za tebe nic 

nevyřešilo. Náhon na zadní kola, motor vepředu, koncepce skvělá a pružná na 

suchém asfaltu. Za mokra nebo na sněhu čirá zábava. Proto Rendy to auto 

miloval. Bylo čisté a poctivé, mělo své schopnosti i své limity a neslibovalo víc, 

než dokáže. Sešlápnul plyn až na podlahu. Ručička tachometru vyletěla ke 

stošedesáti kilometrům za hodinu, volant se rozkmital, přenášel do dlaní 

nečekané rázy. Lehce ubral, večer bude muset ještě pracovat. Staví si nový 

dům. Jako kaplan ve věznicích potkal nejrůznější lidi. Opravdové grázly i 

nešťastníky. Nedělal mezi nimi rozdíl. Vždyť kniha knih říká jasně, „Kdo se 

povyšuje, bude ponížen.“ Zprostředkovávat Ježíše a Boží slovo právě tam, kam 

nikdo dobrovolně nechce, bral jako své poslání. Naslouchal neuvěřitelným 

příběhům, na oplátku dával naději. Svět není takový, jako by si sám přál, je ale 

dílem Boha a musíme to tedy přijmout. Bůh naplnil každou mou potřebu, usmál 

se. Tu duševní měl dnes naplněnou po okraj. Někdy má pocit, že by už více 

nesnesl. O víkendu byl v malé vesnické Charitě sloužit lidem, kteří byli potřební. 
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Byl požádán drobnou stařenkou o ,,poškrabání na zádech“. Jen drobná 

prosbička nebýt proleženin a boláků plných hnisu. Udělal to rád. Vyděsilo ho, 

když stařenka dodala zdráhavě. „Vždyť se pečlivě umyjete.“ Zastyděl se, 

pohladil ji po bílých řídkých vlasech a naslouchal jejímu příběhu. Ta žena byla 

válečná ošetřovatelka, prošla s armádou Ludvíka Svobody od Kyjeva až do 

Prahy. Odtáhla spoustu vojáků přímo z fronty. Sama byla dvakrát raněná a 

takové ženy by se měl štítit? Smutné, každý z nás je Ježíšem milován.  

Žít takto naplněn, to byla Rendyho volba. Modlí se za svého děda i sám za sebe. 

Jeho děd skonal podivně, tak jak podivně žil. Ne vždy byl věren Bohu. Boj mezi 

dobrem a zlem se děje v každém dni a Rendy se cítí být vojákem na straně 

pravdy. Tma, zlo - můžeme ho nazvat Ďábel, už dávno prohrála.  

Jen občas vystrčí růžky tam, kde může, kde jí to lidský strach dovolí. Bible říká, 

že to je padlý anděl. Rendy cítí kousek tohoto neřáda v každém z nás. V náhlých 

potřebách, v úskocích a ve lži. Lhát blízkému člověku je jedno z nejtěžších 

provinění. V žaludku mu zakručelo. To nevadí, drží půst už několik dní. 

 

Pije pouhou vodu, přesně jeden litr denně. Snaží se posílit své duševní 

schopnosti. 
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Nikomu o tom půstu nevypráví, považuje to za nepatřičné, stejně tak by 

nikomu nesvěřil důvod půstu. Modlí se za šestnáctiletou dívku ve Zlatých 

Horách, kterou uchvátilo temno. Strach tě oslabí, tvoří závislost a závislost 

přivede démony, s démony nemoc!  Pokud by o tom začal vyprávět, byl by za 

blázna. Za uprchlého chovance, který svůj rozum zakotvil ve středověku.  

Ta dívka je skutečně posedlá. Je uzamčená v podivném světě. Jak to vyjádřit 

mluvou dvacátého století? Přemýšlel, je plná strachu, oddává se bolesti, jizvy 

na rukách i jinde na těle ji usvědčuji. Z okolního světa vnímá jen negativní 

energii. Deprese se tomu říká moderní mluvou. Roky bere prášky, je to 

k ničemu. Dnešní doba hledá jednodušší řešení než víru, než citovou investici 

do proseb, do spojení energií a sil. Víra se nezakládá na lidské moudrosti, ale na 

Boží pomoci! Ježíš nám všem krví ukázal cestu. Svou vlastní láskou, vírou, silou 

a odvahou obětovat se očistil tento svět. Před dvěma tisíci lety vykročil a pozval 

nás k sobě. Je smutné, že i dnes existují lidé, kteří pochybují. Je jednodušší říct, 

to nejde, nevěřím, nebo hledat ten správný prášek až do sebeotrávení. Zdá se 

to snažší, než najít lásku k Bohu, k sobě a jiným lidem. Vlastně se není čemu 

divit, vše se dá zneužít a katolická církev si udělal z víry byznys a z věřících ovce. 

 

Ani toto zneužití, neruší správné použití. A nemusíš to dávat na obdiv. Modlit se 

je lepší v koutku a tiše, než okázale veřejně. Pracuje s různými lidmi, různě 

inteligentními a vzdělanými. Často jim musí vysvětlovat velmi prostě slova a 

jejich významy z jazyku knihy knih. Vězení nazývá zkouškou, aby zdůraznil jeho 

dočasnost. 

Vysvětluje svým posluchačům tím nejprostším možným jazykem slova Bible, 

vlastně ji překládá, aby pochopili. Vírou získají svobodu duše, když tělem jsou za 

mřížemi. 

Každý jeden, který dojde k tomuto poznání je v očích Rendyho zachráněn. Má 

šanci na změnu. Co bylo před přijetím Ježíše je zapomenuto, alespoň ve vztahu 

k Bohu. Spravedlnost lidská je daleko krutější. Život je velmi prostý. 

Žádej, konej a dávej potřebným, pak ti bude dáno. Kdo zdesetinásobil svou 

prací své jmění, bude stonásobně odměněn. I toto podobenství najdeš v Bibli 

v příběhu svěřených hřiven stříbra. Rendy dnes nemá mimo svých knih nic. O 

vše přišel při požáru domu, který způsobili lidé z Legie. 
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Je to jen momentální stav. Stejně jako vždy je úspěch či neúspěch jen stav dané 

chvíle, zítra to bude opět jinak. Motor BMW je hnán do kopce ve vysokých 

otáčkách. Horizont. Na okamžik zahlédl Sovinec, než mu jej skryly větve stromů. 

Za pár minut bude doma. 

Martin zahnul do spleti uliček na Bílé Hoře. Na malý okamžik zahlédl jednu 

z věžiček letohrádku Hvězda. Jen na pár sekund, než mu výhled zakryla další 

řada rodinných domků. 

Právě tady tekla krev 8. listopadu 1620 a tady to prosrali žoldáci vedení českými 

stavy. „Je prý ctí až na dno zůstat pod prapory, mít duši nestydatou a mozek 

bez ceny,“ vzpomněl si na písničku Karla Kryla. Ulice Moravanů, tady někde to 

musí být. 

Mezi Šéfem a Veteránem zuří tichá poziční válka a tady má své, před 

rozvodovými právníky utajené soukromí, jeden z Veteránových lidí. Pár dní 

tomu věnuje. 

Zmapoval to tady a dnes Kováře navštíví. Z očí do očí. Je naprostá iluze, že lze 

být v dvacátém století anonymní. Dobrej policajt najde každého. 
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Neukryješ se, stačí si udělat širší okruh a jít směrem do středu, trpělivě 

realizovat. Projít elektronickou stopu, napíchnout telefon, pár dní sledovat, ve 

finále zbývá jen neustále utahovat smyčku. Musíš být moc dobrý, abys unikl. 

Právě tady, na okraji, mimo kamerami detailně sledovaného středu města, 

můžeš získat iluzi většího soukromí. Pouhou iluzi. Je to nesmysl. I tady si tě 

najde ten, kdo bude skutečně chtít. Ten dům si opakovaně prošel, zná každý 

detail, zajistil si plány ze stavebního odboru. Běžná policejní rutina. Projít si 

místo a znát zvyky obyvatel, realizovat. Jednou se ho ptal jeden novic, co budou 

dělat, kdyby muž, pro kterého šli seděl na záchodě. Martin ho ujistil, že tomu 

tak nebude. Srát ten člověk chodí pravidelně v 6:15 a teď už je 6:30. Až tak 

detailně má zmapované své klienty. Jak říkal lidem, které měl rozpracované. 

Podíval se na hodinky na přístrojovce. Čeká ho dlouhý večer, možná noc. Ta 

právnička  je nebezpečná. Zákeřná tvrdou prací pro kohokoliv, kdo hodí na stůl 

bankovky. Zbohatlá coura, doma nijak čistotná, spíš šmudla. Spodní prádlo 

pohazuje po celém draze zařízeném baráku. Myšlením spíše chlap. Když má 

periodu spotřebuje spoustu prášků. Pere jí nějaká Ruska jednou za týden. Ta 

mu pomohla s osazením odposlechů, zpět do Sojuzu se jí nechtělo. 
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Ten hradní panák Kovář jí nestačí, ani mentálně, ani jako chlap. Zveřejnění 

odposlechů z jejich hovorů by byl skandál. Nechutné slyšet ho jak škemrá. Má 

prst na nevysychajícím prameni státních peněz, tak bývá jednou za čas 

připuštěn. Martin odstavil auto na okraj k chodníku a nechal běžet motor. 

Před sebou měl rozcestí, podíval se za sebe. Nespokojeně zavrčel. Neměl 

optimální úhel. Sáhl na ovladač a nastavil si zpětná zrcátka. Prevence, rutina. 

Ničeho se bezprostředně neobával, taková železná košile, co se vyplatí nosit. Za 

poslední dobu se hodně změnilo, už není jen analytik z policejního prezídia. 

Rozhlédl se kolem. Žena by chtěla rodinný domek právě v takové čtvrti. 

S trochou štěstí ho brzy mít bude, pokud se tedy vrátí domů a srovná si to 

v hlavě. Spokojeně se protáhl.  Šéf mu nabídl příležitost, která se neodmítá. 

Milion už pro něj dávno není nepředstavitelná částka. K tomu slušné postavení 

za zády Šéfa. Patří momentálně v pravdě nejmocnější hráče na vnitru.  Stal se 

z něj poradce ministra vnitra, spíše jeho hlídací pes. Ve své gesci má inspekci 

policejních sborů, policajty nad policajty. Opticky má nad sebou ministra a 

tabulkově policejního ředitele. Jenže koho ten zajímá, ušklíbl se. Narovnal si 

záda a zakroužil hlavou, má zatuhlé krční svaly, únava, nahromaděný stres.  
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Někdy nespí dlouhé minuty nad ránem. Propadá obavám a smutku. Oslabuje ho 

vědomí, možná svědomí i prázdná postel jeho ženy v ložnici. To kvůli ní se 

zaprodal, je z něj žoldák a slouží! Kdysi pomáhal a chránil, normální policejní 

služební číslo. Šéfův voják plní příkazy a má se dobře. Pokud by tak fungovala 

státní služba, byl by šťastný státní zaměstnanec. Jenže to je pičovina! 

 

Pro jistotu si zkontroloval pečlivě vyčištěnou zbraň. Miluje řád, miluje pořádek. 

S tím k policii šel. Jenže vnitro, to je jeden velký bordel. Nějaké zákony, pořádek 

a řád je jen iluze! Celý život má nad tebou někdo moc, protože má o jednu frčku 

víc. Co z toho. Žiješ jen malinko nadstandardně placen, do důchodu jdeš dřív 

než ostatní, zajímavé je služné. Ale skutečné prachy se točí jinde. Našel si své 

místo. Co na tom, že tak trochu na druhé straně. Dostává příkazy, ty splní, je 

odměněn. Nemusí přemýšlet, kam patří, ví to. Účel světí prostředky. Zamyslel 

se, kdy přešel na druhou stranu. Bylo to při řešení případu starého Webra.  

Podala si ho složka, které teď šéfuje, policajti nad policajtama. Zažil výslech. 

Martin dostal otázky, na které musel odpovídat pořád dokola. Aby tu noc přežil, 

soustředil se na jednu pavučinu v rohu výslechové místnosti. A to měl štěstí. 
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Nikdo mu nenašel drogy v autě nebo dětské porno v počítači. Dvě velmi 

oblíbené možnosti likvidace nepohodlných lidí. Tu zábavu mu zařídil právě starý 

Webr. Starý drban, pedofil a zmrd. Vrátil mu to o pár týdnů později. Webra si 

podal. Nikdy nebyl tak brutální, nikdy proti sobě neměl při výslechu tak 

odolného chlapa. Šest hodin se s ním musel srát, než ho zlomil. Starej, odolnej, 

opravdu extra odolnej parchant. Tu část výpovědi o penězích ve Švajcu si 

natočil Martin jen na svůj mobil. Předal informace, dostal obálku. „Dárek“ na 

dovolenou. Prachy, letenka, pětihvězdičkový hotel, zaplacená chůva pro děti. 

Manželka byla tenkrát šťastná. I sex byl jiný. Nikdy by ji nepožádal o to, co mu 

sama ochotně nabídla. Nejlepších deset dní v životě. Poprvé se cítil dobře 

ohodnocen. Měl pocit, že svět je konečně spravedlivý, že si ho někdo opravdu 

váží. Jak málo stačilo. Do té absolutní ligy se dostal ve chvíli, kdy sejmul Rotta. 

Proud myšlenek přerušilo pípnutí mobilu. Obrazovka se rozsvítila. Budík, hodina 

H. Zařadil rychlost a rozjel se. Jen pár desítek metrů, z pod nedovřených 

rolovacích vrat na něj vykukovala známá SPZ na Mercedesu S. Na dvorku 

zahlédl odcházet mladou ženu od nové Panamery. Pěkně drahá hračka. 
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Zaparkoval, protáhl se, v naprostém klidu znovu překontroloval 

neregistrovanou zbraň. Sevřel ji v dlani. „Morituri te salutant, morituri te 

salutant!“  

Přítomnost ženy provoní pokoj. Banalita, která mě napadla před minutou. Nela 

s hlubokým talířem na klíně pomalu natáčela na vidličku špagety. Žádný zázrak, 

posypané parmazánem a s olivovým olejem. „Jednoduché, ale strašně dobré,“ 

ochutnala. Jen se ukloním, vařit celkem umím, přijala pozvání na večeři.  

Naposledy jsem takto vařil Anně – funebračce jen pár týdnů zpět. Vztah 

nekončil nijak dramaticky, umíral postupně v poklidu. Odešla touha, opilost 

vášnivého sexu. A nepodařilo se ji ničím nahradit, naše světy byly příliš 

vzdálené. Já nehodlal žít život ctihodného spolumajitele pohřební služby a Annu 

zbytečně stresoval můj život rally a mé vnímání světa i neochota bát se každého 

prdu, přizpůsobit se šedému průměru. 

Prostě jsem nebyl ten správný typ pro ambiciózní ženu, řádnou daňovou 

poplatnici a to bez ohledu na to, že jsem ji dokázal v posteli přivést pokaždé 

opakovaně k vrcholu.  Možná právě proto jsme se stále méně jeden druhého 

brali vážně, až nebyl důvod spolu trávit čas. Uvědomím si, že neposlouchám 

Nelu. „Prosím, promiň, co jsi říkala?“ „Ptala jsem se na Ronalda Webra, vy dva 

se přece dobře znáte? Ptala jsem se na to úmrtí z loňského roku, tu mrtvou 

holku přimáčklou na zeď. U toho jsi byl, ne?“ Stále ještě myšlenkami ve svém 

světě přitakám. „Ano, známe se,“ zarazím se. Vzpomínka na Nanu ve mně 

zapne alarm i překročí můj práh bolesti. O tom se vážně nechci bavit. Nela se 

vyptávala, byla ve svém živlu. Sytá jídlem, hladová po informacích. „Co mi o 

něm můžeš říct?“ Bavím se tím, jak má pocit, že ze mě něco vydoluje. Nemám 

chuť ji hned vyhodit na ulici. Mám si s ní chvilku hrát? Ne, budu upřímný. „Nelo, 

vůbec nic ti o něm neřeknu. A rád bych tento hovor považoval za uzavřený! A 

tobě holka radím, jdi od toho pryč. Nezasahuj do toho, netahej na svět mrtvoly, 

nech to spát!“ Pokud jsem byl zvědav, proč se ohlásila zrovna dnes, odpověď 

byla nasnadě. Ženská rafinovanost narazila na starého vlka. Přijela, najedla se a 

chce pár informací ze života Ronyho. Pak zamává z okýnka. 

Já nebudu její zdroj! 
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 Naštvaně prohodím. „Jdu umýt nádobí.“ Vezmu jí z rukou prázdný talíř. Myčku 

sice mám po předchozích majitelích, ale nevidím důvod ji používat. Ty dva talíře 

a jeden kastrol zvládnu během minuty. S utěrkou v ruce se postaví vedle mě. 

„Nelo, jdi od toho pryč, smrdí to!“ Vzala do ruky talíř, jemně ho otáčela 

v prstech, precizně ho osušila. „Píte, já už dělala takové věci. Pokud se bojíš o 

mě, tak zbytečně.“ „Myslíš?“ Podívám se na ni. „Pro strach měla uděláno i 

Nana, to je ta holka přimáčknutá autem. Víš, na co jsem přišel? Nelze 

zmáčknout restart, když se něco takového stane! Prostě jsi dead a tím to končí, 

holčičko!“ Velmi vzdorovitě se na mě podívá, „Já nejsem holčička, už dávno ne, 

Píte. V práci mi říkají Ledovka. Víš proč? Protože vydržím víc, než chlap!“  

O malinko víc bouchne talířkem o stůl. „Nelo pochop, je to nalajnovaný. Je 

jedno, jestli jsi holčička nebo žena, tady se hraje bez rukavic a sorry, prostě na 

to ženský nemáte. Je dost hnusný dívat se, když z vás trčí střeva!“ Další silnější 

klepnutí talířem o desku stolu. „Jenže lidi mají právo vědět,“ nenechám ji větu 

dokončit. „Ne! Prostě ne, Nelo! Je jedno jestli je Rony můj kamarád nebo čurák, 

kterému bych rád natrhl držku, ale rally je můj, náš svět. Je to naše věc a naše 

zem! 
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Vždycky nás nejvíc kritizují ti, co stojí mimo a nemůžou v tom autě zařvat. 

Risknout to, je svoboda a náš sport. Za poslední roky v něm přibylo udavačů, 

policajtů, šmejdů všeho druhu. Pořád jsme pod drobnohledem. Pokud se něco 

stane, lidi z tvé branže nechají na obrazovkách proudit potoky krve. Pokud je to 

všechno, co jsi chtěla, fajn. Můj postoj znáš a teď zůstaň nebo vypadni, je mi to 

jedno.“ Otočím kohoutkem, zastavím vodu, nádobí umyto. Nela mlčky odloží 

utěrku. Nemíním si komplikovat život. Jak se rozhodne, je na ní. Utřené talíře 

uložím do skříňky. Zapomněl jsem za jídlo poděkovat! Nedělám to vždy, ale 

pokud poděkuji Bohu, chutná mi to nějak lépe. Slova díků vyslovím alespoň teď 

opožděně, v duchu. Stojí opřená o kuchyňskou linku. Její dokonalé tělo 

v upnutých riflích ostře kontrastuje se starou ošumělou hranou skříňky. Zatím 

tady nic nerenovuji, nejsem si jistý, jestli zůstanu nebo dům prodám a půjdu 

dál. Nemám vztah k majetku, nelpím na něm. Až příliš si uvědomuji, jak snadno 

o něj člověk může přít. Neodolám a podívám se jí do klína, kde upnuté kalhoty 

dělí drobná drážka. Zřejmě se mračím příliš nebo si všimne, kam směřuje můj 

pohled. Kousek couvne, opře se zadečkem o stůl. „Píte dobrá, už ani slovo o 

Ronym. Už se tě nebudu ptát.“ Do skleničky jí naliju pár kapek červeného vína. 

„Ochutnej.“ Přiloží skleničku ke rtům, na okraji zůstane rudá stopa po rtěnce. 
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„Dobré,“ opraví se. „Výborné, o Ronym se bavit nebudem, ale proč ten sport 

vlastně děláte? Co je na rally tak opojné? 

Co z toho máte? Sport se dělá pro prachy, vám nikdo nic neplatí, podstupujete 

to celé a ještě za to platíte. Ani se vám to nikdy nevrátí.“ Má smysl se bavit 

s holkou oblečenou od paty k hlavě ve značkovém o něčem takovém, jako je 

odvaha, touha a čest? Pokusím se. „Je to vášeň Nello. Držet plyn, letět po úzké 

cestě, na hraně. Netušit, proč to auto na ní ještě drží, veden diktátem jiného 

blázna. To se nedá dělat pro peníze, to je čirá vášeň. Neumím to jinak popsat, 

ale dokud v tom tu vášeň cítíš, má smysl to dělat! Jsi svobodný, je jen na tobě 

kolik ze sebe tomu dáš. Vy holky to máte ještě o level dál, dáváte do toho cit. 

Auto má jméno, každý prožitek je plný emocí. Pokud ti rally dává potěšení a 

pocit štěstí, má smysl to dělat! Vstáváš s tím, že běžný den přejde, je to 

epizoda. Za týden se zase závodí. Máš to v sobě jako oheň a ten si musíš 

udržovat. Jak to jednou odejde, prostě je to pryč a těžko to znovu najdeš. 

Povolíš nohu na plynu, napíšeš si zatáčku s brzdama do rozpisu, kterou bys jindy 

projel naplno. Už nemůžeš vyhrát! Nevím, jestli ti to dává smysl. Těžko se to 

vysvětluje někomu, kdo v tom neseděl. Je to hodně o životě a s trochou smůly i 

o smrti. Jsme si všichni rovni!“ Nela sedí mlčky, v dlani ohřívá sklenici. „Dobře 

Píte a jaký to má smysl?“ 
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Na to neznám odpověď. Řekl jsem jí, co cítím, znovu jsem si otevřel v sobě svůj 

problém. Už nejsem ochoten se zabít pro kalíšek. Dospělost stojí za hovno! 

Ušklíbnu se sám nad sebou. „Po smyslu se neptej, když jde o vášeň!“ Nechce se 

mi dnes už nic vysvětlovat. 

Vejít nepozorován do domu bylo nesmyslné. S vědomím, že jsi natáčen se ale 

můžeš chovat přirozeně. Rozmístění kamer znal. Vchod hlídají dvě bezpečnostní 

kamery, byl na to připravený. Rozhlédl se. Pár sekund počkal, prošel kolem něj 

prošedivělý, dobře stavěný muž. Klidnou chůzí zmizel v ulici za rohem domu. 

Nikde nikdo. Lehce zmáčkl zvonek a současně sáhl na kliku branky. Povolila. 

Bylo otevřeno, vstoupil. Jen drobná, nepatrná agresivita, záminka ke konfliktu 

s Kovářem, kterému se to samozřejmě nebude líbit. Znali se osobně. Jednou ho 

měl na výslechu, tedy byl předvolán v rámci šetření zneužití dotací. Za Evropské 

fondy stavěl sjezdovku na místě, kde snad nikdy nebylo víc, než centimetr 

sněhu. 

Bylo to jen malé klepnutí přes prsty. Samozřejmě, prošlo mu to.  
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Dostavil se společně s velmi drahými a nepříjemnými bratry, advokáty z Brna. 

Celé to trvalo možná deset minut, než za nimi v kanclu zůstal jen pach mixu 

několika pánských parfémů. Další porážka pro tenkrát nadšeného policajta. 

Mohl tu pečlivě vypracovanou složku, která už dávno nebyla žiletkou, hodit do 

koše.  Dneska bude pozice jiná, oba mají oficiální základní příjem jako 

zaměstnanci státu, ale Martin tady za stát nejedná. Jen pár kroků po žulou 

dlážděném chodníku, čtyři schody, je u dveří. Parkovací místa jsou z boku 

domu. Právě tam zahlédl před několika minutami ženu. Samotného Kováře 

neviděl, ten je asi v domě. Ucítil vůni dřevěného uhlí, linula se společně s 

kouřem zpoza rohu domu. Nebylo tam vidět přes profesionálně osázenou 

zeleň. Martin se prošel po pěstěném, nedávno položeném koberci trávníku. U 

rohu zastavil. Ze zvyku, z obezřetnosti nakoukl za roh. Kovář byl otočen zády.  

 

 Věnoval se zpracování potravin, podle množství tak pro dva lidi. To bylo dobré, 

zřejmě neočekával na grilování návštěvu. U nachlazeného vína v kyblíku stály 

jen dvě sklenice. Znovu si překontroloval zbraň v kapse. Kovář byl přeci jen 

bývalý voják. Ne v misích, obyčejná kancelářská krysa zabývající se inventarizací 

a správou majetku ministerstva obrany. Před jméno si může psát JUDr. 
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Ten si spíš koupil, než vystudoval. Běžná praxe v zlatých devadesátých. Ta dáma 

u Panamery, to je jiné kafe. Jedna z prohnaných, arogantních, prominentních 

pražských právniček. Maká pro Hrad a kancl má kousek od ruské ambasády. 

Nedotknutelní ve svých světech. A v tom je jejich síla. Právě proto je dnes tady. 

Jen ukázat, že ví, kde je hledat, narušit jejich soukromý vysněný svět. Bude to 

tak tvrdá hra, jak bude třeba. Martin se zhluboka nadechl. Tak jdeme na to! 

Vykročil zpoza rohu, přiblížil se neslyšně k muži u grilu. „Dobrý večer, pane 

Kováři,“ schválně nepoužil oficiálni titul. „Mně prosím ten steak propéct na 

medium rare.“ Oslovený muž sebou škubl. Překvapen, pohoršen, zvedl 

obracečku v ruce na obranu. Okamžitě Martina poznal, o tom nebylo pochyb. 

První dojem, první sekundy jsou zásadní. Kdo teď získá situaci pod kontrolu, 

bude mít převahu v dalším jednání. Jen na okamžik se v Kovářových očích 

objevila obava. Nebo strach? Co zase kurva prasklo, kdo po něm jde? Ale pak 

mu došlo, že to by ten policajt nepřišel sám. V tom bude něco jiného. Když 

nebude dnes večer spát v CPZetce, není důvod se bát. Uklidnil se. „Maso mám 

jen pro dva a vy ten druhý nejste, pane strážmistře!“ Schválně zvolil nejnižší 

hodnost, na kterou si dokázal vzpomenout. Přitom pátral v paměti, co o tom 

policajtovi ví.   
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Moc toho není. Dělal někde na hospodářské, bezvýznamný, řadový nešťastník, 

kterého dokázal před lety za pár minut usměrnit. „Majitelka domu je shodou 

okolností právnička a myslím, že vám velmi rychle vysvětlí, jakou bylo chybou 

sem vstoupit. Ať byl váš důvod jakýkoliv!“ „,A co takhle ochrana vašeho zdraví? 

V tom by také neshledala dostatečný a oprávněný důvod? Vždyť náhlým 

odchodem pana Rotta se Vaše bezpečnostní situace zhoršila. Ukázalo se, jak 

jsou lidé křehcí.“ Kovář se na něho podíval lehce vyděšeně. „Jste tady oficiálně 

nebo soukromě?“ vyštěkl prezidentův muž. „Jsem tady s posláním. Dneska vás 

nezatknu, ale to neznamená, že se to nestane v budoucnu! Mám Vám jen 

připomenout uzavřenou dohodu.“ Kovář vzal do ruky mobil.  „Zavolám 

policejnímu prezidentovi. Předpokládám, že si pro vás rádi pošlou zásahovku!“ 

Martin se usadil do pohodlného křesla. „To udělat můžete, bude tady za pár 

minut, ale věřím, že výhodnější bude se na to vysrat úplně!“ Z francouzského 

okna s tácem v ruce vešla na zahradu přitažlivá třicetiletá žena. Ten luxusní 

model, který má v hlavě kalkulačku a mezi nohama čtečku kreditních karet. 

Luxus sám a vše má svou cenu. Vzduch ovoněly tři kávy. Zřejmě poslouchala pár 

minut za závěsem. Pozdravila a nerušeně pokračovala. „Mirku, tento pán je 

hodností plukovník, ale to není tak zajímavé. Ve volných chvílích pracuje pro 

Šéfa. Myslím, že bude rozumnější si ho poslechnout, ten telefon schovej. Káva 

pro Vás, pane plukovníku.“ Odložila tác na stůl a zamířila k Martinovi. Ten vstal 

a přijal podávanou ruku. „Dobrý večer, paní doktorko.“ Vzala si svůj hrnek do 

pěstěných prstů. „Myslím, že vás tady nechám o samotě, pánové. Až bude 

maso hotové, zavolejte na mě, budu v domě. A chci ho jen na povrchu spálené, 

uvnitř syrové a krvavé. Bavte se pánové, mám svou práci a prosím klid. Toto je 

slušná čtvrť.“ Martin ji nemohl nechat odejít, potřeboval ji na očích. „Paní 

doktorko, vaše společnost je tady stabilizujícím prvkem. Prosím, posaďte se. 

Zůstaňte zde, je to žádoucí a nutné!“ Pochopila. Usedla do jednoho z pletených 

křesel, pohodlně přehodila jednu pečlivě oholenou nohu přes druhou. Z krátké 

sukně vykoukly opálené stehna, na nich nepatrné jamky celulitidy. Hned 

upoutaly Martinovu pozornost. Není dokonalá, kdysi byla, už ne! „Mám na vás, 

pane poradče, vlastně jen jednu otázku a věřím, že znáte odpověď. Pak ihned 

odejdu. Kdo motivuje pana prezidenta, kdo mu radí kroky vůči našemu 

společnému příteli Šéfovi?“ Kovář se skláněl nad roštem, kam položil velmi 

drahé T-bone steaky. Nedařilo se mu soustředit se na práci kuchaře, nebyl si 

jist, jestli maso osolil. 
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Ještě jednou vzal do ruky solničku s hrubou mořskou solí, párkrát ji protočil nad 

každým kusem masa, pak ji odložil. „To jsou dvě otázky a o ničem takovém 

nevím. Jde tady jen a pouze o vzájemné nepochopení.“ Stále skloněn nad 

roštem vzal do ruky váleček s pepřem. Martin upřel svůj pohled do očí 

právničky. „Nepochopil mě, paní doktorko. Nepochopil vážnost mé otázky? 

Prosím, přeložte mu ji!“ Vzal ze stolu ostrý nůž, až se žena přirozeně odtáhla.  

Martin položil na desku okurek, zručnými tahy ho krájel na přesná, stejná 

kolečka. Mlčení rušilo jen praskání tuku na roštu. Všichni tři věděli, že někdo 

promluvit musí. A ten kdo promluví první, prohrál. Kovář vzal do ruky teploměr. 

Jen tak bezmyšlenkovitě ho zapíchl do masa. Potřeboval něco dělat, soustředit 

se, nedokázal odhadnout, co všechno Šéf ví a co si jen ověřuje. „Je to 

prezidentova dcera.“ Podíval se na právničku, ta lehce přikývla hlavou. „Je to 

prezidentova dcera. Vadí jí představa, že je Šéf u jejího otce velice vysoce 

hodnocen.“ Zvedl ze země balík pryskyřicí vonících dřevěných prken, základ 

budoucí podlahy. Rendy stoupá po schodech, zhluboka dýchá námahou, do půl 

těla vysvlečen. Po zádech mu teče pot, ještě dvě tři otočky a má pro dnešek 

splněno. Protáhl se vchodovými dveřmi, pak ještě na štorc druhými. Vydechl, 

když opatrně položil balík na zem. S úlevou se narovnal. Ze sklenice na stole se 

napil hlt vody. Tak jedeme, další várka. Otočil se, vykročil znovu tam a zpět 

stejnou cestou. To, co dokázal svou zručností si opravil sám. Otázka 

přesvědčení mnohem víc, než peněz. 
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Tady na horách si lidé ještě pomáhají. Do zimy chce mít hotovo. Stavbě věnuje 

každou volnou chvíli. S pomocí Boží to nebude jen domov, bude tady místo 

setkávání. V Kroměříži několikrát navštívil klub La-vi-na (Láska-Víra-Naděje). 

Takové místo by tady chtěl vybudovat. Na spáleništi toho starého vybudovat 

nové! Bude to útočiště pro ty, kteří potřebují na pár dnů někde složit hlavu. 

Najdou tady útočiště a zázemí. Právě sem bude zvát přátele, své bratry, kteří 

stejně jako on věří v Ježíše a odmítají vzdát se svobody, volnosti a práva se 

rozhodnout jak sloužit víře. Ve svobodě je síla! Bude to i místo setkávání pro 

potřebné, pro lidi, kteří nebudou mít kam jít. Jeho poslání je šířit slovo Boží.  

Děkuje tím Bohu, že přijal jeho ženu. Možná by si před ním katolický kněz 

odplivl, kdyby ho viděl s vlasy staženými do culíku, špinavého, zarostlého, 

vousatého chlapa. Možná by mu nenaslouchal. Přesto se cítí ve své víře silný. 

Vždyť je psáno v listu Korintským: Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu 

nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co 

mělo přijít, ale podstata je v Kristu. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu 

nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství... 
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Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako 

byste ještě žili ve světě: „Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to nesahej!“?  

Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé. Rendy 

je přesvědčen o svobodném rozhodnutí každého člověka, kterou cestou chce 

jít, chce-li žít ve víře, vnímat její svobodu. A v tom je víra krásná. Ježíš nám dal 

svůj život, vzal na sebe naše pochybení, naše slabosti. Dar milovaného Božího 

syna lidem a ten si máme hýčkat v srdci. Nejhorší a nejsmrtelnější lidská emoce 

je strach, ten probouzí beznaděj, zabíjí. A stačí tak málo. Vnímat Boha, hledat si 

k němu cestu, naslouchat. Není čeho se bát, stojí při nás na moři či v letadle, 

když víš, že tady na zemi ještě nemáš splněno své poslání, ještě jsi nedokončil 

svůj úkol. Pro mě je součást cesty znovu vystavět tento dům. Položil na zem 

další těžký balík dřevěných prken. Odměnil se dalším douškem vody. Ještě 

jednou tam a zpět. To už dá, usměje se. Námahou ho pálí lýtka, cítí odřenou 

kůži na rameni. Každý z nás si nese svůj kříž. Někdo s vírou, někdo bez víry. 

Pořád je to cesta. Rozdíl je v tom, jestli jdeš sám a nebo ve dvou s Bohem. 

Poslední balík odložil k ostatním, vzal do ruky prázdný džbán. Čistá voda je dar. 

Na třesoucích se nohách sestoupil po schodech, pár kroků a mohl položit džbán 

do proudu vody vytékající mezi kameny. 
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Stačila jen chvilka trpělivosti, napil se ledové čiré tekutiny. Džbán zvedl nad 

hlavu, zbytkem se polil. To je pecka! Měl chuť zakřičet, tak byla ta lázeň ledová. 

Protřel si mokré vlasy a vousy. Začíná se smrákat, udělá si k jídlu pár vajíček, 

přečte si pár stránek bible. Dneska půjde brzy spát. Se džbánem v ruce se vrátil 

do domu. Vstoupil místem, kde byly a v budoucnu budou vstupní dveře, prošel 

chodbou. Zatím má k dispozici pouze jedinou místnost, v ní žárovku na stropě a 

dvouplotýnkový vařič.  

 

Nechal na pánvičce rozpustit nakrájené kousky špeku, pak na něj rozklepl tři 

vejce. Trochu soli ještě ze solničky vydoloval, pepře měl dost. Vytrvale míchal 

na pánvi žlutobílou hmotu, po chvilce zhutněla. Vypnul vařič, pánvičku 

s vaječinou položil na stůl. Z kůrky chleba odstranil stopy plísně, pak si ukrojil 

silný krajíc. Bezvadná večeře. Člověk toho k životu až tak moc nepotřebuje. Je 

potomek starého šlechtického rodu, poslední v řadě. Pokud nerozhodne Bůh 

jinak, možná má v hluboko genech zapsáno vědomí, jak majetek málo 

znamená. Bohatství je nepodstatné, jednou je a pak zase není. To, co zůstává 

není o majetku, je to o cti. Pustil si book, přidal pár vět z Bible do svého příběhu 

na sociálních sítích. Dělal to každý den pro své přátele, pro jejich posílení. Zaujal 

ho článek k volbám o vlivu sociálních sítí na rozhodování davu. Před očima se 

mu mihla nevýrazná tvář muže z toho rána po noci, ve které se jeho dům změnil 

ve spáleniště. Ten muž ovlivňuje a tvoří veřejné mínění, davy z ulice se chovají 

podle jeho pokynů. Vrtí  psem, ne ocasem. Lidé se prostě nemění. On stojí 

v pozadí a hraje si se stádem. Stejnou hodnotu měl i Goebbels pro Hitlera. 

Manipulace s davy je umění. Cílem je vytvořit kult národního hrdiny, jakéhosi 

spasitele, na kterého si je možné sáhnout. A toho bude dav volit! Druhá tvář 

onoho muže je zakryta maskou. Grand kontur má svou skupinu, která ovládá 

sociální sítě, zcela mu oddaní členové Legie – Lože temna. Na první pohled 

absurdní, obrovskou, nebezpečnou sílu zla, která je ukrytá pod hladinou mimo 

životní realitu běžných lidí. Nikdo si neumí představit, jakou sílu Lože má, kolik 

lidí je jí absolutně oddáno, kolik lidí zničí pro výstrahu ostatním. Svědectvím 

jsou jen krátké články v novinách o nepochopitelných úmrtích. Rendy otevřel 

Bibli. Jeho pohled upoutal text Židům „Není dost času, abych vyprávěl o 

Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jiftachovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. 
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Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali 

tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti, 

stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců.“ Nadechl se, znovu si 

přečetl nahlas ten krátký odstavec. Hledal v něm to, co je napsané mezi řádky. 

Bible často obsahuje skrytá sdělení, proto tu knihu miluje. Jedno 

z nejcennějších je „Najdi odvahu mít víru ve své určení, vykroč na cestu, pracuj, 

nevzdávej to, věř! Udělej maximum a zbytek nech na Boha! “Potemnělý starý 

kostel. Děsivý, spoře osvětlen svícemi, dvě až tři stovky lidí v podivném 

vzrušení. Společně, zřetelně s ozvěnou opakují slova zasvěcení Abaddonovi. 

Potvrzují své zasvěcení temnu a zlu. Té síle, která se rozpíná kolem nich, která 

je dělá silnými a výjmečnými. Ježíš chce duši, Abaddon krev! Masky a pláště, 

hrozivá dekorace zajišťuje naprostou anonymitu. Uprostřed davu stojí na svých 

hranách pentagramu zvolení kontuři, pět vyvolených všemocného Grand 

kontura. Ten stojí u oltáře. Tuto noc zasvěcuje třináct noviců. Dle starého zvyku 

mu jsou oddáni na milost a nemilost. Osm mužů a pět žen. Jednomu po druhém 

bez rozdílu pohlaví přiloží na krk ostrý nůž. Je to zkouška víry. Drží jim na 

pulsující tepně ostří nože, přičemž oni odříkávají stanovenou formuli odevzdání 

se… Bez přeřeknutí, bez nepřesnosti, zaváhání. Za to je může Grand kontur 

okamžitě odsoudit. 
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Vincent je v této roli opilý svou mocí. U každého vykoná přesný slabý řez jako 

varování. Ta trocha krve setřená hrotem nože, dost na to, aby se novic 

podepsal prstem, jež otisknul na pergamen Listiny zasvěcení. Listina je ukryta, 

nepřístupná cizím očím. Jsou tam všechna jména přijatá v tomto chrámu 

ukrývaná desítky let. Až do momentu otisku před přijetím mohl být novic bez 

důvodu zabit nebo jen poslán pryč, zavázán mlčenlivostí, pod pohrůžkou smrti 

ujištěn, že bude jen kořistí. Novicky ženy patří konturům. Novicové muži musí 

vyčkat na oslovení některou ze starších členek. Nesmí se vzdálit od oltáře po 

celý dlouhý večer. Pokud by to porušili, mimo znak pentagramu jsou kořistí.  

V dřevěných klecích z našedlých prken u paty Grand konturova trůnu jsou podle 

zvyku umístěny ženy vybrané ke zplození Abaddonova dítěte. Jen Grand kontur 

ví, že v jedné z nich, v nejbližší čtvrté, je Veteránova dcera. Sedm měsíců sem 

dochází a poslední čtyři si Katka tuto část užívá. Teď čekají připraveny na 

čtyřech jako kočky, v pase upevněné do klády, ruce i nohy v železných 

objímkách pout. Zatím vyčkávají. V masce, přikryté pláštěm. Jejich čas teprve 

přijde. Muži ve čtyřech řadách připraveni přistupovat k ženám po jednom, 

dokud jim budou stačit síly. Stále dokola, jeden za druhým. Otrokyně na lodích 

křesťanů putujícících do Svaté země tento svůj úděl vydržely týden.  

Pak byly mrtvé nebo ještě polomrtvé hozeny do moře. Takto se plodí ďábel! Ti 

dole tomu věří. V těle jim proudí směs extáze a alkoholu, Vincentův zlepšovák. 

Vše má svůj přesný řád. Grand kontur dbá na jeho dodržení. Přísadou je droga, 

která se pálí ve svících. Slouží k uvolnění a mystickému zážitku. Dav slouží 

temnu a droga uvolňuje mozek, vytváří obrazy. Její složení zná pouze stálý 

výrobce svíček a Grand kontur. Tajemství, které se předává od jednoho Grand 

kontura k druhému, od umírajícího k následníkovi. Vincent v roli Grand kontura 

přechází od jednoho k druhému. 

„Prosím velkého Abaddona o pevnou ruku. Jsi-li hoden, přežiješ. Pokud ne, 

umřeš,“ odříkal u každého tradiční formuli. Tak rád by nejednou řízl hlouběji, 

viděl stříkat krev. Podříznout hrdlo před stovkami očí, co by to udělalo s Legií? 

Ti, co zde dnes jsou, to je jen vrcholek, špička organizace, kterou ovládá. Je jich 

několik tisíc, ale tak velké shromáždění už v českých podmínkách připravit 

nelze. 
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Oddaní stoupenci, obrovský potenciál pro jakoukoliv politickou myšlenku. 

Manipulace je tady snadná. Co on řekne, to udělají, poslechnou. Je to převzatý 

princip katolické církve oblečený do černého. Málem se pousmál. Pod maskou 

si to mohl dovolit, ale i tak oči všech jsou na něj upřeny. Obřad přijetí se chýlí ke 

konci. Sundá plášť z těch nevěst velkého Abaddona. Orgie, které nastanou, jen 

spojí tento dav! On provede první vstoupení. Je to jeho právo. Jen s jednou 

vyvolenou, až do konce. Pak odkráčí zpět na svůj trůn. Tady nahoře je přeci jen 

lepší vzduch. Vincent nemá rád to ranní bolení hlavy po fetu. Kdysi měl problém 

být mužný před tolika lidmi. Díky Bohu za chemii. Za tabletku, která mu 

bezpečně pomůže! Zůstane sedět na svém trůnu, ostatní kontuři dle zvyku 

zajistí pořádek násilím, pokud je to nutné i kopanci a bičem. Obvykle dojde 

k nějakému znásilnění a podobnému neštěstí. Vyřeší se uvnitř komunity. 

Pravidla Legie jsou mocným nástrojem. Vincent vykročil k Abaddonovým 

nevěstám, stáhl plášť z jedné po druhé. „Budou vaše otrokyně, vezměte si je, 

jen co vykonám své právo ve jménu….!“ Ženy jako klisny upevněné ve svých 

postrojích. Cítil bezpečně svou erekci, díky Bohu za pilulku. 
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Vybral si tu prostřední, Katku. Byl na ni zvyklý. Přistoupil k ní, pozvedl svůj plášť. 

Překvapivě snadno do ženy vstoupil, tak byla vzrušená. Za pár minut předal své 

poselství. Zvedl ruce nad hlavu, na povel zahořely nové, tlustší černé svíce. 

Sladká vůně pomalu zaplní chrám. On svůj úkol splnil. Spustil plášť a otočil se 

k davu. „Tak jako Ježíš byl syn Boha, tak děti, které dnes zplodíte, budou patřit 

našemu vládci. Muži, bratři, konejte a přistupte k těmto nevěstám našeho 

vládce. Velký Abaddone, přijď mezi nás. Teď jsou vaše!“ Ustoupil k oltáři zpět 

na své místo, k vřavě se otočil zády.  

Chrámem se rozléhalo sténání žen. Celé to nádherné zvířecí bláznění měl ze 

svého místa jako na dlani. Kdyby tak Veterán věděl, co dělá jeho dcera. 

Sledoval, jak limitovaná pohybem přijímá muže, jak je ta děvka úchylná. Neví to 

on a neví to naštěstí ani Šéf. Už zase na něj myslí. Vincent se uvolnil. V roli 

Grand kontura odložil běžné starosti. V reálném světě se hraje o spoustu peněz. 

Šéf chce schůzku a chce výsledky. Ještě teď v noci pošle pozdrav všem Šéfovým 

fandům na FB „…Zdar lidi, kdo z vás pečuje sám o rodinu? Chceme pro vás něco 

udělat! Ozvěte se nám…“ Běžná akce. 
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Žádostí dorazí tisíc a on vybere jednu nebo dvě, které vyzdvihnou. Získají tím 

politické body. Čert vem Veterána na Hradě. Někde v dálce tušil osvícený 

Pražský hrad. Kdyby bylo všechno tak snadné, jak to vypadá! Skrytě si prohlídl 

telefon. Šéf určitě ještě pracuje. Přepnul si mobil z režimu letadlo, pár minut 

počkal, než mu naskočí všechny zprávy. Nic, dobrý. Strčil telefon zpět do kapsy. 

S nezájmem koukal na běsníci davy pod sebou. Když jsme u toho hradu, tak na 

Sovinci mám nevyřízenou záležitost, nikdo z těch dole o tom neví, ale právě tam 

byl Grand kontur poražen a ponížen Bohem a jeho služebníkem Rendym. 

Ponížil ho vnuk Vincentova předchůdce v Legii. Jednou zaplatí za prohru, kterou 

tam utrpěl. Za mrtvé bratry, kteří tam spočinuli v zemi. Tu vzpomínku nedokáže 

vytěsnit. Má vztek na Rendyho, který se z lovené oběti stal lovcem. Právě v té 

chvíli se rozhodl. Poskytne Abaddonovi oběť. Zápalnou oběť k usmíření. 

Sleduji plamen. Nela dopila další skleničku. „Dáme si ještě láhev?“ navrhne. 

Zavrtím hlavou. „Já už si nedám, asi ti nachystám spaní. Teď už těžko někam 

pojedeš.“ Stáhla tu láhev skoro sama. Co ji trápí, že tak chlastá? Sedí 

poskládaná v křesle s koleny u brady. „A jo, ty vole!“ plácne se s úsměvem dlaní 

do čela. „Tady mě asi nikdo nevyzvedne, tady nemáte taxíky, že jo?“ 
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Zavrtím hlavou. „Tady lišky nedávají dobrou noc a nejezdí tady taxíky!“ „Proč 

žiješ v takové prdeli?“ „Protože je mi tady fajn,“ odpovím a zvednu se ze 

sedačky. Cvrnkne palcem nohy do prázdné láhve za stolem. „Přines ještě jednu 

Píte, prosím,“ zažadoní. Asi se potřebuje zkalit, bude jí blbě. „Rána jsou tady 

nejpěknější, Nelo. A ty ho zjevně propásneš.“ Ze stojanu v chodbě vytáhnu bez 

většího výběru další sedmičku červeného.  

Pečlivě ji otevřu. Hrdlo zbavím korkového špuntu, přičichnu k němu - voní. 

Švestka, koření, nádhera! Doliju sklenici s otiskem rtěnky, svoji nechám 

prázdnou. „Opravdu nebudeš?“ „Ne, děkuji, ráno si chci jít zaběhat. Je sobota, 

mám volno. Ty můžeš spát. Cestou zpět ti vezmu něco k snídani v místním 

konzumu.“ Ve vedlejší místnosti je jedna velká postel. Je tam taky chladno, 

zavřu okno. „Chceš něco na spaní?“ Jen zavrtí hlavou. „Mám něco na převlečení 

s sebou. Zajdeš mi do auta? Ne teď, než se osprchuji. Stačí, když mi půjčíš větší 

ručník.“ „Připravím ti to.“ Zapnu v koupelně elektrický přímotop, otočím pákou 

baterie. Teplá voda tady chce trpělivost. Musí se čekat deset, dvacet minut aby 

byla dokonale horká. Baví mě to omšelé vybavení domu, baví mě ta skromnost. 

Ten dům je opotřebovaný jako já. Ještě drží po hromadě, ale jizvy a rány už jsou 

na něm znát. I tak je mi milejší takového bydlení, než vyvoněná drahá klec u 

Anny funebračky. 
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Ještě jsem se s tím pořád asi nesrovnal, čumím na sebe do zrcadla. Vlastně to je 

reakce na přepych, který mi k žití připravila. Byla to kastrace pohodlím. Úplně 

se zbláznila! Všechno směřovala k tomu. Budu si tě oblékat, budu si tě živit, 

budu si tě řídit. Mlč a poslouchej paničku, vrť ocáskem a budeš se mít dobře. 

Jako odpočinkový režim na pár dní to bylo fajn, ale dlouhodobě by mě to stálo 

penis! Takový pocit jsem z toho měl a s obrovskou úlevou jsem jí nechal složený 

na stole nový oufit. Tričko a kraťasy Tommy Hilfiger. Možná jsem tím odvrhl 

bezstarostný život, ale mně se vážně nechtělo! Dechem se lehce mlží zrcadlo. 

„Pojď, už ti teče teplá!“  zavolám do vedlejší místnosti. Slyším klepnout sklenici 

o stůl. „Ručník máš tady,“ukážu na čistou hromadu. „Ty si sám pereš?“ „Ne,“ 

zavrtím hlavou, „kamarád má prádelnu.“ „Jsi strašně samostatný, Píte.“ Luskne 

mi prsty před obličejem s rošťáckým úsměvem, hodí po mě klíče od auta. 

Skočím jí pro bágl. Položím ho na postel v ložnici, dnes jejím pokoji. K přerodu 

sedačky na nouzové dvoulůžko stačí jen několik málo hmatů. Za minutu mám 

natažené prostěradlo. Pyžamo si nechystám, nepotřebuji ho, stačí čisté tričko a 

trenýrky. Na přikrytí bude fajn spacák. Zhasnu lampičku, která dávala světlo. 

Proud tekoucí vody v koupelně ustal, pak slyším proud v umyvadle. 
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„Drhne si zuby,“ usměji se. Dalších patnáct minut se neděje nic. Pak zaslechnu 

jemné zvonivé zvuky proudu. „A čurá jako princezna,“ řeknu jen tak nahlas do 

přítmí pokoje. Projde kolem mě, zabalená do ručníku. Snažím se nasát její vůni. 

Zvyk starého prasáka, posmívám se sám sobě. „Dobrou, Píte,“ popřeje mi. Do 

ložnice nezavře dveře, slyším šustot látky, pak už je klid, zhasne. Nevím, kolik 

jsem toho naspal, otevřu oči, z vedlejší místnosti slyším vzdechy. Zaposlouchám 

se, pláč? Proč, do prdele? „Nelo, co ti je?“ Nic. Rozsvítím lampu, jdu se tam 

podívat. Ta televizní dravá vlčice tam leží schoulená a uplakaná. „Co ti je?“ 

Zeptám se a posadím se na okraj postele. Zavrtí hlavou. „Nemůžu spát. Od 

Sovince nemůžu spát ve tmě. Bojím se, Píte!“ Myslela jsem, že to přepiju. 

Obvykle se to podaří. „Tak nech svítit lampičku.“ Přijde mi to jako rozumné 

řešení problému. Usměji se a pohladím ji. Nevím, jestli to co říká je pravda nebo 

je to jen kombinace ženskosti, vína a herectví. Zvednu se. Jsem utahaný a 

rozbitý, potřebuji se vyspat. „Nech si svítit lampičku a dobrou,“ pohnu se ke 

dveřím. „Píte, co se tam vlastně stalo?“ „Jdi spát, nic zásadního. Dobrou noc!“ 

„Už jsem se na to ptala Rendyho, taky mi neodpověděl, Píte.“ „Tak asi není o 

čem povídat, Nelo.“ „Tak jo, Píte, vy jste v pohodě a já se bojím, já nemůžu 

spát, bojím se tmy, vrací se mi to, slyším ty zvuky Píte!“ 
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Nehodlám se otočit ani odpovědět. Vůbec nevím, co bych jí o tom řekl. „Milá 

Nelo, jen tak jsem v tu noc oddělal dva lidi, kteří tam měli karneval v maskách?“ 

To je tak blbý, že by se i této pravdě možná smála. Nedovolím si emoce. Pokud 

mám usnout, musím být v klidu. Bože, ty víš, nebyla to má vůle…    

„Nemáme příliš času do večeře. Maso bude velmi brzy hotové. Hlavně ho pro 

mě neudělejte příliš, mám rád chuť krve. A víte co,“ těší se, „mám hlad.“ Martin 

sebejistě natáhl pod stolem nohy a zasunul ruce do kapes. Pro tento moment 

ovládl situaci. Lehce hvízdl. „Hej, probuďte se! Opakuji otázku. Šéf bude 

vyvolen nástupcem Veterána, bude schválen východem, je to tak? Bude pro 

východ partnerem, hlava země? Slyšíte? Je tak pan prezident rozhodnutý?“ 

Martin zvyšoval hlas na mlčícího Kováře. V napjaté atmosféře se právnička 

pokusila zvednout z křesla. Policista výstražně zvedl ruku. Přísné gesto doplnil 

dotekem prstů. Sáhl jí na koleno. To stačilo. Omluvně se usmála. „Paní 

doktorko, v klidu, on to zvládne. Nenechám vás odejít, nezlobte se. Povídejte 

mi. Převzala jste kompletní hradní právní zastoupení, to býval job Patricka 

Rotta. Jaké to je, už jste dostala první palmáre?“ Ušklíbl se výsměšně. „Tedy 

soudím podle Panamery.“ Pávnička se k němu naklonila právě tak, aby vnímal 
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její vůni a mohl jen nepatrně nahlédnout do výstřihu. „Pane plukovníku, mám 

předepsanou trpělivost! Věřte mi, já odpověď na vaše otázky neznám, já vám 

nepomohu.  

Já se nedostávám za zavřené dveře. Nemám k nim klíč, prostě nemám!“ 

Vzdorovitě se opřela. Policista se nevzrušeně ponořil do křesílka. Že by právě 

ona v této zemi nemohla otevřít nějaké dveře? Usmál se. „Tak to vám 

nevěřím.“ Hovor umlkl.  

Každý soupeř byl ve svém rohu. Kovář vypadal malinko hloupě v kuchařské 

zástěře. „Maso je hotové,“ položil před Martina čistý nahřátý talíř s obrovským 

kusem masa. Okřikl přemýšlejícího Kováře. V obavách porušil společenský takt, 

první měla být obsloužena dáma. Po pár minutách dal stejně velký i stejně 

propečený kus masa mlčky sedící ženě. Chvějí se mu ruce, zachytil. Je to ten 

slabší článek. Kovář přisedl ke stolu. Na talíři na povrchu zcela spálený flák 

masa. Nevypadal, že by měl na něj chuť. Zatím žvýkal kousek bílého chleba 

namočeného do šťávy. „A co vy?“ zeptá se ho policista. „Máte rád více 

propečený, tak dobrou chuť.“ Martin si podal pečivo. „Paní doktorko, dovolte, 

abych vás přesvědčil o své dobré vůli. 
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Mám na dně svého šuplíku kauzu Obora Lány. Připomenu. Zakázka za 400 

milionů, několikrát převyšující reálnou cenu. Tak zhruba pětkrát 

nadhodnocená. Pan Kovář jistě ví, figuruje tam jedna z jeho firem. Stejně jako 

vy jistě víte, že se části realizace chopila firma vašeho otce. Tak trochu rodinný 

podnik za státní prachy. A já ji nechávám ležet stále na dně, padá na ni prach. 

Přeji vám dobrou chuť.“ Počkal, až slova zapůsobí. Kovář se docela viditelně 

zachvěl. Lehký pohyb nohy u právničky. Je daleko sebejistější, těžší soupeř. 

Reagovali oba, takže trefil do černého.  

Nechá je zrát. Může se najíst. S chutí si uřízl propečený okraj. Sousto bylo 

výtečné, šťavnaté, opravdu velmi drahý kus masa. Pár minut jedli v klidu. „Co 

tedy chcete, plukovníku, pokud máte podezření, proveďte úkony v trestním 

řízení. To je vaše povinnost! Pokud ne, dobrá, dnes jste naším nezvaným 

hostem. Povečeřte s námi, pak třeba jděte do prdele,“ vyslovila rezolutně 

právnička. Samozřejmě věděla, že všechny podpisy a tím pádem pochybení jsou 

na Kovářově straně. Její otec si to vysoutěžil, transparentnost nikdo 

nenapadne! Na ní je poněkud nevýhodná a jednostranná smlouva, kterou 

připravila pro stát. Koho to zajímá? To smete se stolu! Žena odložila příbor, 

z talíře pečlivě kouskem bílého chleba vytřela šťávu, směs krve, koření a tuku…  

Na další část konverzace, zvolila arogantní, sebejistý tón. „Najedl jste se 

zdarma, tak poděkujte a vypadněte!“ Martin v poklidu odložil příbor, ulomil si 

poslední kousek chleba, zbytek odložil. Blížilo se finále! Potřebuje jméno 

člověka, který je v pozadí komunikace Veterán - Šéf. Člověka, který ovlivňuje 

Veterána. Někoho, kdo si vodí jeho dceru na nitkách, poškozuje pozici Šéfa. Kdo 

to je? Zavládlo mlčení. Martinova jistota: je nemožné, aby nevěděli. Otázku 

položil správným lidem! „Chápu, netušíte, nemůžete vědět vše,“ pokusil se 

polechtat jejich ego. U stolu nastalo chvilkové uvolnění. Pár sekund. Je čas na 

poslední dějiství. Policista velmi tiše vyslovil. „Když teď oba umřete, kdo pro vás 

bude plakat?“ Sáhl do kapsy a položil na stůl dva náboje s plochou špičkou.  

Poklepal prstem. „Toto vás docela potrhá, nebudete hezká. Pokud se blbě 

trefím, není to hned. Bude to dlouhá a ošklivá smrt. Stačí jeden pro vás,“ dal 

náboj na stůl před právničku, „a druhý tady pro pána z Hradu.“ Položil náboj 

k druhému talíři. „Mám pokyn dělat, co bude nutné. 
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 Můžeme spolupracovat. Nebo umřít?“ Usmál se. „Chci to jméno. Nebo ta 

jména!“ Bylo řečeno vše. „To přece nemůžete, vždyť vás dostanou. Budou tady 

vaše otisky, máme kolem domu kamery,“  začal panikařit Kovář. V následující 

sekundě zvrátil sotva polknutou večeři. Nechutné. Martin v něm dokázal 

vyvolat strach. Byl jeho. Strach je přenosný, přitvrdil. Už nevysvětloval, jen tiše 

vyprávěl. „Myslíte, že někomu budete stát za vyšetřování? Ne, budete 

nahrazen. Jde to rychle, paní doktorka by o tom mohla vyprávět.“ Ty dva 

popravit nebylo nutné, nutné bylo je zlomit! Pokud mu řeknou, co chce vědět, 

budou muset kolaborovat. Už napořád. Nebudou mít cesty zpět. Zbývá jen 

počkat. Teď se to v nich mele. Kdo to položí první? Martin v tomto flow prostě 

plnil úkol. Plynule překračoval tu křehkou rovnováhu mezi žít v souladu se 

zákonem a mimo zákon. Opojný kousek moci! Ještě nedávno ležel držkou na 

prochcaném pražském chodníku. Dnes na něj nemůžou. Pokud přežijí, nebudou 

si ani stěžovat, budou mlčet. Ten spis v šuplíku je usvědčuje. Nemají na 

vybranou, mohou jen mluvit a přežít nebo mlčet a umřít. Obojí společně. Napůl 

to udělat nelze. „Nepřítele nemůžeš zabít napůl!“ prohlásil Churchil. Jsou to 

nepřátelé. Spíše chudáci, jen draze oháknutí drbani. 
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Nemají chodit mezi slušné lidi, patří do krimu nebo do rakve. „Asi nemá smysl 

ujišťovat se, že zůstane vše mezi námi, pane plukovníku,“ promluvila právnička.  

Martin se usmál. Kovář se prudce zvedl. Narazil do stolu, příbor spadl na 

zámkovou dlažbu. „Na co si to kurva hraješ? Jsi žoldák, prodal ses! Zkurvenej, 

prodanej policajt!“ Brečel, v očích měl slzy. Při každém slovu prskal. „Uklidni 

se!“ okřikla ho právnička. „Ty už taky zmlkni!“ otočil svůj hněv na ni. „To ty jsi 

stále nenažraná! Tak mu to řekni! Vždyť ty kurvy se sežerou navzájem, proč 

mám zhebnout já?“ Právnička mu vlepila facku. Zhroutil se. Brečel jako malé 

děcko. „Já nechci, nemůžu za nic!“ Martin už komunikoval pouze s ženou.  

„Takže kdo nám směřuje chod dějin? Ptám se naposled!“ Nápadně si sáhl do 

kapsy bundy. V prstech pocítil chlad zbraně. Nabitá a připravená k použití. „Paní 

doktorko, je čas. To jméno! Poslední minuta!“  
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Ticho a tma, občas netopýr. Nic nepřirozeného, vůně dřeva. Rendy ve svém 

klidu odpočívá po pracovním dnu. Láhev Holby položenou na schodu vedle 

sebe. Věže hradu, stěna opevnění se pozvolna ztrácí ve tmě. Zatím není zima. 

Klid a samota mu vyhovuje. Dovoluje přemýšlet. Na kolenou má položenou 

velmi starou Bibli. Sporé světlo žárovky osvětluje stránku. Čte. Ne, spíše vnímá 

staré stránky. Tu knihu zná nazpaměť. I tak v ní nachází a prociťuje stále znovu 

něco nového. Stačí najít část a on si doplní slova. Nahlas si je odříká, v duši 

procítí. Ne v tomto starém jazyce, v jazyce z Bible 21. 

 Efeským - „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“ 

Cituje zpaměti. Každý z nás pochybuje, pochybuje o sobě, pochybuje o jiných, 

bojí se a odsuzuje. Neustálé téma, věčné téma boj dobra a zla. Rendy z rodu 

zatracených našel sílu. Přešel z temné strany na tu, kde vládne láska, na stranu 

Ježíše. Chtěl by o tom promluvit se svým dědem. Chtěl by vědět, jestli došlo ke 

smíření. Přál by si to. Ten starý voják byl nejhodnější a nejmoudřejší děd jakého 

si mohl Rendy přát. Miloval ho, dělili se o chléb. Vyprávěl mu příběhy, otevíral 

svůj pohled na svět, předával moudrost. 
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S trpělivostí o vnuka pečoval a s láskou ho vychoval. Snad mě chtěl chránit 

v komunistickém systému, když mě zavedl do Legie. Zajistil mé zasvěcení, uvedl 

mě vlastní rukou. Chci věřit, že to bylo pro mou chranu. Sáhl si muž na hranu 

vousů, přejel bříšky prstů malou jizvu.  

Jaký by to mělo smysl, sloužit zlu? Než postavit se většímu zlu, které tady 

vládlo! Proč jinak? Zvedl pohled vzhůru. Jsi tam? Odpovíš mi? Je tam Klára, 

moje žena? Je to už několik let, kdy sama umřela. Nebyl u toho, leč tuší, čím 

byla hnána, když skočila dolů z útesu do moře. Byl to trest pro něj a ona 

zaplatila pozemským životem. Promnul si oči. „Bůh požehná tomu, komu chce. 

Není proto zlý. Zkoušky jsou stupně, které musíme zvládnout pro cestu vpřed. 

Co pro mě chystáš, pane Ježíši? V lidském světě jsem nezranitelný, díky tobě 

nejsem osamocený, jakou mi dáš naději, jaké máš pro mě poslání?  Z velmi 

staré bible, kterou našel v domě po sudetských Němcích jeho děd, vypadl 

přeložený list papíru. Otevřel ho. Hlášení o úmrtí vojáka wehrmachtu. 

Předepsaná, cyklostylovaná, jen hodnost a jméno vojáka dopsáno psacím 

strojem. Feldwebel Herbert Devulder.  Stejně jako datum 3.11.1942 a podpis 

velitele. Pod natištěným Hail Hitler major Schrader. Německá důkladnost a 

chlad. Muselo být hrozné tyto dopisy denně podepisovat a rozesílat rodinám. 

Definitiva s razítkem! Adresát frau Marta Devulder. Možná právě ona ten list 

vložila do bible, možná se modlila za svého muže a chtěla to poslední, co po 

něm zůstalo takto spojit s Bohem. Znal ten pocit. I jemu poslal koroner 

podobnou zprávu. Vložila ten list do Písma, okamžitě jako by s ní ten list 

splynul. Podivil se, tu knihu měl Rendy v ruce mnohokrát. Nikdy si toho dopisu 

nevšiml, nikdy nevypadl, až teď. Proč teď? Jaké znamení může být úmrtní 

zpráva dávno mrtvého vojáka. Jde o odpuštění? Nebo jde o to, že na válku a 

nenávist doplatí právě ti obyčejní lidé. Jejich rodiny. Kde je konec Němcům, 

kteří právě tady stovky let žili. „Pane Ježíši, jakou cestu pro nás chystáš?“ zeptal 

se Rendy nahlas do ticha noci. Pohladil obal Bible. Je důležité zavnímat a 

pochopit. Otevřel ji na náhodném místě, ten text zná v novějším překladu, začal 

recitovat. 

Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš 

zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům 

přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.  
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Je to varování? Je v ohrožení některý z jeho přátel? Nedokázal odpovědět. Je 

dětské představit si ďábla jako chlapa s rohama. Ďábel je všude a ve všem co tě 

omezuje a nahání ti strach, co tě zotorčuje. Podle Rendyho děda právě Hitler 

sloužil zlu a temnu, stejně jako Stalin. Jejich střet ukázal, že zlo nedokáže 

spolupracovat. Soupeří a ničí se navzájem. Řídí se egem a posiluje sobectví, ty 

nejnižší pudy. Proto nemůže nikdy vyhrát a získat vládu nad světem. Ježíš je 

láska a v tom je jeho síla. Láska je bezprostřední už z podstaty souznění. „Ať se 

děje vůle tvá a ne má, pane.“ V tom je přece řečeno vše o nesobectví, lásce a 

důvěře. Dopil lahváče, jako za starých časů. Víc neměl, no a co! Sedí sám a čeká, 

až bude dost unaven na usnutí. Opláchl se u pumpy už za světla, vyčurat se 

půjde kousek bokem ke vzrostlému stromu.  

V jedné místnosti má na dřevěném prknu levnou matraci a spacák. Co víc 

potřebuje? Tričko s dlouhým rukávem si nechá oblečené, nad ránem bude 

zima. Spát znamenalo zavřít oči. Za nimi dnes zahlédl dětství, domov, děda, 

hrad, partu kluků. Martin, Pít, neoddělitelná dvojice, další kluci. Tváře zná, 

jména už ne. Krátce usnul. Martin mu v mysli zůstal. Uviděl svou otevřenou 

dlaň směřující ke kamarádovi. Potřebuje pomoc? 
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Probudilo ho to. Než znovu usnul, pár slov se pomodlil. Vleže jen odříkal několik 

vět. Požádal o ochranu pro své přátele jmenovitě. Modlitba musí být přesná, 

pak má sílu. Poděkoval a požádal o požehnání. Znovu se probudil nad ránem, 

ještě byla tma. Procitl zcela, zachvěl se zimou. Tady v podhůří Jeseníků už 

začíná podzim. Naslouchal probouzejícímu se dnu. Přemýšlel, hledal jádro 

svého rozrušení. Nosit Boží slovo do míst, kam nikdo nechce Rendyho naplňuje. 

Vnímá, že to pomáhá, že tím někomu ulehčí osud a hlavně může pomoci 

vytvořit budoucnost. Stačí to? Není to málo, když může udělat víc? V části 

svého života cítí prázdno. Právě v té, kterou otevřel svou vzpomínkou z dětství. 

Syna nemá, chybí mu někdo, komu by mohl předat víru, předat zkušenost. Je 

poslední z dlouhého rodu, který má své kořeny ve středověké Francii 

v Toulouse a teď to má skončit. Dlouho si myslel, že to je dobře, že starý rod 

čarodějů má vymřít a teď si říká, proč by tomu tak mělo být? Od smrti své ženy 

měl obavy přizvat dalšího člověka do svého života. Cítil se především vojákem 

Krista. Ještě nedávno měl každý den v patách vlky z Legie. Nikoho nechtěl 

ohrozit, ale žít sám, to je taky projev strachu. „Máš v tom nejasno, Rendy,“ 

konstatuje do tmy. „Požádej a bude ti odpovězeno.“ 
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Opět si vzpomněl na dávno mrtvého vojáka wehrmachtu. Děti se rodí ve 

válkách. I v tom je kus odvahy. Listopad 1942 podle datumu a bojiště leží někde 

v ruské zemi.  

Tělo je ztraceno společně s jinými. Snad duše došla klidu. Násilná smrt je hrozná 

vždy a smrt vojáka není jiná. Nebolí míň než ostatní ani nedává větší smysl. I 

když je má válka jiná, stále je to válka a umírají v ní lidé. Dokonči svůj boj a 

v míru žij dál. Zasej semeno, až vzroste, dá úrodu 300krát. I to je psáno. Možná 

je toto odpověď na otázku, co dál.   

Domem brzy zavoní káva. Pak už bude chybět jen bábovka a byl by to domov. 

Před chvilkou jsem vstal z kanape. Ohřát si hrníček v mikrovlnce je můj zvyk, 

stačí dvacet sekund. Nela ještě spí a řekl bych, že po vzoru televizních hvězdiček 

to má na celé dopoledne. Ušklíbnu se, takto marnit den mě neláká. Otevřu 

mikrovlnku, sevřu porcelán v dlani. Já to mám prostě rád. Je to po pravdě jedna 

z mála věcí, která mě po ránu těší. Jinak jsou má rána pravidelně dosti 

bolestivá. Tělo mi připomíná předchozí špatné zacházení. Mám v plánu si jít 

zaběhat, protáhnout se. Pohyb překoná bolest! Tak jdeme na to. Pořád stejný 

ritual. V ruce mám mravence, ramena mě bolí, narovnám se. 
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Bude změna počasí. Moje tělo je dobrej barometr. Tak jo, už stojím rovně. 

Kafemašina je zahřátá na provozní teplotu, ohřátý hrneček na kafe položím na 

přístroj a zmáčknu start. Než káva nateče mám deset sekund. Zapřu se o pelest 

postele, rovnám se. Srknu kafe, dám si vodu, doplním tekutiny. Požvýkám 

tyčinku, ta mi dá cukry, hodím na sebe sportovní, lehce propocené oblečení, 

teď ráno termo, vyběhnu na ulici. Proběhnu se ke kapličce nad Brodem. 

 Za čtyřicet minut jsem zpět v ruce sáček s rohlíky a máslo. Rozhýbaný, zpocený. 

Jdu rovnou do sprchy. Nela už vstala, je ještě v ložnici. Projde do pokoje, hned 

zapne telku. Zprávy ČT24 - profesionální deformace. To já nedělám, proč si kazit 

ráno. Ranní zprávy. Nela zesílí zvuk. Super, to půjde líp. „Policie zasahovala 

v rodinném domku na Bílé Hoře.“ Zaposlouchám se. „Obětí neznámého střelce 

je ……….“ Opravdu ztuhnu, někdo oddělal vlivnou právničku a prezidentova 

člověka Kováře. Byla to poprava ránou do hlavy z bezprostřední blízkosti. 

Podrobnosti přinese až další vyšetřování. Tisková mluvčí Hradu odmítá spojitost 

s nedávnou vraždou právníka Patricka Rotta. Spláchnu nádobí, umyji si ruce, 

zastavím vodu. Střih. Nela stojí vedle mě, zírá strnulým pohledem na 

obrazovku, kde se nakrucuje silikonová blondýnka vedle nabušeného frajera. 
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Celebrita prý, hlasatelka zpráv. Žasnu nad tím, jak nedokáže složit jednoduchou 

větu. „Mluví jako indiánka!“ řeknu Nele. „Kurz rétoriky a nějaká inteligence by jí 

jen prospěly.“ Nela se otočí. „Píte, já chci být v Praze, tam se dějí takové věci a 

já tady trčím na Moravě. Mrtvá právnička a poradce prezidenta, to je story jako 

prase, šance dostat se dál a já ji takto prošvihávám. Jako celý svůj život.“  

V očích se jí objeví slzy. Otočí se ke mně, přitisknu ji k hrudi. Cítím vzrušení, 

jsem připraven. Jsem chlap svobodný a volný. Zbytek je na ní. Zaváhá jen na 

malou chvíli. Jsem osprchovaný, ona si ještě nestačila ani vyčistit zuby. Je to 

takové manželské ranní sexování. Voní přirozeně, jak ji Bůh stvořil. O to více mě 

přitahuje. Další kávu si děláme společně až kolem desáté dopolední.   

 

Číst denně noviny je jedna z položek daru lidství, která ti zůstane i v kriminále. 

O moc víc tu z pohodlí života nemáš, o to větší je požitek. Pár sekund 

zapomenout na omezený prostor cely, sednout si a natáhnout nohy. Máš 

jedno, jestli čteš bulvár nebo seriózní noviny. Obojí tě vytáhne ven za zdi 

baráku. Taky ti položí otázku. Jsi ještě člověk nebo jen zvíře v pasti? Můžeš 

ovlivnit a využít jen málo z toho, co se děje na druhé straně zdi. 
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Závidíš těm lidem venku, díváš se na svůdné křivky žen a bral bys každou, bez 

rozdílu. Myslíš na ty, co jsi měl a pak si ho vyhoníš. Reklama na cestovku. Pro 

tebe zbytečná nikam nejedeš, tím si můžeš být jist, jen ti to připomene místa, 

kde jsi byl a kam se teď nedostaneš. Pocítíš nenávist i ponížení zároveň. „Vy 

kurvy!“ vysloví jen tak mimoděk, aby si ulevil. Rony vydrží a vždycky je přečte 

celé. Tím zabaví mozek. Kombinuje, odhaduje další události. I tady v kriminále 

musí sval v hlavě trénovat. Hlavní strana, velké titulky, dvě těla pod plachtou. 

Vzbudí to zájem, emoce, najednou je zase hráč. Co se to venku děje beze mě? 

Lidé z blízkosti hlavy, právnička. Rony je znal oba. Přátelé - to ne, to je hodně 

nadnesené, rozhodně je nebude litovat. Někdo je oddělal! Ledy se hýbají a já 

tady hniju! Rott, Kovář, doktorka, všechno Ronyho podporovatelé. Všem občas 

vypral prachy. Vypadalo to bezpečně, lidi ze smetánky národa. Ten Švajc je jeho 

propustka, už aby to bylo. Kdyby ten chudák Lajos Bácz věděl, jak byl bohatý. 

Přesně z takto zvučného jména byly prachy uloženy. „Přežít a postavit se na 

vlastní nohy,“ to nevědomky vyslovil nahlas. Ano, tak to je, žádná loutka a 

hračka, on už ne! Podíval se na ty dva zákazníky patolky pod plachtou. Proč se 

po letech od Mrázka zase začalo tak často střílet? Všechno to věstí změnu. Kde, 

na jaké pozici? A kdy nastane? Od zlatých devadesátek se společnost s 

Veteránem na vrcholu žebříčku selektovala. Volení politici, státní úředníci, 

lobbisti a loutkaři (někdo by řekl mafiáni, ale ten výraz z duše nesnáší) se 

společně příliš neukazují.  

Spolupracují tiše pod hladinou, chtějí klid a vydělávat peníze.   Šustění drahých 

kostýmů a obleků už dávno překonalo dobu cvakání uzávěrů. Občas někdo 

zmizí. Z nižších vrstev, většinou jen proto, že nevěděl, kde je jeho místo a chtěl 

výš. Teď se zase střílí, na dlažbu padají hlavy z vrchních pater. A to je náznak 

revoluce, převratu. Přijdou noví a nezakrmení, budou mít hlad a nebudou se 

štítit ničeho. Ani toho, co už na dálku smrdí. „Kdo a kdy?“ Ptá se nahlas. Začnou 

se točit velký prachy ve všem, kde se prodává „ohřátý vzduch,“ ve všem, co 

nejde uchopit.  V reklamě, v politice, v pojistných podvodech, v lobbingu, ve 

státních dotacích. Hlavně, že se na tom bude dát vydělat. Každá taková krize je 

příležitost. V politice když padnou hlavy, tak jen proto, aby uvolnili své místo 

jiným. Volby jednou za čtyři roky pozmění jen partičku volených, ne loutkařů, 

kteří je vodí a naučili je nosit saka. Veřejný sektor je jeden z posledních 

absolutně volných loveckých revírů. Byznys zvaný politika, zlatý důl. Šéf měl 

vystavěnou pyramidu, po které dokáže šplhat. 
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Bývalé lidi z finančáku, které dostal na ministerstva, policajty, které dostal na 

prezídium. Rozdával štědře. Ze státního, z cizího, chytrý chlap. Byla by chyba 

následovat Patrickova příkladu a jít proti proudu. Šéf dostane to, co žádá. Rony 

už se v duchu vidí, jak obrazně pokleká a políbí prsten. Poděkuje, že se dostal 

ven mimo kriminál. Znají se, bude ten nejlepší spojenec pro další hru. Noviny 

odložil vedle sebe, zavřel oči. Kdo může mít zájem na změnách tak vysoko? Je 

to Šéf nebo někdo jiný? Možná by bylo dobře neukvapit se. Co když to je někdo 

z venku? Jde o větší hru, než o ruský prachy na kontě prezidenta. Musí jít o 

balík, kvůli kterému vznikají a končí státy! 

Ne, to zase ne, Rony se nechal unést. Stačí, když půjde o dostavbu a 

technologie na dokončení nějaké elektrárny. Jádro už je dávno nerentabilní a u 

nás se staví vesele dál, výsměch zdravému rozumu. Možná to byl důvod. Zbavit 

se těchto dvou bylo rozhodně chytřejší, než oddělat nějakého chudáka 

novináře, jak to udělali na Slovensku. To vždycky zvedne poprask a nevoli 

v médiích a vlnu odporu u novinářské lůzy. Padne ministr, pak vláda. V Čechách 

se jedná z větší rozvahou. Proč střílet novináře? Padne ten, pro kterého nikdo 

brečet nebude. Kdo má rád politiky? Mrtvej pracháč nikoho nedojme. 
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Za pár týdnů o něm nikdo neví, nikoho to nezajímá. Rony si je jistý. Tento svět 

je o příležitostech a jejich využití. Možná je teď lepší být radši v base a čekat, až 

si ho vítěz toho zmatku vytáhne. 

„To je i není problém, Vincente,“ řekl Šéf klidným hlasem a posadil se za stůl. 

Tím získal převahu a odstup. Měl před sebou zřejmě krysu, zrádce, ale pro 

tento den se tomu rozhodl nevěřit. Bylo to výhodnější. Vincent seděl sebejistě, 

pohodlně rozvalen v křesle. Cítil únavu a jen obava z Šéfova hněvu mu brání 

zívnout. Telefon ho vytáhl z postele v pět hodin ráno. Přistavený mercedes S a 

dav lidí z ochranky u domu. To nečekal. Takto brzy chodilo dříve gestapo a dnes 

bezpečnostní složky. Pár minut se obával, jestli ho skutečně vezou za Šéfem 

nebo je to jen past, do které rozespalý vlezl. Má za sebou armádu Legie 

Abaddona - teoreticky. A to ho dělá silným. Prakticky - jen kontuři ví, kdo je. 

Nikdo jiný nezná tvář pod maskou. A kdyby zmizel, je konec. I on, Grand kontur 

je v tomto ohledu zranitelný. Udiveně se díval, kolik lidí je tou dobou na ulici. 

Už to zapomněl. Jeho matka takto ráno nikdy nevstávala. Sekretářka 

generálního ředitele ČKD a jeho oficiální milenka nemusela. Žili v prostorném 

bytě, v obrovské vile pod Strahovem. 
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A když strejda ředitel přišel, Vincent si šel hrát ven s chůvou. Kdo je jeho táta se 

nikdy neptal. Nepotřeboval ho.  

Máma, strejda ředitel a zástup chův, to ho dělalo šťastným. Jiskřička, Pionýr, 

SSM, léto na táboře v Artěku. Listopad 89 byla malá tragédie v tomto 

bezpečném světě. Ředitel byl pryč, ostatní jistoty také. Zůstal jim jen byt ve vile 

a nový strejda, kterému ten dům patřil. Ten Vincenta poslal studovat do Anglie. 

Tam se setkal s počítačem, hranatou podivnou věcí, která nic neuměla. I tak 

Vincenta okouzlila. Odhadl její potenciál. Mercedes zastavil před Šéfovou 

kanceláří. Vincent si oddechl. V kanceláři už v tuto dobu seděly dvě asistentky a 

panoval čilý ruch. Vůně croasanu a kávy. Vincent dostal hlad. Spal sotva tři 

hodiny a potřeboval se probrat. Šéf stál nakloněn nad svým stolem. „Sakra, kde 

jsi?“ uvítal ho mezi dveřmi, „Já už to tady zahájil ve čtyři!“ „Kovář to má za 

sebou a ta zasraná právnička taky! Komu ruplo v bedně? Do prdele!“ Šéf si 

vychutnával možnost na toho chlapa řvát. Vincent mlčky stál, jen pokrčil 

rameny. Úplně ho vypnul. Nechá v tom Šéfa vyválet. Vytáhl ho z baráku, 

nenechal vyspat, tak ať mu teď, než si dá kafe, políbí prdel. Pokud je Kovář 

mrtvý, je to vlastně fajn. On jediný věděl zbytečně moc. S chutí rozlomil ještě 

teplé pečivo a zakousl se do něj. „Posílal jste tam svého plukase, nebo ne?“ „O 

tom nic nevím!“ řekl výhružně Šéf.  

Nikdy neví, kdo je poslouchá a nikdy nepřizná, že s tím může mít jen malinko 

něco společného. Právě telefon od „plukase“ Martina ho ráno vzbudil. „Krysa je 

Vincent a Kovář s tím nemá nic společného.“ Musel hovor ukončit. Ozve se? 

Volal ze simky, kterou asi obratem zahodil. Šéfa to vyhnalo z postele. Na 

šachovnici ve hře o krále právě padl střelec a královna. Vincentova figurka ještě 

stála uprostřed pole. 
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Pro dnešek se Šéf rozhodl Martinovi nevěřit. Je tady ještě někdo stejně 

rozhodný a silný? Šéf k tomu příkaz nedal a kdo jiný je ve hře, nedokáže 

odhadnout. Napadlo ho, nakolik je ohrožen on sám? Může být sestřelen 

stejným způsobem? A jak to hrát dál, pokud Vincent přešel na druhou stranu? 

Je stále ještě možné ve hře odstranit samotného krále, Veterána, prezidenta? 

Je to bordel. Nečekaný bordel. Je lovec nebo zvěř? Pořád stejná otázka! 

Veterán bude v krizi smrtelně nebezpečný. Je jako medvěd. Je pokousaný, 

zraněný, ale o to bude pomstychtivější! Nemůžou ho zabít jen na půl! Medvěd 

musí padnout! Proto povolal Vincenta. 

 Nejradši by mu obvinění vyřval do očí a pak se ho zbavil, jenže teď nemůže, 

opravdu ne. Paradox. „Co budou dělat media?“ První otázka. „Dokážeš je 

zvládnout, Vincente?“ Šéf už víc než deset minut čekal na reakci. Vincent pokývl 

hlavou „Můžeme začít pouštět do světa informace o poměrech na Hradě a 

udělat z Veterána neschopného, do úmoru pracujícího tatíčka, který nechal jen 

čirou náhodou rozkrádat naše rodinné stříbro. Bude senilním dobráčkem, 

tatíčkem, blbečkem. Kovář a ta kunda budou zloději, co staříka dohnali na 

pokraj sil. Nebojím se použít obrat zneužívali! 
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Ten Jánošík, co je oddělal, to ještě uvidíme. A až padne Veterán, fakt bych volil 

oddanou pietu navazující na tichou smrt. Chlastem, stářím nebo infarktem - to 

už je jedno. Hlavně ne dírou do těla!“ Řekl s úsměškem. „Pak to bude jen na 

vás, Šéfe, jak to zvládnete převzít.“ Vincent zvedl hrníček. „Udělejte mi ještě 

kafe. Noc byla dlouhá a na tento den mám práci!“ „Ty jsi ponocoval, Vincente? 

Nebyl jsi to ty, kdo ty dva oddělal?“ Grand kontur Legie sebou trhl. Pak se 

rozesmál. „Ne, nezabil, já střílím jen písmenkama. Měl jsem setkání, mám 

spousty svědků a měl jsem sex!“  Šéf se zhnuseně zašklebil, věděl o těchto 

stránkách Vincentova života. Až přijde den, kdy se bude ptát, proč ho zradil, 

musí to mít na paměti! 

Gran kontur si vzal nový hrníček kafe. Nikdy by nepil ze svého již použitého. 

Přehnaně čistotný je po mamince, nevidí na tom nic špatného. I proto žije sám, 

nesnese vedle sebe pach a věci jiného člověka. V tom je další kouzlo internetu. 

Můžeš se přátelit, mohou tě obdivovat a nikdy se nemusíte vidět. Vše bezpečně 

přes obrazovku. Čistě a voňavě! Při lovu na lidi se nevyhne doteku s lidskou 

krví, jenže tam je Abaddonův sluha, kožené rukavice si natahuje na rukavice 

latexové. Vlastně by byl i dobrý chirurg, kdyby se chtěl hrabat v lidských 

vnitřnostech. 
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Na doktořině on sám nevidí nic povznášejícího. Nevidí rozdíl mezi řezníkem a 

chirurgem. Pokud by mohl volit, není nad dobrou zbraň. Třeba Glock 19, trochu 

hůř skladný, ale zato nekompromisně účinný. „Vincente, soustřeď se,“ obrátil 

na sebe pozornost Šéf, „začni pracovat na snížení kreditu Hradu. Vypusť několik 

legend, které ty mrtvé úplně shodí. Rozhlašuj, že Veterán je v plné síle, že 

oddaně pracuje pro stát a ještě zvyšte jeho frekvenci. Dlouhé lety. Čína, Zéland, 

Kanada, do Ameriky ho nebudou chtít. Tolik hodin v letadle ho zabije postupně 

a pozvolna. Ono se něco časem projeví!“ Šéf se zamyslel.  

 

„Máš ještě své lidi všude po republice?“ Grand kontur se usmál a přikývl. 

„Dobře, já vyrazím do všech krajů a chci tam své fans, kteří budou mít příjemné 

otázky. Budu slibovat, hovořit s prostým lidem, musí to vypadat především 

dobře! Rozehrej tu hru na FB, musím být oblíbený vůdce naší nové partaje. 

Musím být naděje, tak to zařiď!“ „A víc toho nepotřebujete?“ zeptá se Vincent. 

Šéf vycítil jeho rozladěnost. „Moc úkolů po ránu?“ Vincent se jen ušklíbl. 



133 
 
 

„Možná. Co za to?“ „Dobrá otázka!“ Šéf polknul. To všechno bude stát peníze, 

tentokrát ne státní.  

 Jeho nebo některé z jeho firem. Ty ze Švajcu by byly nejlepší, až se k nim reálně 

dostanou. Vincent s pouhým slibem neodejde, bude chtít reálné peníze. Šéf byl 

lakomý a ochotný neplatit. Stejně jako většina bohatých lidí bez sebereflexe a 

morálky. Spořivost, to ho naučil nejznámnější zlínský prodejce aut. Měl miliony 

a obě kolena provrtané, pokud by měl dobrovolně dát dvacet korun. „Dám ti 

podíl na penězích ze Švajcu, Vincente, jen co nám Ronyho Webra pustí, pošlu 

ho pro ně. Pojedem v tom spolu?“ A plácl Vincenta po ramenou. „To je opět 

holub na střeše, ale já chci vrabce v hrsti. Tedy prachy na stůl, ať můžu splnit 

tvé zadání.“ Šéf se zamračil ještě víc. Znovu si vzpomněl na toho zlínského 

prodejce aut, stonásobného milionáře, který nebyl líný sehnout se a zvednout 

ze země podložku, kterou deset jiných překročilo, dát si ji do kapsy a znovu 

použít. Disponoval diamantovou kartou několika bank a nosil trička za 49 

korun. Vždycky se snažil vyhnout placení nehmatatelných služeb, jako jsou ty 

Vincentovy. Mnohem radši bártroval službu, auta, sliby, cokoliv, co mělo 

nějakou hodnotu. Za co by mohl vyměnit s Vincentem jeho služby v PR? 

Nemohl na nic přijít, až pak si vzpomněl. „Vincente, ty jsi s těmi mrtvými z noci 

dělal obchody. Měl jsi tam podíl a teď ti spadnou do klína celé. Nikdo nebude 

chtít desátek, co bys jinak platil, že?“ Pobledlý Vincent přikývl. Šéf nasadil široký 

úsměv. „Neboj, zařídím, že se tě na to nikdo nebude ptát a ty peníze nemusíš 

nikomu platit. Je to šest milionů, je to tak? Tak mi jich prosím tě trochu pujč a já 

ti je pak vrátím!“  Bledý Vincent opět jen přikývl. „Ber to jako úroky z té půjčky. 

Tak to je slušná odměna. Ty peníze si nech, nikdo se o ně nebude zajímat!“ Šéf 

byl spokojen, jak to hezky vymyslel. „A běž pracovat, ať vidím výsledky!“ 

Vincent se potřeboval uklidnit. Počítání peněz uklidňuje a u sebe měl jen pár 

kaček. Koukl na svůj osobní účet. V bance jsou prachy nejisté. Patří mu tak na 

padesát procent. Každým okamžikem ti je mohou sebrat. Stát, banka, úřady. 

Tak riskuješ, když jsou tvé příjmy veřejné. Je potřeba co nejrychleji ty prachy 

vybrat, vyčerpat, odeslat ven. Koupit akcie. Podíval se do internetového 

bankovnictví. Spokojeně vydechl. Těch prachů tam bylo víc, než čekal. Zaplatil 

slovenský partner, vlastně skrytě slovenský stát. A měl za co.  
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Tenkrát byla práce zábavou a hrou. Jedna z mála dezinformačních PR, u kterého 

se bavil. Srdečně se smál výstupům ve veřejných sdělovacích prostředcích. Na 

pár minut si to vnitřně užíval. 

Slovákům se začali vracet z Anglie stovky cikánů nakažených spalničkami. 

Hrozila epidemie v několika krajích. Vláda nařídila očkování za státní příspěvek. 

Totální fiasko za miliony eur. Někteří cikáni šli šestkrát, protože to bylo zdarma 

a dostali poukázku na padesát eur, ty vybrala komunita. 

Zbytek nešel ani jednou. Proč taky, když peníze rodiny už měly v ruce. Otázka 

zněla co s tím. Zbývala plošná likvidace viru, který se šířil vzduchem. Povolali 

armádu a Vincent vytvořil legendu. Ze Sabinova utekl nebezpečný vrah. 

Na křižovatkách stály zátarasy a policejní auta. Celodenní létání vrtulníku nad 

obcemi bylo odůvodnitelným jevem a policajti se samopaly v ulicích to jen 

potvrdili. Deníky popisovaly drama útěku, dokonce objevily jméno domnělého 

uprchlíka.  
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Deník SME vyprávěl jeho příběh na pokračování. Bylo to klasické vrtění psem. 

Příběh žil svým životem. Nikdy by vládě neprošlo udělat plošný postřik občanů, 

jenže takto s legendou o bezpečnosti to bylo cajk. A Vincent shrábl balík eur. 

Vin-Vin … Vůbec, bezpečnost občanů, je oblíbený pracovní nástroj. Skryje 

cokoliv potřebuješ… Základní předpoklad k vytvoření příběhu pro media je 

naučit se lhát tak, aby to na tobě nepoznali. A na to máš celý život, usmál se. 

„Tak jo, jdu na to. 

“ Vlastně si nemá na co stěžovat. Žije dobrý život. A pokud Šéf nahradí Veterána 

na Pražském hradě, bude mu Vincent po boku. Může si položit tuto zem 

k nohám.  

Venku před domem se ozve troubení. Ignoruji to, mám před sebou nádherný 

pohled na spoře oblečenou Nelu. Otrava zatroubí znovu. „Nelo, promiň, musím 

se jít podívat, kdo to je. Jinak to tady dokola vzbudí pohoršení. Hned se vrátím.“ 

„Počkám na tebe,“políbí mě na tvář.  Otevřu. U auta stojí velmi vážně se tvářící 

Martin. „Vzbudil jsem tě?“ „Skoro.,“ „Ty jsi šukal, kámo?“ Přiložím si prst na rty. 

„Něco asi tak,“ odpovím. „Pojď dál, kámo. Jak právě sem mohla zabloudit 

policejní honorace?“ Obejmem se ve vchodu. „Vítám tě, kamaráde!“ 
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Nela se rychle nepatrně přioděla, jako by svou ukojenou sexuální energii 

proměnila v činorodost. Chodí po domě s telefonem v ruce, s někým vzrušeně 

diskutuje. Musím hodnou chvíli počkat, než ty dva mohu představit. „Martin je 

policajt, Nela reportérka.“ Tyto dvě skupiny se doplňují. Rybář rybáře pozná, 

nemusím ani jednomu nic vysvětlovat. Najednou jsem já ten třetí do party. Sedí 

proti sobě, diskutují. Jsem odeslán připravit rychlý obídek. Rizoto s pršutem je 

fajn. Kolem třetí padne první láhev vína. Zaznívají jména známá i méně známá. 

 

Tento den asi měl dopadnout tak, jak dopadl.  

Překročil jsem rubikon mezi mužem a ženou a pak místo rozpaků nebo hry na 

partnerství vyřešil vše příjezd třetího do party.  

Pokud to bylo jako u nás, pouze o chtíči, nic lepšího nás nemohlo potkat. Na 

stůl si položím book, udělám nějakou práci. Společenské drby to není moje silné 

téma. Sleduji je od stolu od kafe. Večeře je prostá. Chleba s máslem, solí a 

pažitkou v ruce jako zákusek po večeři. Nele zazvonil mobil. To přerušilo diskuzi.  
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Martin se na několik sekund otočil ke mně. Přes úsměv jsem na sekundu 

zahlédl výraz, který jsem neznal. Bledý, tvrdý, ostře řezaný, skoro jsem ho 

nepoznal. A to ho znám celý život. Musím se ho na to zeptat. „Policie nemá 

žádné další stopy,“ vrátí se Nela ke stolu. Zprávy na ČT24 za hodinu. Máme pár 

desítek minut času pro sebe, než si dá Nela sprchu. „Co se stalo, Martine, že jsi 

přijel na Moravu?“ „Píte já u těch dvou byl večer. U těch, co oddělali.“ Musím si 

to srovnat v hlavě. „Ty jsi u toho byl, když je oddělali?“ Martin jen zavrtí hlavou, 

neodpoví, jen mávne rukou. „Bude lepší, když o tom nic nebudeš vědět, Píte. 

Potřebuji se jen uklidit.“ Za život už jsem toho zažil dost, nemám nijak zvlášť 

silné občanské instinkty. 

U tohoto postaršího stolu se mnou sedí kamarád. Pokud tady chce přespat, 

snad ví, co dělá. Paradoxně je tady jedna z mediálních hlásných tváří, tak snad ji 

nebude chtít zavřít ve sklepě na několik budoucích týdnů. Nela se vrátí, za ní se 

táhne trocha páry. Na hlavě má podivný turban, bez make upu vypadá docela 

dětsky. Oba se na ni díváme se zaujetím, než ji konečně napadne, že tady 

pobíhá jen s mobilem v brazilkách a tričku. „Půjčím si zase tvůj kartáček na 

zuby, Píte.“ Jen pohodím hlavou. Evidentně se neptá, jen oznamuje. 
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Znovu zmizí v koupelně. „Rád tě vidím, Martine. Nelam si hlavu, klíč vždycky 

najdeš pod jedním z těch šutrů u vchodu.“ Poplácám kamaráda po zádech. „Co 

uděláme s ní?“ 

Zívne. „Zatím nic, není to úplně horké! Potřebuju se trochu vyspat. Píte, popřej 

dobrou noc Nele.“ „Jasný kámo, vyřídím. A tobě hezké policejní sny! Můžeš 

zase honit nějaké drbany.“ „Ty jsi vůl, potřebuju se jen dospat.“ 

„Chápu, ulož se,“ kývnu k pokoji směrem na zahradu. „Píte, prosím tě, ráno až 

budeš odjíždět, vzbuď mě. A zajeď, prosím, ještě teď do zahrady autem. 

Ať nestojím na ulici. Klíče máš tady.“ Hodí po mě klíč s bambulí na přívěsku. „To 

je maličkost, běž spát, kámo!“ V jídelně jsem zůstal sám. 
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Země je plná policajtů, kamer a všeho, co může stát potřebovat ke kasírování a 

hlídání občanů. Pokud tam kámoše někdo viděl, bude se z toho těžce dostávat. 

Vlastně, jak to dneska chceš udělat? Nebýt viděn ve městě je takřka nemožné. 

Tady na vesnici je klid, píše každý den jeden kamarád na FB. Moje myšlenky 

přeruší dotek na mém rameni. „Kde je Martin?“ „Šel spát, mám ti popřát 

dobrou noc.“ „Mně se ještě Píte nechce tak úplně spát.“ Dotýká se mě o hodně 

mladší, velmi půvabná mladá žena. Fyzično, trochu i vzájemné porozumění. 

Přitáhnu ji blíž k sobě. Jestli se sem s Martinem vřítil nějaký průšvih, chci si to 

užít. Tady a teď. Bůh ví, kdy bude zase příležitost. Zítra je neděle a v pondělí už 

půjdeme každý svou cestou.   

„Ještě mi dej jednoho panáka a zapal mi!“ Zavelel Veterán, bouchnul zaťatou 

pěstí do stolu. Bylo teprve devět hodin ráno a on už měl přijatelnou hladinku. 

Smířil se s tím, že ráno může pít jen a pouze vodku s citronem. To kvůli 

alkoholickému pachu. Cítí se unavený, včera se vrátil ze Španělska. V noci 

nedokázal usnout. Stále častěji nezaspí, pokud nevypije pár panáčků. Střízlivosti 

se snaží vyhnout. Je mu strašně zle, potí se, má zimnici, má pocit, jako by mu 

hořely kosti. Každý den, každé ráno jen co vstal, potřeboval decku, aby zastavil 

třes rukou. 
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Druhou, aby si spravil náladu a třetí na bolesti stáří. Noviny ho chválí za 

pracovní elán, podle poradců sbírá plusové body do voleb, vypadá dobře. 

Nejradši by si dal na žízeň pivo vyprošťováčka. Musí počkat, za chvilku se má 

dostavit jeho dcera. Měla by zbytečný řeči. Svoji holčičku nechce trápit. Možná 

by to vykecala i první dámě, ta by zase naháněla doktory. V tom je i prezident 

obyčejný chlap. Manželka není v tomto úřadě tlustý kamarád, ale tlustý 

generál. Chraplavě se rozesmál.  

Čeká ho vzrušující den s tou zabijačkou na Bílé hoře. Není nijak rozezlen, nemá 

pokaženou náladu. Bude měnit figurky na šachovnici svých zájmů. Dodá novou 

krev, úvaha na pár dní. Není ani vyveden z míry smrtí Kováře. Je rozladěn tak na 

úrovni pasáka. Někoho si vychováváte, má být zlatonosný a on vám ho někdo 

oddělá. Nevrátí se vám vložený čas a prostředky. Promile v krvi mu velí brát to 

osobně. Kdo si to mohl dovolit sáhnout na jeho muže! Nepevným rukopisem 

poznačil na bílou čtvrtku na stole. „Vnitro, udělat pořádek!“ V krátkém 

horizontu už ho urazili podruhé. Rott a teď Kovář. Každý je nahraditelný, mávl 

rukou. Té mladé právničky je škoda. Nechoval se k ní vždy vlídně, ale 

respektoval ji. 
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Byla obezřetná, často ho opravovala a byla mazaná. Díky ní dokázal překroutit 

paragraf i  ústavu. Nemusel se omlouvat, to byla paráda! V tom byla jedinečná. 

Muži mohou padnout, tak to chodí, ale oddělat ženu! To je válka! Vždyť jsem 

v Evropě! Zamyslel se, dlouho hleděl jen tak před sebe. I on má dceru a taky do 

všeho strká nos. Má se bát? Kdo je tady vládce? Kdo je tady pán? Kdo je tady 

prezident?   

„Jsem to já, tak mi okamžitě nalej!“  zavelel tomu buzíkovi v modrém obleku, 

který stál mlčky u okna. Jeho osobní pravá ruka! Přitisk si sluchátko na ucho. 

„Pane prezidente, je tady váš tiskový mluvčí, bylo by velmi moudré vydat 

prohlášení.“ Veterán se zachmuřil.  „Moudré je to, co já chci a kdy chci!“ Teď už 

kalkuloval, nemůže se ukvapit. I smrti se dá využít, pokud je vše správně 

načasované. Strach „personálu“ je může donutit k větší věrnosti. Ať je vůdce 

jakýkoliv, jeho tvář je jistota a stádo se jí drží. Teď už se na toho, kdo oddělal ty 

dva a Rotta ani tak moc nezlobil. Strach je totiž výborná motivace! Osobní 

tajemník neodporoval, ustoupil do kouta. Znal to, musí čekat. Občas se 

nervózně podíval na hodinky. Pro něj čas běží a podle něj Hrad musí zaujmout 

stanovisko. Trpělivost je součást jeho práce. Stejně jako tolerance žehlit 

poťouchlosti prezidenta. Chlastat s ním a podpírat ho na oficiálních akcích, 

kterým se nedá vyhnout. Veterán se na něj po chvilce podíval. „Mirečku, pojď 

sem! Piš, budu diktovat!“ Tajemník se soustředil, věty skládal v monolog 

prohlášení. „Pro naši zem je to neuvěřitelná ztráta, ba tragedie. Vyhasly dva 

mladé životy, které byly pro tento stát a celou Evropu nesmírně cenné. Každý 

se zastavme a minutu se zamysleme nad tím, jak je nesnadné a přitom 

nádherné sloužit této zemi. Kolik hrdinství vyžaduje vést tuto zem.“  

 

Mladý muž si zaznamenával, Veterán přednášel z patra. Bylo to jeho vášní. 

Projevy, pohotovým mozkem a rétorikou se proslavil prezident už ve svém 

mládí. Právě předvádí jen malé cvičení, to je nádherné flow. „Kde jsem skončil, 

Mirečku?“ „Prosím - hrdinství, jež vyžaduje tato zem.“ Veterán se opět 

pousmál. „Nevíme dne ani hodiny. Na tyto vzácné lidi vztáhl ruku zákeřný vrah. 

Ten bude potrestán, budu žádat exemplární trest. Zbytek už si tam nalemtej 

sám,“ otočil se k tiskovému mluvčímu zády. Vyšel ze své pracovny, nejistým 

krokem mířil ke skupince popíjející kolem barokního stolu. 
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Za pár minut bylo prohlášení hotové tajemník se k němu s tichým odkašláním 

postavil. „Mohu, pane prezidente?“ Dal nahlédnout Veteránovi do poznámek. 

Je s podivem, že ve svém věku nepotřeboval na čtení brýle. Prezident přejel 

v mžiku text očima, narovnal se, evidentně s rozkoší si opřel ruce v bok. „Sleduj, 

co to s nimi udělá.“  

Promluvil velmi nahlas. Upoutal na sebe pozornost. „Pohřbíme je za státní 

prachy, se všemi poctami.“ Rozhlédl se po místnosti a teď rentgenoval tvář 

jednoho svého hosta po druhém. „První to budu vědět já a pak až se to dostane 

ven! To myslím vážně! Chraň vás pánbůh, postavit mě před hotovou věc, že to 

někdo z venku ví! 

Do hodiny tady bude ministr vnitra!“ Udělal prudký pohyb, zapotácel se a 

upustil cigaretu. Okamžitě se našly ochotné ruce, které nedopalek zvedly. 

Veterán se opřel a spokojeně pokračoval. „Jestli to byla věc obchodu, chci to 

vědět. Jestli politická věc, chci to vědět!“ Naklonil se k tajemníkovi, ztlumil hlas 

do výhružného tónu. „Chci to vědět, rozumíš?“ 

Chytil mluvčího za rameno. „A teď už jdi do prdele, mladíku, běž tvořit historii!“ 

Tiskový mluvčí bezeslova odešel. Veterán sáhl do baru, podíval se na láhev. 

Hejtmanská domácí slivovice, s úlevou se posadil. Vodka už mu šla krkem, toto 

je něco jiného, to je lék na vše! Nalil si sám pořádného panáka. S chutí polkl 

doušek čiré tekutiny. 

Alkohol mu dodával sebevědomí a úlevu. Během půlhodiny přepil promile 

pýchy v krvi a propadal se do sebelítosti. Nic si nenamlouval. Cítil, že stárne, 

ztrácí svou rychlost a s ní pověstnou politickou zdatnost. Zůstal mu strach, 

brutalita a bezohlednost. Chuť, se kterou ničil své politické konkurenty. Nikdy 

se nebál nepřátel, o těch stačilo vědět a ve vhodnou chvíli je zesměšnit, zničit!  

Problém byli přátelé, přívrženci. Zbavoval se těch schopných, nenáviděl 

chytřejší, mladší nebo méně unavené, odborně fundované lidi. Nenáviděl 

každého, kdo se mu odvážil oponovat. Nikdy neodpouštěl! S povzdechem si 

zapálil další cigaretu. Být tak o třicet let mladší, nemít silnou cukrovku, nohy, 

které ujdou bez bolesti sotva dvacet metrů.  

 



143 
 
 

 

Být o třicet let mladší, byl by tady samovládce. Rozšlápl by každého, který by 

mu stál v cestě. Nasál kouř. Už chápe zatrpklost Profesora. Byl poražen, 

zneuctěn, prohrál volby, odešel do penze, dneska po něm neštěkne ani pes. 

Nepočítá-li občasnou medaili u příležitosti státního svátku.  Veterán mu ji rád 

z pozice vítěze milostivě připne. Za to, že Profesůrek v tichosti čeká, až ho uloží 

pod drn se všemi poctami. Hluk v místnosti se stupňuje. „Chlastají, aby se mi 

zalíbili. Vidět to dělňasi z ČKD,“ ušklíbne se, „možná by vzali zákon do vlastních 

rukou a tu chátru tady umlátili.“ Nemá je rád. Samota je horší. „Radši 

spolupracuji s ženami, jsou to sice kundy, ale ovladatelné.“ Už myšlenku 

nedokončil. Do místnosti vstoupila jeho dcera. Hrdě se na ni podíval. Políbil ji na 

tvář, zlato. Mladá žena stála po boku otce. Vysoká po své matce, lehce pod 

třicet, v drahém kostýmu od Blanky Matragi. Ten kus látky z nevyrovnané ženy 

udělal osobnost. Nespokojeně se rozhlédla po místnosti, upřeně se podívala na 

svého otce. „Tati, prosím,“ zvedla ruce na tichý protest. Veterán jen dobrácky 

přikývl. Jeho dcera je jediný člověk na světě, kterému může věřit a jediný 

člověk, kterému není schopen ublížit. Usmál se na ni. „Vypadněte, ukliďte to!“ 

Objal dceru kolem ramen, kývl ke dveřím vedlejší místnosti. 
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Ještě něco vyřeším, chviličku.“ Zvedl pět prstů, to znamená za 5 minut se sejdou 

vedle. S požitkem natáhl kouř. Říkají tomu nectnost a chtěli by mu kouření 

zakázat, blázni. Nedopalek zadusil v popelníku, jednoho panáčka na cestu. Kopl 

ho na ex. Lehce se zapotácel, když se postavil na nohy. Ty mu opravdu už 

neslouží. Možná jednou skončí na vozíku. Ale když mohl být slepý král, proč ne 

chromý prezident, chopil se zdobené hole.  

 

Brod je od Prakšic přes kopec. I proto jsem koupil domek právě tam, za větrem. 

Pod kopcem a blízko k týmu. Vlastně to už za pár dní nebude až tak zásadní. I 

v tomto je život pozoruhodně zábavný. I tady platí cheš-li pobavit Boha, plánuj. 

Nelu i Martina jsem nechal ještě spát. Předpokládám, že spolu posnídají v době, 

kdy slušný člověk už přemýšlí nad obědem. Oba toho měli dost a mě těší 

představa mého domu jako azylu pro přátele. Jako místa, kde se setkávají 

kamarádi. Mohou se vyspat, srovnat si myšlenky, mohou cokoliv chtějí. A pak 

jdou svobodně dál. Před dílnou je plno. Jako každý pracovní den. Zaparkuji před 

vraty do dílny. Boss to nemá rád, možná bude prudit, jenže já jsem teď vlastně 

zákazník. Hrdě otevřu dveře do dílny. 
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„Ahoj, živitel vám přijel chlapci!“ Z kanclu se vyřítí Boss. „Jdeš jako na 

zavolanou,“ podává mi ruku. „Máš čas?“ „Mám, co potřebuješ?“  

„Projeď mi micáka, dal jsem tam novou skříň. Ti kluci v Kojetíně se rozdělili a 

nabídli nám repas skoro za půlku.“ Cenu znám, mě stála repas převodovky 

vždycky 175 000 Kč co tisíc kilometrů. Tady je na půlce, tedy něco pod 

devadesát. „Dost mě sere, že jsi s tím přišel až dnes. Šetříš kačky, viď?“ 

Šťouchnu do Bosse. „Jen to zkusíme Píte, jestli to bude fungovat. Svezeš se 

s tím?“ „Proč ne.“ Za deset minut si půjčuji od Tibiho závodní křusky. Putovní, 

snad kdysi Landovy závodní boty velikost 43, mně o číslo větší. Rukavice mi 

podá jedny moje staré „památeční“. Zhodnotím děravou kůži na dlani. Než 

naberu vodu do pusy a plivnu ji na tu ztvrdlou kůži. Boss mi vyváží auto ven z 

garáže. Ta vůně stodvaoktanového benzínu ve mně probudí emoce, vzrušení, je 

to jako droga. Co na tom, že škrábe v krku. Stačí pár nadechnutí toho jedu. 

„Pojedeme na Pašovice, tam to zavřeme.“ Kývnu, cestu znám. Než dorazí, 

zahřeju si auto. S cvaknutím zařadím jedna. Moc přesné to není, napadne mě, 

když tam s klepnutím zařadím dvojku. 
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Odbočím na širokou okresní silnici, u kravína odbočím. Polní cesta kousek do 

kopce, pár zatáček, jedna vlna, kde se auto odlepí. Výhoda, že sem nikdo moc 

nejezdí. Odjezdíme svoje bez konfliktu s domorodci a třeba agilními policajty.  

Až teď mě napadne, že jsem se nepodíval, co mám obuté. Určitě to jsou slicky. 

Podle chování bych odhadl středně tvrdá směs. Začnu šněrovat silnici, zahřívám 

gumy, auto bručí v rytmu nepravidelné vlnovky. Pozvolna projedu určenou 

trasu. Snažím se řadit. Ta skříň je nepřesná, totální shit. Už jsem odpustil 

Bossovi, že o této náhradě nevěděl dřív. Otočím se a vracím se zpět. Možná si 

to sedne, zatím mu nic neřeknu. Auto se lehce vznese na vlně silnice. To miluji, 

to mám rád. To mě baví. 

Řídit auto je pro mě pořád stejná nádhera. Nemít na krku sekyru času a taky 

svého ega. Tým dorazil, mám zahřáto, tak to uzavřeme. Čekám jenom na 

pokyn. Zapnu si ALS, zařadím jedna, povolím spojku. Levá zatáčka, prudký zhup 

z kopce dole, pravá, kam se dá auto pověsit do pravé táhlé, rovinka, horizont, 

rovinka a serie zatáček ve stoupání. 

Řadím přesně, ale tvrdě. Tak jako bych řadil při rally. Pořád víc se mi to nezdá. U 

Bosse se bez zastavení otočím na ruční.  
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Na horizontu mi při dopadu vyskočí kvalt, vytočí se motor, hned ho zasunu 

zpět. U Tibiho na druhém konci zatáhnu ruční a otočím se. Nepochybuji, že to 

slyšel. Zařadím tři, čtyři, chci dát pět. Něco v tom křupne. Páka je volná, kvalt 

zůstal zařazen. Nepokouším se hledat víc rychlostí, chci dojet k Bossovi, vypnu 

ALS. Právě teď bych na rally zapnul výstražáky. Dokončit rally je jedna z model 

soutěžáckého nebe. A neztratit víc, než je nutné, když auto nefunguje, je svým 

způsobem umění. Nikdy jsem tu kázeň neměl. Prostě po zapnutí výstražných 

směrovek, jsem zpravidla těžko hledal koncentraci. A pak v servisu, třeba 

s dvouminutovou ztrátou, motivaci pokračovat dál. Odporovalo to mému 

naturelu. Já chtěl vyhrávat, ne jen dojíždět. Pomalu na čtyřku vyfuním do 

kopce. Kolem Bosse projedu, ukážu mu KO. Nechci zastavovat a rozjíždět se na 

čtyřku, jediný kvalt co tam zřejmě zůstal. Ploužím se do dílny. Celou zástavbu 

musím obkroužit. Musím k dílně najet z vrchu a pak auto jen spustím do 

otevřených vrat. Na zvedák operačního sálu. Vůbec nepochybuji o tom, že za 

dvacet minut ta skříň bude ležet na ponku. Zastavím, čekám nad dílnou, 

pokusím se vyřadit. Opatrně, nechci to celé zasukovat. Podle mě se tam něco 

podobného stalo. Pokusilo se to zařadit dvě rychlosti najednou. Boss je dole. 
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Mávne na mě. Spustím se z kopce, přesně najedu do vrat, zaparkuju až na 

zvedáku. Blbě se mi z toho vylézá proti vzpěře zvedáku. Boss je evidentně 

nasraný. „Co jsi s tím provedl?“ Mám chuť se smát. Dát najevo radost, že to 

není můj problém. Fakt, po těch letech starostí a stresu se můžu smát. 

Svobodný. „Nic, jezdil jsem s tím, však jsi viděl.“ „Tibi říkal, že jsi blbě zařadil.“ 

Podívám se za Bossova záda. Tibi zavrtí hlavou, to jsem neřekl, dává mi signál. 

„Bossi, smiř se s tím. Ta skříň je sračka.   

Od první chvíle byla nepřesná a nefunguje to. Jestli někdo Kotoučovi ukradl 

pajšl a začal to dělat levněji, dělá to na hovno.“ Auto už je na zvedáku. Lyžina 

jde dolů celá potečená od oleje. Bude v tom díra, takže i obal v prdeli. Musí 

koupit novou převodovku komplet. 

Hodně štěstí, kámo. Mám radost, že to není můj boj. Jestli mě to mrzí - ano. 

Bosse je mi líto, je to kamarád, takže někde v koutku duše ano. Tuto situaci 

jsem si prožil mnohokrát. Pro závodní auta platí jen jediný výběr. Musíš mít to 

nejlepší! A ty to musíš koupit, někdo nasadit, seřídit, udělat z dílů funkční celek. 

Možná už teď chápe. Dřív býval často dost umíněný, neústupný a tvrdý. 

Nekompromisní ve své práci, jejímž výsledkem bylo auto stoprocentně 

připravené. Bez ohledu na náklady, to byla moje věc a já to musel zaplatit.  

Spoustu nocí jsem kvůli tomu nespal. Takže ne, líto mi Bosse není, mohu 

svobodně dýchat. Ten pocit je k nezaplacení. Jak málo mi stačí ke spokojenosti! 

Převodovka je ven z auta, leží na pojízdném stole. Mezi jednotlivými díly obalu 

převodovky je skoro centimetrová mezera. Musela to být neuvěřitelná síla, co 

to roztáhla od sebe. 

Dva šrouby praskly, držáky jsou ulomené. „To zvládneš,“ plácnu Bosse po 

rameni. Sednu na jednu z bas mechaniků, s chutí si srknu horké, silné kafe.   
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Z vedlejší místnosti sem doléhal jen nepatrný pracovní ruch. Veterán se 

s úlevou posadil do hlubokého barokního křesla. Hůl si s klepnutím opřel o 

stolek. Promnul si ruce, cítil jemný třes. Pár sekund přemýšlel, jestli si zapálit. 

Ne, i tak bude mít Kaťuška spoustu řečí. Vlastně si užíval její péči. Až s dětskou 

zarputilostí mu organizovala sekretariát a zakazovala všechny požitky života.  

První dáma má následovnici. Jsou spolu víc než čtyřicet let, bouřlivých let. Skoro 

měsíc se mimo oficiální setkání neviděli. Ze sekretariátu slyšel dceřin vysoký, 

rozzlobený hlas. Zmlknul, zaposlouchal se, slovům nerozuměl. Dveře se 

otevřely. Na nepatrný moment zesílil hluk z vedlejší místnosti. Mladá žena 

vstoupila rychlým krokem. Přinesla s sebou podivnou směs vůně Chanelu a 

cigaretového kouře. Prezident se pousmál. „Pojď ještě jednou políbit otce, 

Katko!“ Ucítila nepříjemnou vůni lihoviny. „Tati, neměl bys pít, co tvoje 

cukrovka, tvůj vysoký tlak, tvé zdraví?“ Prezident se srdečně rozesmál, než 

přešel v hutný dávivý kašel. Brunátněl v obličeji, těžce zhluboka dýchal. Žena se 

zájmem i smutkem pozorovala svého otce.  Jaký to byl mohutný, silný muž. 

Zůstala mu osobnost, síla a bojovnost ve vetchém těle. Události jdou strašně 

rychle a její otec je starý. Musí dát za pravdu Vincentovi. Včera v noci jí tu větu 

řekl po cestě domů. Nepokusila se mu odporovat, má z něj strach. 
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Něco v něm je! V noci byla příjemně unavená a dokázala naslouchat. Přerušila 

tok myšlenek. Prezident konečně utišil kašel. Rudý v obličeji si unaveně otřel 

vlhké oči, dýchal zhluboka. Natáhl ruku k dceři. „Pojď ke mně a nehudruj, jsem 

zdráv úměrně věku!“ Pohladil ji po vlasech. Shovívavě, jako malou holku. Lehce 

uhnula hlavou. Jako máma, pár let dospělá žena, když se jí sahá na pečlivě 

učesané vlasy. Nemá to ráda. Kde je ta holčička, kterou mohl houpat na koleni? 

Mohl, ale většinou nehoupal. Měl moc práce, moc povinností. Jeho vášeň byla 

moc, politika, válka v oblecích. Každý den hrál tu hru. Skoro třicet let. Skoro 

tolik je jeho dceři.  Strašně rychle to uteklo. Syn se od něj úplně odvrátil. 

Bohužel, ona mu ho musí nahradit. Potřebuje ji jako nejbližšího spojence. „Tati, 

mysli víc na nás, na sebe, prosím. Potřebujeme uzavřít tvou závěť, bratr si bude 

chtít urvat svůj díl.  Musíš mě ochránit!“ Naléhavě se na něj podívala. Všimla si 

krůpějí potu na čele. „Mám ti zavolat lékaře? Už jsi u něj dlouho nebyl.“ Větu 

dokončila kňouravým škemravým hlasem. Veterán si zapálil cigaretu. „Na 

doktora se Katko, vykašli. Pojď radši pracovat.“ Zvážněl, potáhl a zahalil se do 

dýmu. „Máš něco nového? Žena mu odrecitovala podrobně program 

následujích dnů, pak mu podala složku. V noci přijela domů a přemýšlela. 

Dobíhal v ní estrogen, hrdost i ponížení nemravné, nechutné, zneužité děvky. 

Nenáviděla všechny a každého, včetně otce. Přitom si hýčkala ten submisivní 

pocit podřízené ženy. Vincent jí naznačil budoucnost. Může s otcem padnout 

nebo se udržet. Rozhodla se přežít. Servírovala otci tisíce mil v letadle, tak jak 

to připravil nebožtík Kovář. Věděla, že to škodí srážlivosti otcovy krve. Otec jí 

vrátil složku podepsanou bez jediné změny. Promluvila. „Ke Kovářovi a té jeho 

couře. Našel je člověk z bezpečnostní agentury při pravidelné noční kontrole 

objektu. Žádný záznam, zatím žádné podezření. Vypnuté bezpečnostní kamery 

na zahradě, nezakódováno, rozsvíceno, dům bez násilného vniknutí. Objekt je 

teď zabezpečen v péči policajtů a ti dva na patolce. Pravděpodobná doba smrti 

není zatím určena přesně. Záznam z kamer okolních domů mají policajti. 

Budeme první, kdo je uvidí. Podezřelý? Není. Motiv se hledá. Sexuální i 

loupežný motiv vyloučen. Našlo se tam spoustu prachů,“  usmála se. „Tati, ta 

coura si žila docela dobře na to hovno, co uměla,“ doplnila se 

zřetelnou nenávistí v hlase. Jak mohl tu ženskou její otec upřednostnit před 

svou vlastní dcerou. Nedokáže ji docenit. Bytostně tu ženskou nesnášela. Obě 

měly právnické vzdělání, obě dokonce stejnou alma mater. Co dělala ona, na to 

bych stačila taky. Jen dostat od otce příležitost. 
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Prezident o řevnivosti obou žen věděl, sám ho vědomě přiživoval. „Dcero, o 

mrtvých jen dobře!“ Nedopalek cigarety udusil v popelníku. V několika 

sekundách si zapálil druhou. Mrtvá byla figurka střelce zdaleka ne dámy v jeho 

hře. Oddaná v tuto chvíli, nahraditelná, vhodná na špinavou tvrdou práci. Tvrdší 

než chlap, bylo-li třeba. Na to jeho dcera neměla „Takové lidi mi nebude nikdo 

posílat do márnice  nebo jak ty říkáš na patolku!“ Popadl svou opřenou hůl jako 

by chtěl někoho uhodit, zarazí se. „Dcero, ministr vnitra tady bude do hodiny. 

Ráno ať je tady Šéf, ten tomu resortu skutečně vládne. Snad v tom není 

zaháčkovaný. Možná jsem ho podcenil, možná.  Ať se sem pan poslanec zítra 

dostaví. 

Dej standartní pokyn v kanceláři prezidenta, oni to vyřídí. Téma bude práce 

branně bezpečnostního výboru. Nebo počkej, ne tady, potkám se s ním 

v Lánech. Oficiálně dopoledne v pátek, žádný pracovní oběd.“ Prezident si 

všiml, že se jeho dcera nadechuje. Zvedl pravou ruku. Autoritativní pohyb ji 

umlčel. “O zbytek se nestarej.“ Zavládlo ticho. 
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Prezident na pár minut změnil výraz, jako by se ztratil. Lehké škubání brady. 

„Tati, co je s tebou?“ Lekla se prázdného výrazu přecházejícího do podoby 

uštvaného zvířete. Všimla si třesu rukou, cigarety, která padla na koberec a teď 

tam vypalovala pozvolna černý ornament. Zvedla ji ze země a hodila do 

popelníku.  

Až pak ji zamáčkla. Sykla bolestí, když se dotkla řeřavého okraje. Tím upoutala 

na pár sekund opět otcovu pozornost. „Katko, nechtěj toho nést na zádech víc, 

než uneseš. Za moc se platí. V tomto nebo příštím životě!“ „Ještě musíš chodit 

do školy, musíš ji dokončit.“ Byl úplně mimo, vrátil se snad o deset let v životě. 

„Zametl bych ti cestu, kdyby nebyl ten pitomý demokratický systém. Udělal 

bych čistku. Zbavil bych svět několika fakt ošklivých lidí. Ubezpečuji tě, že pan 

Šéf by byl zcela jistě jedním z nich.“ Bouchl hranou dlaně do stolu. „Zítra bych 

ho nechal setnout! Je nebezpečný, zbytečně bohatý, nemá respekt!“ Zvýší 

nepatrně hlas. „Já jsem prezident, hlava státu. Spojenci a lidmi řádně zvolený 

představitel této země!“ Rozkašlal se. On blábolí strašné nesmysly, byla první 

myšlenka mladé ženy. Byl rozčilený, chyběl mu kyslík, sípal, potřeboval srovnat 

dech. 
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Od takových co vzdorují, by svět očistil bez rozpaků. Ochránil by své lidi. Jak 

moc závidí feudálům, kteří obývali tento hrad po staletí. Oni měli právo nechat 

propadnout odpůrce na hrdle! V demokracii může konat v mezích zákona. Je to 

na dlouhý lokte a výsledek nejistý. Politika je v demokracii jen obchod a gesta, 

vše zdlouhavé a marné. „Dusivě se rozkašlal. Několik desítek sekund nemohl 

popadnout dech. Podařilo se mu to. Bolestivě zhluboka dýchal. Pozvolna se 

kyslíkový dluh jeho plic přece jen zmenšoval. Překonal konečně slabost. 

„Stárnu. Cítím to, Katko. Teď nesmím udělat chybu nebo mě ti psi roztrhají.“ 

Dívala se na otce mlčky. Poprvé naplno ucítila ten nepříjemný pach staroby. Už 

není vládce. Pokud váhala, teď se ujistila. Už jí nebude dlouho ku prospěchu. 

Z toho obávaného muže zbyla jen pověst a prázdná slupka. „Tati, měl bys víc 

odpočívat,“ vyslovila první, co ji napadlo. Překonala se a pohladila otce po 

vlasech. Pocítila třes ve své dlani. Co to může být? Začíná Parkinson? Je to 

jedno, je to konec. Staroba, hnusný stav? Zpomalené pohyby, 

nekoncentrovanost, poruchy řeči či spánku a mnohé další. Časté deprese a 

úzkosti, přepadán pocity nervozity, trápí jej zvýšená únava a vyčerpání. Změna 

povahy, dětinské chování, bezdůvodná zlost. Zamrazilo ji. Ty příznaky 

odpovídají, nikdo se to nesmí dozvědět. Nebude ho dochovávat. Nikdy! 



154 
 
 

Vracím se domů krátce po poledni. Odpočinutý, vyresetován. Řídit závodní auto 

je relax. Ta nutnost koncentrace, přesnost řízení ti vymete hlavu dokonale. 

Jsem šťastný. Svítí sluníčko, nemůžu dělat nic krásnějšího. Pere se ve mně láska 

k řízení s vrozenou nechutí podřídit se systému. Nesnáším autority bez autority, 

chlebíčkáře z Opletalky. Nemůžu překousnout pocit, že jim mám zaplatit byť jen 

jedinou korunu za to, jak tento sport pomáhají sterilizovat. Já ještě zažil, jaké to 

je, jezdit mezi davy diváků, kteří se rozestupují. Atmosféru, která tě zcela pohltí 

a donutí tě zapomenout na strach. Chceš mnohem víc vyhrát, než jen žít. Svět 

patří vítězům. Tenkrát opravdu platilo, že rally je život a doba mezi závody 

pouze čekání. Ta doba je pryč. Je mi líto diváků. Stojí za páskami sto - dvě stě 

metrů od trati, v dešti, ve sněhu, v slunci, od nás odděleni. Jen si povzdechnu.  

Zase musím přemýšlet, jak dál. Najednou jsou všechny rovnice posunuté o další 

level. Obchod s ojetinami, kterým se plánuju živit je svobodný, ale dá mi to 

radost? Nebo to bude jen přežívání? Sjíždím z kopce dolů do vesnice prudkou 

levou. Krestičova zatáčka, tady mi liskl s autem. Musím se postarat o hosty. 

Nějaké jídlo doma mám, ale opečený buřt s kamarádem, v tom je nostalgie. V 

krámku vedle vesnické školy koupím poslední dvě klobásky, k tomu nějakých 

dvacet centimetrů oschlého něčeho, čemu říká prodavačka kabanos. Pár 

rohlíků a půlku chleba si musím vyškemrat. Jo a plnotučnou hořčici od 

plnotučné vedoucí. Projedu klidnou ulicí.  
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Vlastně tady nikoho neznám, až na jednoho souseda, jehož syn naboural 

v dětské motokáře moje zaparkované auto. Banalita, maličkost. Dostal kšiltovku 

a plakát. Talenty musím podporovat. Můj dům je až na samém konci ulice. 

Nemám ho přepsaný ani na katastru, návrh na vklad leží u mě doma v šuplíku. 

Asi bych to měl dotáhnout do konce. Celý můj život je momentálně v takovém 

polopřevodu. Ve stavu, kdy nevím kam se rozejdu a kde skončím. Otevřu dveře. 

Pohltí mě ten klid a pocit. Tady mám své doma. Potichu vejdu do pokoje. Nákup 

položím do kuchyně. Vzorně uklizeno, vyleštěn i dřez, na pracovní desce neleží 

jediný neumytý kousek nádobí. Francouzské okno na zahradu je otevřeno. 

Rozhlédnu se. Nikdo. Už se chci otočit zpět do domu, když u dřevníku někdo 

lehce pískne. Až teď si všimnu, že tam sedí na sluníčku můj kamarád. Udělal si 

pohodlí v koutku mezi dřevníkem a zbytkem králíkárny. Už jsem si několikrát 

usmyslel, že ji sundám, rozeberu sekerou a spálím. Myslet neznamená konat. 

Ani tu sekeru ještě nemám. Vydám se k Martinovi. „Ahoj generále, jsi 

odpočinutý? Jestli máš hlad, můžeme opéct buřty.“ „Odpočinutý jsem, na hlad 

je ještě brzy.  
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Pokud bys pro mě chtěl něco udělat brácho, dal bych si kafe. Ale s tím verglem 

co máš v kuchyni, jsem to nedokázal.“ Odpovídá celou větou. Za to ho chválila 

už učitelka ve škole. Byl to vždycky hodný kluk a lepší student než já. Že skončil 

u policajtů je s podivem. „To musíš s láskou a něžně.“ Žádná odpověď. Martin 

má hlavu skloněnou nad mobilem. Nevypadá, že by mě právě teď vnímal. 

Nechám ho být, kafe bych si dal taky. Dnes už čtvrté, je to droga. „Moje 

kafemašina není tak hrozná, jen je starší a musíš vědět, jak na ni,“ prohlásím 

stojíc před ním s dvěma hrníčky v ruce. Odloží telefon a narovná se. Posadím se 

vedle něj. „Tak povídej, Martine. Co u vás v té státní policejní firmě nového? 

Jste úplně tajemní. Chlubíte se v podstatě jenom tím, jak někoho na chvilku 

zašijete. Nebo že vám ti buzerantíci, kterým sloužíte, koupili zase lepší auta. 

Které, jak se pak následně ukáže, stejně neumíte řídit. V tom jste jako ty 

šikovné holky, které si pěkné autíčko „vyorálkovaly“ na staroušcích. Udělají si 

pár fotek s velkým autem, nějaké selfie za volantem, daj to na FB, a pak brečí u 

obchodu, že to nezaparkují nebo případně nedokážou vyjet. U vás je to nemlich 

to stejný. Fotečky v novinách, hodně slávy a pak děs, že v tom musíte taky 

jezdit. Jedno BMW se vám nedávno válelo v příkopě i s ministerským 

pičuskem.“ Podívá se na mě. Už dlouho jsem se těšil, že si do něho na podobné 

téma rýpnu. Chtělo se to potkat, po telefonu by to nebylo ono. Rozesměje se. 

„Jednou ty tvoje kecy někoho naserou, kámo. Já to nebudu, protože vím, že jsi 

jinak moc hodnej, stát milující kluk. Ale někdo to jednou může pochopit špatně. 

A co je u nás na firmě nového? Já ani nevím, už takto mezi prostými policajty 

nejsem. Píte, dělám úplně jiné věci. Chodím v obleku. Víš, jsem na prezidku.“ 

Z jeho hlasu slyším sarkasmus. Jsme jako dva kluci, kteří se měří, kdo vyčůrá 

výš. „Máš ještě vůbec placku? Nebo už ti stačí jen stranická průkazka?“ „Placku, 

pouta, obušek a vše podstatné mám. To jo, ale s uniformovanýma se potkám 

jen na policejním plese anebo když mě flastrují na dálnici.“ „Tebe flastrují? 

Vždyť jsi teprve nedávno zjistil, že existuje nějaká dálniční známka.“ „Ano, tu 

normálně k jízdě po D1 nepotřebuji,“ souhlasí Martin. „Takže tě prostí lidé 

nezajímají. To máme teda vyhráno, nebudeš vylamovat zámky bytů a rušit jim 

ranní šukáníčko,“ vzpomenu si na to, jak zásah policie zaskočil Ronyho. „Bude 

se nám líp spát. Fakt se mi ulevilo. Dobrý, hodím to někam na sítě a večer bude 

ohňostroj.  

 



157 
 
 

Počkej a neposere se ekonomika státu, když chytí tvá firma o pár zločinců míň a 

zabaví jim o pár rodinných domečku méně?“ „Ty jsi váženě idiot, Píte. 

“ Přesně ten výraz v jeho tváři znám, když jsem Martinovi něco provedl. Svedl 

na něj rozbité okno nebo mu ztratil oblíbený šíp k samostřílu. Kde je ten čas, 

kdy se spojením prkénka, ramínka gumy a kolíčku udělala parádní zbraň. Na 

špejli se dala bužírka a pak už jen stačilo sehnat jinou partu stejně vyzbrojených 

kluků a zorganizovat bitvu. Když člověk potká kamaráda, vždycky se dostaví i 

nostalgie. „Ty jsi kokot, Píte. Dáš si ještě jedno kafe?“ Kývnu. „Zvládneš ji 

udělat?“ „Proč ne, když už vím, že to jde.“ Než se zvedne a narovná, rozhlédne 

se, jako by ho přes hranu dřevníku mohl někdo vidět. Možná profesionální 

deformace. Opřu se. Je fajn si užívat sluníčka a ty opečené buřty, to bude 

pecka. Začínám mít hlad. Za minutku je zpět. Snad není hezčí vůně, než vůně 

kávy. Zlehka cítím rum. „Trochu jsem to dochutil. Předpokládám, že už nikam 

nepojedeš.“ „Dobrá, proč ne. Dnes můžu udělat výjimku.“ „Chtěl bych s tebou o 

něčem mluvit, Píte.“ „Už mluvíš, kámo.“ „Jedu si k Ronymu pro informace a pak 

i k němu domů. Má něco, co chce,“ zarazí se. „Je jedno, kdo to chce.“ Jen 

pokrčím rameny, do toho mi nic není. 
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„Ty přece znáš Máru. Jezdil s tebou?“ Začínám tušit, kam to míří. „Jo, znám 
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Máru, proč?“ „No, teď prožívá těžké období. Vyhodili ho z fabrického týmu. 

Mohl bys nám pomoct. Přesvědčit ho, ať nám řekne, kde má Webr zašitý archiv. 

On to bude vědět! Rony má dost výbušné a kompromitující věci po fotrovi. Co 

tam je, to nikdo neví, ale děsí se toho od modrých, přes červený až po oranžový 

borce. Napříč politickým spektrem. Všechno to šlo přes kluky ze Zlína. Všechno 

se to peklo a potkávalo ve Vile.“ Mlčky mu naslouchám. Tu dobu si pamatuji.  

Jednou jeden ze zvědavých prožil mrazivou zimní noc v pověstném turniketu. 

Jen tak, z rozmaru tehdejšího majitele Vily. V tom se angažovat nechci, tolik 

vody ještě neuteklo. Každá další věta se mi zamlouvá míň a míň. Toto ne, 

kamaráde, opravdu ne! Poskytnu ti zázemí, poskytnu ti dům, auto i holku, ale 

nechtěj po mně, abych ti kohokoliv předhodil. Nejsem blázen, abych se v tom 

chtěl začít angažovat! Pokud policajti neví, jen tuší, ať to tak zůstane! ,,Píte není 

to úplně oficiální a nejsem sám, koho to zajímá.“ Na znamení nesouhlasu mlčky 

zavrtím hlavou. „Nikdy, lásko moje. Nikdy, kamaráde můj. Nikdy s policajtama 

nepůjdu do holportu.“ Možná jsem si to odnesl, jako postoj mého děda, který 

za komunistů několikrát ochutnal hrůzy lágru. „Martine, byla doba, kdy jsem 

týdny chodil spát s obavou a ráno v šest vylézal z postele, aby mě nějaký 

policajti nezastihli v peřinách. Každý přece ví, že chodíte rádi ráno, jako 

gestapo. I na to se dá zvyknout, otuží tě to. Výslechy a komunikace 

s hospodářskou kriminálkou i vědomí, že někteří kluci ze startovního pole 

spolupracují. To jaksi patří k věci. Nikoho za to neodsuzuji. Každý ať dělá, jak 

umí, Martine. Pro mě kariéra konfidenta není. Zkus naverbovat někoho jiného. 

Hele kámo, jak vnímáš tyto věty: Nesuďte, abyste nebyli souzeni.  

Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, 

takovou vám bude měřeno. Toto je z bible!“ Podám mu z trámu hrnek. „Mám 

pro tebe ještě jeden fajn citát: Neměj starost o zítřek, bude mít své vlastní 

starosti. Den má dost svého trápení.“ „To jsi zase vzal kde?“ zeptá se otráveně. 

„Z Bible to mám, od našeho kamaráda Rendyho. Občas mi něco pošle. Jsou to 

docela inspirativní myšlenky.“ Nic, jdu vzbudit Nelu. 
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Pondělní program přizpůsobil pozvání od kanceláře prezidenta. Málokdy spí víc, 

než čtyři hodiny. Dnes v noci to bylo ještě méně. Byl zvědavý, jak na tom ten 

staroch bude. Jak moc mu dává zabrat to vysoké pracovní tempo. Nebezpečný 

je jed, co se dává po kapičkách. A to se teď Veteránovi dostává. Žádná krysa si 

dobrovolně nevezme jed, pokud není zabalen v lákavém obalu. Být 

všudypřítomný vládce je opojný pocit, v něm tu kapku jedu neucítíš. Potkat se 

s Veteránem v Lánech, znamená oficiální setkání s oficiálně určeným tématem, 

které zakryje jako deka skutečný důvod před voliči. Zpravidla už teď je napsaný 

oficiální výstup pro novináře, kde se rozvedou naprosto zásadní oficiální otázky 

a diskuze k nim, připravené dopředu. Je to proto, že po nich nikdo ani neštěkne. 

Jen média a stádo občanů má o čem psát. Je to jako reklama. „Jen lež a klam, 

polacené bezcenné hovno!“ Šéf se poprvé od rána směje na zadní sedačce své 

státem placené a provozované A8. Ti dva mrtví prezidentovi lidé jsou i pro Šéfa 

docela záhadou. Martina tam poslal, ale proč by je tak zkušený chlap hned 

oddělal? Potřeboval jsem je jen usměrnit, ne je dostat na pitevnu. To ničemu 

neprospělo. Šťastný národ. Klidný národ, který netvoří rezervy, ale utrácí rád a 

s nadšením. To je Šéfův cíl. I proto do politiky vstoupil a proto si tento vedlejšák 
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stále udržuje. A8 se v rychlosti velmi nepříjemně kroutí na pražských silnicích. 

Pokud to nezvládne toto auto, tak pak už žádné osobní. Šéf zakleje, když si na 

jedné z mnoha děr málem překousne jazyk. Jedou na majáky. Spěchá. 

K Veteránovi se pozdě nechodí. Ve skluzu je od brzkého rána. Vnímá tlak, cítí 

nepříjemný pocit kolem žaludku. 

 Jestli ho čeká bouřka? Tak už otázka nezní. To je jisté! Otázka zní, kdy bouřka 

vypukne a jaké budou ztráty. Občas se takto pročistí politický vzduch. Po těch, 

co padnou, neštěkne pes! Dostanou své trafiky a povinnost zapomenout. 

Odebrána jim je ta největší droga a to je moc. Co je největší strašák politika. 

Ztráta moci, ztráta mandátu, předčasné volby. Ti dva, co leží na prkně a hlavně 

ta coura právnička, můžou být rozbuškou. Šéf potřebuje podporu veřejnosti. 

Potřebuje očividnou, nezpochybnitelnou podporu voličů. Média, média, média. 

Hlas lidu, hlas Boží! Vincent připravil PR sérii článků, představuje Šéfa veřejnosti 

jako vůdce. On nás vyvede, on ukáže cestu. To úplně signalizuje hlavní fotka do 

zítřejší Mladé fronty. Sám sebe vidí v odporné reflexní oranžové vestě se žlutou 

přilbou na hlavě. 
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Ještě za šera, dnes brzy ráno! Zívnul. Dřív to bylo jednodušší. Stačil známý 

obličej nebo uslzené děcko. Vincent sportovce a sirotky zavrhl, těch mají lidi prý 

plné zuby. Být stejný občan jako miliony ostatních, to je podle Vincenta to 

pravé. Vůdce, který může něco ovlivnit a může bojovat za bezejmenné 

kamarády, voliče. Před očima mu vyvstal obraz Lenina na jednom z obrazů. Jen 

se chystal dobít Zimní palác a ne potrestat. Nejlépe vyválet v peří a zalít do 

asfaltu člověka, který odpovídá za katastrofální stav silnic a hlavně stále 

omílané D1. Ano, musíme najít viníka. Smailíky MUSÍME TO OPRAVIT nestačí! 

Usměje se, jenže ono to stačí. Alespoň Šéfovi každý rok vydělá desítky milionů 

na opravách. Ten byznys funguje jako perpetum mobile. Na jednom kilometru 

skončíš a jinde můžeš začít. Vlastně ta dálnice žene českou ekonomiku. Prostý 

člověk sice prožije spoustu nesmyslných hodin v uzavírkách, ty nikoho nic 

nestojí. Pak spěchá, auto dostane zabrat, je třeba ho opravit. Nechá vydělat 

nějakému malému živnostníkovi, který mu auto odservisuje. Živnostník nechá 

vydělat výrobci náhradních dílů a nových aut. Všechno jede pěkně dál. Aniž to 

tak vypadá, D1 je dobro pro ty, kteří s tou dálnící umí zacházet jako s oslíčkem 

otřes se. Pod koly zarachotily kamínky. 
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Je tady. Už brzy se dozví, co Veterán chce. Znovu se mu sevřel žaludek. Proč ho 

ten starý medvěd pořád tak stresuje. Na schodech, podle protokolu, si ho 

převzal jeden ze sekretářů. Uvedl ho do zámku. Stoupali po schodech mlčky.  

Otevřel dveře do jedné z čekáren. Ještě než Šéf vešel dovnitř poznal, že tam 

nebude sám. Vůně lehkého parfému, velmi drahého. Zvědavě překročil práh. 

Proti velkému oknu se světlem v zádech seděla mladá žena. V béžovém 

decentním kostýmu, nohu přes nohu, lodičky v ceně malého auta. Přistoupil 

k ní a podal jí ruku. Přijala ji jakoby ostýchavě. Dveře za Šéfem se s lehkým 

klepnutím zavřely. Šéf usedl do druhého křesla. 

Čekal otevřené nepřátelství od prezidentovy dcery. Pár sekund uteklo mlčky. 

Jejich pohledy se setkaly, jemné pokývnutí. Žena promluvila. „Pane poslanče, 

jak moc toužíte po moci?“ Zpozorněl. „O tom se přece nemluví, Katko, to je 

čistě niterní věc každého z nás.“ Seděla bez pohnutí. 

„Můj otec vás požádal o podporu a financování kampaně. Potěšil vás ten projev 

důvěry?“ „Jistě, o tom nepochybujte, Katko. Přízně pana prezidenta si vážím.“ 

„Jistě, vždyť jste jeho nástupce. Dokážete být trpělivý?“ Šéf se jen pousmál, 

mlčel.  Žena pokračovala ve stejném tónu. „Pane poslanče, co si myslíte o tom 

neštěstí na Bílé hoře. 

Dva mrtví blízcí spolupracovníci mého otce!“ Šéf snesl s klidem její zvídavý 

pohled.“ „Mám jen velmi málo informací. Od rána jsem byl plně vytížen prací, 

ale jistě je to neštěstí. Ty lidi jsem měl rád a věřím, že dojde k potrestání 

pachatele.“ Prezidentova dcera se k Šéfovi nahnula. Zahlédl její ňadra dmoucí 

se v kostýmu. „Já je ráda neměla, pijavice. Žili z dobroty mého otce! Nebyli 

věrní. Stalo se jim to, co zasloužili!“ Šéf se odtáhl. 

Ach ty prominentní holčičky, nevydrží hrát svou roli. S úsměvem si nalil z karafy 

vodu. V ten moment se dveře otevřely. „Pan prezident vás čeká, pane 

poslanče.“ Asistentka mu distinguovaně úkrokem udělala místo k projítí. „Bylo 

mi ctí,“ odložil karafu, aniž by se napil. Uklonil se prezidentově dceři. Pomalu, 

volným krokem přešel do vedlejší místnosti.  
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„Dobrý den, pane prezidente.“ pozdravil a podle protokolu počkal, až bude 

vyzván k usednutí. Veterán si dával na čas, než pokynul směrem ke křeslu. Zvedl 

hlavu od náhle rozečteného dokumentu. Pozorně se na sebe podívali, vsedě 

šéfovi podal ruku. „Sedni si.“ Veterán se těžce zvedl ze svého křesla, pomalým 

šouravým krokem přešel ke konferenčnímu stolu. „Dáš si kafe nebo panáčka?“ 

„Teď dopoledne radši kávu, pane prezidente.“ Veterán na něj upřel pohled, 

„Nech toho, Štefo!“  Šéf jen rozhodil ruce. „Pane prezidente?“ „Řekl jsem ti, 

nech toho úslužného tónu. Je jen pár lidí v tomto státě, opakuji pár lidí, kteří by 

si dovolili oddělat některého z mých lidí.“ Prezident se namáhavě nadechl. 

Bojoval s chutí na cigaretu. Od rána se necítil zrovna nejlépe.  

 

Má si dát cigáro?  Neodolal. Pustil do plic nikotin zabalený do kouře. „Pokud jsi 

je nechal odstranit ty a myslel sis, že tě to zbaví plnění závazků, mýlil ses! 

Uděláš, co jsem po tobě chtěl a podpoříš mě. Zaplatíš mou prezidentskou 

kampaň a až budu opět zvolen, staneš se premiérem! Budeš-li věrně sloužit, jsi 

můj následník! Východ s tebou souhlasí. Zatím s výhradami!“ To už důraz 

změnil v křik. 
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Stará, zatnutá pěst bouchla do stolu. Zatočila se mu hlava. Víc, než nedopalek 

udusil v popelníku. Zalapal po dechu, polilo ho horko. Udělalo se mu nevolno. 

Instinktivně si zatoužil rozepnout límeček. Ovládl se. Bylo mu opravdu zle, 

pobledl. Potřebuje setkání co nejdříve ukončit. Stres, nervy, ta síla, kterou 

musel vydat. Teď nemá kde brát. Potřebuje odpočinek, zavřít oči a spát. Na 

dvacet minut zavřít oči. Přemáhal se. Ne, teď ne, ještě to musí zvládnout. 

Pozvolna se opřel o opěradlo, cítil krev pulzující ve spáncích. Soustředil se jen 

na dýchání. Stěží udržel tok myšlenek. „Co to je?“ Vyděsil se. Nedostatek cukru 

nebo jen lehká závrať? Neví, čeho se bojí víc. Nemoci nebo toho, že si jeho 

slabosti Šéf všimne? Prezident se znovu dlouze nadechl, musí to dokončit. 

Soustředil se na hlas a výslovnost. Velmi pomalu pokračoval. „Opakuji, ty budeš 

premier. Budeš vládce, ale teď budeš sloužit.“ Čekal až dozní jeho slova. Má čas 

nabrat sílu. Může sledovat svého soka, dýchat a vrátit se do hry. Jako boxer, 

který dostal ránu na solar. Dýchal, vzpamatovával se pozvolna. Prezident 

miloval takové totální vítězství. „Jako premiér si ty vložené finance vytáhneš 

celkem snadno z rozpočtu. Neboj!“ Plácl Šéfa přes rameno a dodal již smířlivěji. 

„Vítěz v politice bere vše, znáš to pravidlo?“ Sledoval dopad svých slov, bavilo 

ho to grilování. „Víš, jaká vláda je ta nejlepší?“ Šéf to věděl, ale neodpovídal.  
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Chtěl udělat stárnoucímu muži radost. Prezident pokračoval. „Jakákoliv stabilní. 

A to chci pro tento stát. Chci stabilní vládu, která mi nebude odporovat a bude 

vděčná za mou podporu. Budeš jako premiér nepostižitelný. Budeš mou pravou 

rukou směrem ke sněmovně. Ty nejlíp víš, co tam sedí za lidi. Jen se musíš 

nechat zvolit do čela vaší partaje a získat podporu mas! To bys měl zvládnout?! 

A pokud ne, nestojíš mi za pozornost!“ Změnil tón hlasu. „Během deseti dnů 

chci peníze na kampaň. Číslo účtu znáš. Jinak se změní pravidla hry! Státní 

zakázky se mohou vydat jiným směrem!“ Prezident se pozorně podíval na svou 

kořist. Vyhrál, věděl to. Fyzicky mu nebylo nejlépe, ale vyhrál. Kéž by byl mladší. 

Kořist nemůžeš zabít jen napůl! Ještě měl jeden náboj a pořádně výbušný. 

Prezident se dokázal pousmát, plynule přešel v déle trvající kašel. Nenechal si 

vzít svůj trumf. Stále rudý v obličeji, popadající dech zasípal. „Audience je u 

konce.“ Šéf sešel pár schodů ke služební A8, řidič mu uctivě otevřel dveře. 

Usedl, protáhl si ztuhlé záda. Pozitivní poznatek. Veterán si prošel krizí, pár 

minut to vypadalo, že padne. Jen tak dál. Musí udržet vysoké tempo jeho aktivit 

a vytvořit přesvědčení o nenahraditelnosti. Za dnešní ponížení mu zaplatí. Bylo 

to naposled! Starcova dětinskost jim bude nápomocna. Cesta je správná. 
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Budeme přidávat po kapičkách jen trochu trpělivosti. Premiér ne, to není můj 

hlavní cíl. Být vládce před i za oponou je mnohem víc. Auto už se hnulo směrem 

k výjezdu. Zahlédl v okně Veteránovu tvář. Dívali se na sebe ne víc, než 

sekundu. Dva muži, dva soci, čtyři oči. Nehybné a chladné. 

 

Krajské oddělení hospodářské kriminálky mají charakter lehce líného 

mraveniště. Spousta úředníků neúnavně vrší stovky lejster, stovky stran 

protokolů a výpovědí. Možná je lepší být laxní, než zbytečně namotivovaný.  

Osudy v těch stránkách jsou životy jednotlivců i celých rodin. Martin žádný 

soucit s „drbany“  necítil. Byli mu u prdele, jak s oblibou říkával. Soucit vnímal 

s jejich rodinami. Místní prostředí kopce dobře znal, stejně jako tváře. Právě 

tady s těmi kluky řešil metanolovou aféru. Jedna z mála věcí, která skončila 

opravdu exemplárními tresty. Tenkrát to ještě slavil, jen sám sebe se ptal. 

„Copak musí vždycky někdo umřít, aby se tradičně slepé spravedlnosti odkrylo 

alespoň jedno oko?“ Už pár desítek minut čekal. Je to jedna z charakteristik 

periferie. Ke všemu potřebuješ čas. Stačí vhodný papír a razítko. To dostaneš, 

pokud máš víc frček nebo na každou otázku vhodnou odpověď. Honit frčky už 

mu dávno připadá směšný. Se zájmem upřel pohled na mladé, aktivní kolegy, 

kteří procházeli rychlým krokem širokou chodbou se sveřepým výrazem. Vyráží 

na lov. Chtějí o frčku víc?  Chtějí ocenění, uznání, dostat se dál. Martin je 

pozoroval a snažil se to odhadnout. Karty se rozdávají někde jinde. Tady si jen 

hrají na četníky a lupiče. Státní vyšetřovatelé u exponovaných případů žádný 

z tisíců posbíraných listů papíru nepotřebují k rozhodnutí. Maximálně se za tu 

kupu dokáží schovat. Soudnictví a jejich nezávislost je jen hra. Odvedou svou 

práci s nadějí, že neskončí někde na dně šuplíků „zaručeně neúplatných 

soudců.“ Jen nedávno jich 27 muselo opustit státní službu. Ze zdravotních 

důvodů. Zpravidla je výsledek znám už týdny dopředu. Káva z automatu, mladí 

nadšení policajti sportovního vzezření a staří policajti, fotři se zpoceným 

podpažím a pupkem. Většinu Martin znal z dob, kdy jezdil školit do Holešova. 

Obvykle tam i bydlel. Zamyslel se, od smrti Nany tam nebyl, nebyl se podívat 

ani na její hrob. Potřebuje se dostat do baráku mladého Wébra. Povolení 

k prohlídce má v kapse, na klíče čeká. Bylo jednodušší zajít sem na 

hospodářskou, než na vraždy. Podíval se znovu na hodinky. Jen by to mohlo 

probíhat rychleji. Chodbou k automatu na kávu se blížil chlap s culíkem. 
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Přišel až k přístroji. Prohledával si kapsy. Do věčně hladového automatu vhodil 

několik mincí, asi ne dost. Našel ještě drobné mince, pořád málo. Muž se 

zklamaným výrazem vymáčkl cuplík a těch pár drobáků prolétlo automatem.  

Něco v něm se pohnulo a toho chlapa se mu zželelo. Vykročil k němu. Drbanovi 

by na kafe nikdy v životě nedal, přesto ho hnala zvědavost. „Kolik vám chybí?“ 

Muž se na něj podíval. „Dvě koruny.“ Martin sáhl do kapsy. „Tady máte 

desetikorunu.“ 

Ten chlap jen pokýval hlavou, mlčky přijal desetikačku. Ze svých odpočítal osm 

zpět. Podal je na otevřené dlani. Martin mávl rukou, odcházel. Než se ten 

pomačkaný podivín otočil zpět k automatu, zaznělo. „Děkuju, Marťas.“ Žádné 

oslovení hodností nebo příjmením, prostě Marťas. Zůstal stát. Překvapen, nějak 

automaticky v něm rostl hněv. „Co si to dovoluje ta socka? Nemám dost 

respektu?“ 

Podvědomě pocítil obavu známou všem policajtům. Obavu o zneuctění 

hodnosti známou všem lidem, kteří se opírají o funkci a ne o sebe. „Husy jsem 

s tebou nepásl, takže vykat nebo hodnost, ano?!“ Chlap s culíkem nijak 

nereagoval. Byl plně zaměstnán volbou a následným očekáváním lahodně 

vonícího nápoje. Konečně se otevřela průhledná dvířka. Mohl si vzít do ruky 

kelímek. „Ty husy jsem s tebou pásl, Marťas!“ 

Plukovník okamžitě zpozorněl. Ty oči, jasný, ty jsou mi povědomé, pátral 

v paměti. „Za co jsem tě dostal?“ zeptal se Martin. Muž s culíkem se rozesmál a 

zavrtěl hlavou. „Hádej znovu!“ „Nemám čas na tvoje hry, dej mi občanku!“ 

„Nemám. A polib mi prdel!“ 

Teď už se omšelý muž smál tak, že nepatrně rozléval na čistou chodbu 

vytoužené kafe. Martin brunátněl vzteky. „Kurva, kdo jsi? Vyklop to!“ „Já jsem 

Rendy, ty vole!“ „Co ty tady děláš?“  
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Musel pár desítek sekund počkat, než umlkl smích a stiskl nabídnutou pravici. 

Okamžitě ho překvapil pevný stisk a Rendyho tvrdé, mozolnaté, udřené ruce a 

polámané, nepěstěné nehty. „Co ty tady děláš, Rendy?“ Opakoval otázku. „Lítáš 

v něčem, potřebuješ pomoc?“  Pohled upřel na visačku připevněnou na lemu 

sepraného trička. Přeci jen nevypadal jako houmles. Trochu sešlý ano. Že by 

něčí bílý kůň? Malinko podivín byl a na prachy se může dát nalákat každý. Ne, 

jde z něj klid a rozvaha, bude tady jen jako svědek, odhadoval. Klid a zjev 

kamaráda mu prostě neseděl do prostředí. Pokud to bude jen trochu možné, 

pomůže mu. Přimluví se za něj. „Tak co tady děláš, Rendy. Už mi to můžeš 

konečně říct?“ „Vězeňského pastora, Martine. Chodím za odsouzenými a 

obracím je k Bohu.“ Martina to pohoršilo možná víc, než kdyby Rendy někoho 

okradl. „Jak chceš přivést k Bohu drbany, jak chceš přivést k Bohu takového 

Ronyho Webra? Slyšet jeho zpověď, asi by to zbořilo pevné základy církve.“ „To 

se mýlíš, občas je to jen o povídání a pochopení, proč a jak se věci dějí. Že Ježíš 

vzal na sebe jejich vinu.“ „To z tebe musí mít úplnou prdel, Rendy. O vině toho 

ví poměrně hodně každý z nich a dobrovolně nikdo nic nepřizná, takže o čem je 

to tvé povídání?“ 
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„Martine, je to o tom, že lidská spravedlnost není a nikdy nebude ta největší. 

Existuje ta druhá, ta boží. A tam jsme si, kamaráde, všichni rovni.“ „No, ty jsi 

kokot! Tak to ti přeju hodně štěstí! Musím jít!“ Nechtěl se o podobných věcech 

bavit už ani minutu. Sáhlo mu to do nitra. Nezabiješ, je přece jedno z přikázání! 

Bez dalších slov se otočil. Právě včas, aby to nevypadalo trapně. Dlouhou 

chodbou k němu šel jeden z místních kluků s balíčkem klíčů. Už stačil poslední 

podpis a cesta do Ronyho domu byla otevřená. Nijak si nevšímal úšklebku, 

kterým ho krajský kolega obdařil. Nezajímá ho, je to jen malej pěšák, který 

jednou je a jednou není. Martin sebejistě vstoupil do výtahu, kterým sjížděl do 

přízemí. Uvnitř se polekal. Není to symbolika? Mít v ruce klíče od cizích 

tajemství a stát ve výtahu jedoucím směrem dolů. Pocítil vnitřní nejistotu. Stačí 

jedna jediná chyba. Jako pěšák by neměl dlouhou životnost. Pod bundou cítil 

kov zbraně, dříve mu dodávala pocit mužnosti. Asi zestárl. Dnes už mu zbraň 

v podpažním pouzdře nedělá nic. Je to nespravedlivé, pořád ten kus kovu nabízí 

v jistých případech konečné řešení některých problémů. Výtah s nárazem zůstal 

stát. Na display svítila velká 0. Pousmál se. Jako mladý měl sen, že ty zlé zavře 

do basy. Jednoho po druhém a svět by byl lepší místo k životu.  
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Za bílého dne zazněl v centru Prahy výstřel, který ukončil život novinářky P.G.  

Vražda se odehrála v podchodu pod magistrálou. Žena krátce předtím 

vystoupila z mnichovského rychlíku na Hlavním nádraží. Pak se pěšky vydala 

známou cestou rovnou do zaměstnání. Do redakce Petra G. musela projít 

parkem a pak nepříliš vábným podchodem pod magistrálou. 

V nejbezpečnější denní době, sotva pár minut po třinácté hodině, se v 

podchodu ozval jeden výstřel. Kulka zasáhla devětadvacetiletou novinářku do 

krku. Smrtelně zraněná žena se dopotácela ještě několik kroků k východu z 

podchodu a tam se zhroutila. Tu kulku se nikdy nepodařilo najít. 

Podle záběrů z kamer umístěných několik desítek metrů od místa činu, měla 

vražda dva přímé svědky - muže, kteří v tu chvíli také procházeli podchodem. 

Vrah se velmi profesionálně pohyboval mimo záběr kamer, oba muži ještě před 

příchodem policistů zmizeli. Na nátlak médií a kolegů novinářky pracovalo na 

vraždě šedesát detektivů a policistů. V médiích majitel novin zveřejnil výzvu, 

policie vyslechla desítky cestujících, kteří se v době vraždy v okolí pohybovali. 

Zpovídali i tamní bezdomovce a dokázali se dopátrat i cestujících z vlaku, 

kterým Petra G. přijela. Nic ale k objasnění motivu nebo jména vraha nevedlo. 
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Policisté se zaměřili i na hledání vražedné kulky. Neuspěli ani s detektorem 

kovů a kulku nedokázali najít ani chemici, kteří na stěnách podchodu hledali 

stopy olova po odrazu střely. Kulka se nikdy nenašla. Policisté si stanovili 

mnoho vyšetřovacích verzí i motivů k vraždě. A nešetřili přitom fantazií.  

Loupežný motiv policie zavrhla hned v počátku. Vrah se po výstřelu k mrtvé ani 

nepřiblížil. Že by vražda souvisela s novinářskou prací redaktorky? Ani to se 

neukázalo jako pravděpodobné, protože se nevěnovala nijak ožehavým 

tématům. I nějakou blíže nespecifikovanou pomstu ruských tajných služeb 

detektivové zamítli. 

Co je znepokojovalo, je místo k vraždě. Neobvyklé, veřejné, poprava na očích 

všech. Při obyčejné vraždě na objednávku by si vrah určitě zvolil odlehlejší a 

méně riskantní místo. V den pohřbu vyšla fotka Petry na první straně, na hrob 

byl položen věnec s textem NIKDY NEZAPOMENEME. Druhý den šéfredaktor 

žhavil telefon na Moravu do olomoucké redakce. Nebylo dlouho o čem hovořit.  

 

 



174 
 
 

„Máš na to tři minuty. Rozhodni se, Nelo.“ To ani nemusí. Ví, že nabídku přijme. 

Petru G. Neznala. Chápala to tak, že ta holka měla prostě smůlu. Ona jde do 

hlavního města, o tom snila. Bude makat v Praze. Už žádná krajská zaprděná 

redakce. Jde do slunce a tam patří. „Beru to,“ klidným hlasem potvrdí zájem. 

„Dobře, kdy můžeš být v Praze?“ Podívá se na hodinky. V sedm se měla potkat 

s Pítem, na to kašle. „Večer kolem šesté, jen si zajistím místenku na vlak.“ 

„Dobře,“ odpověděl v telefonu její nový šéf. „Vyřeš si to tam u vás v Asii,“ dodal 

posměšně. Vše na východ od Prahy je pro něj Asie. Nela tento bonmot slyšela 

mnohokrát. I tak se neservilně zasmála. Položila mobil na stůl, seběhla pár 

schodů dolů pod redakci do večerky. Vlastnil ji manželský pár Vietnamců. Že by 

ten pražský rasista měl pravdu? „Prosím, potřebuji nějaké krabice.“ 

„Neeemame,“ odpověděl jí drobný šikmooký mužík. „Můžu si vzít tuto?“ 

Ukázala na papírovou bednu, ze které jeho pracovitá žena vyndávala pytlíky 

brambůrků. ,,Néééé, soou draheééé,“ zavrtěl hlavou. „Dám vám stovku za tu 

bednu a další ještě za druhou, pokud ji najdete. Potřebuji ji hned!“ Obchodnik 

sebral bankovky, vysypal zbývající obsah na zem. „Pannni mooc sluušššííí, moc 

chodná.“ Konstatoval úslužně. To už byla Nela otočená zády. Mobil nechala na 

stole, co kdyby jí někdo volal? Zadýchaně se vřítila do kanclu. Mladý kluk 

s dredy seděl za jejím stolem. „Prej tady končíš, Ledovko?“ Pokusil se dát nohy 

na stůl. Jediným ostřejším pohybem pravé nohy mu v tom zabránila. „Za hodinu 

jsem pryč, ale dokud jsem tady, tak tvoje kopyta na můj stůl nedávej!“ Uraženě 

se na ni podíval. „Se poser, náno. 
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Měl jsem ti vyřídit, že mladý Webr je venku. Dneska ho pustili. A pokud jsou 

naše informace pravdivé, bude zproštěn! Máš jít za starým, pokud tě to ještě 

zajímá.“ Zvažovala co teď. Čas nemilosrdně běžel, ještě ani neměla místenku 

Leo expresu. „Řekni mu, že dík, ale mizím do Prahy.“ Popadla telefon, odjezdy 

vlaků směr Praha. Má hodinu a půl na sbalení všeho potřebného. Odstrčila toho 

otravného kluka. Šuplík po šuplíku vysypávala do bedny. Netřídila to, 

potřebovala nechat prázdný stůl, o nic víc nešlo. Teď je na řadě skříňka. V ní má 

své intimní věci. Ohlédla se. Byla sama. Balíček vložek, náhradní prádlo, pár 

krémů, antikoncepce, vitamíny. Jedny použité kalhotky, ani netušila, kdy je do 

skříňky pohodila. Dva páry bot, našla dlouho hledanou náušnici. Krabice byly 

plné, stůl a skříňka prázdná, tak to má být. Venku má svoje auto. Musí ho hodit 

domů a bude tady hotová. Otočila se. Nechala tady pár let života. S kým se 

rozloučit? Se starým? Proč se nechat ještě vyštěkat na cestu. Bude nasraný, 

stačí, když na něj mávne. Nikdo jiný jí tady k srdci nepřirostl. Zmizí po anglicku. 

Podívala se na hodinky, má už jen třicet pět minut. Musí vyrazit na nádraží a to 

ještě není sbalená doma. S námahou snesla bedny, jednu po druhé po 

schodech. Odložila ji vždy na poslední schod. Zmáčkla ovladač svého golfu. 
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Auto jí zablikalo na uvítanou. Popojela si ke dveřím. Zapomněla vrátit průkaz a 

kartičku pro vpuštění do objektu. Hodila ji vedle sebe na sedačku. „Pošlu je 

poštou.“ Bedny hodila do kufru, s úlevou zabouchla páté dveře volkswagenu. 

Zvedla hlavu a podívala se do oken. „Takže takto to končí?“ Lehká nostalgie, na 

víc nemá čas.  Čeká ji Praha!  

Posilovna, pizzerie a pak těch dvacet kilometrů domů. Večer u počítače nad 

cenami ojetin. Nela návštěvu zrušila, stěhuje se do Prahy. To dodávat 

nemusela. Chceš nebo nechceš, to ostatní jsou kecy. Tak to v těchto 

přátelstvích přirozeně je. Martin vypadl, neřekl kam a jestli se ještě zastaví. 

Trochu mě mrzí pocit průchoďáku. Nevím, jestli to chci. Dům mám zase jen pro 

sebe. Chvilková spokojenost, chvilková pracovitost. Pár cviků, kliků, prkna, 

začínám se nudit. Vnímám napětí, které zná každý chlap. Je šance, tak ji využij, 

holek je mraky. Testosteron mě dělá nervóznějším. Pokusím se nahodit stránky 

s holkama. Vypne se mi mobil, který jsem zapomněl nabít, tak jsem s ním křápl 

o hranu stolu. 

Co jsem si myslel, že se stane? „Jsem debil!“ zakleju při pohledu na prasklou 

obrazovku. Už zcela klidný zapojím nabíječku. Těch pár minut musím počkat. Co 

mě tak nabudilo? Ručník, který voněl po Nele? Její vůně v tom domě? Její 

odjezd? Touha po opáčku? Dám si lov v neznámých vodách. I to je napínavé. 

Naskočí internet, znovu zvolím osvědčené stránky. Vyhledávání zúžím na Zlín a 

Hradiště. Pár tváří znám, jen přezdívky a telefony se mění. Zaujme mě 

černovlasá holka. Kdysi jsem s ní už byl a nebylo to úplně neosobní.  

Dalo se s ní i mluvit. Vytočím telefonní číslo. Chvilka napětí, pak zazní celkem 

příjemný ženský hlas. Nezkoumám, jestli ho poznám. Dneska ano, zítra ne. Je to 

jen obchod! Cena a čas setkání, dohodneme se celkem rychle. Její požadavky 

mírním. Každá to zkusí nadsadit, jako by ji měla zlatou. Oponuji, pár stovek 

uberu. Pokud holka není spokojená s penězi, je to dosti mrtvolný zážitek.  

Tričko, rifle kožená bunda, spodní prádlo si neberu, není důvod. Sednu zpět do 

auta. Na Zlín, pak na Holešov a kousek dál. Je doma, dneska nepracuje. Měla 

uložené mé číslo. Jak řekla, byl jsem celkem slušný, proto mě vezme k sobě 

domů. Díky mami, za dobré vychování, jinak bych si dnes asi nevrznul. 
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Byla by na mě máma hrdá? Pustím si ŠKWOR. Tvrdá muzika s dobrým textem, 

na dálkové letím tmou. Třicet minut a jsem na místě. Otevře mi stále stejně 

štíhlá holka, kterou si pamatuji. Možná jen malinko zestárla, ale stále to 

povolání bere až dětsky směšně vážně. Vysoké podpatky a levný župánek 

s leopardím vzorem, černé noční prádlo. Taková vesnická verze královny noci. 

Polibek na přivítanou. Cítím pastu na zuby, mýdlo a parfém. Ta holka se 

opravdu připravovala. To mě potěšilo. Dneska nespěchá, žádný další klient dnes 

nedorazí, jako důkaz vypne mobil. Nabídne mi kafe, rozhlédnu se kolem. Nežije 

si špatně, baví mě její otevřenost. Není nijak rafinovaná. Její IQ asi nebude 

nadprůměrné, o to je příjemnější, nic nehraje. Povšimnu si hraček. Malý má tři 

roky. Je náhodou u babičky, tak proč by si nevrzla? Prachy se vždycky hodí.  

Jednoduchý příběh. Dám si rychlou sprchu. Stará se o mě, už dlouho mi nikdo 

nedrhl kartáčkem záda. „Jsi dost chlupatý na zádech, Píte. Víš, že to mají chlapi, 

kteří stárnou? Tím si moc nešplhla. „Líbáš se?“ zeptám se. „Když si vyčistíš zuby, 

tak ano.“ Vytáhne z šuplíku kartáček na zuby a pastu uzavřenou v obalu, jako na 

hotelu. Dvěma prsty ho elegantně, opatrně a zcela hygienicky rozbalí. Ta prostá 

profesionalita mě zcela dostává. Pohybuje se pořád na vysokých podpatcích. 

V koupelně na dlažbě celkem hlučně, lituji sousedy pod námi. 
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Než se osuším ručníkem, odejde do pokoje, zapálí svíčky. Desítky svíček. Je to 

jako v kostele. Opět něco, co jsem fakt dlouho neviděl. Mám obavy, že to tady 

zapálí. Barák shoří, lehne popelem. Samozřejmě na mou počest a pro mou 

zábavu. Co by tomu řekl Pán, pokud opravdu je? Měl by pochopení? Je to 

obchod nebo porušení přikázání? Pokud nad tím budu přemýšlet, jsem tady 

zbytečně. Jen s ručníkem kolem pasu popojdu k posteli„Chceš pustit porno?“ 

zeptá se. „Ne, na co jsi tady ty?“ „Tak jo,“ odpoví. Jsem rád, že se přitulí, začne 

se líbat. Je to lepší, než kdyby jen zaujala polohu. Je horká. Vnímám její doteky. 

Nasávám její vůni.  

Hledám v ní to, co mě osloví. Co změní obchod v milování, spouštěč lidskosti. 

Mírně kořeněná, ve vlasech lehounký nádech kouře, líbám ji za ucho. Ne, není 

v tom cit, stále jen doteky a kůže. Je to poznávání zatím tajemné země, než se 

začnu chovat jako dobyvatel. Vždycky je povzbudivé, když ti jde vstříc, když se 

otevírá a touží tě přijmout. Má pevná prsa a velmi malé bradavky, jako by ještě 

nekojila. Vzdychá, potěšující. Přemýšlím. Je vzrušená nebo to jen hraje? Prsty 

sjedu do klína. Vzrušená, asi to jen nehraje. To mě povzbudí. Pro tento den, pro 

tento okamžik je moje to tělo, jež pulzuje podemnou. Je pro tento večer mé. 

Během dvou dnů dvě ženy, to není špatný průměr. Jedeš Píte bomby, žiješ. Asi 

to je jeden z hlavních důvodů, pokud nemáš kolem sebe své děti, ženu, rodinu, 

bereš, co je. I tak se dá přežít pár dní, měsíců. 
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Pokud to zkusíš déle, zabije to v tobě touhy párového tvora. Pro vztah se musí 

hodně obětovat s nejistým výsledkem. Tady prostě jsi a bereš si to, na co máš, 

na co dosáhneš! „Pojď bez,“ zašeptá. Tím odhodí veškerou profesionalitu. 

Vrušeně souhlasím. Kdo by se chtěl teď soustředit na otevírání malého balíčku 

a nasazování gumy. To je vlastně maximum, co můžu dnes dosáhnout. Sex 

s kurvou, bez ochrany!  

Odstavil auto bokem, hlouběji do stínu stromu, na křižovatce slepých ulic. Pár 

chvil rozvážně počkal, ze zvyku pozoroval okolí.  

Nulový pohyb, ospalá valašská obec. Tedy pardón, městečko. Za pár minut se 

začne šeřit. V domě svítit nesmí, je nejvyšší čas. Vystoupil z vyhřátého vozidla 

do chladu podzimní ulice. Klíčem snadno odemknul dřevěnou branku. Na 

dlažbě a stěně garáže bylo znát stopy po požáru Audi. Rychlým krokem přešel 

prostranství, odemkl zámek. Bezpečnostní zařízení bylo vypnuté. Kód znal. 

0555, nemusel ho použít. Rozhlédl se po tiché hale. Je zvláštní jak i luxusní, 

drahé, bezchybné domy rychle přijdou o svou útulnost, pokud se v nich pár 

týdnů nebydlí. 
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Zvadlé kytky padlé podél kětináče, lehký prach, chlad. Příjemné jako opuštěná 

jeskyně. Luxus nic neznamená, pokud není oživen přítomností lidí. Usadil se do 

sedačky, snažil se pochopit rozložení domu. Věděl, co má hledat, jen netušil 

kde. 

Ten barák byl opakovaně prohledán. Pytlouni, specialisté a Martin 

nepochyboval, že i NCOZ, možná nějací týpci z polosvěta. Takřka jistě vím, že 

nic nenašli. To už by to někde vyplavalo na povrch. Možná by bylo skvělé 

všechno zapálit, ať ten barák shoří se svým tajemstvím. Vstal, přešel do vedlejší 

místnosti. 

Pracovna. Po počítači zbyla jen nevýrazná plocha na psacím stole a pár kabelů 

na zemi. Vrátil se do haly, podle všeho tepny domu. Tam, kde hledali pytlouni, 

nemá smysl hledat. Sklep ten barák nemá. Pokud je něco pod podlahou, našel 

by to jen obrovskou náhodou. Vynechá všechno viditelné, nebude to nikde 

v nábytku, v šuplíkách, to všechno je zbytečné. Poloha stěn v patře a rozmístění 

místností. 
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Někde musí být trezor, nějaká bedna. Železná, ohnivzdorná bedna. Takto si to 

vysnil, ale může to být úplná blbost. Určitě i v patře pravděpodobněji, než dole. 

Logicky blízko ložnice, někde přímo v centru domu. Vystoupal po schodech. 

Chodba, ložnice, koupelna, posilovna, druhá ložnice, prázdná místnost. 

Původně možná dětský pokoj. Pokud si tu schovku mladý Webr chystal už při 

stavbě domu, typoval by na dětský pokoj, tam se přeci jen každý člověk chová 

s jistým ohledem k dětem. Pokorněji a méně agresivně. V prázdném pokoji nic 

neschováš. Pokud to tady je, tak podlaha, stěny, strop. Nic jiného nepřichází 

v úvahu. 

Šéf si myslí, že Webr nemá nic na dobře skladné flešce. Vše bude na papíře. 

Budou to směnky, okopírované policejní spisy, to všechno chce prostor, kam to 

uložit. S lehkým poklepem obcházel stěny pokoje. Za tou tapetou může být 

cokoliv. Blbost, opravil sám sebe. Rony svůj archiv aktivně používá k lehkému 

vydírání nebo spíše k motivaci a motivování lidí. Někdo má ctnost a jiný 

minulost! Ten úkryt musí být dostupný a musí být v tomto baráku! Ložnice.  
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Tady mladého Webra sebrali před dvěma lety. Jezdila na něm jako na koníčkovi 

ta kozatá černovláska, co tak nepěkně skončila na plotu psychiatrické léčebny 

v Kroměříži. Škoda, dala by se určitě vytěžit. Pod postel se dívat nebude, 

vestavěné skříně po celé ploše dvou stěn. Jednu z nich otevřel. Ne, to je malá 

šatna. Otevřel se před ním prostor tři krát dva metry s ramínky, botníkem. Kdysi 

to bylo plné hader, dnes prázdné. Jen v koutě se válí zmuchlané punčochy. Tady 

by se to schovat dalo. Poklekl, prohledával spoje i zapracované hlavičky vrutů. 

„Copak hledáš?“ Ozval se za ním hlas. Martin instinktivně uskočil bokem, zády 

padl na stěnu. V sekundě vytáhl z pouzdra, v téže sekundě natáhl a odjistil 

zbraň, otočil se směrem k příchozímu. „Ahoj, vítám tě u sebe doma.“ Pozvedl 

ruku, prstem ukázal na zbraň. „To není stejně bezpečný kvér jako ten, co jsi mi 

podstrčil.“ S posměšným úsměvem a teď už opět s rukama v kapsách proti 

němu stál Rony Webr. „Co, odděláš mě? Je to dobrý nápad - v mém domě a 

služebním kvérem?“ Martin sklopil zbraň, prst nechal položený na spoušti. Byl 

v nevýhodě. Potřeboval se dostat ven ze stísněného prostoru šatny. Místa 

nevhodného k útoku i obraně. Přišla otázka, která nemohla nezaznít. „Co tady 

děláte, pane Wébr. Vy už nejste ve vazbě?“ Až výsměšným tónem se Martin 

snažil získat naději, že ten blázen utekl. 
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To by se jejich pozice vyrovnaly. „Jsem řádně propuštěn na svobodu 

plukovníku. Před chvilkou mě sem přivezl můj právník. Jsem řádný občan a jako 

takový se ptám znovu. Co tady děláš ty, můžu říct fízle? Vloupáníčko? Nebo máš 

povolení? Co tě žere, že tě mám pořád za prdelí? Proč si nedáš pokoj?“ Martin 

váhal. S tímto setkáním nepočítal. Omezení domovní svobody, vloupání - za to 

by mohl jít natvrdo. To se nemělo stát. Pozvedl zbraň. „Odděláš mě? Přeci jen 

jsi chlap?“ Díval se mu tvrdě do očí. Mohl toto někdo naplánovat? Ronyho 

napadlo, že možná právě proto byl propuštěn tak náhle a v rychlosti z CPZetky.  

Chtějí ho oddělat?  Bylo by logické, že právě tento policajt je jeho kat? Ne, moc 

složité a mě čeká ještě Švajc. Zavrhl černé myšlenky. Tak co, plukovníku, co 

uděláš? Ještě není zdaleka půlnoc. Šéf je zaujat přátelským rozhovorem s velmi 

dobře oblečeným mužem. Jeho oficiální funkce - poradce pro strategické 

plánování. Vincent přešel na druhou stranu, musel k tomu mít reálný důvod.  

Přece by neodešel od silnějšího k slabšímu, proč by to riskoval? Zrovna on. Kde 

má Šéf problém? Co nevidí? Musí se ptát jiných. Sám na to nedokáže zatím 

přijít. Sedět tady takto v noci je pro Šéfa denní chleba. Pro některé lidi pocta.  

Dává muži prostor i čas zapůsobit, vyjádřit loajalitu, vykecat se. Sám se cvičí v 

trpělivosti a sám si skládá myšlenky. Mlčky, s nepatrným zájmem naslouchá 

slova příběhu tohoto úspěšného a bohatého chlapa. Něco ho okamžitě zaujalo, 

až v ten moment muže přijal. Jsou si rovni. 

Mohla za to jedna jediná velmi vážně míněná věta, kterou řekne a hlavně 

prožije skutečně bohatý člověk. Muž znovu opakoval závěr příběhu. „Já už 

nechci peníze, já se jen potřebuji rychle dostat do Brna.“ Usmál se. Rozesmál se 

na plné kolo. Kolik lidí v této zemi by pochopilo pointu? Ten chlap proti němu 

koupil jeden vrtulník, pak druhý a třetí.  

Má jich pět. Ale když měl stihnout promoci své dcery, nestihl to. Dálnice D1 

byla ten den opět jedno velké parkoviště, na kterém jsou si všichni rovni a je ti 

na hovno i šest set koní Mercedesu ML AMG skoro za čtyři miliony. Můžeš ho 

jen odstavit hned za odrbaným favoritem. Tak ten muž, toužící vidět svou dceru 

jak přebírá lékařský diplom, prosil svůj dispečink o jeden jediný vrtulník, aby tu 

slávu stihl. Žádný nebyl. Všechny mu vydělávaly peníze. Právě tehdy prohlásil.  
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„Já nechci peníze, já chci rychle do Brna.“ Je to jako výrok jiného mocného 

muže. „Království za koně!“ I peníze mají své limity, napadlo Šéfa. Peníze, to je 

taky to, o čem si budou povídat. Toto je jen a pouze předehra. „Pojďme 

pracovat.“ Muž ukryl přátelský úsměv. Přikývl. „Co se bude dít, kdybych 

neuspěl, kdybych prohrál? Proradný Vincent mě ujišťuje, že vyhraji. Musím jen 

vydržet. Mohu to natahovat jen na pár hodin, pak se musím rozhodnout.“ 

Poradce zvážněl, mlčky pár minut míchal kávu. Dával si s odpovědí načas. 

Vincent musí vidět, něco co já nevidím, že vsadil proti Šéfovi. Dobře, co se 

stane, pokud Šéf prohraje? Veterán může kažou minutu zvednout nad hlavu 

ruku někoho jiného. Je to jako v zápase v kleci. Borci mohou bojovat, pokud 

nepadne KO, jinak rozhodují ti mimo klec. „Pokud nebudeš zvolen nástupcem a 

nepřevezmeš kontakty z východu a moc nad investicemi, budeš nemilosrdně na 

řadě. Zůstaneš příliš silný, pro kohokoliv nebezpečný. Obávám se, že budeš 

muset zrušit všechny aktivity v této zemi. Jak tvé osobní, tak i všech firem, které 

s tebou někdo spojuje. A budeš muset předhodit jiné jako zástěrku. Imunita tě 

osobně načas uchrání, tvé firmy ovšem drancování nemine. Bude to stejné, 

jako bys to udělal ty. Zaklekne na tebe stát, otevře ti rány a nechají tě krvácet. 
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“ Šéf souhlasil. Slyšel to, co si sám bál přiznat. Druhý je mrtvý. Právě tak to 

bude.  Musíš zrušit všechny účty. Z části peníze vybrat, z části odeslat ven. Ale 

to bude potíž, můžou na tebe skočit, nemáš čas to připravit. Musíš zavřít firmy 

a prodat nebo zbavit se všech svých hraček, autíček i toho fotbalového klubu.“ 

„Jak o něm kurva víš?“  Poradce se jen usmál. „Všechno jsem viděl v číslech, to 

prostě neschováš!“ „Budeš jen poslanec a budeš doufat v imunitu. Bude nutné, 

aby tě pod imunitou udrželi dalších pár let, tedy uspět ve volbách!“ Šéf se 

opravdu poprvé rozesmál. „Jsou dvě cesty a podmínka každé z nich je úspěch.  

Jednou převzetí moci po Veteránovi a podruhé ve volbách!“ Poradce rozhodil 

ruce. „Je dobré, že tě schválil východ. I tak, pokud tě Veterán obejde, bude zle. 

S úspěchem ve volbách radši nepočítej, je to vrtkavé! Nemrač se, říkám ti jen 

to, co víme oba! Víš, co se bude dít. Prostě si tě najdou a bude to jako u vás, 

když jsi tam rušil své aktivity. Pamatuješ na tu úřednici, jak jí vadilo v kase 

padesát dvacetieurovek? 

A zavřeli ti luxusní restauraci. Jen pro jedno anonymní hlášení, že jsi nedal 

potvrzení o přijetí platby. Tak toto přesně nastane tady, neudělal bys nic 

jiného.“ Napil se už studené kávy. „Pokud nepodpoříš Veterána a neudržíš tam 

svou pozici, vyfackují tě za státní prachy. Stačí maličkost a jdeš do tepláků!“ Šéf 

toto všechno tušil, lépe řečeno to věděl, byl si jist. Je to ponižující stav. Na 

střední škole to zažil a byla to šikana. 

Teď to je výkon státní moci. Sám ji pomáhal budovat. Nemůže ovšem mít pod 

kontrolou všechny její složky. Nespokojeně luskl prsty. „Dobrá, děkuji. Zaměřím 

se na to.“ Povstal, aby dal najevo, že schůzka skončila. Jeho poradce reagoval 

okamžitě. Už se necítil tak pohodlně, radši se budou pár týdnů vzájemně 

vyhýbat. 

Chytil Šéfa za předloktí. „Pokud do toho půjdeš, dej mi včas vědět. Bude nutné 

se připravit. Neúspěch odsereme všichni!“ V obličeji měl starostlivý výraz. 
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 Je mu přes padesát a vůbec se mu nechtělo válčit. Už dávno zapomněl, co to je 

zalehnout na matrace a být připraven dvacet čtyři hodin denně, že tě seberou. 

Má svůj byznys napojený na stát. Chtěl mu Šéf říct o peníze? Má mu nabídnout 

účast? Tu myšlenku zavrhl. Nebude nic nabízet, pokud není žádán. Stejně tak 

může nabídnout peníze Veteránovi. Nebo oběma a pak je dát vítězi. Taková 

pěkná stará česká strategie. Rozhodnou to policajti, finančáci, celníci. Rozhodne 

to, co dokáží na Šéfa najít, pokud dostanou zadání. Prezidko má Šéf pod 

palcem. I tak ale zbývá několik špatně ovladatelných policajtských bojůvek, 

které se do toho mohou vložit. „Pokud to bude možné, na hrdost se vyser. 

Opakuji, pokud to bude možné.“  

Vyčerpaný starý muž. Právě tak se cítil v tento okamžik Veterán. Leukemie 

v jeho věku a v této specifikaci, ortel smrti. Pár týdnů života nic víc. Žádná 

budoucnost, žádné vítězství, nic! Smrt a jen jedna naděje. Snad bude lehká. 

Seděl v kolečkovém křesle, proti němu za stolem stejně starý lékař. Profesor, 

přítel. „Žádná naděje, je to tak?“ Veterán si zapálil cigaretu. Teď už se nemusel 

nijak omezovat. Lekář proti němu neodpověděl. „Chceš panáka?“ Zeptal se 
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Veterána. Ten zavrtěl hlavou a pak kývl. „Jak dlouho to utají? Hodiny, možná 

pár dnů, týden?“  

Lékař mu podal broušenou sklenici do třetiny plnou vodky. „Od nás to nikdo 

nevynese, ale máš tak čtrnáct dní, tři týdny. Víc ne, promiň!“ Prezident uchopil 

sklenici třesoucími se prsty. „Státní pohřeb. To je horizont toho, co můžu teď 

plánovat.“ Nikdy nemyslel na konec, jen na další bitvu, která ho čeká. Ještě 

podstoupí nějaké nutné procedury. Čeká na výsledky, ale nemyslí si, že ty něco 

změní. Ušel dlouhou cestu a život byl fajn. Je fajn, opravil se. Někdo zaklepal na 

dveře pokoje. Ochranka se zvedla ze svých míst, jeden z nich svalnatou rukou 

otevřel dveře. Vešli další dva lékaři. Sklenice s alkoholem zůstaly položeny na 

psacím stole jako výraz důvěrnosti. „Posaďte se,“ vyzval je prezident. Dal by si 

cigáro, co už může pokazit? Prsty vpletl do sebe. Potřeboval ukrýt nervozitu. 

V krku mu vyschlo, zbytky vodky ho tam jemně pálily. S námahou se snažil 

polknout. Nesou výsledky dalších testů, ty definitivní. Veterán se potil. Stejně 

tak třásl v očekávání rozsudku smrti. „Pane prezidente, situace je velmi vážná a 

prognóza není dobrá. Můžeme oddálit exitus o pár dnů, možná týdnů. Pokud 

budete trpělivý a ukázněný pacient. 
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Budeme od vás potřebovat součinnost a odhodlání.“ Veterán se napřímil na 

polohovacím kolečkovém křesle. Pokud by věřil nohám, postavil by se. „O pár 

dnů?“  „Možná o pár týdnů,“ doplnil nejstarší z lékařů. Veterán kývl. „Tedy o 

pár týdnů. A co to bude znamenat? Co budu podstupovat? Prosím 

srozumitelně.“ „Vyměníme vám krev, dodáme živiny a pak chemoterapie.“ 

„Chemoterapie? Otrávíte mi tělo?“ „Pane prezidente, je to jediná známá 

metoda, jak oddálit …“ Nedořekl. Veterán se snažil ještě víc napřímit. Konečně 

našel sílu postavit se na vratké nohy. Podíval se na svého přítele za stolem. 

Zavrtěl hlavou. „Jak oddálit nevyhnutelné, tedy smrt? O pár týdnů? Ne!“ Znovu 

vzdorovitě zavrtěl hlavou.   

To nestojí zato. To si těch pár dnů života, co mi zbývají, ještě vychutnám.“ 

„Pane prezidente, uvažte to.“ „Ne. Jsem rozhodnutý. Těch pár dnů si ještě 

vychutnám. A vás prosím, ne, vám nařizuji naprostou diskrétnost! Pokud se to 

někdo dozví, zatočím s vámi!“  Zmačkal prázdnou krabičku camelek. „Chci 

cigaretu!“ Lékaři se podívali na sebe i na primáře, ten pokývl. Jeden z nich sáhl 

do kapsy, vytáhl krabičku červených Mallborek. Veterán natáhl ruku. 
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„Dík doktore, dej si se mnou. Nebuďme pokrytci, prostě nám to chutná!“ 

Naklonil se a nechal si připálit. Slastně vtáhl kouř. „Dík doktore!“ Primář se 

usmál na svého podřízeného. „Pane prezidente, dáme vám medikamenty a 

budete mít dvacetčtyři hodin k dispozici lékaře a sestru. Vybavíme vám pokoj 

v Lánech lépe, než naši JIPku.“ Místností se rozezněl řev. „Řekl jsem, že se to 

nesmí nikdo dozvědět! S tím běžte do prdele!“ Artikuloval přesně slovo od 

slova. Pak se znovu nadechl. „Primáři, poslouchej mě. Tady ten kamarád,“ 

ukázal na doktora s cigárem, „se jednou za den zastaví u mě na úřadě. Jen on. 

Nikdo jiný. Jsem jen lehce nachlazen. A tak to pustíme do tisku! Rozumíme si?“ 

Řekl výhružně. Byl překvapen, jak rychle mu došel dech i síly. Musí připravit 

svou rodinu na to, že se budou muset starat sami.  Musí se spojit s východem a 

stanovit svého zástupce. Někoho silného, ať jim vydrží vzdorovat. Neprodá tuto 

zem. Kdo to zvládne? Šéf? Dokáže to? Podíval se oknem ven. Ještě jsem toho 

tolik nestihl. Upadl do marnosti. Má se starat co nastane nebo je to jedno? Ať 

po něm přijde potopa? Měl už toho doktorského sněmu dost. „Vypadněte! A ty 

mi dej ještě jedno cigáro. Pokud mě nedokážete zachránit, tak jste tady 

zbyteční!“ Primář jim naznačil rukou, ať odejdou z místnosti. „Opravdu to 

nedokážeš?“ Podíval se na primáře. Ten jen smutně zavrtěl hlavou. „Neznám 

nikoho, kdo to umí a podrobovat tě něčemu, kde ztratíš důstojnost pro týden 

života navíc nechci.“  Veterán se znovu posadil na své pojízdné křeslo. Jedním 

z mužů ochranky se nechal odvézt do vedlejší místnosti, ta sloužila jako šatna. 

Prezident počkal, až člověk z ochranky zavře dveře. Svlékl si nemocniční župan, 

pyžamo, stál v rouše Adamově. Tak odejde z tohoto světa. Podíval se na své 

zcvrklé přirození. Kdysi býval chlap, kde jsou ty doby. S povzdechem vzal do 

ruky trenýrky. Převlékání mu trvalo víc než dvacet minut. Pak vykročil na 

nemocniční chodbu osvětlenou zářivkami, směřující k zadnímu východu 

z nemocnice. „Jak Vám je, pane prezidente,“ zeptal se ho snaživě tajemník. 

„Jsem nachlazený. Jedeme zpět do kanceláře. A sežeňte mi mé poradce.“ 
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„Tak to zmáčkni, neprodlužuj to.“ Rony se díval Martinovi upřeně do očí. „Dělej, 

už to zmáčkni!“ Pár sekund ticha. „Nebo si pojď dát kafe. Můžeme si 

promluvit.“ Byl kupodivu klidný. Cítí se unavený. Byla chyba nechat se takto 

blbě dostat. Než na sebe upozornil, mohl vytáhnout jeden z ukrytých kvérů. 

 I když k čemu by to bylo prostřílet se? Byl by tam, odkud ráno odešel. Teď už je 

na takové myšlenky pozdě. Martin s úlevou odpověděl. „Nejsem tady proto, 

abych tě oddělal.“ Rony se babral ve svém mínusovém naladění. „Nekecej! Proč 

bys tady na mě čekal?“ „Já na tebe nečekal!“ Martin zvažuje, jestli zbraň 

schovat do pouzdra nebo si s ní radši otevřít cestu ven. Zvolil druhou variantu. 

„Jdi od těch dveří! Půjdem spolu pomalu, pozvolna. Dáme si to kafe a 

pohovoříme. Jen se před tím ještě podíváme do tvé ložnice.“ Rony stále 

nepochopil situaci. Neposlouchal pozorně. Jako by se jeho mozek bránil 

dalšímu žití, letělo mu hlavou spousty myšlenek. Proč do ložnice, proč mě chce 

oddělat právě tam? Jen neochotně, krok za krokem couval. Levou rukou se 

dotýkal zdi. Otevřel dveře. Na postelích zářivě bílé povlečení, nic není 

rozházeno. Až na trochu prachu přímo perfektní pořádek. „Jsem tady.“ Zastavil 

se a upřel zrak na policajta. 
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Rozmáchl ruce. Jen dva kroky od místa, kde teď stojí, má v podlaze trezorek. I 

tam je stará bezpečná pistole ČZ 7,65. Možná by se dokázal k ní dostat. Je 

škoda, že to neudělal hned po příchodu. Jednal zbytečně impulzivně. Mozek se 

mu dostal ze smyček sebelítosti. „Hrej rovinu, plukovníku. Jsme na stejné 

straně? 

“ Martin uvažuje nad tím, že ten drban má v podstatě pravdu. Je venku a tím se 

změnila pozice. On jediný má nějaké indicie k tomu, že vyřídil Rotta. Když ho 

teď přeci jen oddělá, stopa k němu samotnému zamrzne. Začal si pohrávat 

s myšlenkou, že zmáčkne spoušť. S tímto setkáním nepočítal, bylo to skvěle 

načasované. Až moc přesně, to nemůže být náhoda! Co to je za hru? Šéf musel 

vědět, že Webra pustí. Taky věděl, že se mu budu toulat po baráku. Ať si to 

vyřeší sám. Na starém tlačítkovém telefonu zmáčkl předvolbu 66. To byl Šéf. 

Pár sekund čekal na signál, pak zaslechl tón, nakonec mužský hlas. „Někoho 

vám předám. Jak rozhodnete, tak budu konat.“ Hovor dal na hlasitý odposlech. 

Opřel se zády o parapet okna zastíněného žaluzií. Dá chlapcům prostor se 

domluvit.  Pozorně naslouchal hovoru. Nenápadně se rozhlížel. Přemýšlel, kde 

to tady může být schováno. Nechtěl se nechat poddat. 
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„Dobře, pojedu do Prahy ještě dnes!“ Rony se podíval na Martina, jak pátravým 

pohledem přejíždí po pokoji. „Ne s ním! Sám. Naložím mu to, co mám doma. 

Kde je zbytek netuším. Není potřeba mi vyhrožovat. Po poledni jsem v Praze. 

Vše dle dohody!“ Napětí povolilo definitivně. „Pojď na kafe a pak budeme mít 

práci.“ Rony lehkým hodem poslal vzduchem Martinovi telefon. „Pracuješ pro 

stát i pro sebe. Teď budeme pracovat spolu!“ Nepřátelství nahradil vzájemný 

respekt. Jako když se dva obchodnící do krve pohádají a pak si podají ruku.  

V chlapském prostředí je to normální, v ženském nemožné. Rony čistil 

pressovač. Měl čas uvažovat. Ten chlap byl pro něj určitou dobu symbolem 

nemilosrdné účelnosti státního aparátu. Právě sem vtrhl a sebral ho. Obával se 

jeho nekompromisního jednání. Ten fízl vyslýchal i jeho otce a donutil ho ke 

spolupráci. Ten strach i respekt k soupeři zmizel postupně v okamžiku. Pocítil 

soudržnost darebáků, okamžité přátelství. Je to jako v blbé francouzské 

detektivce ze zlatých osmdesátek. Prohnilí, jak trefné označení. Patricka poslal 

do márnice, ale nebyla to jeho akce. Rozhodl to Šéf. Muselo to být na jeho 

příkaz, jeho souhlas. Šéf je problém jich obou. To je to, co je spojuje. To je 

základní kámen toho, proč se potřebují! 
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Oba jsou pěšáci a ti musí držet spolu. Teď sedí proti sobě, na stole šanony, 

v ruce malé stylové šálky. „Co dělá Pít?“ Neškodné téma k práci. Rony ho vede 

k myšlence, kam uklidit nějaké směnky, smlouvy a některé kopie. Bude to jejich 

vzájemné krytí. „Pít je v pohodě, žije, jak umí. Asi líp, než my dva.“ „Odhaduju, 

že si potřebuješ přikrýt záda stejně jako já. Co takhle spolupracovat?“ Martin 

potřeboval získat čas k srovnání myšlenek. „Co navrhuješ?“ Rony se vydal ke 

kávovaru pro další dávku kávy.  

„Dáš si ještě jedno?“  Martin mu podal svůj hrnek. „Jak to říkáte, kávy není 

nikdy dost? Víš, kolikrát já tuto větu slyšel?“ „Od Píta?“ „Ne, v odposleších.“ 

Martin se rozesmál nad absurditou situace. „Dej mi chvilku, počkej mě tady. 

Potřebuji něco připravit pro Šéfa nás obou.“ Byla to zkouška důvěry pro oba. 

Policista se znovu přesvědčil, že má připravenou zbraň. Rony si toho všiml. 

Zarazil se. „Plukovníku, možná, že jsi to ještě nepochopil, nemáme šanci udržet 

Šéfa na uzdě. Pokud se staneme spoluhráči, dám ti část svého archívu. Ty ho 

okopíruješ a schováš u našeho společného kamaráda. Bude to pojistka pro nás 

oba.“ Dávalo to smysl. Martin nebyl hlupák. „Co přesně myslíš, Rony?“ „Mám 

podklady k jednomu kontu, které nepatří nikomu. 
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Nárokuje si ho prezident a vybrat ho touží Šéf. Ty prachy jsou tam už dlouho, od 

roku 2002. Nikdo z nich je tam nevyzvedne, protože bankovní tajemství už není 

to, co bylo. A já k tomu všemu mám přístup!“  

 

„Bez gumy to bylo fajn,“ usmála se a slezla z pozice jezdkyně. Stále ještě jsem 

ležel na zádech a hluboce oddychoval. Osaměl jsem. Slyšel jsem sprchu 

z vedlejší místnosti, odplavuje můj genetický fond někam do kanálu. Škoda, je 

hezká. No nic, vyrobím si jiné, to mě nijak nezatěžuje.  

Dívka vstoupila zpět do místnosti. „Fakt to bylo fajn,“ položila se ke mně do 

postele. Prstem mi cvrnkla do mé odpočívající chlouby. „Bude ještě moct?“ 

„Jo,“ kývnu. „Dej mi pár desítek minut.“ „Dala bych si večeři.“ To nebyl úplně 

špatný nápad. „Půjdeme ven?“ zeptám se. „Ne, už dlouho mi neuvařil chlap. 

Nechceš se o to pokusit?“ „Pokud nebudu muset jít nakupovat.“ Lednička 

celkem dobře zásobená, starší, ale dokonale uklizená, bez zápachu. Ta holka je 

sice šlápotka, jenže čistotná. O to víc mě udivuje, že svolila k sexu bez gumy. Že 

by opravdu dnes nepracovala nebo to brala jen jako podivný druh brigády? 

Špagety ty jsou hned a špagety carbonara zvládne i cvičená opice za pár minut. 

Špek, sýr, vajíčka. To všechno tady bylo. Divné na holku, co žije sama s malým 

klukem. Pootevírám pár dvířek, najdu vhodné nádobí. Přišla se do kuchyně 

podívat jen v tričku, pod ním nic. Sedla na židli, dala si koleno pod bradu. „Ty 

opravdu umíš vařit, Píte?“ „Na tom nic není.“ „Ráda vařím. Nalij mi prosím 

trochu bílého z ledničky.“ Umyju použitou sklenku s pěkným brusem. Víno je 

nádherně zlatavé, dobře vychlazené, voní po kopřivách a ovoci. Tak, jak má 

Rulanda šedá vonět. Ponoří do něj rty. Jemný lok, jazykem si přejede rty, ohřeje 

víno v ústech, polkne. „Dobré?“ zeptám se. Jenom kývne. Položím před ni 

kouřící špagety. Žlutá, slaná mazlavá hmota jim dá patřičný říz. Baví mě 

překvapit ženu, i když si ten čas i to překvapení platím. „Nespal se, jsou horké.“ 

Naroluji si na vidličku těstoviny přímo z pánvičky. „Pojď jíst jako člověk a dej si 

to na talíř.“ Jen pokrčím rameny. Zazvoní mi telefon. GENERÁL. „To zvednout 

musím, promiň.“ Dám si sluchátko k uchu. „Co se děje?“ „Potřebuji se s tebou 

potkat, jsi doma? Mám nějaký papíry ke studiu. Potřebuji si s tím někam 

zalézt.“ Stejně předpokládám, že tam spát dnes nebudu.  „Tak jeď ke mně, tam 

nikdo není.“ „Můžeme se potkat někde venku?“ To už tuším průser. 
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„Kde jsi to vzal?“ „No, dal mi je Rony Webr, jsme na jedné lodi. Pár hodin máme 

klid, jen na pár hodin.“ „Dobře. Setkání dálniční sjezd Otrokovice u toho 

remízku s křížkem. Za dvacet minut jsem tam.“ 

Když je něco fajn, musí se to prostě posrat. „Musím jít, kolik chceš?“ pokrčí 

rameny. „Udělal jsi mi večeři. Nemusíš platit.“ Váhám. Všimne si toho. „Když 

musíš, dej mi tady na stůl litr a běž.“ Skrčí si kolena pod bradu, špagety nechá 

nedojezené. Dám na stůl bankovku, políbím ji na tváře. „Měj se.“ 

Seběhnu schody, pár rychlých kroků k autu. A zase dálkové. Vlastně, to osud 

utnul včas, bylo mi s tou holkou nějak moc dobře. Možná je to tak lepší. Odejít 

bez placení by bylo zavazující a amorální. Dnes jsem zůstal zákazníkem!  

S trochou štěstí jí to během pár dnů zapadne v paměti. Nebude důvod to řešit. 

Odstup. Musíš udržet odstup od toho, že to jsou normální ženské. Nebereš je 

v potaz. Jsou to jen holky pro zážitky. Nejsi přece romantik! Asi je to fakt 

nejstarší povolání. 

Už král Šalamoun měl tři sta manželek. To přece nebylo nic jiného. Poskytl jim 

zajištění a možná ani všechny neznal jménem. Určitě je poznal, to musel na 

stvrzení sňatku. Zvládl bych já takovou převahu estrogenu? Ano, jo, zvládl, 

pokud by se svět vrátil zpět do běžných kolejí a žena byla ženou. 

Myslím na blbosti, abych se nemusel zabývat tím, že Martin udělal jednu 

z největších pitomostí svého života. Tedy dle mého úsudku. Spojit se s Ronym!  

To byl nápad! Archiv byl bezpečný tam, kde byl. Tím, že ho vytáhl na světlo si 

koleduje jen o průser. Vůbec nepochybuji, že starý Webr přesně věděl, co 

potřebuje znát a na koho. 

A vůbec, jaktože už je venku z krimu? Na dálnici zrychlím, možná deset minut a 

dozvím se všechno, co potřebuji vědět. Každopádně pokud se dnes něco 

semele, tak určitě neumřu s plným. 

Další telefon. Mára, už jsem ho pár měsíců neviděl.  
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Jedinečný spolujezdec, dobrej chlap. Ronyho Webra dvorní mitfára. Po těch 

Ronyho eskapádách se dostal do fabriky. Prvně jako záskok a na začátku sezony 

okusil závody mistrovství světa. Už jsem ho hodně dlouho neviděl, ani mi 

nezavolal. Podivná shoda náhod. Teď nemám čas, nechám odejít sms: 

,,Zavolejte později, řídím.“ Volá znovu. To už nebude náhoda. Zvednu mobil. 

„Máro, povídej.“ „Potřeboval bych pokecat.“ „Kdy?“ „Zítra, vyhovuje?“ „Dobře, 

ráno upřesníme.“ Kilometr před čerpačkou uberu plyn, nechám motor 

vychladit. Dívám se po okolí, naučil jsem se být obezřetný. Martin na mě blikne 

u výjezdu, bez čekání se rozjede. Pověsím se za něj, po kilometru odbočíme na 

polní cestu, zastavíme. „Na čerpačce je spousta kamer, Píte,“ pokrčím rameny, 

mám jiné starosti. Potřebuji se vymočit. Stojíme vedle sebe, dva proudy zurčí 

po travinách, jako za starých časů, když jsme byli kluci. „Píte, pamatuješ, co jsi 

říkal jako kluk. Pochcat stěnu umí každý, ale zkus ho posrat,“ rozesměje se. „Jo, 

to jsme byli ještě kluci. Povídej, zrovna jsem se chystal dovádět s jednou 

kočičkou, když jsi mě odvolal. Tak ať to stojí za to!“ „To asi stát bude, Píte. Část 

Webrova archívu.“ „A co Rony, fakt jste se dohodli jen tak?“ zeptám se opatrně. 

„Ano, jen tak, pro oba výhodné!“ Důrazná odpověď. 
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 „Žije?“ zeptám se jen s mírnou nadsázkou. 

 „Jo, žije Píte. Je v pohodě a žije!“  

„To ti to vydal dobrovolně?“ zapnu se a opřu se zády o auto.  

„Ano, docela dobrovolně, Píte. Budou změny a oba z toho chceme nějak 

vybruslit. Víš o tom jenom ty.“ Povytáhl si kalhoty. Ulevilo se mi, pokud v tom 

není násilí, nebude to tak horké. „Náš společný kamarád už teď asi sviští do 

Prahy, musí podat hlášení. Bude si na mě stěžovat. Tu krabici v autě dobře 

schováš.  
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To jsou originály směnek a smlouvy. Já toho mám v autě spoustu. Banánové 

krabice plné papírů, plné špíny. Ještěže je měl Rony v garáži po stěhování dílny.  

Potřebuji co nejrychleji kopírku nebo to budu fotit na telefon. Ty vole, Píte , jen 

namátkově jsem to prošel. To je neskutečné množství hnoje. Já starého Webra 

podceňoval a viděl jsem v něm jenom prasáka, ale ten chlap, ty vole, ten chlap 

věděl svinstvo na polovinu soudců. 

Na lidi z kraje i politických špiček už od dob občanského fóra! A víš co je nejvíc, 

že spolupracoval. Celou dobu spolupracoval. Spolupracoval s STB i s finanční 

policií! Pro obě složky byl výkonný spolupracovník. Udával vás, kamaráde.  

Bonzoval skoro na každého ve startovním poli! A je to kamarád prezidenta. Od 

roku 97 se osobně znají.“ Tak nějak jsem to tušil. Nijak mě to nepřekvapilo.  

„Pojedeme, kámo, fakt mi letí čas!“ Bednu hodím na zadní sedačku, rozhodně 

se nebudu nudit. Svět se podivně točí.  Začalo drobně pršet, tak proč setrvávat 

venku.    
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Ve skoro prázdné dřevem provoněné místnosti vytvářely paprsky ranního 

slunce ostře řezané obrazce. Rendy ještě spal zabalený do spacího pytle. 

Litinové kamna stále ještě sálaly příjemné teplo. Zpěv ptáků jen podkresloval 

obrázek vesnického rána. Rozezněl se telefon. Rendy hrábl rukou, oči stále ještě 

zavřené. 

 Po paměti mobil zapnul a přiložil ho k uchu. 

 „Ano?“ 

 „Kancléř prezidenta republiky, pan René De Urbain?“ 

„Ano.“ 

„Pan prezident by se s vámi rád setkal.“ 

„Kdy?“ 

„V devět bude u vás, vyhovuje vám to?“ 

„Ano, jistě.“ 

„Děkuji.“ 

Rendy otevřel oči. Podíval se na hodinky 7:30. Ještě je čas, zavrtal se hlouběji 

do spacáku. Usnout už nedokázal. Představoval si pasáže z Bible. Jen se ptal: 

„Pane, co mě dnes čeká, čím mě oslovíš? Pojďte ke mně, všichni upracovaní a 

obtěžkaní a já vám dám odpočinout. 

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný 

v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno 

lehké.“ Proč mě napadlo zrovna toto, je to k zamyšlení. Je čas vstát, umýt se a 

pomodlit řádně k Bohu. Dopoledne měl v plánu pracovat na podlaze ve vedlejší 

místnosti. Ten plán se snadno změní. V podvečer má dohodnuté setkání 

s chovanci ústavu v Holčovicích. Potkávat se s dětmi, které život zranil, považuje 

za velmi důležitou službu. A on slouží. Je tam, kde nikdo jiný nechce! Na 

dvouplotýnkovém vařiči si uvařil kafe. Nenašel nic než chléb a máslo, trochu 

soli. Poděkoval za snídani svému pánu. Zbývalo dvacet minut. Vešel do vedlejší 

místnosti, tady stále ještě na stěnách nezmizely stopy po požáru. 
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Bude potřeba víc než jednou vybílit. Zaslechl příjezd auta. Otevřel dveře a vyšel 

ven. Mercedes S u něj dva muži se sluchátky v uchu. „Jste tady sám?“  

„Ano, jistě.“ 

„Jdeme prověřit objekt.“ Jeden z nich odsunul Rendyho stranou. 

Za pár minut byl zpět. „Čisto!“ zahlásil do vysílačky. 

Na venkovské cestě čtvrté třídy zastavily čtyři černé auta. Dva superby, jedna 

A8 a další Mercedes S. Jako mraveci se svalnatí muži rozestavěli kolem jednoho 

ze superbů. Z něho vystoupil Veterán. Pomalým krokem se blížil k Rendymu. 

Podal mu ruku. „Rád bych si s vámi promluvil, mladý muži.“  

„Pojďte dál,“ ustoupil mu Rendy z cesty.  

„Mám rád vůni dřeva.“ Veterán se posadil na prostou dřevěnou židli ke starému 

kuchyňskému stolu. „Kafe?“ zvedl Rendy starou plechovku od kávy. Starší muž 

pokýval hlavou. „Moc rád, starého dobrého turka. Kouříte?“  Rendy přitakal a 

podal na stůl popelník. Pokojem se rozvoněla čerstvá černá káva. „Cukr bohužel 

nemám, pane prezidente.“  
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„To nevadí, dám si takovou, jaká je.“ Rendy se posadil proti němu ke stolu. 

„Co pro vás mohu udělat, pane prezidente?“ 

Místnost zahalilo ticho. Minuta nebo dvě neslyšně prošly životy těch mužů. „To 

co vám řeknu, musí zůstat zde. Jsem velmi nemocný, zůstává mi jen pár dnů, 

možná týdnů života,“ Veterán se odmlčel. „Rád bych věděl, jak to je s Bohem? 

Jak to je s vírou a Ježíšem?“ znovu se odmlčel. „Mám kolem sebe dost 

představitelů křesťanského světa, ale to jsou všechno spíše politici, než 

služebníci Boha, těch se zeptat nemůžu.“  

 

Rendy vzal do ruky Bibli. Neotevřel ji, jen ji držel v ruce, jako by se o ni opíral. 

„Pane prezidente, zná Bůh vás?“ Rendy se usmál na Veterána. „Vy Boha znáte, 

ale zná Bůh vás? Konal jste dobro, aby on mohl znát vás? To není o schválení 

církevních restitucí. To je o tom, jak žijete. Jak jste žil, co jste udělal dobrého 

pro člověka vedle sebe, na dosah své ruky.“ Muži na sebe mlčky hleděli.  

Dívali se do očí beze slova. Rendy promluvil první. „Chceš-li ale vejít do života, 

dodržuj přikázání.“ 

„A která?“ zeptal se. 

Ježíš odpověděl: „Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku 

a miluj svého bližního jako sám sebe.“ 

„To všechno dodržuji,“ řekl mladík. „Co mi ještě schází?“ 

Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho 

chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ Když to 

ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl 

svým učedníkům: „Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do 

nebeského království. A říkám vám znovu: To 

spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království.“ 

Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. „Kdo tedy může být 

spasen?“ ptali se. 
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Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné 

všechno.“ 

Dočetl text a podíval se na Veterána. „U Boha je možné všechno a věřte mi, že 

to není o majetku, ale o tom, co skutečně vnímáte, co konáte a jak moc 

dokážete prospět lidem, dětem a své zemi. Ježíš za nás všechny už dávno 

odevzdal oběť. Už dávno vzal na sebe hřích tohoto světa. Všechno zlé a tíži toho 

všeho vzal s sebou na kříž. Pane prezidente, ten muž konal vůli Jeho - vůli svého 

otce a umřel za nás. Proto my můžeme svobodně žít, můžeme se rozhodnout 

zcela podle své vůle v co chceme věřit. A podle mě to není až tak podstatné, 

protože pokud konáš dobro odpovídající tvému postavení, Bůh tě zná a pustí tě 

do království věčného. Věřte v jeho syna a já na tebe položím ruku. Než to 

udělám a budete očištěn, můžete se ptát.“ 

   „Copak je možné, aby jeden muž zvládl to všechno, co se Ježíši připisuje?“ „Do 

třiceti let to byl prostý muž. Jen zvídavý a učenlivý, prostý muž. A všechno to, co 

vykonal, zvládl za tři roky. Byl neúnavný ve své cestě. Byl neúnavný v léčení 

potřebných, ale taky to byl odhodlaný rebel. Vždyť v Bibli je: „Ježíš pak vešel do 

chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. 
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Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic se slovy „Je psáno: 

Můj dům bude nazýván domem modlitby, ale vy jste z něj udělali doupě 

lupičů!“ 

To se stalo v Nazaretu. Byl to jen člověk a hodně se rozčílil, protože ten večer 

šel spát do Betanie.  

„A co si myslíte o kněžích a církvi, Rendy, proč jí lidé u nás nevěří?“ Rendy se 

usmál. „I na to je odpověď v Písmu. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel 

za prvním a řekl: ‚Synu, jdi 

dnes pracovat na vinici.‘ Odpověděl: ‚Nechce se mi,‘ ale pak si to rozmyslel a 

šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane, půjdu,‘ 

ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?“  

„Ten první,“ řekli. „Hodně z věřících vzývá Boha, ale když mají konat oč je on 

požádá, neslyší ho anebo nechtějí slyšet. Pokud vy vstanete, utišíte něčí žal a 

budete konat, budete mnohem více křesťanem než ten, kdo jen klečí na 

kolenou, ale nechá vedle sebe plakat dítě.“ 
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Prezident se podíval zarostlému muži proti sobě do tváře. „Takže je jedno jestli 

člověk koná velké věci, když nevidí trápení těch nejslabších. Chápu to tak, že 

Bohovi je jedno, jestli církev vymůže nějaké restituce.“ Pokývnu hlavou, to si 

myslím. „Ale rozhodně mu není jedno, jestli jsem udělal vše, co můžu, ke 

schválení navýšení přídavků na děti? Je to tak? „Myslím, že Boha potěší, když 

skutečně nakrmíte byť jen jedno dítě, dáte mu poznat lásku a bezpečí rodiny, 

pane prezidente.“ 

 

„Pokud stačí lež, není třeba říkat pravdu.“ Vincent se rozesmál. „Ale v tomto 

případě to pravda je zcela jistě. Veterán končí, má to za pár. Dostala ho 

leukemie. Není třeba být smutný. Je třeba být připravený. Východ tě schválí, 

budeš hlídat jejich investice. A zvaž, jestli chceš být vážně prezidentem?“ 

Otázka na pár sekund uvízla v prostoru. Je to možné, že se nám tak sama od 

sebe otevřela cesta? „Jsi si pravdu jistý, Vincente?“  Ten spokojeně přikývl. 

„Ano, mám to od primáře oddělení. Oficiální nachlazení je jen zástěrka.“ Tou 

větou se vše změnilo. Vincent se vátil do jeho žoldu, upřímně se snažil. „Pokud 

nám ten doktor lže?“ Šéf nedokončil myšlenku, přemýšlel nahlas.   

„Co by tím získal ?“ 

Vincent nestačil odpovědět. Na stole pípl interkom mezi kancelářemi 

 „Pane poslanče, je tady pan Webr.“ 

„Ať jde dál.“ „Jistě, pane poslanče.“ zazněl hlas dívky.  

 Šéf se pousmál. „Jako na zavolanou, Vincente. Prachy nám přijely, Veteránovi 

zaplatíme pěkný věnec na funus a sobě jízdenku na Hrad.“  S lehkým 

poklepáním se otevřely dveře. Do kanceláře vstoupil Rony. Byl jen malinko 

překvapen, že Šéf není sám. Vincenta znal. Pozdravili se podáním ruky. 

Formalitám bylo učiněno zadost. Přinesli kávu. „Tak povídejte Rony, jak se vám 

daří?“ na formální otázku nebylo potřeba odpovídat. „Šéfe, pokud můžeme 

mluvit otevřeně, tak jsem čerstvě vyšel z krimu. Doma jsem měl fízla a ta 

dálnice do Prahy, ta mi vymlátila plomby z huby. Jak myslíte, že se mi daří?“ 

Vincent si poposedl. Takto si stěžovat nepatřilo k dobrému vychování. „Ne vždy 

svítí sluníčko, pane Webr, ale chlap jako vy se tím jistě nenechá zviklat. 
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A možná o to víc přilne k dobrým přátelům, kteří ho třeba dostali ven?“ Tato 

odpověď svou neobvyklou přímostí Ronyho překvapila. Nejsou to ti samí, co ho 

dostali i za katr? „Nebudeme se vracet do minulosti, podstatná je budoucnost. 

Máte něco, co my umíme užít a vám z toho necháme dost na závodění.“ Lehké 

pokývnutí hlavou na znamení souhlasu. „Pojďme tedy dosadit do té rovnice 

čísla a jména.“ „Ne, pojďme prvně dosadit jména do jiné tajenky. U mě v domě 

byl jeden z vašich policajtů. Proč, přece jsme se dohodli? Shodou okolností ten, 

co mi podstrčil kvér, co zabil Patricka. Na váš příkaz jsem mu odevzdal značnou 

část velmi specifických informací.“ „To nebyly všechny,“ promluvil Vincent. 

Rony si ho nevšímal, pokračoval v monologu. „Jak tomu mám rozumět? Jak to 

mám chápat? Poraďte mi.  

Vy chcete peníze a já chci vědět, co bude dál. A chci mít jistotu, že už se za 

mříže nepodívám a taky to, že se nesníží můj životní standard!“ V místnosti 

zavládlo ticho, jakoby každý z hráčů u stolu počítal své náboje a s nimi své 

šance. Vincent byl soustředěný s výrazem člověka, kterého se celá ta věc týká 

jen velmi okrajově. Jak moc je napjatý, prozrazovaly jen občasné záchvěvy 

pravé nohy a bílé klouby sevřených dlaní. 
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Šéf seděl důstojně, pohoršen otázkou, podezřením i vývojem situace. Měl hru u 

stolu pevně v rukou, jen výraz v tváři byl tak unuděný, jakoby se mu nechtělo 

jednat. Rony byl živočišný rváč. Asi nejmíň patřil do prostředí poslanecké 

kanceláře.Pouliční bitkař schopný vyhrožovat i udeřit. A pokud dostane něco na 

mlsání, byl to skrz na skrz hodný chlapec. Bože, jak nemám rád tyto venkovské 

balíky, kteří pro pár drobných komplikují nám všem život, napadl Šéfa jeden 

z nejupřímnějších pocitů. „Rony, a co když vám to potvrdím podáním ruky? 

Pojedete už konečně do prdele vyzvednout nám ty prachy?!“ naklonil se 

k Ronymu Vincent. Sevřel ruce v pěst, prsten s lebkou výhružně směřoval na 

Ronyho. „Pokud mi to pan Šéf potvrdí, na ten výlet se docela těším. Šéf, ne vy, 

Vincente.“ Ten se na něj bezstarostně usmál místo odpovědi.„To vám mohu 

zaručit,“jakoby se konečně probudil Šéf. „Jste na svobodě a s Patrickovou 

nehodou už nebudete spojován. Peníze nám přivezete, já vám zajistím krytí. 

Budete si závodit a až bude potřeba, zase budete sloužit.  

Ale pozor Rony. Vím, že to je jako bych vlka udělal správcem ovčína! Jenže vy 

vyzvednete a předáte vše. Budu hlídat každou korunu! Budete mi ručit 

koulema, že ty peníze dostane ten, kdo je má dostat. Budeme oslovovat 

spojence a nové partnery a k tomu je slavný závodník vhodný. A rallyový stan je 

vhodné místo pro jednání, stejně jako golfové turnaje. Tam nám přijedete vozit 

VIPéčka. Co vám budu říkat, prostě mi jich většinu pomůžete sebrat a vrátit do 

systému, tedy vyprat.“ Muži, kterým jde o peníze, se zpravidla dohodnou. 

V místnosti kouzlem zavládla přátelská atmosféra. „Co uděláte s tím 

policajtem?“ Šéf se pousmál. Martin se stal jeho trumfem a ostatní se ho budou 

bát. I lidi jako Vincent. „Rony, zcela jistě bude mít jiné povinnosti. Zapomeňte 

na něj!“ „Já na něj rád zapomenu, to jistě. Pokud se nebude připomínat.“ U 

stolu se všichni zasmáli. Šéf nad tím mávl rukou. Jednání bylo u konce, Rony 

spokojený. Jednat s těmito lidmi, je jako hrát poker s člověkem, co drží státní 

kasu. Může mu ukrást nějakou hru, připravit ho o pár žetonů, nebolí ho to. 

Pokud dodržuješ jeho pravidla, dřív či později prohraješ. Hra je rovnocenná, až 

když začneš hrát podle svých pravidel, přestaneš respektovat soupeřovy karty. 

On ještě neví, že se tě bojí. Jen tuší, láme si hlavu. Neví, co všechno máš v ruce. 

Uniformu, nebo frak či oblek neobehraješ, musí se tě obávat nahý hráč sám. 

Ber, co uneseš. Ne celou bezednou kasu, tak zněla poučka! To říkal Ronymu 

otec a podle toho žil. Pečlivě sbíral a kupoval informace. „Jen bych vám chtěl 

říct, Šéfe, že ten policajt má v ruce dost zásadní věci k privatizaci. 
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Má tam informace o likvidaci jedné banky i kolik jí měly vaše firmy vracet! 

Dokonce nějaký pamflet od Rusů podepsaný panem prezidentem. Můj otec 

tenkrát koupil celý ten příběh od člověka, který za to šel sedět. Ale ten dostal 

infarkt. Je tam i zpráva od doktora, který toho chudáka označil za mrtvého. 

Není to až tak dlouho. Jistě si pamatujete, co měla Ostrava vyšetřeno. Už to 

nebyla žádná žiletka, ale složka, která se jen těžko dala přehlédnout v šuplíku. 

Minulost se dá upravit, dá se převyprávět, ale nedá se před ní utéct.  

 

Když tě dožene, špatně se s tím pracuje. Obzvlášť v tak třaskavém regionu jako 

je Ostrava. Musíte mu hodně věřit,“ ušklíbl se Rony.  Šéf zachoval klid. „Vy se 

postarejte o vaše věci Rony a já se postarám o ty své!“ Být tvrdý ve chvíli, kdy 

nemáš kam ustoupit není tak složité. A právě to uměl dokonale. Šéf má prostě 

dlouhé prsty. Myšlenky, scénáře, strategie, jedno střídá druhé, základem je 

zachovat klid. Být dobře oblečený a sebejistý, kráčet s hlavou vzhůru. Každý 

projev slabosti se ti vymstí. Opakoval si stále dokola pár k životu nutných 

návyků. Šéf je dnes a Šéfem bude, jen pokud ten tlak vydrží a nevzdá to. Ta 

trocha peněz, co dostane mladý Wébr nehraje roli. On sám potřebuje k přežití 

stokrát víc, musí být na prameni. Za deset minut je vyhodil z kanceláře oba. 

Vincenta i Ronyho. Zůstal sám, na mobilu si našel Martinovo číslo.  
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Toho kluka jsem viděl naposledy na fotce z Mistrovství světa. Že má průser 

jsem věděl ze závodnických profilů na FB. Hojně se to probíralo. Teď seděl proti 

mně u kafe, Mára. Jel jsem s ním jen jednou, ale jako kamarádi se známe deset 

let. Největší dobrák a absolutní profesionál. Člověk se srdcem na dlani, který se 

ani nehodí do rallyového kolotoče, kde patří nejvyšší příčky egoistům. „Jak je ve 

světě, chlape? Fabrika, to je jiná liga! 

“ „Byla. Už jsem skončil nebo skončím v nejbližších dnech. Táhne se to dýl, ale 

včera jsem dostal na vybranou, tak jsem si vybral. Končím tam.“ „Můžeš mi to 

povyprávět nějak souvisleji, abych pochopil? Každý z nás míří do světa a ty tam 

dobrovolně skončíš?“ „Ne úplně dobrovolně, nebyla jiná možnost. Vlastně jsem 

byl postaven před neřešitelný problém.“ „Máš raka?“ Zavrtěl hlavou. Vlastně 

ne, i ten může být řešitelný. „Nekurvil ses nikdy jako my ostatní, ale i tak se 

zeptám, máš AIDS?“ V ten moment si vzpomenu na bezgumičkový sex před 

dvěma dny. No, to je neřešitelný problém. Marek se na mě podívá jako na 

kreténa. „Ne, nemám AIDS, Píte. A už se prosím přestaň chovat jako hovado!   
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Víš, jak se na Bohemce objevil v našem týmovém stanu ten borec, co vypadal 

jak Australan. Někdo tam řekl krokodýl Dundee?“ „Jo, toho si pamatuju. Ten byl 

dobrej a zcela nesplynul s prostředím rally.“ Mára se na mě podíval. „Tak to je 

můj přítel.“ „Jako jak přítel?“ „Soustřeď se, Píte. Já jsem gay a nedokážu to 

přeprat!“ Opřu se zády o tvrdé dřevěné opěradlo židle, najednou mi dojde to, 

co říkal Martin. „Je buzerant.“ Nechce se mi tomu věřit. „Ale vždyť jsi občas 

nějakou protáhl.“ „Jo, občas jsem se nechal přesvědčit, aby to nevyšlo na 

povrch, ale jsem čistokrevná buzna, Píte!“ No do prdele. Takoví kluci to nemají 

mezi sportovci vůbec jednoduché. „A to jsi šukal holky, i když se ti líbí chlapi?“ 

„Jen když to jinak nešlo. Já to fakt zkoušel Píte, ale mě to nic neříká.“ Plácnu ho 

po rameni. „No tak jsi teplej, není to jedno?“ „Ve fabrice to jedno nebylo. Od 

Bohemky se to tam řešilo. Nějaký idiot navrhoval i duhový design auta na jeden 

závod, aby bylo vidět, jak tolerantní jsou. Ale pak se to celé zavrhlo. Prý by to 

zhoršilo prodeje v Číně a v dalších méně tolerantních zemích.“ Až teď mi došel 

ten detail, že na posledním závodě fabrická posádka vystoupila na rampě a 

každý zůstal na své straně auta. Žádné vítězné pózovaní na kapotě auta. „Co 

tomu říkal Fára? Vždyť ten si tě vytáhl, když přišel o spolujezdce?“ „Ten byl 

v klidu, to já už nechtěl dál pokračovat. Byl to na něj zbytečný tlak. A zbytečný 

tlak je v tomto sportu cesta do rakve.  
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Na schůzce vedení se hodinu řešila má orientace a pak řekli, že se to nikdo 

nesmí dozvědět. A nejlépe se mám oženit. Formálně to zakrýt. To se mi 

opravdu nechtělo. Když se zeptali Fáry řekl, že jsem profík a nejlepší koho měl 

v autě. 

Pečlivý a perfekcionalistický. Někdo z tiskového řekl: „To prý holky bývaj,“ tak 

jsem se zvedl a šel jsem pryč. Ráno jsem poslal výpověď! Píte, já jsem v prdeli. 

Byl to vrchol toho, co jsem chtěl dělat, ale teď jsem v rally skončil. Chtěl jsem se 

za tebou zastavit a omluvit se ti za ten Púchov, měl jsem s tebou dojet zpět do 

Zlína.“ 

Nad tím mávnu rukou. Je to jedno, to už je dávno. „Tak se vrať k Ronymu, jezdi 

s ním. Já myslím, že zase nějaké prachy sežene.“ Mára zavrtěl hlavou. „Ne ne, 

tam to smrdí, do toho už se namočit nechci. Končím. Odletím za přítelem do 

Austrálie. 

Ve své podstatě se během měsíce půjdu rozloučit.“ „Dost daleko utíkáš, příteli.“ 

„Možná ne dost daleko. Svět je malý, Píte. Tam nikoho nebudu zajímat. Do 

nejbližšího obchodu to od něj je padesát kilometrů. Jen dobytek, koně a klid.“  

„Taky asi hadi a podobná havěť,“ doplním. „A jak ses k němu vůbec dostal, 

Máro?“ Vůbec si neumím představit, jak se můžou dva takto zaměření chlapi 

potkat přes půl zeměkoule. „Víš, že jsme Australskou rally nedojeli. Auto nám 

lehlo u jeho ranče. Dost blbě přístupné místo a vrtulníkem pro nás nemohli.  

Čekali jsme na doprovody několik hodin. Postaral se o nás asi osud, Píte.“ 

Vezmu do ruky prázdné kelímky. „Píte, mám k tobě prosbu.“ „Co potřebuješ, 

Máro? Pokud to bude v mé moci, pomůžu.“ 

„Rád bych se rozloučil s rally důstojněji, než od psacího stolu. Rád bych si vedle 

tebe sedl na Jeseníky, pokud už nejsi s někým dohodnutý. Donesu i nějakou 

korunu.“ 

Asi to tak mělo být. Dědek jede s Danem, Zuzka s tátou, spolujezdce jsem zatím 

nijak neřešil. V přihlášce jsem nechal volné místo. „Jo, proč ne. Budu rád.“ Ta 

myšlenka mě nadchla. 

„Hele a co fakt udělat duhové auto?“ Podíval se na mě svýma dobrotivýma, 

moudrýma očima. „Ty vole, Píte, to by Boss asi nedal!“ 
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Dvě noci nespala, kávy nepočítá. Naposledy jedla včera večer. Skoro dvacet 

hodin jede v tempu. Informace, kamera, střižna, obrazovka! Hned po příjezdu 

do Prahy byla nasazena na ty dva mrtvé z Hradu. Měla kliku, prostě to na ni 

padlo. To zabití novinářky v tunelu pod dálnicí bylo tak absurdní, tak morbidní, 

tak nahodilé. Za jiných okolností by to vyvolávalo strach, pocit vlastní 

smrtelnosti. Něco, co většinou člověk nevnímá rád. Ani lajny koksu, by ji 

neudržely lépe v bdělém stavu, než práce. „Nelo, pojď na to hodit oko.“ Druhý 

štáb dnes natáčel u poslanecké kanceláře stínového premiéra. Kamera zachytila 

i jeho odborníka přes PR. Silnějšího, nenápadného muže. Dívka zbledla. Tu tvář 

sice viděla pouze jednou, ale nikdy na ni nezapomene. Málem upadla. Střihač ji 

zachytil za loket. „Co ti je?“ „Nic, promiň. Nic, jen jsem moc nespala.“ Podal jí 

petku s vodou. „Napij se a řekni vedení, že se jdeš vyspat. Dej si pár hodin, 

potřebuješ je. Nenech se vyšťavit. Až padneš, budeš k ničemu.“ „Dík.“ Nela 

položila vodu na stůl. „Máš pravdu, jdu se vyspat.“ Book si sbalila s sebou do 

ruksaku, zavřela za sebou dveře kanceláře. Na chodbě míjela pár kolegů, dívala 

se jim do tváře. Připadali jí jako zombie. Bez emocí a výrazu. 
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Prostředí televize tě semele, pokud si nedáš pozor. Je to jedna velká soutěž o 

to, kdo bude první a dostane víc minut v hlavních zprávách. 

 

 Scházela ze schodů. Ani za nic si nedokázala vzpomenout, kde zaparkovala své 

auto. Vešla do obrovských garáží osvětlených zářivkami. Strach. Cítila obyčejný 

lidský strach, když míjela betonové sloupy. Vytrvale hystericky mačkala klíč 

dálkového ovládání. Chtělo se jí křičet. Bezradná, ztracená, otřesená, vyděšená. 

Zpoza sloupu vystřelily dva proudy světla. Lekla se a pak se jí ulevilo. To ji vítalo 

její opuštěné polo. Sedla do něj, nastartovala, zamkla dveře zevnitř a rozbrečela 

se. Vrátily se jí jako zvratky myšlenky na Sovinec, na Beránka, na prostý strach. 

Pochybnosti sama o sobě, o smyslu práce, o slávě. Rozklepaly se jí prsty. Možná 

to je jen stres a únava. Nedokázala se soustředit na jízdu. Váhala kudy 

z podzemních garáží ven. Trochu se srovnala až v hustém provozu na ulici. 

Míjela McDonald´s, dostala hlad. I to je asi projev stresu. Potřebovala se najíst a 

vyspat. Ano, přesně to. Našla volné místo na parkování. O pár ulic dál bydlí. 

Nechtěla riskovat, že nezaparkuje. Odstavila své auto. Projde se. Po cestě má 

jedno z mnoha hladových oken, které nabízí zaručeně pravý turecký kebab. 
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Kluk s pěknýma černýma očima jí ubalil tortillu. „Jako vždy, bylinková a málo 

soli.“ Nela kývla. V lepší formě by si dala k večeři toho kluka. „Všechno 

prvotřídní a čerstvé,“ usmál se na mladý Turek. Vzala do ruky úhledně zabalený 

balíček, poděkovala a hladově se zakousla. První sousto musela polknout na 

sílu, pak už jen hladově hltala. Na jídle si nijak nezakládala. Snažila se jíst dietně, 

hřešila jen občas nebo jako dnes, v krajní nouzi. Práce kuchaře je hodně 

podobná práci reportéra. 

Obrovská snaha, chvilkové potěšení a uspokojení a pak je z toho lejno! Sevřel se 

jí žaludek, přepadla ji beznaděj. Chtělo se jí zvracet. Teď pro změnu měla černé 

svědomí z toho, jak se cpe. Došla ke dveřím bytu. Toto je jediné místo, kde se 

mohla skutečně uzavřít před okolním světem. Osprchovala se. Spala dřív, než 

ulehla na lůžko. 

Noční můry ji probudily. Koukla na hodiny, dvě v noci. Prošla zprávy na 

Seznamu. S úlevou se položila na polštář, už nedokázala usnout. Nastartovala 

notebook, prolustruje toho chlapa. Přijde na to, co je to za člověka. Pokud je 

někdo v PR týmu prominentního politika, bude o něm na netu spousta 

informací. 
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Ještě před lety měl nalajnováno kdo je dobrý a kdo je špatný, kdo je policajt a 

kdo je ten darebák. Kdo půjde sedět a kdo dostane frčku na uniformu. 

Posledních pár měsíců si tím opravdu jistý není. Ten svět, kde se bojí každý 

každého a každý před každým se jistí je k zblití. V tom budou žít jeho děti! Rony 

Webr se musel po pádu Patricka Rotta opravdu vyděsit. Musel se posrat, když 

Martina nachytal u sebe v domě. Možná mu to došlo. Jsi chráněn, jen pokud 

máš význam pro další hru. Rony Webr se musel Šéfa bát. Opravdu bát, jinak by 

mu nevydal svůj archiv. Zcela jistě by nenavrhl Martinovi celkem rovnou 

dohodu. Místo rvačky se choval rozumně a pokud budou hrát rovinu, mají oba 

kryté záda. Drban i policajt. Trochu slabinou je schovávačka u Píta. To je 

morálně problematické. Ne, že by je prodal, z toho Martin strach nemá. Spíš jde 

o soužití mezi Ronym a Pítem. Ti dva jsou soupeři už léta. Šéf obdrží, oč žádá. 

Martin dostane lepší funkci, časem a Rony hned jistotu, že se ho nikdo nepokusí 

oddělat. Je znovu chráněn. Jak mohou ti největší manipulátoři ovládat tolik lidí? 

Odpověď zní, snadno! Moderním světem hýbou média. Co řeknou a napíší, to 

masy odžijí. Koho vynesou média do výše, ten se tam může udržet! Koho 

zašlapou, ryje držkou v zemi. 
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Vlastnit média, je prvním krokem k moci a ty české jsou rozebrány odpovědně! 

O tom, kdo jak ovládá které vydavatelství novin vypovídají ty dva napěchované 

šanony, které veze na podlaze u sedačky spolujezdce. Potřeboval by na studium 

té pavučiny vazeb více času, který nemá.  

Vytvořil by si myšlenkovou mapu a dosadil by prvoplánového pavouka na 

podrobnou analýzu. Zvládl jen telefonem pořídit kopie. Do složek, které 

požaduje Šéf, už se později nedostane. Základní info, jak se v tom vyznat dostal 

od Ronyho Webra. Při kopírování jen zhruba proletěl jména, které ho zajímaly. 

Potřeboval by dva tři analytiky, pár dnů, aby dokázal vytvořit řetěz vztahů a 

vazeb. V tomto stavu to jsou jen a pouze útržky životů, peněz, smrti, služeb a 

zlodějin. Všechny ty vazby vychází z několika pramenů. Převážně jsou v nich 

bývalí zaměstnanci JZD ve Slušovicích, Mototechny, Zahraničního obchodu a 

Omnipolu. A dotáhli to daleko. Hned po roce 89 měli v ruce lepší karty, než 

zbytek občanů postkomunistické české země. Měli náskok informace, byli o 

krok dál. Právě proto se dnešní elita zrodila v těchto státních podnicích. To 

všechno Martin samozřejmě tušil. S většinou z nich spolupracoval kdysi 

oddělanej mafián, jeho likvidace se nikdy nevyšetřila. Další ze slavných grázlů, 

momentálně zašitý v Africe, šel se Šéfem do sporu. Šéf přežil a jako jeden 

z mála dokázal tomu chlapovi vzdorovat. S prezidentem se setkal v roce 96, stal 

se Veteránův žák. Šéf si šel svou cestou, ale Veterán se vždy odněkud vynořil. 

Buď osobně, nebo prostřednictvím ministerstva, které ovládal. A co je do očí 

bijící, je jejich následná spolupráce, ze které těžil mnohem víc současný český 

poslanec. Jejich hřištěm byla privatizace. Vítězem byl ten, kdo urve víc! V roce 

2002 se ze Šéfa měl stát dolarový milionář, nastartoval obchod s Ruskem. 

Všechno je to už spoustu let, někteří sešli věkem a odešli na věčnost, jiní si 

nacpali kapsy a zmizeli venku na pláži nebo v lochu. Ti vytrvalí a chytří, ti z toho 

dnes žijí.  Jsou u moci a tvoří základ českého průmyslu i politické moci! Jeden 

vedle druhého na sebe ve svých vlastních médiích hážou špínu, ale v soukromí, 

za oponou, jsou evidentně letitými partnery. Nahrávají jeden druhému, do 

výběrových řízení chodí podle předem stanovených pravidel. Vítěz je znám 

ještě před vypsáním, tendry ve světě energetiky jsou právě teď zlatým dolem. 

Nepřekáží si. Spolupracují, aby vytěžili ze svého postavení maximum. Horních 

deset tisíc je složeno z těch zlých z doby po sametovém převratu. Být 

komunista byl evidentně dobrý základ. Ještě jednu vypovídající schopnost 

Webrův archiv má. Jde k základům.  
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Ukazuje propojenost firem a jejich umístění, na bílé koně, většinou nic netušící 

lidi v Čechách i na Slovensku. Na klín si položil objemný svazek, který ho zajímal 

nejvíc. List po listu opíral o volant, četl za jízdy. Šéf je evidentně vyšší liga. 

Opravdového boháče z něj udělal pád IPB. Dlužil jim miliardy půjčené bez 

jakékoliv garance. Banka měla takových rizikových úvěrů víc, než unesla. Padla 

v tichosti a bez kraválu. Ředitel, který s ním tu smlouvu podepsal, měl dostat 

deset let. Rozhodl se spolupracovat. Tak nějak se ho nikdo na nic nezeptal, za 

rok ve vazbě umřel. Stane se. Náhle, na selhání srdce. Tím byla celá věc skoro 

vyřízená. Jediný přímý svědek už mluvit nemohl, nikdo jiný spolupracovat 

nechtěl. Za pád banky nikdy nepadl trest, nikdy se to nedotáhlo do konce. Začal 

počítat, věc stále není promlčena. Jenže, kdo by právě teď chtěl vytáhnout 

minulost na světlo a rozházet si to právě s tímto vlivným mužem? Šéf brzy 

pochopil, kde je cesta k ochraně získaného bohatství. Stal se z něj politik, muž 

mnoha tváří. Hned v dalších volbách se dostal do parlamentu, odseděl si to své 

v lavici a ve výborech. Dělat politiku znamenalo rozhodovat, být u pramene. Ne 

žebrat a odvádět desátek! Na věc kolem IPB se postupně zapomnělo. Policajt, 

co to dělal, postupoval po žebříčku hodností výš a pak šel s tučnou výsluhou do 

civilu.  Martin jen tak tak zareagoval na brzdy auta před sebou. 
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„Sakra, ještě si rozbiješ hubu, soustřeď se.“ Hodil složku na sedák spolujezdce. 

Přemýšlel, jak moc vypovídající schopnost ten materiál má. Určitě se dá použít 

k zahájení trestního stíhání, politicky je to rozbuška. Může zvednout pár 

řvounů, jenže globálně to už nikoho zajímat nebude. Šéf je v jejich očích bohatý 

chlap. Ten, co jim chleba dává a ne bere. Na morálku se mohou lidé z ulice 

vykašlat. Společnost je nastavena v režimu mít se dobře, slušně se nažrat - 

v pohodě se vysrat, nebýt při tom rušen přemýšlením.  

„Nechce se mi věřit, že je to tak strašně jednoduché. Rendy, zkuste mi povídat 

víc o Bohu a o Ježíši. Je to pro mě velmi důležité. Copak není třeba zpovědí a 

odpuštění, jak o tom hovoří katolíci? Copak opravdu stačí říct omlouvám se a je 

vše odpuštěné?“ Už víc než čtyři hodiny strávil Rendy povídáním o Bohu 

s prezidentem. Zájem toho starého muže mu připadal upřímný, doplněný o 

jistou špetku programové nedůvěry a malé odvahy připustit, že milovat Boha je 

pocit, který je osvobozující a ne svazující. Sám se snažil udělat si názor na muže, 

který seděl proti němu. 

Kdysi to musel být mohutný chlap, dnes je jeho konstituce poznamenána 

věkem a sešlostí. Býval bystrý, to bezesporu a stejně tak bojovný a schopný 

obhájit svůj názor. Byl to státník a politik, muž co rozhoduje, jde si za svým 

cílem a až tak moc neřeší drobné lidské bytosti, které jeho vládu podpírají. 

Samolibý, ambiciózní, pragmatický a bezohledný muž, toužící si naklonit někoho 

mocnějšího, než je sám, teď seděl proti Rendymu.  Chce mluvit o Bohu.  

Z jakého důvodu? Chce se k němu přiblížit, najít klid v duši nebo je to jen strach 

starého muže ze smrti a z toho, co ho čeká po ní? Svou budoucnost už nemůže 

koupit, vybojovat ani vyřvat. Může ji jen přijmout a odžít. Stáří a smrt je mimo 

jeho kontrolu a z toho mají mocní nemocní strach. Možná je to pro Rendyho 

další zkouška schopností a odhodlání. „Máte nějaké nepřátele, pane 

prezidente?“ 

Popelník se plnil nedopalky. „Spousty a mnohdy jsou mi blíž, než přátelé.“ 

„Odpouštíte jim? Jste schopen jim odpustit, prominout a zapomenout?“ Na to 

Veterán chvilku neodpovídal. 

Nadechl se: „Ne!“ V tomto si byl jistý. „Neodpustím, nemohu nikoho zabít jen 

napůl! 



219 
 
 

 

 Pokud mě někdo podsekne, zaplatí. Strach, ten drží pohromadě stát i vládu!“ 

Rendy se na něj podíval smutně. V Bibli je psáno: „Odpustíte-li totiž lidem jejich 

prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky 

neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.“ „Pokud bych jim 

odpustil, nebyl by to projev slabosti?“ „Podle mě by to byl spíše projev síly, 

pane prezidente. Potřebujete bojovat? Cítíte se tak ohrožen, že by muselo 

platit, oko za oko? Máte zapotřebí nosit křivdu v sobě nebo můžete odpustit a 

jít dál? Odpuštění je důležité hlavně pro toho, kdo odpouští. Ten, kterému je 

odpuštěno o své vině přece ví. Ten se s ní musí vyrovnat sám.“ Starý muž svěsil 

hlavu, díval se mlčky na podlahu, jakoby právě tam četl řádky svého života.  

Jemný záchvěv rukou dával znát, že prožívá vnitřní silné napětí. „Pokud bych to 

věděl dřív, ušetřil bych spoustu času promarněného zlobou, Rendy.“ „Máte 

přece čas napravit to, co je možné, pane prezidente!“ Veterán jen pokýval 

hlavou. „Čas je jediné, co nemám, Rendy. Čas se mi každou minutou krátí! 
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“Pokud máte minutu času, pane prezidente, máte stále dost možností věci 

změnit.“ „Víte, kolikrát jsem byl já zrazen a podražen, Rendy? Kolikrát jsem 

musel já osobně trestat? Byl jsem jediný soudce! Rozumíte, jediný! Protože 

nikomu jinému nešlo o tuto zem tak moc, aby přijal odpovědnost!“ Ne, nebudu 

soudit absurditu jeho slov, umínil si Rendy. „Pane prezidente, nebo to jen chtěli 

dělat jinak? Občas lidem chybí jen touha naslouchat jeden druhému. Lidé 

nejsou mnohdy ochotni naslouchat ani Bohu.  Zkuste se zamyslet nad tímto 

pane prezidente.“ 14Znovu pak svolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a 

rozumějte. 

Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z něj 

vychází!“ 

Když pak odešel od zástupu do domu, učedníci se ho vyptávali na to 

podobenství.  jim odpověděl: „To jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoli 

vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce, 

ale do břicha a odtud do stoky!“ Tak očistil všechny pokrmy. 
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Potom řekl: „Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce 

vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, 

ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. 

Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“ 

„To je velmi moudré Rendy. Škoda, že jsem na konci své cesty. Nemám moc 

času učit se. Budu muset jít.“ S námahou se postavil. „Děkuji vám za váš čas 

Rendy, mám o čem přemýšlet.“ 

Podal Rendymu ruku. „Vaše tichá neagresivní víra mi poskytla nejen informace, 

po kterých jsem toužil, ale i úlevu v mých starostech. Potřeboval bych jenom 

více času a ten mi nikdo nedá.“ 

Podíval se zvídavě, jako by mu právě Rendy mohl zařídit delší život. Ten mlčky 

zavrtěl hlavou. „Pane prezidente, víru prosím!“ Proste a bude vám dáno, 

hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.  Neboť každý, kdo prosí, 

dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 

Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb? 

Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada?  Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte 

svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, 

kdo ho prosí? 

Sešli po nových schodech, na posledním prezident zakolísal. Ihned u něj byly 

jedny pevné svalnaté paže. Starý muž se naposledy nadechl čerstvého horského 

vzduchu. Ještě jednou se otočil k Rendymu. „Starý muž jako já, potřebuje víru.  

Děkuji vám.“ Pomalým, šouravým krokem došel k černému autu. Tady by se žilo 

možná klidněji a umírání by bylo snazší. Veterán se zachmuřil. Emoce. Ještě 

jsem to nevzdal, ještě to nezabalil. Ještě bude bojovat o své místo na slunci!  

Výhružně bezděčně zvedl pěst k nebi. Jeden z mužů ochranky mu otevřel zadní 

dveře Superbu. 
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Po zádech padl do provoněné postele. Rony si užíval luxus pokoje hotelu 

Mövenpick. Včera byl v krimu, dnes je ve hře. Má dost prachů na slušný hotel a 

slíbené další na pokrytí sezóny se slušným autem. Byl v prdeli a teď to zase 

může mít u prdele. „Joo!“ zařval nahlas, aby konečně uvolnil napětí. Zavolá si 

na pokoj holku. To určitě udělá, potřebuje to ze sebe dostat. Ráno vyráží do 

Švajcu, z toho nemá zrovna dobrý pocit. Přeci jen nějaké riziko problémů tam 

je, bez rizika to nejde. Vstupuje do hluboké vody. Bude tam plavat a musí se 

opřít o toho policajta. Instinkt mu říká, že může. Má pro ně ještě jedno osobní 

překvapení. Potřebuje se spojit s otcem, ten vymyslel jejich vlastní přerozdělení 

peněz. Prostě si je nechají, vždyť oficiálně neexistují. Proti němu bude hrát Šéf, 

slizký Vincent, za jeho zády celý prohnilý systém. To je schopný přijmout. Ten 

policajt je teď Ronyho nejbližší spojenec. Oběma jim jde o to, aby je Šéf 

jednoho krásného dne neodepsal. Pud sebezáchovy je spojuje. Šéfova minulost, 

je jeho slabina. Jak dlouho nechá žít lidi, kteří ji znají. Jednou v noci se probudí a 

začnou mu svědci vadit a to se stane. Zachmuřeně koukal do stropu. Strach ani 

skepse nepřichází v úvahu, je potřeba žít dokud to jde. Koukl na net zavolal si 

eskort. Chtěl mladou holku, vyhledal si Asiatku prý 23let.  
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Zavolal na inzerované číslo. Měl kliku, byla volná. Za hodinu bude na hotelu. 

Celkem sympatický hlas, toto je slušná adresa. Vůbec se nerozpakovala zapsat 

si Ronyho číslo pokoje. Nezbývalo, než se těšit. Není až tak pozdě, mohl by být 

její první. Tedy dnes první, rozesmál se. Vždyť je to jedno. 

Objednal si lehkou večeři na pokoj. Šunku, žlutý meloun, salát. Otevřel book, 

ten si přivezl z domu. 287 mailů. Bez známky výčitky smazal ty starší týdny. Jaká 

je to slast, sedět jen tak v bílém tričku a ve spodním prádle na slušné posteli. 

Zase mít dost peněz, mít tolik, aby zase mohl žít, závodit, aby si mohl objednat 

auto. Vůně závodního benzínu mu dlouho chyběla. Napsal první mail s dotazem 

na dostupnost auta. Věděl, co chce. Chce to nejlepší možné, Focuse WRC.  

Pokud nevyjde tak fabku R5. V tom se ještě nesvezl. S kým pojede Mafuk? Ten 

byl první, který se zdekoval, když Ronyho sebrali. Mára, teď s nikým nejede. 

Musel si ve fabrice spakovat bágl a táhnout, asi mu teď není úplně dobře. Že je 

teplý Rony věděl, drželi to pod pokličkou roky. Bylo to přesně to, co vadilo otci. 

Proto Máru nesnášel. Syn jezdí s buzerantem. Co by tomu řekli obchodní 

partneři? Myšlenky přerušilo zaklepání na dveře, hotelová služba. Nechal si 

naservírovat jídlo, nalít víno, číšníkovi dal pětikilo. 



224 
 
 

 

Ten panák se s přehnanou poklonou odporoučel. Opět pocítil to uspokojení. 

Z mukla je chlap, co na to má. Sebevědomí vystoupalo vzhůru. Vůně sušené 

šunky prostoupila pokojem. Vzal si plátek do úst. Ještě nepolkl. Druhé 

zaklepání. Jemnější, ženské. Rony otevřel „Li?“ Dívka kývla. „Pojď dál.“ Rony 

uvolnil prostor dveří. Zavřel, podal jí ruku. „Rony.“ Políbila ho na tvář. „Li, ale to 

už víš.“ Natáhla dlaň. „A finance, budeme obchodovat,“ prohodil Rony a na 

malou ženskou ruku jí vysázel čtyři tisícikorunové bankovky. „Dvě hodinky je to 

tak,“ dívka se usmála. „Mohu se osprchovat?“ Ukázal jí rukou ke koupelně. 

„Budeš jíst?“ Dívka zavrtěla hlavou. „Když tak až později, po akci, hladová jsem 

lepší. A neboj, čas sprchy ti nepočítám.“ Rony v duchu ocenil její profesionalitu. 

Je zvláštní, jak pižmo ženy rychle prostoupí a zútulní pokoj. Rony se vysvlékl do 

naha. S penězi co měl, se cítil prostě dobře. Těšil se, až Li vyjde z koupelny a on 

si ji vezme. Tady se nemusí snažit přesvědčovat, na nic si nemusí hrát, je to 

obchod. Poprvé to nebude nijak dlouhé, je hladový na ženu.  

Dívčí ruka zastavila proud vody ve sprše, ještě několik dlouhých minut věnovala 

sama sobě. Rony začal být podrážděný, lev chce své maso, do krajnosti napjatý.   
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Otevřely se dveře. Vyšla zahalená pouze bílou osuškou, nechala se políbit. 

Osuška padla na zem. Vnímal její tělo. Jemně, velmi jemně, ale rozhodně ho 

odstrčila. Poklekla před ním, zkušeně mu ústy nasadila kondom. Postavila se. 

Otočil ji a zatlačil jí na rameno, předklonila se. Ohnul ji o hranu postele. Jen 

minutu to vydržel, pak prožil slast. Povolil sevření, dívka se s úsměvem položila 

na postel. Karamelová kůže, hladce oholená, dala si pod hlavu polštář. 

„Budeme pokračovat nebo chceš pauzu?“ Vzala do prstů další neotevřený 

balíček s prezervativem. „Pauzu,“ řekl skoro stydlivě Rony a podvědomě si sáhl 

na vadnoucí přirození. 

Naplněný váček odhodil do koše. Rostl v něm hněv. Stálo to balík peněz a 

ted´cítí stud za ten sprinterský výkon. Přemýšlel, co ho urychleně uvede do 

funkčního stavu. Dominance, ta funguje vždycky, nalezne rovnováhu. Počkal 

pár minut, napil se vína, dal si hlt vody. Poklekl na postel vedle usmívající se 

dívky. Pohladil přes bradavku. Hrubě Li trhnutím otočil na břicho. Přiklekl k ní, 

svou váhou jí znemožnil pohyb. Vezme si ji, jak leží. Ze zadu. Drážka 

karamelového zadečku ho vzrušila. Podal si lubrikant, který ležel na nočním 

stolku. Našel, co hledal. Tvrdě přirazil.  
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Sevřela se nepustila ho, zkoušela se vykroutit. „Bez gumy ne!“ Hrubě ji plácl 

přes hýždě, levou rukou jí zatlačil hlavu do pokrývky. Lapala po dechu. Povolila, 

vnikl do ní. Nekompromisně si ji bral. Když bylo po všem, nechal ji použitou 

ležet na břiše. Ještě zadýchaný se od ní odtáhl. Sáhl do kapsy kalhot na křesle, 

hodil jí na postel pětitisícovou bankovku. Toto chtělo vyřešit hned. Těžce se 

zvedla z lůžka, dneska má dost napadlo Ronyho. Stála proti němu. Čekal, že se 

mu pokusí vrazit facku. Byl připravený. Hodil na lůžko další bankovku. „Seber to 

a vypadni!“ Dívka po nich sáhla prsty s dlouhými nehty. Ze země sebrala své 

prádlo. Minutová sprcha, dívka se bez řečí oblékla. On si jí nevšímal. Pár minut, 

bouchla za sebou dveřmi. Zbaven napětí lehl zpět na rozházenou postel. Má 

čistou hlavu. Sáhl po telefonu. Mára odešel z fabriky. Cítí potřebu zavolat mu a 

nabídnout místo vedle sebe. Asi to fakt nemá ten dobrák v dnešním světě 

jednoduché. Nemohl ho dostat z hlavy. Je to kamarád. Je to buzna, ale 

kamarád. Nikdy by ho ani nenapadlo vykopnout ho z auta kvůli jiné orientaci. 

Vlastně teď taky šukal do prdele. Bylo to celkem fajn. Pobavil tou myšlenkou 

sám sebe. Tak co se diví, že se to Márovi líbí. Podal si na postel ze stolu talíř a 

s plnou pusou jídla čekal, až mu naskočí tón.  

„Ano, Marek u telefonu.“ 

 „To jsem já. Jak je, Máro?“    

„Je to dobrý, jak se máš ty, Rony?“ 

„Jsem venku, mám prachy a mám auto. Něco pojedeme, spolu. Co ty na to?“ 

V telefonu bylo ticho. „Slyšíš, Máro, mám prachy, něco pojedeme.“ 

„Už ne, kámo. Jedu s Pítem Jeseník a pak odtud do prdele. Už do toho nesednu. 

Promiň, chlape a dík za nabídku.“ 

Ronyho „Tak jeď třeba do prdele, brácho,“ řekl víc pro sebe, než nahlas. Něco 

ho zmrazilo, něco zasáhlo, cítil hluboký smutek. „Máro pokud tě něco sere, 

řekni to, pokud ti můžu pomoct?“ 

„Ne, Rony, dík. Jako by se stalo. Odjedu závody, byt jsem pronajal, garáž a dílnu 

zavřu. Odlétám k protinožcům a dám si voraz. Možná tam zůstanu na furt.“  

„OK, pokud něco přehodnotíš, zavolej.“ Rony vypnul telefon, bylo mu smutno. 

S Márou toho zažil hodně v dobrém i zlém. Spoustu let vítězství i děsivých ran. 
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Bral ho jako bráchu. Kdyby nebyl v base, Mára by nešel do fabriky a teď by 

neprchal někam na druhý konec zeměkoule. Do očí se mu dralo vlhko, musel si 

je promnout…  

 

Prožívala flow. Hledat, to je na novinařině, na její práci to nejlepší. Když do sebe 

začínají zapadat střípky. Díky době mediální nemusí vytáhnout paty z bezpečí 

vlastního bytu. Stačí rychlé připojení, slušný book, pak trpělivost. Nejsložitější 

se jevilo zjistit jméno. Rozhodla se nikam nevolat, měla k tomu svůj důvod. Jak 

popsat šedou myš, jednu z mnoha podržtašek kolem mocných. Skoro hodinu 

trvalo, než našla fotku s tím ksichtem a popisem. Když už měla jméno, šlo to 

jednodušeji. Zlatý google. Nebylo toho málo, chtěla víc. Projela FB, instargram, 

všechny ty místa, kam se lidi chodí zviditelnit nebo vyplakat. Cesta byla jasná, 

teď už to chtělo jen trpělivost a čas. Procházela systematicky jednotlivé statusy 

i přátele, psala si jména, které se opakovaly. Ty jména později zadá do 

vyhledavače jedno po druhém. Bála se i očekávala s pocitem vzrušení, že narazí 

na něco, co ji vrátí zpět k zážitkům na Sovinci. Nebylo to příjemné, přesto 

vytrvale pokračovala. Tiskárnu neměla. Popsala ručně několik A4. 
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Informace, domněnky, pocity, nic víc to zatím není. Jen puzzle, ze kterých by 

mohla vytvořit ucelený obraz. Toto je opravdová novinařina. Ne to, co dělá 

obvykle. Pár vět do kamery, které mají vytvořit u diváků pochybnosti. Tady 

hledá příběh, jistotu z útržků informací. Soustředí se na něj, na pana Vincenta.  

 

Jeho okolí prověří později. O tom chlapovi je toho na netu celkem dost. 

Specialista na PR, ředitel vlastní společnosti, mediální poradce, rozhodně to je 

machr na veřejné mínění. Pracuje pro VIP sektor, specializuje se na 

showbusines a politiku, organizuje kampaně i průzkumy veřejného mínění. 

Vymývač mozků a výrobce nálad ve společnosti. Jedno z největších zvířat 

v oboru. Oficiálně spolupracuje s jedním tiskovým vydavatelstvím, které patří 

podle rejstříku Šéfovi. Nadechla se. Do stejné mediální skupiny patři i televize, 

pro kterou pracuje. Šéf je její živitel. Opřela se, zhluboka vydechla. To je asi 

konec. Nikdo nedovolí střílet na chlebodárce! Vincent, ten člověk stojí za vším, 

co ten poslanec prezentuje. Postupují ruku v ruce. Článek, nálada, mediální 

výstup oficiální, FB, instagram, TV zprávy ve dvacet, poledne Moravce a opět 

článek v novinách ve formě rozhovoru. Vrátila se o krok zpět na FB Šéfův osobní 

profil, pak stranický oficiální. Oba plně nakrmeny myšlenkami pro plebs. Začetla 

se do jednotlivých řádků politika na FB. Hrozný, to jsou hrozný kecy. Cítila 

potřebu duševně zvracet. Copak tomu může někdo věřit? Dopila zbytek 

studeného kafe, dala si nohu přes nohu. Rozhýbala ztuhlý krk, přemýšlela. 

Narazila na něco nového nebo to všichni ví a jen se o tom nemluví? Od FB až po 

projevy nebo interpelace v parlamentu, to všechno má jeden rukopis. Několik 

do bezvědomí opakujících se polopravd, jednoduché, heslovité, účinné. 

Podobné věci kdysi dělal Goebbels. Ani netuší, odkud to vyhrabala z paměti. 

Udělalo jí to radost, najednou se necítila tak zbytečně blbá. Proč se tyto věci 

v politice nemění a masy to těm lidem nahoře stále žerou? Vstala od stolu, 

zapnula preso, čerstvé kafe provonělo místnost. Trpělivě začala zadávat jedno 

nalezené jméno po druhém. Zarazila se, když u několika vyskočil článek o 

náhlém umrtí dotyčného. Nekontrolovaně jí začaly drkotat zuby. Strach. V křeči 

se jí stáhl žaludek, to nebude náhoda. Ještě stále to může zahodit, může to 

nechat tak. Ne, okřikla sama sebe. Chce pochopit. Zavolala do Olomouce, 

svému starému známému policajtovi. Použila  WhatsApp jako vždy, když chtěla 

alespoň zdání neodposlouchatelnosti.  
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Usnul. Probudil se až u Brna. Jeli plynule díky modrým majákům. Za oknem u 

Velkého Meziříčí byla dálnice zase jedno velké parkoviště. Přes okna potažené 

černou folií viděl naštvané tváře bezmocných spodních milionů. To, co dnes 

slyšel o víře, ho nějak oslovilo. Právě proto se díval do těch tváří. Ne z vrchu, ale 

s pochopením, chtěl se nechat poznat. Hledal v nich úsměv, úctu a radost. Jede 

přece prezident. Byl zklamán, jak moc je těm lidem lhostejný. Jeho asistent se 

ho lehce dotknul na paži. „Pane prezidente, to teď přišlo z odboru zahraničí. 

Máte zaujmout pozitivní stanovisko k tomu incidentu na Dálném východě.“ 

Veterán vytrhnut ze svých myšlenek musel chvilku uvažovat, o co jde. Americký 

dron zabil Iráncům generála. Podle západu jeden z největších úspěchů 

amerického prezidenta. Veterán zavřel oči, jak může být vražda kohokoliv 

úspěch. Ano, vražda je legitimní politický nástroj starý jako lidstvo samo, ale 

považovat to za hrdinství? Když dáš rozkaz, sedíš v kožené sedačce a pár 

nešťastníků tisíce kilometrů od tebe zařve! To je samo o sobě prostě zoufalé. 

Vražda je v politice poslední instance a takto se smutkem by se měla 

prezentovat. Když se k ní musí sáhnout, když selžou všechna jednání a není jiný 

způsob jak ochránit svěřené lidi, svěřený stát. 
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Už dlouho si myslím, že Trump jedná nejhůř, jak může z toho, co mu dovolí 

americká ústava. Zatímco věčně poplivaný Putin je právě naopak nejlidštější, co 

jen může, co povolí naturel ruského národa.  Naštěstí je naše malá republika 

tak bezvýznamná, že stačí jen lehce pokynout. Otevřený názor není dost často 

vyžadovaný.  

Jde o osobní rovinu. Jak se zachovat? Schvalovat vraždu je hřích a to si teď 

nemůže dovolit. Vzpomněl si na Rendyho. Když budu stát před jeho tváří, 

uvidím vše, co jsem udělal dobrého či zlého. Já sám sebe budu soudit a jeho 

vůle se stane. Víra mi brání ve výkonu funkce, napadne starého muže. Nikdy 

dřív si neuvědomil tak bolestně, jak je oportunistická politika a čisté svědomí. 

Politika je vůle člověka a moci, na vůli Boha tam není prostor. Copak může 

někde prohlásit, celý ten bordel v Africe je naprosto zbytečný, že nejde o lidská 

práva, jde jen o zdroje. Může vytáhnout tajnou zprávu, kde je psáno, že Súdán 

by při rozumném udržitelném zemědělství uživil celou Afriku. Podobně 

udržitelný rybolov v jezeře Tanganika - a nikde jinde v Africe už by se nemusely 

produkovat potraviny. 
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Že ti lidé nepotřebují ty nesmyslně nehospodárné charitativní organizace, že 

potřebují pouze Ježíše. Pane Bože, jak k tomuto závěru došel, kde ho četl? 

Vždyť to musí být víc, než deset let. A pořád je to tam stejný. A ti chudáci 

prchají z Afriky do Evropy stále dál. Ono je to jedno, Evropa není nijak 

zalidněná, ale takto vystupovat nemůže. Copak může říct, že v naší malé zemi je 

hustota zalidnění    134 ob. / km² sousední Něměcko má hustotu zalidnění 227 

ob. / km² a kousek dál Holandsko má závratných 408 ob. / km² 

 

Takže ČR může přijmout ještě 7 milionů obyvatel, aby mělo hustotu a  

(životní úroveň) jako Německo a 22 milionů obyvatel, abychom na tom  

byli jako Holandsko... Může říct, že by se tady zvýšila kupní síla, expandovaly by 

služby. Ne, musí držet hubu, nebylo by to politicky korektní. Toto už bude 

muset řešit někdo po něm. Říkat v politice pravdu, pokud stačí lež, je začátek 

konce. Jako lhář předstoupit před Boha je konec. Co s tím má a může dělat, 

přece není pozdě. Najednou se začal své poslední hodiny opravdu bát. „Vytočte 

mi toho mladého muže, u kterého jsme dnes dopoledne byli.“ Svalnatý muž na 

sedačce vedle řidiče zručně vyťukal číslo na mobilu, pár sekund se nedělo nic.  
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Napětí, naskočil tón. „Pane Rendy, to jsem já, posílám pro vás auto. Sbalte si 

věci. Vemte, prosím, své knihy.“ Prezidentova tvář zbrunátněla. Nebyl zvyklý na 

odpor. „Já vás žádám, abyste mi věnoval pár dní, maximálně týdnů.“ „Pane 

prezidente, já musím za svými bratry do nápravných zařízení, jsem tou službou 

povinován.“ „Rendy, já vás žádám.“ 

 Svalovec se na prezidenta otočil a naznačil mu, že toho muže prostě přivede 

v poutech. Veterán zvedl výhružně prst. „Rendy, já vás prosím, já mám 

posledních pár týdnů a rád bych začal mluvit pravdu. Pomozte mi v tom, 

prosím. Pomozte mi najít sílu očistit se, než předstoupím před Něj!“ V telefonu 

bylo několik dalších sekund ticho. „Dobře, pane prezidente, ale auto mi 

neposílejte. Já přijedu svobodně a dobrovolně vlakem. Zítra jsem u vás.“ 

Zaparkoval, vypnul světla, zapálil si cigaretu. Díval se do zpětných zrcátek, 

sledoval okolí. Martin dělal úplné banality. V rutině hledal jistotu a klid. Před 

chvílí dostal informaci, že bude vyslýchán v souvislosti se zhasnutím těch dvou 

na Bílé Hoře, Kováře a mladé právničky. Bude to rutina, čas smrti se neshoduje 

s jeho odjezdem. Je z toho venku, jen řekne, co tam dělal. I tak nepřijemná 

záležitost. 



233 
 
 

 

Toto místo neznal. Statek v Počernicích. Tak trochu bokem, všechna okna 

zhasnutá nikde žádný pohyb. Proč ho sem směřoval Šéf, chápal. Má v autě čtyři 

banánové krabice dobře sestaveného svinstva. Co je v těch papírech, ví jen 

mladej a starej Webr a teď on. Jak moc je to rizikové, jedním slovem: strašně, 

smrtelně! Pokud by lidi z ulice věděli a uvěřili tomu, co se kolem nich děje, 

musela by přijít vzpoura, revolta, revoluce. Vždyť chudáka štvou za nezaplacený 

rozhlas a tady se kradou i odpouští miliardy.  Ani by se nedivil, kdyby odněkud 

zazněl výstřel a na rozloučení s životem by měl Martin v čele jednu malou dírku. 

„Neblázni, co by tím získal?“ uklidňoval Martin sám sebe. „Co by tím získal. 

Spoustu materiálu k vydírání a jistotu, že má o vědoucího svědka méně.“ Noc 

rozkrojily světla. „Tak, je to tady,“ vyfoukl kouř. Superb zaparkoval několik 

metrů od Martina, zhasnul světla. Dovnitř nebylo vidět. Z auta vystoupily dvě 

postavy. Martin si přesunul služební zbraň z podpažního pouzdra do pravé 

kapsy bundy, otevřel dveře auta, vystoupil. V téměř naprosté tmě proti němu 

kráčel muž a žena. Zůstal stát u auta, pravou ruku si dal do kapsy, sevřel kov 

zbraně. „Dobrý večer, Martine, rád vás vidím,“ zazněl Šéfův hlas. To Martina 

uklidnilo, ten by si osobně ruce krví nezašpinil. Je to spíš šachovnicový hráč.  
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Žena nepromluvila, nepozdravila, zůstala v pozadí a Martin ji nepoznal. „Kam to 

složíme?“ „Kolik toho je?“ „Čtyři krabice, ale to už vám mladý Webr jistě řekl.“ 

Šéf nespokojeně mlasknul. „Nemluvil jsem s ním,“ lhal naprosto průhledně a 

věděli to oba. „Dobře, tak kam to dáme? Už bych docela jel spát,“ zeptal se ho 

policista. „Zajeďte autem dovnitř, tam to složíme,“ ukázal Šéf na vrata. To byl 

pokyn, který Martin nechtěl slyšet. Zajíždět do uzavřeného prostoru, to se 

může rovnat odsouzení k smrti. Nevěděl, jestli je to paranoia nebo skutečné 

riziko. Ta hranice byla nesmírně tenká. Šéf jako by to vytušil, dodal. „Tedy 

pokud se s tím nechcete tahat.“ Martin otevřel víko kufru, vzal dvě banánovky 

najednou. „Těch dvacet kroků to odnesu, otevřete vrata.“ Šéf zmáčknul 

ovladač, rozsvítil se maják a křídla se postupně rozevírala. Na dvoře se rozsvítila 

světla, bílé kameny zachrastily pod podrážkami bot. Oproti vnějšímu vzhledu 

byl statek uvnitř přepychově vybavený. Martin složil krabice do místnosti spoře 

osvětlené venkovními světly. Položil je na mohutný řeznický stůl ve středu 

černé kuchyně. Nečekal. Vyšel dveřmi ven, udělal ještě jednu otočku. Když šel 

kolem Superba, všiml si, že za volantem nikdo nesedí. Řidič šel někam ven, další 

potencionální riziko. Než vzal poslední dvě krabice ze zavazadlového prostoru 

octávky rozhlédl se. Až ty bedny zvedne, bude snadná kořist. 
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S úlevou překonal několik kroků ke statku, vešel do již osvětlené místnosti. Šéf 

s tou ženou a mužem, ve kterém Martin poznal tiskového poradce, se skláněli 

nad jmény popsanými složkami, které rozprostřeli po stole.  

Žena měla i v této tmě stále tmavé brýle, podivný baret jí kryl vlasy. „Řekněte 

mi, Martine, která ta jména vás zaujala?“ Policista se na něj nechápavě podíval. 

„Nepokoušejte mou inteligenci. Máte je všechny prohlédnuté. Které z nich je 

podle vás nejchoulostivější a tedy pro nás nejcennější?“ Martin měl na odpověď 

jen pár sekund. Obě ruce vložil do kapes. Byl odhodlán se prostřílet ven a pak 

ho napadlo vsadit vše na jednu kartu. 

„Asi bych nechal zlikvidovat tu s nápisem Šéf, je tady v té druhé krabici. Celkem 

zajimavý příběh o privatizaci. Spojuje vás to s jedním uprchlým mafiánem.“ Šéf 

ohromeně mlčel, muž vedle něj se kousl do rtů, místností se rozezněl ženský 

smích. „Pan Čistý má špínu za nehty, to chcete říct?“ natáhla ruku v rukavici, 

Martin sáhl do krabice. 

„Mohu?“ podíval se na muže, ten přikývl. Podal ženě červenou papírovou 

složku s černou fiksou vyvedeným nápisem „Šéf“ a různými druhy propisek 

dopsanými daty, kdy byla doplněna. Schválně nezmínil IPB, jako by tu kauzu 

zcela nepochopil nebo přehlédl. Jen caruselové, řetězové obchody mátly stopy 

zpět a dělaly dojem na banky svými objemy. 

Sloužily jen k přikrytí jedné velké díry, která stále nebyla promlčena a stačil jen 

drobný plamínek, který by osvítil cestu. Ta cesta by vedla na politické 

popraviště. Šéf k přežití potřebuje svůj vliv, potřebuje každou korunu, kterou 

dokáže vyrvat. Jen respekt a strach ostatních mu zajišťuje bezpečí. 

Věděl, že tato informace by ze Šéfa v politice udělala dobytek vedený na 

porážku. Bylo neuvěřitelné, kolik měl ten starý Webr tváří, prcačkář, závodník, 

policejní udavač, soukromé očko, ekonomický analytik se selským rozumem, 

špína chlap, nebezpečný soupeř. 

Nebezpečný soupeř.  
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Martin až teď pochopil, jaké měl vlastně štěstí. Chtěl dostat za katr chodící 

černé svědomí mocných. Dotkl se jedné ze složek. Kdo vlastní něco takového, je 

v české zemi zákonem nepostižitelný. Žena listovala automatickým pohybem, 

sundala si tmavé brýle, zřejmě ji vadily ve čtení. Otáčela list po listu. Pískla, tím 

na sebe upoutala pozornost. Stačila přečíst jen pár řádků, než Šéf po složce 

chtivě sáhl. Měl v ruce svou minulost a přemýšlel co s tím. V obličeji bledý, 

neurčitý výraz. Žena se rozesmála. „Nejlépe to spálit.“ V hlase zazněl výsměch, 

jako když nepřející učitelka kárá žáčka. Škodolibě se bavila jeho nerozhodností. 

Muž se po několika sekundách vzpamatoval, bledost mu zůstala. Klidným 

hlasem pronesl. „A k čemu by to bylo, vždyť ten si udělal kopie nebo si to 

vyfotil,“ kývl hlavou směrem k Martinovi. „Policajt nezmění své návyky.“ Po 

této větě napětí v místnosti opět vzrostlo. „Tak to má jeden z vás docela 

smůlu,“ žena odstoupila od stolu, udělala krok směrem k policistovi, podívala se 

mu pevně, nenávistně do očí. Právě v ten okamžik ji poznal, je to Veteránova 

dcera. Až teď mu došlo to spojení, Šéf, Vincent, Veteránova dcera. To oni řídí 

tento stát. Zažil pocit akutního nebezpečí, je potřeba ho eliminovat, zavelel 

instinkt. „Mám tady něco i pro vašeho otce Katko.“ 
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Sáhl po jediné černé složce s nápisem „Veterán“ vyvedeným bílou fiksou. „Co, 

co tam je?“ sáhla po ní. Sklopila pohled, nervózně obracela listy. „Svinstvo,“ 

zatla zuby. „Svinstvo,“ opět zopakovala. Nemusela to číst celé, stačilo jí 

přeletět, poznámky vedle řádků. Toto by jejího otce zničilo, jeho dávná vazba 

na ruské zpravodajce. Fotky, texty, zprávy, hnus. Otočila list. Následovala  A4 

věnovaná její mámě, soukromému životu, nadaci, majetku, ulitým prachům. 

Fotky z roku 68 z nějakého večírku SSM s Rusáky, čísla, účty, výpisy. Nakonec 

ona sama. Intimní fotky ze studentských hrátek, zmínka o koupeném doktorátu, 

výpověď najatého autora práce a opsané odstavce. 

Na desíti stranách je doložené, jak Veterán svou zemi prodal. Ten ruský dluh 

nebyl nikdy doplacen, uhradili pouhé dvě pětiny ze 100 miliard a zbytek se 

rozplynul! Do očí se jí draly slzy vzteku, být takto veřejně zostuzena! Zvedla 

k Martinovi nenávistný pohled. „To se nikdy nesmí dostat ven! Vy se nikdy 

nesmíte dostat ven! Já vás zabiju!“ Udělala krok dopředu. Šéf ji zastavil „Vytrhni 

si ty listy o sobě a zbytek mi dej!“ Žena brutálním trhnutím vyškubla šest 

stránek textu, pak složku zavřela a podala Šéfovi. 
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Ten rukou pokynul policistovi, běž, vypadni, máš možnost! Martin poodstoupil. 

Teď už naprosto klidný, jen pokrčil rameny. „Já to nepsal ani neposbíral, ale 

pokud se neohlásím do hodiny kamarádovi, dostanou to média. Bude to lepší 

nechat ležet takto zaprášené. Svůj úkol jsem splnil a teď vám poděkuji a jdu 

spát.“ Ohlédl se, jestli má prázdný vchod. Krůček po krůčku ustupoval. Byl si 

vědom, že on je teď ten, který je má v hrsti. Který dokáže rozbít tu gloriolu 

poctivé pracovitosti této pseudoelity národa. V textu mizel obrázek píle, 

se kterou se dostali na své posty. 

Prošel opatrně po kraji osvětleného dvoru, s úlevou usedl do auta, nastartoval a 

zařadil rychlost. Rozjel se. Kde bude dnes spát, netuší. Odhadovat další vývoj je 

nemožné, maličká půjde požalovat otci. A Veterán bude jako zuřivý medvěd 

hledat kořist. Vzniklo nové status quo. Šéf ví o Veteránovi a Veterán o Šéfovi, to 

změnilo poměr sil. Takto rovnocenný vztah dlouhodobě nemůže fungovat. 

Přišla mu sms. DOBRÁ PRÁCE přečetl si a text smazal. Vytáhl z mobilu baterku, 

snížil tím možnost lokalizace. Dneska zůstane spát v autě a ráno se osprchuje na 

prezidku. Půjde normálně do práce. Pod svícnem je tma a bezpečí.  
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V tomto autě už jsme s Márou jeli. Údaje k nastavení sedáku má Boss v notesu. 

I to je známka profesionality. Každý spolujezdec má u něj své označení. Na nás, 

na jezdce, je občas vysazený. Spolujezdce má rád. Bere ty chlapy jako protipól 

nás, sebestředných, do sebe zahleděných drajvrů. Člověk, pokud to má v tomto 

sportu někam dotáhnout, musí být sobec. Nikdo ti nepomůže, táhneš to sám a 

o úspěchu či neúspěchu rozhodují desetiny vteřiny. Tady prostě není prostor na 

sentiment. Ještě ladíme pneumatiky, co obout na Jeseníky. Alespoň dopředu 

chci vždycky novou sadu. Stojí to prachy, ale to není moje věc, je to v ceně. 

Sobectví, pýcha, vůbec ne zdravý rozum? Ráno jsem si volal s Rendym. Ohlásil 

jsem se na kafe, čekal návštěvu. Ten člověk žije mimo tento svět. On naprosto 

vypíná své sobecké já a dává se. Rozdává svou víru. Já to tak nemám. Nemiluji 

bližní své, co proti mně budou soupeřit! Není dne, abych v sobě sám nenašel 

chybu proti víře, kterou jsem poznal u Rendyho. Možná to je jeden z hlavních 

důvodů sepsání desatera, aby sis uvědomil, kdy chybuješ. Nevím. Zatím mám 

strach pustit si to úplně dovnitř do hlavy. Viděl jsem obojí. Dobro v mém 

kamarádovi a zlo v těch pošahaných lidech v maskách. Kdyby se nepustili sami 

do sebe, mohl jsem hnít někde v podzemí Sovince dnes já. 



240 
 
 

Zasáhl opravdu Ježíš nebo se to tak mělo odehrát a Rendy měl tentokrát 

nehoráznou kliku? Proč na to myslím právě teď? Balím si pozvolna věci, chytám 

se každé malinké naděje, že budu mít proti ostatním pilotům výhodu a uspěji. 

Jo, přiznávám, chytám se toho, že mě Bůh prostě ochrání a poposune kousek 

vpřed. Dělám přece dobrý skutek, povezu jinde odepsaného kamaráda. 

Přemýšlím, jak moc jsem tady zištný. Ano, trochu jo. Pojedu naposled ve svém 

rodném kraji.  

Táta a snad i moji synové se půjdou podívat. Chci uspět, ale v sobě už tu 

bláznivou touhu zabít se pro získanou sekundu nemám. Musím hledat mimo 

sebe. Kolem Sovince pojedeme, není to daleko. Proto mi naskakují ty myšlenky 

na prožité. Na Beránka, jak jsem tenkrát Rendyho nazval. Zvednu do ruky 

přilbu. Co dál s ní, až skončím? Dám ji Bossovi, ať se ty nakreslené letící spermie 

na ní ještě někde svezou. Bágl sbalený, Máru vyzvedávám ráno na Svazích. 

Poslední závod jedeme oba. Mára pak uteče sám před sebou na druhou stranu 

zeměkoule a já jen doufám, že se tam najde. Budu s ním spát na pokoji. Nějaké 

předsudky mám, ale není jich tolik, abych platil dvě hotelové cimry. V Púchově 

jsem to nevěděl a to jsme spali na manželských postelích. To bych teď asi nedal. 

Zase jsem se přistihl, že porušuji jeden z bodů desatera, miluj bližního svého. 

Odjel jsem víc než sto závodů s vírou v sebe sama. Bylo by to jiné, kdybych měl 

tak mocného přímluvce? Kdybych se od k milování vhodné lidské bohyně dostal 

k milujícímu Bohu? Takové otázky mi letí hlavou, bráním se tím strachu. 

Obávám se. Často, když se řekne ještě jednou naposled, přepne se struna a 

něco se stane. I z toho pramení mé obavy. Bude to ještě jednou a naposled, tak 

jen ať jsme v cíli oba zdraví. Co kdybych se ještě oblékl a zašel za tou holkou. 

Minule to bylo docela dobré. Vezmu do ruky telefon, vytočím číslo. Nic, ani 

nenaskočí tón. Stane se. Asi mi to není dnes souzeno. Noci se sbaleným báglem 

na chodbě už nejsou moc o spánku. Za těch deset let jsem toho hodně prožil. 

Spoustu pokazil, rozbil moc aut, promrhal neskutečný balík peněz a co mi 

zůstane? Nic, jen prázdné ruce a bezcenné plecháčky jako výraz štěstí. Nemá 

smysl se ohlížet. Ještě ne, až zavřu definitivně a naposledy dveře od závodního 

auta. Docela bych rád věděl, kde je Martin. Ty schované papíry za jednou 

z kachlí krbových kamen, ty bych nejradši protáhl komínem. Už na dálku smrdí 

ta lejstra průserem. Byl dlouhý večer a já se do několika začetl. Absurdní, mě 

honí za nezaplacenou daň z nemovitosti, jo český stát!  
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Snad to nikoho nenapadne, hledat u mě! Zažil jsem nejednu prohlídku. Partu 

pytlounů policajtů, co seberou vše. Ale tento dům, měl být domov. Měl zůstat 

ušetřen takového znásilnění policejní partou. Nedělá mi dobře, do čeho jsem se 

nechal navézt. Není dobré, když má chlap čas přemýšlet. Nemá se vracet 

k prohrám, jen je nesmí zapomenout. Dodají mu odolnost a odhodlanost hledat 

stále nové cesty. Vždycky překvapit soupeře novým řešením. Nic jiného 

nezbývá, pokud chceš dokázat zdánlivě nemožné. Já nikdy nezapomenu na tu 

noc, kdy jsem se rozhodl, že rally do Jeseníků vrátím. Že tam prostě patří a 

dost! Tu zimní noc jsem s klukama projezdil mezi sněhovými barierami 

budoucích rychlostních zkoušek. Byla to vlastně poslední pořádná zima. A kde 

je konec těm klukům? Plša buduje firmu, Zdenda je bafuňář a ostatní kluci už 

taky nějak z rally zmizeli. Zdaleka nejsem poslední. Ten, co má zhasínat, ale 

moje generace už je prostě na odchodu. Akceptovat tempo těch mladých kluků 

prostě já nedokážu. A pokud můžu mluvit za ostatní z mé generace, tak asi 

nedokážeme. Nebo je to jen o hlavě? Je to o zkušenosti, jsme moudřejší? Co je 

pro mě vlastně ještě rally? Droga. Ano, droga to je. Toužíš po ní, když ji nemáš. 

Ale proč už jí tak nepodléhám teď, kdy si rally mohu bezstarostně užít?  
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Postarší policajt se necítil dobře mimo svůj revír. Malá pizzerie na Vinohradech 

na něj působila prostě moc pražsky, nepatřil sem. Jel do Prahy služebně převzít 

novou služební Škodu Octavii. Spojil užitečné s příjemným. Nela proti němu jen 

zářila. Černé kožené kalhoty daly vyniknout jejím nohám, obepnutým bokům. 

Je skoro zázrak, že chlap jako on měl několikrát možnost poznat celé to úžasné 

mladé tělo. Je fuk, že to byl tak trochu obchod sex za informace. „Tak co pro mě 

máš?“ zeptala se ho Nela. „Co pro tebe mám. Dobrou radu, jdi od toho! Tady 

máš fotky.“ Položil na stůl balíček obrázků. „Všech 14 lidí co jsi vytáhla na FB 

z jeho přátel, skutečně umřelo. Všechno je to uzavřené, nic v tom nehledej.“ 

Žena chladně a s rozvahou pozorně procházela obrázky. Na mnohé lidi by to 

působilo hrůzně, ji to kupodivu vzrušovalo. Dlouze se podívala na mrtvou 

olomouckou pěveckou hvězdu, na satanské nápisy na stěnách jeho domu. Na 

každé fotce bylo vzadu datum, poslední bylo jen tři týdny zpět. Fotky mladé 

ženy, která ležela na chodníku před čtyřpatrovým domem. „Vyskočila,“ 

konstatoval policajt. „Bývalá asistentka toho tvého, jak mu říkáš, Šéf?“ Usrkl 

kávy. 
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„A proto jsi přijel do Prahy?“ Odložila fotky na stůl bílým hřbetem nahoru. Asi 

by dokázaly postrašit kolem pendlujícího číšníka. „Přijel jsem proto, abych tě 

viděl.“ Nela se opřela a rozhodila ruce. Tento důvod jí nepřipadal vůbec 

pravděpodobný. „Prošel jsem všechny výpovědi, jednu po druhé. V osmi 

případech se tam objevuje nějaká zkazka o podivné partě v maskách. Většinou 

se o tom zmínili svědci. Ve dvou případech byla viděna nějaká maškaráda. 

Většina těch lidí měla problém s drogami, nikdo to nebral nijak vážně. A ještě 

jedna věc a dost zásadní. Šlo to s nimi vždycky strašně rychle z kopce.“ Nela se 

na něho nechápavě podívala. „Většinou měli nějaké postavení, nějaké prachy a 

v horizontu měsíců BUM! Nic. Jsou z nich trosky na fetu. A u všech se našly 

nějaké satanské blbosti. Víš, jednotlivě to působí jako z céčkového amerického 

filmu, ale dohromady to je docela zajímavé. Ne, kurva, budu mluvit upřímně. 

Vypadá to, jako nebezpečná hra nějakých zazobaných nudících se úchylů a jako 

by to občas někdo z nich prostě přehnal! A pokud mě můj odhad neklame, další 

mrtvý jim nebude vadit!“ Upřeně se podíval na ženu proti sobě. „Rozumíš 

tomu? Nebude jim vadit, pokud zařve někdo další. Ten magor si je nevyndá ani 

z přátel, tak buď o tom neví, anebo je mu to úplně fuk.“ 
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Nela bojovala s touhou sdělit mu, co zažila sama na jednom starém hradě. 

Rozklepaly se jí kolena. Cítila, jak se jí strachy chvěje spodní ret. To jsou nervy, 

její sebeovládání bylo pryč. Bez rozmyslu prohodila první frázi, co ji napadla. 

„Bude z toho skvělá reportáž. 

Tobě děkuji za pomoc,“ řekla přehnaně chladně policistovi. „Nelo, ty mi 

nevěříš, já nad tím seděl dvě noci. Přihlásil jsem se do systému. Každý ví, že 

jsem se v tom hrabal. To, co ti říkám, není žádná pohádka, jen abych si s tebou 

zapíchal!“ Nela ho pohladila po hřbetu ruky, zamyšleně prohodila. „Já vím, vím 

to!“ „Jo, a podívej se tady na to tetování. Čteš to Abaddon a pamatuješ, co měl 

ten zpěvák na stěně? To jméno bylo stejné Abaddon. Starej Bůh Hubitel, to už 

jsem si našel na netu. Nelo, to musí být prvotřídní magoři! A jestli k nim patří 

pan Vincent, no tak to bude nějaká partička horních deseti tisíc. Nic nevyšetříš, 

ty budeš honem šupem zpět v Olomouci a já budu na stará kolena hlídat někde 

v uniformě křižovatku. Tak budu doufat, že ta křižovatka bude alespoň 

světelná.“ Nela konečně naskočila, konečně zpozorněla. „Ne, neboj, to zvládnu 

sama, přece tě nepřipravím o výsluhu! Už budu muset jít. Nezlob se, procházku 

po Praze a veču, třeba i sex, dáme příště.“ Policajt jí podal obálku s fotkami. „To 

si nech, máš tam i jména lidí. Stejně bys nedala pokoj, ale buď opravdu 

opatrná!“ 
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Nela se zvedla a kvapně bez zaplacení opustila restauraci. Policista se za ní 

starostlivě díval. Snad pochopila, o jak nebezpečnou záležitost se zajímá. Bylo 

by jí škoda. Je mladá a má neskutečný zadeček. To bylo poslední, co z ní zahlédl, 

když nastupovala do tramvaje. Za dvě hodiny vyskočila na informačním serveru 

zpráva o nehodě na dálnici D1. Vozidlo opustilo dálnici na osmdesátém 

kilometru. Při nehodě zahynul řidič vozidla Škoda Octavie. Šlo o zcela nové 

služební vozidlo české policie.  

 

Být z vlaku odvezen hradní limuzínou s majáky, to asi nezažije moc lidí. Rendy 

sedí vedle řidiče, dozadu si hodil jen bágl. Čeká ho prezident. Vlastně netuší, 

proč za ním jede. „Už mě nebaví lhát.“ To je ta věta, která Rendyho oslovila, 

přesvědčila. Možná to byla jediná vhodná věta. Přemýšlel cestou, jak toho 

muže přiblížit Bohu, jak právě takovým lidem vysvětlit, že před jeho tváří  jsme 

si všichni rovni. 

Na ničem, co je dělá vůdci v lidském světě, nesejde. Na funkci, penězích, 

všechno je to pomíjivé. Vystříhaný kluk s tmavými brýlemi se bez vzrušení 

uvolněně proplétal houstnoucím pražským provozem. Superb svým 

benzínovým motorem papkal litry paliva za kačky ze státní kasy a spokojeně 

mručel. 

Trvalo jen pár desítek minut, než byl Rendy vysazen před zámkem v Lánech. 

Personál se s chtivostí ratlíků vyběhl postarat o předem ohlášenou osobní 

návštěvu pána domu. Usměvavý dlouhovlasý muž v manšestrových gatích, 

vojenské košili a s báglem na zádech je překvapil. Nepřipadal jim do prostředí 

zámku vhodně zvoleným hostem. „Podivín, ale slušný člověk. Neobvykle klidný 

a usměvavý,“ proběhlo mezi nimi šeptem. Tak jiný proti běžným hostům 

místního vládce, kterým nebylo radno odporovat. Rendy v laciných teniskách s 

lehkostí stoupal po rudém koberci kryjícím bezchybně vyleštěný mramor.  

Sluneční paprsky se lámaly o pozlacené rámy a vyleštěná zrcadla. Nevěděl, jestli 

má být okouzlen nebo se ptát, k čemu to je dobré? Vnímal nádheru 

starožitností. Miloval je a sám je sbíral, vždyť byl potomek starého 

francouzského rodu, jenže ty staré věci musely mluvit o životě, musely vyprávět 

příběhy lidí, kteří je vytvořili a vlastnili.  
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Tady mu připadalo vše uměle strojené. Nějakým zvláštním pocitem držel obě 

ruce vražené hluboko v kapsách kalhot. Jako malý kluk, aby na nic nesahal.  

Před Rendyho předstoupil statný muž v padnoucím obleku. Z ucha mu trčel 

drát, pod paží sako mírně nafouklé ukrytou zbraní. Člen ochranky. „Mám vás 

uvést do pokoje, nechat vás uložit zavazadlo a hned potom, až se osvěžíte, tak 

vás odvést k panu prezidentovi.“ Tvářil se nepřístupně, dával najevo převahu 

nad tím podivným človíčkem. Odpovědí mu byl široký úsměv a pokývnutí 

hlavou. Rendy se nechal poklidně vést. Zámek? Spíše zlatá klec, než útulné 

místo k žití. Odložení zavazadla trvalo sekundu - pohození báglu na postel. 

Osvěžením bylo napití se vody z kohoutku. Připadalo mu zbytečné použít nápoj 

z lesknoucí se karafy. Voda je voda, z kohoutku je čerstvá a chladná, co víc 

potřebuje. Umyl si ruce, vyšel zpět na chodbu. Stále stejně svalnatý a 

zachmuřený mladík ho dovedl k vysokým dřevěným dveřím. Vstoupil. Vůně 

kouře, parfému a potu. První vjemy. Prezident se postavil. Nevykročil, na to byl 

příliš unavený. Ukázal na jedno z křesel. „Vítám tě ve svém hradu nebo v sršním 

hnízdě, jak budeš chtít. Pozor i stěny tady mají své uši.“ Rendy se pousmál. Teď 

proti němu stál jiný muž, než od něj odjížděl. 



247 
 
 

 Stál proti němu herec, ne prosebník. Je úsměvné, jak se lidé mění vlivem 

prostředí. Maska? Ano, maska. Tak by to nazval. On sám by nežil dobrovolně 

tam, kde se necítí dobře. „Proč tady žijete? Máte to tady rád, pane 

prezidente?“  Veterán se evidentně zarazil. Co to je za otázku, sakra!  

Komukoliv jinému by se vysmál. Žije tady, protože je prezident, protože je to 

jeho právo, které si vydobyl. „Protože jsem byl vyvolen a zvolen,“ řekl nahlas. 

Znovu Rendymu ukázal na křeslo u kruhového konferenčního stolku. Právě u 

toho přednášel Veterán tak rád své projevy. Starý muž si zapálil cigaretu. 

„Každý hlupák tady na mě donáší. Někdo médiím, někdo mým odpůrcům, 

někdo tajným službám. Ne, to není paranoia. Každý z nich má své placené 

pasáky, kteří chtějí znát i barvu a tvar mého ranního lejna.“ Rendy ucítil z jeho 

dechu nepatrný závan alkoholu. Přemýšlel, proč mu to ten stařec vypráví. Proč 

to on sám potřebuje slyšet. Proč si stěžuje na to, co si sám zvolil, co jistě sám 

vytvořil a o co se pral. Usmál se. „Pane prezidente, líbily se vám mé citáty 

z Bible. Nevím, jak na to odpovědět, tak to nechám moudřejšímu. Co tento 

verš: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si 

nevšímáš? 
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Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ když 

nevidíš trám ve vlastním oku? Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a 

tehdy prohlédneš, abys mohl vytáhnout třísku z oka svého bratra.“    V místnosti 

zavládlo ticho, autoritativní pohled ztvrdl. Veterán se napřímil, v obličeji si mu 

mihla stopa emocí, zloba a nenávist. Rendy to zachytil. Zůstal stále stejně 

klidný. „Toto říká Bible, pane prezidente. Vy jste ten, kdo tvoří toto prostředí, je 

to o vás, o hospodáři domu. Pokrytectví, pýcha, přepych, přetvářka, lež.  

Co mě sem přivedlo, je vaše věta, že už nechcete lhát. To by byla naděje pro 

tuto zem!“  Starý muž naklonil hlavu, tvrdost mu z výrazu nezmizela. „Neberte 

to tak doslova, mladíku. Nemohu si dovolit slabost. Doktoři mi nedokážou 

pomoci, musí nastoupit vyšší moc.“ Je rozhodnut odehnat svou smrt a k tomu 

potřebuje spojence. Rendy se mu s chlapeckým pohledem díval do očí. 

Veterána ten klid překvapil. Něco z modrých čích mu vnikalo až do útrob, až 

k léty pokrčené, pomačkané duši. Nebo to je svědomí? Nevydržel. Hodlal 

prosadit svou, kdyby to neudělal, popřel by posledních třicet let života. Jak na 

toho chlapa? Nic nechtít ho zbavuje možnosti manipulovat s Rendym. Většina 

lidí přece touží po něčem, co jim může slíbit. Chtějí a to stanovuje jejich cenu.  
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Byl zvyklý jednat s vysoce postavenými představiteli katolické církve, ti rozuměli 

politice i systému. I myšlené chci, dám, dostanu, získám. Asi právě proto je 

neoslovil. 

Vadilo mu, že by prodali svého Boha. Že to jsou spíše obchodníci. Jenže rozuměl 

jim víc, než tomu klukovi v obnošeném oblečení. Restituce církve, zcela legální a 

nepostižitelné přerozdělení obrovského majetku, dávaly obrovský prostor k 

dohodě. „Máš teologické vzdělání, chceš odpovídající poslání v katolické církvi?  

Zařídím to! Co chceš?“ Rendy se zachmuřil jen na pár sekund. „Pokud by ty 

peníze z restitucí šly na to, co má mnoho církví ve stanovách, na péči o chudé, 

na školy, na nemocnice nebo školní hřiště, šel bych do toho. Ale koupit pár 

drahých aut, pronajímat pozemky a vydělávat prachy jen proto, aby jich bylo 

víc, proč? Myslíte, že oni chodí s Bohem? Že znají Boha? Myslíte, že získávání 

majetku pro Vatikán je služba Bohu?“ Nezvýšil hlas, neukázal zlobu, jen položil 

pár otázek. Zapálil si cigaretu z pomačkané krabičky, kterou vytáhl z kapsy 

kalhot. Veterán se dostal do situace, kterou neznal. Ten muž proti němu 

nestanovil svou cenu, nechce nic. Vlastně něco chce. 
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Chce, aby se on sám ponořil hluboko do sebe, aby svůj dlouhý život prožil uvnitř 

znovu. Aby si sáhl do srdce. To zraňovalo, měnilo pohled na pragmatická 

rozhodnutí. Na úspěchy a prohry. Musí to jít bez této rozborky duše. Zkusil sílu 

proti upřímnosti, doufal v úspěch. „Jsem prezident této země, má práce je 

politika a politika je hra. Na můj post si brousí zuby každý, kdo jen tak vysoko 

dokáže pomyslet. Naživu mě drží má moc, Rendy. A já mám teď jen jednu 

touhu, chci ještě jednou vyhrát. Pokud Bůh existuje, vymodlete u mě ještě čas 

na jedno vítězství. Ať jsem ještě jednou zvolen!“ Mluví jako malé dítě. Ježíš by 

v něm viděl farizeje posedlého sebou samým, napadlo Rendyho. Počkal na 

přestávku mezi slovy a skočil mu do řeči. „Pane prezidente, takto se 

v pohádkách ujednávala smlouva s čertem a ne s Bohem!“ Starý muž se 

rozzlobil. „Tak to udělejte po svém, ale udělejte to!“ Rendy zachytil umíněnost i 

naději v hlase toho starce. Bylo mu ho líto, takto na povel věci prostě nefungují. 

„Prosba, pokorná prosba je to, co slyší náš Pán, budu se za vás modlit. Pane 

prezidente, pokud jste mě pozval z tohoto důvodu, jsem tady marně. 

Omlouvám se, že vás zklamu. Vždy se děje to nejlepší a vždy se děje Jeho vůle, 

ne naše!“ „Zaplatím vám, Rendy!“ Ta slova byla řečena více nahlas, než bylo 

třeba. Bylo to jako: Hej! Hoď mi záchranný kruh! „Víte, opět vám odpovím 

citátem a snad pochopíte. ,,Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď 

bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím 

druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům.“ „Pane Bože! Rendy, mám 

před sebou možná měsíc života, spíše méně. Mám málo času a chci ho víc. Dám 

za to cokoliv.“ Zadusil cigaretu v popelníku, s námahou se postavil. „Buďte mým 

hostem, prodlužte mi můj čas. Sejdeme se u večeře.“ Věta, pronesená tónem 

hlasu, který je zvyklý rozkazovat. „Řeknu vám, pane prezidente, ještě jeden verš 

k přemýšlení. 7Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, 

že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. 8Ze všech stran zakoušíme soužení, 

alenebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; 9býváme 

pronásledováni,ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni.,,  To už ten 

umíněný starý muž asi nevnímal. Otočil se a vrátil se za psací stůl. Pokrčil 

rameny, opustil prezidentovu pracovnu. Mladík z ochranky mu podal jmenovku. 

Zvažoval, jestli si ji připnout. Nakonec si ji nechal v dlani. Zavřel za sebou dveře 

pokoje. Přemýšlel, prosil, modlil se. Otevřel Bibli a zahlédl tento kousek Písma. 

Petr mu na to řekl: „Ať jsou tvé peníze zatraceny s tebou! To sis myslel,že Boží 

dar jde koupit za peníze? 
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Nemáš podíl ani účast na téhle věci,protože tvé srdce není před Bohem 

upřímné. Čiň pokání ze své špatnosti a modli se – snad ti Bůh ten úmysl tvého 

srdce odpustí.  

Vidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí.“ Dočetl. Jak aktuální to je a 

přitom psáno před více než dvěma tisíci lety. Jako by mu bylo rázem 

zodpovězeno to, na co se ptal. Prezident si chtěl koupit to, co koupit nelze. 

Chtěl zaplatit penězi to, co dokážeš vnímat jen srdcem a vírou. Nebyl důvod 

tady setrvat. O peníze nestál a nic jiného tady evidentně nemělo hodnotu. Jak 

je to málo. Jak málo jsou všechny peníze na světě, když si nemůžeš koupit to 

jediné, na čem záleží. To jediné, co ti zajistí skutečnou svobodu ducha a mysli. 

Nemůžeš si koupit Boží lásku. Vzal si z misky ovoce, z ledničky láhev vody, 

přehodil si svůj bágl přes rameno. Nikým nepovšimnut vyšel ze zámku jedním 

z nízkých oken. Až teď si připnul povinnou zalaminátovanou placku na kolíčku. 

Prošel parkem. U jednoho altánku narazil na zednickou partu. Právě dláždili 

chodník. Dal se s nimi do řeči, přiložil ruku k dílu. Jen tak, pro radost. Tedy za 

odvoz k vlaku. Na lůžku v pokoji po něm zůstal jen malý lístek vytržený ze 

zápisníku. K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený 

čas.   
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Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým 

člověkem. Brečet v koutě nemá asi smysl. Nela se jen na pár minut zavřela do 

kabinky na záchod. Když zaslechla o nehodě na D1, zamrazilo ji. Asi intuice. 

Hromada pokrčených plechů, řidič zaklíněn za volantem, ani nemusela detailně 

prohlížet záběry. Okamžitě ho poznala. Nedala na sobě nic znát. Otočila se 

vypadla na chodbu a pak na dámské WC. Deset minut užívala soukromí, 

poslouchala tichou hudbu. Není nad čisté záchody, jak zpívá Landa.  

Odtud musí vyjít zase za dámu, Ledovka. U velkého zrcadla si opravila make-up. 

Ještě stále má lehce červené oči. Je vidět, že brečela. No nic, bude se tvářit 

utahaně. Lepší nevyspalá, než ubrečená. Prohrabala kabelku, na čelo si nasadila 

sluneční brýle, na rty rudou rtěnku YSL. Pak se jí zdála nevhodně vyzývavá, 

otřela ji do kapesníku. Nehtem zavadila o papírovou obálku, ta povolila. 

Zahlédla kousek mrtvé tváře, co s tím? Určitě bude potřebovat informace. Bude 

potřebovat přístup k policejním spisům, pokud z toho má vykouzlit nějaký 

příběh. Tady v Praze moc policajtů nezná. Je tady příliš krátce. Možná toho 

Martina, toho potkala u Píta. Ten je z prezidia. Takto vysoce postavený kontakt, 

to je sen. Číslo má v mobilu. Snad si ji bude pamatovat. Pítovi pro entrée 

zavolat může. I když od společné noci spolu nemluvili, nechal ji spát. Odjel ráno 

brzy, měl práci. Ta představa Nellu vzrušila. Testoval nějaké závodní auto, tak 

posnídala právě s Martinem. Jejich obory byly blízké. Vlastně se dohodli, pokud 

bude ona něco potřebovat, on rád pomůže. Slušnost nebo vážně míněný slib? 

Mohla by požádat Píta, ať se přimluví. Ne, policajt je chlap a s tím si poradí 

sama. Vytočila číslo, nikdo to nebral. Po pár minutách to vzdala. Zpět jí volal za 

pár minut někdo z neidentifikovatelného čísla. Hovor přijala. „Mám nepřijatý 

hovor,“ poznala Martinův hlas.  

„Tady Nela, pamatuješ u Píta?“  

„Ano, jistě.“ 

„Můžeme se potkat?“ 

Chvilka mlčení, už chtěla zavěsit. „Dobře, zvu tě na kafe. Kdy, kde?“ 

„Pankrác Arkády. „Costa Cofee?“ 

„V pět tam můžu být.“  
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Krátká rychlá dohoda jako by ani jeden nechtěl do telefonu mluvit víc, než bylo 

nutné. Setkání klaplo na minutu, krátce po páté spolu seděli v rohu kavárny. 

„Tak povídej, Nelo, co potřebuješ? Je mi jasné, že to je pracovní záležitost.“ 

„Mám tady pár fotek, na něco jsem kápla. Víš, jde o celkem vysoce 

postaveného chlapa s kontakty ve vládě. Dělá pro vrcholné politiky.“ 

Martin pobaveně přikývl. „Tak jen dál, to nezní špatně.“ 

Nela vytáhla fotku. „Vincent, znáš ho?“ Policista se zamračil. Je to provokace 

nebo souhra náhod? Rychle se snažil pochopit a najít ze všech alternativ tu 

nejpravděpodobnější. Nakonec přitakal. „Ano, znám ten obličej, mediální 

poradce.“  

Nela přikývla „Ano, to ano. Ale víš, jede ještě v něčem jiném. Mám podezření, 

že přitom umírají lidi.“ Martin zůstal ohromen. Čekal cokoliv, ale tento závěr ne. 

„Umírají lidi?“  

„Ano, mám s tím takovou zkušenost.“  

„Jakou?“ 

„Mohla jsem být asi jednou z nich.“ 

Martin se jí podíval do očí. „Já nedělám ochranu osob, jsem z hospodářské, mě 

baví ekonomika.“ 

„Ano, ale máš přístup k databázi a jsi Pítův kamarád. A ten mi to dosvědčí.“ 

Tak to už byl úplný guláš. „Pít v něčem jede?“ Je to možné, tu holku šuká a 

s podobným typem holek je to vždycky drahé.  

,,Ne, v ničem nejede. On tam u toho byl v tu divnou noc. A asi mi pomohl.“ 

Skoro hodinu trvalo, než policistovi vysvětlila příběh noci, kterou zažila na 

Sovinci. „Zeptala jsem se na to jednoho kamaráda z Olomouce, z kraje. Ten mi 

dodal tyto fotky a víš co, už nežije. Zůstal na dálnici. To nemůže být náhoda!“ 

„Běž si něco nakoupit, Nelo. A přijď tak za hodinku, musím se nad něčím 

zamyslet.“ Nahoře na galerii je celou dobu pozorně sledoval prošedivělý, starší 

muž. 
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Bylo potřeba zjistit, ke komu patří. Martin poslal Nelu jako návnadu. Chtěl 

vědět, jestli se muž pohne ze svého místa s jejím odchodem. 

Rada konturů je svolávána vyjímečně, jen vzácně. Schází se jednou za čtvrt 

roku, vždy v úplněk a vždy v mimořádný den. Dnes ji svolal Vincent, on jediný 

měl právo svolat tyto muže jménem Legie. Každý seděl na svém křesle, každý 

z nich měl za sebou svého osobního sluhu, taky poradce. V místnosti bylo 

celkem deset mužů, nikdo víc. Muži seděli bez masek. Odložili kápě, jen 

rudočerné pláště, prsteny a dýky svědčili o jejich rvavé moci. Budou se zabývat 

problémy světa. Ne problémy svého vládce. I když každý krok, který učiní, je jen 

pro něj! „Vincent v pozici Grand kontura zahájil jednání. Zapálil svíce uprostřed 

jednacího stolu, poslal svá slova vládci. „Ať velký Abaddon zničí a zotročí ostatní 

duchy zla. Jednou provždy je ustanoven vládcem, ať je vítězem v boji o tento 

svět. Nesmrtelný smrtelným, vidoucí slepým, slyšící hluchým!“ „V posledních 

dnech přišlo mnoho znamení, stalo se mnoho věcí. Pro nás jsou zásadní dvě. 

V nejbližších dnech se bude volit nová hlava státu a já vám řeknu, kterou cestu 

podpoříme. Každý muž i žena od vás, každý člen Legie udělá to, co vám nařídím 

a přiměje k tomu svou rodinu. Pod hrozbou záhuby. 

Zvolí muže, kterého určím a vynesou ho na vrchol. Odměnou nám bude 

schválení církevních restitucí, protože zlo jde tam, kde je majetek a bohatství, 

kde se hromadí množství a ztrácí se pokora. Křesťanské církve to chtějí a 

dostanou to, co požadují. Ztratí však přízeň lidu a ubude jejich duchovní moci.  

To přece řekl už ten jejich Ježíš 21Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl 

mu: „Schází ti jen jedno jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš 

mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“ 

Ta slova ho ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měltotiž mnoho majetku. Ježíš 

se ohlédl a řekl svým učedníkům: „Jak nesnadno vejdou do Božíhokrálovství ti, 

kdo mají bohatství!“ Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy 

zopakoval: „Synáčkové, jak těžké jeh vejít do Božího království! To spíše projde 

velbloud uchem jehly než boháč do Božího království Nepůjdou k nim, půjdou 

k nám. Budou nám sloužit. Musíte znát svého nepřítele a tedy podporujme ty, 

kteří jim dávají. Pokud nejsi moudrý k užití peněz, ztrácí svou moc a jsou pouze 

zátěží, která tě stáhne do temnot. Druhá věc je neméně závažná. Jedna 

novinářka hledá odpadlíky, které jsme odevzdali dle našich zákonů pánovi zla.  
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Vím zcela bezpečně, že jedná se světskou mocí a chce na nás zaútočit. Chce 

zveřejnit jména odpadlíků a tím jim nedat zapomenout. To odporuje našim 

zákonům. Nenecháme si vzít své právo trestat zrádce, nenecháme si vzít své 

právo už nikdy neslyšet jejich jména. Muž, který s ní spolupracoval, už odešel 

navždy. Náš vládce ho zbavil života. Je nutné, aby nikdy, nikdy, nikdy neohrozila 

naši věc. Svěřil bych vám tento úkol, je však příliš odpovědný, a tak si ho vezmu 

na starost sám. Po vás chci podporu a obětování. Chci zápalné oběti, které náš 

pán přijme. 

Ať jsou připraveni vaši služebníci konat, když je povolám!“ Muž si nechal podat 

sklenku vody. „Pánové, máme jedinečnou možnost získat podíl na moci v této 

zemi. Je to naše odměna za službu a já nikomu nedovolím zničit tuto naději. Ta 

žena musí padnout, je pro nás trvalé nebezpečí! Ví příliš mnoho a je příliš 

nebezpečná.“ 

Grand kontur se záměrně nezmínil, že žena měla být jejich obětí na Sovinci, kde 

odešel jeho předchůdce. Nikdo neví, co se tenkrát stalo. 
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 Byl jediný, kdo přežil. Kdo zažil tu sílu moci Boha, který nedal zahynout svým 

lidem. Proto se rozhodl studovat Bibli. Nepřítele musel poznat a to, co poznal 

ho ohromilo. 

„Ten skutečně mocný nebojuje. Ježíš miluje a chrání jako dobrý otec. Nenutí a 

nevyžaduje, radí a podporuje, odpouští, otevírá dveře. Je to přesný opak 

Vincentova vládce. Jenže ten je teď u moci. Světu vládne spotřeba a zlo a díky 

tomu může neustále rozšiřovat svou moc. 

Má informaci, kterou hodlal završit toto setkání. René de Urbain, prezident se 

s ním setkal a dokonce ho pozval na návštěvu do Lán. Vincent má své zdroje 

informací a tato je nezpochybnitelná. Jak to říct a neublížit si. Jak říct, že tento 

jediný přeživší odpadlík jim opět kříží cestu. Ne, to říct nelze. On je ten „svatý, 

boží, jak je psáno v Bibli.“ Už příliš dlouho mlčel a s ním všichni okolo. 

Vrátil se o kousek zpět. „Každý z vás je špičkou ve svém oboru. Jste mocní, 

doveďte nám nové lidi. Prokažte svou věrnost. Máte naději na odměnu, máte 

schopnosti. Pamatujte, že tam, kde vládneme, je na palubě slunečno 

a v podpalubí sviští bič. Tam je naše moc!  
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Výjezd na rally, kdysi bych řekl konečně! Tentokrát malinko se smutkem. Zavřu 

za sebou dveře domku v Prakšicích. Otočím se, než sednu do treningového 

auta. Za pár dní jsem zpět. Je jistá procentuální pravděpodobnost, že se 

nevrátím. I to se na rally občas stane. Cítím podivnou tíseň kolem žaludku. Jako 

bych šel malinko proti sobě, těším se na ježdění autem, na starou partu. Ale 

nechce se mi být dlouho z domu. Pod jeden z šutrů u vchodu jsem schoval 

druhý klíč. Byl jsem tak dohodnutý s Martinem. Máru vyzvednu po cestě. 

Připravený, přesný, odpovědný, zdá se mi, že něco pohubl a je vážnější než 

obvykle. Bágl hodí dozadu, protáhne se mezi trubkami na sedák spolujezdce. 

Spát budeme někde ve Šternberku nebo kousek výš, v Rýmařově. V rodném 

kraji snad někde hlavu složíme. Usadí se, zapne si pás, ještě jednou pečlivě 

překontroluje svou tašku, kancelář spolujezdce. Odloží ji na zadní sedák. 

„Můžeme,“ pokývne. Zařadím, pustím spojku a přidám plyn. Vlastně se zase 

těším. Proč to nepřiznat, mám v sobě ty pocity vžité.   

Na dálnici se pneumatiky rozhučí naplno. Dáme si interkom, jen tak si můžeme 

spolu pokecat. Vypadáme jako dva trotlové, ale slyšíme se. Směju se vyprávění 

příhod z mistrovství světa a Mára je dobrý vypravěč i spisovatel. 
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„Škoda, že nejradši píšeš na stěny kadibudek,“ řeknu sotva popadnu dech po 

dlouhotrvajícím smíchu. Škoda, že tento člověk zmizí z české rally, bude v ní o 

jednoho moudrého a zkušeného chlapa méně. Dneska se ještě nepíše, máme 

pár volných hodin. Poobědváme u Havlů, kousek od Olomouce. U parkoviště 

stopuje omšelý muž s bradkou, nevěnuji mu pozornost. Odstavím auto několik 

metrů vedle něj. Prvně poznám ten úsměv, pak až oči. Rendy? „Hej, Rendy!“ 

zavolám na něj. Podívá se pozorně mým směrem. Pak vykročí, bágl žuchne o 

zem, obejmem se jako dva bráchové. „Co tady děláš?“ „To mávání rukou mi 

připadalo jako stopování. 

“ Místo Rendyho na mou otázku odpoví Mára. Řekl si o představení, tak si kluci 

podali ruce. Za patnáct minut sedíme u stolu, srkáme místní vyhlášenou 

česnečku. „Odkud jedeš, Rendy?“ Zrovna je zaujat žvýkáním táhnoucího se 

chuchvalce sýru. „Z Lán,“ dávivě zachrčí. Mára už svůj bílý sýrový chrchel 

spolknul. „Tam bydlí prezident, ne?“ „Ano, od něj jedu.“ Rendy to řekne 

s naprostou samozřejmostí. Ani jeden z nás ho nebereme vážně, je to jen další 

přátelský štouch, tedy příspěvek k všeobecnému veselí. Rendy odložil lžičku. 

„Jíst se to nedá, musím to zkusit vypít.“ Srká polévku z misky. 
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Odložím zbytečný nástroj a učiním totéž. Tekutina je lahodná a dnešní večer 

nedoporučuji upírům nás navštívit. Úplně na dně je rozsekáno několik stroužků. 

„No vítej, žlučníkový záchvate,“ polkne poslední sousto Mára. „Tak kde jsi byl, 

Rendy,“ zeptám se už zcela vážně. „No říkám ti pravdu, u prezidenta.“ Pokrčím 

rameny. Asi má důvod mi to neříct. Zazvoní mu telefon. Přijme hovor, představí 

se. Na druhé straně, někde daleko po síti, je někdo velice rozhněvaný. Rendy 

mlčky naslouchá dlouhému monologu, ale i ten musí jednou skončit. „Pane 

prezidente, pokud jste řekl vše, tak já zavěsím. Já vám naslouchám i naslouchal 

jsem. Já chodím tam, kde je mě třeba a kam mě pošle Bůh. Chodím tam, kde 

nikdo jiný nechce. To je mé poslání, k tomu se cítím povolán. K vám jsem jel 

s mnoha pochybnostmi, jestli dělám dobře. Vy jste mě přesvědčil, že nejsem 

povolán vám dát, co jste čekal. Budu se za vás modlit.“  

Veterán na druhém konci linky zvýšil hlas. Nebyl zvyklý na odpor a ve své 

dětinskosti starce každý vzdor bral niterně a osobně. Už jen z tohoto důvodu 

chtěl zlomit odpor toho omšelého muže. „Rendy, okamžitě se vraťte do Lán, je 

to moje osobní nařízení.“ „Pane prezidente, jsem svobodný muž a jsem muž ve 

víře. Jdu po své cestě, ve své pravdě. Říkal jste, že mé citáty vás, vaši duši sytí.“ 
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Kdo je největší. Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. Na to 

jimřekl: „Králové národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají 

říkatdobrodinci. Vy to tak ale nedělejte. Naopak, kdo je mezi vámi největší, ať 

Lukáš  Zbytek verše a celý verš v někt. důležitých rukopisech chybí. Je jako 

nejmenší a vedoucí ať je jako sloužící. Vždyť kdo je větší – ten, kdojedí, nebo 

ten, kdo slouží? Zdali ne ten, který sedí? Já jsem ale mezi vámi jako ten, který 

slouží. Rendy bez dalšího zájmu položil telefon na stůl. „Já osobně dojídám 

s obavou, že do restaurace vlítnou ozbrojení policajti, dají nám do držky,“ 

vysloví nahlas Mára myšlenku, ke které mám také docela blízko. Rendy se k této 

možnosti nevyjádří. V poklidu dojí své jídlo, poděkuje a popadne svůj bágl. 

„Kam jdeš?“ zeptám se ho. „Jdu si něco stopnout, chci být co nejdřív doma.“ 

„Hodíme tě, jedeme stejným směrem.“ Pohodí bágl k židli, znovu se usadí. 

„Pokud mě hodíte domů, tak u mě zůstaňte. Koupíme nějaké jídlo, večer si 

můžeme povídat. Dům je už skoro opravený.“ Mára přikývne. „Za mě, proč 

ne?“ Já mám rád pohodlí hotelu. Pohodlí a soukromí. Na druhou misku vah 

dám Máru a jeho specifické postavení v tento moment. „Souhlasím.“  

Prázdné auto přijíždí, velký balík odváží. Rony si klepal lehce nervózně do 

volantu. Přejet hranice a následně směr Mnichov, to už bude domů kousek. 

Peníze vybral v St.Galler Kantonalbank na Leonhardstrasse 25 překvapivě 

snadno. Jako by se vrátil do starých krásných časů, kdy vybrat 3,2 milionů eur, 

nebyl žádný problém. Omluvu, že to mají připravené výhradně v pětistovkových 

bankovkách rád přijal. Na účtu pár desítek tisíc eur nechal, zbytek peněz poslal 

do Maďarska a do Lichtenštejnska na dva souromé účty. Ta svoboda, která ho 

ovanula byla osvěžující. Žádní drábové z unie, kteří chtějí víc než desátek, kteří 

ti ukradnou polovinu a nejradši všechno. Žít tady musí být stále ještě krásné. Je 

to Evropa, ale jiná, nesešněrovaná směrnicemi EU. Audi odstavil u benzinky. 

Plnou a kafe, do Mnichova to má 230 km, cca dvě hodinky jízdy, pak už bude 

z toho nejnapínavějšího venku. Přejít nepovšimnut hranice, bude základ 

úspěchu. Kdyby ho s tím balíkem chytli, můžou to zabavit a to by byl vážně 

průser. To by Šéf asi nevydýchal. Najede na dálnici A1. Po pár kilometrech, už 

na německé straně, se napojí na A96. Klidem se snaží překonat vnitřní napětí. 

Pustí si staré odrhovačky Kabátů, jako vždycky, když potřebuje zkrotit svůj 

strach. Z Mnichova to vezme na Prahu, pokud by se vracel na Moravu, zajel by 

do Melku pozdravit mámu. Neviděl ji víc než rok. Dělá služku, tedy 

ošetřovatelku u nějakého boháče. 
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Asi by mu nedělalo dobře, mít v tašce takový prachy a dívat se na mámu, která 

utírá nějakému dědkovi posranou prdel. Možná je čas zavolat jí nebo se tam 

zastavit a říct jí, ať se vrátí domů. Z toho, co vybral, dostane deset procent. To 

by někomu stačilo do konce života. 

Ronymu to nestačí na nákup nové rallyové fábie s díly. To jsou ty poměry 

životních perspektiv. Čím chceš víc dosáhnout, tím více musíš investovat a tím 

vyšší riziko podstoupit. Občas ho napadne, že rally je dead, že je mrtvá ta idea 

sounáležitosti a přátelství. Ne, není mrtvá, opravil proud svých myšlenek. Jen já 

stárnu. Pořád je to sport o překonání sám sebe, svého strachu, lidských chyb.  

Dvou chlapů s jedním osudem, limitů auta a nepřízně přírody. Auta jsou stále 

dražší a dražší. Elektronika toho dost vyřeší, jenže i tady zůstává jedna neznámá 

a ta tvoří výsledek. Stanovují ho lidské chyby a příroda, jako nejtěžší konkurent 

a soupeř. Potkal policejní audi. Poznal ho podle modrého majáku za oknem. 

Trochu mu zatrnulo. Dvakrát otočil hlavou doleva a doprava, aby povolil ztuhlé 

šíjové svalstvo. Šero, lehká mlha, za půl hodiny bude tma. Kolik nocí se takto za 

něčím hnal. Někdy bez peněz, někdy bohatý. Je to jízda na horské dráze. 

Zvládneš to, jen pokud život dokážeš brát jako hru. 
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Chce to odolnost, asi dar po rodičích. Směr Rozvadov, pojede přes Plzeň, mohl 

by tam přespat v otcově kutlochu. Nebo se v Příbrami zastavit za svým synem. 

Jak dlouho ho neviděl? Určitě víc, než půl roku. Občas se ptá sám sebe, jestli je 

ten kluk opravdu jeho? Strašně málo si spolu rozumí.  Od malička je ten malý 

proti Ronymu vysazený. Čekal, že se to časem upraví. Teď je mu 11 a stále 

nemají společnou cestu, škoda. Vidět syna je přece základní lidská potřeba. 

Jenže čím dřív ty prachy předá, tím bude lépe. Přestane omezovat své lidské 

potřeby. Jen zastavit na močení takto za tmy je obrovské riziko. Co když ho 

někdo sleduje? Někdo, kdo o něm ví a kdo není vidět ve zpětném zrcátku. Podle 

mobilu ho nevystopují, vzal si starou Nokii 5310. Žádné připojení na data. Dal 

do ní jednorázovou kartu od Oskara. Svůj mobil má celou dobu vypnutý a bez 

baterky. Musel by být na Ronyho přilepený. Sešlápl plný plyn. Hledal ve 

zpětném zrcátku, jestli někdo jiný takto zrychlí. 

Courat se za tmy po Praze na Pankráci, je docela romantické, pokud nemáš 

někoho v zádech. Je tam ještě? Nemohl se stále otáčet, potřeboval veřejné 

místo. Čerpačka ÖMW pod Kongresovým centrem byla ideální. Může si od nich 

později vytáhnout záznam a na toho chlapa se podívat. Pokud? Pokud to nebyl 

jen další přelud. Dívka odešla na toaletu, on objednal kafe. Usedl zády ke zdi, 

prosklenou výlohou sledoval okolí. 
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Nemýlil se, šedivý chlap se na pár sekund mihl v průhledu na parkoviště. Je 

šikovný, vyhýbá se kamerám. Neměl čas přemýšlet, konat bylo nutností. Martin 

se k ní otočil, laxně si dal ruku před ústa.  Jen tak, aby nebylo možné ani 

odezírat ze rtů. „Tady ne, Nelo, musíme jít ven. A usmívej se a neodporuj, 

prosím.“ Trochu ji to zarazilo. Strach ne, to vůbec ne, jen nečekala takové 

jednání. „Usmívej se, hrej, nedávej nic znát,“ znovu přes ruku promluvil Martin. 

Dopili své šálky kafe, zvedli se od stolu, chytil ji kolem pasu a vykráčeli do tmy. 

Při chůzi cítila jeho zbraň. Blízko, velmi blízko sebe šli a šeptal jí. „Nelo, od včera 

mám na sobě pověšené nějaké lidi. Nevím, jestli jde o tu věc, co jsi přivezla ty. 

Na to je ještě brzy. Viděl jsem ho už v Arkádách, teď hlídá venku. Strhnu ho za 

sebou. I tak buď velmi opatrná, opravdu opatrná. Sotva jsem to zadal do 

systému, jako by mi někdo poslal nějaký vir do počítače. Jako by něco četlo 

poštu dřív, než ji otevřu já. Je to celé pomalé. Jde za námi stín a není sám, zcela 

jednoznačně. Když tě tady opřu o zeď a podíváš se vpravo, uvidíš možná 

jednoho z nich na dvou hodinách. Kde je tady někdo druhý, netuším. Opřel ji 

zády o zeď, jako by si chtěl vychutnat její polibky. 
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„Vidíš ho?“ naklonil se k ní. Byl překvapen, jak ho blízkost Nelina těla okamžitě 

vzrušila. Přitiskl si ji ještě víc, vzdechla.  

Zmáčkla mu ruku na znamení souhlasu. „Pojď nahrát vášeň, potřebuji získat 

čas.“ „To ani nemusím hrát.“ Lehce přikývla a sama přiblížila své rty k jeho. 

Zvědavá, jestli jí jako chlap chutná. Překvapivě brzy uznala, že ano. Martina už 

dávno nehraná vášeň zbavovala soustředění, tu holku prostě chtěl, otázka kde?  

Na hotel s těmi dvěma v zádech je riskantní, doma má ženu a teď už dvě děti, 

k tomu svou máti. Prodlužoval to a ona se nebránila, ta chvíle se stávala stále 

bizarnější. Namlouval si, že ji prostě nemůže nechat odejít samu ulicí. To udělat 

nechce. Vzpomínky na loňský rok a dívku rozmačkanou o hřbitovní zeď byly 

ještě příliš čerstvé. 

Musí ji uklidit, odvézt ji k ní domů. Má pevné prsa, uvědomil si. Doslova se jí 

zakousl do rtu. Ihned mu to vrátila. „Jedeme k tobě, doprovodím tě domů. 

Nemůžu tě pustit samotnou.“ Táhl ji za sebou jako hadrovou panenku. Krev se 

mu vracela do hlavy. Může to být o Nele. „Ano, jistě. Ty fotky spojuje několik 

důkazních linek.  
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Mrtví byli všichni magoři, všichni se znali, hodně podobná literatura i vkus a 

všichni znali Vincenta. Motiv -  to nevím, opravdu nevím. Všichni jeden jak 

druhý, měli u sebe doma nebo někde třeba v čistírně podivný hábit.“ Nela skoro 

vykřikla a přitom Martina lehce kousla do jazyku. Ano, červený nebo černý 

plášť. Jako Kukluxklan! Je to tak. 

Bylo zajimavé být k sobě tak blízko, že jeden cítil dech toho druhého. Nebylo 

v tom nic z obvyklé intimity. „Jak to víš, o tom hábitu?“ Nela se k němu přitulila 

ještě blíž, jako by ho líbala na krk kolem ucha.  

„Já je viděla jednou v noci na jednom hradě, tam jsem viděla Vincenta.“ Martin 

si ji přitáhl ještě blíž k sobě. „A to je ta potíž, ty jsi viděla a poznala Vincenta 

v pozici, kde to nikdo nikdy nesměl poznat!“ 

Zamrazilo ji i vzrušilo, když zaslechla ten ledový zvuk Martinova hlasu. Dostala i 

strach, chtěla se od něj odtáhnout, nemilosrdně ji drtil a přitahoval k sobě. Z 

každé strany chodníku se k nim blížil jeden muž. Nela cítila, jak Martin uvolnil 

revolver z pouzdra u pasu.  

Cítila vzrušení, snad víc než strach. Zhluboka dýchal. Martina tlačila na sebe, 

kolenem jí oddělil nohy od sebe. Stála teď rozkročmo, jejich intimní partie se 

přes látku dotýkaly. „Co mám dělat?“ zašeptala mu. Martin bez hlesu hýbal rty 

„Věř mi!“ Situace se zničeho nic zcela změnila. Ti dva přešli na druhý chodník, 

Martin je neviděl. Potřeboval kontakt. Otočil Nelu kolem osy, teď byla ona jeho 

štítem. 

Ti muži stáli, pohled upřený na k sobě přilepenou dvojici. Martinovi tekl mezi 

lopatkami potůček potu. Cítil, jak se Nela potí v podpaží. Vnímal zrychlený dech, 

strach. Blížil se taxík. Ještě třicet metrů, dvacet, teď se Martin odlepil od zdi a 

pomalu projíždějící auto zastavil. Nelu narval dovnitř. „Jeď, okamžitě jeď 

domů!“ Zabouchl dveře, se zbraní v ruce rychlým krokem zamířil k dvojici mužů.  

Muži se otočili, snažili se zmizet za prvním rohem.  

 



266 
 
 

Policista ukryl zbraň do kapsy. Přímý útok nehrozil, stále mu k dvojici chybělo 

víc než šedesát metrů. Muži přešli silnici, proplétajíc se mezi troubícími vozidly 

překonali kruhový objezd. Martin zrychlil chůzi v běh. Vzdálenost mezi nimi se 

zkrátila na třicet metrů. Proběhli ulicí Na Bitevním poli, za rohem doleva, slepá 

ulice končí domovním blokem. Pronásledovaní muži se zastavili, teď jde do 

tuhého. Martin zvolnil, snažil se vydýchat. Upocenou dlaní sevřel pažbu 

revolveru. Ti dva stáli najednou nehnutě. Čekali, až se k nim přiblíží. Volným 

krokem postupoval k nim. Dech se mu zklidnil, srdce stále divoce bilo. Vjezd do 

úzké ulice zatarasilo auto. Až teď došlo Martinovi, co se stalo. Dostali mě tam, 

kde mě chtěli mít? Otočit se a utéct bylo pozdě. Z lovce se stala kořist přímo 

ukázkově, chyba! Zůstal stát, kvér sevřený v dlani. Poodstoupil stranou, zády se 

opřel o roh zdi jednoho vchodu. Víc pro sebe udělat nemohl. Bude muset 

bojovat, střílet. Smířil se s realitou, je připraven. Ti dva se pohli směrem 

k Martinovi. Deset kroků, osm, pět. Byl připraven odrazit útok. Zůstali stát. 

„Přestaneme si hrát na honěnou, pane plukovníku. Stále máte ještě slušnou 

fyzičku, jenže špatný odhad, pane kolego. Potřebujeme s vámi prohodit pár 

slov. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Támhle nám stojí 

auto.“ 
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Už dlouho jsem neviděl starýho takto zuřit. Dva svalnatí muži spolu 

poposedávají u vysokých dveří. Měli smůlu. Měli službu, když ten podivný 

tichošlápek vzal roha. Veterán vedle v místnosti plísní jejich představeného. 

Bude tady platit zákon padajícího hovna. Až Vetrán zjebe velitele směny, ten 

zjebe své podřízené. Čisté a fér. Nikdo s tím nic nenadělá, tak to chodí 

v organizacích, kde rozhodují frčky. Co jim je vlastně po tom, jejich úkol je 

nepustit nikoho dovnitř. A pokud chce někdo ven, ať jde třeba do prdele. Pokud 

dá povel, můžou tam poslat olomouckou zásahovku a pokud použijí vrtulník, 

bude tady mít prezident kamaráda za tři hodiny. A pak už si dáme bacha, aby 

zase nezmizel. Vůbec celkově se chová poslední dobou nějak divně. Konečně je 

tady doktor a prezidentova dcera. Má celkem hezké prsa, napadlo jednoho 

z mužů ochranky, když se v kostýmku hnala kolem. Lékař byl jen půl kroku za ní. 

„Pane prezidente, dám vám něco na uklidnění. Prosím, šetřete se.“ Prezident si 

ho podmračeně přeměřil. „Pane doktore, až budu chtít, tak se uklidním a pokud 

nebudu chtít, budu si tady zuřit. Budu tady dělat co chci!“ Jeho dcera ho chytla 

za ruku. „Táto, pan doktor má jen obavu o tvé zdraví.“ „Milá dcero, mé tělo už 

je odsouzeno ke zkáze a teď je boj o duši. 
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A ten člověk, co svéhlavě odešel, ten má k Bohu nejblíž z lidí co znám!“  „Odkdy 

ty se zajímáš o Boha?“ zeptá se poněkud podrážděně dcera. „Katko, v mém 

věku a v mém zdravotním stavu si nic nenalhávám a každá přímluva je dobrá.“ 

Nastalo trapné ticho. Na dveře zaklepal jeden z mužů ochranky. „Pane 

prezidente, máme toho muže zadržet a vrátit sem zpět?“  Veterán chvilku 

přemýšlel. Uražené ego by velelo ano, ať je okamžitě zatčen a vrácen zpět. 

Věděl, že Rendy by se na něj asi nezlobil. Jak ho Veterán poznal, tak by to 

prostě přijal jako jednu ze zkoušek ve svém životě. „Ne, nechte ho tak. Pokud 

bude chtít, vrátí se sám a dobrovolně.“ „Pane prezidente, je tady mediální 

poradce, pan Vincent. Určila jste mu, Katko, tento termín ke schůzce!“ „Pět 

minut. Ať počká,“ odpověděla žena. Lékař si připravoval injekci. „Je to trochu na 

uklidnění.“ „Jdi s tím do háje!“ Veterán zprudka vstal, pozvedl hůl jako by chtěl 

lékaře utlouci. „Katko, ty tady zůstaň a vy běžte dělat medicínu jinam!“ Lékař si 

sebral kufřík a poníženě odešel na chodbu. Veterán byl podezřívavý. Nelíbila se 

mu představa spolčení Vincenta a Katky, potažmo zcela jistě Šéfa, kterého je 

Vincent stále pravou rukou.  

Nelíbila se mu už jen představa těch dvou o samotě. „Budete jednat tady, chci 

tě mít u sebe a tebe na očích,“ řekl tónem rozmařilého dítěte a ukázal na ně 

vycházkovou holí.  
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Vincent se cítil v pasti. Chycen a zavřen jako zvíře. Nemluvit, nejednat 

s prezidentovou dcerou by bylo podezřelé. Ten starý medvěd pozná z tónu 

hovoru, co je hrané. Původně přišel probrat s Katkou věci kolem webrových 

složek. Je to obrovská kupa hnoje, která se může při správném využití změnit ve 

zlato. Z toho, co zaslechl, v posledních slovech hovoru šlo o Reného De Urbain, 

který bez prezidentova svolení odešel z Lán. Možná je to příležitost, jež mu 

nabídl osud. „Pane prezidente, vlastně  jsem vám chtěl přes vaši dceru 

nabídnout možnost duševní podpory. Zaslechl jsem, že vás pan De Urbain hořce 

zklamal a opustil i se svým Ježíšem.“ Veterán zpozorněl. „Katko, nech nás!“ 

prohlásil rezolutně. Všimnoul si, jak dívka zakoulela očima. Bez dalšího slova 

vyrazila ke dveřím, jak zhrzená patnáctka. „Vy Rendyho znáte, Vincente?“ „Ano, 

potkali jsme se. Je to muž znalý víry, ale ne světa!“ Prezident se pousmál a 

následně zvážněl. „Vy jste znalý světa, co mi můžete nabídnout?“ Vincent 

pocítil, že právě teď, v tento moment se bude rozhodovat o jeho budoucnosti a 

možná i o budoucnosti této země. Kdo a komu bude vládnout, komu patří 

budoucnost. Mluví s odsouzencem k smrti, kterému nabídne poslední cigaretu 

a pak ho odevzdá ne Bohu, ale Abaddonovi. Tou cigaretou bude naděje. 
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„Mohu vám nabídnout spojence, jež se nebude ptát, co a jak činíte. Nebudete 

skládat účty. On je tady pro vás, vy jste jeho.“ Prezident zpozorněl. „Vincente, 

udělám vše. Podepíši vše, jen si chci prodloužit tu dobu tady a vyhrát volby. 

Ještě jednou ukázat všem, že mě nedokáží porazit. Dopřejete mi to?“ „Můžete 

zůstat u mě, tedy pokud něco nakoupíme. Můžeme udělat večeři, lámat chléb a 

povídat si.“ Rendy se naklonil dopředu, svou bradku vystavil mezi mě a Máru. 

Otázku bydlení nebudu rozhodovat sám. „Co ty na to?“ „Jo,“ souhlasí mitfára. 

„Je rozhodnuto. Dneska a následující dvě noci jste u mě hosty.“ Rendy se 

pohodlně opře zády o sedák a zavře oči. Jakoby toho kluka nic netížilo, kouknu 

se do zpětného zrcátka. Co mu dává do prdele takovou svobodu? Je to 

lehkomyslnost? Nebo jen póza? Anebo je to opravdu jeho neochvějnou vírou? 

Je to totální blázen. Jak si jen mohl dovolit poslat do háje prezidenta? Odpovím 

si sám. „Jo, prostě mohl. Je od dětství stále stejný, pro něj je to člověk jako 

každý jiný. Podle něho jsme si před Bohem rovni. To, že tady na zemi z toho 

může být průser? Co s tím? Šternberk. „Bylo by dobré zastavit někde ve večerce 

a koupit chleba,“ prohlásí Rendy se stále zavřenýma očima. Dám blinkr a 

odbočím k Tescu. Otevře oči. „Na salám a chleba stačila večerka.“ 
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Mávnu rukou, večeře jde na mě. Podle mě ten kluk nemá ani dvacetikorunu a je 

šťastnější než já, který má momentálně plné kapsy. Obchod proběhneme za pár 

minut. Pekařství, uzeniny, máslo. Pryč z města. Mineme přeškrtnutou ceduli 

Šternberk, stoupáme do hor. Dlouhá Loučka, Sanatorium. Vyspěcháme na 

kopec, na horizontu se mi sevře žaludek. Sovinec, hrad a vesnice.  

 Napětí se okamžitě projeví v brnění prstů. Pozůstatek po jedné velmi těžké 

nehodě z rally Příbram. S čím jsem to souhlasil? Když jsem tady prožil noc 

naposled, zemřelo tady několik lidí. 

 Právě ta ruka, v které mám mravence, je zabila. Dokážu přesně určit, kde 

zemřeli. Kde jsou uloženi. Vše je plastické a živé. Začínám se chvět. 

Neovladatelně. Rendy jako by to vytušil, položí mi ruku na rameno. „V klidu 

Píte. Přežil jsi a oni jsou tam, kde je jim nejlépe. Často se za ně modlím.“ Kývnu 

hlavou, ve zpětném zrcátku si všimnu nápadné bledosti svého obličeje. Po 

paměti projedu vesnicí, odbočím doleva, zastavím. Motor nechám ještě pár 

minut běžet, ať se turbo vychladí. Přede mnou je zcela nová dřevěnice, krásná 

svou čistotou dřeva a nápadná nedokonalostí v detailech. 
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Nepochybuji, Rendy ji stavěl a postavil vlastníma rukama. Je škoda něco tak 

pěkného, přírodního zaneřádit igelitkami, ve kterých máme jídlo, napadne mě 

zcela absurdní myšlenka. Mára mžourá přes své brýlky. I on je osloven tou 

stavbou. Rendy si s úsměvem zapálí polovytřepanou cigaretku. „To, co se může 

zkazit, dejte do jedné tašky.“ Maso, salám, párky, hořčice, nic zdravého, ale 

všechno fajn. Pojďte dál, odemkne vchod.  Dům voní dřevem, obytné místnosti 

vévodí velký krb. Kámen a dřevo. Není nádhernější spojení stavebního 

materiálu. Prostá kuchyně s dvouplotýnkovým plynovým vařičem, sen 

svobodného mládence. Uvnitř je dům překvapivě prostorný. Rendy zachoval 

původní půdorys. „Píte, hoď to jídlo do chladna. Dolů, do sklepa. Víš, kde to je.“ 

Zarazím se. Tak to kurva ani za nic. Představím si kostnici, která je jen o pár 

desítek metrů dál. „Tam mě kámo nedostaneš,“ odmítnu i nahlas. S dobráckým 

chápajícím úsměvem si žlutou igelitku převezme. Slyším, jak sestupuje po 

schodech. 

 Mára si znalecky prohlíží sbírku zbraní na stěnách, staré knihy v policích. 

Rendyho dědictví. Nebudu mu vyprávět, že neshořelo jen díky loupeživosti lidí 

z Legie. 
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Bylo to příliš cenné, než aby to nechali na místě tu noc, kdy původní dům 

zapálili. Bylo by to příliš nepochopitelné. Venku se pozvolna šeří, v noci bude 

chladno. Majitel domu zručně probudí k životu oheň v krbu. Díky otvorům ve 

stropu prohřeje celý dům. Praskání ohně uklidňuje, uspává. Pohodlně rozloženi 

v křeslech klimbáme, na stole svítí petrolejka. Dům není připojený k elektrické 

síti. Rendy to nepovažoval za nutné. Pokud potřebuje elektriku k práci nebo 

připojení Wifi, nastartuje starou vojenskou centrálu umístěnou v přístavku. 

Jednu má v rezervě a ještě další na náhradní díly. Člověk jednadvacátého století 

by se toho zdánlivého nepohodlí lekl, po chvilce jsem to možná pochopil. Ten, 

kdo nic nepotřebuje, si zachovává svobodu. Nebo možná jen zdání svobody. To, 

co nás omezuje, je naše pohodlí a naše potřeby. Po sté se snažím otevřít svůj 

mail na telefonu a po sté se mi to nepovede. Mizerný signál a žádné pokrytí 

daty. Od nervozity upadám do záchvatu vzteku, letargie až posléze do pocitu 

štěstí, že mám pár hodin klid a dobrou výmluvu. Nebýt dostupný. Je čas večeře. 

Na stůl přibylo jídlo. Snad symbolicky velký kulatý pecen prasklého hanáckého 

chleba. Rendy pár minut sedí s hlavou skloněnou, šeptá modlitbu. To víc tuším, 

než opravdu slyším. Mlčky čekám. Vezme chléb do ruky. „Pojďme ho nalámat 

jako bratři u jednoho stolu.“ 
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Nejsem proti, Markovi září oči, nadšeně souhlasí. Slavnostní, zvláštní atmosféra.  

Všechno chutná jinak a přitom žvýkáme tuhý lovecký salám, k tomu trhaný 

chléb. Jeden společný džbáneček červeného vína, pak jen voda. Nějak jsme 

opomněli koupit pití. I ta čirá tekutina má zvláštní, lahodnou chuť. 

Studánkovou, lesní. Takovou mi dával pít můj děda na chatě, když jsem byl 

ještě kluk. Mára velmi nesměle promluví. „Rendy, mluvil jsi o Bohu, modlil ses. 

Co by řekl na to, že u tvého stolu, v tvém domě večeří homosexuál, gay, 

teplouš?“ Tato otázka mě vytrhne ze vzpomínání. Připadá mi zbytečná a 

nemístná. Rendy nasadí svůj dobrácký úsměv. „Co by řekl nevím, ale pro mě má 

láska mnoho podob. Nikomu neškodíš. A kdo jsem, abych tě kritizoval, Máro.“ 

Přes stůl si podají ruku. Připadá mi to jako poděkování a usmíření. Na ten 

okamžik si vzpomenu i o hodně později v noci. Venku za oknem je 

neproniknutelná tma. Mára klidně spí, oddechuje, skoro chrápe. Nemůžu 

usnout. „Píte, ty nespíš?“ zeptá se ze své postele Rendy. Nevím, jestli se ozvat. 

Není špatné být chvilku jen tak sám. Nakonec promluvím. „Ne. Nemůžu usnout. 

Bojím se zavřít oči, vrací se mi ta noc, když jsi byl obětním Beránkem a já 

katem.“ Je to ve mně uloženo. Stres, trauma. „Píte, v klidu spi. Zesnulí ti 

neublíží.“ „A ti živí, co jsme nechali jít?“ „Máš strach, Píte? 
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Nemusíš se obávat, nic ti nehrozí. Ne fyzicky.“ „Jak to myslíš, Rendy?“ „Jak to 

myslím, neumím to asi vysvětlit. To nebezpečí je jinde. Vincent, Grand kontur 

Legie, je specialista přes média. To je obrovsky mocná síla. Tichá a plíživá a 

ďábelsky účinná. Poškozuje myšlení lidí trvale.“ Posadím se na postel. 

„Nerozumím ti, Rendy.“ „Pojď, nechme Máru spát. Dám si ještě cigaretku.“ 

Sejdeme po schodech do přízemí. „Píte, je to o stokrát vyřčené lži, která se 

stane pravdou.“ „Jo, lidi jsou strašně blbí.“ „Rendy se zachmuří. Můj děd tvrdil, 

že český národ se nemá za co stydět, že k únoru 48 byl odsouzen. Po válce a za 

komunistů se o lidech v této zemi mluvilo jako o národu udavačů, zlodějů a 

stalo se to normou. A přitom to nebyla ještě za války pravda.  

V protektorátu se Češi chovali statečněji než jiné národy. Neměli své jednotky 

SS, což třeba Holanďani měli a měli tam 30 000 lidí. Náš malý národ měl jen na 

západě v Anglii 10 000 lidí bojujících a umírajících za svobodu. A tady spoustu 

lidí v decimovaném odboji. Ti byli snad statečnější, než vojáci venku. Oni 

riskovali, ohrožovali i své rodiny, své děti. Jenže po válce v roce 48 se 

komunistům hodilo snížit sebevědomí lidí v této zemi na minimum. A tak vznikl 

český národ kolaborantů a o těch největších hrdinech se mlčelo.“ Naslouchám 

pozorně. „Dobře, podobnou přednášku jsem slyšel kdysi od Dana Landy. A co to 

má společného s dneškem?“ Potáhl a zahodil nedopalek. „Nový Grand kontur 

Legie tvoří PR pro špičky této země. On lidem vtlouká do hlavy pravdy, které mu 

jsou předloženy. Tvoří myšlení lidí. On vytvořil normu pohledu, že zákon platí 

jen pro lidi z ulice! Máš-li peníze a moc, dva nástroje zla, co vytvoří tvé ego, jsi 

v lidské spravedlnosti nepostižitelný.“ „Co tvá spravedlnost Boží, Rendy?“ 

Povzdechl si. „Ta těm chudákům dojde, až se blíží jejich čas. O tu pak prosí, 

žádají a chtějí si ji koupit. Promarnili život ve jménu moci. Jsou bohatí, mají 

drahé šaty, hodinky za statisíce a nemají nic v srdci. Jsou prázdní. To je to, co 

jsem si uvědomil u toho starého mocného muže z Pražského hradu. Pojď spát.“  

Když do pekla, tak na dobrém koni. Rony byl zpět na svém pražském hotelovém 

pokoji. Sbalí se a vypadne. Možná to byla zbytečná zajížďka, ale považoval za 

nutné nechat si pokoj i věci na něm. Co kdyby ho někdo od Šéfa stínoval. Je 

sbalený, vyrazí. Ještě v noci přejede na Moravu. Od chvíle, co se rozhodl nechat 

si prachy, je uvolněný. Vnímá energii, je v pohybu. Začala hra. Šéfovi nic nedat, 

je výzva. Pokud nikdo ty prachy nepotřebuje k přežití a nikomu nerupnou 

nervy, nehrozí mu zřejmě bezprostřední nebezpečí. I tak vyhlédl z okna. Na ulici 

neviděl nic neobvyklého. Do Zlína pojede oklikou, mimo republiku. 
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Po rakouských dálnicích se dostane na Slovensko a zadem domů. České dálnice 
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Po rakouských dálnicích se dostane na Slovensko a zadem domů. České dálnice 

jsou prošpikované kamerami. Než by dojel do Zlína, už by tam stál uvítací výbor 

a on ty peníze potřebuje zašít do bezpečí. Prachy nechal v autě, pod dozorem 

hotelového liftboye za litr. Kdyby ten chlapec věděl, co za prachy v tom autě 

leží. Zatím je to dobré, jen ať to vydrží. Rozhovor v telefonu byl věcný.  

Zavolal a jednou větou změnil vztahy. „Tu švýcarskou čokoládku si hodlám 

ponechat.“ V mobilu bylo ticho. Už si myslel, že spojení bylo přerušeno. „Ale to 

není rozumné rozhodnutí, odporuje to dohodě!“ byla odpověď. „Berte to na 

vědomí, pane poslanče! Je to obchod. Vy máte své materiály a já prachy. Obojí 

má svou hodnotu!“ Pak telefon odložil. Zhluboka dýchal. Nečekal zavolání zpět. 

Nevěřil, že se Šéf posere a začne vyvolávat. Ne! Ten chlap bude zvažovat své 

možnosti a pokud zisk překoná přijatelné riziko, bude nemilosrdně, 

nekompromisně konat! Právě proto nevybral účet úplně do nuly, což Šéf 

okamžitě ověří. Právě proto dal Šéfovi číslo i přístup. Lev nikdy nesmí hladovět, 

ten hladový útočí, říkal táta. Šéf může snadno sebrat to, co zbylo a je tam toho 

dost. Pokud překoná ego a chamtivost, budou oba spokojeni. Jaké jsou další 

rizika? Přijatelné! Šéfovi poslal vzkaz po Martinovi. 
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Šanony říkaly jediné: Toto na tebe vím! A pokud po mě půjdeš, to lejno 

rozmáznu a pěkně to zasmrdí. 

Rozložení sil, další položka ve hře jak to je? Veterán by se cítil pobaven Šéfovou 

ztrátou a proto se to ani nedozví. Kdo by se chlubil, že mu někdo šlohne takový 

balík peněz. Znemožnil by se, zcela by se odepsal. Kdo další, Vincent? 

Nebezpečný chlap, to je opravdová svině. Kdo dál, Veteránova dcera. Tatínkova 

holčička, která si hraje s dospělými kluky. Je jen otázka času, kdy ji někdo ojede. 

Ne, to je jen trpěný přívažek.  

Bezpečnostní složky ne. Jistě ne, na to je těch prachů hodně. Oficiálně si nikdo 

cirkus nedovolí. Martin? Ten po mně nepůjde, získal co chtěl. Nemá to 

zapotřebí. Vlastně je to riziko přes dramatický vzhled únosné. Odpovídá zcela 

množství získaných peněz. Je to jen obchod, využil šance. Seběhl se schodů, 

hodil kartu na recepci, za pár minut se díval na Prahu ve zpětném zrcátku. 

Informace a peníze. Chtělo to jen přejít na druhý břeh. Od loutek k loutkařům. 

České Budějice, pár desítek kilometrů a je na čáře. Potřeboval by zastavit na 

močení. Ne, nejde to, musí to vydržet až do Rakouska. Tam si ho nikdo sebrat 

nedovolí. Doba, kdy byl únos z okolního státu možná beztrestný, je pryč. Chcát 

tady u silnice, by bylo neúměrné riziko. Kaplice, ještě vydrž, povzbuzuje se. 

Sevřená stehna, míjí několik prostitutek u cesty. Neklamné znamení, hranice 

není daleko. Konečně čára! Projede bez zastavení. Kilometr nato odstaví Audi u 

cesty. S blaženým pocitem uvolní svaly, obsah močového měchýře proudí 

plynule do příkopu. Je teprve na začátku své cesty, vnímá svobodu a čerstvý 

večerní vzduch. Za ten pocit to stálo. Z mobilu vyhodí simku, u první benzinky 

zastaví a koupí si několik rakouských. Vloží ji do mobilu. Ze seznamu jmen 

vybere jméno svého otce. Měl by ho čekat ve Vídni, o jeho návratu z Thajska a 

Barmy nikdo neví. Bez táty by do toho asi nešel. Z sms vytočí podivné telefonní 

číslo začínající +359… Otec mu zvedne mobil takřka okamžitě. „Kde jsi, Rony?“ 

„Už v Rakousku, vyzvednu si tě ve Vídni u Billy na letišti. Čas upřesním, počítám 

tak za tři hodinky.“ „Dobře, dám si pivo nebo dvě, ty asijské chcánky se nedaly 

pít.“ Rony přemýšlí, jestli hned otce seřvat, nakonec jen podotkne. „Prosím tě, 

nepřežeň to!“ Byl to vlastně otcův nápad. Už kdysi dávno se zmínil o 

neuvěřitelném balíku peněz. Na kontě bez názvu, uložených ve Švajcu, který se 

on sám bojí vyzvednout. Chtělo to, jako všechno, jen trpělivost a nechat zrát. 
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Smrtí těch dvou, Kováře a té jeho čubky, zmizela přímá vazba na Veterána. 

Vznikl prostor, kde se dalo manipulovat. 

Veteránovi o ty peníze až tak nejde a Šéf se nebude ztrátou chlubit. Neštěstí 

jednoho je vždy radost druhého. Potřeboval dobít energii, uvolnit se. Ze stresu 

ho bolelo za krkem. Rony si pustil na mobilu Dymytry. Dunivé tóny mu dávají 

klid, jistotu. BUDOUCNOST ŽÁDNOU PRO NÁS UŽ NENÍ ŠANCE, KDYŽ SVĚTU 

VLÁDNOU TUPOST A AROGANCE ten text trefil do černého, koukne na 

Obrazovku, jak se to jmenuje CHERNOBYL. Jo, ten zažil jako kluk. Každou chvilku 

běhali v igelitu a plynových maskách po lese, ale když to fakt bouchlo, v tichosti 

to prošlo. Jak moc je to pravdivé, pokud nevezmeš budoucnost do svých rukou, 

jsi jen otrok a nemáš šanci. KDO ZAPLATÍ ZA TU LEŽ ZA TY ZLOČINY, občas ještě 

zůstal viset pohledem na zpětném zrcátku…Ten text ho nutí přemýšlet PRO 

KARIEÉRU ZA VŠECHNY NAŠE ČINY CENA JE VELKÁ ZAPLATÍ NĚKDO JINÝ. Pojede 

kolem Melku, pracuje tady jeho máma. Jen pár kilometrů zajížďka, ani dnes se 

tam zastavit nemůže. Spěchá, už dlouho se míjí. Veze špinavé prachy. Co by 

tomu máma řekla? Smutek, odhodlání, bolest i tvrdost to se v něm prolíná. 

SMRT STÁLE BLÍŽ KAŽDOU VTEŘINOU ten text ho drásá hluboko uvnitř, naučil 

se s tím žít. Vzpomněl si na jednu z bajek ze základní školy. Říkalo se v ní, radši 

žít krátce jako dravý sokol, než dlouze a bezpečně jako havran. Fakt to tak 

někdo chce? 
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Policajti loví policajta. Těžklo říct, jestli by nebylo lepší dostat do držky od party 

drbanů. Ostatně do držky můžu dostat i od kolegů. Pro tři chlapy je na zadní 

sedačce octávky opravdu dost málo místa. Martin byl vměstnán mezi dva 

pořízky. Odzbrojený, sebrali mu průkaz, peněženku i mobil. Vše putovalo 

dopředu k muži na sedáku spolujezdce. Vepředu seděl prošedivělý muž. 

Evidentně velitel té party, nepovažoval za nutné se ohlédnout. „Pane 

plukovníku, jsem rád, že vás konečně poznávám. Máte pověst vynikajícího 

odborníka na ekonomickou kriminalitu.“ Zmlkl a ukázal na výpadovku směrem 

ven z Prahy, směr Příbram. „Můžete mi říct, proč muž a odborník jako vy opustí 

svůj obor a špiní si ruce lidským svinstvem. Pro vaši bezpečnost vás teď 

spoutáme a dáme vám pásku přes oči. Je to opravdu pro vaši bezpečnost, 

protože v případě jakékoliv vaší nerozumné iniciativy, máme právo použít i 

mimořádné prostředky.“ Odmlčel se. U Žebráku sjeli z dálnice, jeden z mužů 

nasadil Martinovi obratně pouta, následovala páska přes oči. První pocit strach, 

obava. Martin se snažil eliminovat tento pocit, který brání v přemýšlení. Je to 

zbytečně teatrální. Pokud by ho chtěli oddělat. Proč ta páska? Blbost, oddělat 

ho můžou kdykoliv. Oddechl si jen na pár sekund. Toto nebude oficiální 

záležitost, oficiální vyšetřování. V zatáčkách se mu dělalo zle. 
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Nečekal změnu směru. Podle úderů do podvozku a drncání si uvědomil, že 

jedou po polní cestě.  Auto zastavilo, zhasl motor, silné ruce ho vyhodily na 

zem. Dopadl do trávy. Očekával ránu, zpevnil boky, nic.  

Vedle něj dopadlo ještě jedno tělo. Ucítil vůni. Známou vůni. Nela, takto voněla 

Nela. Ulevilo se mu, mnohem horší by bylo, kdyby dostali jeho ženu. Pokud 

někdo v této době riskuje a unese dva lidi, musí k tomu mít důvod! Opravdu 

vážný důvod. Pokud se schovává za policejní plácačku je ten důvod obhajitelný 

nebo má tak vysoké krytí, že se prostě nemusí obávat. Kdo mě mohl odpálit. 

Martin se snažil být zpevněný, i když ho opět ty silné ruce zvedly na nohy. 

Nejistou chůzí vešel do místnosti. Okamžitě ho uhodil do nosu pach hniloby a 

chlad. Zaslechl výkřik ženy, někdo do něho strčil, narazil bokem do zdi.  

Trhnutí zpět za řetízek pout. Kov se mu bolestivě zařezal do zápěstí, těžce 

hledal stabilitu. Dostal ránu do žaludku, ohnul se. Pohybem zpět mu spoutané 

ruce zvedli nad hlavu, zachytil ho nějaký hák. Další rána, zůstal viset. Popadal 

dech, ztěží dýchal. Byl jako boxer po ráně do žeber, musí se chytit. Zvládl to, 

zatnul se, byl připraven na další úder. Do místnosti podle kroků vešel někdo 

další. Martin dostal něčím pružným přes ledviny. Prohnul se, málem povolil 

močák. „Ne, to nebude třeba.“ To byl ten prošedivělý chlap. 
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„Pověste ji vedle něj.“ Opět ta známá vůně přehlušila na pár sekund pach 

hniloby. Lehké cinknutí, pak tření kovu o kov. Prudkým trhnutím sundaná 

páska. Snažil se zorientovat ve spoře osvětlené místnosti. Před sebou 

prošedivělého muže v tmavých brýlích, vedle něho dva svalovci z auta. U dveří 

opřen o rám na něj mávl „taxikář“. 

Tomu chlapovi posadil Nelu do auta. Jak mu dovolovaly paže, podíval se vedle 

sebe. Už chápal, proč slyšel jen ojedinělý výkřik. Nela měla přes oči i ústa pásku. 

Hlavu měla svěšenou dolů, rozcuchané vlasy. Pohyb prsou dával znát, že 

zhluboka dýchá. „Pane plukovníku, mám na vás dva dotazy. Kde jsou kopie 

materiálů ze soukromé sbírky pana Webra?“  

Martin jen zavrtěl hlavou. „Ne, zatím ne. Na to je čas!“ zvedl ruku ten 

prošedivělý chlap. Martin zaregistroval za sebou pohyb. Další ránu přes ledviny 

by bez pochcání nedal. „Proč si myslíte, že mám kopie?“ „Jste policajt jako já a 

já bych si je udělal.  

 



283 
 
 

Možná proto opravdu bude jednodušší a pro vás pohodlnější, pokud je předáte. 

Zcela jistě to bude méně bolestivé.“ Ukázal na stolek, na němž bylo několik 

injekčních stříkaček. „Stimulanty, abyste nám déle vydrželi. To je pro vás i tady 

pro slečnu motivační. Popřemýšlejte, jestli vám to stojí za to. Pokud to bude 

nutné, vyřešíme, nebo lépe řečeno, zabijeme dvě mouchy jednou ranou.“ 

Seznamovací jízdy v rodném kraji jsou spíše o vzpomínkách, než o sportu. 

Projíždíš palivo, diktuješ, udržuješ koncentraci, díváš se po zeleni, míjíš polní 

cestu. Právě sem jsem jezdil píchat se svou první holkou. Mezi diktátem to 

pošleš do interkomu. Na jídlo jedeš do Pradědu. Hospody, proti které jsi bydlel, 

kam chodil táta na pivo. I starý číšník tě zná, patří k inventáři hospody. Polívka a 

smažák jako v době, kdy stál ještě třináct korun. To je kurva dávno. Jsem rád, že 

nemusím mluvit. Marek si vyřizuje telefony a občas vyťuká sms. Celé dopoledne 

měl přístroj vypnutý. Odpoledne druhý průjezd. Děti už jsou zpět ze školy, 

spousta jich mává u cesty. Zase vylovíš pár vzpomínek. Je to strašně dávno, kdy 

jsi stál mezi nimi a v tobě se nic nezměnilo. Třetí průjezd jedu naplno, tady 

v horách radar nečekám. Povolím jen přes vesnice, to mi umožní koncentrovat 

myšlenky. Přestanu se uvnitř týrat emocemi a pocity ztraceného syna. S autem 

zacházím zbytečně surově, ale je to jako dobrá milenka. 
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Ocení i toto zacházení, jen si občas povzdechne, když trefím špatnou díru. 

Odevzdáme kartu k oražení poslední kontroly. Studentík na papír mázne 

razítko, za námi už přijíždí další auto. Soupeři? Ne, v rally se každý pere sám se 

sebou, každý je sám sobě soupeřem, jako v životě. Je toho tak akorát, vnímám 

to i já. „Do prdele, jsem rád, že to mám za sebou. Bylo to rychlý.“ Mára 

zaklapne noty. 

Byl přímým svědkem rvačky s emocemi ve mně. Deset kilometrů přejezdu po 

lesní cestě, proti nám vyrazí nezbytný traktor se dřevem. Musím zastavit, 

uhnout až do příkopu, mineme se. Jsem zpocený, ulepený, smradlavý. S úlevou 

pověsím na rám interkom. Zase budu mít potnice za ušima. Dva kilometry po 

hlavní cestě, pak už město. Moje rodné město. Auto odstavíme na okraji 

náměstí, zajdeme s Márou nakoupit do obchodu bývalé Jednoty. Tady mě jako 

malého kluka chytli, když jsem kradl nanuky. Táta mě pak doma zmlátil jako 

koně. Jsem nějak slabý. Pohyb po rodném kraji mně jako vždy neprospívá. 

Nevím, proč tomu tak je. Jsem odtud dlouho pryč. Málem nepoznám 

spolužačku za kasou. Tři láhve červeného, uzenina, pečivo. Odborně lustruje 

nákup. Připadám si jako na prohlídce. Potřebuji něco udělat, něčím rozbít tu 

vážnost, pocit vetřelce.  
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Když mi spolužačka prodavačka řekne částku 481 korun, plácnu Marka přes 

zadek. „Zaplať, lásko.“ Rty jako bych mu ofoukl smítko na límci. Pokladní se na 

nás podívá pohledem ženy, která spatřila neškodné kotě. Usmála se. Už ví, že 

večer bude mít na salse o čem vyprávět. „No, je to hrana, takto si pokazit 

pověst v rodném městě.“ řekne zamyšleně Mára. Jen pohnu rameny, co je mi 

do toho, tady jsem stejně odepsaný. Na Sovinec je to jen šest kilometrů, rychle 

se stmívá. Když parkujeme u dřevěnice, je regulerní šero. Za domem drnčí 

centrála. Rendy si nijak neláme hlavu se zamykáním dveří, ty jsou pootevřené. 

S lehkým zaklepáním vstoupím dovnitř. „Proč klepeš, neser mě,“ vztyčí se 

Rendy na pohovce. „Slušné vychování, kámo.“ Večeře - domácí vajíčka. 

Nádherně žlutý s kousky slaniny, z jedné pánve, každý svou lžičkou. Rýmařovský 

chléb v ruce. Jak dlouho jsem nejedl nic tak dobrého? První sedmička vína je 

dopita v průběhu večeře. Odpočívám. Mára sedí u stolu, zvýrazňuje rozpis. 

Večerní domácí úkol spolujezdce. Rendy na to kouká přes stůl. „L2 CutP4 

V L1 100 Hor FUL …. Ty se v tom vyznáš?“ Mára mu ten úsek odzpívá. 

Naslouchám, vím kde je. Co to je za začátek RZ. Promluvím nahlas. „Přesně vím, 

co mám dělat.“ Dodám. „Rally je o tom. Kdo věří v rozpis, má šanci vyhrát. 

Pokud řekne horizont full, podržíš to. Prostě to uděláš.“ Rendy otevře trhnutím 

další sedmičku. „Píte, o tom je i víra.“ „Jak víra, Rendy?“ „Víra je důvěra. To 

není o tom, že něco moc chceš, ale že tvé kroky vede někdo, koho znáš a komu 

věříš. Když ti řekne ano - vstaň a jdi, tak je to stejné jako tvoje horizont full. 

Prostě jdeš a věříš.“ Neodpovídám, skutečně se mi nechce přemýšlet. Nechám 

si pro sebe, že i mě napadlo tenkrát ve Zlíně v kostele. „Bůh je ten nejzkušenější 

spolujezdec a nejlepší,“ dodá Rendy. „On ví a vidí dál, než my.“ Mára 

soustředěně vykresluje jednotlivá čísla, vždy čtyři řádky na stránku. Naslouchá. 

Odloží fix a přidá se k hovoru. „Nikdy jsem tomu moc nerozuměl, pro tebe je 

Bible něco jako itinerář? Ty víš kam se dát? Doleva nebo doprava?“  Rendy váhá 

s odpovědí. „Jo, Bible je jako rozpis spolujezdce. Když se řítíme životem bez 

rozpisu. Když je dobře vidět, tak to jde celkem dobře. Na své cestě za dobrého 

světla vidíš vše, ale pokud máš rozpis, svou Bibli, dáš své jízdě rytmus a vyhneš 

se pastem, šutrům, neztrácíš čas. Prostě je to lepší. Ano. Bible je takový rozpis 

pro život tady na zemi.  

Zvlášť, když si ho necháme číst tím, kdo ho napsal... Bohem, Ježíšem, Duchem 

svatým.“ Těžko si to umím představit. Mlčky sedíme pár minut každý sám, jen 

sám v sobě. Ta slova naplnila místnost. 
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Nechce se mi přijmout a tak snadno si pustit do života zastaralá slova. „Dobře a 

co pokání? To se mám mlátit důtkami, Rendy? Abych našel svou cestu? 

Rendy se podívá přes skleničku červeného proti světlu petrolejky. Se svým 

laskavým úsměvem pronese. „Jo, to můžeš, můžeš se mlátit důtkama, ale nic 

moc ti to nepomůže. Pokání je otočka o 180°, změna myšlení.  

Prostě jsi uklouzl, dostal smyk a jsi k cíli zádí auta. Co uděláš? Otočíš se. Ztratil 

jsi čas, ale zase jedeš správným  směrem k cíli. Jsi na cestě a pokračuješ a můžeš 

dokončit. Pokud se ti to stane víckrát a ty stále chybuješ, začneš hledat, jak se 

udržet ve směru.“ Jeho úsměv je stále úsměvem toho spratka, jen oči 

zmoudřely. Dává mi to smysl, dovedu si představit, že někdo změnil své myšlení 

a pak začal vyhrávat. Zažil jsem to. Už mi to stačilo, nechci si sáhnout hlouběji. 

Opřel jsem se, sklenici vína ohřívám v ruce. Krb praská, zavřu opět oči. Jako 

vzdálenou ozvěnu poslouchám přátelský  hovor těch dvou. Gay a duchovní. „Co 

je křest?“ ptá se Mára. Po chvilce Rendy odpoví. „No třeba - rozhodnutí 

následovat Ježíše jako veřejná prezentace toho, že jsme se připojili k Ježíšovu 

týmu.“ Zaslechnu cinknutí skleniček. 
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Nevím, jestli by z nich měly oficiální církevní kruhy radost. Možná jo, pokud by 

v sobě našli lásku, kterou se celé křesťanské učení vyznačuje. Naslouchám 

hovoru, nepřidávám se. Proč uvažovat nad všemi pro mě obstarožními a těžce 

vysvětlitelnými pojmy. Rendy trpělivě odpovídá na Márovy dotazy. Jako by se 

v něm něco otevřelo, stále další otázky. Hřích - v řečtině i hebrejštině původní 

význam znamená „zbloudění“ nebo „minutí cíle“. Proto je řešením pokání - 

nasměrovat se zpět k cíli. 

 

Zbloudění. Podobnost se nabízí vysloveně na Dakaru, kde jedeš opravdu 

neznámou zemí. Důsledkem hříchu - zbloudění, je velká časová ztráta  

nebo i diskvalifikace ze závodu. Někteří lidí v životě hřeší vědomě. Zaslechnu 

Máru. „Při závodě by jen pitomec bloudil vědomě.“ „A v životě to ti může 

připadat normální?“ vysloví Rendy... Skoro už dřímám - Modlitba – Rendy svým 

klidným, dnes velmi melodickým hlasem provází mé usínání. Naslouchám jeho 

povídání. „Modlitba je rozhovor, komunikace s Bohem nebo prosba, kdy 

svobodně chceme, aby to nejlepší a nejkrásnější, co si Bůh přeje, co je Boží vůle 

v nebi, aby se stalo na této zemi, v našem životě. Asi každý zná  "Otčenáš": 

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 

posvěť se jméno tvé, 

přijď království tvé, 

buď vůle tvá 

jako v nebi, tak i na zemi... 

Kolikrát jsem se nějakým způsobem modlil, když šlo do tuhého, když lilo a já 

měl slicky. Jenže výjezdem ze servisu jsem vlastně řekl Amen- nezvratné. 

Jistě, je to pravda, má pravda. Rozhodl ses a nic mé rozhodnutí už nezvrátí.  
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Dlouhé noci a dny proseděl v této kanceláři. Byl na světě dost dlouho, aby 

věděl, že prohrát je součást růstu. Prostě to patří k životu člověka, který 

nezůstal sedět v koutě. Podíval se znovu na fotku svého dávno mrtvého táty. 

Ten černý šlem pod očima havíře, pro to by dokázal plakat. „Dotáhl jsem to 

daleko,“ řekl velmi tiše. Rony Webr, ho připravil o peníze. Je jedno, že je nikdy 

neuložil a nikdy nedržel v ruce, že chtěl sklidit, co nezasel. Bolela ho ztráta! Ten 

pocit znal. Byly chvíle, kdy neměl nic. I to, co měl, mu chtěl někdo silnější vzít. 

Roky učení, dluhů a proher. Životní školné. Ani střecha nad hlavou nebyla vždy 

jeho. Dlužil za ni bance i stavaři, který provedl rekonstrukci a vyúčtoval skoro 

dvojnásobek dohodnuté částky. Mladý Šéf měl o nově nabytý dům zase rychle 

přijít. Mladá žena, čerstvě narozený syn, nevěděl, jak dál. Zvažoval, že si koupí 

kvér a tu svini odstřelí, tak byl tenkrát zoufalý. Nevěděl kudy kam. Se splátkami 

byl pozadu. Napsal jednoduchou sms. „Prosím, nepřežeňte ten tlak. Jsem 

zoufalý a zoufalí lidé dělají zoufalé věci! Vše vám uhradím. I to, co vám dle 

mého nenáleží. Jen prosím, nepřežeňte ten tlak!“ Možná tehdy se zrodila ta 

bezbřehá touha po penězích. Ta obava, že jednou dojdou. Strach, že bude 

muset zase žebrat o milost! Co má udělat teď? Poslat za Ronym někoho? 
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Webr se nesloží. Má snad oželet, odepsat ty peníze bez mrknutí oka? Ne, to ne! 

Jen musí počkat. I toto je obchod a každý obchod má svůj vývoj. Sakra, kde je 

ten Martin. Nebere telefon. Už skoro dvě hodiny se mu zkouší dovolat. To se 

nestává. Poslal jednoho z mužů ochranky, aby zjistil, kde může být. Pokud v tom 

jede s Webrem i Martin… Šéf myšlenku vůbec nedokončil. Neuměl vyjádřit, jak 

moc zničující by toto spojení mohlo být. Kdo mu může poradit? Vincent, ten je 

na Hradě! Jen zůstat klidný, počkat. Čas přinese další indicie. Ve Švajcu zůstal 

stále velmi slušný balík peněz. To svědčí o promyšlenosti celé akce. Webr věděl 

přesně, jak hluboce může ranit Šéfovu hrdost. Jediné pozitivum je důležitý 

poznatek. Vybrat ty prachy je bezpečné. Může s nimi volně nakládat. Díky za 

svobodné bankovnictví mimo EU. Zazvonil mu mobil. Okamžitě ho zvedl ze 

stolu, rychle si nasadil brýle. Vincent. Nadechl se, nasadil klidný tón hlasu. 

Nedat nic znát „Ano.“ 

„Dobrý večer, mám informace. Za chvíli jsem u tebe. Objednej něco k večeři.“ 

„Také pro tebe něco mám. Večeři kup po cestě, nemám ani na chleba!“ 

Vincent překvapeně odložil telefon. Nemá na chleba, rozchechtal se v autě. 

Když se daří, tak se daří! No nic, dnes platí on! „Objednejte mi okamžitě dvě 

tříchodové večeře,“ zavolal na Šéfův sekretariát. Platit jídlo nebude, dodat 

žrádlo panu poslanci je přece skvělá reklama. Na svém prstě několikrát otočil 

prsten s lebkou. Tak co jsi nám přichystal, velký Abaddone, ty největší mezi 

velkými. Co jsi nám to připravil? Posledních pár hodin prožil s tím dychtivým 

starcem. Snažil se naplnit jeho ego i ambice, získat jeho důvěru. Nebylo to tak 

těžké, ten stařec by prodal duši. Sliboval mu rok navíc a nepochyboval, že mu 

ho pán zla dá. Ten stařec pookřál z minuty na minutu. Stačila mu naděje. Ten 

čas lze koupit, handlování je přece práce politika! Vincent získal další dílek ke 

skládačce. Nepochyboval, že byl zachován a vyvolen.  

Bude jednou vládnout této zemi.  A nebude to trvat dlouho. Co je to rok, proti 

desítkám let, které tady odžije. Rendy, ten naivní hlupák sliboval věčný život, 

Boha. Nepochopil, že Veterán nechce prosit, on chce vládnout! Šéf bude jeho 

nástroj k vládnutí, bude proklamovat hesla. V tom byli mistři komunisti. Ti 

zásadně mluvili v číslech, kterým nikdo nerozuměl, jen vypadala dobře. Kolik 

voličů si umí představit miliardu. Všichni ale budou tleskat, pokud o ní budeš 

mluvit jako o dárku pro ně samotné. 
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A nesmíš zapomenout mluvit o práci, o produkci, o něčem, co každý v koutku 

duše hledá u sebe a sám dobře ví, že je to něco, co ho nutí každé ráno vstávat. 

Jo a kritizovat pracháče, to je zásadní rétorická hra! Všechny ty věci si ukládal 

v hlavě, aby je dokázal najít zítra. To bude základ ovládnutí mas. Pár metrů 

v dešti, desítky schodů do třetího patra. Bez klepání vstoupil do rozsáhlé 

místnosti. I v tuto pozdní hodinu byly obě asistentky za stolem. „Jdu k Šéfovi,“ 

kývl na ně v chůzi. Neobtěžoval se nechat se ohlásit. Rozrazil dveře, zaměřil 

pohled. Před šéfem seděl řadový poslanec oranžových. „Vypadni,“ ukázal mu 

Vincent trhnutím hlavy dveře. Vůbec nezachytil překvapený, posléze uražený 

obličej socdemáka. „Vypadni.“ Šéf rozhodil ruce, socdemák spěšně odkráčel ke 

dveřím. „Za deset minut je tady večeře,“ usadil se Vincent pohodlně do křesla. 

Položil nohy na stůl. Šéfovi neušla změna chování, Vincentova sebedůvěra ho 

zaujala. Prošel kolem něj, klepl Vincenta do podrážek, pohodlně se usadil na 

druhou stranu konferenčního stolu.  

 „Byl jsem u Veterána!“  

„To vím, Vincente!“ 
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„Prezident je podle všeho přesvědčen, že brzy natáhne bačkůrky, a tak jsem mu 

slíbil pár roků navíc. Je mi neskonale zavázán.“ Vítězoslavně se usmál na Šéfa.  

Ta situace ho zajímala velmi okrajově. Vlastně ne, je to zásadní. Pokud Veterán 

vydrží u moci, přijde o další prachy! „Vincente, řekl bych, že pro nás, tedy pro 

mě, by bylo výhodnější, kdyby Veterán natáhl bačkory!“ Na odpověď si musel 

počkat. Jejich rozhovor přerušil příjezd číšníka s večeří. Ano, toto je známka 

postavení, když vám restaurace k večeři pošle i číšníka! S pocitem bohatého 

chlapa dal pinglovi dvoustovku a ukázal mu na dveře. Byl s Vincentem sám. 

„Říkám ti znovu, že nemám žádný zájem na Veteránově spokojeném a šťastném 

životu!“ Vincent s chutí natočil na vidličku kousek hovězího carpaccia. „Tak co 

jsi mi chtěl?“ Šéf odložil vidličku i nůž, jako by ty zbraně nechtěl mít u sebe. 

„Mladý Wébr ti vzkazuje: Nasrat!“ Vincentovi na pár sekund ztuhly rysy 

v obličeji. „Jak mi vzkazuje nasrat?“ Šéf se na něho usmál. „Tak, normálně nám 

oběma vzkazuje: Nasrat!“ 
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Viset tady na háku jako vepř s plným močákem, v temné místnosti, hodiny 

ubíhají svým pravidelným tempem. Žena už šla spát, uložila děti. Buď si myslí, 

že je Martin v práci anebo ho podezřívá, že nalezl volný klín u nějaké kurvy. 

Potřeboval by se nutně vychcat a teď ve tmě jen tuší vedle sebe Nelu, slyší 

chrčení jejího dechu. Promluvit nemůže. Na rozloučenou dostal přes ústa 

pásku. Odporně chutná to lepidlo na ní. Zkusil posunout své ruce po železe, 

které mu připomínalo hák. Postavil se na špičky, až ho zabolel podbřišek. Chcát, 

chcát, chcát. Stěží překonal bolest, prsty nahmatal kov. Přejížděl prsty po 

oblouku kovu až ke stropu, tam musí skončit. Špičkami prstů nahmatal západku. 

Tak to nemá šanci. Je to velká karabina, která trčí z oka ve stropu, dokonale 

vymyšlené, není možnost jak se z toho dostat. Prudké světlo zářivek oživilo 

tmu. Tlumené zapísknutí Nely do lepící pásky, několik rozdílných kroků. Snažil 

se sluchem odhadnout, co se děje za jeho zády. Pevná ruka mu strhla lepící 

pásku, starší prošedivělý muž se postavil proti Martinovi. „Pane plukovníku, měl 

jste čas přemýšlet a já naplnil svou schopnost čekat. Tak kde jsou schované ty 

šanony. Dejte nám je a můžeme to tady s vámi ukončit!“ „Po dobrým to 

nepůjde!“ zaslechl za sebou ženský hlas. Zná ho, určitě ho zná. Do prdele, komu 

patří? „Nepleť se do mé práce!“ ohradil se proti ní starší chlap. 
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Bylo zajimavé pozorovat rodící se konflikt. „Zapomínáš, pro koho tady jsi!“ řekla 

žena hněvivě. „Nebudu se s tebou hádat! Tady ti nesmí ujet ruka jako na Bílé 

hoře.“ Ticho, vše říkající ticho se rozlehlo sklepením. Tak teď už mě nebudou 

moci pustit, to mám spočítané. Tedy oba to máme spočítané. K tomu 

přesvědčení ho vedl nepatrný pohyb Neliny hlavy. Určitě neunikl pozornosti 

někoho z věznitelů. Že nás oddělají je jasné. Otázka zní kdy a kolik bolesti si do 

té doby užijeme. Teď už se klidně může i pochcat do kalhot. O nic nejde. Přesto 

ještě držel svěrač sevřený, trochu důstojnosti si musí zachovat! Starší muž jako 

by četl Martinovy myšlenky. „Omlouvám se, pane plukovníku, takto to 

nemuselo dopadnout.  

Tak to vypadá, když se nám do práce pletou amatéři.“ Tu větu pronesl velmi 

smutným tónem hlasu. Jako by vynesl rozsudek smrti sám nad sebou. „I tak se 

vás musím ptát, kde jsou ty materiály? Pro ty jsme se tady sešli. Záleží jen na 

vás kolik si užijete, než nám to stejně řeknete. Víte, že máme prostředky jak to 

z vás dostat. Tady slečna je jen kulisa, která znásobí vaše požitky. Když se 

nebudeme věnovat vám, budeme se věnovat jí.“ Od úst mu šla v tom chladu 

pára. „Oba okamžitě do naha!“ zavelel svým svalovcům. Nela se začala 

vzpouzet na svém krátkém řetězu, snažila se kopat do prázdného prostoru. 

Stačil jeden dotek paralyzéru, aby se zkroutila a zůstala podivně viset na železe 

pout. „Vy se asi nebudete tolik bránit, pane plukovníku. Nebo chcete také 

polibek?“ Jeden z pořízků mu přiložil hroty paralyzéru na krk. Rychlým 

pohybem nože rozřezali a servali z něj oblečení. Chladem se roztřásl. 

S uspokojením postřehl, že Nele zatím nikdo nevěnoval pozornost.  

To svědčilo o určité nedůslednosti, jakoby dojem z celé hry měl být větší, než 

hra sama. Vzduchem zasvištěla gumová hadice. Dopadla mu na záda.  

Teď už močák povolil. Chlad, bolest, nahota. Moč odtékala do otvoru v podlaze. 

„Měli to ti komouši dobře vymyšlené,“ uslyšel další mužský hlas za sebou. Rány 

přes hýždě a stehna, čtvrtá nebo pátá rána přes krk Martina vypnula. Povolil, 

zůstal viset se svěšenou hlavou na železných náramcích. Neviděl a nevnímal, 

když onen postarší muž zastavil ženu s gumovým obuškem v ruce. Musel ji 

sevřít pevně v náručí, aby uchránil muže v bezvědomí od dalších ran. „Katko, to 

je vážně zbytečné,“ snažil se ji chlácholit, když se mu snažila vyvléct z pevného 

sevření. Její vzrušené, do široka otevřené oči těkaly po místnosti. „Pusť mě!  
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Okamžitě mě pusť! Já můžu, já si můžu dělat, co chci!“ Jeden ze svalovců jí 

vykroutil gumovou hadici z ruky, až pak ji muž pustil. Pozvolna uvolnil sevření. 

Okamžitě dostal facku. Přijal ji v klidu. Tvrdě se jí díval do očí. „Katko, to už 

nikdy nedělejte. Vašemu otci jsem zavázán a tak na to zapomenu. Jen to, 

prosím, už nikdy nedělejte.“ Z toho, jak se vyvinula celá situace neměl žádnou 

radost. Před dvaadvaceti lety tady byl v Martinově pozici. Těsně po kuponovce, 

v těch nejostřejších dobách, byl čerstvý podporučík. Šlápl na paty jednomu 

mafikovi. Ten si ho tady, v bývalé chatičce StB podal. Dva dny do něj mlátil jako 

do pytle písku. Pak mu přišili vraždu a šel sedět. Rodina, přátelé to vše bylo 

pryč. Dostal dvacet let. Dvanáct si odseděl, než ho zprostili viny. Právě Veterán, 

tehdy zdaleka ne prezident, mu umožnil návrat k policii a do života. Původně to 

měla být rychlá eliminace dvou cílů. Tak jako včera ten policajt na D1. Rychlá, 

precizní akce. Oboustranně bezbolestná, rychlá a nezjistitelná. Katka to 

nebezpečně prodlužuje. Už dříve si všiml, jaký má vztah k násilí. Na Bílé Hoře, 

když ty chudáky popravovali, Kováře bez milosti střelila do obličeje. To bylo víc, 

než poprava. Zavrtěl hlavou, Martin je slušnej policajt. Pokud ho musí oddělat, 

je zbytečné týrat ho víc, než je nezbytně nutné. Co to tu holku popadlo? 
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Tady ta bývalá hájenka a pak výslechové odloučené pracoviště StB, teď léta 

neobydlená budova v majetku vnitra, ho napadla až po cestě. Asi se tím uzavřel 

nějaký kruh. Nemá rád takové hurá akce. V těch materiálech musí být strašné 

svinstvo na spousty lidí, Katka je jimi úplně posedlá. Proč nad tím přemýšlí? 

Karty jsou rozdané. Na zabíjení už je starý, povzdechl si.  

Nabídl roztřesené dceři Veterána cigaretu. „Zapalte si, Katko, brzy bude po 

všem!“ Starý dům má své noční zvuky. Praskání, kroky v dálce, nevysvětlitelné 

jevy. Prezident se otáčí v posteli. Propocený, k smrti unavený, přesto se obává 

usnutí. Věděl, že to zdánlivé nachlazení není chřipka, je to další z projevů jeho 

nemoci. Je odsouzen. Odsouzenec na smrt bez budoucnosti! Přes den se snaží 

držet, hrát svou roli. Mocný muž bez naděje, nemocný mocný! Celý den touží 

spát, odpočívat a v noci bdí k smrti unavený. Už druhou noc ho v noci provází 

obrazy hrůzy, pekla možná, čiré hrůzy. Obrázky z dětství, z Terezína. Několikrát 

prožil svou vlastní smrt. Udušení plynem, bolest na plicích, zvracení, zcela 

reálné následné spálení v peci, bolest, žár. Jen jeden z mnoha hrozných obrazů. 

Obrazů srovnatelných s peklem. Zírá do zdi, do stropu, ven z okna na měsíc. Je 

to úplňkem nebo slibem, úmluvou s Vincentem? Je skutečně možné jedním 

slovem prodat duši? Jak se ten duch, temný tvor jmenoval. 
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Abaddon. Našel si to. To není tvor, je to hrob, jáma, příbytek pro mrtvé. Hubitel 

Podsvětí (Šeol), říše zkázy (Abaddon) se nenasytí; nenasytí se ani oči člověka. Co 

to znamená, nenasytí se ani oči člověka. Je to snad o tom, že hrůza je tak 

nekonečná, tak obrovská, že člověk nedokáže její obraz zvládnout? Cítí tlak, 

píchání na hrudi, špatně se mu dýchá. Co když mu právě tuto noc selže srdce? 

Bude navždy odsouzen k útrapám. Abaddon je název ďábla. Prokletý Vincent, 

zalekl se. Kohokoliv proklít, znamená odsoudit sám sebe. Ne, Bože ne! Sáhl na 

noční stolek. Po paměti našel vypínač, světlo. Žárovka praskla. Veterán se lekl, 

zůstal bez hnutí ležet. Po spáncích mu stékaly krůpěje potu. Stěží dokázal 

dýchat. Strach. 

Niterný lidský strach. Obává se posledního soudu. Ještě před několika dny o 

tomto nedokázal ani přemýšlet. Abaddon má významnou roli v Posledním 

soudu jako ten, který bude mít duše Údolí Josafata. Apokalypsa Bartolomějova 

ho popisuje jako přítomného v Ježíšově hrobě v okamžiku jeho vzkříšení. Zlo je 

blízko dobra v okamžiku vzkříšení. Naděje kontra zatracení. Ještě má naději, zlo 

i dobro vždy leží na dosah vedle sebe.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Posledn%C3%AD_soud
https://cs.wikipedia.org/wiki/Posledn%C3%AD_soud
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Najednou pochopil, že nejde o nic menšího než o život po odchodu z tohoto 

světa. Jen pro tu naději, že se jednou znovu setká s mámou, se svým otcem 

musí dát svůj vztah s Bohem do pořádku. 

Jen pro tu malinkou naději, že opravdu může žít věčně. Nezatracen za vše to 

zlé, co musel udělat. Opravil sám sebe. Co udělal pro momentální potřebu! 

Musí využít čas k smíření s Bohem, k cestě k panu Ježíši, jeho synu na zemi. 

Pocítil nepatrnou úlevu, zrnko naděje.  

Nemůže prostě umřít a nedat své budoucnosti naději. Našel odvahu pohnout 

se. Pozvolna lehce pohnul rukou, nahmatal Bibli. V ní je naděje, je tam telefonní 

číslo na Reného De Urbain. Má Veteránovu důvěru. Čím si ho získal? Vždy 

mluvil o Bohu, nikdy o odměně. Nikdy nic nepožadoval. 

Čistě sloužil, dával a nebral, nevyžadoval. Byl tolik jiný, než ti preláti v drahých 

hábitech. Kluk v manšestrákách a s laskavým úsměvem. Jako by ho zlo pustilo 

ze své moci. Teď už jistěji nahmatal o kousek dál na stolku mobilní telefon. 

Posvítil si na první stránku Bible, vyťukal číslo 776254… Je půl třetí v noci, asi 

toho chlapa vzbudí.  

Naskočil tón. „Dobrou noc, pane prezidente.“ Jen malinko chraplavý, ale vlídný, 

laskavý tón Rendyho hlasu. „Budím vás mladý muži, omlouvám se. Nemohu 

spát.“ Rendyho napadl text. V Bibli je důležité spojení mezi spánkem a 

spravedlností. Spravedlivý totiž ve spánku přemítá o Zákonu. Ve čtvrtém žalmu 

najdeme verš: „Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v 

bezpečí mi dáváš bydlet. Nevěděl, co odpovědět. Byla by neúcta tomu muži říct, 

ať pátrá ve svých skutcích. Neodpověděl, jen mlčky naslouchal. 

„Chci vás požádat o návrat, o váš doprovod na mé cestě.“ „Pane prezidente, 

budu se za vás rád modlit.“ Povzdechnutí. „Ne, vy mi nerozumíte mladý muži. 

Já vás prosím o pomoc při hledání pana Ježíše, při hledání dobra. Pro poklidnou 

cestu.“ Chvilka ticha, odmlčení. „Pro doprovod v době mých posledních dnů.“ 

„Pane prezidente, rád za vámi přijedu se slovem Božím po víkendu. Mám tady 

na návštěvě přátele.“ 

Opět povzdech starého muže. „René, prosím, přijeďte co nejdřív. Zítra. Nemám 

opravdu víc, než několik dní času. 
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“ Prezident zahnal pocit obav, že tuto větu vyslovil do mobilního telefonu. Bylo 

to přece jedno, jestli to někdo poslouchá. Záleží jen a pouze na tom 

podstatném. Na jeho vztahu s Bohem. A jediný strach co cítí je obava z toho, že 

nestihne pokání, nestihne usmíření s tou jedinou stálou hodnotou lidských 

dějin. „Prosím, přijeďte René.“ Rendy se zamyslel. „Je možné, aby to, co slyšel 

byla pravda?“ Podíval se do svého nitra, promluvil uvnitř s Bohem, ptal se pana 

Ježíše a odpovědí bylo ano, jeď. „Pokud má byť jen jeden člověk najít cestu 

k pokoře a lásce, jsi povinen mu ji otevřít. Je to tvá povinnost.“ Vstal ze své 

postele. Čtyři hodiny ráno. Vzbudí Píta, stihne první ranní rychlík 

z olomouckého nádraží. Hlasitě zívl, spánek doléhal také na učedníky, které vzal 

Ježíš do Getsemanské zahrady. Zatímco on se modlí, učedníci usínají. 

Nepochopili, že již nastala hodina, kdy přichází utrpení. Ježíš tak zůstává sám. 

V okamžiku smrti by nikdo neměl být sám. Natáhl na sebe kalhoty, prohlédl 

prázdnou peněženku. Musí požádat Píta o výpomoc, nepočítal s touto cestou. 

Pousmál se, v Matoušovi je psáno 34Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít 

své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. Následovat Krista znamená být 

připraven na přijetí toho, co Bůh od nás žádá, na zřeknutí se vlastních nároků.  
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Zpětné zrcátka, silnice před sebou, neustálé střídání pohledů. Zatím jen lehké 

pálení očí. Do Vídně slabých padesát kilometrů. Jen doufá, že otec bude na 

místě střízlivý. Neviděli se několik měsíců. Od razie nebo? Pátrá v paměti, kdy 

otce naposledy viděl. Ne, nevzpomenul si. Pokud něco dříve na otci obdivoval, 

byla to jeho nezlomnost, vůle a sebejistota. Zároveň právě tyto vlastnosti na 

něm nejvíc nenáviděl. Otec se vždycky dokázal vrátit do hry. Vždycky odněkud 

vytáhl další peníze bylo-li třeba. Dokázal ignorovat i tu největší možnou potupu, 

označení za prasáka a prcačkáře! Všichni kolem něj se styděli a on se usmíval. 

Dokázal kráčet hrdě středem. Zestárl, dnes už není to, co dřív. Roky prožité 

v napětí se na něm podepsaly. Rony s ním nedokázal jednat jinak než z pozice 

síly. Jednal s ním jako s posledním otrapou. Ubližoval tím především sám sobě, 

ukrotit vnitřní prožitek a emoce však nedokázal. Stále byl ochoten se prát, 

pokud by mu někdo řekl, že je celý otec. Považoval to za smrtelnou urážku. 

Navzdory tomu, nebo možná právě proto otce miloval. Nedokázal mu odpustit 

pocity malého, osamělého kluka, jehož slavný táta spadne s piedestalu rovnou 

do policejní cely. 
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Kolikrát se ve škole pral pro slova směřující k otci, které nechápal. Noční dálnice 

jsou těmito emocemi protkány. V autě máš čas přemýšlet a máš čas se hrabat 

sám v sobě. Rony to nenáviděl. To už kolem něj protínaly noc světla 

velkoměsta. Neony, reklamy a radary měřící rychlost. Zkurvený hladový stát. 

Proč i v noci má jezdit tříproudou silnicí osmdesát? Sundal nohu z plynu, 

nepotřebuje být mapován. A už vůbec by nechtěl riskovat setkání s místními 

policajty. Na takovou srandu veze opravdu velký balík peněz. Mezi státy EU se 

smí převážet maximálně deset tisíc eur a ekvivalent této částky má jen jeden z 

mnoha balíčků. Táhne se Vídní jako šnek a nic s tím nenadělá. Celá radost žití 

končí s omezením svobody. Velký bratr kouká a ví, co děláš. Když máš mobil, je 

soukromí iluze. Kde se v tobě vezme ta nenávist? Možná tehdy, když jdeš 

poprvé k výslechu. 

Ve Zlíně na kopci. Hospodářská je v pátém patře. Vyjedeš úzkým výtahem, už 

s policajtem. Vyjdeš na úzkou chodbu s modrým linem, policajt otevře kartou 

prosklené mřížované bílé dveře. Pustí tě a zaklapnou za tebou. Dlouhá chodba 

s podivnými pachy, výslechová místnost. Zvykej si. Tady nejsi naposledy. 

Policajt, mladá policajtka. Jen průměrná žena, i tak bys ji položil na záda. 
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Vyrovnal bys tu její nesnesitelnou převahu, kterou ti dává najevo. Opíchat ji 

nemůžeš. Potřebuješ ji ponížit, srazit, už se nenechat víc ponížit. Tak jí slovy 

znechutíš její feikovou kabelku. Cítíš, jak jsi ji zranil. Alespoň něco. Pokud tě 

chtějí dostat, bude to bolet. Ty nejsi bezbranné zvíře. Tvůj právník tě začne 

krotit. Poklepe ti na rameno, uber, jenže to ty už nemůžeš, příliš je nenávidíš. 

Už to v tobě navždy zůstane, jako otevřená nikdy nezahojená rána. Myslíš na to 

v noci druhý den u sebe doma. Když tě pustí i za rok, jsi hrdý, že jsi Čech, ale 

nenávidíš tento stát. Musíš jít výš, stát se jedním z lidí, které zná i Šéf, zná je 

Veterán. Toto byla vlastně největší rada Ronyho táty. Vždycky hledej spojence o 

úroveň výš, než jsi ty sám. Odbočil na Flughafen, vytočil otce.  „Za tři minuty 

před terminálem T1,“ zavěsil. Otec byl přesný. Zarostlý, v šortkách a vytahaném 

svetru, opálený, rozcuchané vlasy. Odhodil vajgl cigarety, bágl položil do kufru 

auta, usedl vedle Ronyho. Audi naplnil pach kouře. Camelka, odhald Rony. To 

se kouřilo ve Slušovicích stejně jako HBéčka. „Ahoj synu, máš ty prachy v autě?“ 

„Rony přikývl.“ 

„To je dobře, u nás dvou jsou teď nejbezpečnější na světě. Kolik jsi jim toho dal 

z mého archívu?“ 
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„To, co jsme se dohodli.“ 

Webr starší se rozesmál. „Tak pošleme do Blesku ochutnávku ze zlatého 

pokladu. Mám tam jednu lahůdku na Veterána osobně. Mám pásku, kde se jako 

oranžový domlouval s modrýma na dělbě politického vlivu. Jmenoval toho 

chudáka M a zmiňoval, jak zle to s ním do osumačtyřiceti hodin dopadne. A víš 

co, stalo se!“ Spokojeně se opřel do kůže sedáku. Byl rád, že se mohl vrátit a byl 

šťastný, že se Rony rozhodl sebrat ty prachy ze Švajcu. Bylo to vzrušující a on 

vzrušení k životu potřebuje. Ty mladinké Thajky ho už po těch několika měsících 

nudily. K čemu to je, když oni chtějí a ty můžeš!  

Rony by s ním na toto téma nikdy nehovořil, ale staříci na Moskvě, těm ukápne 

slina. Rychle do Gottwaldova, řekl to postaru, tak jak byl zvyklý. Ještě dodal 

město mladých. Bude se muset zastavit za hejtmanem, podívat se na tu krásu 

z jeho kanclu v budově 21. Odmítnutí se nebojí, má na něj taky bezva materiál. 

Věci, co se nikdy nestaly mezi tenkrát vrcholným křesťanským politikem a jeho 

tiskovou mluvčí. Utíkal jako zvíře, ale vrací se jako král, se spoustou prachů. 

Poplácal po rameni Ronyho. „Synku jsem na tebe pyšný.“ „Kdybych já totéž 

mohl říct o tobě, otče,“ povzdechl si unaveně Rony. S první směrovkou Zlín se 

zvýšilo napětí. Hovor utichl. Syn s tátou a systém proti nim. Prohodili si sedačky 

v autě, kdysi byl táta za volantem a Rony vedle něj na místě spolujezdce. Táta 

ho vždycky vozil vepředu. Mnohokrát se při jízdě drželi za ruku a mnohokrát mu 

táta řekl, mám tě rád, než mu zastavil u školky nebo u školy. Jsou to desítky let. 

Je to dávno. I tak ta vzpomínka Ronymu vyčarovala slzy v očích. Každý chlap má 

jen jednoho tátu. Spolu se teď vrací, sjíždí z kopce kolem stadionů zlínských 

hokejek, Moskvy. Ten hotel radši zapálit, než aby začal někdy mluvit. Tady se 

jeho otec scházel na kafíčko s místními kmotry. Podsvětí Zlína je specifické 

svým mezinárodním složením. Taloši, Srbové, Jugoši vůbec a pár Arabášů, do 

toho kluci z kopce. Jenže časy se mění. Soukromý sektor chudne, bez napojení 

na stát se hraje o drobasy. Kraj a partička z jednadvacítky převzala otěže. Rony 

je může respektovat, ale táhnout s nimi za jeden provaz mu připadá, jako by si 

sral do kolébky. Minul kdesi ve tmě Baťovu sochu. Ten se musí obracet v hrobě. 

Nebo divil by se vůbec? Byl to chlap a realista. Okradl ho Rakouský stát, Třetí 

říše a ve finále i jeho rodný český stát udělal z jeho továren Svit. Nic se 

nezměnilo. Sjel z hlavní cesty.  
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V oblasti žaludku pocítil napětí. Zkousl rty. Táta se dotkl dlaní hřbetu jeho ruky. 

„Klid, Rony.“ Zmáčkl ovladač, na bráně se rozblikal oranžový majáček. Než 

projedou bránou mohou jednat, utéct. Rony přidal plyn. Napadlo ho, že jedou 

do své vlastní pasti. Velmi snadno se může stát, že vypnutím motoru jsou na 

konci své poslední cesty.  

Nevadilo mi vstát za tmy. Těch pár kilometrů do Olomouce vyplněno zíváním, 

maličká služba pro kamaráda. Dneska nás čekají přejímky, celodenní čekání, 

frkačka. Obdivuji Rendyho obětavost, nadšení a dobrou náladu. I takto nad 

ránem. Bágl, pár triček, balíček tabáku a cigaretové papírky. Kluk srdcem jede 

na výlet. Nechápu, proč to dělá? Proč se pouští do služby někomu, jako je 

prezident. Není to zištnost, to ho nemotivuje, tím jsem si jist. Co Rendyho vede 

k tomu, že na jedno zavolání, jede? Většina lidí by udělala sice totéž, ale pro 

prachy a za prachy. On si ode mě půjčí dva tisíce korun a jede do Prahy. 

Původně chtěl jen pár stovek, nepotřebuje víc. Tu zelenou bankovku jsem mu 

vnutil. Stejně u tebe budeme bydlet o víkendu, to máš nájem. Prvních pár 

kilometrů mlčky. Musím se rozkoukat, ani jsem si nevyčistil zuby. 
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Možná bych nadýchal trochu zbytkáče, kdyby mě lízli policajti. V Olomouci si 

musím koupit žvýkajdy. Silnice je zcela opuštěná.  

Kdo by tady co hledal nad ránem, civilizace začíná o pár kilometrů jinde. 

Projíždíme kolem prasečáku. Nad ránem je jeho vůně obzvlášť vydatná. „Jedeš 

mezi prasata, tak si zvykej,“ neodpustím si větu do ticha. Podívám se jeho 

směrem, jen se pousměje. „Měl ses aspoň oholit,“ další šťouch. „Tebe zlobí, že 

jsem tě vzbudil, Píte?“ Stále ten stejný úsměv ve tváři. „Ne, Rendy. Jen 

nechápu, proč tam jedeš. Neděláš to pro prachy, tím jsem si jist, tak proč to 

děláš?“ Vyhoupneme se na horizont, levá co utahuje. Jsem zbytečně rychlejší, 

než by bylo třeba. Prudké brzdy, v příkopu mizí bílá zrcátka několika srnek. 

„Píte, možná to pochopíš líp, než před časem. Ale už jen proto, že se musíš ptát, 

to asi nechápeš. Sloužím. Sloužím Bohu a když mi pan prezident volal, pocítil 

jsem, že mám vstát a jít!“ „Myslíš, že má protekci i tam nahoře?“ Rendy se 

rozesmál. „Ne, to si nemyslím. Pozemská moc nic neznamená a nemá nic 

společného s tím, kam povede naše cesta.“ „Proč ho nemáš rád?“ zeptá se mě. 

Nad tou otázkou se musím zamyslet. „Protože jsem proti němu bezmocný, 

protože mi stát udělal několikrát z mého života peklo a já s tím nemohl nic 

dělat!“ 
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„Možná proto je lepší být občan Božího království, Píte!“ Mlčím, to musím 

vstřebat. „Vždyť máš český pas jako já, Rendy.“ „To možná ano, Píte, ale co mi 

tady můžou udělat. Co mi můžou lidi udělat? Jsem svobodný a jediný, kdo mi 

může ukázat cestu je Ježíš!“ 

Jsem podrážděný z jeho odvahy, proti mému strachu. On se nemá čeho bát a já 

jsem semletý systémem. Jsem přikován. Kreditkama, závazky i dětma k této 

zemi! Mohu se za ni stydět, ale její prach nesetřesu z bot. „Rendy, vyprávěl jsi 

mi o Jidášovi, který v Janovi ukrývá své zlodějny za dobro.“ „Máš dobrou 

paměť, Píte. 

Myslíš toto Marie tehdy vzala librua velmi drahé masti z pravého nardu, 

pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. 

Jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho měl zradit, řekl: „Proč se ta 

mast neprodala za tři sta denárů? Mohlo se to rozdat chudým!“ 

To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na 

starosti společnou pokladnu a z toho, co se do ní dávalo, si bral pro sebe,,  

Obdivuji ho, jak dokáže citovat takřka na povel celé odstavce z Bible. „Ano, 

myslím toto. Je to pořád stejný, pokud chceš prosadit svůj názor, nebo jen  

okrást lidi, občany státu, musíš to zabalit do dobra pro důchodce, sociální 

případy, děti v domovech, přistěhovalce, nebo křečka tam, kde má vést dálnice.  

A nikdo ti nic neřekne! Nepřipadá ti to k nasrání?“  Rendy neodpověděl hned, 

v dálce už svítalo, ve mně bouřila zlost. „Máš pravdu Píte, je to stejné. Ale 

pokud mohu jednoho z těch lidí obrátit k Bohu před tím, než odejde z tohoto 

světa, udělám to.Budu se modlit za smíření i odpuštění. Nenávisti a zlosti je 

tady na tomto světě až moc. 

Proč neodpustit? Z pomsty? Z nenávisti? Proč si v tom lejnu máchat byť jen 

podrážky bot!“ Je opravdu tak nad věcí, je tak moudrý anebo je to jen něco na 

povrchu. Nedokážu dohlédnout do jeho duše.  

Vysadil jsem ho před vlakovým nádražím. Trochu se přitom pohádám 

s měšťáky, kterým vadilo krátké zastavení v místě pro autobusy, nad ránem 

úplně prázdném. Stát, kde vládnou policajti propadne peklu. Tuto myšlenku se 

snažím zaplašit celou cestu zpět.   
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Zlikvidujte je oba.“ Vincent vztekle odhodí telefon na sedák vedle sebe. „Proč 

mi to děláš, můj pane?“ Ve zpětném zrcátku sám sobě pohlédne do očí. Zalekl 

se. Na pár sekund tam zahlédl pána zla. Je to možné? Je možné, že v očích viděl 

pohled Abaddona? Cítil se polichocen. Rozhodovat o životě a smrti je opojné. 

Šéf je moc velký politik na podobné rozhodnutí. Nikdy si své pěstěné ruce 

nezašpiní. Až ti dva zhebnou, řekne jen dík, jako by to bylo samozřejmé řešení 

problému. Legie odslouží temnou mši, bude to dárek pro jeho pána. Dárek za 

inspiraci, za darovanou moc, za peníze. Vystoupil z auta do temna podzemní 

garáže. Ve dne pracuje v kanceláři těchto novin. I tady je prodlouženou rukou 

Šéfa. Vstoupil do výtahu, obrazně i v reálu vyjíždí do nejvyšších pater. Pohodil si 

klíčemi, tak to viděl jako kluk v jednom francouzském filmu. Prošel vstupní 

halou, recepční pozdravil jen zachmuřeným pokývnutím hlavy. Otevřela mu 

dveře. Jemné zabzučení. Pevným krokem vládce vešel do chodby. Prosklené 

stěny kanceláří jednotlivých redakcí, za nimi život. Tady se tvořily jedny 

z nejprestižnějších novin ve státě. Tady se tvoří názor i dějiny a právě odtud se 

dělá Fragging, zabíjení nepohodlných velitelů vlastními vojáky, pojem známý 

z Vietnamu. Je zábavné vybíjet konkurenci a Šéf je v tom dokonalý. 
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Vincent vešel do své kanceláře. Na stole již voněl šálek kávy u něj dva chlebíčky 

s lososem, asistentka stála se zápisníkem v ruce před psacím stolem. Ano, takto 

to má rád. Pozdravil ji, v té ženě cítíl výkonný stroj. „Předávám IČa několika 

firem, hned na ně zkusíte něco najít. Potřebuji jména lidí z jejich managmentu. 

Najděte v nich někoho, kdo má škraloup a zajímá mě jejich politická příslušnost. 

Máte na to dvacetčtyři hodin. Odchod.“ Ano, v tom spočíval Fragging. Najít 

někoho dostatečně vysoko, aby znal a dokázal pojmenovat slabá místa 

společnosti, kterou se Šéf chystal spolknout. Toho člověka koupit. Pak už stačí 

jen vytvořit nabídku, dostatečně vysokou k přežití, ale ne přijatelnou. Media 

zvýší tlak, k novinám se přidá televize, poslat tam párek blbců s mikrofonem je 

přece maličkost. I tak to je jen manévr k zaujmutí pozornosti.  

Na scénu přichází koupený zaměstnanec, určí slabinu a tam se zaměří úřady. 

Často je to jen smyšlená záležitost, ale koho to zajímá, že? Zatímco nešťastný 

majitel bojuje s medii, přichází na scénu finančák. Zajišťováky, bloknuté účty, 

nespokojení odběratelé, dodavatéle chtějí své peníze. Opět mediální 

pozornost, pár záběrů na podnikatele v drahém autě. Přece nemůže být 

nevinný. Kdyby byl nevinný, není bohatý! Konec! Kolaps! Čas na finále, přichází 

nabídka. Nízká, sotva poloviční. Fraggovaný podnikatel ji přijme nebo si 

prožene kulku hlavou, to je jedno. Je konec, vyřízen, nikoho nezajímá. 
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Trh má o hráče míň. Jen pár odvážlivců bojovalo, ale koho zajímalo, že jim za 

dva roky uvolnili zchátralé budovy a stáním zničená auta. Svět je dál. Šéf už jede 

v další hře. Vincent se musí zamyslet. Dal pokyn k likvidaci, Šéf bude 

informován později. Jen jiná forma obchodu. Nic zásadního. Rozbzučel se mu 

telefon v kapse, jeho člověk z Hradu. „Povídej.“ „Je tady zase ten podivný frajer 

v manžestrácích. Ráno si to dokvačil k bráně, teď je u prezidenta. Ten vám 

zakázal přístup do prezidentské kanceláře až do odvolání. A ráno u něj byla 

sanitka, prý to nevypadá dobře.“ Vincent se zachmuřil. „Dík za informaci.“ 

Vypnul přístroj. Rendy de Urbain, proč? Hrdlo se mu sevřelo strachem. 

Veterána slíbil Temnu a slovo se musí splnit. Pocit absolutní moci vystřídal 

panický strach. To jde mimo tento svět, je to souboj mezi Ním a Bohem. Tisíce 

let trvající boj o moc na této zemi. Proč zrovna v Čechách je tak urputný? 

Protože Praha je prahem k nitru světa. Proč právě vnuk zakladatele Legie ničí 

dílo svého děda? Je opravdu Beránkem těchto dnů, je Ježíšův vyvolený? Je 

potřeba znát nepřítele To je ten‚kámen vámi staviteli zavržený,jenž se stal 

kamenem úhelným.V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné 

jméno, v němž bychom mohli být spaseni! Vincent smrtelně bledý v obličeji se 

zahleděl na panorama města.  Nejhorší, co by teď mohl udělat, by bylo zůstat 

zalezlý a v koutě. Je potřeba vylézt ven, na ulici, hledat soupeře a střet. René de 

Urbain, bývalý kontur Legie, je už dnes odsouzen k smrti. Vytočil stejné číslo 

jako ráno. Právě na něj řekl: Zlikvidujte je oba. Tón naskočil. Čekal trpělivě 

několik minut, nikdo se tam neozval. Velmi pomalu mobil vypnul palcem, 

odložil ho jemně na desku stolu.  

Prezidentova dcera nakoukla do místnosti, mávla na postaršího muže v brýlích. 

„Otec je nemocný, umírá, je to už jen záležitost hodin. Dokončete to tady. Ty 

dva ukončete.“ Bez dalšího otálení se otočila, spěšně opustila zatuchlé sklepní 

místnosti chaty. To, že otec není v pořádku věděla. To, co jí dnes řekl do 

telefonu, změnilo celý její řád světa. „Katko, přijeď se rozloučit.“ Prvně 

nepochopila. „Mám práci, na jak dlouho odjíždíš? 



309 
 
 

 

„Dcero, já odcházím a obávám se, že navždy.“ Vystoupala po schodech, čerstvý 

vánek jí ovanul tváře. Zavřela oči, bude konečně svobodná. Nikdo ji nebude 

brzdit v ambicích, už nebude muset otci svěřovat svou budoucnost a své plány. 

Vzpomněla si na nahého policajta pověšeného v podzemí za pouta na háku. Ta 

představa ji vzrušila. Jen párkrát ho přetáhla přes záda gumovou hadicí. Té 

holky se neměla ani čas dotknout. Škoda, nařídila jejich ukončení. Přijdou další. 

Už se nebude obávat otcova hněvu, bude jen svou paní. Vincent bude její pán, 

shromáždění Legie budou jejím hřištěm. Otevřela zadní dveře nenápadné 

octávky, za volantem spal na ježka ostříhaný ramenatý mladík. „Do Lán. Ihned! 

Až budeme dál odsud, dej tam modrej za okno, spěchám!“ Sklepním oknem se 

díval za odjíždějícím autem prošedivělý chlap. Hodnotil svou pozici. Veterán 

umírá, tím ztrácí krytí. Bude z něj průměrný policajt, roky má odsloužené, nárok 

na výslužné. Ta kráva není záruka vůbec ničeho. Krysy opouští loď. Zaslechl 

spěšné kroky, první z jeho spěchal k autům. Za ním spěšně vyrazil druhý. 

Bouchnutí dveřmi, naskočil motor, jsou v tahu. Policajti se vrací do služeb státu. 

Král umřel, ať žije král. Zůstaly tady už jen dva. On a kluk z jeho oddělení, co 

hrál roli taxikáře. Taxík stojí venku před barákem. „Naraz si tu kšiltovku a 

mizíme.“ „Co uděláme s nimi?“ zeptal se mladík. Šedivý chlap se zarazil. 
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„Nikdy jsem neoddělal policajta a nemíním s tím začít. Nechám to na něm. 

Uvidíme jakou bude mít kliku.“ I to je vražda, zarazil se. Obrátil pohled 

k Martinovi. Pokud ho tady nechá, na 90% zhebne žízní. Hnusná smrt, sem 

nikdo nechodí. Váhal, otáčel se k odchodu. Vrátil se pár kroků zpět, k Martinovi.  

Postavil se před něj. „Dám ti šanci, slyšíš?“ Sáhl do kapsy, v prstech se mu 

matně leskl klíč od pout. Vložil ho Martinovi do odkrvených dlaní. „Buď 

opatrný, pokud ti spadne, nikdo ti ho nepodá. Jsi mrtvý, sem nikdo nechodí. 

Dávám ti šanci, hodně štěstí. Pamatuj si, já nezabiju policajta!“ Otočil se a 

spěšně odcházel pryč. Martin strnulými prsty držel klíč v dlani, víc zatím 

nedokázal. Sekundu za sekundou sbíral odvahu. Představil si to, že dokáže 

povolit zámek pout. Vrátí se k rodině, k dětem, zhluboka dýchal. Omlácená 

žebra, jejich bolest ho probouzela k životu. Je připravený. Opatrně klíč sevřel, 

začal ho prsty posouvat k zámku. Milimetr po milimetru. 

 Třásl se napětím i zimou. Soustředěně hledal otvor v kovu. Nešikovný pohyb 

prsty a klíč zůstal viset za hranku zubu v zámku. Martin se snažil uklidnit třes. 

Snažil se nevšímat si napjatého pohledu Nely. 
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Byl jen rád, že ta holka má roubík. I tak ho znervózňují její občasné marné 

pohyby plné vzpoury, po kterých zůstane vždy jen bezmocně viset. Znovu a 

znovu. Cítil ledový pot na celém těle. Dotkl se klíče, bříšky dvou prstů ho sevřel, 

znovu se ho snažil zasunout do zámku. V promodralých prstech jen těžce hledal 

potřebný cit. Pohyb centimetr dopředu. Klíč byl v zámku. V očích ho pálil pot. 

Otočit jím, desítky opakovaných pokusů, chvilky marnosti. Bez studu močil před 

tou holkou. Oba jsou odsouzenci. Jí se do klína nepodíval. Nechtěl ji ponížit, 

pokud by tam zahlédl mokrý flek. 

Znovu se pokusil klíčem otočit. Milimetr po milimetru, naděje střídala chvíle 

bezmoci. Jen těžce hledal sílu pootočit zápěstím, bolestivě rozedřeným hranami 

pout. Jedna ruka vysvobozena! Ta úleva. Nechal ji spadnout podél těla, teď už 

to dokáže. Jen malou chvilku počkal. Teď už to bylo snadné. Otočil zámkem, 

ještě jedno cvaknutí. Uvolnil druhou ruku, úleva. Až teď se sesunul na zem do 

vlastních chcánků. Potřeboval několik minut. Vzpamatovat se, než se dokázal 

postavit. Stejným klíčem otevřel klepeta Nele. Zhroutila se mu do náruče. 

Poplácání po tvářích, otevřela oči. Posadil ji do rohu místnosti. Po zemi posbíral 

své oblečení, jeho více či méně použitelné zbytky. Musí to stačit. 
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Z telefonu vyhozená baterka, prázdná skořápka. Služební zbraň bez nábojů. 

Adrenalin ho zbavoval omezení, necítil únavu ani bolest. Rychle pryč odsud. 

„Vypadneme. Nelo, zvládneš to?“  Žena jen pokývla hlavou na znamení 

souhlasu. Martin nečekal na její aktivitu. Přehodil si ji přes rameno, nekladla 

žádný odpor. Je jako půlka vepřového, stejně těžká i bezvládná. 

Prohlédl dům, zapnul rušičku, alarm, nakonec nezbytný kávovar. První šálek 

hnědé vody vylil do dřezu. Jeho otec obsadil toaletu, oba jsou doma. Uprostřed 

pokoje ležela černá sportovní taška. Hotovost z ní musí co nejdřív pryč. Každou 

vteřinou sem může někdo vlítnout. Na kuchyňskou linku položil starou ČZ vzor 

65. Spolehlivá, ale proti moderním zbraním zoufale neúčinná pistole. Proti 

policajtům stejně kvér použít nesmíš. A tady v tomto státě, už je policajt skoro 

každý. Rozevřel prsty žaluzie, vedle u sousedů se svítilo. U nich kdysi schoval 

auto, motorku, když se tady objevili celníci. Pár týdnů byli se sousedem přátelé, 

než mu Rony ojel manželku. Ten strejda dávno bručí někde na Borech. Rony 

neměl tušáka, že jede v lihu. Smetla ho metanolová aféra. Proč právě tady ta 

oblast kolem Slušovic je tak hustě obydlena šikovnými, podnikavými lidmi. 

Chtělo by to vlastní stát, jenže koho by pak Pražáci lovili. Zaslechl kroky. 
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Otočil se. Otec přicházel do půl těla vysvlečený, jeho podivný toaletní zvyk. 

„Dáme kafe a uklidíme prachy,“ otočil se Rony k otci. „Můžeme. Nebuď z toho 

nervózní synu, pokud se má něco stát, stane se to.“ Rony mu podal malý hrnek 

černé vonící kávy. Mračil se, nelíbilo se mu, že do něj otec tak vidí. Možná je 

zbytečně napjatý. Je to únavou? Už dlouho zná přece pravidla stejná u 

policajtů, jako u těch lidí v oblecích. Pokud máš co nabídnout, nestane se ti nic. 

Když přestane fungovat vše, nabídni za sebe větší rybu. S Martinem tu dohodu 

uzavřel. Dá se mu věřit? Vždycky je to 50/50.  

Jedním hltem dopil kávu. Hořká, horká, bolestivá, taková má být v tom jednom 

doušku síla. Hrnek položil na kuchyňskou linku, popadl tašku. Ať to má za 

sebou. Stoupal do patra, otec šel pomalým vyrovnaným krokem za ním. Díval se 

na Ronyho s hrdostí. Vyšší, lehce mu šediví vlasy, stále pevná ramena. Do auta 

by měl pár kilo shodit. Ne moc, není tlustý. Jen už to není ten kluk, je to prostě 

chlap. Užívá si jejich spojenectví z nutnosti. I tak má pro něj svou hodnotu. Je 

rád, že se mohl vrátit. Ani ty patnáctileté kurvičky už ho v Thajsku nebavily. Byl 

jich syt. Nudil se a s nudou přicházela deprese. Chlast taky všechno nevyléčí. 
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Život má být vzrušující. Rony se otočil jako by váhal. Otec se na něj usmál. 

„Pokud chceš, tak vypadnu dolů. Ukliď si to sám.“ Rony zavrtěl hlavou.  

Nebyl sentimentální, otce potřeboval. A potřeboval, aby věděl, kde ty prachy 

jsou, kde je zašitý zbytek jeho archívu. Pojistka pro případ nehody. Otce udrží 

na uzdě jen jednou jedinou věcí. 

Nadějí, že spolu vybudují zase závodní tým, že budou jezdit závody s pěkným 

autem. „Zítra pronajmeme dílnu, chci mít svoje auto,“ prohodil Rony. Pohlédl 

na otce, zabralo to. Zase mu zářily oči. 

Stejně, jako si to pamatoval z dětství. „Koupíme Škodovku R5. Jsou lepší než 

ojeté WRCy, jsou to závoďáky a nějak fungují. Luhačovice, kde se skládají ty 

nejlepší kusy, jsou co by kamenem dohodil. Není problém dohodnout se na 

spolupráci.“ Rony ho nechal plácat, vyndával z tašky kostku za kostkou. 

Skládal je do otvoru jednu vedle druhé jako cihly. Otvor uzavřel obkladem, 

utáhl vruty. Poklepem prstů se ujistil, že je vše stoprocentní. Přešel do druhé 

místnosti. Právě tady se dohodl s Martinem. 

Odsunul jednu z desek plovoucí podlahy. Otec mu nakoukl přes rameno, vzal 

jednu složku do ruky. Hr-Jack. Podívali se na sebe. Jedna z pěkně hnusných věcí.  

Ten kluk skončil nehezky v pletivu jednoho ostravského odkaliště. „Víš, že 

většina těch firem, které v těch lisovačkách jeli, bylo Šéfa? Bylo celkem jedno, 

kdo státní zakázku vyhraje. Jen se to rozprostřelo směrem dolů, aby byli všichni 

spokojeni.“ 

Ronyho otec si povzdechl, když se v tom začali policajti hrabat, musel zmizet 

jeden článek. A už si mohli myslet, co chtěli. Ale neměli to jak dokázat. 

Hr odletěl do Ameriky. Jack si myslel, že může zůstat. Nemohl. Toto klidně tomu 

svému novému kamarádovi, co ti zavřel otce, předhoď. Může se tím celkem 

slušně bavit. Docela dlouho. 

A dojde jen ke svému chlebodárci. Starý Webr se kašlavě rozesmál. To je smůla 

malého českého krajíce. Opravdu jen velmi málo lidí si ho může dovolit 

namazaný. 
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Malinko si zdříml po cestě. Tentokrát do Lán dorazil stopem. Měl kliku, vzala ho 

stejná parta dlaždiců, která ho odvezla. Seděl, žvýkal vysočinu s křupavým 

rohlíkem, dárek jednoho z dlaždičů. V tom zatuchlém pachu staré dodávky, na 

potrhaných, zaprášených lavicích mu bylo fajn. V takovém prostředí se cítil 

dobře. Pach potu těch chlapů, cementu a vápna Rendymu připadal domácký a 

známý. Pivo na zapití odmítl. Takto ráno si dát loka, byl by nepoužitelný celý 

den. Nad ránem ve vlaku se ptal Ježíše, proč ho sem vede, proč se vrací 

k prezidentovi do zlaté klece, ze které jen před pár hodinama utekl. U brány je 

zastavil jeden ze svalovců se zatočeným drátem vedoucím do ucha. Mladík 

ve skvěle ušitém obleku a v ranním šeru koukal na svět přes nezbytné tmavé 

brýle. Možná právě proto si Rendyho nevšiml. Mávl na ty špinavce, tím je pustil 

do areálu. Rendy pochválil partu za posun v díle, pak se vydal k zámku. Nikým 

nepovšimnut, procházel parkem. V tichém prostředí mezi stromy se místy 

válely chuchvalce mlhy. Z křoví vylétl bažant. Rendy se nadechl z plných plic. 

Možná, že už pochopil, proč sem měl znovu vstoupit, proč ho sem Bůh poslal. 

Nedokončil svůj úkol. Je jeho posláním toho starého muže dovést do náruče 

Ježíše, umožnit mu klidný odchod z tohoto světa. Nemusí se ptát proč. Ví to. 
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Naskočil mu jeden příběh vyprávěný jeho dědem, ctihodným Kapitánem De 

Urbain. Velmi mladý Rendy se děda tenkrát zeptal na hodnotu toho zlata 

v podzemí Sovince.  

Starý muž pár minut přemýšlel, zíral do slunce, dlouhé vousy mu lehce vlály ve 

větru. Pohladil Rendyho po vlasech. Tvůj pra pra praděd Marie Jean Baptiste 

Urbain Devaux, ctihodný Napoleonův generál, bojující u Slavkova, v pozici 

adujanta zraněn u Trèves, zraněn a zajat u Neckerau, zřejmě sakra tvrdý chlap 

znalý světa. Podařilo se mu získat postavení, byl ve Španělsku v Barceloně 

místodržícím, dotkl se hvězd. Pád na dno byl krutý. Do Francie se vrátil pěšky, 

doslova bosý, osleplý po zrannění v osudové bitvě roku 1815.  Veden na 

provaze, svázán s jiným veteránem, mrzákem bez ruky. Musel přijmout 

ponížení žebráka i trpěného mrzáka. Dožíval na statku poblíž Paříže, dalších 

21let zapomenutý, strážce odkazu katarů. 

Roku 1836 nadiktoval v pařížském špitále poslední vůli. Právě v ní užil větu: 

cihla zlata v kapse je ti k ničemu, když jsi poražený, slepý a hladový. Jen tě tíží a 

táhne k zemi, nenajíš se jí a nikdo ti za ni nedá najíst. Poctivý člověk ji nedokáže 

spravedlivě rozdělit. Ten zlý tě pro ni zabije. 
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Hodnota zlata nevyrovná hodnotu jediného dne života s vírou v Boha. Byl to 

odkaz jeho synovi, dalšímu strážci v řadě. Rendy si připomenul jeden z citát 

Bible. 

Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: „Syn člověka bude vydán do 

lidských rukou. Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen.“ Učedníci z toho byli 

zdrceni. Jakmile přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové 

daně. „Váš učitel neplatí daně?“ ptali se. „Ale ano,“ odpověděl Petr. Když pak 

přišel domů, Ježíš ho předešel otázkou: „Co myslíš, Šimone, od koho vybírají 

pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních synů, anebo od cizích?“ 

Pozemským mocným chybí pokora, jsou zvyklí, že jejich účty platí někdo jiný. 

Bůh obětoval vlastního syna, přes bolest a s láskou k němu. Ti pozemští králové 

obětují syny jiných otců.  

Nezraňuje je to, nekrvácí krvavým potem, neprožívají muka bolesti. Své zájmy 

staví nad ceny životů. Pokání a smíření před odchodem z tohoto světa, pro toho 

starého, na svém malém písečku uprostřed Evropy, mocného muže. Bůh 

nechce jeho duši odevzdat temnu. „Proto jsem tady,“ vyslovil nahlas Rendy.  

„Pro kousek dobra, které ještě může ten muž vykonat.“ O moudrosti mluvíme 

mezi dospělými, ovšem není to moudrost současného světa ani jeho pomíjivých 

vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh 

před věky předurčil k naší slávě a kterou nikdo z vůdců současného světa 

nepoznal; kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale jak je psáno: „Co 

oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh 

připravil těm, kdo jej milují.“ c Vchodové dveře byly zamčené. Obešel dům. Jistě 

ne náhoda chtěla, že do budovy vlezl stejným oknem, jako z něj před pár 

hodinami utíkal. 

Vůle pána mě vrátila před nesplněný úkol. Poděkoval krátkou modlitbou, 

končící slovy Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil; zápaly a 

oběti za hřích neoblíbil sis. Tehdy jsem řekl:  Zde jsem, Bože, jako je o mně v 

Knize napsáno, přicházím konat vůli tvou.“  
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U lesního potůčku jí umyl tváře. Probudila se. Stále bledá, byla schopna jít. 

Společně došli k prvním domům městečka Žebrák. Martin zaklepal na okno 

verandy. Starší pán vykoukl, dotaz na cestu, krátká diskuze o počasí, požádání o 

telefon. Nasupené odmítntí. Český důchodce bývá holt nevrlý a nedůvěřivý. 

Další pokus už byl úspěšný. Asi třicetiletý muž se na ně díval s pochopením. Ta 

ženská mu byla trochu povědomá, odkud jen ji zná? Ano, je to ta holka 

z televize a toto je příprava na další reality show „Návrat ze ztracena.“ Dík za 

pochopení. Martin se vylhal a vylhal si i mobil. Deset minut, dvě volání. 

Místní taxikář je, dva špindíry, odvezl do Prahy. Nelu vyhodili před jejím domem 

na Zahraďáku a na Pankráci šel taxikář do čtvrtého patra domu. Nevrle vlezl i 

Martinovi do bytu, jen aby si pojistil své rito s tisícovkou navíc za vyčištění toho 

obstarožního, v podvozku mlátícího Hyundaie. Dveře dal na řetěz, manželka 

před časem odešla opět k mamince. Martinovi chybí porozumění partnerky, ale 

mnohem víc mu chybí jeho děti. Než se vysvlékl do sprchy, pokusil se jim 

zavolat. Nic. Použil služební mobil, telefon zvonil a pak ztichl. Nic. Horká sprcha 

mu probudila v těle bolestivě potlučená místa k životu. Možná jen opadl 

adrenalin. Mýdlo mu vyklouzlo z ruky. Pokusil se předklonit. 
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V oblasti ledvin ho zapíchalo, musel si dřepnout. Prudce se zvedl, zatočila se mu 

hlava. Potřebuje se pár hodin vyspat, až bude čas. Zmáčkl volačku Šéf. „Dobrý 

den, pane plukovníku,“ ozval se známý strohý hlas. „Pokoušel jsem se vás 

kontaktovat v rámci služebního jednání.“ Odzpíval politik neutrální, 

nenapadnutelnou větu. „Omlouvám se, pane poslanče, měl jsem drobné 

problémy, ale už jsem zpět.“ Na druhé straně linky bylo pár sekund ticho. „Jak 

vážné problémy, pane plukovníku?“ „Velmi vážné, pane poslanče.“ „Prosím, 

navštivte mě ještě dnes. Kolem 19. hodiny zde mám volno,“ ukončil Šéf hovor. 

Martin v něco podobného doufal. Ještě potřebuje jistou jízdenku zpět. Pokud 

by Šéf měl zájem na Martinově likvidaci. Do služebního mobilu vložil jednu z 

náhradních simek Oscaru, vytočil Ronyho číslo. Nikdy ho nenapadlo, že právě 

tento chlap pro něj bude někdy pojistkou svobody. „Co je!“ Do ucha se mu zaryl 

hlas starého Webra. „Dejte mi Ronyho!!“ řekl Martin neméně ostře. Webr 

starší chtěl zřejmě něco dodat. V mobilu se konečně ozval Ronyho hlas. „Ahoj, 

co se děje, nemohl jsem se ti dovolat. Už jsem se trochu obával.“ Martin se 

napil dávno zvětralé vody z láhve.  „Před chvilkou jsem se sundal z háčku, 

Rony.“ „Pokud jsi jim utekl, tak nebyli moc dobří! Pusť je z hlavy.“ Martina 

pobavilo to myšlení. Přežil jsi, tak co si stěžuješ. Přesně to charakterizovalo 

uvažování Ronyho otce. „Dobří byli, ale nějak se jim to zvrtlo. Najednou začali 

mizet. Myslím, že se něco dělo na nejvyšších místech. První zdrhla dcerunka 

našeho starého Veterána.“ „Ta děvka!“ ujelo Ronymu. „To šlo hodně vysoko. 

Pokud jsi ji viděl a žiješ, buď kecáš nebo máš kliku. Dej si panáka!“ „To si dám 

večer, teď pojedu za Šéfem a ty zajisti můj šťastný návrat. Pokud se ti do 

dvaadvacáté hodiny neozvu, pusť jim pár řádek ze sbírky tvého otce.“ „Mám 

být tvoje pojistka šťastného návratu?“ „Jo, nebo už naše dohoda neplatí?“ 

„Platí, spolehni se!“ Rony se zamyšleně opřel o kuchyňskou linku, jeho otec 

s chutí utrhl další kus pizzy. „Necháš ho oddělat, Ronalde? Uděláš mi tu 

radost?“ Zakousl se s chutí do kečupem polité buchty se sýrem a chorizem. 

„Otče, nepřekračuj hranice. Tvoje pomstička by se nám vrátila jako bumerang! 

Ten chlap je jediný, kdo nám udrží Šéfa od těla. Dokáže mu svou analytickou 

schopností a funkcí vydělat naprosto legálně víc peněz, než jsem mu já s tebou 

ukradl! Dokáže ho přesvědčit, že jít po nás by bylo ekonomicky nevýhodné. 

Lepší je sebrat ze Švajcu co tam zbylo a v tichosti zapomenout nebo to tam 

ještě chvilku nechat ležet. Pro Šéfa bude lepší zajímat se o ministerstvo financí, 

o toky peněz v tomto státě. 
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Tam leží skutečný prachy a budoucí ministr by neměl mít špinavé ruce 

z bezvýznamné aférky za pár milionů.“ Webr starší se podíval s respektem na 

syna. Uvědomil si, že byl vždycky jen malý zlodějíček proti těmto klukům, kteří 

pracují s šesti nulami jako nic. „Pojedeme se zítra podívat do Jeseníků na rally? 

Už mi chybí vůně spáleného benzínu.“ Vyjít na čerstvý vzduch, procházet se, 

pěšky někam dojít považoval vždycky za ztrátu času. Až v poslední době tomu 

přišel Šéf na chuť. Potřeboval se připravit na vrcholnou partii svého života. Mít 

čistou hlavu. Nadechl se čerstvého ranního vzduchu, sytého vlhkostí a vůně 

mechu. Tady v Lánech je klid, asi by tady dokázal pár volebních období přežít. I 

tato možnost se bude v budoucnu rýsovat, pokud dnes vyhraje! Veterán to má 

spočítané. Je to konec jedné éry. Dnes večer se bude líbat symbolický prsten 

jeho nástupci. „Voliči volí prezidenta a mocní hlavu státu,“ to kdysi prohlásil 

pyšně sám Veterán v den, kdy to dokázal. Prezidentem byl tenkrát Profesůrek, 

hezký obličej na známky. Ovšem stát měl v moci Veterán. On byl obojí, 

skutečná hlava. Mozek, který řídil dění v této zemi, on skládal účty mimo tuto 

zem daleko na východ. Ten, kdo něco potřeboval, poklekl u jeho nohou. 

Profesora si vodil jako nelítostný medvědář tupého medvěda. Politika je sport. 

Jako vodní pólo. Vše podstatné se děje pod hladinou. A ty, občane, vidíš jen to, 

co chtějí. Dnes vládce umře.  
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Jeho nástupce musí mít podporu zvenku a doma si udělá pořádek penězi nebo 

silou.  Jen blázen si může myslet, že takto malá země může zůstat nezávislá 

mezi světovými obry. Čína je motor ekonomiky. Směrem k ní je slovo Veterána 

zásadní. Jistě už schválila zvoleného zástupce. Je to Šéf? Snad, to je ten první 

krok! Druhý krok je koupit si věrnost, bude muset nasypat do krmítka a zbytek 

si srovnat. 

Díky bohu za Martina a jeho kontrolní hlášení. Díky němu vidí všem hráčúm do 

karet! Šéf se na pár minut cítil vyvolený, geniální. Užil si to a teď zpět na zem.  

Slovo Veterána musí zaznít jasně. Šéf v sobě krotil netrpělivost.  

Čekal telefon. Chtěl pro sebe jistotu. Doufal v nerušený hovor o následnictví, 

oficiální pověření. Hned, než ten starý parchant natáhne bačkory. Jako 

argument si hýčkal prezidentovu dceru. Jen on ji bude schopen v politice 

chránit.  I Veterán je otec! Pro tento den sbíral šanony materiálů, které snad 

ušetří pěníze . Čistá minulost je cennější než prachy! Šéf musí ovládnout tu 

pracně slepenou koalici.  
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Telefon zazvonil „Pane poslanče, pan prezident vás žádá za 15 minut!“ Je čas 

tvořit dějiny. Rozvážným krokem zamířil zpět k zámku. U brány zahlédl 

novináře. Pár sekund přemýšlel, jestli nenasbírat nějaké hlasy plebsu, uronit pár 

slz do kamer. Rozhodl se, že ne. Ještě není hotovo. Obešel to místo velkým 

obloukem. Po volných kamínkách k němu spěchal v obličeji brunátný Vincent. 

Šéf se zastavil. Radši na něj počká, než se ten slizký tlusťoch složí a noviny 

budou mít o čem psát. Povzdechl si. Jednou odhodí i tuto lidskou zátěž. Půjde 

to poměrně snadno, nasadil na něho sledovačku. Má zmapovanou jeho 

úchylnou mánii, sexuální orgie, snad i zabíjení a mučení jiných chudáků. 

Na patnáct metrů Vincent afektovaně vykřikl. „Je u něj jeden pomatenej pastor. 

Musíme to okamžitě překazit a dát odchodu pana prezidenta důstojnou tvář!“ 

K doklopýtání mu zbývalo posledních deset metrů. Šéf zvažoval, jestli to přežije, 

nebo s infarktem padne. Zvládl to, došel na metr, pak se s funěním zastavil, 

v předklonu přerývaně dýchal a snažil se popadnout dech. „Každý si může umřít 

po svým, pokud má tu možnost vybrat si, Vincente!“ „To ne, rozhodně ne! 

Protestuji, pan prezident je můj…“ nedokázal najít další slovo. „Dal mi svou 

důvěru a já mám stát u jeho lože!“ Šéf se na něj velmi škodolibě podíval. „Tak 

proč tě tam teď nechce, Vincente?“ Rudý v obličeji, ještě více zrudl hněvem.  
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Hystericky křičel. „Je tam ten pomatenec, já ho znám je z jedné jesenické 

prdele. Nevzdělaný odpadlík od církve! I pan kardinál, který bezodkladně přijel 

na mé požádání, je krajně rozčarován!“ Šéf rozepl ruce nad hlavou. „Ty jsi volal 

pražského kardinála?“ „Ano, volal. Právě přijel, pomůže vyvést toho 

samozvance!“ Šéfem otřásl vztek. Nikdy ty černoprdelníky nepodceňoval, jejich 

moc nad myšlením lidí je jejich know how. Bez dalšího slova nechal stát Grand 

kontura samotného uprostřed cesty. Teď se to celé mohlo posrat! Rychlým 

krokem spěchal k zámku. Jeho orientačním bodem byla barokní věž, místo 

středového hlavního vchodu. Do prdele, do prdele! Vrnícímu mobilu v kapse 

saka nevěnoval pozornost. Už desítky let tady neumíral skutečný vládce takto 

na očích veřejnosti. Většinou se vše podstatné řešilo bokem, někde mimo 

hlavní slzičky medií. Pro ně byl jen ten cirkus pro veřejnost, zvolené plačky a 

proslovy. Veterán a církev, mají k sobě blízko? Restituce, obrovská hra o peníze 

státu i lidí z ulice. 

 Kolik chudáků přišlo o všechno, když si mysleli, že staví nebo obchodují na 

svém. Šéf, už skoro běžel. Panebože nedopusť… Uprostřed věty se zarazil. Bůh 

přece nebude střílet na vlastní! Ještě, že tam je ten drban. Snad tam vydržel, 

pokud už ho nevykopli vlci v sutanách ven! 
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Církev, může slibovat věčnost, zaklel. Ptát se člověka na smrtelné posteli na 

jeho prohřešky proti bližnímu, dávat mu rozhřešení a naději může nést jedno 

obrovské riziko. A to je to, že řekne pravdu a bude si chtít koupit odpustek. 

Může mluvit nevyslovitelné věci o každém. I o Šéfovi! To se nesmí stát! Vyběhl 

po schodech, ani se nezadýchal. Ještě stále je v dobré kondici. 

Šternberské náměstí, dlažební kostky, barokní domy, v jedné z uliček stojí 

poněkud nepatřičně startovní rampa. Ecce homo tady má tradici více než 

stoletou. Na závodní rallyové speciály se dívají občané města zatím 

s nedůvěrou. Na závod do vrchu si mohou doslova sáhnout. Stačí vzít rodinu a 

udělat si piknik u silnice na Bruntál. Auta přijedou až za tebou. Tady ti někde 

zmizí a vrátí se večer. „Tati, tady nejsou žádné placky,“ zaslechnu malého kluka. 

„Nejsou tady placky, rally je o něčem jiném kámo.“ Jdu kolem něj a na hlavu mu 

posadím svou čepici s nápisem ESA. Je to můj poslední závod, už ji nebudu 

potřebovat. Startovní číslo 13, červené evo. Usednu do známého prostředí 

orámovaného kokpitu závodního auta. 

Můžu zavřít oči a přesně najdu kde co je. Mám pocit, že o tom autě vím docela 

všechno. Vím o něm víc, než o sobě. Levou nohu zatím pohodlně odložím do 

opěrky. Mára ještě diskutuje venku s ostatními. Je divné, že by tento kluk ze 

dne na den zmizel na druhé straně zeměkoule. Že by tady nebyla možnost kávy 

na benzince. Jeho klid a poctivost by odešla s ním. Zase by jeden člověk ochudil 

tuto zem o svou přítomnost. Smutek ne, jen to je k nasrání. Teď před startem 

se mi může hlavou honit, co chce. Až přejedu rampu udržím se ve své oblíbené 

nule. Je čas, spolujezdec na mě mávne. Nechá si zapsat čas v první časovce. Až 

pak se usadí do sedáku, přiváže se. Otevřeným oknem nám dovnitř proudí 

čerstvý vzduch. Pár desítek lidí u startovní rampy. Mávneme na ně. Vlajka jede 

nahoru, jsem ve hře. Na první zkoušky máme obuto. Servis byl tradičně před 

startem sprintu. 

Domašov, kde startujeme, vesnice kousek za Šternberkem. Stoupáme do kopce 

po široké silnici, zahřívám, auto příjemně mručí v zátěži. Jako bych zaslechl 

něco vzadu při práci s volantem. Diferák? Ne, něco se mi zdálo! Na okraji 

vesnice auto odstavím, poslední čůrání. Císlo 10 jede na start. Je čas. Vodou si 

namočit rukavice, až pak si nasadím kuklu i mou přilbu skotský vzor a spermie.  
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Stále stejné téma. Skotský vzor z obdivu ke Colinovi a spermie jen tak pro 

odlehčení. Zapadnu do sedáku, zaklapne zámek šestibodového pásu. 

Zatím ho nechám jen volně, dotáhnu si ho v poslední minutě. Časovka, 

odevzdáme výkaz. Slyším Márův dech v interkomu, poděkuje časoměřičkám. 

Deset metrů před námi zaburácí Subaru na startovní režim. Oblak kouře, vyrazí 

vpřed. Je čas na nás. Budeme ho stíhat. „Dvanáctka na trati, třináctka na 

startu,“ zaslechnu vedoucího Rz promluvit do vysílačky těsně před tím, než na 

startovní čáře zabouchnu dveře. „Minuta,“ zahlásí Mára…Je čas se nadechnout, 

utáhnout si pásy, zatlačit se hluboko do sedáku…30 sekund zapnu ventilátory 

20 sekund vydýchám se, zapnu ALS..deset začne odpočítávání, zařadím 

rychlost. Nahodím start režim, držím plyn auto se třepe. Brutálních několik 

sekund než blikne zelená a vyrazíme dopředu. Energie se uvolní, můžu pár 

minut dělat to, co miluji. Řídit skvělé auto. Márův klidný, přesný diktát mi dává 

jistotu, zkušenost. Cítí, kde jsem a jen lehce zvedne hlavu pro lepší odhad. 150 

H bacha P7 do L6, před horizontem levačkou sešlápnu brzdu, pošlu tam z pětky 

čtyřku pak trojku, ucítím něco jako lupnutí. Auto se zavlní, pravou 7 projedu 

v levé 6 jdu do hodin. 
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Probudí se. Ráno po výprasku je stále stejně tvrdé. Martin se s nechutí natáhl 

po zvonícím telefonu. „Nela,“ zakleje pro sebe. „Povídej!“ „Ty ještě spíš?“ „Ano, 

kolik je?“ „Skoro devět ráno! Vy státní zaměstnanci máte teda pohodičku!“ „Je 

do prdele sobota, ne?“ Na podobný rozhovor nebyl pro Martina ten nejlepší 

čas, chystal se hovor ukončit. „Zavolej mi později, až si dám kafe. Nějak 

nechytám tvé myšlenky!“ „Tak tuto jistě chytíš. Prezident je v posledním tažení. 

Už tady v Lánech stojíme od rána. Čeká se, kdy to přijde!“ „A co já s tím?“ „Ty 

fakt ještě chrápeš! Už jsou tady všichni. Jeho dcerunce jsem ráno zamávala u 

brány. Určitě mě poznala!“ „V chumlu se ti nic nestane, drž se mezi ostatními 

reportéry a natoč si své smuteční okénko. Nech mě dospat.“ Položil telefon 

vedle sebe na postel. Nele se teď nic nestane, je na očích a není důležitá. Národ 

bude plakat a mimo jejich pohled se bude trhat a rozdělovat kořist. Šéf bude 

určitě jeden z těch, co budou stoupat. Je nutné být u toho! Přes zakodovaný 

telefon vytočil volačku „Šéf“.  Nic, nikdo to nezvedl. Buď nemůže, protože to už 

začalo a nebo jsem pro něj mrtvý. Pak mám vážný problém. Na okamžik ho 

přepadl strach. Ne, pokud bych měl problém, mobil by vzal a mazal by mi med 

kolem držky. Co se bude dít? Změní se poměr sil? Bude chtít na Hrad? 
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Tak vysoko Martin nevidí! Kam Šéf zamíří, tam půjde s ním. Stejně nemá jinou 

možnost. Až časem se může stát postradatelným. „Vrátíš se, kamaráde 

k policejní rutině,“ promluvil sám k sobě. „A pokud bude nejhůř, můžeš odejít 

bez výsluhy. Tepláky asi ne. Nebo taky pod drn,“ vyslovil nahlas. Ale na to radši 

nemyslet. Pustil si ČT24 na liště jela stále stejná informace. Stav prezidenta 

republiky je velmi vážný. Proč nebyl převezen do nemocnice? Jediné vysvětlení 

je, že už to opravdu nedává smysl.   

Půjde do svého úřadu na prezidku. Je sobota, bude klid. V kanceláři počká na 

další vývoj, vyřídí nějaké resty. Rychlá ranní sprcha, necítil se vůbec dobře. 

Trochu krve a bolesti při ranním močení, zatnul zuby. Lednička prázdná. Kde je 

ta útulná doba, kdy tady hospodařila jeho žena. Možná by měl přehodnotit svůj 

život, možná na to bude ještě čas zítra! 

Našel čisté ponožky, nevyžehlené boxerky a košili stáhl ze šňůry. Ani neví, kdy je 

věšel. Pár tahů žehličkou, to musí být dobré. Rifle se nežehlí, pouzdro se zbraní 

skryl kožený bomber. U bundy nebylo jiné volby. Tělo přichází stále víc k sobě. 

Závázání tenisek bylo neskutečně bolestivé. V kapse se mu rozehrál kodovaný 

telefon. Šéf. 
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Martin s napětím hovor přijal. „Ano?“ „Kde jsi?“ 

„Jsem na cestě na prezidium.“ „Kdo tě tam povolal?“ V hlase byla znát 

nedůvěra. Pro Martina dobrá zpráva. Kdo je nedůvěřivý, má obavy, strach.  

„Nikdo, potřebuji něco dodělat.“ Šéf na druhém konci pár sekund přemýšlel. 

„To není špatné řešení, počkej tam na další pokyny! 

Prezident jde na věčnost, buď připravený, mohu tě potřebvat! Kde jsi vůbec byl 

poslední dva dny?“ „To je na dýl, Šéfe, až někdy osobně!“ Vyšel na tichou 

pražskou sobotní ulici. 

Auto měl za rohem, málem vrazil do starého pejskaře. Omluvil se. Auto bylo jen 

pár kroků. Do plic dostával čerstvý ranní pražský smog. U auta stál ten postarší 

policajt, který mu dal šanci přežít. Stále stejné tmavé brýle i stejně šedivá 

nenápadná barva. 

Martin sáhl pravou rukou pod bundu, zády si poodstoupil ke zdi domu. Policajt 

zvedl ruce, ukázal prázdně dlaně. „Kdybych vás chtěl zabít, udělal bych to už 

včera. Můžeme si promluvit jako kolegové?“ Zády opřen o zeď byl stále víc 

rozezelen, toto je fakt blízko domova! „Dobře, chceš dát kafe?“ Postarší muž se 

mu podíval do očí. 

„Leda u tebe, máš dobrou mašinu?“ „Ne. U mě v žádném případě. Co ÖMV?“ 

„Ne, jsou tam kamery.“ „Co navrhuješ?“ Postarší chlap ukázal na vedle stojící 

octávku. 

„Do auta s tebou nepolezu! Jednou mi to stačilo.“ „Pane plukovníku, to bylo 

včera. Já jsem bez šéfa a vy bez přátel. Mně by se hodil nový šéf a vám člověk, 

který by vás dokázal přikrýt!“ 

Hlas staršího policisty byl klidný. Rozhodně nebyl mimo mísu, věděl co se děje. 

Martin potřeboval zůstat neutrální a nad věcí. „Myslíte?“ Starší policista 

pokračoval stejným tónem hlasu. 

„Jsem si tím jist, pane plukovníku! Včera to nebylo nic osobního, byl to jen 

obchod. Jste přece také v jiném, než státním žoldu. Také musíte dělat věci …“ 

Větu nedokončil. Nebylo třeba, dokonale si rozumněli. 
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Auto odstavím na první možné odbočce. Je konec. Mára přepne GPS do pozice 

OK, zaklapl svoje noty. I tak končí rally. Na zadní okno dáme OK. Prohlížím, co 

se stalo. Jsme bez zadního kola, praskl náboj. To se mi nestalo za celých osm let 

s Mitsubishi. Asi to tak mělo být, končím bez fanfár, bez potlesku na bedně. Měl 

jsem to plánované jinak. 

Představoval jsem si vítězství, poděkování týmu, předám poslední pohár 

Bossovi. Zůstalo jen u snu. Nahodím mobil, chvilku počkám, než mě uvítá a pak 

chytne signál. Plným tempem projede číslo 19. Mladej Martin, nová generace.  

Vyhledám předvolbu Boss, zmáčknu. „Jo, jsem v půlce první. Ten střep stojí na 

třech kolech, praskl náboj. Nic víc tam nebude v prdeli. Asi dvěstě metrů odtud 

je příjezdovka.“ Předám telefon Márovi, to už je jeho práce. Blíží se pořadatel, 

na dlani obrovský puchýř od spáleniny. „Kolo je támhle v zahradě,“ ukáže 

zdravou rukou. 

Ukážu na popálenou dlaň, zcela zřetelně poznám otisk brzdného kotouče. Je mi 

kluka líto, nemohu pro něj nic udělat. Podám mu z auta plastovou láhev vody a 

energetickou tyčinku. Obojí se studem odmítne. To kolo s nábojem necháme 

tam, kde je. 

Kluci si ho vyzvednou. Momentálně jsem v totálním mínusu. Kousek dál mě 

čekají přátelé, chtěl jsem si to užít, do očí se mi derou slzy. Kurva, Jeseníky, můj 

závod a já padnu na první! Jde jen o to zvládnout tu destrukci snů.  

Mára sedí mlčky na kraji příkopy, kouká do krajiny. Asi mu taky není moc do 

řeči. Posadím se vedle něj. „Sorry kámo, moc ses nesvezl.“ Mávne rukou. „To je 

jedno Píte, to patří k životu. 

Asi se mi bude líp odjíždět. Pořád jsem zvažoval, jestli zůstanu a ještě nepojedu 

s Ronym. Dal mi nabídku na R5 nebo WRC. Po dnešku vím, že toho bylo tak 

akorát. Vypadnu odsud, už mi to nemá co dát, Píte.“ 

Podívá se na mě, rozumíme si i beze slov. Pokud máš uspět v tomto sportu, 

musíš ze sebe odevzdat to nejlepší, musíš vsadit vše. All in.  
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Nemáš žádnou vedlejší cestu, jen tu jednu jedinou, která tě vede dopředu po 

trati RZ. Obětuješ se, obětuješ všechno, co máš a pak můžeš snad doufat 

v odměnu. Být rychlejší o sotva postřehnutelný okamžik života. Pokud toho 

nejsi schopen, marníš jen čas, spaluješ drahý benzín a marníš práci těch 

nejlepších lidí, kteří ti chystají auto! Ani já ani Mára už jsme to v sobě necítili. A 

podle fér pravidel, co dáš, to dostaneš, už jsme v tom autě neměli co dělat. 

Srdce. To srdce už tam nebylo. Vlastě to dopadlo dobře, autu celkem nic není, 

škoda za mnou nejde. V přírodě je fajn, nemoknem, máme s sebou bundy a 

hoďku budeme koukat na závody. I na malé kluky vzadu, kteří jsou větší 

závodníci než my. „Mávneme Guťákovi!“ Oba se rozesmějem nad představou 

toho kluka v modré felicii. Těžko znát většího blázna! Podám Markovi tyčinku 

banán čokoláda, je to fajn piknik se závodní tématikou. Strýc ze zahrady už 

obhlíží naším utrženým kolem poničený dřevěný plot. Omlouvám se mu na 

dálku, snad mu to pořadatel zaplatí. V klobouku s hůlkou v ruce hrozí 

pořadateli. „Ten kluk má blbý den,“ konstatuje Mára. Chce se mi strašně smát. 

Zažil jsem nádherných deset let. Někdy bych se možná rozhodl jinak, ale 

neměnil bych jeden jediný den. Jizvy, které mi zůstaly na srdci snad odstraní 

čas. Za ty roky jsem trochu potlučenej, ale živej a zdravej. Díky Bohu. Ano, měl 

jsem kliku, stál nademnou anděl strážný a neměl to kluk vůbec jednoduché.  
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Někdy si musel asi zakrývat oči nad tím, co jsem vyváděl. Teď už by to mohl mít 

kluk strážnej jednodušší, ale na penzi to nebude. Život rozhodně nebalím! 

Rendy mi kdysi řekl, ať nad tím nepřemýšlím, že je v Bibli někde psáno „Smiluji 

se, nad kým se smiluji,a slituji se, nad kým se slituji.“ Asi o tom život je, věřit a 

být smířen s osudem, pak jsi vyvolený. Ať prohráváš nebo vyhráváš. Jdeš dál. 

 

Na cestu se ptát nemusel, vnitřek zámku dokonale znal. V druhém podlaží 

potkal Katku. „Táta umírá,“ řekla mu místo pozdravu. Podal jí ruku. „Pokud se 

tak stane, upřímnou soustrast Katko, ochráním tě!“ Měla kruhy pod očima, 

možná trochu nevyspalá, ale rozhodně to není plačící dcerunka. Snažil se ji 

obejít, nemá čas se právě s ní zdržovat. „Stůj, ty hajzle,“ zavrčela. „S jeho 

odchodem nic nekončí, všechno jede dál. Teď mě nevyhodíš ze hry!“ Buď je 

sjetá nebo opilá, možná obojí. Tón jejího hlasu obdivuhodně eskaloval od 

fistule po šepot, pokud se někdo přiblížil chodbou na doslech. Šéf spěchal, hraje 

se o čas. „Slyšíš mě, ty hajzle? Pokud mě budeš chtít obejít, skončíš jako Kovář a 

ta jeho kurva!“ Pro Šéfa nová informace! Takže tato psychopatka ty dva 

sejmula nebo nechala sejmout? S blázny si neradno zahrávat a tady ta 

rozmazlená princezna bude bez otce naprosto nekorigovatelná. 
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„Promiň, Katko, ale musím za tvým otcem. Vyjádřit mu úctu.“ Žena 

poodstoupila, zaváhala jen na sekundu. „Doufáš, že budeš následníkem. Vlků je 

tam dost! Ale nikdo není taková svině jako ty. Až odejde táta, budeš tady 

nejmocnější, čeho se bojíš?“ Přecházela v hysterii. Provokativně zvedla obočí. 

Šéf byl potěšen, už jen ta představa ho pohladila na duši. „Katko, chci mu 

vyjádřit úctu!“ Zle se ušklíbla. 

Ty se něčeho bojíš!? Koho?“ Přemýšlela, kdo je teď u něj. Ne, ten drban to 

nebude, ale v předpokoji stojí celá suita chlapů v sukních. Kdo má na krku kříž a 

na prstu drahý prsten se tlačí k mému otci! Zakopaný pes bude v nich, bojíš se 

Vatikánu? „Můj drahý, svěř se mi“ objala důvěrně Šéfa kolem krku. Šéf ji nevrle 

odstrčil, sedla si na polstrovanou židli umístěnou podél zdi. Šéf si toho 

nevšímal, spěchal do dveří na konci chodby. „Ještě jsem s tebou neskončila!“ 

zavolala za ním prezidentova dcera. Ignoroval ji. Nedokázal se uklidnit a 

vstoupit důstojně, rozrazil vysoké dvěře. Okamžitě se na něj upřely zneklidnělé 

pohledy jednotlivých skupinek. Cítil je. Věděli, že do místnosti vstoupil korunní 

princ. Tak pojďte, kdo bude první? Kdo nabídne svou ruku, kdo najde odvahu 

vsadit na Šéfa, zatím nejistého vítěze? 



334 
 
 

Dva drobní Asiaté v skvěle padnoucích oblecích se otočili zpět k oknu. Druhá 

skupinka mužů v černých a červených kněžských rouchách mu věnovala jen 

pozdrav, pak se uzavřela v symbolický kruh. Vozová hradba, napadlo Šéfa. 

Dobré nebo špatné znamení? Přemýšlel Šéf. Nestihl to v sobě uzavřít. Přišel mu 

podat ruku člověk s růží jako znaku strany v klopě. „Dobrý den pane poslanče, 

setkáváme se v této těžké chvíli na správném místě.“ Šéf se uklonil. „Čekám 

ještě poslední rozhovor s naším panem prezidentem.“Politik na pár sekund 

zvážněl. „Ano, měl vás jako politického syna. Můžete mu říct, že poneseme dál 

jeho odkaz a vy se na nás  můžete spolehnout. Věříme ve vzájemnou podporu 

našich věcí.“ 

Poodstoupil, s úklonou se vrátil do své skupinky. Šéf osaměl, rozhlédl se, nikdo 

víc mu již nevěnoval pozornost. Pět minut, ještě dlouhých pět minut a pak se 

rozhodne?  Pohledem hledal neznámého ošumělého pastora, toho tak dostat 

na svou stranu. Nervózně poklepával prsty o sebe, v krku měl sucho. Nebyl si 

jist, jestli by se dokázal vůbec napít a neukázat chvějící se ruce. Počítal minuty. 

Vždy, když zaslechl na chodbě kroky, znervózněl, že do místnosti vstoupí 

pološílený hysterický Vincent.  
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Prázdná budova policejního prezídia. V sobotní dopoledne je to docela 

příjemný barák. Má tady klid, resty vyřešil během hodinky. Teď už jen sedí 

s nohama na stole. Čekal na další vývoj. Ten postarší policajt mu ráno doplnil 

dalších pár dílů skládačky. Tím, že byl viděn na Bílé hoře jen pár minut před 

likvidací Kováře, si zavařil. Byl ideální pachatel. Veteránova dcera byla 

rozhodnuta Martina předhodit justici. A pak čau Bory. Jako policajt by dostal 

pálku. Nela vadila Vincentovi. Důvod ten policajt neznal, jen se spojilo příjemné 

s užitečným, když je vytrasovali oba najednou. Nebylo to v plánu, museli 

improvizovat. Zabít dva lidi není až takový problém, to se stává denně po celém 

světě. Problém je oddělat zároveň policajta a reportérku. To by vzbudilo 

poprask asi i v té naší podivuhodně apatické republice. Ale kdyby šlo o 

přehnaný sex BDSM, asi by to projít mohlo. Čekalo se jen na Vincenta, až 

přijede a rozhodne na místě. Prezidentova dcera na smrti Nely neměla zájem. 

Vůbec je s podivem, jak ti psychopati kladou důraz na formu, neudělají nic 

jeden pro druhého. Je Nela v ohrožení? Ten starší policajt tvrdil, že ano. Že 

Vincent není v likvidaci nepohodlných lidí žádný nováček. Martin sundal nohy 

ze stolu a připojil se do centrální evidence. 
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Procházel jednu fotku za druhou, jeden případ vraždy za druhým. Stále na to 

nemohl přijít. Co má Vincent za škraloup? Tlusťoučký IT pracovník, PR výrobce 

legendy pro Šéfa? Co to je? Šéf by přece neriskoval spojení svého jména 

s vrahem. Mohl by se zeptat Nely. Zkusí na to jít jinak, přítel google pomůže. 

Vytáhl si Neliny reportáže se slůvkem smrt. Pečlivě si přečetl, co se objevilo 

v tisku, koukl na záznam ve zprávách. Až pak sáhl do archívu a spojil je. Některé 

spojoval markant nějakého podivného náboženství. Hledal další podobné zabití, 

vraždy, vyřešené případy i pomníky. 16 tváří, 16 mrtvých a pohřešovaných, u 

kterých bylo podezření na účast lidí v maskách.  

Co teď s tím a co s tím má Vincent? Nebo dokonce Šéf? Může to být Šéfova 

„armáda“. Skupina lidí, která likviduje a usměrňuje nepohodlné. Jedna věc ho 

překvapila. V roce 1990 byl vyšetřován pan De Urbain. Rendyho děd. Tenrát 

někdo oddělal bývalého bachaře z komunistického lágru. Svědci mluvili o lidech 

v maskách a popis byl až neuvěřitelně shodný. Martin se dostal do flow. 

Probudil se v něm analytik. Bez ohledu na čas procházel policejní archívy, 

výpovědi, svědectví. Postupně, kousek po kousku, obrázek podivné organizace 

existující nepochybně minimálně dvě desetiletí. Zůstavali za ní mrtví lidé. 

Osobnosti i neznámí z ulice. 
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Vůbec nechápal výběrové schema těch vrahů, jen stále více v sobě zraňoval 

zbytek snu o bezpečném státu. Pochopil, že je to realita, že to existuje a je to 

blízko. Pípnutí mobilu se lekl. Přečetl si vzkaz: „Je čas. Za hodinu u mě 

v kanceláři! Buď přesný a ozbrojený!“ 

Šéf uložil telefon do kapsy obleku. Už je to déle než pět minut. Nervózně 

poklepal prsty o předloktí. V místnosti bylo stále větší horko. Nebo se mu to jen 

zdálo? Být takový kousek od koruny a stále jen čekat. Otevřely se dveře do 

prezidentovy ložnice. Jeden z mužů ochranky na něj kývl, teď je to jeho čas.  

Sevřel se mu žaludek. Úplně se mu udělalo zle, málem se napětím pozvracel. 

Pohnul se. Oči všech lidí v pokoji ho pozorně sledovaly. Jako by si ho měřili.  

Bude to skutečný nový ŠÉF. Dveře zaklaply, smrt a umírající člověk mají zvláštní 

pach, jakoby nasládlý. V šeru se rychle zorientoval. U postele stála židle, v rohu 

pokoje ten podivný chlápek v manžestrákách. V posteli Veterán. Zničený, 

nemocný, unavený. Kdysi se ho bál. Proč? Nic z něj nezbylo! Šéf málem pocítil 

lítost nad tím starcem. Udusil ji v sobě. Měl pocit lva, který se chystá převzít 

území na smrt nemocného krále. Opovržení nad lidskou troskou a strach, že 

takto jednou dopadne sám. Muž z lůžka ukázal na židli. Šéf poslušně udělal pár 

kroků a posadil se. Teď cítil pach smrti skutečně blízko. „Pozval jsem tě, abych ti 

odevzdal tuto zem. Je na to čas.“ Veterán se snažil najít hrdost a tón hlasu 

státníka. Šéf ho zvednutím ruky zarazil. „Pane prezidente, nejsme sami.“ Byl 

nervózní z přítomnosti někoho třetího. To, co bude sděleno, nesnese další uši.  

Veterán se s námahou usmál. „To je v pořádku, ten muž je pastor a doprovodí 

mě. Naše věci ho nezajímají.“ Šéf jen nesouhlasně zavrtěl hlavou. „Neznám 

člověka, kterého nezajímá moc a peníze.“ Veterán se nadzvedl na lokty, pokusil 

se o panovačný tón. „Neodporuj mi nebo nestihnu vše, co ti chci říct!“  

S námahou se zhroutil na polštář, přerývaně dýchal. Není tady jediný doktor, až 

teď došlo Šéfovi. Veterán nechtěl bojovat o další den. Chtěl si sám rozhodnout, 

kdy odejde. Bez dlouhých nedůstojných hodin umírání, kdy jsi napojen na 

přístroje, musíš si nechat utírat zadek. Věděl, že nemá sebemenší naději. A 

proto zvolil krátkou hrdou cestu. Šéf v sobě nalezl něco jako úctu k důstojnému 

odchodu. „Dobře pane prezidente, naslouchám.“ „Předávám ti tuto zem 

celkem v pořádku. V daleko větším, než jsem ji obdržel po občanském fóru já!  
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Havel nebyl špatný chlap, ale ničemu nerozuměl, neuměl si dělat přátele. Byl 

jak operní subreta. Měl spoustu ctitelů, kteří mu tleskali, ale neměl žádnou 

moc! Posral by to tady komplet. Prodal by zem Amíkům v zájmu demokracie, té 

nejblbější možné ideologie. Měl jen svou naivitu a svou Dášu. Obojí mu zůstalo 

do smrti a obojí nemělo pro tuto zem valnou hodnotu.“ V hlase bylo najednou 

znát jistotu. „Ti dva Asiati venku budou tví poradci směrem k východu. Pokud ti 

mohu doporučit, chval jejich zem veřejně! Je to pro ně důležitější, než peníze. 

Pokud jednoho dne zmizí a nahradí je někdo jiný, nediv se, ber to jako fakt! A 

zvykni si na něj! Církev. Je jich tam za dveřmi asi dost, že jo. Dostali slíbené, co 

chtěli. Neměl jsem možnost bránit se. Seber jim, co půjde zpět. Zdaň jim to, 

nedej jim odpočinout. Nesmíš jim předat skutečnou moc. Jim ne! Jsme národ 

ateistů, to ti to usnadní.“ Vetrán mluvil s přestávkami dalších dvacet minut. 

Odcházel z něj život i páchnocí plyny. Šéf to bral jako daň za žezlo, které 

převezme. Ten muž, prý pastor, stál nezúčastněn čelem k oknu. Nevěnoval jim 

žádnou pozornost. Ani když mluvili o machinacích ČNB o ožebračování a 

obrovskému bohatnutí prostřednictvím řízené inflace. Jako by byl z jiného 

světa, jako by se ho nic nedotýkalo. Veterán dělal stále delší pauzy. Bojoval. 
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S koncem hovoru přicházela definitivní smrt. Každým dalším slovem se snažil 

udržet život. Už dál nemohl. Posledních několik slov. „Postarej se o mou dceru, 

to je tvá povinnost! A teď už běž, tady mi nejsi k ničemu. Běž k sobě do 

kanceláře a počkej! Posral se před tebou ten, kdo k tobě přijde. Toho máš teď 

pod kontrolou. A nevěř, že někdo nepřišel projevit úctu, protože nevěděl! Ten 

se tě nebojí, odpoj ho od moci a zdrojů. O penězích, o zdrojích, o moci politika 

je! Okamžitě bych s tebou měnil.“ Poslední pauza, nadechnutí. „Pamatuj na 

smrt, život uteče rychleji, než si myslíš!“ Prezident k němu s námahou napřáhl 

ruku. Tentokrát ji Šéf nestiskl, ale políbil její hřbet. Poslední projev úcty! 

Když se na liště všech televizí v domácnostech objevilo oznámení: Prezident 

České republiky zemřel, nastala absurdní situace. Starý muž stále ještě žil. Žil 

fyzicky, dýchal. A přitom byl mrtvý. Pro média, pro mocné. Umřel ve chvíli, kdy 

Šéf vyšel z jeho ložnice, když předal svou skutečnou moc. Okamžitě se rozjela 

jednání, kdo ho nahradí jako tvář na nové známky. Šéf byl první vyvolený. 

Nechal si čas na rozmyšlenou. Vidět svou tvář na každé obálce bylo splněním 

jeho klukovských snů, nejvíc co mohl dokázat. Jenže cesta byla složitější, než 

dřív, když volila sněmovna. Přímá volba znamenala zalíbit se plebsu a tedy 

zašpinit si boty! Potřebuje to? Chce to už dnes? 
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Řídit věci z pozadí má své mocné kouzlo. Zůstane mu ještě kousek života. Jeho 

Audi projela bránou bez zastavení. Mezi novináři nastal rozruch, prominenti 

odcházejí, prezident už musel umřít. Je po všem, král umřel ať žje král. Zem 

bude volit nového muže do čela státu. A tak se tato zpráva dostala do světa, 

začala žít svým vlastním životem. Nela udělala repotáž. Vědoucím 

profesionálním hlasem vyprávěla o posledních minutách státníka. Vyhlížela 

Rendyho ráno. Hned po příjezdu ho zahlédla v parku zámku. Zavolala mu na 

telefon, nechala vzkaz. 

Byl přímo u toho, to byl její trumf. Pár dní na tom přežije! V ten moment Rendy 

seděl na židli hned vedle postele. Za posledních pár hodin poznal křehkou 

podstatu toho muže. Překonal stařeckou zatrpklost a zůstal jen chlap na konci 

svých sil. Povídali si o Bohu, o naději, kterou mu dává pokání, víru ve věčný 

život v nebi. Stařec se dlouho zastavil u odpuštění. To sám neuměl. Jako 

policista se v několika obměnách ptal na totéž. „Opravdu stačí, když se teď 

těsně před smrtí obrátí a vše zlé bude Bohem odpuštěno?“ 

Tak moc chtěl získat jistotu odpuštění, až ho Rendymu bylo líto. „Odpuštění 

souvisí s vírou, pane prezidente. Věřte v něj a dostane se vám ho!“ Byla to 

jediná věc, na kterou se starý muž upnul. Jeho naděje pro další okamžiky, jediná 

otázka. „Bude mi odpuštěno?“  Rendy mu odcitoval Bibli. Kdo vůbec jsi, že 

soudíš cizího služebníka? 

Před svým vlastním pánem obstojí, či selže. A on obstojí - Pán jej dokáže 

podepřít! Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. 

Každýať je přesvědčen o vlastním názoru. Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo jí, 

jíPánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu. Nikdo z nástotiž 

nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá.  

Žijeme-li, žijeme Pánu ; umíráme-li, umíráme Pánu. Ať už tedy žijeme či 

umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl 

Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš 

svým bratrem? Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je 

psáno:„Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou pokleknea 

každý jazyk se vyzná Bohu.“Dnes už nesoudíte jiné, dnes odejdete k Bohu. Starý 

muž nabídl Rendymu ruku, ten ji uchopil. „Mám jen strach o dceru, příteli. 

Odcházím, nechte ji prosím zavolat. 



341 
 
 

 

“ Odmlčel se, z ničeho nic se v tváři odcházejícího muže objevil náznak úsměvu. 

Veterán s posledními nádechy promluvil. „Neřekl jsem tomu chudákovi jednu 

důležitou věc. 

Myslím, tomu nejmocnějšímu chudákovi v této zemi, Šéfovi,“ rozesmál se nad 

jedním ze svých posledních bonmotů. Pár desítek sekund ho zachvátil kašel. 

Uklidnil se nabral sil. „Neřekl jsem mu, že všechno je to pitomost. Že je jen 

největší kunda mezi kundami, které nikdo nepotřebuje ke štěstí.“ To byla 

poslední slova, než prezident skonal. Rendymu zněla ještě dlouho v hlavě.  

Prezident politik prohlásil jako svou poslední větu, že politiky nikdo 

nepotřebuje. „Kunda mezi kundama, které nikdo nepotřebuje.“ Co naplat Každý 

strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trníse nesbírají fíky a z bodláčí se 

nesklízejí hrozny. 

Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze 

zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku! 
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„Pojedeme se podívat do servisu?“ Webr držel v ruce časový harmonogram. 

„Můžeme zjistit, jak moc s tím praštil Pít,“ souhlasil Rony. „Pokecat s Márou. 

Zkusím ho přesvědčit, aby se mnou do toho sedl. Je blbost, aby zdrhl za oceán 

jen proto, že je čtyřprocentní.“ „Jo, buzna. Nikdy se mi nelíbilo, že s ním sedáš! 

Vyber si někoho lepšího.“ Ronymu se nechtělo vést rozhovor na toto téma. 

Názor otce znal a byl mu víceméně jedno. „Kdy bude v servisu první auto, za 

hodinu a půl. Dvě auta a pojedem.“ Stáli mezi desítkami diváků v odbočce do 

pravé sedm mezi ploty, rychlý nálet, brzdy, odbočit a rychle pryč! „Je čas jít. 

Dáme si u Bosse kafe.“ Auto stálo asi dvěstě metrů spořádaně podél silnice. 

Krásná procházka slunečným dnem. Viděl ho z dálky, měl to auto vlastně rád. 

Bez klíče otevřel dveře Audi RS6, pohodlně se usadil do kožených sedáků. Na 

přístrojovce v držáku měl studené ranní kafe. Dopil ho. Počkal na otce, až 

vyprázdní svůj močový měchýř, až se posadí. Opřel se, zmáčkl tlačítko start. 

Velký motor naskočil okamžitě, jeho nádherný zvuk přehlušilo rádio. Rony už už 

ho chtěl ztlumit. „Prezident České republiky zemřel. Bude vyhlášen státní 

smutek.“ Mlčky naslouchal zpravodajství. Přeladil stanice, aby se dozvěděl víc. 

Jen stále stejná věta. Někteří politologové už spekulovali nad tím, kdo úřad 

převezme. „Mrchožroutů je dost,“ zašklenbil se jeho otec. Rony byl bledý jako 

stěna. Vnitřní instinkt ho varoval. Něco je na tom všem zlé, něco je smrtelně 

nebezpečné! „Šéf si bude dělat, co chce. 
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 To jsme mu ty prachy sebrali za minutu dvanáct!“ Prohlásil jeho otec. Ano, to 

je ono! Šéf si bude dělat, co chce. Bez jeho vědomí se tady nepohne ani stonek 

řepky! Jen blázen by si mohl myslet, že ho může nasrat a dál spokojeně žít! Znal 

jeho důslednost. Kam obrátil pohled, tam zůstala spálená země a na dveřích 

policejní nebo žluté exekuční pásky! Nemůže zůstat v této zemi, pokud mu 

ukradl prachy! Ronymu se bolestivě sevřel žaludek. Ano, to je ono, musím mu 

je okamžitě vrátit. Musím vyrazit do Prahy, poklonit se a doufat, že mě přijme! 

„Sereme na servis, musím okamžitě do Prahy. A ty zalezeš někam, nebudes 

vystrkovat nos.“ Starý Webr se na něj nedůvěřivě podíval. „Do Prahy? Co tam 

budeš dělat?“ „Vrátím Šéfovi ty prachy, nevidím jinou možnost.“ „Ne, to ne! To 

opravdu ne!“ Webr bouchl do přístrojové desky pěstí. „Vypadneme odsud 

někam ven, do Thajska. Jsou tam laciné kurvy. Za ty prachy můžeme žít, kde 

budeme chtít!“ I to byla možnost. Rony uvažoval je krátce. Ne! Žít venku na 

útěku je drahé! Útěk není řešení. Neznám nikoho, kdo to dokázal. I Hrdina se 

vrátil a radši si šel doprovolně sednout. „Nemůžeme žít na útěku, otče, dohnalo 

by nás to!“ „Mám archív, nikdo nás tady nebude chtít zpátky!“ Webr si 

nedokázal připustit, že ten jackpot, který včera přivezli, dnes vrátí zpět. 
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Přece musí být jiná možnost. Kousek za Šternberkem, na horizontu, Rony 

odstavil auto, zapnul výstražáky. Promluvil velmi tiše. „Otče, jiná možnost není. 

Vezmu ty prachy a odvezu mu je. Spolehnu se na toho plukase, že mě podrží, že 

mi přikryje záda. Že je tak blízko Šéfovi, aby mě nenechal zavřít nebo oddělat 

jako chudáka Patricka. Nemůžu mu zavolat, abych mu řekl, že přijedu. I to by 

bylo neopatrné. Prostě se tam dostavím a uvidí se! Teď je podstatné přežít. 

Neutečeš, neschováš se. Políbím Šéfovi ruku i prdel nebo podpatek bot. 

Rozumíš? Není jiná možnost. Budu doufat, že najde nějakou možnost, jak mě 

využít.“ Webr mlčel, ruce zaťaté v pěst. „Můžeme vypadnout do Austrálie 

s Márou?“ Rony se na něho podíval chladným pohledem, to není dost daleko! 

„Udělám, co musím. 

 Jedeme domů. Vezmu ty prachy, všechny prachy rozumíš! A odvezu je do 

Prahy. Budu doufat, že D1 projedu rychle, tak rychle jak to jen bude možné. 

Vlezu Šéfovi do prdele a počkám tam, než mi řekne, co mám dělat. To je jediné 

bezpečné místo!“ Vypnul výstražné blinkry, mrkl do zrcátka. Plný plyn je oba 

zamáčkl do sedáku.  
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Zámek v Lánech jako by osiřel. Předpokoj prezidentovy ložnice je prázdný. 

Koroner dal pokyn a dva nóbl havrani zabalili do luxusní zdobené rakve to, co 

zbylo z kdysi mocného muže. Nikým nepovšimnut se zámeckým parkem 

s báglem na zádech šoural Rendy. Ještě stále se modlil za duši toho muže. Ještě 

stále nedokázal vytěsnit ten výraz hrůzy v obličeji Vetrána pár sekund před 

posledním nadechnutím. Až s posledním nadechnutím se dostavila v tváři úleva 

a usmíření. Rendy to čekal dřív. Čekal, že dojde k odpuštění a bude moci ještě 

sdělit Vetránovi pár slov. Že si bude moci vychutnat vítězství pana Ježíše nad 

zlem. Opakoval si slova, která četl před dávnými dny. Nepatříme noci ani tmě!  

Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. 7Spáči spí v noci, v 

noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si 

pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. 9Bůh přece pro nás nemá hněv, ale 

záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, 10který za nás zemřel, abychom - ať 

už bdíme nebo spíme - žili společně s ním. Prošel bránou. 

Mezi několika reportéry zahlédl Nelu. Mávl jí na pozdrav. Okamžitě k němu 

vyrazila, sledována závistně nechápajícími pohledy ostatních paparazzi. 
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Políbila Rendyho na obě tváře, dlouho mu visela kolem krku. Tím dávala 

kolegům najevo, jak je jejich vztah důvěrný. Samička si značila teritorium svou 

vůní. Poodstoupila. Řekneš mi Rendy, co se tam dělo? Byl jsi v pokoji 

prezidenta? Když …“ nedokončila větu. Rendyho pohled ji donutil ke studu. 

„Zesnul v klidu a smířen s Bohem, Nelo.“ Jako by ji přejela smrt, jako by se 

vrátila její lidskost. „Děkuji Rendy, promiň. Je to moje práce.“ Ještě jednou ho 

políbila na tvář. Mávla na svého kameramana připraveného k exkluzivní 

reportáži. „Jedeme zpět, tady už se nic nestane.“ Nevšímala si výsměchu v očích 

kolegů ani sprostých slov toho fracka s kamerou.  

Rendy od ní odcházel klidný a svobodný. Šouravým krokem, s báglem na 

zádech. Dívala se za ním a záviděla mu jeho svobodu. Jeho život, kde 

nerozhodují peníze ani sláva, ani nutnost plnit přání psychotických nadřízených, 

pro které je jediná alfa a omega sledovanost. Množství lidí, kteří ten duševní 

odpad, to svinstvo reportáže dostanou do hlavy. Zpoza závěsu jednoho z oken 

se na tu scénu dívali Vincent s Kateřinou. Na její tváři nebyl znát smutek dcery. 

V hlase měla jen a pouze nenávist. „Dnes, ještě dnes je zabij oba, Vincente! 

Musí zmizet! Ta reportérka je nebezpečná a ten pastor urazil Abaddona. 
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Duše mého otce mu byla slíbena a nedostal ji! Je hladový, Vincente, ti dva ho 

musí svou smrtí nasytit!“ Grand kontur neodpověděl. Kateřina mu nebyla 

rovna. Možná v tom lidském světě spolu mohli najít společnou řeč, v tom 

duchovním byl on její vládce. Jen on rozhodoval o životě a smrti.  

Věděl, že jediné co může smýt urážku jeho temného pána, je smrt odpadlíka a 

pastora Rendyho De Urbain. Mimo hlavní cestu, na polňačce, kousek od zadní 

branky obory ho čekal jeho kontur. Přímý osobní sluha v Legii, postarší policista 

s prošedivělou hlavou. Bez odpovědi se vzdálil. Sešel schody pro služebnictvo a 

vyšel zadní brankou. Padesát metrů před sebou zahlédl odstavenou Škodu 

Octavia, stříbrnou a nenápadnou. Jen pár kroků, něco ho zapálilo na krku. Ucítil 

prudkou bolest, kdy se mu struna vedená silným párem rukou zařezávala do 

hrdla. Jen pár sekund se vzpínal smrti. Jen pár sekund bojoval o život, než to 

vzdal a propadal se do černého děsivého jícnu. Tam někde v temnu je jeho 

pán…… Povolil obsah střev i močového měchýře. Prošedivělý policista povolil 

sevření. Tělo nechal dopadnout na zem, strunu s dřevěnými držadly na konci si 

schoval do kapsy. Kolem se začal nést nepříjemný zápach. Klidným krokem 

došel ke kombikové oktávce, vytáhl z ní velký černý pytel na zip. 
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Několika prudkými pohyby ho rozbalil. Otevřel zip, vložil do něj mrtvolu. Přes 

igelit ten smrad nepůjde. Ještě než zatáhl zip, sundal mrtvému Grand konturovi 

z ruky prsten. Hrubě a bez úcty mu zlomil opuchlý prst! Neforemný balík 

pohodil do kufru kombikové Octavie. Pohodlně se usadil, vytočil telefonní číslo. 

„Pane plukovníku, já mám splněno.“ víc nebylo třeba říkat. Uzavřeli dohodu 

podáním ruky. Zítra nastupuje na policejní prezidium. Martin spokojeně 

pokýval hlavou. Usekl další hlavu sani. Nedokázal se přinutit, aby odsekl i tu 

třetí. Aby se zbavil prezidentovy dcery, na to bude potřeba čas. Teď je potřeba 

splnit úkoly, které mu zadal Šéf. Vytočil jedno ze dvou mobilních čísel 

asistentek. „Ihned zařiďte catering do poslanecké kanceláře.“ Nic víc nebylo 

třeba zdůrazňovat. Obě asistentky už jedou na svá místa, po cestě snadno 

vytelefonují vše potřebné. Šéf dával pokyny do služebního telefonu ve svém 

Audi a Martin je přenášel na výkonnou sílu! Tak to teď bude muset být. Šéfuv 

svět se vzdálí od ostatních, jak to jen bude možné. Zítra už nebude policajtem. 

Na jeho místo nastoupí ten prošedivělý chlap. On bude poradce pana poslance, 

bude stát vedle něj a za jeho křeslem. I proto musel zmizet Vincent, ten by to 

nikdy nepřipustil. Trochu se obával, až to sdělí Šéfovi. Čekala ho slušná kariéra 

na kluka ze Sudet. Už nikdy nebude muset zmáčknout spoušť a dokáže ochránit 

své lidi pouhým příkazem. Má svého střelce, onoho šedivého chlapa. Je 

v samém epicentru dění a takové lidi bude potřebovat. 
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V nohách mám mravence a na prdeli vlka. Sedíme už víc než dvě hodiny na téže 

mezi. Kluci z doprovodu už auto postavili na čtyři kola. Díly si přinesli v ruce, 

velmi zručně demontovali vše špatné a připevnili nové díly. Je to jako život. 

Pokud něco selže, musí to být nahrazeno! Boss je třída. Sedí teď na zahradě 

domorodce, kterému naše upadlé kolo zdemolovalo plot a popíjí spolu slivovici 

nebo nějakou sudetskou náhražku oné čiré tekutiny. Už zase projel Guťák a za 

ním nás čeká ne víc než deset aut. Pak se převlečem, sbalíme a jedeme domů. 

Doprovody stojí vzdušnou čarou asi kilometr od nás. Nechci porušit status 

uzavřené trati, tu chvilku ještě vydržíme. Dívám se z jednoho na druhého Tibi, 

Banán, Míla, Durex, Boss. Rodina několik dlouhých let. O každém vím téměř 

všechno, jako o vlastním bráchovi. Možná víc, svého bráchu jsem v poslední 

době moc neviděl. Škoda! Zaslechnu vytočený motor Hondy. Odhadem to drží 

déle než ostatní, odstavení, zasyčení brzd. „Kurva kluci, ten půjde!“ Tibi doplní 

„Po rypáku do zahrady!“ Auto, v ten moment už neřízené, s dvěma pasažéry letí 

z meze ven. Sebere zbytek plotu a zastaví se zabořené do skleníku z lahví, 

nějakých sto metrů pod silnicí. Rychlým krokem spěchám na místo havárie. 

Uvnitř auta vidím pohyb. Jo, bude to dobré, zvolním. „Jsou v pohodě, lezou 

ven,“ hlásím Márovi, kterému přece jen trvalo déle, než rozhýbal ztvrdlé nohy. 

Chudák stařík měl z jejich způsobu parkování šok. Ještě před chviličkou popíjel a 

klábosil se šéfem. V druhém okamžiku běžel s holí nad hlavou k posádce Hondy. 

Ti kluci měli špatný den. Nejen že budou platit Sparow teamu škody, ale dostali 

naloženo holí šikovného staříka. Pár ran schytalo i nebohé auto. Taškařice 

trvala několik minut. Až Bossovi se toho starého pána podařilo nepatrně 

uklidnit. To už byl na trati otevírák a svoz výsledků. Nejvyšší čas se sbalit a 

zvednout kotvy. Z domu se vybatolila kulaťoučká babička v šátku. Zkušeným 

okem přehlédla tu spoušť. „Chlapci, vy jste nám to tady vyvedli. To děda nedá 

dohromady, měli byste si udělat brigádu. Jo, a dědo, náš pan prezident umřel.“ 

„Co se stalo?“ zeptal se oslovený. „Že náš pan prezident umřel, teď to psali 

v televizi.“ „Škoda ho, byl to dobrý prezident,“ poklepe stařík hůlkou. Rendy 

tam jel přesně na čas, doprovodil Veterána na onen svět. V duchu se 

Veteránovi omluvím, o mrtvých jen dobře. Rally bude ukončena bez 

slavnostního ceremoniálu, celá zem má tři dny státní smutek. Auto je naloženo, 

drncáme se po hrbaté silnici mezi poli. Vlastně jsem o nic nepřišel, všechno je 

tak, jak má být. Ten chlap za to nestál. I tak kluci co dnes bojovali a nasazovali 

krky v lesích v okolí Šternberka, dostanou poháry v tichosti, bez potlesku. 
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Kluci čtou konečné výsledky. Odložka má smůlu i mladej Martin. Odvedli 

dobrou práci, utratili balík peněz, potěšili spousty diváků a škopky si seberou 

v klidu bez potlesku. Je to divnej, blbej, svět, kde se klaníme funkci ne odvaze a 

moudrosti člověka. Kdyby šlo skutečno o to, kdo je kdo, po Veteránovi by 

zřejmě neštěkl pes. Za svůj život stihl urazit a znemožnit desítky lidí. Byl to 

takový jeho koníček. Kdyby byl svět spravedlivý, Mára by teď seděl v továrním 

týmu. Bez ohledu na svou orientaci.  A já, co zasloužím já. Promarnil jsem nebo 

využil posledních deset let. Cizí se hodnotí snadno i odsuzují, s vlastním životem 

je to horší. Na chvilku zavřu oči, nějak se mi nechce koukat z okna ven. 

Martin stále čeká na příjezd asistentek a Šéfa. Neměl to sem daleko. V klidu 

v křesle, nohu přes nohu. Zaslechl kroky, postavil se. Podmračený Šéf vešel do 

místnosti. Okamžitě se mu rozzářil úsměv, když zjistil, že je v ní Martin sám. Ten 

se uklonil. „Dobrý den, pane poslanče,“ věděl, že to tak má být. Šéf ho chytil za 

obě paže. „Martine, dnes se pro nás změnil svět. Žádám vás o věrnost. O slib, že 

budete pracovat jen pro mě. Neúnavně a bez oddechu! Jste ochoten přijmout 

mé přátelství a mé slovo jako zákon?“ Martin odpověděl jedním slovem. „Ano.“ 

Na chodbě se rozezněl klapot podpatků asistentek. 
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„Zůstaneš tady, mezi příchozími, naslouchej a dívej se, já jdu k sobě.“ Přijímací 

pokoj se začal poznenáhlu plnit příchozími. Každý z nich odevzdal vizitku 

asistentce a byl vyzván k trpělivosti. Většina čekala s vážnou tváří. Doufali, že 

budou co nejdřív na řadě. Každý chtěl být ten, který půjde k Šéfovi, prokáže 

úctu a zajistí si své postavení nebo alespoň naději na příjem ze státní kasy. Dva 

drobní Asiaté byli vpuštěni první. Šéf jim poděkoval za přízeň lidu jejich země a 

požádal je, ať jsou mu dobrými přáteli a poradci. Pozval je na raut. Zdvořile ho 

odmítli, jedou zpět na své velvyslanectví vyřídit pozdrav. Až pak přišli na řadu 

oficiální podílníci demokratické moci. Ruku v ruce vešel do pracovny předseda 

Senátu a předseda Poslanecké sněmovny. V televizi a před lidem nesmiřitelní 

protivníci si teď dávali s úsměvem přednost ve dveřích. Usadili se pohodlně do 

křesel. Dalších deset minut hovořil Šéf. Jednal s nimi jako s malými žáčky, bez 

špetky přehnaného respektu. Řekl jim, jak to bude dál a propustil je spokojen. 

Chtěl je tady mít oba. A oba je současně pokořit i zavázat si je. Jist si tím, že se 

mu nepostaví v budoucnu společně na odpor. Další na řadě byl prezident 

jednoho tradičního fotbalového klubu, velmi přátelsky se pozdravili. Šéf přijal 

bezplatný sky box a pozvání na zahraniční zápasy. Vše na náklady klubu. Martin 

v druhé místnosti zatím pozoroval čilý ruch. 
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Mladší z asistentek na něho mávla, máte jít vedle. Fotbalový boss ještě stále 

seděl na židli před Šéfovým psacím stolem. S Martinovým příchodem 

překvapeně zmlkl. „To je můj poradce, bude s vámi jednat mým jménem,“ 

ukázal Šéf pohybem ruky na Martina. Pokud vy budete něco potřebovat, 

obrátíte se taky na něj. Pokynul Martinovi, ať si stoupne za jeho křeslo. Ten 

večer slyšel Martin tuto větu ještě několikrát. On bude ten, kdo bude sdělovat 

požadavky a vyžadovat plnění, to byla změna. Mezi Šéfem a ostatním světem 

bude stát on jako zeď. 

Bylo kolem čtvrté odpolední, když se Šéf po shlédnutí jména nově příchozího 

zachmuřil. Počkal, až budou sami. Martine, je tu Ronald Webr. Ten člověk mě 

okradl a dosti nasral! Co s ním?“ „Nechte ho mluvit, přijměte ho a rozhodnete 

se.“ „Ano, ale až později. Volala mi na mobil opakovaně prezidentova dcera.“ 

„Nechám Vás to vyřídit o samotě,“ měl se k odchodu Martin. „Ne, zůstaň, ty 

musíš vědět!“ Vytočil předvolbu. „Ano Katko, slyším vás.“ Martin nerozuměl 

slovům ženy na druhém konci linky. Jen tón hlasu a afektovaný akcent dokázal 

vyčíst. „Ne Katko, budete přidělena k diplomatickému sboru, jako zvláštní 

pověřenkyně. To bude vaše nová role!“ 
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Trpělivě naslouchal ještě několik sekund mladé ženě. „Mé rozhodnutí je 

konečné, nashledanou!“ Odložil mobil. „Je nalitá nebo sjetá. Už ji nechci vidět, 

Martine!“ Podíval se mu do očí. „Ale nemusíte být tak důkladný jako u 

Vincenta. Nechte ji odjet, ale ať zůstane co nejdéle mimo. Návrat nežádoucí. 

Tak a teď se podíváme na mladého Webra,“ skoro vesele se opřel o opěradlo 

bohatě polstrovaného křesla……  
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