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„Nu, příteli,“ prohodil vysoký muž a zastavil se, „Pohleďte, jaký skvost 
tu stojí půlstoletí ladem…“ Otočil se k tlouštíkovi a povytáhl hustá černá 
obočí. Mužík vypadal, jak kdyby právě zdolal dlouhou pouť rozpálenou 
Saharou. „Měl byste více trénovat své srdce a nedopřávat si nadbytek 
bůčku, pane správče…“ dodal dobromyslně. 
Jo, to se řekne, …plahočit se přes celé město a touhle pustinou, kde ani nevíme, co 
z jakého kouta může vybafnout…  

Správce byl rozladěný, 
ale úpěnlivě se snažil 
nedávat to příliš najevo. 
Šlo by to přece proti 
zájmům města. Konečně 
šance zbavit se 
obrovského tajemného 
pozemku s ještě 
tajuplnějším a strach 
budícím domem. Před 
nimi jakoby z trávy a 

křoví vyrostlá, tyčila se jednopatrová budova postavená v empírovém 
slohu. Mohutné vystupující trojúhelníkové průčelí bylo podepřeno čtyřmi 
ozdobnými sloupy a mezi nimi o sobě dávalo tušit široké, ale nízké 
schodiště zarostlé změtí bujných rostlin. Původně byl dům snad bílý, ale 
dlouholeté ponechání řádění přírody vykonalo své. Omítka byla zašedlá 
a hojně opadaná, okenice obrovských oken v přízemí oprýskané a skla 
povětšinou rozbitá. Jako by se jim paprsky prasklin šklebily v ústrety.                                              
 

♥♥♥ 

„Asi mě už počítáš mezi ně,“ prohodil najednou povzneseně a na tváři se 
mu objevil blazeovaný výraz intelektuála, přesně ten, na který byl 
posledních dvacet let jejich přátelství Radek zvyklý. Po mžiku, kdy trochu 
zpokorněl a možná si i uvědomil, která bije, nezůstala ani pára. Ještě před 
několika málo lety by Radka vůbec nenapadlo, že by mohl přijít s touto 
poněkud ošemetnou záležitostí za svým nejlepším kamarádem a vydávat 
ji za pomoc. Práci striktně odděloval od soukromí. Čím se opravdu 
zabývá, aby nejdříve vytvořil a pak hlavně udržel rodině vysoký 
standard, nevěděl téměř nikdo. Prostě podnikal. Nákup zboží za účelem 
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jeho dalšího prodeje a podobné obory v režimu činnosti volné. Záběr jako 
hrom, kam se dá schovat lecos. Prakticky vše, čím krásné a náročné 
manželce a dvěma dospívajícím dítkům pravidelně a spolehlivě zavíral 
ústa. Mlčel. Co na tu poznámku říct? Nakonec to nebyla otázka, jen suché 
konstatování inteligentního chlapa, který i bez důkladné analýzy ví, že je 
v koncích. Ba ne, Tomáš chlap nikdy nebyl. Kdyby byl, dneska by tu spolu 
seděli za úplně jiných okolností. Přesto jejich kamarádství až na pár trhlin 
trvá třicet let. Téměř na měsíc přesně. Dá mu tedy dárek, pokud to může 
tak nazvat. Poslední. 
 

♥♥♥ 

Zachránil mu krk, to je pravda. Bylo to v dobách, kdy Radek sice už byl 
ženatý, dokonce měl obě děti, ale ošklivě ujel. Jednal tenkrát jako bez 
mozku, když se zapletl s paničkou muže, který ovládal gang olejářů 
celého kraje. Ksindl bez morálky i skrupulí si běžně na nepohodlné lidi 
najímal killery. Ještě teď mu běhá mráz po zádech, když si na to 
vzpomene. Po té hrůze mu poprvé začalo docházet, že moc a peníze, byť 
smradlavé a někdy zbarvené doruda, jedno jsou. Odešel z té události 
důkladně poučen, že koupit lze všechno, svobodu i spravedlnost. 
Manželka toho gangstera byla sice hloupá, ale krásná a sexy, až srdce 
usedalo. Prostě neodolal. Co víc, cítil z té výzvy adrenalin a nebezpečí ho 
rajcovalo. Pár schůzek si odbyli relativně bez potíží. Radek se domníval, 
že dosáhne svého a rychle na ni zapomene. Stal se však pravý opak. 
Vzrušovala ho čím dál víc, a kromě toho zjistil, že s její hloupostí to není 
zas tak tragické, což byl milý bonus. Měli domluvené další rande na jistém 
tajném místě, když za ním hodinu před schůzkou přiběhl Tomáš s očima 
navrch hlavy. Byl jediný, kdo o jeho aférce věděl, aspoň si to dosud myslel. 
Zadýchaně mu objasnil, že strká hlavu do oprátky. Úplně náhodně (Radek 
vlastně nikdy nezjistil, zda to skutečně náhoda byla) se totiž potkal 
s bývalým spolužákem z gymplu a zašli na pivo, aby si pokecali. Jak šla 
řeč, co kdo dělá, spolužák se pochlubil, že coby právník zajišťuje pro pana 
X delikátní záležitosti. Důvěrně, jako člověku na hony vzdálenému 
zločineckému podsvětí mu svěřil, že šéfa momentálně nejvíc žere 
začínající románek mezi jeho paní a jakýmsi nýmandem bez minulosti i 
budoucnosti a asi tak za dvě hodinky tomu udělá přítrž, pokud se 
prokáže, že se jeho informátoři nezmýlili. Tomášovi během hovoru rychle 
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docvaklo, že je to Radek, kdo v tom ošklivě lítá. Ale dokázal si zachovat 
poker face, i když mu Libor zaujatě líčil, co toho neřáda čeká. Jakmile se 
rozloučili, běžel k němu zabránit katastrofě. 
 

♥♥♥ 

Zděsila se, jak přesným vyjadřovacím prostředkem dokáže hudba být, 
vloží-li člověk do každého tónu emoci. Dokonce i dítě. Jestlipak to umí 
zahrát celé? Přiznala si, že to vlastně neví. Jako ranní rozcvička nervů však 
oblbující repetice prvních dvou tří minut fungovala dokonale. Zabalila 
namazaný chléb se sýrem a rajčaty do ubrousku a téměř svatokrádežně 
zašustila mikrotenovým sáčkem. Zpočátku klavír zpíval o stesku a lítosti, 
později slyšela výčitky a osočování a teď už z něj bez ostychu prýštil vztek 
a zoufalství. Zase jí vyhrkly slzy jako tolikrát v posledních dnech. Pláč ji 
však přepadal většinou v noci, kdy unavená padla do postele a dolehla na 
ni samota. Pokaždé se přemlouvala, aby nevyskočila a nevytáhla ze 
šuplíku ten cár papíru, který všechno způsobil, a nevsunula ho pod 
polštář. Případně se nevydala obíhat hospody, herny a noční kluby. Zatím 
se vždy ovládla, ale nervy napnuté bezradností, nejistotou, a nakonec i 
ponížením hrozily již brzy rupnout. Zvlášť když se z obýváku ozývá 
tohle. Vsunula svačinu do dceřina školního baťůžku a opatrně zavolala. 
 

♥♥♥ 

Po hodinovém koncertu se styděla kamarádce přiznat, jak je unešená a 
plná dojmů. Připadala si, že dosud žila jen částečně. Tak mocně s ní 
zacloumala nejen hudba. I mladík, který jako by s obrovským koncertním 
křídlem tvořil jedno tělo a přitom vypadal, že se tu objevil omylem. Seděly 
v první řadě a Simona z něj od momentu, kdy se s rukou na hrudi lehce 
uklonil, nespustila oči. Prostě nemohla. Zasněný, až trochu melancholický 
pohled přimhouřených očí a dlouhé tmavé vlasy způsobily, že seděla jako 
zhypnotizovaná. Pak začal hrát a sugestivní tóny klavíru pronikly 
hluboko do jejího nitra. Později se přistihla, že s ním i dýchá a její vlastní 
ruce položené v klíně se chvějí, jako by mu chtěly pomoci. Byla to Vlaďka, 
kdo několikrát zívl vedle ní, a Simona se modlila, aby si jejího nábožného 
zaujetí nevšimla. Klavírista dohrál poslední tón, nechal ho doznít, se 
zavřenýma očima okamžik počkal a vstřebával naprosté ticho. Pak se 
zvedl a zlomil se v pase. Sálem, který byl oproti očekávání obou dívek 



 
5 

celkem zaplněný, se rozlehl nadšený potlesk, někteří lidé dokonce vstali a 
tleskali s rukama nad hlavou. Vlaďka k ní vysílala nechápavé pohledy a 
ona se bála postavit, aby se před ní nezesměšnila. 
 

♥♥♥ 
 

Pohlédla na hodiny. Musí si pospíšit, za hodinu se Kristýnka vrátí ze 
školy. Zatrnulo jí. Uvědomila si, že zbývají pouze dvě části domu, kde se 
mohl diář skrývat, a které doposud svědomitě ignorovala. Tak kde začne? 
Zrak jí mimoděk padl na krabice s ošacením. Nevzal si žádné věci na 
převlečení! Kam sakra mohl zmizet ve starých džínách a bundě, ve které 
by v Praze nešel ani vynést odpadky? Vrhla se k bedně s jeho věcmi a 
spílala si, že ji to nenapadlo dřív. Rychle přehrabovala prádlo, trička, 
ponožky, svetry. Je tu všechno! Je pryč deset dnů, napsal jí, ať ho nehledá 
a nevzal si nic na sebe? Napřímila se a poněkud opožděně ztuhla. Nemůže 
být daleko… nebo. Zavrávorala a cítila, jak jí po zádech přejel mráz. Ano, 
také může být… Ne, to nehrálo. Nic tu nehrálo. Ty dvě věty byly 
důkazem. Tomáš věděl, že neodchází na jedno odpoledne. A ona je 
nejenom zoufale pitomá a nezodpovědná, ale navíc blázen. Tohle měla 
zjistit hned, a ne se utápět v sebelítosti a zklamání. Co se tu proboha děje? 
Pomalu vešla do předsíně. Čtvercová místnost velikosti běžného 
panelákového dětského pokoje. Pohodlné skladiště všeho, co se nikam 
nevejde. S obavami pohlédla ke stěně vedle vchodových dveří a na poklop 
zakrývající schůdky do sklepa. Když se nastěhovali, sotva tam nakoukla. 
Jednou asi po týdnu, když přišla z práce, byl poklop otevřený a slyšela, 
jak tam Tomáš manipuluje s nějakými krámy. 
„Kochám se dědictvím předků,“ zavolal na její dotaz, cože tam vyvádí. 
Dál to neřešila, pokoušela se z dojmů prvních služeb vytvořit objektivní 
obrázek své nové práce v recepci nejlepšího ze tří hotelů v městečku. 
Místo, které sehnala čirou náhodou jako záskok za mateřskou dovolenou. 
Tomáš ostatně za chvíli přišel, ale netvářil se příliš nadšeně, ani sdílně. 

Zalitovala, že se nezeptala, zda tam byl jen tak nebo hledal něco 
konkrétního. 
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♥♥♥ 
 

Zachvátil ji zvláštní morbidní pocit pomíjivosti a nekonečna, že úplně 
zapomněla, proč tu vlastně je a co hledá. Už chtěla přejít k dalším krabicím 
skrývajícím důkazy minulých časů, když si všimla velkého archu 
s potrhanými okraji, pokrytého skvrnami a přeloženého napůl. Sáhla na 
něj dvěma prsty, že si ho přisune blíž. Jakmile s ním pohnula, objevil se 
roh černých kožených desek, který v tom okolí doslova zářil. Má ho! 
Tomášův diář v celé kráse. Zvedla ho a láskyplně oprášila. Prohlédne si 
ho dole, ne v tomhle tísnivém prostředí. Pak se zarazila a vrátila pohledem 
k archu. Byl sice zažloutlý a zašpiněný, ale nebylo na něm smítko prachu. 
Že by on ukrýval nějaké noty? Opatrně ho rozložila a zírala na mapu. 
Nákres byl značně vybledlý a ztrácel se místy v rezavých a šedivých 
skvrnách. Evidentně ho kreslil nějaký amatér asi tesařskou tužkou. Když 
se zorientovala, viděla obrovský čtvercový pozemek, v horní třetině 
patrně půdorys velkého obdélníkového domu. Od něj se rozbíhalo 
několik linek pokrytých značkami různých tvarů, které se opakovaly i 
v nákresu obdélníku. Celé to působilo zmateně a nesrozumitelně. Alespoň 
pro ni. Zvláštní však bylo, že tahy tužkou, které vybledly úplně, nebo byla 
zašpiněné tolik, že nebyly téměř vidět, někdo pečlivě obtáhl. A to docela 
nedávno. Byl to Tomáš? K čemu mu proboha byl tenhle nesrozumitelný 
cár starého papíru? Lhal jí, když tvrdil, že hledá partitury?  
„Mami!“ Trhla sebou. Bože, to už je tolik hodin? Opatrně arch položila, 
popadla diář a zvedla se.  
 
 

♥♥♥ 

Protože to byl Tom, kdo za ním stál jako šedá eminence od onoho 
památného dne, kdy ho učitelka přesadila k tomu „šprťounskýmu 
fouňovi“.  Bylo Tomovou zásluhou, že se Radkovi během tří let zvedl 
prospěch o sto procent, aniž by tím nějak utrpěly jeho svaly a pověst 
kluka, s kterým není radno si to rozházet. Nejenže začal platit za dobrého 
žáka, ale spory hravě urovnával jednou či několika větami všude tam, kde 
dříve bylo nezbytné použít pěsti. Získával přehled a zájmy, o kterých se 
mu dříve ani nesnilo. Jeho rodiče byli obyčejní, v socialistických podnicích 
tvrdě pracující lidé, kteří byli večer rádi, že si po celodenním lopocení 
sednou ke zprávám a televizní inscenaci. Když vyšli s výplatou, táta si 
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k nim otevřel pivo. O víkendu byla maminka ráda, že stihne domácí práce, 
na které během týdne nezbýval čas a táta si v plné míře dopřával jedinou 
libůstku. Zaníceně sledoval všechny sportovní přenosy, které jen režimní 
televize dokázala nabídnout. Své děti, Radek měl ještě mladší sestru 
Veroniku, tedy ponechávali, ať se zabaví, jak umí. Bylo to jednoduché, 
jejich víkendová zábava se řídila podle počasí. Když bylo jen trochu 
snesitelně, patřila dětským hrám špinavá a odpadky zanesená ulice před 
jejich prvorepublikovým činžákem, který v péči OPBH chátral čím dál víc, 
nebo ohyzdné, travou a býlím zarostlé bývalé hřiště v domovním 
vnitrobloku, kde kluci zkoušeli dávat góly do zbytků dvou rezavých 
branek. Není divu, že normální kluk při pohledu na tu domácí 
odevzdanost a beznaděj, chtěl vyniknout aspoň respektem, ne-li strachem 
ostatních.  

♥♥♥ 

Simona toužila po vysvobození z trapné samoty, ale než mámu, bude tu 
raději vysedávat sama a čekat, až si Tomáš všimne, že se oženil. 
Nepochybovala, že matka je dokonale v obraze a o vyvdaném 
příbuzenstvu si myslí své. Její jedovaté poznámky většinou přehledně 
vystihovaly situaci a mířily přesně. Simona věděla, že jim neunikne. Ale 
jindy, dneska proboha ne. Tušila, že než by máma vystřílela všechnu 
munici, ona by se zhroutila. Znovu sklouzla pohledem k Radkovi a všimla 
si, že Vlaďka ochabuje. Bůhvíproč si vybavila okamžik, kdy stál před ní a 
blahopřál jí. Co to jen bylo zvláštního v jeho pohledu? Výsměch? Rázem 
do ní vjela nová energie. To musí zjistit! Kdyby se tak …á výborně, Vlaďka 
se naštvaně zvedá a odchází. Vymrštila se ze židle a trhla nařasenou sukní 
zářivě bílých šatů z půjčovny, až v nich zapraskalo. Když se pak 
s křečovitým úsměvem zastavila u jeho stolu, právě si oblékal sako. 
Zaskočila ho a donutila nasadit omluvný úšklebek. 
„Zrovna jsem se chtěl jít…“ 
„Počkej Radku.“ Jemně ho vtlačila zpátky. Neměla zrovna náladu chápat. 
Musí mu to říct hned teď. Čelem se mihla vráska nelibosti, ale pak odšoupl 
nohou vedlejší židli a očima naznačil, aby si sedla. 
„Je to tu fajn, ale já musím ráno do firmy,“ snažil se, ale to ji sotva zajímalo.  
„Napijeme se?“ Kývla na číšníka, ale Radek ho gestem odehnal. 
„Řídím,“ ucedil a vráska na čele se prohloubila. „Potřebuješ něco? Fakt 
spěchám.“ Slušná nahrávka, jako na zavolanou. 
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„Ze svatby nejlepšího kámoše? To ti nestál za to, aby sis zařídil na zítra 
volno?“ Rýpla si, ale zasloužil si to. Celou dobu se tu otravoval. Všichni 
z Tomášovy strany se tu jaksi …otravovali. Jejich veselku zachraňovali jen 
mámini Moraváci a ti se baví všude, kde teče víno proudem. Tchán na 
kongresu v Římě, zrovna když se mu žení jediný syn? Vyhrkly jí slzy. 
Radek civěl do stolu, nevšiml si toho. Nikdo si jí nevšímá. Pomalu se otočil 
a položil ruku na opěradlo její židle. 
 

♥♥♥ 
 

„Jsem volnomyšlenkář, má drahá způsobná Angelique. A jestli budete 
takto chvátat, nestihnu vám říct vše, co chci.“ Zatnula zuby a úporně 
hleděla před sebe. Nemůže mu 
dát šanci, není to správné, 
nesmí. Ale když… „Myslím si, 
že nikdo nemá právo, natož 
povinnost zříkat se rozkoší, 
když se mu nabízí.  Také se se 
vší zodpovědností za to, jaký 
účinek budou má slova na vás 
mít, domnívám, že právě proto, 
abychom užívali života plnými 
doušky a mysleli především na 
své blaho, jsme zde na této 
zemi.“ Angelique věděla, že 
ochabuje a chránila se na něj 
pohlédnout. Jeho řeči úplně 
nerozuměla, ale očím 
dokonale. Nebyl prvním 
mužem, který na ni hleděl 
s jiskrou prozrazující vášeň, ale 
rozhodně první, který na ni 
působil zhoubně. 
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♥♥♥ 
 

„Proč se mnou nepojedeš? Mam stan, spacáky, ešusy, …všecko sem sehnal.“ 

„Hele, přijel sem jenom kvůli těm dvěma blbým koncertům na Akademii, protože 

mě máma uhučela. Odehrál sem to a beru dráhu zpátky do Ronovan…“ 

„Proč, byls tam doteďka…, co tě tam žene?“ 
„Alkoholický delirium, kamaráde…“ 

„Cože?!“ 

„Docela se tam bavím s jedním klukem, Ondrou. Dost ho zajímá historie, možná 

spíš dávný aféry a drby z města, záhady a tak.“ 

„No a?“ 
„No a ten mi úplně vážně povídal, že jeden z mých praprastrejců nejdřív zešílel a 

pak se uchlastal kvůli nějakýmu záhadnýmu zmizení a pak zase zjevení v tom 

paláci, co ho dobrejch osmdesát let předtím projektoval můj nejslavnější předek 

tomu francouzskýmu šlechtici. Nějaký nákresy jsem našel, to si přece nemůžu 

nechat ujít, uznej…“ 
 

Čelo mu polil studený pot. Zastyděl se. Včerejší večer a zoufalá Simona 
strkající mu před oči staré plány. Manželka, která nemá tušení, s čím její 
muž hauzíruje a nejlepšího kámoše prosí o pomoc. A co udělá on? 
Povypráví historky ze života, aby ji dorazil. Nepřemýšlí, nevnímá 
fluidum, které sálá z těch zatracených cárů papíru. Odér, který ho obklopil 
a vyrazil s ním domů, aby ho zbavil vnímání času i okolí. 
 

♥♥♥ 
 

„Hleďme, přišels neohlášen, Radku,“ řekla Diana Gernerová v otevřených 
dveřích bytu ve třetím patře, kam vyběhl, aniž by se zdržoval přivoláním 
výtahu. S povytaženým obočím v dosud krásném obličeji, který mu v 
dětství i dospívání připadal trochu nadpozemský. Ve tváři, v které 
okamžitě viděl Toma tak intenzívně, že ho bodlo u srdce. Poznala ho ve 
vteřině, kdy došlápl na poslední schod. Přišlo mu zvláštní, že rovnou 
stiskla bzučák a vůbec se nezajímala, koho vpouští dovnitř.  Ani stopa po 
úsměvu nebo vřelosti, jako by na něj zásobu milého chování vyčerpala už 
před lety a jenom proto, že se s Tomášem kamarádili. A jako by tušila, že 
si nepřišel zbůhdarma poklábosit, jak jde život. Slíbil si, že nebude plýtvat 
zbytečnými ohledy. Ta žena před ním není éterická bytost vznášející se 
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v oblacích jako si myslel v dětství. Je tvrdá a nebezpečná a on s ní podle 
toho bude jednat. Není čas, její syn a jeho nejlepší přítel je v průšvihu. A 
něco mu napovídalo, že tahle dáma s tím má ať přímo nebo nepřímo něco 
společného bez ohledu na rozhořčení, které předvedla do telefonu 
Simoně. 
„Dobrý večer.“ Gestem ho pozvala dál a Radek se kolem ní prosmýkl. 
Automaticky se shýbl k botám, ale zarazila ho. 
„Pořád stejná pravidla, můj milý, nic se nezměnilo.“ Měla na sobě domácí 
saténovou soupravu s hlubším výstřihem do véčka. Pořád ho měla čím 
zaplnit. Přívěsek, bez kterého ji dříve snad nikdy neviděl, její hrdlo 
nezdobil. Zavadil o ten výstřih jen na okamžik, ale ona si toho přesto 
všimla. Připadal si podvedený. S pohledem na pentagram, důkaz 
příslušnosti k satanské sektě, by se mu lépe kladly otázky a ověřovala 
fakta, kterým v minulosti nedokázal a ani nechtěl přisuzovat význam. 
 

♥♥♥ 
 

„Vidíte, už začíná pršet,“ prohodila Anežka, jako by vůbec neslyšela její 
námitku. Razantně se chopila pojízdné židle a odbrzdila ji. „Dokonce se 
vám vrátila barva do tváří, pan otec bude mít radost.“ 

„Už je doma?“ Rozzářily se jí oči, ale pak ji 
zamrzelo, jak rychle a nadšeně se zeptala. 
Měla madam Sádkovou upozornit, že si její 
zdravou barvu vyložila špatně. Aspoň jí 
vztekle vytrhla ruku, kterou jí cpala pod 
deku. Anežka však byla trénovaná a proti 
vrtochům svých svěřenců imunní. 
Vzdychla, narovnala se, chytila řídítka 
pojízdné židle a otočila jí o tři sta šedesát 
stupňů. 
„Bohužel, slečno, dosud ne.“ Pomalu se 
rozjela a starostlivě pozorovala, jak se 
dívčina útlá postavička schoulila, zamotala 
do deky a položila si hlavu do opěradla. 
„Ale zajisté přijde k večeři včas, na to váš 

tatínek pamatuje.“  
Moc tomu nevěřila, už tolikrát ji zklamal. Proč by to dnes mělo být jinak? 
Jedině výmluva bude nová, čerstvě vymyšlená při jízdě autem zpátky do 
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vězení. Jejího vězení! Večeře s důležitými pány obchodníky v novém 
anglickém klubu, který papá zařídil z vděčnosti městu, že mu levně 
prodala tenhle strašidelný dům. Nebo snad rýma pana účetního, která ho 
donutila pracovat na dokumentech, protože zítra odchází pošta časně 
ráno? Tichounce si vzdychla ukolébávána monotónním zvukem koleček. 
Zavírala oči, když …ale, co to je? Náhlý příliv energie způsobil, že se 
vymrštila a odhodila deku na zem. Strnule upírala zrak před sebe. 
„Á… slečno!“ zvolala Anežka, sešlápla brzdu a hrnula se k ní. Sama 
nevěděla, kde se v ní vzalo tolik síly. V okamžiku, kdy madam sbírala 
pokrývku a snažila se ji oprášit, seskočila a rozeběhla se. Věru opojný pocit 
po měsících strávených převážně v posteli! Madam 
konsternovaná prudkým zvratem, s kterým nepočítala, zmateně civěla s 
otevřenou pusou a nezmohla se na slovo, natož čin. Běží, opravdu letí 
vzduchem! Utíká …po cestě! 
 

♥♥♥ 
 

„Není,“ oponoval Radek, „Jsem si jistý, že ty plány dokreslil Tom …čím 
dál víc. Dianina teorie o pokladu to dokazuje. Patrně je ta zahrada 
prošpikovaná podzemními chodbami a v nich bude uložený.“ 
„I kdyby,“ namítla Simona, „Je tam přece ten správce, nepustil by tam 
nikoho cizího.“ 
„To je jasný, ale ty víš, že tam i bydlí? Řekl ti někdo z těch zpovídaných, 
kde bydlí?“ Zakroutila hlavou. „Možná to ani nevědí. Nemyslíš si, 
doufám, že zítra půjdu vyzvídat na matriku nebo…“ 
„Ne, stejně by ti to neřekli. Ale jak už se tak o ten pozemek nikdo nestará, 
nedivil bych se, kdyby sem dokonce dojížděl z jinýho města. Řekněme, že 
Tomáš tam vyrazil v noci, kdy počítal s tím, že správce buď spí, nebo tam 
není. Kdoví, jestli o něm vůbec věděl, magor je dost velký. Spletl se a ten 
chlap ho mohl zneškodnit…“ Radek umlknul a oba na sebe vytřeštili oči. 
První promluvila Simona. 
„Proč by to dělal? Stačilo ho vyhodit, ne?“ 
„Protože je to správce od britský firmy, co zdánlivě nemá důvod tu 
nemovitost vlastnit. Tomáš jim předvedl, že nejsou sami, kdo o pokladu 
ví.“ Pozoroval, jak Simoně tuhne obličej. „A vzhledem ke všem těm 
tragickým událostem ho tam nebude nikdo hledat.“ 



 
12 

„Počkej Radku!“ skoro vykřikla, „Tomáš zmizel druhého a ty peníze 
vybral až čtvrtého. Musel tedy chodit a být při smyslech. A proč je sakra 
vybral, když si šel pro poklad? Tam není, nemůže tam být.“ 
 

♥♥♥ 
 

Aloisův otec se smlouvě nezpronevěřil šedesát let. A celou tu dlouhou 
dobu trnul, aby nepodlehl slabosti. Zpočátku se zmítal ve strachu 
z policie, která tenkrát ten otřesný incident vyšetřovala. Velmi záhy však 
z katastrofálního nedostatku stop a důkazů pátrání odložila a dům i celý 
pozemek zapečetila. Život v městečku se pomalu vrátil do starých kolejí. 
On si však oddechl jen částečně. Kromě toho, že ho neustále trýznily zlé 
sny, obával se, že jednoho dne se za dveřmi zjeví některý z majitelů 
ústavu, který tu tragédii přežil. Ke strachu měl důvod. Skutečného počtu 
mrtvých se policie nikdy nedopočítala. Chuť zbavit se svědka může mít i 
samotný viník masakru, s kterým krom něho krátce měl tu čest pouze 
mladík najatý pro jeden večer. A ten krátce nato zemřel na souchotiny. 
Tolik se bál, že ho někdo vtáhne znovu do té hrůzy, že dlouho váhal 
s navázáním vztahu s ženou, i když o rodinu stál. Oženil se až po 
čtyřicítce. V té době už jeho strach otupily páky času a on chtěl děti. 
Dlouho si ale manželství neužíval. I když byla jeho žena o mnoho let 
mladší, měla křehké zdraví. V době, kdy se Alois a jeho mladší bratr 
Václav blížili pubertě, dostala těžký zápal plic a zemřela. Jan měl pak tolik 
starostí s výchovou synů, že vzpomínky na svůj strašný zážitek držel 
několik let v nejzazších koutech vědomí. Zapomenout úplně ho však 
nenechaly. 
 
 

♥♥♥ 
 

„Víš o něm něco?“ 
„Ne.“ 
Na jednoslovnou otázku jednoslovná odpověď. Ani ji nenapadne 
vyprávět o setkání s paní Šťovíčkovou a jejím podivném tvrzení. Musela 
by přiznat i rozhovor s panem Dlaskem a pravděpodobně riskovat Dianin 
výsměch. Sama ty události dosud nezpracovala.  
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Zmizel její syn. Na polštáři manželské postele nechal kousek papíru 
s dvěma větami o dvou slovech a vytratil se neznámo kam. Diana si 
nemohla najít vhodnější chvíli, aby ji opustila síla čelit výčitkám svědomí. 
Přijela si ho léčit. Najednou ji ovládla potřeba svěřit se a vysvětlovat. Svým 
vlastním způsobem, samozřejmě. Natolik ji Simona znala. Nikdy 
nepřipustí, aby se ponížila. Zlidštěla. Ukázala stránku, na kterou není 
pyšná. Středobodem je zase Tomáš. I když fakt, že zmizel, ji podle všeho 
nezajímá. Má čtrnáct dnů nedostupný mobil a jeho ženu i dceru opouští 
naděje objevit logický, jakýkoli přijatelný důvod jeho útěku. Diana má 
však jiný plán než pomoci s jeho nalezením. Simona před ni postavila 
kávu a Diana okamžitě vzala do ruky lžičku a začala ji míchat. Simona 
zkoumala její obličej. Znervózněla? Neví, jak začít? Překvapila ji tím výbuchem 

mezi dveřmi? Mohla by toho využít. Pokusit se přece jen odvést její 
myšlenky jinam. K zahradě. Konkrétně k události s továrníkovou rodinou 
v roce 1912 a jejímu příbuznému Aloisi Schoberovi. Provětrat dusno. 
Aspoň se o to pokusit. Riskne to. Co může ztratit? Setřít ji už se Dianě 
podařilo před chvílí. Odkašlala si. 
„Vím, že s vámi už mluvil Radek, ale možná byste si vzpomněla na něco 
bližšího o tom záhadném zmizení v roce 1912 v sídle pana Morgensteina? 
Tomášův praprastrýc s tím měl něco společného.“ S potěšením 
pozorovala, jak se v Dianině masce objevují trhlinky. 
 

♥♥♥ 
 

Záblesk pohybu uviděl periferně. Pronikl odněkud zdola a prohnal se 
před jeho zorničkami upřenými do šera. Sklopil zrak na stůl do svých map 
přesvědčen, že vyšel odtud. Šumění neustávalo, ale šepot se neopakoval. 
Nebylo třeba. Z pečlivě zakreslených cest a stezek, záhonů, křovin i 
jednotlivých stromů vyskakovaly a nad archy se vznášely značky, na 
nichž si dal nejvíc záležet. Symboly důmyslně označující místa, kde bylo 
kdysi kopáno. Poskakovaly, poletovaly a zase se vracely v rozverné hře 
s jeho smysly. Šálí ho zrak jako před chvilkou sluch? Trestá ho neznámá 
moc halucinacemi za to, že se odvážil natrhnout pavučinu dávného 
tajemství? Cítil, že to není strach, co ho obestírá a uzurpuje, nutí k činu. 
Vzal vážně vyprávění svého otce, jak by mu mohl nevěřit. Stařec doteď 
trpěl za cizí vinu, neobjasněný zločin a zasluhuje satisfakci. Není to právě 
ona, kterou mu přeludy nabízejí? 
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Ano, je na něm, aby odhalil svinstva zahalená do rubáše tajemství. Teď je 
ta správná chvíle poslechnout nutkání. V okamžiku rozhodnutí ztuhlost 
paralyzující jeho svaly pominula a Lojza cítil, jak mu tělem prostupuje 
příliv síly a odhodlání. Spolu s nimi mizela únava i zmatenost, jeho mysl 
se upínala k jedinému cíli. Nová energie mu pulsovala žilami a vyháněla 
poslední zbytky obav a nejistoty. Zhluboka se nadechl a postavil se. 
Naskládal plány na sebe a sroloval je. Obezřetně sfoukl petrolejku, ale do 
staré kožené brašny s pohotovostním nářadím přidal kromě plánů také 
mobilní svítilnu a 
zápalky. 
Morgensteinův 
pozemek byl vybaven 
pouze lampou nad 
branou zahrady, 
rozsvěcel ji místní 
lampář při večerní 
objížďce, a pak nad 
vchodovými dveřmi 
domu, a tu měl na 
starosti komorník. 
Sám továrník míval 
při sobě podobnou lampu, když předpokládal návrat za tmy a taktéž 
majordomus s ní vyprovázel návštěvy k bráně, pokud se zdržely.  
 

♥♥♥ 
 

Radek sledoval pouliční blázinec naoko velmi soustředěně, ve skutečnosti 
ho nevnímal vůbec. Nic mu nebylo vzdálenějšího než život běsnící kolem 
auta, ve kterém s Vandou seděli. Zmohl se tak tak na správné reakce za 
volantem. Neuvědomoval si ani ji, jako by na jejím místě seděl cizí člověk 
nebo figurína. Při ploužení se městem pulzujícím dopravní špičkou dosud 
nepromluvili ani slovo. K okázalému, ale typicky nevkusnému sídlu 
ruského bosse jel po krátkém telefonátu zkratkou hnán vědomím, že pod 
Geňovou dobráckou slovanskou tváří se skrývá špinavec schopný 
čehokoli. Je tam Vanda probůh! Zpátky už nespěchal. Úmornou cestu 
narvaným centrem zvolil podvědomě, ale s jistotou, že ten čas bude 
potřebovat. V těch možná čtyřiceti minutách, které tam strávil, se svět 
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okolo něj, jeho niterný, privátní prostor definitivně změnil. Vstřebával to 
pomalu, neochotně jakoby mimo své tělo, ale s průzračnou myslí. Ani 
jedinkrát během jízdy se nepřiměl otočit hlavu vpravo a pohledět na svou 
ženu. Kdyby v nekonečném čekání na křižovatkách vystoupila, 
pravděpodobně by si toho nevšiml. Najednou nebylo co uchopit, čeho se 
přidržet, aby to nekleslo pod tíhou jeho ruky, nerozplizlo se do ztracena. 
Jasné mu bylo jediné. Začíná vyrovnávat účty. Ne Tomášovy, ale svoje. 
S osudem. Kamarádovo zmizení odstartovalo proces, na který jeho 
obchodnicky chladnokrevný mozek nestačí. I ten ksindl Korolov ho má za 
zbabělce. Vysmívá se mu. Možná to skončí tak, že zaplatí úroky i z toho, 
co si nikdy nepůjčil. 
Čím víc se blížili ke své čtvrti, tím rychleji se točil kolotoč, na který se 
posadil v přijímacím salonu Genadije Korolova. Vztek a zmatek v jeho 
hlavě pulsoval jako splašený. 
 

♥♥♥ 
 

„Jsem přesvědčená, že o té víře nevíš nic nebo jen velice málo. Svého času 
jsem byla nadšenou posluchačkou a věrnou stoupenkyní Antona 
Szandora La Veye. Tak zaujatou, že jsem v roce 1966 vycestovala do San 
Franciska, abych se mohla zúčastnit vzniku moderní satanistické církve. 
On se postavil do jejího čela, což všichni očekávali. S jeho učením jsem se 
okamžitě ztotožnila a uznávám ho dodnes. Nelituji. Tomáš byl hýčkán. 
Ale ihned, jak jsme s jeho otcem rozpoznali výjimečný talent, věděl, že je 
osobnost a podle toho se musí chovat. Se vší zodpovědností za všechno, 
co udělá. Svět není růžový, je tvrdý a ten kdo nemá iluze, vyhrává. Ve 
společnosti, ve které vládne síla a moc dnes jako před tisíci lety, je 
nezbytné vědět, jak uchopit život, aby sloužil nám. Má milá Simono, 
žijeme pořád ve smečce, kde přežívají jen silní, bezohlední, a hlavně 
talentovaní jedinci.“ Jako by ji řeč plná patosu vyčerpávala, na okamžik 
zmlkla. Z očí jí sršely jiskry a hruď se dmula téměř fanatickým vzrušením. 
I nyní, po tolika letech nepochybovala o žádném svém slovu. Simona se 
vyhýbala jejímu pohledu, ale bez dechu ji poslouchala. Najednou Diana 
vzdychla a tiše se uchechtla. 
„Jsme součástí džungle a v té odnepaměti platí právo silnějšího. 
Altruismus je ti k ničemu. Někomu, především pokrytcům, připadá 
taková filozofie brutální, je ale jediná pravdivá. Nebudu tě unavovat 
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satanským devaterem, je to zbytečné. Pokusím se však aplikovat některé 
zásady přímo na chování Tomáše. Možná pak pochopíš, proč tu sedíš 
v absolutní nevědomosti, zoufalství a chytáš se nesmyslných 
vyfantazírovaných báchorek.“ 
 

♥♥♥ 
 

Bylo příjemné letní odpoledne, ideální k delší procházce. Litoval jsem, že 
mě při schůzkách s různými lidmi nenapadlo přeptat se, kde mám ten 
pozemek hledat. Už z Prahy mi bylo dobře známo, že nejlepší studnicí 
informací i všemožných drbů je trafika. O jedné nedaleko jsem věděl. 
Kulaťoučká růžolící paní blížící se šedesátce se na mě přívětivě usmála. 
„Vy nekouříte a noviny si píšete sám.“ Inu, tři týdny na malém městě stačí, 
aby o vás věděli všechno i tam, kam jste dosud nestihli zavítat. Možná mi 
zaimponovalo, že zatímco v Praze jsem byl součástí smečky proklínaných 
novinářských štěnic, tady jsem byl považován, když ne za celebritu, tak 
aspoň za člověka úctyhodného. Po mém dotazu, kdeže najdu místní 
architektonický unikát, který jsem neváhal položit po krátkých 
zdvořilostních formalitách, jí úsměv ve tváři poněkud ztuhl. Tehdy jsem 
to ještě nevěděl, ale s identickou reakcí jsem se v budoucnosti setkával 
téměř vždy, jakmile jsem se jen dotkl tohoto tématu. S jedinou výjimkou. 
Potkala mě hned na začátku letité anabáze a já ji dodnes považuji za 
největší štěstí svého života, i když vzpomínka na ni nikdy nepřebolela. 
Paní trafikantka mi s jistými okolky nakonec cestu popsala. Nezapomněla 
však dodat, že zná spoustu krásnějších míst, která bych mohl navštívit, 
když jsem tu nový. Nejsou prý tak pochmurná a opředená zlem.  
„Když holt jinak nedáte.“ Úpěnlivě, jak kdyby prozrazovala státní 
tajemství se mi zadívala do očí a čekala, jestli nezměním názor. Trval jsem 
si na svém. Hluboce vzdychla a vykolébala se z budky ven. Chvíli 
gestikulovala a doprovázela to komentářem připomínajícím kadenci 
kulometu. „A dávejte si pozor,“ varovala mě se zdviženým ukazovákem, 
„Je to majetek zaoceánský firmy a může tam někdo z nich být. To nikdy 
nevíte. Tak, ať vás nechytí.“ Připadlo mi to komické, ale v té době jsem 
netušil mnoho věcí. Brzy jsem zjistil, že podobné varování slýchají občané 
v různých variacích na každé schůzi uličního výboru. Začalo mi svítat, že 
není v zájmu obce ani strany, aby se okolo té nemovitosti motali zvědavci. 
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Tenkrát jsem však měl na míle daleko k tomu, abych bral podobná tvrzení 
vážně.  

♥♥♥ 
 

Vyprávěla mi, že sem chodila už jako malá dívenka. Odjakživa ji to místo 
přitahovalo. Milovala samotu a nebála se. Nikdy tu nepotkala živáčka, a 
to se jí líbilo. Až jednoho dne. Když bylo hezké počasí, brávala si s sebou 
učení nebo knihu. Ten den byla mlha, ale ona se potřebovala naučit 
zpaměti báseň do školy. Šla pomalu, v ruce držela učebnici a opakovala 
verše, které přečetla. Když zvedla oči, stála před ní dívka asi v jejím věku. 

Najednou a zničehož nic se objevila a 
usmívala se. Dokonce vypadala podobně 
jako ona, měla také dlouhé světlé vlasy a 
modré oči. Ukázala na knihu.  
„Máš ráda básničky? Já taky.“ Plaše se 
rozhlédla, jako by měla z něčeho strach. 
„Až přijdeš příště, přinesu svoji knihu 

básní, chceš? Najdi mi nějakou, třeba ji budu znát.“ Moje společnice začala 
rychle listovat učebnicí, aby našla báseň, kterou se učili již dříve a jí se moc 
líbila. Chtěla jí ukázat dívce, ale ta už před ní nestála. Zmizela stejně rychle 
jako se objevila. Když přišla domů, pověděla o svém setkání babičce. 
Přiznala, jak ji mrzí, že nová kamarádka odešla, aniž se rozloučila. Na 
babičku však mělo její sdělení šokující účinek. Musela se posadit a položit 
dlaň na hruď, aby uklidnila srdce, které se jí prudce rozbušilo. Přitáhla si 
vnučku k sobě. Řekla jí velmi vážně, že už tam nesmí chodit. Stala se tam 
prý v minulosti spousta strašných věcí a Bůh ho proklel. Mohlo by se jí 
tam také něco zlého přihodit. Na slovo tam kladla zvláštní důraz, 
nepojmenovala místo jako Robillardovu zahradu ani jinak. Mohli by ji 
třeba načapat majitelé ze zámoří a odvést ji na policii. Ta dívenka, kterou 
potkala, byla určitě dcerou nebo vnučkou někoho z nich a zavolali ji zpět. 
Nechtěli, aby se bavila s cizími dětmi. 
 

♥♥♥ 
 

„Ale tohle už pověra není.“ Držel jsem a snažil se rozluštit úmrtní list 
vystavený 24. června roku 1838. Zemřelou byla Angelique Robillardová, 
narozená v Paříži 3. května roku 1821. Pokud jsem správně četl, příčinou 
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smrti byla blíže neurčená prudce nakažlivá infekční choroba. Podepsán 
doktor medicínských věd Theodor Kahn. Přečetl jsem záznam ještě jednou 
nahlas. 
„Ta zemřelá je dcerou hraběte? Bylo jí sedmnáct let.“ Jako bych si byl jist, 
že starý archivář je s historií pozemku obeznámen. Byl. 
„Nikoli, jednalo se o manželku. Palác v zahradě jí nechal postavit 
svatebním darem. Moc si ho chudinka neužila.“ Zaměřil se na třetí arch. 
Jednalo se opět o úmrtní list, vystavený týmž lékařem a téhož dne. Jednalo 
se o Josephine Decaux, narozenou také v Paříži. Byla mnohem starší, 
datum narození uvedeno roku 1777. Ten pocit těžko popsat. Dýchal 
z každé řádky více než sto let starých, zašlých dokumentů a já přímo cítil 
ty ženy ve své blízkosti. Vemlouvaly se, šťastné, že někoho zajímají. 
Rychle jsem se vzpamatoval a přečetl si příčinu smrti. Zástava srdce. 
„Někdo z rodiny?“ Otočil jsem list, aby na něj sekretář Steiner viděl. 
Nepotřeboval to. Očividně ty dokumenty znal. Zakroutil hlavou. 
„Myslím, že to mohla být společnice mladé hraběnky, snad chůva.“ Držel 
jsem obě listiny v rukou a díval jsem se z jedné na druhou. Přitahovaly 
můj pohled, nechtěly se ho vzdát. Něco… 
„Zvláštní… obě zemřely v jeden den a v jednom domě. Prudce nakažlivá 
choroba se v té době musela šířit rychleji než blesk. Ale Josephine, chůva, 
která byla Angelique neustále nablízku, zemřela na zástavu srdce.“ Zvedl 
jsem oči. Steiner mě nehybně pozoroval. Jako by čekal, až na to přijdu. 
 

♥♥♥ 
 

Třásl jsem se po celém těle. Odmlčel se a pozoroval police s dokumenty, 
jako by je hypnotizoval. Najednou se k nim rozběhl. Rychle kráčel až 
k nejzazšímu regálu. Šel jsem za ním. Na zemi pod nejnižší policí byla 
dřevěná bedna s víkem. Pomohl jsem mu ji vytáhnout. 
„Přineste baterku,“ řekl, když ji otevřel a začal se v ní přehrabovat. 
Poslechl jsem a bednu naráz ozářil kužel jasného světla. Byla plná listin 
psaných rukou, vybledlých a znečištěných skvrnami. Bral do ruky jednu 
po druhé a odkládal na podlahu. „Měly by tu být dokumenty vydané 
v devatenáctém století, které se nedaly zařadit, a tak je hodili na jednu 
hromadu. Všiml jsem si té bedny a zběžně ji prohlédl, když jsem převzal 
archiv. Dnes nemá žádného smyslu podobné listiny archivovat, chtěl jsem 
je odvézt do sběru papíru a tu úžasnou bednu použít na důležitější 
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dokumenty.“ Zvedl jednu listinu a podíval se na ni. „Dobře, že jsem to 
neudělal. Toto je „Smlouva o práci kuchařky“, kterou dotyčná při 
spěšném odchodu zřejmě zapomněla v paláci. Předpokládám, že se jedná 
o jedinou výjimku mezi francouzským personálem, o kterém se žádná 
evidence nedochovala.“ Podíval jsem se zblízka. Ve světle baterky jsem 
přečetl vybledlé a poškrabané nacionále. Rozálie Vrchotová, bydliště 
rodiny Létavky, Markrabství moravské. V době, kdy sloužila u hraběte jí 
bylo čtyřiadvacet let. Složil jsem hlavu do dlaní a propadl se do beznaděje. 
Pak jsem si vzpomněl na nemocnou Johanku a její naléhavý vzkaz. Neměl 
jsem ponětí, jak si poradím s mlhavou stopou, která vychladla před více 
než sto lety. Bylo to šátrání se slepeckou holí, co mě čekalo, ale musel jsem 
to aspoň zkusit. Archivář sledoval můj vnitřní boj a položil mi ruku na 
rameno. 
„Je mi líto,“ řekl konejšivě, „Už mě nenapadá nic, co by vám pomohlo ty 
věci více osvětlit.“ 
 

♥♥♥ 
 

Bože, chceš-li moji smrt za to, že jsem kdy proniknul do temných vod, 
vezmi si mě hned. Nesnesu už další trápení. Stál jsem se zavřenýma očima 
a vážně prosil Boha, aby to skončil. Nevyslyšel mne, ještě mě potřeboval. 
Schober and company! Nechutná hříčka se shodou jmen? Když jsem se 
poněkud zklidnil, vzpomněl jsem si, že v roce 1969 se do domku 
v Saténové ulici nastěhoval bratranec Johančina otce s manželkou, aby 
uvolnili pražský byt dceři. Mohl to být on? Knihu jsem už zpět nepoložil. 
Byl jsem si náhle jistý jako ničím v životě, že patří mně. Tiskl jsem si ji 
k hrudi, vzhlížel k nebi a tiše Johance děkoval. Pak mě náhle něco donutilo 
stočit pohled k bráně. Doslova si ho přitáhlo. Několik metrů za ní stál 
správce a hleděl na mě. Na tom by nebylo nic podivného, už jsem se s ním 

přece jednou setkal. Kdyby však cesta k místu, kde 
stál, nebyla široká, vysypaná drobnými oblázky a 
nelemoval ji trávník s trsy růží a okrasnými keři.  
Nepamatuji si, jak jsem se dostal zpět do města. 
Najednou jsem stál před dveřmi pracovny starosty a 
bušil na ně se vší zběsilostí, která v mém unaveném 
těle zbývala. Otevřela mi sekretářka a s vyplašeným 

pohledem mě upozornila, že starosta má poradu. Odstrčil jsem ji stranou 
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a namířil si to kolem stolu obsazeným členy zastupitelstva přímo k jeho 
židli. Tam jsem se zastavil, položil před něj knihu a trval na tom, že mě 
musí vyslechnout. Ihned. Chvíli mě zaskočeně pozoroval, ale pak jedním 
gestem pokynul ostatním, aby se vzdálili. 
 

♥♥♥ 
 

Stěny půdy končily asi v jeden a půl metrové výšce, kde byly po obvodu 
osazeny silnými trámy držícími krov střechy. Zdi byly zakryty širokými, 
zašlými a značně poškrábanými prkny. Jak Simoniny oči jely po zdech a 
krovu ve snaze nevynechat jediné místečko, najednou se zadrhly a 
poskočily o kus dál. Okamžitě se k tomu místu vrátila. Zprvu neviděla nic 
zvláštního. Stářím zešedlé prkno plné suků a škrábanců. Soustředila zrak 
tam, kde se plynulý sled zarazil. Škrábance tam nebyly nahodilé, ale 
tenkou, přerušovanou rýhou tvořily kruh. Šla k tomu místu jako 
zhypnotizovaná. Jako by jí mohlo utéct, zmizet. Přiklekla a přejela po něm 
rukou. Nahmatala nerovnost přesně po obvodu kruhu i uvnitř. Nepatrně 
vyčníval.  
„Radku, pojď sem! Podívej!“ Radek se neochotně zvedl a sklonil se vedle 
ní. Jeho otrávený výraz okamžitě vystřídalo zaujetí. 
„To není suk, někdo sem vrazil poleno. Počkej.“ Z kapsy džínů vytáhl 
kapesní nůž, zaryl ho do škvíry a začal páčit posunováním kousek po 
kousku. Simona ani nedýchala. Šlo to pomalu. Radek musel celý kruh 
obkroužit několikrát, než polínko vysunul natolik, aby ho mohl 
obemknout prsty a pokusit se ho vytáhnout. Simona celou dobu ani 
nedutala. Sedla si na zaprášenou podlahu a fascinovaně přihlížela.  
„Je nějaký dlouhý, doprdele. A pořádně zapeklý.“ Když ho vytáhl asi 
deset centimetrů, zabral tolik, že mu naběhly žíly na krku. Poleno 
najednou povolilo a vylétlo z otvoru tak rychle, že Radek zavrávoral a 
kecnul vedle Simony. V průměru mohlo mít až patnáct centimetrů a bylo 
dobře půl metru dlouhé. V jedné vteřině se jejich pohledy setkaly. 
„Ty plány…“ zašeptala zsinalá Simona. Radek vyskočil a přinesl baterku, 
která ležela vedle skříně. Rozsvítil ji a namířil do otvoru. Byl pečlivě 
vysekán do cihlové zdi a jen s malou vůlí kopíroval rozměry polena. 
Někdo si s ním dal opravdu práci.  
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♥♥♥ 

 
Rázem na něj dolehlo, do čeho se pouští. Před očima mu bleskově proletěl 
kaleidoskop zážitků s Tomášem, s Vandou a skončil u rozesmátých 
obličejů dětí. Polilo ho horko a věděl úplně přesně, že se chystá 
provést naprostou šílenost. Místo aby Simonu vytáhl z těch pošahaných 
hovadin a vrátil do reality, zkouší vniknout na cizí pozemek. Tomáš 
zaručeně dřepí v herně, kromě blikání světýlek nevnímá nic a Kristýna se 
zdržela u nějaké kamarádky. Ale Simona říkala, že vůbec nebyla ve 
škole…Vzápětí uslyšel vnitřní hlas. Nepáral se s ním. Bojíš se, až sereš, 

protože nevíš, co tě tam čeká. Jestli se vůbec vrátíš. Jsi zbabělec, sketa, víš to? 

Myslíš na svoje děti a svou ženu. Tý nešťastný, zmatený holce vedle tebe tam 

možná zmizela dcera a muž. Tvůj kamarád. Co ty na to? Zašlápl ho, umlčel a 
oderval ruce od mříží. Měl úplně zbělalé klouby, jak je předtím drtil. 
Otočil se k Simoně, ale podívat se jí do očí neměl odvahu. Je zbabělec, 
bude s tím muset žít.  
„Simono, …tohle je blbost. Hele, hned teď pojedeme domů, jestli tam 
Kristýna mezitím nedošla. Když ne, pomažeme na policajty, aby vyhlásili 
pátrání. Budeme taky hledat. Zajdu do tý herny, Tomáš…“ 
„Uhni,“ řekla Simona. „Uhni od té brány.“ 
„Co? Proč …ty tam…“ Simona nečekala. Přistoupila k bráně a prudce ho 
odstrčila. Zmáčkla kliku a křídlo se otevřelo směrem dovnitř. Okamžik 
zaváhala, ale pak vstoupila na zarostlou cestičku. Radek se vzpamatoval 
a chtěl ji zadržet. Napřáhl, aby ji chytil za loket a v tu chvíli se otevřená 
vrata rychle a s ukrutným skřípáním vracela zpět. Přirazila mu ruku mezi 
mřížemi. Bolestí se mu zatmělo před očima. Zabral a prudce trhnul, aby ji 
vyprostil. Zámek okamžitě zacvakl na své místo. 
„Simono!“ zařval, ale ani se neohlédla. Pomalu kráčela do šera tunelu. 
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