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Útěky 
Miroslav Marusjak – Miky 

(skoro detektivka, kam uprchne náš hrdina? Říkejme mu třeba pan Nikdo) 

 
Co civíte? 

Čemu se divíte? 
Klidně hoďte kamenem 

Prchá z města ven 
Jeho domovem 

stanou se hluboké lesy 
bez mailové adresy 

Noc a den 
se střídá 

Bledý jak křída 
kvetoucí rmen 

pod obřím billboardem 
s logem banalit 
Chceš mít klid! 

Zkorumpovaný politik 
finanční analytik 

posuzují tvé sny o štěstí 
Na levém zápěstí 

chřestí náramek beznaděje 
Město se ti směje 

Samé divné otázky 
a prý bez masky 

to tady nikdo nepřežije 
A co poezie? 

U té to neplatí! 
V sešlapaných botách od Bati 

zkoušíš znovu nakopnout 
svůj život 

V lesích zapomenutý kout 
Nakřáplý hlas v tlampači 

Dejte ruce nad hlavu! 
Kolem slídí jak Apači 

zřízenci ústavu 
kam tě chtějí zavřít 
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za to že po svém chceš žít 
Otevři nepopsaný sešit 
a dále piš! Dále piš! 

Není co řešit! 
 

Cosi zlověstného visí nad městem 
agentura STEM 

zjišťuje, koho budeš volit 
Někdo ti podá dotazník 
a coca-colu v plechu 

Z jeho dechu 
je cítit odér 
zašlých časů 

Zmačkej ty papíry a naber 
správný směr 

do kopců a lesů 
Na Šumavě kalamita kůrovce 

téma pro vědce 
Jde to s námi z kopce 

prvotřídní značkový ohoz 
a pod kotlem prognóz 

stále výhřevnější palivo 
Na pivo 

se přestalo chodit 
Může vůbec někdo 

víc než kůrovec škodit? 
Tvůj domov 

se stal uznávaným rájem zločinu 
Nevíš dne ani hodinu! 
Punkerky z Pussy Riot 

by chtěli nejraději ukřižovat 
Je tohle život? 

Přátelsky podaná ruka 
a pak bodnout nožem do zad 

Tak co čumíte? 
Čemu se divíte? 

Tak honem 
hoď si taky kamenem! 
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Hospoda zeje prázdnotou 
Vítězství ducha nad hmotou 

Rozpaky a nejistota 
cesta mysli rozbitá 

nikde žádný ukazatel 
vycpaný datel 

dávno tuší 
děsnou pohromu 
intenzívně buší 

S. O. S. do kůrovcových stromů 
Plešatý pořadatel 

sleduje prezidentský Hrad 
který jak radioaktivní spad 

osidlují skinheadi 
Bratři Nedvědi 

chrlí další nesmrtelné hity 
Pod kola rychlíku EUROCITY 

uléhá budoucnost 
Nouze není ctnost 

Dutě zní prázdná slova 
symbol moudrosti sova 
předhozena pytlákům 

Klaníme se novým Husákům 
povinně se učíme jásat 

na sobě slavnostní ornáty 
Oháňky prasat 

a překřížené hnáty 
znak prezidentské standarty 

Na zádech sedřená kůže 
až na acryl 

na růžovo přelakovat se může 
A Kryl 

zadrhnutý v policejním přehrávači 
Novodobí udavači 

potomci bolševické revoluce 
spokojeně si mnou ruce 

Slavnostně vyšňořené ulice 
komunistický hejtman z okna radnice 
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nabubřele se kření 
podle větru plášť mění 

Klesá na burze tvoje cena 
písnička stále stejná 
prostě žádná legrace 

t. č. bez práce 
a nulová aktiva 

Nadáváme u piva 
zakoupeného přes elektronickou sociální kartu 

zděšení a panika 
kovový obojek na tvém nártu 
varovně červeně se rozbliká 
Slizké myšlenky jak slimáci 

Lhát a krást se vyplácí! 
Jak koně bez otěží 

odbíjí hodiny na věži 
konec otvírací doby 

v chrámech konzumu 
díky zdravému rozumu 

potácíš se městem 
s prázdnou lahví od rumu 

Pod stromy v parku 
hrdlo ti prořízne žal 

Kde ses tu vzal? 
Postavo z minulého století 

jak je ti? 
Prcháš do lesů neznámo kam 

hrdý a sám 
beze zbraně 
holé dlaně 

neplatíš daně 
Zamáváš městu kapesníkem 
vztyčeným prostředníkem 

salutuješ Evropě 
Práce za byt a za stravu 

přestává být důležitá 
Forma existence 
skrytá identita 
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Boží mlýny melou někdy děsně rychle… 
Miroslav Marusjak – Miky 

 
Trampové zpívali 

u ohýnku při kytaře 
o tom jak bratři zamordovali 

děvečku na těnovické faře 
Anička dívčina tuze sličná 

ráno co ráno růženec se modlila 
farářova kuchařka i bytná 

Boží muka u cest pomněnkami krášlila 
Anna krásná jak Madona 

sirotek z chaloupky pod lesem 
ctitelka Božího zákona 

s úsměvem pomáhala všem 
Tu dívku čistou jak lilie 

všichni v okolí znali 
tu dívku ctnostnou jak Panna Marie 

všichni lidé milovali 
Bratry ze statku Josku a Juru 
zachvátila zvrhlá posedlost 

mají z toho noční můru 
touží Anku připravit o poctivost 

Po mši svaté v neděli 
panímámy spěchají vařit obědy 

pro pantáty až se vrátí z hospody 
Po cestičce farské zahrady 

dívka oděná v bílé říze 
s vědrem ke studni kráčí 

Kristus varovně křičí z kříže 
Jura s Joskou ukrytí v křáčí 

spřádají chlípné úklady 
Přetáhnou Anně pytel přes hlavu 

už se těší na její vnady 
už se těší na prima zábavu 
Vtáhnou holku do stodoly 
z prozrazení mají obavu 
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Nééé! Nééé! To bolí! 
Přes protesty a nářky 

bratři poháněni chtíčem 
svatyni farářovy kuchařky 

vyloupí paklíčem 
Jura s Joskou poměli se náramně 

přemýšlí jak zamaskovat hanebný skutek 
zneuctěná dívka leží na slámě 

rozervaný má živůtek 
Ať vina padne na faru 

na hlavu faráře! 
Stodolu olizují plameny požáru 

Kristus křičí z oltáře 
Z podlého zákeřného činu 

mrazí a zebe 
původce hnusného zločinu 

blesk z čistého nebe 
usmrtil za jejich vinu 
Každý rok na místě 

téhle krvavé tragédie 
se zamodrá pomněnkami 

spáleniště 
zalévanými slzami 

Panny Marie 
V útrobách fary 

zní poezie a kytary 
Duch Anny žije! 

Bůh ji povolal k sobě 
její oči se na nás z nebe dívají 

Jura s Joskou hnijí v hrobě 
a trampové o tom mordu zpívají 
Milí trapsavci ať se nikdo nediví 

Tohle je pravda! 
A příběh zaručeně pravdivý 

Nic než svatá pravda! 
Ještě zbývá dodat vhodně 
tuhle baladu slyšel u ohně 

T. Texis Miky 
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Osudná láska 
Miroslav Marusjak – Miky 
 
Pod převisem rozložená maskovací celta. Na ní se ve spacáku 
neklidně převaluje Luky. Byl to podobný stav, který unavený člověk 
zná z vlaku, tramvaje nebo autobusu. Zničehonic se propadnete do 
jakéhosi polospánku, sladké mrákoty, kdy si vzdáleně matně 
uvědomujete, že nejste ve své posteli a mozek prostě jede několik 
slastných minut na volnoběh. Odevšad z podvědomí vyskakují pestré, 
prudké a barvivé scénky, hlasy a události. 
„Papej Lukášku, jestli nebudeš jíst tak nevyrosteš! Lukášku papej, 
jestli nebudeš jíst, tak si tě odvedou ty děsivé přízraky postav, které 
každou neděli sestupují z černých skal!“, povzbuzovala ho máma, 
když ho krmila krupičnou kaší. Dnes po více než čtyřiceti letech je 
jednou z těch postav. Každý pátek prchá spolu s ostatními z města do 
černých skal, za nocí strašidelně zbarvených odlesky ohně.      
Z Lukáše se stal Luky až v šesté třídě. Tehdy byl se spolužákem 
Vencou pověřen závažným úkolem, odvézt na dvoukoláku balíky 
starého papíru do místní sběrny. Spontánně využili chvilkové 
nepozornosti plešatého důchodce, který pečlivě vyplňoval potvrzení 
o převzetí pro školu. Odnesli si dva stranou ležící štůsky zažloutlých 
Rodokapsů s hrdiny Divokého Západu. Z Vaška byl rázem Wendy 
a on Luky. Od té doby se již neodehrávaly žádné honičky policajtů 
s lupiči, ale nelítostné řežby kovbojů s indiány či proradnými zloději 
dobytka. Stádo krav suploval Wendyho vlčák Azor.  
Na čele Lukymu perlí pot. Sedí v křesle. S úlevou vydechne, když 
zjistí, že není elektrické. Vykřikne bolestí. Jazykem zajede na horní 
patro, cítí nasládlou pachuť krve a mezi předními zuby mezeru. 
„Vždyť já ještě nemám termín! To bude omyl!“  
Doktor vypne vrtačku, sundá roušku a mžourá na něj skrze skla brýlí 
připomínajících lupu.  
„Prosím? Tak co tady strašíš? Koukej vypadnout, pacienti čekají!“ 
Utíká nejasnou krajinou a sám. Za sebou slyší zlověstný zvuk vrtačky, 
který přechází v houkání policejní sirény. 
Uvnitř hlavy se mu pomalu spouští potrhaný film. Nejprve sleduje 
dlouhé němé záběry. Po chvíli se plasticky zhmotňují. 
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Na nebi se odehrává podivuhodné divadlo. Nízko nad obzor zapadá 
oranžový kotouč slunce, ale zároveň na východní straně na kopuli 
oblohy bělavě světélkuje měsíc v úplňku. Snad vzkaz z vesmíru. 
Poselství tajemna. 
Na zahrádce Hospody U zrzavé Merri, slaví Wendy narozeniny. 
Rovných pětačtyřicet. U dvou stolů dvanáct přízraků z černých skal. 
Dvanáct mužů jak dvanáct apoštolů Ježíše Krista. Místo Ježíše, kluk 
celý v černém. Nikdo mu neřekne jinak než Farář. Hraje na kytaru 
samé zádumčivé písně o životě. Pivo teče proudem, rum taky. Začíná 
pršet. Asi za to mohou ty červánky. Všichni učedníci i s Ježíšem 
v černém, se přesunou do lokálu. 
Opět se hraje a zpívá. Farář upustí od tklivých melodií a zanotuje: 
„Rum nám dávej, rum nám dej…!“ 
Jak hromadný výsadek parašutistů přistávají před přízraky z černých 
skal panáky rumů. V koutě hospodského sálu, u dlouhého stolu sedí 
osm maníků z nedaleké ubytovny. Podle řeči nejspíš Ukrajinci. Asi 
taky oslavují, zřejmě výplatu týdenní gáže, pokud jim tedy něco zbylo 
po povinných odvodech mafiánským bossům. 
Mimo Merri jedinou ženskou v lokále je dlouhovlasá blonďatá dívka 
u stolu Ukrajinců. Vzhledem červencovým vedrům, má blondýna na 
sobě jen tílko s velkým výstřihem vpředu i vzadu. Mezi ňadry se jí na 
řetízku houpá zlatý křížek. Z dlouhých opálených nohou 
napasovaných do kratinkých, přiléhavých džínových šortek se 
Lukymu tají dech. Projede jím jakési tajemné vnitřní pnutí. 
Chlapík s brutálním ksichtem, ostříhaný na ježka, postaví před Faráře 
panáka vodky. 
„Igraj, malčik!“ 
„Já něznaju vaše pieseňki!“ oponuje kytarista. Zamyslí se. Zřejmě ho 
osvítí Duch svatý a s vervou začne hrát Kaťušu. Ivani sborově zpívají: 
„Vychadila na běreg Kaťuša, na vysokij na bereg krutoj…,“ a přitom 
tleskají spontánně do rytmu. Dožadují se přídavku. 
„Já uže něznaju drugije vaše častušky!“ loví v mysli Farář zbytky 
ruštiny. Napadne ho inovace trampské rumové halekačky a spustí: 
„Vodku nám dávej, vodku dej! Chlastej a nekecej!“ To se Ukrajincům 
náramně líbí. Objednávají další litrovku vodky.  
Večer probíhá v družné přátelské atmosféře. Lukáš odchází na záchod. 
Na chodbě potkává dívku svých snů. Zadívá se do jejích modrých očí 
a šeptá: 
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„Jak se jmenuješ? Kak tebja zavut? Maje imenja Luky.“ Dívka sklopí 
hlavu a zrychlí krok, pak cosi pošeptá Ježourovi.  
Luky se vrací nazpět. U stolu Ukrajinců povstane brutální hromotluk 
a míří k němu.  
„Aha, zřejmě se chce pobratřit a popít u baru vodku.“ 
Chlapík chytí levičkou Lukyho za šátek a přitáhne si ho k sobě blíž. 
Z jeho dechu je cítit tabákový odér levných ukrajinských cigaret 
a vodka.  
„Chuj vyjebaný, počemu ty chošeš maju děvočku?“  
Luky si pomyslí „tvaja děvočka“?, to určitě, nejspíš luxusní šlapka, co 
sám paseš nebo tvůj mafiánský šéf. Nenechá se zahanbit a kontruje: 
„Komu říkáš chuj? Kokote drevený! Běž domů Ivane, čeká tě tam 
Nataša!“  
„Maje imeňja Vasil a nět Ivan, Světlana nět Nataša, chuj vyjebaný!“ 
Luky očekává úder. Přijde náhle a rychle, s tím nepočítal. Nestačí ho 
vykrýt loktem. Olízne si rozbitý ret a naštvaně vyplivne přední zub. 
Není ovšem žádné ořezávátko. Vypálí pěstí na Vasilův ksicht. Rána 
sedne náramně. V nose cosi chrupne, nejspíše mu ho zlomil. To už 
vstávají ostatní Ukrajinci a přízraky z černých skal. Strhává se 
regulérní rvačka. Ivani, aby vyrovnali síly, vyzbrojení židlemi se 
vrhají na trampy. Hospodou zní jejich bojový pokřik. 
„Urááá, vpjerjod malodci!“ 
Půllitry létají vzduchem. Nelítostné řežby z období kovbojů a indiánů, 
jsou proti téhle rvačce slabým čajíčkovým odvarem. Zrzavá Merri, 
ukrytá pod barem zuřivě mačká tlačítka mobilu, aby přivolala 
policajty. Bitka trvá jen krátkou dobu. Než zazní policejní houkačky, 
lokál zeje prázdnotou. Zůstaly jen převrácené stoly, polámané židle, 
skleněné střepy a kapky krve na podlaze. Ukrajinci vyskakují oknem 
a mizí ve tmě. Přízraky z černých skal prchají dveřmi. 
Osamělý Luky se vypotácí na náves. Hučí mu v hlavě po ráně od 
Kokota dreveného a taky z vypitého alkoholu. Déšť příjemně chladí. 
Snaží si srovnat předchozí události. 
„Všichni jsme zdrhli bez placení. Snad to Merri všechno hodí na ty 
Ukrajince. Jinak máme po ptákách, to abychom si hledali novou 
hospodu. Ještě, že ti Ivani nejsou nějaká Mukačevská mafie, prý se 
s ničím nepářou, spíše někoho rozpářou. Klidně mohlo dojít na nože 
nebo i střelbu.“  
Kulhá směrem ke kostelu. Pravé koleno zažíná otékat, důsledek rány 
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židličkou. V hlavě nepřestává hučet. 
„Co to pořád ten Farář mlel o srubu? Neříkal, že má nově postavený 
srub v sousední rokli? Nesliboval, že tam můžeme v suchu přespat?“ 
Jde zrovna kolem fary a vidí, že se uvnitř svítí. 
„Jééé, Farář už je doma ve srubu! Ostatní kluci tam budou určitě 
taky.“ 
Zamíří k dokořán otevřeným vstupním dveřím. Zahaleká: 
„Ahoj kluci, Faráři, tak mě tady máš. Potřebuji usušit!“ 
Nikdo neodpovídá. Zlověstné ticho přerušuje pouze pleskot kapek 
sílícího deště. Dlouhou tmavou chodbou se dopotácí k dalším 
pootevřeným dveřím, kde skrze škvíru prosvítá světlo. Uchopí za 
kliku a nejistě nakoukne do místnosti. Uprostřed na podlaze leží 
nějaký člověk, u hlavy kaluž krve a mosazný svícen. Vzduch 
povědomě čpí ukrajinským tabákem, vodkou a taky pachem smrti. Ta 
postava na podlaze, rozhodně není žádný Ukrajinec, podle kolárku 
u krku nejspíš místní farář. 
„Do prdele,“ zakleje a podlomí se mu kolena. Upřeně zírá na mrtvého 
pátera. Hned vedle dveří, stojí na podstavci slavnostně oděná socha 
Panny Marie. Luky k ní promlouvá: 
„Svatá Panno, Matko Boží, ochraňuj mě! Nedopusť, aby krev tohohle 
muže padla na mou hlavu!“  
Ani neví proč a vztáhne ruku k Marii. Z krku jí strhne zlatý řetízek 
s křížkem a strčí si ho do kapsy. V tom okamžiku, se obličej Madony 
změní. Upřeně na něj hledí blankytně modré oči Světlany. 
„Počemu Luky? V Biblii napísáno Krast nělza!“ 
Jak se dopotácel k potoku, si nevzpomíná. Začíná se brodit jeho 
korytem směrem k černým skalám.  
„Nad potokem podél skal, zelený mužík zatleskal…!“ 
Slyší vyzvánět kostelní zvon. Svolává věřící. Muži, ženy i děti 
přibíhají k faře. V rukou vidle, motyky, sekery. Vesnicí se nese chorál 
Kdož sú Boží bojovníci. Bojový pokřik za zády sílí. Luky zběsile 
klopýtá nocí. Kluzké kameny ve vodě, ztěžují jeho útěk. Praští se do 
čela o větev. Sesune se na břeh. Cítí, že se nemůže hýbat. Ztrácí 
vědomí. 
Když se Luky probere, stojí na vyvýšeném pódiu postaveném na návsi 
před kostelem. Ruce má za zády svázané provazem. Z rozvášněného 
davu, trčí zlověstně k nebi vidle, motyky a sekery. Těsně u pódia žena 
oděná celá v černém.  
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„…a dole stála žena, jen o dva metry níž…“ 
Sundává si závoj. Lukyho oslepí záře dlouhých blond vlasů. Žena mu 
posílá vzdušný polibek. 
„Spasibo, Světlana!“ 
Kat si také strhává z hlavy rudou kápi. Na odsouzence mžourají 
prasečí očka Vasila. Pod pravým okem má obří monokl a nos jak 
bambulu. Ukazuje nahoru. 
„Smatri, chuj vyjebaný!“ 
Na břevně, nad hlavou, se houpe konopná oprátka. Ukrajinec vybízí 
Faráře: 
„Igraj, tavárišč!“ 
Ten hrábne do strun a začne zpívat. 
„Pověste ho vejš, ať se houpá, pověste ho vejš, ať má dost…!“ 
Dav se nadšeně přidává. Luky skloní hlavu a začne se modlit. Hluk 
a řev na návsi graduje.  
Znovu otevře oči. Opět pohlédne vzhůru. Civí na skalní převis. Asi pět 
metrů od něho poletují dvě straky. Zuřivě řvou a útočí na třetí, která 
sedí na větvi břízy. V zobáku drží zlatý řetízek s křížem. Přes kopec se 
nese vyzvánění kostelního zvonu. Zve věřící k nedělní ranní 
bohoslužbě.  
Líně se vyhrabe ze spacáku. Nad hlavou má vymetenou modrou 
oblohu bez mráčku. Jen třpytivá mokrá tráva svědčí o vydatném 
nočním dešti. Luky se opírá o kmen borovice. Balí si cigaretu. Zapálí 
si a labužnicky potáhne. Vyfoukne slastně kouř k nebi. Signál pro 
kamarády. Kouřový signál, že je ještě tady na zemi, a že se mu zatím, 
za nimi nechce. 

 
*** 

 
Od potoka vzhůru do skal, rozvážně kráčí podivná postava. Dlouhé 
blond vlasy kontrastují s černým oděvem. Na zádech táhne usárnu 
a přes rameno drží kosu. 
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Zločin na faře  
Miroslav Neuvirt – Wandri 
 
Opatrně usrkávám právě donesený grog. Nádherná, opojná vůně se 
rozlila po celé hospodě. Pomalu, pomaloučku pociťuji, jak mi ten 
božský, horký nápoj uvolňuje ztuhlé, promrzlé tělo. My čekali jaro 
a zatím přišel mráz. Tak opravdu dnešní jarní den probíhal. S blížícím 
se večerem jsem začal být kapku nervózní. V tomhle mrazu se mi 
venku spát opravdu nechtělo. ,,Pane hospodský,“ oslovuji chlápka 
s tureckým fezem na hlavě, ,,nedalo by se tady někde přespat? Myslím 
třeba tady v hospodě, na sále. Nebo v nějaký stodole ve vsi?“ 
,,Jó, mladej, my nejsme žádnej ubytovací hostinec. Tady se chlapi jen 
tak namažou a pak si to sypou pěkně rovnou domů ke svým starým 
pod duchnu. A lézt někomu do stodoly, to ať vás ani nenapadne. 
Zkuste se zeptat na faře.“ 
Robustní budova fary spíš připomínala středověkou zemanskou tvrz, 
než skromný příbytek duchovního pastýře. Tak tady určitě žádný 
žebráci nežili, říkal jsem si, a nesměle zazvonil. V budově před mým 
příchodem svítilo jen jedno okno v prvním patře, teď se rozsvítilo 
i v přízemí a pak se otevřely dveře. Chvilku mžourám do ostrého 
světla. Čekal jsem chlapa, faráře, ale ne. Tady ve dveřích proti mně 
stála ženská. Mladá a docela hezká. Trochu mne to vyvedlo z míry. 
Takovou hospodyni, bych na faře nečekal. Koktavě vysvětluji, co mne 
sem přivádí. ,,Buďte tak hodná mladá paní, zeptejte se pana faráře, 
jestli by mne tady nechal přespat.“ Pár vteřin si mne bedlivě prohlíží. 
,,Já jsem farářka.“ Asi jsem vypadal překvapeně, možná i trochu 
přihlouple. Dostalo se mi ponaučení, že jsou církve, kde mohou 
svátosti církevní vykonávat i ženy a také, že skutky tělesného 
milosrdenství přikazují poskytnout přístřeší lidem bez domova 
a ujímat se těch kdo jsou na cestách a pozvala mne dál. Moderně 
zařízená pracovna. Ohromná knihovna, naleštěný klavír, několika-
hektolitrové akvárium, pohodlná sedací souprava. Tak takhle se žije 
na faře. Sedíme proti sobě a upíjíme červené víno. Dobře jsem si 
povšiml její smutné tváře. To po mém přiznání, že v Boha nevěřím. 
Dobrou náladu jsem jí opět vrátil vyprávěním o mém trampu na 
Svatou Horu u Příbrami. Nalila další sklenky. To už na mne bylo 
trochu moc. No uznejte sami. Nejdřív ta hospoda a pak tohle víno. 
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Začal jsem plácat úplný blbiny. Jako třeba: stejně nad námi žádnej 
Bůh není a ani v takový vejšce bejt nemůže, protože dlouhodobej 
pobyt ve vesmíru vyvolává stav, kterému se odborně říká astenie. Ta 
se projevuje rozvojem únavy a podráždivosti. Pohoršeně mne sjela 
pohledem, ale opět dolila víno. Já pitomec pokračoval. ,,Začnou se 
objevovat vegetativní projevy, jako jsou bolesti hlavy a bušení srdce. 
Člověk, tedy Bůh, by nemohl spát a na nic se soustředit. To by 
zhoršovalo i jeho duševní i pracovní výkon.“ Stále se usmívala. 
,,Velice jste mne pobavil, pane trampe, opravdu. Musím vám to 
oplatit.“ Neměl jsem ani dopito, ale zase dolila. ,,Jen pijte a omluvte 
mne na chvilku, půjdu se trochu upravit.“ Přiznám se, že jsem byl 
nažhavenej, jak ženich před svatební nocí. Něco se mnou ale dělo. 
Točila se mi hlava. Nebyl jsem schopen se soustředit na jediný pohyb.  
Otevřel jsem okno a zhluboka dýchal mrazivý vzduch, plácal se po 
tvářích, štípal se do ruky.  Nic nepomáhalo a já usnul. Probudil mne 
nesmírný chlad. Klepal jsem se zimou, později děsem. Ale to opravdu 
až později. Netušil jsem, co bude následovat, a přiznám se, že 
zpočátku mne to zrušovalo. Stál jsem nahej, připoutanej k jakémusi 
kříži. Naproti mně seděla moje společnice, v oděvu pro kněze zcela 
netypickém. Slušelo jí to. Vysoké kožené boty, latexová kombinéza. 
A za ní? Můj Bože. Kristus na kříži téměř v životní velikosti. Ten už 
dotrpěl, mne to čekalo. Vstala a vzala do ruky bič, snad tak dobrej na 
koně. Chvilku mne okukovala, pak utrousila několik ironických 
poznámek. Šlehnutí byla silná, prudká, nesmírně bolestivá. Prásk. 
,,V jednoho Boha věřit budeš.“ Šleh. ,,Nevezmeš jméno Boží nadarmo.“ 
Pokračovala v úderech. Trochu se unavila. Odstoupila od mého kříže, 
odložila bič a mile se usmála. ,,Je mou povinností dávat rady 
pochybujícím, poučovat neznalé, napomínat ty kdo hřeší.“ Bylo to 
šílené. Opět zasvištěl bič. Prásk, prásk! ,,Už věříš?“ Vrtím hlavou. 
,,Nééé!!“ Prásk, prásk. ,,Za toho, který se pro nás krví polil.“ Prásk! 
,,Za toho, který byl pro nás bičován!“ Prásk! ,,Za toho, který byl pro 
nás ukřižován!“ Úderů přibývá, už je téměř necítím. Začal jsem 
pohybovat rty. ,,Ježíši, Maria, Josefe stůjte při mně v posledním 
zápase! Pane Ježíši, přijímám z tvých rukou každý způsob smrti se 
vším, co je s ní spojeno. O jedno tě prosím, stůj při mně v hodině mé 
smrti a dej mé duši mír.“ Prásk, prásk. Mezi údery slyším svoji 
vražedkyni. ,,Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať 
jim svítí. Ať spočinou v pokoji. Amen.“    
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Trable inspektora Vydry 
Petr Soldát – Harmonika 
 
Vražda je po všech stránkách nepěkná věc, a když najde mrtvolu 
v sobotu odpoledne ve svém obývacím pokoji farář, rozhodně to celou 
situaci nijak nevylepší. 
Inspektor Vydra se toho odpoledne tvářil velice zachmuřeně a měl 
k tomu hned několik důvodů. Neměl rád vraždy, neměl rád kostely ani 
fary, a před několika dny mu přidělili nového strážmistra. To by samo 
o sobě nebylo nijak zlé, kdyby se jeho nový podřízený nejmenoval 
Čudla. Spolu tedy tvořili, pro své okolí velmi humornou, dvojici 
Vydra – Čudla. O co více se bavilo okolí, o to méně se bavil inspektor. 
A zrovna teď poslouchal strážmistra, jak mu rozechvěle sděluje 
podrobnosti k případu. 
„O-obětí je plu-plukovník Ja-Janovský.“ 
Inspektor pozdvihl obočí. 
Tak, Janovský. To bude síla, protože plukovník v záloze, Maxmilián 
Janovský, býval členem informačního oddělení ministerstva vnitra, 
jak za císaře pána, tak i teď za republiky. Jednoduše řečeno, dědek 
Janovský býval špión. 
„A pane inspektore, mrtvého nalezla cizí státní příslušnice.“ 
Inspektor pozdvihl i druhé obočí. 
Čím dál, tím líp. Špióna v záloze najde mrtvého nějaká cizinka. To 
tady velmi brzy začnou motat nenápadní pánové ze zmíněného 
informačního oddělení a zcela určitě i několik výše postavených 
pracovníků policejního ředitelství. 
Strážmistr stále přešlapoval na místě. 
„Tak to vysypte, Čudla, ať se hneme z fleku.“ 
„A ta cizí státní příslušnice je ubytovaná u své přítelkyně, v čísle 
popisném dvacet sedm, Šeříková ulice.“ 
Vzduch se zatetelil a inspektor najednou držel podřízeného za klopy 
uniformy, třásl s ním a křičel: 
„To není pravda. Že to není pravda. Čudla, řekněte, že to není 
pravda!“ 
Strážmistr Čudla se nebránil, nechal sebou třást a vyčkával, až Vydru 
záchvat přejde. 
V podstatě se ani nedivil. Vztah inspektora k obyvatelce domu číslo 
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dvacet sedm, vdově Matějkové, byl silný, dlouhodobý a všeobecně 
známý. Inspektor vdovu Matějkovou totiž nesnášel až do morku kostí 
a tento jeho vztah se datoval od doby, kdy se v místním muzeu ztratilo 
několik vzácných japonských dřevorytin.  
Vydra zavětřil velký případ a okamžitě povolal z Prahy specialisty 
a řešit kauzu mezinárodního obchodu s kradenými uměleckými 
předměty. 
Když se o krádeži dozvěděla vdova Matějková, zašla za manželkou 
nočního hlídače z muzea, krátce pohovořila s ředitelem nedalekého 
gymnázia a nakonec se vydala za místním kovářem Hlízou. 
Druhý den se dostavila na policejní stanici v doprovodu dotyčného 
kováře, který před sebou hnal bičem svého pubertálního syna. 
Ukázalo se, že kovářův synek si japonskými rytinami s erotickým 
nádechem vyzdobil svou skrýš na půdě kovárny. 
Vdova Matějková osvětlila svou jednoduchou dedukci inspektorovi 
a ten musel potupně odvolat celé rozsáhlé pátrání, o kterém si pánové 
na direkci ještě dlouho s úsměvem vyprávěli. 
Z tohoto důvodu se strážmistr Čudla nijak nevzpíral inspektorově 
záchvatu a vyčkával, až tento přejde. Což se během několika vteřin 
stalo, inspektor Vydra pustil strážmistra, ztěžka dosedl na židli 
a malátně se rozhlížel po okolí. 
Pak náhle vyskočil, prudce vyběhl na zahradu a vykřikl: 
„Proč já? Proč zase já?“ 

 
*** 

 
Ten samý den večer dorazil inspektor Vydra do Šeříkové ulice. 
Zastavil se, před domkem číslo dvacet sedm si zhluboka povzdechl, 
a pak s odevzdaným výrazem vešel dovnitř. 
V obývacím pokoji vdovy Matějkové byli tři lidé. Byl tam farář, 
důstojně vyhlížející dáma a samozřejmě vdova Matějková. 
Ta seděla v křesle u okna a pletla jakýsi přehoz, velikostí 
připomínající plachtu na automobil značky Praga. 
„Už na vás čekáme,“ zašveholila směrem k inspektorovi. Inspektor 
zavrčel cosi, co se s notnou dávkou fantazie dalo považovat za 
pozdrav. 
„Rád bych si pohovořil se svědkyní,“ pravil dutě a pokynul směrem 
k důstojně vyhlížející dámě. 
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„Tak to bude poněkud náročné“, prohlásila vdova Matějková, „jestli 
teda nemluvíte náhodou anglicky.“ 
Inspektorova angličtina se omezovala pouze na několik nadávek 
a počítání do deseti, takže jen zavrtěl hlavou. 
„Nevadí, pane inspektore, my už jsme si o tom všechno řekli, takže to 
budu vyprávět sama.“ 
Vdově Matějkové se zlomyslně zablýsklo v brýlích a inspektor se 
mírně zachvěl. 
„Jestli vám teda můžu něco říct“, prohlásila Matějková úvodem, „tak 
vrah je zahradník.“ 
Inspektor se konečně zmohl na slovo: 
„Paní Matějková, ujasníme si jedno. Já se budu ptát, a vy budete 
odpovídat.“ 
Inspektor odřezával jednotlivá slova jako břitvou. 
„A teprve až odejdu, můžete si tady vykládat ty svoje fantazie.“ 
A stejně ostře pokračoval: 
„Kdy přišla svědkyně na faru?“ 
„Těsně po třetí hodině, ale …“ 
„Proč tam šla?“ 
„Měla domluvenou schůzku s panem farářem, ale pane inspektore …“ 
„O čem s ním chtěla mluvit?“ 
„To je součást zpovědního tajemství“, vmísil se do rozhovoru farář 
a inspektor ho okamžitě zpražil pohledem.  
„Výborně pane faráři. Když už jste mi tak pěkně přerušil výslech, tak 
mi řekněte, co dělal plukovník Janovský na faře.“ 
Farář se ošil. 
„Prováděl inventuru a kontrolu účtů.“ 
Inspektorovi nepěkně zasvítily oči. 
„A co zjistil, pane faráři?“ 
„Nic důležitého,“ odpověděl nervózně farář a hodil pohledem po 
vdově Matějkové. 
Inspektor se už nadechoval k další otázce, když ho vdova Matějková 
přerušila: 
„Pane inspektore, říkám vám jasně, že vrah je zahradník.“ 
Inspektor se na ní útrpně podíval. 
„Pozor na ty detektivky, paní Matějková, blbne to hlavu.“ 
Jehlice uraženě zacinkaly a inspektor se otočil zpět k faráři: 
„Důležitost všech faktů zhodnotím, s vaším dovolením, sám. Takže, 
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co našel plukovník v těch účtech?“ 
Farář začal mírně blednout, když se ozvalo zaklepání a ve dveřích se 
objevil četník v uniformě. 
Zasalutoval, cosi pošeptal inspektorovi, opět zasalutoval a opustil 
místnost. 
Inspektor se začal nehezky usmívat. 
„Na vás, pane faráři, si udělám čas příště. Strážmistr Čudla právě 
vyslýchá skupinu velmi nadějných podezřelých.“ 
„Jakých podezřelých?“ 
Vdova Matějková zvedla oči od pletení a její pohled prozrazoval 
skutečný zájem. 
„Sice vám do toho, Matějková, vůbec nic není, ale hlídka právě 
sebrala tu partu kovbojíčků, co táboří dole u řeky.“ 
Jehlice se opět rozezněly a míra zájmu v očích vdovy Matějkové 
značně poklesla. 
„Tak ty můžete rovnou pustit, to jsou moc hodný kluci. Zeptejte se 
Bláži.“ 
„Jaký zase Bláži“, vyděsil se inspektor. 
„Blaženy Kudláčkový. Ty kluci jí každej tejden nanosí plnej dřevník. 
Bláža si je nemůže vynachválit.“ Dřevo nakradou na obecním 
a dostanou za to vajíčka, pomyslel si okamžitě inspektor, ale nahlas 
řekl: 
„Když do toho jejich tábořiště dorazila hlídka, tak zrovna stříleli 
z pistole do plechovek. Takže zbraň máme a plukovník Janovský je 
z toho jejich tábora často vyháněl a pravidelně na ně volával četníky. 
To je motiv, který žádná Bláža se dřevem nepřebije.“ 
S těmito slovy se inspektor rozloučil a ve vítězné náladě vyšel ze 
dveří. Úplně přitom zapomněl na důstojně vyhlížející dámu, kterou 
původně přišel vyslechnout. Jí to však nijak nevadilo. Seděla tiše 
v koutku, občas prohodila několik slov s paní Matějkovou a činila si 
krátké poznámky do malého notýsku. 
 

*** 
 

Když inspektor dorazil na strážnici, nalezl tam strážmistra Čudlu, jak 
pojídá tlačenku s cibulí. Na stole vedle tlačenky ležela podivná zbraň, 
evidentně domácí výroby, vzdáleně, ale opravdu velmi vzdáleně 
připomínající revolver. 
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„Čudla, řekněte mi, že to není ta zabavená pistole,“ pravil omámeně 
inspektor. 
„Proč by nebyla,“ podivil se vesele strážmistr a dodal: 
„Navíc, ty chuligáni nemají alibi. Tvrdí, že sekali dřevo u nějaký 
babky. Zjevně si to vymysleli.“ 
Inspektor ztěžka dosedl za stůl a upřeně hleděl na strážmistra. Ten si 
jeho pohled zcela mylně vyložil. 
„Budeme pokračovat ve výslechu?“ 
„Kdepak, Čudla, budeme čekat.“ 
„Čekat?“ 
„Ano, strážmistře, budeme čekat.“ 
Po několika minutách naprostého ticha se ozvalo nesmělé zaklepání 
a do místnosti vstoupila drobná stařenka s hůlčičkou. 
„Dobrý den, pane inšpektór, Máňa povidala, abych k vám zašla.“ 
Inspektor nabídl stařence židli. 
„Paní Kudláčková, že?“ 
„Ano, pane inšpektór, to sem já a Máňa povidala, abych vám to 
všechno řekla.“ 
„Jen povídejte. Já a tady strážmistr vás bedlivě posloucháme.“ 
Stařenka se zhluboka nadechla a spustila. Čím déle vyprávěla, tím 
více strážmistr Čudla blednul. Když stařenka s vyprávěním skončila, 
byl k nerozeznání od čerstvě vybílené stěny policejní stanice. 
„Takže, pane inšpektór, ty klucí trempský u mě celý vodpoledne 
sekali dříví a já jim za to upekla domácí podmáslovej chleba.“ 
Stařenka vybalila z šátku voňavý pecen a podávala ho inspektorovi. 
Ten jen zavrtěl hlavou. 
„Kdepak já, paní Kudláčková, ale tady strážmistr Čudla ho těm 
klukům předá a ještě jim k tomu koupí buřta. A ne jednoho, paní 
Kudláčková, celej věnec jim koupí. A až je pustí ze separace, tak jim 
to všechno osobně odnese dolů k řece, takže ho dneska už vůbec 
neuvidím.“ 
Inspektor se na Čudlu podíval tak uhrančivě, že strážmistr beze slova 
popadl pecen chleba a spěšně opustil místnost. 
Když za strážmistrem zapadly dveře, otočila se stařenka znovu 
k inspektorovi. 
„A ještě mám od Máni vyřídit, že vrah je opravdu zahradník.“  
 

*** 
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Inspektor Vydra dobře věděl, že prvních dvacet čtyři hodin je 
u vyšetřování vraždy nejdůležitějších. Jelikož od nálezu těla 
plukovníka Janovského uběhlo již více jak čtyřicet osm hodin, začal 
inspektor propadat intenzívní beznaději. Snad proto v něm uzrálo 
nečekané rozhodnutí.  
V místním koloniálu zakoupil čokoládovou bonboniéru a se 
soumrakem navštívil dům s číslem popisným dvacet sedm v Šeříkové 
ulici. Na rozdíl od minulé návštěvy uctivě pozdravil a po úvodních 
zdvořilostech pečlivě naslouchal vyprávění vdovy Matějkové. 
Obzvláště ho zaujaly informace o rodinných poměrech plukovníka 
Janovského a o jeho velmi mladé ženě. Když se dozvěděl všechno, 
co potřeboval, uctivě poděkoval a druhý den ráno zatkl milence paní 
plukovníkové, který se nakonec ke všemu přiznal. Když ho inspektor 
odváděl v poutech z jeho domu, přečetl si na vývěsním štítu: 
Leopold Šťavel – zahradnické práce všeho druhu. 
 

*** 
 

Jednoho nedělního odpoledne seděl inspektor Vydra s farářem na 
zahradě vdovy Matějkové. 
„Co to vlastně našel tenkrát Janovský v těch farních účtech,“ zeptal se 
inspektor. 
Farář zahrozil prstem a usmál se. 
„Ale pane inspektore, i bůh sedmý den odpočíval.“ 
„Jak je to mezi mnou a bohem, pane faráři, víte nejlíp sám. Takže?“ 
„Ale našel tenkrát takovou hloupost. Zdálo se mu, že chybí nějaký 
stavební materiál.“ 
„A chyběl?“ 
„Tak trochu. Pár trámů a prken, co zbylo z opravy fary, jsem dal těm 
trempům od řeky. Staví si tam srub a já k nim občas zajdu na kus 
řeči.“ 
Inspektor zvedl oči v sloup a chtěl poznamenat něco o nezdravém 
tajnůstkářství, když na zahradu vešla paní Matějková s konvicí čaje 
a mísou koláčů. 
„Ten váš čaj, to je přímo nebeská mana, paní Matějková.“ 
„To víte, pane inspektore, to mi posílá ta moje známá až z Anglie.“ 
„A kam vůbec tenkrát tak rychle zmizela?“ 
„Musela narychlo odjet. Doma po ní byla sháňka“, odpověděla 
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Matějková a podala inspektorovi anglicky psané noviny. 
Inspektor sice tuto řeč stále mnoho neovládal, ale nakonec pochopil 
obsah článku a především poznal jméno u fotografie důstojně 
vyhlížející dámy. 
Udiveně pohlédl na Matějkovou a ta jen mlčky přikývla. Inspektor si 
pomyslel, že tahle stará paní ho nejspíš nikdy nepřestane překvapovat.  
Vlastně tomu byl docela rád.  
Od té doby, co se s vdovou Matějkovou usmířil a pravidelně ji 
navštěvoval, začala objasněnost trestných činů v okolí prudce stoupat. 
 

*** 
 
Něco málo z historie …  
Agatha Mary Clarissa lady Mallowanová, rozená Millerová, obvykle 
známá jako Agatha Christie, se narodila ve Spojeném království 
v roce 1890. 
Dne 3. prosince roku 1926 odjela Agatha Christie z rodinného sídla 
v Ashfieldu, a druhého dne byl její automobil nalezen prázdný. 
Agatha Christie, tehdy již známá spisovatelka, byla objevena teprve 
14. prosince v hotelu v Harrogate.  
Kde se oněch jedenáct dní Agatha Christie zdržovala a k jakým 
událostem v té době došlo, nebylo nikdy zjištěno. Sama spisovatelka 
to až do své smrti v roce 1976 nikdy neprozradila. 
 
Stejně tak Agatha Christie nikdy neprozradila, kdo byl předobrazem 
slečny Marplové, kterou spisovatelka uvedla na světlo světa 
v několika detektivních povídkách v roce 1928.  
V roce 1930 napsala Agatha Christie román, ve kterém vyřešila slečna 
Marplová svůj první velký případ. Román měl velmi prostý název.  
Vražda na faře. 
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Březnový vítr 
Zdeněk Ryšánek – Crischot 

 
Pod kotlem jara 
ještě prý Slunce nezatopí. 
Ještě jsme nuceni 
do sněhu dělat stopy. 

 
Však dnešní vítr 
tak jemný, voňavý už byl, 
z neznámých dálek 
mě jarním kouzlem pozdravil. 

 
Tuláckou duši  
někdy i vítr zahřeje - 
- je první březen 
plný naděje. 

 
 
 
 

Marnivá Příroda 
Zdeněk Ryšánek – Crischot 

 
V okapech to zas zvoní 
a před mým zápražím 
Příroda umývá si vlasy. 

 
Jak moje žena - 
v koupelně „ustlala si“. 
V zrcadlech lagun podél řek 
se shlíží ... 

 
a pak že čistota nikomu neublíží. 
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Jedné letní noci 
Zdeněk Ryšánek – Crischot 

 
Letní noc 
je jako den 
a bere spánek snílkům. 

 
Tma se vpíjí 
do muškátů ve tvých oknech 
a já už konečně chápu 
proč tu stojím -  
- na zádech usárnu 
a přede mnou se navždy zavírají 

všechny hladiny tvojí lásky. 
 

Záložák 
Zdeněk Ryšánek – Crischot 

 
Sobotní večer u ohně 
a v neděli zas domů. 
Nediv se, kamaráde, tomu 
je to tak. 

  
Na tyhle minivandry 
dejme tomu, 
jezdí jen trampíř 
záložák. 

 
Jedinou sirkou oheň zapálí 
a jeho čistotu světí. 
Má rád svůj ešus a svůj nůž, 
možná že k smíchu už je ti. 

 
Já se však nesměju 
podivným libůstkám času. 
Důvěrně tykám si s podzimem 
a silou vůle „držím basu“. 
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Co všechno řekl  
Mlčenlivej Džem o legendě šerifa Závina na pozadí vyšetřování 
geometrického případu farních dveří velebného pana Bohumila 
za pomoci Franka Cylindra, Posery Tonyho a Stydlivé Mary 
Petr Doležal – Dollyk 
 
„Budu vám vyprávět příběh o šerifovi Závinovi, který jako první 
vylezl na prokletej šíf a rozhřešil záhadu utopenýho Kocoura, kvůli 
který se strhla ta známá přestřelka o dědictví pistolníka Kydbylla.“ 
Začal Mlčenlivej Džem tiše a všichni museli natahovat uši, aby jim 
jeho slova nezanikla v praskání ohně, protože když už tenhle starej 
tramp jednou něco řekl, nikdy to neopakoval. Celá osada mu visela na 
rtech a s úctou naslouchala jeho nakřáplému hlasu. 
„Znáte ho všichni. Jeho jméno žije dodnes u každého ohně v celém 
posázavském údolí, přestože je tomu už drahně let, co ho k sobě 
povolal Velký duch. Šerif Závin vykonal mnoho památných činů, 
i když o většině z nich leckdo pochybuje, ale sním svůj klobouk, jestli 
se tenhle příběh o očištění Franka Cylindra a celé osady Kamarádů 
Pravotočivého Meandru nestal přesně tak, jak vám ho teď k  větší 
Závinově slávě povím.“ Nemluvnej Jim prohrábl oheň, zahleděl se do 
jiskřícího roje, zavřel oči a spustil. 
 

*** 
 

Závin byl nesmlouvavým obráncem veškerého trampského práva na 
levém břehu Sázavy od Ledče až po Zruč. Jak všichni víte, každá 
osada podél toho kusu řeky k němu chodila, když měla nějaký spor, 
a on vždycky dal tu správnou radu. A tak se jednoho srpnového 
odpoledne stalo, že si k jeho ohni přisedli Frank Cylindr, Posera Tony 
a Stydlivá Mary. Vybalili jablečný závin a trpělivě čekali, jestli bude 
šerifovi chutnat a rozhodne se je vyslechnout. 
Když dojedl, hodil umaštěný papír do plamenů a pokynul jim, aby mu 
pověděli o svém trápení. Frank Cylindr si nervózně poklepal na 
vysoký černý klobouk z florentského hedvábí a spustil. 
Jejich osada byla napadena a krutě uražena. Brzy z rána se k nim jako 
uragán přiřítila banda nasupených nádeníků z blízké vesnice. Obvinili 
je z toho, že znesvětili faru a okradli velebného pána o basu lahví 
mešního vína. 
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Drželi je v šachu u břehu řeky, vidle a hrábě v pohotovosti 
a prohledávali chajdu. Nic sice nenašli, ale to jim nezabránilo v tom, 
aby nevinné kamarády nenaházeli do řeky. Pak celý jejich kemp 
zpustošili. Jako by se tudy prohnalo stádo bizonů. 
Za tuhle trestnou výpravu kupodivu nenesl odpovědnost soudce Lynč, 
ale velebný pán Bohumil. Když loupež Kristovi krve 
z velkopavlovických sklepů časně ráno objevil, zburcoval vesnici. 
Aby toho nebylo málo, na dveřích fary zloděj nechal kosočtvercovou 
značku. Bohumil geometrii moc nerozuměl, ale když mu několik jeho 
oveček vysvětlilo pravou symboliku toho piktogramu, vzpomněl si, 
že se po okolí potuluje dost podezřelých osob a vyzval svoje lidi 
k nalezení chmatáka, prý aby si s ním mohl promluvit, případně ho 
zachránit před pekelným plamenem. Ti se bez otálení vydali ozbrojení 
k trempům, už třeba jen proto, že je nikdy neměli moc rádi. 
Když Frank Cylindr po několika hodinách vylovil ze Sázavy svůj 
klobouk, Posera Tony si přepral spodky a Stydlivá Mary na sebe 
s úlevou hodila jeho vlhký kabát, sesedli se k poradnímu ohni, aby 
vymysleli, co dál. Ponížení a nespravedlivé obvinění je pálilo jak 
cejch. 
I rozhodli a do osadní kroniky zapsali ozdobným písmem, že se 
vypraví k Závinovi pro radu a pomoc, protože kdo jiný by jim ji mohl 
dát, než on, který objasnil záhadu utopeného Kocoura, kvůli které se 
strhla ta známá přestřelka o dědictví pistolníka Kydbylla. 
Závin se šťoural nožem v puse a lovil poslední zbytky jablečných 
slupek, když Frank Cylindr dovyprávěl. 
„Doveďte mě na faru.“ Řekl a pomalu se zvedl. Letmým dotekem 
zkontroloval, jestli má za pasem svůj nůž a na košili hvězdu. „Jsem 
připraven!“ 

 
*** 

 
„Vím, Závine, že jsme spolu většinou dobře vycházeli.“ Řekl farář 
Bohumil smířlivě, když se skupina spravedlivých přiblížila k jeho 
wigwamu. „Ale myslím, že ses neměl vracet. Není to tvoje věc.“ 
Ukázal na kosočtverec vyškrábaný pod bílým nápisem K + M + B. 
„A já vím, že se pletete, Bohumile, právě s tímhle mám hodně co do 
činění. Nikdo z nás to neudělal, a přesto vaši hombrés napadli moje 
lidi a shodili je do vodopádů.“ 
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„Možná, že jejich oddanost víře přesáhla únosné meze, Závine, jenže 
v noci tu někdo viděl jednoho s perem za krempou. Jak jinak by sis to 
vysvětlil, než že to byl někdo od vás?“ založil si farář ruce v bok. 
„Jak říkám, tvého soudu není třeba, věc je jasná.“ 
„A já povídám, že bez důkazů není viny. I já si přece můžu, 
Bohumile, vzít kolárek a jít zapálit sýpku. Budete pak vy tím viníkem 
nebo někdo, kdo vás napodobil?“ 
Frank Cylindr nadšeně zatleskal nad takovým argumentem, ale 
Stydlivá Mary ho kopla ho zadku, až mu upadl klobouk. „Buď 
zticha!“ sykla a raději si zapnula kabát, protože z okolí se začali slézat 
farní ovečky s nenávistí a žádostivostí v očích. 
„Mluvíš dobře, Závine.“ Pokýval hlavou farář. „Jenže volba 
správných slov není sama o sobě důkazem neviny. Právě naopak. 
Bývá podezřelá.“ 
Závinova ruka sjela instinktivně k pasu a obejmula rukojeť loveckého 
nože. „Vidím, že vás budu muset přesvědčit, Bohumile.“ Vytasil 
kudlu a vykročil směrem k faráři. Ten se ani nehnul, byl připraven 
přijmout nevyhnutelné. Napjatě sledoval šerifa, který se k němu blížil. 
Ostří jeho nože se lesklo v odpoledním slunci a několik vesničanů, 
kteří se seběhli k faře, když viděli přicházející trampy, strnulo 
v očekávání krvavého vyvrcholení. 
Závin ale Bohumila obešel a vystoupal na schody před farou přímo ke 
kosočtverci. Zabodl svůj nůž vedle něj a během chvíle vyškrabal 
druhý podobný jen o pár centimetrů dál. 
„Pro rány boží, co to děláte, Závine?“ křikl farář a rozeběhl se k němu. 
Závin pokynul Franku Cylindrovi, aby Bohumila uklidnil. Farář se mu 
zmítal v náručí a bědoval. 
„Uklidněte se, Bohumile. A poručte svým pohůnkům, ať zůstanou, 
kde jsou, nebo se něco stane.“ Ukázal rukou na dav blížící se 
k farnímu schodišti. „Tohle je důkaz. Moji lidi by podobnou věc 
udělali nožem a ničím jiným. Jenže ta původní rytina nemá tak ostré 
hrany. Podle všeho to byly vidle. A to ukazuje spíš na vaše přátele.“ 
Pokynul Frankovi, aby Bohumila pustil a farář nedůvěřivě osahal obě 
prohlubně. Rozdíl byl velmi patrný. 
„To ale nic nedokazuje, Závine.“ Trval si na svém. „Kdybych chtěl 
shodit vinu na vesnici, vzal bych si být trampem místo nože vidle. 
Nepoužil jsi před chvílí podobné vysvětlení?“ 
Šerif se ušklíbl, seskočil ze schodů a sklonil se dolů k místu, kde zeď 
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fary vyrůstala ze země. S úsměvem zvedl zaoblený železný hrot. 
„A co je tohle?“ vykřikl nahlas, aby to slyšeli i opodál stojící 
vesničané. 
Bohumil si hrot prohlížel. Opravdu to mohl být kousek vidlí. „Stačí 
najít ty pravé a budeme mít i zloděje. Nebo ještě pochybujete, 
Bohumile?“ Farář Závinovi neodpověděl, jen zadumaně hleděl na 
poškrábané dveře. 
Dav hlasitě brblal a tvářil se bojovně. „Co je to za kecy?“ Prodral se 
dopředu ovidlený hromotluk. Frank Cylindr tiše hvízdl. Poznal ho 
hned. Byl to Fric, kterého Závin vloni nachytal, když kradl v osadě. 
„Neposlouchejte ho. Byl to von a ty jeho kumpáni. Banda zlodějů. 
Chce nás jen voblbnout.“ Burcoval dav.„Tohle bude tvůj konec, 
Štrůdle!“ zařval a napřáhl vidle. 
Všichni kolem rázem ztichli. Slyšeli dobře? Každý věděl, že taková 
urážka se dá smýt jen krví. Kdokoli kdy zkomolil Závinovo jméno, 
ležel v tu ránu bradou vzhůru. 
Šerifovi se v kapse sevřela ruka v pěst. Fric se rozeběhl a mával 
trojzubcem kolem sebe. Závinovi se ale podařilo útoku vyhnout 
a nemilosrdně ztrestal tvrdou ranou do brady Fricovu nevymáchanou 
hubu. Válel se v křiku na zemi u Závinových nohou a plival krev. 
„Jak jsem předpokládal.“ Sklonil se Závin pro jeho vidle a zvedl je 
vítězně do výšky. „Vidíte? Co vy na to, Bohumile? Kdo měl pravdu?“ 
Jeden z jejich tří hrotů byl v polovině ulomený. Bohumil porovnal kus 
nalezený na zemi se zbytkem a musel uznat, že k sobě ty díly pasují 
jako prdel na hrnec. 
V tu chvíli se Fric zapomenutý ve svém ponížení zvedl ze země 
a vystartoval po Závinovi. Naštěstí si toho včas všimli tři zbývající 
trampové. Frank Cylindr se na něj pověsil a vydržel tak dlouho, dokud 
mu zase nespadl klobouk. To už ale Fricovu ruku chňapla Stydlivá 
Mary a skočila na něj jak na uhnaného králíka. Posera Tony zařval 
a utekl pryč. 

 
*** 

 
„Měl jste pravdu, Závine.“ Špulil pusu farář, když si sypal popel na 
hlavu. „Opravdu jsem se zachoval unáhleně. Ale kdo to mohl tušit?“ 
Závin dojídal poslední kousky své oblíbené dobroty a mrkal na 
farskou kuchařku, zatímco se mu Bohumil stále omlouval. „Ale to nic. 
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Navěky dobrý, velebnej pane. Jen kdyby se tu snad ukázal Posera 
Tony, řekněte mu, že už je to v cajku, ať se vrátí domů.“ Olízl si prsty, 
spokojeně mlasknul a vyšel před faru.  
Vesničané se právě vraceli s náručí mešního vína, které objevili pod 
Fricovým slamníkem. 

 
*** 

 
Oheň pomalu uhasínal. Mlčenlivej Džem domluvil a otevřel oči. Jen 
dva páry líbající se ve svitu Polárky se po něm otočily, nikdo jiný už 
okolo ohně neseděl. A chrápání, které k němu doléhalo ze všech koutů 
osady, dávalo tušit, jak moc je příběh šerifa Závina, toho jediného 
představitele zákona na levém břehu Sázavy od Ledče až po Zruč, 
zasáhl. 
„Dnešní mládež už nemá pochopení pro hrdiny,“ zabručel, hodil na 
sebe celtu a usnul. 
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Loupež na potlachu 
Jan Frána – Hafran 
 
V dějinách zločinu a boje proti němu se už asi stalo všechno, co se stát 
mohlo a je naivní čekat nějaký překvapení. Přesto si myslím, že to, 
co se na poli detektivním podařilo Hárošovi, je naprostej unikát. 
To ráno jsem se probouzel hodně ztěžka. Nebylo divu, bylo po 
náročným potlachu u příležitosti 60. výročí založení naší T. O. Daisy. 
To víte, v počátcích naší osady bylo člověku někde kolem dvaceti a po 
noci, která se protáhla do svítání, vyskočil jako rybička. Ale teď jsem 
se zvedal jako porouchaný šraňky, klouby vydávaly nepříjemný zvuky 
a vibrace z nich mi roztřásly celý tělo. A možná to byla zima, která mě 
rozklepala. Nebejt tý proklatý prostatický elektřiny, hned bych zase 
zapadl do spacáku. Takhle jsem chtě - nechtě musel na procházku. 
Už jsem se vracel zpět, když najednou něco upoutalo pozornost mojí, 
pořád ještě zpomalený, hlavy. Koukal jsem na přístřešek, pod kterým 
ležely vystavený osadní relikvie, a marně dumal, co mi na tom nesedí. 
Pak mi to docvaklo. Úplně veprostřed, kde ještě večer byla naše úplně 
první kronika, zela mezera. Napřed jsem se vyděsil, ale pak jsem se 
uklidnil, že si ji někdo ještě v noci prohlížel a pak ji nechal u sebe. 
S tím jsem si šel ještě lehnout a ohřát se ve spacáku, ale stínu obav 
jsem se stejně nezbavil. 
Ráno se ukázalo, že to byly obavy oprávněný. Kronika nikde nebyla, 
všech zhruba sto účastníků potlachu se dušovalo, že ji nikde nemá 
a naposledy jí viděli odpoledne, když se probírala dlouhá historie 
osady. 
„Hároši,“ vzal si slovo Česnek, kterej si svolal na poradu zbytek 
osadníků, „nedá se nic dělat, musíš zase jednou uplatnit svoje 
detektivní schopnosti a kroniku vypátrat. Je to historickej unikát a pro 
nás má nevyčíslitelnou hodnotu.“ 
Hárošovi zajiskřily očíčka, stejně jako v dobách, kdy pomáhal 
jednomu kapitánovi od kriminálky řešit řadu zapeklitých případů. 
„Jdu do toho!“ pravil rozhodně, „a s tím vyčíslením jsi mi připomněl 
ještě jednu věc, co jsem vám chtěl říct. Ona se ztratila i osadní 
pokladna a v tý jsme měli přes dvacet tisíc. To jen tedy k tomu 
vyčíslení.“ 
Zbledli jsme. Ono schovat kroniku a nechat nás pátrat, by se pořád 
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dalo brát jako kanadskej žertík, ale sebrat prachy, to už žádná sranda 
není. 
„No dáme se do toho, než se účastníci rozjedou domů,“ řekl Hároš 
a vytáhnul z kapsy poznámkovej blok.“ 
„Koukám, že jsi na všechno připravenej,“ konstatoval jsem. 
„To víš, ve svým věku už mám dost velký problémy s pamětí, tak si 
raději všechno píšu. A co nemám tady, jako by se nikdy nestalo,“ 
poklepal na blok, „ale logiku a deduktivní schopnosti mám pořád 
prvotřídní, ničeho se neboj, tenhle případ rozlousknu jako nic.“ 
Věděl jsem, že se Hároš jen tak neholedbá, hrát s ním šachy, nebo 
soutěžit v nějakým kvízu, nemělo smysl, hladce porážel i podstatně 
mladší soupeře. Pátrání bylo v těch nejlepších rukách. 
Náš osadní detektiv rozjel svoje pátrání na svých skoro osmdesát 
hodně čiperně. Oběhl všechny účastníky, důrazně jim zakázal odjet, 
potom nasadil silný brejle na blízko a po čtyřech obešel celý 
tlachoviště i s přilehlýma užitkovýma ohništěma, místama, kde se 
spalo a placem kde probíhaly soutěže. Přitom neustále bleskově něco 
čmáral do notýsku. Trvalo to dobrý dvě hodiny, během kterých si 
zabalili i ti nejposlednější opozdilci a pak seděli a nervózně pozorovali 
postupující ručičky hodinek, odměřujících neúprosně čas do odjezdu 
vlaku. Co chvilku k nám poslala některá ze skupin svýho vyslance a 
dožadovala se propuštění. Bylo s podivem, že se ještě prostě nesebrali 
a nezmizeli. Těžko by s tím naše parta dědků něco udělala. 
„Hele, vůbec se nám nelíbí, že nás takhle podezíráte,“ přišel další 
vyslanec, tentokrát od T. O. Šakali, „známe se přeci už takovou dobu 
a víte, že bysme vám nikdy nic nevzali, tak na co si to hrajete?“ 
„Neber to tak,“ omlouval se Česnek, „my to tak nemyslíme, ale Hároš 
potřebuje čas na pátrání a pak vás chce vyslechnout, mohli jste něco 
vidět.“ 
Náš detektiv se právě zaseknul v ostružinách, ztratil tam brejle a teď je 
za hlasitýho nadávání hledal. Museli jsme uznat, že jeho počínání 
momentálně moc důvěry v rychlý vyřešení případu nevzbuzovalo. 
Vyslanec se s nesouhlasným kroucením hlavou odšoural ke svý osadě 
a my seděli kolem doutnajícího popela ze slavnostního ohně. Česnek 
v něm šťoural klackem, jestli v něm nenajde kování z naší dřevěný 
pokladnice. Bylo nám neveselo. Ještě, že nic nenašel. 
Hároš konečně dokončil obhlídku stop a přistoupil k výslechům. 
S velkou nevolí byl nucenej opustit pořadí výslechů, který si pečlivě 
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a logicky připravil a vzal první ty kamarády, kterým opravdu vlak ujet 
nesměl, protože by se jinak domů nedostali. Bylo zajímavý vidět, že to 
některé z nich začalo zajímat a ti, kdo nemuseli opravdu nutně odjet, 
zůstávali, aby viděli, jak celý případ skončí. Oželeli kvůli tomu 
i návštěvu hospůdky v blízkých Metodějích. 
Hároš neznal slitování, na řadu jsme přišli všichni a to jednotlivě. Ptal 
se podrobně, co kdo během včera a noci dělal, s kým se kde a kdy 
bavil, koho viděl kam jít, jestli něco nesl a podobně. A taky se mě 
podrobně vyptal, co v kronice bylo. Sice jí mnohokrát viděl 
a prohlížel si jí, ale jak už bylo řečeno, paměť mu ke stáru už zrovna 
moc neslouží. Blok už měl skoro zaplněnej poznámkama a nějakýma 
schématama. Bylo už hodně po obědě, když s tím skončil a na půl 
hodiny se vytratil. Pak si nás všechny svolal do potlachovýho kruhu. 
A tvářil se spokojeně. Neviděli jsme ale, že by měl kroniku nebo 
pokladnu. 
„Tak jsem prozkoumal stopy a shromáždil veškerý důkazy, který byly 
dostupný. Provedl jsem výslechy všech přítomných, jejich výpovědi 
vzájemně porovnal. Nevím sice ještě, kdo zločin spáchal, ani kde jsou 
kronika s pokladnou, ale na základě získaných informací jsem 
přesvědčen, že to vydedukuju tady, při všeobecný konfrontaci.“ 
Hároš udělal významnou pomlku a přehlídnul nás hluboko se 
zařezávajícím pohledem. 
„Předně jsem zjistil, že s největší pravděpodobností pachatel nepřišel 
zvenku, že je, nebo byl, tady mezi námi, na potlachu.“ 
Mezi námi to zahučelo. 
„Dál jsem zjistil, že k loupeži došlo někdy mezi 03:35 a 4:10, což nám 
zdánlivě hodně zúžilo okruh podezřelých. Hodně kamarádů už to 
dobou spalo,“ opět dramatická pomlka, „nebo zdánlivě spalo,“ skoro 
vykřiknul a vztyčil ukazováček.“ 
„Kromě toho jsem prohledal celej camp a můžu s určitostí říct, že tady 
na campu ani v bezprostředním okolí ukradený předměty nejsou. 
Z toho plyne, že na to, aby je pachatel odnesl, potřeboval nějakej čas. 
Na to jsem se zaměřil a zmapoval pokud možno všechny vaše pohyby 
a nepřítomnosti během večera a noci.“ 
„Poslední oblast, na kterou jsem se zaměřil, byl motiv. Proč někdo 
bral právě tyhle dvě věci? Pokladnu a kroniku. Pokladna by se dala 
vysvětlit snáz, bylo tam celkem dost peněz. Jenže to by jí stačilo 
poodnést kousek do tmy, rozbít sekyrou nebo šutrem a prachy vybrat. 
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Nedá smysl vzít celou rozměrnou a těžkou bednu. A kronika? Ta je 
ještě větší a zpeněžit se nedá. I když pro nás, osadníky, je její cena 
bezesporu vyšší, než se dá penězma vyjádřit. Dospěl jsem k názoru, 
že pachateli šlo hlavně o kroniku a pokladnu vzal kvůli zmatení 
vyšetřování.“ 
Hároš udělal další pauzu, loknul si z čutory a obešel kruh. 
„Když jsem dal tohle všechno dohromady, možný motivy, časovej 
snímek a stopy po okolí, vyšlo mi z toho několik podezřelých. Tak 
třeba Česnek,“ ukázal prstem na našeho šerifa, „kronice je pár míst, 
který mu zrovna nelichotí, a navíc, v inkriminovaný době, byl mimo 
dohled ostatních a to zhruba čtvrthodinu. Kdepak asi byl?“ 
„Na hodinky jsem nekoukal, ale v noci jsem musel na velkou. Jestli 
tam nemáš jinej takovej čas v průběhu noci, tak to muselo bejt ono.“ 
Hároš zabrejlil do poznámek.  
„Řekněme, že by to v tý době mohlo bejt. Máš pro to nějakej důkaz?“ 
„Leží tam zahrabanej pod mechem, mám ti ho jít ukázat?“ nabídnul 
jízlivě Česnek. 
„To je blbost, viděl jsem Česneka odcházet, bylo to úplně na druhou 
stranu a taky odtud přišel. Kromě toho, proč by tu kroniku kradl právě 
teď, po tolika letech? Měli ji za tu dobu několikrát doma.“ 
„Správně! Proto jsem taky dával tomu, že pachatelem je Česnek, sotva 
patnáct procent pravděpodobnosti. Ne, Česnek to tedy nebyl. Ale co 
támhle Dlouhán od Šakalů. Výpovědi jeho spoluosadníků byly dost 
zmatený a lišily se. A v kronice je popsáno, jak v oněch dávných 
dobách s naší osadou válčili a byli po zásluze poraženi!“ 
„No tak prrrr!“ ozval se ostře Dlouhán, „za prvé, k válce byl tenkrát 
důvod, jak sám víš a tím byl tehdy Česnek, málem nám zmrzačil 
půlku osady, za druhý, vy jste ji nevyhráli, skončila nerozhodně a je 
o tom mírová smlouva. Za třetí, je to tak dávno, že jsme na to 
zapomněli. A jestli si myslíš, že při potlachu někdo sleduje hodinky 
a kdo kam jde, tak jsi vadnej!“ 
„Právě, že jste si včera při prohlížení kronik mohli ty bolestivý 
události připomenout a rozhodnout se pro pomstu.“ 
„Nesmysl. A i kdyby, tak bysme nikdy, opakuju nikdy, nekradli 
prachy!“ 
„Ano, a to je důvod, že týhle pravděpodobnosti jsem dal jen dvacet 
procent a pro tenhle okamžik tě z okruhu podezřelých vyřazuju.“ 
„Ale co támhle Harry z Fort Braggu. Pamatuju se, že nám dlouho 
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nemohl zapomenout, jaký problémy jsme mu nechtěně způsobili při 
jedný bojovce. Šel spát hodně brzo a mám svědka, kterej potvrdí, 
že v onu dobu viděl jeho spacák prázdnej. Tak kdepak ses nám toulal, 
kamaráde?“ 
Dotyčnej Harry zrudnul jako rak. Zdálo se, že neví, co by na to řekl. 
„Byl ve spacáku u mě,“ ozvala se dlouhovlasá holčina z T. O. Šakali, 
dcera Dlouhána. 
Následovala slovní potyčka mezi Šakalama a Fortbraggama 
o přetahování holek a otec Dlouhán významně šermoval loveckým 
nožem a výmluvně naznačoval, co všechno Harrymu odřízne. 
Hároš zíral zmateně do zápisníku a čekal, až se situace zase uklidní. 
„Tohle je trochu nečekanej obrat,“ řekl hodně nejistým hlasem, 
„takhle mi vypadli další dva podezřelí a to Harrymu jsem dával 
celejch šedesát procent. Takže, když si to celý znova sesumíruju…“ 
chvilku si něco mumlal pod fousy, několikrát si nervózně posunul 
brejle, „když si to…., když to dám dohromady…“ na tváři se mu 
objevil nelíčenej údiv a hlas se mu roztřásl, „tak s devadesáti 
procentní pravděpodobností jsme pachatelem já.“ 
Nastalo ohromený ticho a všichni jsme zírali na Hároše, jestli to myslí 
vážně. Úžas mu na obličeji vystřídalo poznání. 
„Teď si matně vzpomínám, že jsem za svítání chtěl udělat takovou 
malou bojovou hru, ale proč jsem si to nezapsal? Všechno si píšu, 
moje paměť už není nejlepší, co není v notesu, jako by neexistovalo,“ 
rozčilením se mu roztřásly prsty a notes mu vypadl z ruky. Schejbnul 
se pro něj a zase ho otevřel. 
„Ano, jistě tady to je!“ vykřikl skoro radostně, „napsal jsem to 
omylem z druhý strany notesu, stojí tu, kroniku a pokladnu dát do 
starý boudy, ráno rozdat indicie. Placky pro vítěze ve žracáku.“ 
Asi to tak bude, že v dějinách zločinu a boje proti němu je Hárošův 
kousek, kdy pečlivým vyšetřováním a brilantní logikou a ke svýmu 
naprostýmu překvapení odhalil sám sebe, naprostým unikátem. 
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Duel na Heroldově útesu 
Eduard Štěpař – Střep 
 
Harata měl už konečně po službě, proto oblečenej do zeleného 
a s báglem na zádech razil na slezinu osady Skalní Ranč. Domovinku 
téhle osady ve tvaru woodcraftu nosil hrdě stejně jako přezdívku 
Harata, kterou získal ve svých chlapeckých letech ve skautském 
oddíle. 
Na tohle setkání se opravdu těšil. Nejdříve se bude plánovat výroční 
oheň a po dlouhém čase také uvidí letitého kamaráda Bobra, který teď 
podniká ve velkým a vůbec už nemá na nějaké to čundrování čas. 
S ním přijede samozřejmě i Káňa, který mu dělal společníka v té 
jejich stavební firmě. Když se Harata vyškrábal po stezce mezi 
rozeklanými pískovcovými skalami, spatřil už konečně ono jemu 
dobře známé místo se sroubkem pod skalním převisem. Na stožáru 
vlála osadní vlajka a pod ní stoupal modravý dým z užitkového 
ohníčku. Okolo něj seděli jemu dobře známí zeleně odění trampové. 
Ahoj!!! Ozvalo se sborově, Harata zamával kamarádům na pozdrav 
a odpověděl jak jinak než po čundrácku. Ahoj! Přítomní trampové se 
shlukli okolo nově příchozího, začali si s ním podávat ruce se 
zalomením palce. Mezi známými tvářemi poznal Harata i kamarády 
Káňu a Bobra. 
„No né, páni kapitalisti se taky na nás přišli podívat“, říkal Harata 
s lehkou přátelskou ironií v hlase a srdečně si s oběma kamarády 
podal po trampsku ruku. Shodil si ze zad bágl a přisedl k ohni mezi 
své osadní kamarády. Mluvilo se všeličems, kolovala zde lahvička, 
šerif Bíža brnkal na kytaru a okolo ohýnku byla vcelku dobrá nálada. 
To se ale mělo osudově změnit. 
Káňa vyskočil z dřevěné lavice jako čertík z krabičky a zahulákal: 
„Stejně je tady Bobr největší frajer mezi náma“, křičel na celé kolo. 
„No dát si na hlavu pixlu od piva a nechat si jí ode mě sestřelit 
bičem?“ Káňa si přihnul z podávané flašky a dodal: „To teda chce 
nervy pevné jak špagáty.“ 
Ozval se křaplavý hlas Jima, který mu odpovídal: „To proto, že ti 
věří“. Káňa upřel svůj pohled na Bobra sedícího u ohýnku a zeptal se 
jej: „Opravdu mě, Bobr, tak věříš?“ Bobr jen tak jakoby pro sebe 
zabručel. „Jak v čem.“ 
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Káňova tvář trochu zvážněla, když se Bobra zeptal: „Byl bys takovej 
frajer a dal si pixlu na hlavu?“ Bobr se usmál a odpověděl: „Hele, 
klidně“. Káňa se rozesmál na celé kolo. „No jasně náš ledově klidnej 
Bobr“, řval se smíchem Bobrův společník. Popravdě řečeno tihle dva 
se pořád v něčem hecovali a lezli tím někdy Haratovi na nervy. Pro 
ostatní osadníky to však byl vítaný zdroj zábavy. V tom ale Káňa 
triumfálně zvolal: „Ale na Heroldův útes by sis s tou pixlou nestoupl.“ 
Bobr mu ale okamžitě odpověděl s jeho pověstným ledovým klidem: 
„Stoupl“. Do věci se vložil šerif Bíža se slovy: „Kluci neblbněte, 
to místo vynechte“. Všichni místní věděli, že útes se jmenoval 
po trampovi Heroldovi, který zde skočil a spáchal tak, prý kvůli 
nevěrné manželce, sebevraždu. Stalo se to dávno předtím, než zde stál 
Skalní ranč. Kdo ví, zda-li je to vůbec pravda?! Ale faktem je, že se na 
tom místě občas děli divné věci. I když oba trempíře od jejich nápadu 
všichni ostatní zrazovali. Tak si jak Káňa, tak Bobr stáli na svém. 
Jindy tak klidný a rozvážný Bobr nedal nyní ani na šerifovo naléhání. 
„Jen klídek, Káňa má ruku s bičem jistou, neviděl jsem ho nikdy 
minout“, pravil přesvědčivě Bobr. 
Tak se stalo, že tedy stanul Bobr s plechovkou na hlavě na Heroldovu 
útesu. Naproti němu stál jeho kamarád Káňa s bičem v ruce. Všichni 
trampíci stáli okolo a čekali, jak tento podivný duel dopadne. Káňa, 
který byl mistrem lasa i uzlování a jehož bič nikdy neminul cíl, se 
napřáhl k úderu. 
A stalo se to, o co si oba koledovali. Konec biče netrefil plechovku, 
ale Bobrův obličej. Bobr se chytil za tvář, zavrávoral a zřítil se z útesu 
do strže. Mezi trampířema nastalo hrobové ticho. Těžko vyjádřit, jak 
mohlo trvat dlouho. Harata si tehdy myslel, že to byla celá věčnost. 
Až Káňovo zoufalý řev vytrhl trampíře z hrůzného úžasu. 
„Já ho zabil, jsem vrah!“. Naříkal a brečel nešťastný Káňa.  „Jsem 
vrah! Já se zabiju!“ V té chvíli ale projevil Harata svou profesní 
rozhodnost. „Pohlídejte ho, ať ještě neprovede další volovinu“ 
přikázal Harata. Mobilem zavolal Policii. Když dorazili místní četníci, 
prokázal se jim policejní plackou. „Jsem poručík Václav Klán 
z kriminální Policie, byl jsem svědkem. Byla to nehoda“ 
Takhle si trampíci z T. O. Skalní Ranč svůj volný víkend rozhodně 
nepředstavovali. Seděli v čekárně místní policejní stanice a chodili 
jeden po druhém k výslechu. Bíža kroutil hlavou, jako by tomu 
celému nechtěl uvěřit a říkal si pro sebe: „Jak se mohl netrefit, 



39 

 

vždycky přece zasáhl? Ten útes je asi fakt prokletej!“ 
Trampík s přezdívkou Káča se zeptal.“ To teďkonc jako Káňu 
zavřou?“ Na to mu ale Harata odpověděl: “Snad né, dostane 
neúmyslné ublížení na zdraví s následkem smrti. Tak snad kouká 
z toho jen podmínka“ 
Od oné tragické události uplynul týden. Harata seděl ve své kanceláři 
v policejní služebně, popíjel kafe a pořád jej držel splín za mrtvého 
kamaráda. Hlavou mu pořád šla Bížova slova: „Jak se mohl netrefit?“ 
Vždycky přece zasáhl! Ten útes je asi fakt prokletej!“ 
V tom se rozlétli dveře jeho kanceláře a Harata v nich spatřil jemu 
známou tvář Martina Baka, bývalého kolegy, který se nyní živil jako 
soukromé očko. Jestli neměl teď Harata na někoho zrovna náladu, tak 
to byl zrovna tenhle bývalý kolega. Bak hned ode dveří zahulákal. 
„Čau kámo, kluci mně říkali, že mám něco, co by tě mohlo zajímat“. 
Harata jen nepříjemným unaveným hlasem odsekl: „Hele, jestli něco 
fakt něco máš, nech to tady na stole a prosím tě běž, já teď nemám 
čas“. Bak se uraženě ušklíbl, hodil na stůl hnědou obálku se slovy: 
„Mrkni se na to, zálesáku. Jo a upřímnou soustrast.“ Poslední slova 
řekl soukromý detektiv s kousavou ironií. 
Harata tedy otevřel onu obálku, vyňal z ní několik fotek a prohlížel si 
je. Byl na nich Káňa v intimních chvilkách s jistou dámou, v níž 
Harata poznal Andreu, Bobrovo manželku! Možná v téhle dost 
delikátní záležitosti Harata nepostupoval moc opatrně a nechal si 
úřední cestou zavolat Káňu k sobě do kanceláře na policejní služebně. 
Nicméně Káňa se dostavil a už od dveří zdravil Haratu. „Ahoj, co se 
děje, že mě předvoláváš“. Harata seděl v otočné židli s rukama 
založenýma na prsou a úsečně procedil: „No posaď se, něco ti ukážu, 
podal mu balíček s kompromitujícími fotkami. Káňa je vyňal z obálky 
a na jeho tváři se objevil zděšený výraz. Ten ale záhy vystřídal 
sebejistý úsměv, kterým vždy Káňa tak rád oslňoval své okolí. Vstal 
ze židle a prohodil: „Možná jsi na to kápl, Sherlocku, ale to bys mně 
musel nejdříve dokázat“. Hodil pohrdavě fotky na stůl, otočil se zády 
a opustil kancelář. Haratovo nitrem lomcoval bezmocný vztek, ten 
ničema oddělal před očima jeho i ostatních kamarádů Bobra. Teď mu 
spadne do klína celá firma i s manželkou. Ale Káňa měl pravdu, 
dokázat mu to opravdu nemohl. 
Po tomto setkání na policejní stanici se Harata dověděl, že ten darebák 
o něm mezi čundrákama šíří pěkné lži a pomluvy. Tak se stalo, že už 



40 

 

jej trampové zapomínali zvát na vandry do míst, které měl tak rád. 
Dokonce ani na výroční oheň své osady nebyl pozván. To už ale pro 
Haratu byla ona pověstná poslední kapka a jeho plecháček trpělivosti 
se přelil. Rozhodl se jednat. 
Harata stál před umakartovými dveřmi v jednom paneláku. Na vizitce 
těch dveří stálo, že zde bydlí Tomáš Bižovský, což je občanské jméno 
šerifa Bížy. Harata dlouze zazvonil na zvonek. Dveře se otevřely 
a v nich se objevil Bíža. „No to jsou mně hosti. Že mně taky nepošleš 
zvadlo na fízlárnu?!“, říkal Bíža se zcela zjevnou ironií v hlase.“ 
Na to mu ale Harata zostra odpověděl. „Hele Bížo, dobře mě 
poslouchej“. Bíža Haratu znal, tak na něm viděl, že teď s ním nejsou 
žádné žerty. Raději tedy mlčel a naslouchal, co Harata říká. 
„Vyřiď tomu mizerovi, že si stoupnu na Heroldův útes s pixlou na 
kebuli a jestli má na to, sundat mi ji z hlavy, tak se mu přede všema 
omluvím.“ 
Bížovi spadla udiveně čelist a jen ze sebe vysoukal. „Ty jseš fakt 
šílenej!“ Harata jen odsekl: „Tak příští víkend“, otočil se zády 
a odešel. 
Ten den, kdy mělo dojít k tomuhle druhému duelu, bouřilo a obloha se 
klikatila blesky. Hromy práskaly jako z kanonu. Všichni členové 
osady T. O. Skalní Ranč seděli na lavicích okolo dřevěného stolku 
uvnitř srubu. Osadník Kačer pronesl do ticha: „Potok strhl pod 
Skalákem lávku, budou muset jít po stezce okolo Heroldova útesu“, 
nikdo mu však neodpověděl. Ve srubu bylo zlověstné ticho a venku 
počasí jak z béčkového hororu. 
Náhle se otevřely dveře a do srubu vešel Harata a tiše pozdravil. Šerif 
se jej zeptal: „Nešel s tebou Káňa?“ Harata mu tiše odpověděl, že 
nešel. Kačer mu udělal místo na lavici a když se Harata se posadil, 
pokusil se ještě Haratu zradit od jeho úmyslu slovy: „Hele, nechceš 
si to rozmyslet, jaký to má smysl?“ Harata se chystal na zamítavou 
odpověď, když tu znovu vrzly dveře a do srubu vstoupil Káňa a hned 
spustil jakmile Haratu spatřil. „Teď je blbý počasí, necháme to 
na jindy“. Tenhle Káňovo návrh ale Harata rázně zamítl slovy: 
„Né, právě tohle je dobré počasí na tuhle srandu“. Káňa se pokoušel 
o další výmluvy, ale Harata bouchl pěstí do stolu a vykřikl: „Hele 
všude jsi mě očernil, kamarádi se ode mě odvrátili a teď se z toho 
chceš vymlouvat?“ 
Potom Harata ukázal prstem na bývalého kamaráda a pravil: „Jestli se 
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mnou teď nepůjdeš na ten útes, tak všem řeknu, že jsi úkladný vrah! 
Že jsi zabil kamaráda a předtím jsi mu svedl ženu!“ 
Přítomní trampové udiveně vykulili oči. Káňa jen zoufale pokrčil 
rameny a pravil: „Přiznávám to“. Mezi přítomnými to zašumělo 
překvapením. A Káňa zlomeným hlasem pokračoval: „Nebyla v tom 
Andrea. Půjčil jsem si z firemní pokladny prachy a nacpal je do 
automatů. Myslel jsem, že mně to projde.“ 
Když na Káňovo rukou cvakla Haratova želízka, šerif Bíža se zeptal: 
„Proč ses teda přiznal až teď?“ Káňa pohlédl na teď už bývalé 
kamarády a odpověděl: „Když jsem šel dnes okolo Heroldova útesu, 
u cesty stál Bobr.“ Šerif si mnul bradu, přitom si pod vousy mumlal. 
„Dobrá, dobrá ale, jak jsi ale ty Harato věděl, že s tebou na ten 
prokletej útes Káňa nepůjde?“ 
Harata pohlédl na ostatní trampy a řekl: „Když jsem přemýšlel, co 
s Bobrovou vraždou, vydal jsem se na ten útes a viděl jsem ho tam 
taky.“ 
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Prozření 
(pokračování povídky „Souboj“ z Trapsavce 1983) 
Marek Kysilka – Fenik 
 
„Co jste do prdele zač!?“ ztuhl Prófa v náhlém prozření, vypadnuv 
definitivně z konceptu. 
Chtěl věřit, že se přeslechl, ačkoli jasně vnímal vzdalující se dívčí alt: 
„Jsme vaše lepší já… Ahoj, snad někdy příště…“ 
Barryho ránu skoro ani nevnímal. 
 

*** 
 

Prófa nechtěl uvěřit, že k něčemu takovému vůbec došlo. Natož aby 
byl ochoten připustit, že nečekané rozuzlení může mít fatální 
pokračování, jež nitky událostí naopak notně zašmodrchá. „Někdy 
příště“ už, aniž by tušil, pracovalo na jeho osudu. 
„Vole kamaráde debile co ti je?“ vychrlil prozatím stále odlehčeným 
tónem, probrav se rychle z utrpěného multišoku.  
Taras s Pinďou zírají naprosto vytřeštěně, obličeje bohnických 
chovanců pod nejtvrdšími psychofarmaky. Kikina rudne, nevědoma si 
ještě vlastně plně viny, které se dosud reálně nedopustila.  
Intelektuálně spíše přímočarý, o to však empatičtější Barry se právě 
snaží myšlenkou dohnat a pojmout akt, jehož se dopustil snad instinkt, 
cit či sama příroda. Antický rozměr prozření v tušení nepřípustného 
jakoby jeho tři aktéry na chvíli přibil k zemi. Jaký má dále smysl život 
podle pravidel? Má život ještě vůbec smysl? 
„Má to ještě, objektivně posuzováno, smysl?“ nabyly Prófovy 
formulace obvyklé úrovně. 
„Na,“ probrala se Kikina, podávajíc mu kytaru. Levou rukou se 
mimoděk lehce zavěsila stále ještě ztuhlému Barrymu za rameno. 
Barry ovšem, probíraje se ze strnulosti, zdá se být dost nasrán. 
Alespoň stále nechápavě přihlížejícímu Pinďovi s Tarasem. 
„Sorry, musím, ahoj…“ bere Prófa kytaru a bez dalších slov, bez 
ohlédnutí mizí do tmy směrem, kde se před chvílí nebo snad věčností 
rozplynula ta divná holka – víla. 
Kikina zaryje Barrymu prsty do ramene, v očích lesk. 
„Au,“ vysmekne se jí půlobratem. 
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„Ty vole jako já furt nevím, o co tu jde, ale to ho necháme takhle 
odejít?“ sahá Taras po báglu, odhodlán nakročit do tmy. Kikina ho 
uvolněnou rukou zadrží: „To neřeš…“ 
„Neser se do toho…“ výhrůžně zabručí Barry. 
„Ale chtěli jsme přeci do údolí,“ kroutí Pinďa nechápavě hlavou 
střídavě směrem Prófova náhlého zmizení a předpokládané trasy. 
„Pinďo, prosím tě…“ neprozradí naštěstí Kikinin hlas ve tmě slzu. 
„Jdeme…“ zamíří jako první do údolí. 
 

*** 
 

Taras nalámal smrkové chrastí, zapálil oheň, přiložil pár klacků, 
zanechaných z minula. 
„Kikino, co se…“ nedokončí Taras otázku. 
„Nech mě, prosím!“ 
„Sorry teda…“ čučí uraženě do plamenů, ztichne. 
„No ale…“ zkusí to po chvíli Pinďa. 
„Mlčte už, sakra!!!“ jakoby ji nesnesitelný hlahol poněkud vytočil. 
„Barry…“ --- „Barry!“ Jak to vlastně, že ho doposud nepostrádala? Co 
se to tu – co se to s ní děje? „Barry, do prdele, kde jsi!!??“ Kikina, 
najednou plna energie, vystartuje z klády a rozhlíží se těkavě po okolí. 
„No to nééé…“ zplihne najednou, zhroutí se zpět na poleno a schová 
hlavu mezi dlaně. Chvěje se. 
„No ty vole, počkej… Barry s náma nešel?! To jako…“ má Taras 
pocit, že mu začíná blýskat něco, čemu se nechce věřit. 
„Jakože BARRY zabloudil?!“ reaguje s náznakem bulvárního 
vzrušení Pinďa. 
„Kreténe,“ odsekne zcela nekamarádsky Kikina. 
 

*** 
 

„Hele ale to jako není žádná prdel, tohleto,“ vzpamatoval se po chvíli 
Taras. „Jako jestli to chápu správně…“ 
„No bojím se, že chápeš,“ připustí bezděky Kikina. 
„…tak máme na výběr volat místní policajty, nebo rovnou zásahovku 
s helikoptérou. Aha, na tu nemám číslo,“ drsný pokus o vtip. 
„No, ňák pořád nechápu, o co jde, ale nepůjdem je teda hledat, jako 
tenkrát tebe, Taras, s těma pivama?“ bezelstně navrhl Pinďa. 
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„Jako, ty vole, tři kiláky zpátky do kopce do vsi, a pak kdoví kam na 
hřeben, jo? Když nemáš tuchu, KAM vlastně šel? Prófa? A v lepším – 
no teda vlastně horším – případě, i Barry?“ vyjel Taras na Pinďu, 
vlastně celkem logicky a pochopitelně. 
„Tak Barry umí být poděs, o tom žádná, ale že by až tak…“ snažila se 
Kikina vytěsnit zjevné. „Kromě toho tu stejně není signál. Když to 
vezmeme údolím a pak nahoru, do toho krpálu tam je docela schůdná 
cesta, kdysi jsem… ale nic… prostě Pinďův nápad není až tak blbej. 
Zkuste chvíli věřit holce…“ skoro se až usmála, byť smutně, Kikina. 
 

*** 
 

Museli uznat, že Kikina je fakt „trampsky schopná“, protože je údolím 
vedla celkem suverénně, byť samozřejmě za podpory jejich 
výkonných čelovek, snažili se její převahu v duchu poněkud 
relativizovat. 
„Tady nahoru,“ ukázala na celkem znatelnou, ne příliš extrémně 
stoupající pěšinu. 
„Tady to neznám…“ hlesl Pinďa. 
„Nepátrej. Neznáš...,“ s náznakem jisté blahosklonnosti odvětila 
Kikina, „nikdy jsme vás sem nevzali,“ dodala mnohoznačně 
a nepochopitelně. Taras se, nepozorován, ve tmě lehce ušklíbl. 
„Počkej… Ty jako myslíš, že Barry chtěl dát Prófovi do držky? No 
vypadalo to tak… ale proč jako? A že takhle tam budem dřív? A kde 
vlastně?“ Pinďa byl už úplně zmaten, ač jakoby na stopě. 
„Doufej, že mu chtěl NAPŘED dát do držky,“ dorazil Pinďu 
definitivně Taras. 
 

*** 
 

Blížili se hřebenu, nad nímž se vznášel náznak nazlátlého jasu ohně. 
Vystoupali až nahoru, mezi plameny ozářenými stromy zmerčili 
nádherný plácek pod nevysokou skalkou. Na ní rostoucí solitérní 
borovice právě akorát tak zastiňovala vycházející půlměsíc. 
Foglarovský kýč ke zblití… 
 „No – ty – vole…“ hlesl dojatě Taras. 
„Mlč, prosím…“ skoro zaštkala Kikina. 
Za září ohně jasně viděli Prófu s kytarou, praskáním hořícího dřeva se 
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neznatelně nesly tóny písně, podkresleny bezeslovným, lehce 
vesmírným altem. Písně neznámé, ale nějak povědomé. Kluci zůstali 
stát jako přikovaní. Vedle Prófy se ne zcela jasně vyjímala jaksi 
zamžená, matně měsíčním světlem zprůhlednělá, ale bezpochyby 
poznatelná dívka z večera. S každým dalším Kikininým krokem 
jakoby její alt utichal a stávala se víc přísvitem, než postavou. Kikina 
pokročila vpřed, suverénně prošla hradbou světla, usedla vedle Prófy. 
Zhmotnělá víla… 
„No tý vado, takže jasný…“ nahlas se ujišťoval Taras. 
„A JÓ,“ zableskly se Pinďovi oči, „asi, možná… už mi to dochází…?“ 
 

*** 
 

Nad ránem uhasili promlčený oheň, vraceli se po hřebeni přes vesnici. 
V hospodě bylo otevřené okno, svítilo se. Zkusili dveře, bylo 
odemčeno. U rohového stolu seděl Barry s hostinskou, velmi vláčný. 
„Promiň, kamaráde…“ zablekotal Prófovi v ústrety. 
„V poho…, POČKEJ! Ty promiň, ne asi?!“ propadl Prófa opět 
spontaneitě, stoje před velikostí okamžiku poněkud sošně. 
Hospodská hleděla Barrymu do očí téměř nyvě. Kikina se levou rukou 
mimoděk zavěsila stále ještě ztuhlému Prófovi za rameno. 
„A jó, fakt teda…“ ubezpečil se Pinďa. 
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Zločin na faře 
Detektivní hádanka 
Daniela Fránová – Dany 
 
Bylo, nebylo. Na faře v Hradci se stal zločin. A ne jeden.  Na té faře, 
kterou spravoval farář František. Faru obýval už dlouhá léta spolu 
s kostelníkem Toníčkem a hospodyní Růženkou. Žili léta v klidu, 
spokojeně, ti tři si rozuměli, farníci nezlobili a teď tohle nadělení, 
zločiny. Začalo to nenápadně. Růženka si stěžovala, že slepice nějak 
málo nesou, ubývalo vajíček. Slípkám poklidila kurník, koupila 
přípravek proti čmelíkům, přidala do stravy více drcených skořápek. 
Zdálo se, že to pomohlo. Vajec víc. Ale jen do soboty. V pondělí se 
slípky zase pochlapily a vydaly obvyklých deset vajíček. Za týden se 
to opakovalo. Růženka byla dobrá hospodyně, ale měla nyní problém, 
s nímž si nevěděla rady. Když i další pondělí po neplodném slepičím 
víkendu nebylo co dát do závarku do polívky, svěřila se sousedce přes 
plot. Ta to probrala v konzumu a vyšlo najevo, že podobný víkendový 
problém má více hradeckých slepic. Téma se od ženských přeneslo 
k chlapům do hospody. 
„Tak. Pipiny přes víkend nenesou!“, kroutil hlavou jeden soused. 
„Blbost! Někdo vejce krade!“, opáčil druhý. Po vzrušené debatě padlo 
podezření hned několik. Na cikány, kteří tady jezdí s vozem na trhy, 
na vodáky, kteří ještě teď zkraje podzimu každý víkend chodí do 
loděnice k řece. Na myslivce, kteří v sobotu a neděli vyrážejí na hony 
a na trampy, co chodí kolem fary do lesa. Celý rok, bez výjimky. 
„Někdo z nich má zálusk na naše vajíčka,“ rozhorlil se kostelník 
Tonda. 
Černé tušení se potvrdilo, když Růženka přišla celá divá, že kromě 
vajec už se ztratily i nějaké slepice a z králíkárny zmizeli dva ušáci! 
Farář se zachmuřil, kostelník rozčílil a hospodyně Růženka si zoufá. 
Následující víkend staví přes noc kostelníka na stráž, ale ten po 
půlnoci usíná a ráno, považte, ráno chybí i koza! Sečteno a podtrženo, 
ztratily se vajíčka, slepice, králíci a koza. 
Farář František se zamyšleně odebere do místní knihovny a začne 
pročítat detektivky. Kostelník se radí v hospodě, Růženka v koloniálu. 
Večer usedají ke stolu k poradě a ráno jdou pátrat po okolí. Výsledek 
je následující. 
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Podezření padá na trampy, vodáky, myslivce a cikány. A našly se 
předměty, které dříve na farní zahradě nebyly, to by si jich 
pořádkumilovná hospodyně všimla. Vedle králíkárny ležela flaška 
slivovice, opodál od rumu a fernetu. Na cestě k lesu byla flaška od 
vodky likérky Drak. 
Koloniálovou disputací bylo zjištěno, že aspoň tři místní cikáni mají 
alergii na vaječnou bílkovinu, nemohou tedy pozřít ni vajíčka, 
ni slepice. Předminulý pátek si tady vodáci kupovali dvě flašky 
fernetu. Už jim bylo osmnáct, takže jim je Mařenka v konzumu bez 
problémů prodala. Nabízela i cigarety, ale chlubili se tím, že jsou 
členy Ligy proti kouření, takže tržbu za kuřivo neudělali. Zato místní 
cikáni teď kouří cigára víc než jindy, mají na to, protože chlast kupují 
nikoli v místním konzumu, kde prodávají Božkov, ale na trhu. Tam 
mají zásoby z likérky Drak, které vyjdou nejlevněji. A cikáni jsou na 
trhu každý týden.  
Kostelník se v hospodě dozvěděl také zajímavé drby. Myslivci tuhle 
nabízeli hospodskému zajíce. Ale tady naposledy viděli zajíce před 
válkou, bůhví, co to doopravdy bylo. Stejně to byl bídný úlovek, jen 
dva kusy. Trampové nepijí slivovici, už dobrých deset let, co jim 
tehdy bylo po country bále tak šoufl. 
František si šel uspořádat myšlenky procházkou k řece a všiml si, že 
vodácké lodě jsou malé a žádné zvíře by se tam nevešlo.  
S těmito indiciemi farář František brzy rozluštil hádanku zločinů na 
faře v Hradci a šel vypovídat na místní četnickou stanici. „Krade se 
tady“, řekl ve dveřích, hned jak pozdravil. „Kradou všichni“. 
Už víte i vy, co ukradli trampové a čím to zapili?  
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Nestoři 
Eva Doudová 
 
„No to snad ne!“ Vykulil oči. Zavrtěl se, jakoby mu teprve teď došlo, 
že pařez pod ním je poměrně tvrdý. Nevěřícně se přehraboval ve 
žracáku. Jeho tváří se jako ve vroucím kotlíku mísily jednotlivé 
ingredience údivu, bezmoci a vzteku, až docílily konečného neutrálně 
strnulého výrazu. O postupujících emocích nadále svědčil jen pohled, 
jímž teď metal blesky na všechny strany a zaťaté prsty do vyrudlého 
plátna nebohého zavazadla. Okolo sedící skupinka lidí se ničeho 
netuše pustila do jídla. Chleba, uzeniny, rajčata, paštiky, …to vše 
mizelo v mladých hrdlech a docílilo jen beznadějného vytrysknutí 
několika pramenů slin v jeho prudce sevřených ústech. To je mi pěkná 
Kanada tohleto. Pomyslel si. Nálada ve skupince doznala nenápadné 
změny. Jeden z mladíků mu nabídl svůj chleba se šunkou, ale setkal se 
s temným odmítnutím. „Nemám hlad. Díky.” Pozoroval tiše sedící 
osazenstvo. Rysy ve tváři mu nepatrně změkly. Jestli je to Kanada, 
musím jen vydržet a po svačině mi ji určitě vrátí. Budu dělat jakoby 
nic a to je dožere. Pak se budu smát já! A bude tlačenka s cibulí 
a feferónkou! Nová vlna slin. Do háje! Polknul. Jen trpělivost. Ulevilo 
se mu a dokonce se i usmál. Je jiná doba. Dnešním mladým stačí 
pozoruhodně málo k veselí. Trápit starého dědka hladem! Díval se, jak 
jedí, a s mírnou dávkou škodolibosti zaznamenal, že většina lidí již 
uklízí jídlo. Někteří dokonce předčasně. Opět se zahloubal a mimoděk 
přitáhl své věci k sobě. Ty mladý jsou dnes vážně jiní. Nemají na nic 
čas. Ani se pořádně najíst! Nevychutnávají les, polovina jich 
telefonuje. To je samé „Jak je u vás?” a „Kde jste?” Proč s těmi lidmi 
nejsou, když to chtějí vědět? Nebezpečně se přiblížil další potlačovaný 
výbuch vzteku. Uvědomil si, že ho tahle hlubokomyslná úvaha 
připravila o další krajíc energie. Chtěl alespoň v duchu zoufale zavýt, 
ale včas si uvědomil, že má své síly užívat střídmě. Počká. Ta věčně 
čerstvá slečna už také odložila své jablíčko na později. Všichni se 
začali zvedat a rovnat se na cestu. A nic! Tak to už není vtipný ani 
trochu! Tlačenka nikde! Nemají smysl ani pro to, kdy srandu utnout! 
Jediná věc je šlechtí, že mě pozvali, abych je to naučil, předal tradice 
a trochu zahrál, aby se nezapomnělo. Sešli jsme se v mý oblíbený 
hospodě. Kolik let jsem tam nebyl…Ušel ještě pár zasněných kroků, 



49 

 

vír myšlenek neustal, ale najednou zbledl. Pocítil šílený chlad, jako 
když naberete vodu do bot, jenže jemu bylo, jakoby si nabral do srdce. 
Orosilo se mu čelo tím novým poznáním. Oni mi tu tlačenku ukradli! 
Byla ve žracáku ještě před hospodou. Byla, a teď je pryč! Místo ní mi 
tam nacpali nějaké roští a kameny. Jako abych si nevšiml! Tedy 
sprostá krádež! 
Krajina okolo vesele ubíhala. Potůček čechral žabí vlas mezi kameny, 
na kterých každým pohybem jásali drobní šedí ptáčci. Slunce a silný 
vzduch se opíraly do mezer mezi rovné kmeny, ale pro našeho barda 
nic z toho neexistovalo.  
Musím na to jít chytře, psychologicky.  Je jich devět. Pohladil si lem 
změklé kšiltovky. Takoví krásní lidé! Já bych se i rozdělil! Rozhořčil 
se. Jen počkejte! Nic nedostanete! Nová potopa v ústech a žaludek se 
také přihlásil. Začal přemýšlet, zda tuhle pohromu oddálí, bude-li si 
představovat, že pojídá mrtvou myš, ale velmi rychle toho zanechal po 
dalším zhoupnutí v útrobách. Slečna Čerstvá mu věnovala starostlivý 
pohled a tázala se, jak jinak, zda by si nedal něco k jídlu. Dal, 
pomyslel si. Ještě před pár minutama, ale od zlodějů nic nechci! Chtěl 
ze sebe vystřelit něco hrdého, jenže mluvila s ním Čerstvá, a tak to 
„Ne, nechci.” jen tak odkrojil jako másla. Div jsem jí nepoděkoval. 
Co když mi ji ukradla zrovna ona. Těmhle tvářinkám všechno projde. 
Povzdechl si. Ale ne, ta to nebyla. Má malý bágl. Ne, ani nalámaná by 
se tam nevešla. To samý ten tichý dlouhán. Nemá ani celtu. Ten 
zrzoun taky ne. Ten mi přece nabízel jídlo jako první. Mohl to být sice 
manévr, jenže má dost upřímný pohled. Zadíval se do země. Kopnul 
do kamínku, který si o to trochu koledoval. Ohlédl se a zaměřil se na 
nejpomalejší dvojici. Poraněnou Áju s vedle supícím, zpoceným 
Pyskem. Pokusil se usmát a prohodit něco ve stylu „Jak to de?” Při 
tom nenápadně zavadil o kytaru, kterou si statečná Ája vymínila vzít 
přes rameno. Zní dobře, takže Áju škrtám. Zato Pysk! No aspoň 
odpovědět mohl, aniž by mě probodával pohledem leklé ryby. Shrnul 
si kšiltovku do čela. Jenže nese svoje a Ájiny věci a tohle dohromady 
připomínalo stěhovací vůz už v hospodě. Kam by to dal? Nechal 
dvojici předejít. S Vegou už jsem mluvil ještě předtím. Nový 
povzdech. Vůbec jsme si nerozuměli. Já se chtěl bavit o hvězdách, 
sdílet svou vášeň pro kosmické jevy, leč dostalo se mi jen lekce 
o zdravé výživě. Bez masa! Takže tu taky škrtám. Stejně tak Panenku 
s Martinem, neboť jediný důvod jeho přítomnosti je evidentně ona. 
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Ta zase nevypadá na to, že by ocenila tlačenku jako dárek, natož pak, 
aby považovala samotnou krádež za hrdinský kousek. Takže už zbývá 
jen Mobilák. Je na tom telefonu hrozně závislej. Teď zase řeší, kde 
jsme a kde ti další dotyční. Jakoby na tom záleželo! Další hladové 
kousnutí v útrobách ho navrátilo k původnímu předmětu úvah. Ne ten 
taky ne. To by musela mít má tlačenka čudlíky a displej. Takže kdo 
zbývá? Nikdo! Zatraceně!  
Mezitím obzor zvlněného údolí vydal malou vesničku. Domy začaly 
nabírat reálné obrysy. Pak se rozestoupily a daly nahlédnout druhé 
legendární hospůdce. A nic jim nezahraju!  
Uplynuly dvě, tři hodinky nakonec velmi příjemného posezení, 
ze kterého se nakonec vyklubaly báječné dva dny v divočině.  
 

*** 
 
Nedělní večer už zastihl dva staré kamarády cestou na nádraží. Kytary 
na jejich zádech vlály lehce jako dvě motýlí křídla. „Řeknu ti, ty 
mladý to na nás hezky připravili. Napřed se mineme v první hospodě, 
kam sem se ještě extra vracel pro žracák, abychom se všichni sešli v té 
druhé! Jen ten jejich humor je poněkud nestravitelný“. Odkašlal si ten 
sušší z nich. „Jó, to máš pravdu. Věděli, že jsem na dietě, sebrali mi 
mé přenosné ohniště a místo toho mi dali do žracáku nějaké maso. 
Nesl jsem to až do večera. Ani jsem na to nekoukal. Jen ten mastný 
papír mě nedával pokoj.“ „No já měl ve žracáku taky nějaký šmejd, 
a už jsem to chtěl vyházet, jenže ty kameny byly nějak pomalovaný, 
tak jsem to dones. Večer tam kouknu zas, už tam byla a netknutá!“ 
„No hlavně, že máme své věci zpátky. To ohniště by mě mrzelo. 
Každý kámen má svůj příběh podle barvy a já jim to chtěl vyprávět. 
Jenže bez něj bych to nedal dohromady.“ 
Na malé nádražíčko padl soumrak. Za lesem zahoukal vlak. 
 

*** 
 

Epilog 
Možná ještě mělo zaznít „Hele vole, tak vo tom ještě trochu 
přemejšlím. Co když to nebyla Kanada a ty žracáky jsme si ráno v tý 
hospodě vyměnili?“ Ale ti dva měli pěkný večer i bez tohoto poznání. 
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Zrnko navíc 
Martina Vejmelková – Márty 
 
Nějak to mám v krvi. Dlouho a napořád. Moc radost z toho nemám. 
Nemoc jako každá jiná. Člověka to hodně srovná do latě a vandráka 
dvakrát. Nemůže všude, ne s každým na fleku vyjde, o tom, kolik času 
zdravotní trable často zaberou ani nemluvím. 
I takový handicap se ale občas stane „zábavou“ pro druhé. 
Prázdniny jsou pro všechny časem odpočinku, dovolených, výletů, 
opalování, vodních radovánek … ale taky tak trochu vypnutí od 
soustředění,  hlídání sebe i všeho kolem, volnosti chování …. skoro na 
román.  
Zkrátka chci říct – jakoby doba těchto dvou měsíců do obvyklého 
pořádku nějak nezapadala. Potvrdilo se to. 
Domluvili jsme se s kolegy a kolegyněmi v nové práci – spíše na 
popud vedoucích – uspořádat poznávací týden. Tedy vzájemně 
okoukávací období před startem nového projektu. Je třeba sdělit, 
že jsme se všichni – celkem devět lidí – viděli do té doby jen třikrát na 
poradě.  
Těžko můžu říct nebo napsat já sám, jaké myšlenky, pocity a stavy mi 
proběhly hlavou během dnů od oznámení týdnů „přátelství“, ale můžu 
sdělit, že to byly myšlenky obojetné, stavy duální a pocity smíšené – 
stoprocentní stav – moc se mi nechce, ale musím to dát! 
Přesně ten typ stavu – ocitám se uprostřed velké bitvy s rajčaty 
a nemám rád červenou. 
Nahlas řečeno – nejsem týmový hráč – splním cokoliv – budu dělat 
jakkoliv dlouho přesčas, zvládnu dělat i za druhé, ale ti druzí okolo 
jsou nějak navíc. 
Projekt na obnovu a úpravu lesíku v mém rodném městě zkrátka byl 
něco navíc, obzvláště když právě moje sudičky mi daly do pracovního 
rance místo zahradního a parkového architekta.  
Je to tady. Páteční ráno, den odjezdu. Už po třetí jsem sbalil a rozbalil 
kufr v podezření, že něco nemám nebo mám moc! Teprve potom jsem 
v klidu u kávy napsal seznam obsahu a naznal, že je akorát. U třetí 
sušenky v pět ráno mi došlo, že musím taky ještě do práce, protože při 
odjezdu v pět hodin odpoledne mi nikdo při směně do dvou volno 
nedá. Tak proběhnu sprchou, zděšení je k neuvěření – můj 
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nejoblíbenější ručník je v kufru. Použiju ten hnědý od tety, stejně mi 
ho dala schválně – pořád opakovala, že jsem se svou oblíbenou 
zelenou jako strom – tak aby mi nechyběl kmen.  Holit se stačí každý 
druhý den, ale i pro podobné případy bych si měl koupit druhou sadu 
holení i ručník – co kdyby se příště jelo hned ráno zrovna v den holení 
a já ho musel balit na poslední chvíli nebo ho nakonec zapomněl! 
Děsivé představy jsem vymazal při oblékání oblíbeného trička 
a vzápětí se mi vrátily při vzpomínce na jednoho z kolegů, který byl 
na všech poradách v obleku. Jak tam v tomhle tričku od Armaniho asi 
zapadnu? Pohled do zrcadla to napravil – skvělý účes v barvě 
kávových zrn, barevně sladěná zelená na těle a to nejskvělejší – úsměv 
jaký zvládne málokdo. Jak jsem ten pátek zvládl to nevím – stoje 
s kufrem a ostatními osmi stejně „po směru“ před budovou „O“ 
(tedy – odtud, odjezd, ona, okamžik) začínám opět vnímat kde, kdo, 
co, kam, kolik, a stejným tempem mi uniká kudy, proč, čím, jak 
a hlavně zvládnu to? 
Minibus se hemží hlasitým hovorem, vtípky i pokusy zaujmout na 
první podání, putující láhev domácího bílého čehosi je víc než 
poloprázdná a nálada houstne. Ozývají se připomínky „tohle jsi říkat 
nemusel“, „podpásovky neberu“ a pak to jako zázračným klíčem 
v zámku rozčísne řidič zapnutím rádia. Skladby, ať už jakékoliv, 
působily jako sprcha, balzám, elixír do žil. Hovor se hned točil 
k interpretům, obsahu textů, melodiím a rytmu. Pohoda, klid 
a pozitiva se prohnala prostorem a hřála nás až do cíle.  
Mrazivě ledový náraz onoho místa z nás by asi museli otloukat 
alpinistickými kladívky! Umístit budoucí super tým naprosto přírodně, 
zeleně a vzdušně založených lidí na týdenní poznávací pobyt na faru? 
To byl skutečně černý králík z bohužel černého klobouku. 
Jádro pudla bylo nalezeno. Nebarevné, dunící a při tom tiché místo 
mělo dát dohromady skupinu lidí tvořících park pro pohodu, radost 
a relax. Vejít dovnitř nás stálo tolik energie, že jsme se celé sobotní 
dopoledne jen tak potáceli.  
Báječně barevná bašta – tak jsme nazvali oběd sestavený z rajské 
polévky a špenátu. Probuzení bylo okamžité – probírali jsme 
kombinaci barevných stromů a keřů v parku. Co kam kvůli pořádku 
při úklidu, světlu i větru. Vařit jsme nemuseli a tak jsme se v té jídelně 
zapomněli zlehka do večeře.  
A pak to začalo – Kája nemohl najít ukazovátko, Lucka svůj blok na 
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poznámky, a Radim mobil. Při tom pobíhání po místnosti jsme si 
nakonec za tmy řekli „ráno moudřejší večera“ a šli na kutě. Čerství, 
u snídaně, jsme znovu prohledali celou jídelnu a nenašli nic. Prošli 
jsme chodbu, pokoje a nic. 
Volali jsme správci a jeho ujištění, že na faře se nikdy nic neztratilo, 
i když se nezamyká, nám moc klidu nedodalo. Dali jsme hlavy 
dohromady nad plánem parku a všem nám bylo jasný, že to dáme. 
Nápady jen sršely a stromy a keře i lavičky měli svá místa. Trošku 
jsme se hlasitě vyjadřovali při umístění cest a půlka – ta větší, to 
nakonec zabalila s tím, že to necháme na odpoledne. Parta workholiků 
řeší cokoliv se zpožděním – prostě to při tom vytížení nezvládnou 
uhlídat. Když se u večeře začali hledat Tomovy brýle, Klárčin batoh 
a Radčina krabička s léky, přestávala to být legrace. Hledali jsme 
všichni, všude a marně. 
Léky na alergii se snad daly chvíli do rána postrádat, ale brýle na 
tři dioptrie zkrátka ne. Rokování nebylo nijak dlouhé, ale závěr jasný 
– volali jsme policii. Prošli, vyptali se, zapsali, nenašli. Dočasně 
sehnali dvoje dioptrické brýle a pro jistotu z místního domova 
důchodců i protialergický lék.  
Pondělní ranní vycházka po vesničce nám dokázala, že tudy nikdo 
s naším zaměřením neprošel. Stromů jako šafránu, v zahrádkách tak 
leda lebeda a příkopy už pro trávu nebyly vidět. Před obědem jsme si 
dali pauzu na odpočinek nohou a sešli se u báječného kuřete s rýží. 
Rozběhli jsme odpolední plánování projektu a už druhá věta byla: „já 
nemůžu najít“. Legrační to nebylo v sobotu, dramatické nastalo 
v neděli a pondělí se dalo nazvat kritickým. Ztratit čas, to už bylo na 
nás na všechny moc. I přes to, že to nebyly žádné rolexky ani gantky, 
jejich památnost po předcích byla pro Standu nepopiratelná. Užili 
jsme si znovu policejní povídání do spisu a mnohem víc otázek než 
den před tím. Výsledek nulový. 
Děsilo nás úterý. Mirku napadlo požádat o dohled, aby se už nic 
neztratilo. Byl nám určen strážník a rozhodnuto, že kdokoliv se bude 
pohybovat na chodbě, bude se mu hlásit. Noční klid se podařilo i přes 
netradiční vrzání všech dveří a naprosto popsaný strážníkův blok 
udržet.  
Po snídani dorazil znovu celý místní tříčlenný oddíl s plnou náručí 
otázek, a tak, místo práce na projektu se řešilo, kdo, kdy, kde, s kým, 
a proč, co povídal, řešil, dělal. Lámali jsme hlavy a počítali minuty, 
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kdy jsme v malinkém komorním počtu devíti lidí mluvili jeden 
s druhým. Strážník naznal, že mluvit s vědátory je k ničemu. 
Výpovědi se lišily i o půl hodiny, protože pro nás byl vždycky 
důležitější obsah hovoru než čas. To nejhorší teprve dorazilo. Bylo 
nám navrhnuto jít podepsat protokoly na strážnici. I přes přítomnost 
uniformovaných se totiž ztratily Veronice fotky.  
Pohledy, které jsme si vzájemně vyměňovali, nebraly konce a jejich 
kyselost byla přesnou příchutí okamžiku. Všechny nás pod dozorem 
nechali v jídelně a přivolané posily s čerstvostí prohledávaly 
jednotlivé místnosti.  
Dvanáctá hodina odbila a jídelna se zřítila – to je přesný popis minut 
následujících po poledni. Správce šel tradičně klíčkem natáhnout 
prastaré hodiny a křičíc: „Mám čas“ omdlel. Uprostřed starých hodin 
ležely ztracené hodinky. Radost z nálezu i údiv zároveň nám do žil 
vstříkl adrenalin, jako pár metrů před cílem. Hledat hodinky 
v hodinách – to nikoho nejen nenapadlo, ale i myšlenka, jak se tam 
dostaly, se podobala červí hlavě v jablku. 
Vír hovoru se nedal zastavit – jeden přes druhého jsme zkoušeli 
závěry a padla i obvinění. Nastal otřes číslo dva: Co když je to 
všechno jen schované? Tom i přesto, že neviděl s náhradními brýlemi 
skoro nic, viděl nejspíš nejdál. Lavina se sypala dál: kam se dají 
schovat brýle, fotky, …… a léky? Kája kouknul na svatý obrázek 
s namířeným ukazováčkem a naprosto najisto nahoře na rámu našel 
položené svoje ukazovátko. „To je tedy vtípek“ komentoval Kája  
nalezený kousek a zavdal tím třetí vlnu zemětřesení. 
Všichni se snažili překřičet ty druhé a vymýšleli kde tak asi najdou to 
svoje. Kam dát blok, mobil, brýle, fotky, batoh, léky? Z trosek 
myšlenek, hlasů a postav blonďatý fénix v podání Klárky vypustil 
z úst osudovou větu: „počkat, devět lidí, osm věcí, tady něco není na 
židli!“ 
Myslela tím, že to nesedí. Jako na povel se všechny tváře otočily k mé 
pětapadesátikilogramové maličkosti. S jasnou otázkou v očích. Proč? 
Já jen nevěřícně koukal a naprosto nechápal, proč a co s tím mám mít 
já. No Tobě se, Adame, nic neztratilo! 
Klárka triumfálně stála a při svých proporcích měla ruce opřené 
o boky, jako když se držíte zábradlí při stoupání do schodů.  Můj tichý 
hlásek se zmohl jen na dvě slova: „Zas já?“. 
Tým nechápal.  Na obhajobu ta věta nezněla, tak co měla znamenat? 
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Přítomní strážci už to nezvládli a zaveleli „dost“. Všichni s námi a to 
se musí vyřešit!  
Otázky nebraly konce a o začátku se taky moc mluvit nedalo, protože 
opakovat potřetí do zápisu totéž, se začátek nejmenuje. Brousili 
otazníkům špičky až do krajnosti. 
Co snídaně, jaké pocity, jak jde Váš život?  
Každému z nás přihrnuli na stůl sloupec textů, co jsme kdy a kde žili. 
Fleky, pokecy u sluchátka, řeky zlaťásků, bílopláště, mimča, kámoše – 
našli i to co už dávno, dávno.  
Každého z nás nahrnuli jinam kvůli případnému divadlu a za pět 
hodin byli myšlenkově tam, kde před tím – na faře, s námi a nevěděli 
nic víc než my. Povolali vyšší moc. 
Každý z nás musel s tou tichou ženskou vydržet hodinu v jídelně.  
Takže asi nikoho nepřekvapí info, že tahle noc – i když se ženskou, 
nestála za nic. Devítihodinový pokec – my usínací, unavení, a na ní 
bylo vidět jako by jí to – nemůžu nazvat jinak – nakrmilo!  
Svítila, mluvila, smála se a pak dala očko do očka, jako spojila řetěz 
dohromady.  
Znovu nás nechala odvést každého zvlášť a nebudete věřit, ale přišla 
si pro moji osůbku. Odvezla mou kávovou hlavičku na faru, položila 
na stůl 6 věcí, které ještě chyběly k nalezení, a začala se mnou povídat 
o projektu na parku. Nemám ve slovníku výraz ani pojmenování pro 
stav, který následoval. Po hodině mi s optimistickým úsměvem 
sdělila: „To se stává – to se těžko najde,“ a odešla.  
Já, já, opravdu já tam stál a ne – ne všechno – nevěděl, nechápal, 
nepobral jsem, co se stává a co se těžko najde.  
Tak rád bych byl sám, ale to mi není dáno. Všichni se postupně 
přitrousili do jídelny a hromadný úsměv v jejich tvářích měl zlověstně 
sladký nádech. 
Postavili se do obloučku jako dobyvatelé před hradem a Tom se svými 
náhradními brýlemi na nose šel blíž a ještě blíž. Chytil moje rameno 
a zbytečně nahlas mi pošeptal: „my to chápeme, to bude dobrý“. 
Mnohem výřečnější Radka to vzala od začátku. Adame, my to 
nechápali a naprosto jsme věřili, že je to jinak, ale ty to zvládneš, jsme 
v tom s Tebou.  
Pokračování mi podráželo kolena a procitnutí mne potkalo skutečně 
ve stavu mimo.  
Lucčin poznámkový blok byl založen v telefonním seznamu – najdu 
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tam co neznám, mobil u zvonu – poslouchej srdcem, Tomovy brýle 
u otevřené bible v knihovně – na pasáži s vnitřním zrakem, batoh byl 
místo na něčích zádech prostě v zadu za skříňkou s nádobím, krabička 
s léky se po důkladnějším pátrání našla mezi nářadím – jako by 
s heslem „všechno spravím“ a fotky v komoře – sice potravinové, 
ale byly tam. 
Tichá paní všem přítomným vysvětlila, že mám starost o naprostý 
pořádek – jmenovala to obsedantně kompulzivní nemocí – v překladu 
pro normální lidi – špatně ovládám své nutkání uklízet. 
Všichni byli rádi, že mají to svoje zpátky a já – snad jsem byl rád 
taky.  
Sice mi přibylo něco na víc, ale se skvělou partou kamarádů, kteří si 
od té doby hlídali všechno svoje jako perlorodky zrnko písku, jsme 
skvěle zvládli projekt parku i dalších ploch v našem krásném městě. 
Dodnes se všichni bavíme vzpomínkou na zločiny na faře.  
Zdraví Vás „uklízeč“ Adam. 
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Šílená pomsta duchovního 
Milan Plch – Belmondo 
 
V jednom momentu se jí vše propojilo. Události posledních měsíců se 
logicky spojily jako články řetězu… 
Začalo to asi před dvěma roky nečekanou a smutnou zprávou, která 
všechny zasáhla. I přestože ta smrt nebo spíš její příčina zněla vlastně 
logicky. Někde mezi Kaprounem a Senotínem přejel vlak úzkokolejky 
člověka. Snad jen ten, kdo tudy vlakem někdy cestoval a znal jeho 
rychlost, se trochu podivil. Belmondo. 
Manželé, v jejichž hrudích se našlo několik šípů vystřelených z malého 
luku nezvyklého tvaru, skonali ve svém domově. Kriminalisté odhalili 
mongolský původ smrtící zbraně a nasměrovalo je to zcela jasně. Víťa 
a Šklíba. 
A podivných úmrtí přibývalo. Příliš velký údiv veřejnosti nevzbudilo 
zapíchnutí veřejně činného muže za bílého dne před plzeňskou 
radnicí. Už doba prostě jen pokročila od přenášení krabic s vínem do 
fáze likvidování konkurenčních politiků přímo na ulici. Vokoun. 
Trošku větší vzruch vyvolal nález mrtvoly v Českém ráji v jakémsi 
skalkovém lese. Vypadalo to sice na pád z blízké skály, ale vedle 
ležící mrtvolky ježka, veveřáka a rejska mohly napovědět něco 
zvláštního. Kavče. 
Doslova mediální bombou zaplňující po několik dnů večerní televizní 
zprávy se stal nález spálené mrtvoly na jakési dřevěné hranici 
připomínající spíš čarodějnický proces ze zcela jiných časů. Tapi. 
Zajímavých kriminalistickým oříškem byl mord trampa objeveného 
u Úterského potoka. Marně se specialisté snažili přijít na to, proč 
vedle mrtvého ležel lístek s nápisem „Nefer more“. Proč místo „v“ 
písmeno „f“? Hafran. 
V jednom momentu se Draculee opravdu všechno propojilo. Bohužel 
až v tom momentu, ve kterém jí osikový kůl pronikal do těla. 
Bezvládné tělo se sesunulo na podlahu. 
Chvíli ji se zastřeným zrakem pozoroval, pak se otočil a odcházel. 
Chodbou znělo málo srozumitelné mumlání: „Čtyři třetí, šest druhých, 
jen jedno první“, které přešlo do hysterického výkřiku „A žádný 
Zlatý!“ Podivně zkroucená ruka mrtvoly mířila směrem, kterým 
odešel…Farář. 
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Voloďa 
Pavlína Plchová – Bublina 
 
„Všechno je to moje vina, pane komisař!“ 
Chlap, co seděl naproti mně přes stůl, trochu mimoděk usrkával kafe 
s automatu, a zdál se, být stále menší a menší. U dveří postávala malá 
drobná hnědovláska a mlčky žmoulala jakýsi podlouhlý zelený baťoh. 
„Ale to mě přece nemohlo napadnout, že ten mail nebyl fór od někoho 
ze smečky. Zachraňte, prosím Vás, aspoň Pavlís… Máte na to přece ty 
svý programy!“ Jeho myšlenky se rozkutálely po místní neútulné 
vyšetřovně jako právě roztrhlá šňůrka korálků. Posbírat je a navlíknout 
zpátky popořádku bude ještě piplačka. Letitá zkušenost mi říkala, 
že to chce jít na věc pěkně zvolna. „Pane Frána, zkuste to od začátku. 
O jaký mail jde?“ Zhluboka se nadechl, chvíli jakoby hledal začátek té 
přetržené nitě a pak pomalu začal vyprávět. 
„Všechno začalo jedním mailem, který mi přišel někdy před 
Vánocema. Psal nějakej Voloďa, jo tak byl podepsanej, že se doslech 
o Zlatým Trapsavci a že ho zajímá, jak se dá získat. Poslal jsem mu 
pravidla soutěže a termín, do kdy má svá dílka poslat. Druhej mail 
přišel vzápětí, že děkuje, ale že by chtěl znát, kdo může získat čestnou 
cenu.  Že určitě nějaké významné osobnosti už takové ocenění dostaly 
a kdesi cosi o tom, co se ztrácí v překladu. Pochopil jsem, že Vokoun 
s Akelou si Advent zpříjemňují malým kanadským žertíkem a odepsal 
jsem zpět v tom duchu. Milý mladý autore, Zlatého Trapsavce si 
musel vybojovat i sama slavná Tapi a pokud budou psavci schopni 
udržet tužku a porota mít, co porotovat, to tak i zůstane. S pozdravem 
a tak dále… Docela jsem se těšil na odpověď a věděl, že budu mít na 
slezině poroty, co vyprávět. Jenže odpověď nepřišla a za to po 
svátcích přišly jiné starosti a já celou tu mailovou šaškárnu vypustil 
z hlavy. 
Začátkem března mi zavolala Draculea. To je holka, která se mnou 
shromažďuje došlé literární příspěvky a přeposílá je pak porotcům. 
Jestli jsem se už díval na došlou poštu? Dotahovali jsme v práci 
zrovna docela důležitej projekt, já ho měl plnou hlavu a tak jsem jen 
zahuhlal, že na grafomany si udělám čas až o víkendu a že do té doby 
snad nám schránku nezahltěj. Odvětila, že to se určitě nestane a ať se 
jí pak ozvu. 
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V sobotu odpoledne jsem nažhavil počítač a duševně se připravil na tu 
haldu mailů došlých včas i po uzávěrce. Víte, oni mnozí píší na 
poslední chvíli a pak posílají ohromný ságy o tom, proč to nemohlo 
být včas. Někdy je to lepší čtení než samotná povídka, co hodí do 
soutěže. 
Jenže tentokrát to bylo jinak. Zela na mě prakticky prázdná schránka. 
Probrat se těmi pár maily byla otázka pár minut a já hned mačkal číslo 
na Draculeu. Ta mi vzala z plachet všechen optimismus. Neuložila 
žádné dílko a nepromazala pak poštu. Naopak mi potvrdila mé 
podezření, že nikdo z oldpsavců ani dalších plackožroutů neposlal ani 
řádku. Těch pár příspěvků bylo od mladých začínajících a jí zcela 
neznámých autorů.  
Měl jsem celej večer o čem přemýšlet. Kanackej žert takovýho 
rozsahu? Došla inspirace? Stávka, protože jsme na minulým ohni 
nadšeně hlásali, že je konečně plno mladejch autorů? Truc akce, 
protože jsem po Tonym převzal s Draculeou pořádání? Napadaly mě 
neuvěřitelné konstrukce, ale pořád mi nešlo na rozum proč, proč, 
proč? 
Jsem člověk od přírody zvědavý, a tak jsem hned v neděli začal žhavit 
telefon a opatrně sondovat, co se děje. Většina mi mobil nezvedla. 
Připisoval jsem to pozdnímu návratu z víkendu, ale další dny to 
nebylo lepší. Už jsem začal brát – tůtůtů volaný účastník je 
nedostupný, zkuste to prosím později – za předem danou odpověď na 
mou snahu, když se na Tonyho čísle, po desátém cinknutí, ozval jeho 
majitel. Konečně, říkám si v duchu a chystám si smršť otázek.  
Nepustil mě však ani k jedné. „Mám se dobře, rodina taky,“ vychrlil 
v ostrém staccatu. „Jestli voláš kvůli Trapsavci, tak nestíhám. Dostal 
jsem úžasnou nabídku na sponzorování Puchejře, ale s podmínkou, 
že bude časák vycházet jako týdeník v nákladu 5000 kusů. Nestíhám, 
nestíhám. Ahoj.“ A zavěsil. Po třech týdnech jsem si začal připadat 
jako operátor call centra. Buď mi telefon nikdo nezvedl, a když už 
zvedl, zavrčel, že neví, kde mu prací hlava stojí. Úžasná nabídka, stáž 
v cizině, nedalo se odmítnout, čau. 
Nebyl jsem z toho ani moudrej ani trochu. Navíc se začaly trousit 
divný zprávy. V Brně zmizely hned dvě autorky. Waki se nevrátila 
z nějaké prohlídky podzemí a o Tapi nikdo neslyšel od vánočního 
večírku zaměstnanců hradu, kam jim šla vyložit, co je čeká a nemine.  
Fenik se ztratil někde na služební cestě ve Švédsku, podezření na 
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trolly se zatím nepotvrdilo. Velkýho Draka marně hledala jeho rodina 
po celé pražské zoo, naposled byl prý spatřen poblíž lvího výběhu. 
Pak mi zbylo poslední jméno v seznamu, Pavlís. Jediná, která 
neposlala, protože si chtěla dát rok pauzu a odjela se starat o jakousi 
pratetičku někam na dědinu, kde lišky dávají dobrou noc. Asi proto 
tomu běsnění utekla. Když se mi konečně podařilo jí dovolat, na nic 
jsem nečekal a dojel pro ni. A teď vás prosím, schovejte jí někam. 
Oheň je o víkendu a já mám strach, že se ho nedožije…“ 
Pyramida z klád korunovala rozlehlou louku, na kterou odněkud 
zpovzdálí dozníval hukot dálnice. U malého čmouďáčku mladý pár 
cosi klohnil v ešusu. Opodál postávala malá skupinka mužů a žen 
oděných více či méně do zeleného mundúru. Skotačící děti proháněly 
míč a místní smečku psů. Na první pohled pohoda, jen pozorné oko 
letitého kriminalisty jasně četlo napětí z tváří zasvěcených. 
Kolem šesté hodiny nad pasekou začala kroužit helikoptéra a z lesa se 
v soustředěném kruhu začali blížit muži sice také v zeleném, ale 
kalašnikov v ruce dával tušit, že na seznam pozvaných nebudou. 
Hafran, tak se zde měl pan Frána oslovovat, se přitočil zezadu ke mně 
a sykl mi do ucha, jestli jsme to s tou ochranou trochu nepřepískli. 
„Tihle nejsou od nás“, stačil jsem mu ještě odpovědět, než vše 
přehlušilo přistávání černé helikoptéry vprostřed louky. Z nitra celkem 
svižně vyskočil menší podsaditý muž v maskáčích a blížil se nám 
v ústrety. Pomalu jsem začal rozlišovat rysy jeho obličeje. A pak mi to 
náhle docvaklo jak poslední díl skládačky. Voloďa. Po devátém danu 
v Taekwondu, Grammy a Oskaru, byl Trapsavec další na řadě. 
 
(věnovánu V. V. Putinovi, největšímu hrdinovi naší planety) 
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Cisko Kid se vrací                         
Bohuslav Čepelák – Irčan 
(napsáno 1967, otištěno v časopise Tramp č. 10/1969)                    

    

   V posledních letech se poštovní doručovatel zrovna nestrhá poštou, 
která dochází na mou adresu. Sem tam mi někdo pošle pohlednici 
z dovolené nebo zahraniční cesty, pak to bývají letáky, upomínky – 
a to musím přiznat, bývá dost často, ale ne zase příliš často – 
a zřídkakdy dopis. Přátelé, kteří mi zbývají, se vyznačují stejnou 
nechutí k psaní dopisů jako já, a proto jsem tu podlouhlou obálku dost 
pozorně prohlížel: rukopis se mi zdál jakýsi povědomý, ale za nic na 
světě jsem si nemohl vzpomenout, kdo z mých známých takhle psal. 
Podle poštovního razítka byl dopis odeslán z Karlových Var. Že by 
tam byl někdo ze známých na léčení? Ale to by spíš poslal pohlednici, 
a kdyby to byl zvlášť dobrý známý, tak bych předem věděl, že tam 
pojede. 
    Obracel jsem dopis ze strany na stranu. To je taková hra, které se 
oddávám, když nemám nic lepšího na práci. Snažit se uhodnout, kdo 
vám to píše, a když myslíte, že to víte, tak se snažit uhodnout – 
alespoň přibližně – obsah dopisu. Starého mládence, jakým jsem, už 
nečeká moc překvapení a tak se mi tahle hra většinou daří. Tentokrát 
jsem byl vedle. Asi přece jen stárnu, pomyslel jsem si, když jsem 
rozřezával obálku, už mi to přece jen tak nemyslí jako dřív. Ještě jsem 
se však nechtěl vzdát. Vytáhl jsem složený list, neotvíral jej a znovu 
jsem přemýšlel. Skoro půl hodiny. Pak jsem to vzdal. 
    Myslím, že mi brada trochu poklesla a že jsem vyhlížel jako debil, 
když jsem vytřeštil oči na značky, jimiž byl list hustě popsán. 
Indiánské písmo, ale ne takové, jaké najdete v každé trochu lepší 
skautské příručce, ale odžibvejské písmo, nefalšované odžibvejské 
písmo, obohacené značkami, které jsme si sami vymysleli. Totiž my, 
kteří jsme si před desítkami let říkali Odžibvejci. Dopis psaný tímto 
písmem, jsem nedostal už … počkejme … opravdu, je to už čtvrt 
století! 
    Odžibvejci! 
    Před takovými pětačtyřiceti léty skautíci, kterým se jaksi znechutilo 
hrát si na vojáčky, se rozhodli osamostatnit se a jezdit na vlastní pěst 
bez požehnání organizace. Stali se tak vlastně průkopníky trampingu. 
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Tehdy nás zahrnovali pod pojem divocí skauti, označení tramp přišlo 
až později, teprve když u nás vyšla Londonova „Cesta“ a my sami 
jsme si říkali Odžibvejci. Podle Longfellowova eposu Hiawatha. 
    V hlubokých brdských lesích, v zákoutích, kde tehdy po celý rok jsi 
kromě zvěře nepotkal živáčka, bylo naše pokorné království. Znali 
jsme v něm každou stezku zvěře, každou úžlabinu, rokli, každý 
kámen. Mohli jsme tu chodit se zavřenýma očima, aniž bychom 
klopýtli. Nikdy jsme nenosili baterky. Indiáni je přece také neměli. 
Učili jsme se pohybovat lesem, aniž by nás bylo možno zaslechnout. 
    Odžibvejové! 
    Před pětačtyřiceti léty nás bylo sedm, před pětadvaceti jsme 
z původního kmene zbývali čtyři, a teď jsme už jen dva. Já a Frank, 
kterému se tehdy říkalo Zrzek. Tenkrát ho to mrzelo, ale dnes by byl 
rád, kdyby byl alespoň zrzavý. Moc mu toho na hlavě také nezbývá. 
    S Frankem jsem však mluvil včera, rozloučili jsme se na nádraží po 
návratu z čundru, pak, tohle by určitě nebyl jeho styl. Ten by určitě 
nepsal odžibvejským písmem, ostatně a zcela určitě by se vůbec 
nenamáhal psaním, ale raději by zatelefonoval. Ale kdo tedy … Když 
už jsme jen my dva, kteří tohle písmo, správněji bych měl říct písmo 
doplněné o znaky, které můžeme znát jen my, mohl napsat? 
     Vidím, že mi to dělá potíže, mnoho těch značek jsem už zapomněl, 
musím jejich význam dolovat ze závitů šedé mozkové kůry, a tak se 
raději nejprve podívám na konec dopisu. Teď určitě vypadám notně 
pitomě. Tohle přece je značka Karla Jeřábka, kterému jsme říkali 
Cisko Kid. 
     Ale to je pitomost! 
     Cisko Kid byl přece sestřelen v letecké bitvě o Anglii a zmizel 
beze stopy někde ve vodách Kanálu! Tohle může být jen pitomý vtip. 
Ale na druhé straně kdo – kromě Zrzka – může znát značku, kterou se 
Cisko Kid podepisoval? Prakticky nikdo, kromě mne. A já tenhle 
dopis nepsal, to vím určitě.  
     A tak se rozhoduji k jedinému, co je asi nejsprávnější. Než však 
mohu zvednout sluchátko, zařinčí zvonek telefonu. Je to Zrzek. Ne, 
ještě ten dopis nerozluštil, zatím jen ví, že je podepsán značkou Cisko 
Kida. Značkou kamaráda, který zahynul před čtyřiadvaceti lety, přesně 
24. září 1943. Vzkaz ze záhrobí? Blbost, které dnes neuvěří malé dítě, 
natož já, docent slavné University Karlovy, nebo Zrzek, jehož exaktní 
myšlení ho přivedlo na dráhu profesora ekonomie. Přes toto životní 
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povolání jsme však v hloubi duše zůstali romantiky, věrnými 
jedinému způsobu, jímž je možno u nás holdovat romantice – 
trampingu. Zrzek tomu s úšklebkem říká postpubertální romantika. 
Ale Zrzek si rád nasazuje masku cynika. Oba milujeme hluboké lesy, 
lesní tůně a bublající potůčky. Hodiny vydržíme ležet na břehu tůně 
a pozorovat třeba raka, jindy ležíme na převislé větvi nad 
mraveništěm a veverky kolem našeho campu nám důvěřují tak, že se 
s námi hašteří a spílají nám – pravděpodobně sprostě – když jim 
zapomeneme přinést burské oříšky. Až příliš často se vracíme do 
brdských lesů, ale – aniž bychom o tom mluvili – nikdy nezabloudíme 
tam, kde před pětadvaceti lety … 
     Pokládám telefon a vracím se ke stolku, beru do ruky záhadný 
dopis a uchyluji se s ním do ušáku, který mám z celého bytového 
zařízení nejraději. Jsem poněkud vyšinut a nalévám si do sklenky 
koňak, ačkoli jinak doma nepiji. Zvlášť ne sám. Je tu vlastně pro 
hosty, ale těch je tak málo, že láhev tu stojí asi rok a je víc než 
poloplná. Nacpávám si lulku, to také zpravidla dopoledne nedělám 
a začínám luštit. Ze začátku mám potíže, ale pak najednou to jde 
docela dobře. Jako bych podobný vzkaz již kdysi četl. Každý z těch 
znaků má svůj přesný význam,   i když některé z nich nelze tlumočit 
jednoznačně. 
     Konečně dopis odkládám a znovu si zapaluji vyhaslou lulku. Ten, 
který se podepsal jako Cisko Kid, v něm přikazuje, abych se 
devatenáctého prosince dostavil, do starého lágru Eldorádo. Je tu 
určena hodina i cesta, kterou tam mám jít. Azimut je naprosto přesný 
a najednou si uvědomuji, že vyznačuje stejnou cestu, naprosto stejnou, 
jakou jsem šel před pětadvaceti lety. Proboha, vždyť tehdy bylo také 
devatenáctého prosince! Jak to, že jsem na to nepřišel hned? Vždyť 
přece tohle datum – devatenáctý prosinec 1942 – mi nikdy nevymizí 
z hlavy! Tehdy přece … 
    Srdce se mi divoce rozbušilo, zdá se mi, že ho cítím až v hrdle. 
    Tehdy byl také všední den, a jak to již v prosinci bývá, brzy se 
stmívalo. Jak to, že jsem na to nepřišel hned? Tehdy jsem přece dostal 
stejný dopis a – nemýlím-li se – jeho obsah byl skoro stejný! Rozdíl je 
jen v tom, že tehdy byl vzkaz napsán na březové kůře, kterou jsem 
hned po přečtení spálil. To patřilo k věci. I když jsme tehdy byli 
v konspiraci zelenáči, přece jen jsme věděli, že žádná písemnost se 
nesmí schovávat, že se musí hned zničit. 
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     Vzrušeně běžím k telefonu. Ano, Zrzek svůj list také rozluštil. 
Místo schůzky je stejné, jen hodina odjezdu je jiná, stejně jako trasa 
jeho cesty. Tak tomu bylo i před pětadvaceti lety. Já mám jít z Řevnic, 
u Skalky vystoupit na Hřebeny a pak podle přesně vyznačeného 
azimutu jít až do starého lágru. Zrzkův výchozí bod jsou Všeradice. 
Ale i jeho cesta se naprosto shoduje s cestou, kterou šel před 
pětadvaceti lety! 
    Nemusíme vzpomínat. 
    Bylo nás tam tehdy sedm. Cisko Kid, Zrzek, Cody Činkašgúk, Had, 
Unkas a já. A pak ještě jeden, jehož jméno od té doby žádný z nás už 
nevyslovil. Ten se však nikdy nemůže vrátit, to víme naprosto určitě. 
Ostatně Cisko Kid také ne. Od té doby, co jsem se dozvěděl o jeho 
smrti, nejím mořské ryby. Jistě, je to hloupost, ale prostě nemohu. Je 
to silnější než já.  
    V Praze z původních sedmi žijeme jen dva, ostatní rozvál život po 
všech koutech republiky. Jen málokdy se setkáme, a když, tak nikdy 
nemluvíme o tom, co tehdy bylo. A nikdy o tom nepadne zmínka ani 
mezi mnou a Zrzkem. Jako bychom tu noc definitivně vymazali 
z paměti. Ani pořádně nevím, ostatně Zrzek také ne, kde ti čtyři žijí, 
natož abychom věděli, zda mají telefon. Takže se jich nemůžeme 
zeptat, zda také dostali pozvánku. Stejně není na to dost času. Dnes je 
přece sedmnáctého … 
    Dělá mi to trochu potíže, protože mám devatenáctého program, 
který budu muset narušit, ani Zrzkovi se to moc nehodí, musí 
odřeknout přednášku, ale shodneme se. Pojedeme. Když pro nic 
jiného, alespoň proto, abychom zjistili … Oba však shodně pokládáme 
za nevkusné podepsat se značkou mrtvého kamaráda. Trochu se té 
výzvě posmíváme, pokládáme to za teatrální, ale myslím, že Zrzek se 
moc dobře necítí. Já určitě ne, ale jsem zvědav – a zvědavost mi už 
v životě zavařila moc nepříjemností – co to všechno vlastně znamená. 
    No jo, je to pětadvacet let, jubileum by tedy bylo, zaokrouhlené, ale 
na takovéhle výročí by člověk raději zapomněl. 
    Je to tak trochu záhadné. 
    Celou historii může znát jen šest lidí, dva z toho můžeme škrtnout, 
tak kdo z těch zbývajících čtyř? Cody se oženil, má čtyři děti, takže se 
má co ohánět, ten by na takový nápad jistě nepřišel. Had? Sotva. 
Chytil se, jak jsem slyšel, alkoholu. Ačkoli u alkoholika člověk nikdy 
neví. 
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     Činkašgúk zpohodlněl, ztloustl, a nemá zájem o nic jiného než 
o filatelii, takže i toho s největší pravděpodobností můžeme škrtnout. 
Takže zbývá jen Unkas. Ale i to se nezdá. Měl před několika lety 
havárii, kulhá a na dlouhé pochody už dávno není. Tak kdo, ke všem 
čertům? Nehledě k tomu, že ti čtyři by vzkaz jistě napsali běžným 
písmem a ne obrázkovým! 
     Ať to probíráme, jak chceme, nic nám nevychází. Jen Cisko Kid, 
ale to je nesmysl, protože mrtví nepíší ani běžným ani odžibvejským 
písmem. 
     Zrzek, ačkoli záhadu zlehčuje, jak může, podlehne zvědavosti. 
A tak devatenáctého nasedáme do vlaku. Podle příkazu mám jet 
dřívějším vlakem, Zrzek až následujícím. Čert ví, co v tom je, ale 
poslechneme. Snad proto, že je to stejné jako před pětadvaceti lety. 
     I cesta je stejná. Jen dech je kratší, a když stoupám zkratkami ke 
Skalce, znatelně zvolňuji tempo. Sníh křupe pod nohama, přimrzává 
a v lese je kalné šero. Předstírám, že mě zaujalo monotónní 
odkapávání kapek z mechu, nasáklého vodou: ostatně je to zvuk, který 
mám mnohem raději než hrací hodiny a ty mám nějak rád! To „ding, 
dang, dong,“ člověka uklidňuje. Zní to jako stříbrní zvonky, nemohu 
se té hudby nabažit, odtrhnout se od ní. 
     Je však možné, že si to jen namlouvám, abych prodloužil chvíli 
odpočinku. Na větvi se usadila sýkorka, zvědavě kroutí hlavičkou, pak 
mě doprovází hezký kus cesty. 
     Jde se mi lépe, asi jsem nabral druhý dech. 
     Tahle paseka je tu docela nová, mám vztek, že takhle plundrujeme 
lesy, člověk by byl nejraději, kdyby se vůbec nekácelo. Zase se 
zastavuji a skoro nedýchám, i když ty dvě srnky na okraji ojíněného 
lesa vypadají tak kýčařsky. Ale to už jsem na Hřebenech, teď se to 
rázuje! Sníh pod nohama křupe, musím si oprášit čepici, na kterou mi 
poplašená veverka shodila kupku sněhu. 
     Ale to už jsem na Zlatém návrší, scházím dolů ke Spálence, pak 
zase šplhám na Hřebeny – je to trochu zbytečné, ale tak je to určeno 
v azimutu – přecházím je, vyhýbám se strži, jdu úzkou pěšinou a tady 
by měla být stezka, která mě zavede do starého lágru. Dávno zmizela, 
zarostla, ale mám ji tak vrytu v paměť, že nemohu zabloudit. Jen se 
musím chvílemi prodírat nebo – je-li křoví příliš husté – obcházet. 
Snažím se potlačit stále vzrůstající vzrušení. 
     U vchodu do starého lágru jsou stopy. Je to tu udupané, ale nejsem 
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tak špatný stopař, abych nepoznal, že tu byla jen jedna osoba. Kdosi 
se tu snažil, a celkem úspěšně, vzbudit dojem, že tu bylo víc lidí. 
Když ho to baví … 
     Nebyl jsem tady pětadvacet let, ale moc se tu nezměnilo. Vysoké 
náspy po obou stranách vedou do dávno opuštěného lomu, který 
dosloužil už někdy v minulém století: prostor se rozšiřuje, vytváří 
plošinky a zákoutí, úžlabinky a malé rokle, porostlé křovím. Jdu 
rovnou k místu, kde jsme kdysi lágrovali. Ostatně vedou tam i stopy. 
Zase úzký vchod, pak se to rozšiřuje jako amfiteátr. Je uzavřen 
skalními stěnami. Pod tou vyšší je ohniště. Stejně jako tehdy. 
     I bez těch stop by bylo zřejmé, že tu někdo nedávno byl. Kamenné 
sedačky kolem ohniště jsou zbaveny sněhu, je na nich rozprostřeno 
chvojí, na ohništi je připravena hranička a přesně tam, kde má být, je 
hromada nasekaného dřeva. 
     Volám, ale nikdo se neozývá. 
     Stopy tady končí, ale protože ten, kdo je tu zanechal, se nemohl 
vypařit do vzduchu, je zřejmé, že se po nich vrátil. Shazuji tornu, 
jakou za první světové války měli američtí vojáci a která mne 
doprovází již pár desítek let, vyndávám z ní starou kochkisnu 
(v tomhle názvosloví jsme konzervativní) a jdu pro vodu. Vím, mohl 
bych zjistit, kam ten, který tu zanechal stopy, odešel, ale nějak se mi 
nechce.  
     Stranou od velkého ohniště, určeného k slavnostním příležitostem, 
rozdělávám skromný ohýnek, dávám nad něj kochkisnu s vodou 
a začínám opékat vuřty. Obligátní vuřty, které se mi za dlouhá léta 
nepřejedly. A rozvažuji, zda mám udělat kafe – slyšíte, kafe, žádnou 
kávu – nebo čaj. Samo sebou vyhraje to kafe. Právě se chystám zapálit 
si lulku, když zaslechnu zapraskání. Ne moc silné, ale vím, že někomu 
praskla pod nohou větévka. Tvářím se nevšímavě, ale koutkem oka 
vidím, že ve vchodu do lágru se objevil Zrzek. 
     „Sám?“ ptá se. 
     Mlčky přikývnu. 
     „A co ty stopy?“ 
     Kdepak, starý stopař se nezapře. 
     „Někdo tu byl přede mnou, ale zmizel,“ vysvětluji a nalévám mu 
kafe. „Připravil dřevo, ale jinak nic.“ 
    „Kam šel?“ 
    Pokrčil jsem rameny: „Nevím. Nechtělo se mi bloumat kolem, měl 
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jsem hlad. Však on se vrátí …“ 
    Mlčíme. 
    Zrzek si opéká vuřty, pak pije kafe a zapaluje si cigaretu. Jako by 
ticho houstlo. Jsme zvyklí třeba několik hodin nepromluvit ani slovo. 
Pán bůh ví, kdo řekl, že nepromluvit a přece si rozumět je velké 
umění, ale my se Zrzkem tohle umění ovládáme. Snad právě proto 
naše kamarádství vydrželo tak dlouho. 
    Šeří se, když zaslechnu supění. Hele, Činkašgúk! Je trochu tlustší 
než posledně, jeho tvář září jako měsíc v úplňku, a když shazuje tornu, 
funí jako hroch. 
    Přišel od Všeradic. 
    Ukazuje nám dopis. 
    Jeho obsah je stejný. 
    Zjišťujeme, že i jeho dopis byl odeslán z Karlových Var. 
    Unkas se sem dobelhal z Voznice a Cody přišel od Drahlovic. Had 
měl delší cestu, musel jít z Mokrých Vrat přes Smaragdové jezírko. 
Ten, kdo mu určil cestu, asi neví, že Had už dávno není tím chodcem, 
jakým býval. Alkohol tady vykonal své. 
    Teď nedůvěřivě koukáme jeden na druhého, porovnáváme dopisy. 
Ti čtyři tam mají poznámku, která v dopisech Zrzkovi a mně není: 
„Přijď docela určitě! Je to v tvém vlastním zájmu!“ 
    A všechny čtyři končí stejnými iniciálami: C. K. 

 
*** 

 
    Ale to už je docela tma. Sedíme kolem ohně, plameny poskakují po 
skalních stěnách a rudnou na zasněžených smrcích a my stále ještě 
nevíme, proč jsme sem vlastně přišli. A kdo nás svolal. Myslím, že ani 
jeden z nás se necítí příliš dobře. 
     Je už pozdě, než abychom se vydali po stopách, které zanechal ten, 
který přišel před námi. Snažíme se nedávat jeden před druhým najevo 
podivnou úzkost, kterou pravděpodobně cítíme všichni. Nemluvíme 
o tom, co se tady událo před pětadvaceti lety, ale je nám, jako by stín 
toho osmého, který tu byl tehdy s námi a který odtud neodešel, byl 
někde vedle nás. On sám tu být nemůže, už bychom sotva našli místo, 
na němž jsme ho zahrabali: zamaskovali jsme je opravdu důkladně! 
    Jak to tehdy vlastně bylo? 
    Tam, u skalní stěny stál tehdy muž s rukama spoutanýma za zády, 
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my jsme seděli kolem ohně, tváře obrácené k němu a … 
    Byla to tehdy doba, v níž nemělo slitování místo. Doba, kdy na 
zradu byl jediný trest. Doba, kdy nebyl čas na změkčilost 
a citlivůstkářství. Každá měkkost zákonitě znamenala smrt. A možná 
i několika desítek lidí. 
     A ten, který tehdy stál u skalní stěny, věděl, co ho čeká. Věděl, 
a přece skuhral o slitování.  Někdy se ještě probouzím uprostřed noci 
a mám před očima jeho tvář, zkřivenou strachem. A jako bych 
odkudsi z dálky slyšel jeho chvějící se jekot. 
    Ne, nezemřel hezky. Ošklivě. 
    Ale, ani to, co udělal, nebylo pěkné. 
    V takových chvílích si skoro vždycky vzpomenu na Raskolnikova, 
který sám sebe přesvědčoval: „Co se stalo? Nic! Zabil jsem veš. 
Odpornou lidskou veš!“ 
    Hlasoval jsem pro smrt. 
    Byl to řádný soud, i když jen partyzánský. 
    Byl ustaven na zákonech války, po zákonech podzemního boje. 
    Rozsudek nebyl vyřčen podle zákona oko za oko, zub za zub, ale po 
zákonu života. Bylo třeba chránit nejen sebe, ale i jiné. 
    Dodnes mi nejde do hlavy, že Jan Hrázek – byl to hajný a zrádce – 
který měl na svědomí hodně lidí, se nakonec přiznal k tomu, že udal 
některé lidi ve vsi, ale za živý svět se nechtěl přiznat k tomu, že má na 
svědomí i naše kamarády. 
     Honzu Mrštíka i Karla Přádka. 
     Nádherné kluky. Opravdové hrdiny. Mohli mluvit, ale ani gestapo 
jim nerozvázalo jazyky. Honza skočil pod popravčí sekyrou, Karla 
utloukli… 
     Hajný Hrázek zavinil smrt mnoha lidí a mohlo mu být jedno, zda 
se přizná i k tomu, že Honza a Karel… Musel vědět, že stejně nemá 
naději. Tak proč se nepřiznal? Proč se zapřísahal, že v tom nemá 
prsty? Přece mu muselo být jasné, že nic horšího než smrt ho už čekat 
nemůže. 
     Tohle proč, to nekonečné proč zůstalo a připadá mi někdy jako 
noční můra. 
     Ani si neuvědomujeme, že už hezkou chvíli mlčíme. Možná, 
že druhým táhnou hlavou stejné vzpomínky. Náhle si uvědomuji, 
že tehdy byla situace skoro stejná. Také tehdy nás bylo kolem ohně 
šest a čekali jsme na Cisko Kida, který nás svolal a určil, kterými 
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cestami sem máme přijít.  
     Opakuje se to po pětadvaceti letech. A podpisy na dopisech jsou 
stejné jako tehdy: značky Cisko Kida na dvou listech, na čtyřech 
iniciály C. K. Ale to je přece nesmysl, naprostý nesmysl. Blbost! 
A přece to tu je: jen s jediným rozdílem – tehdy jsme listy hned po 
přečtení zničili. 
     Jako teď to vidím. 
     Čekali jsme hodně dlouho než se tehdy Cisko Kid objevil. Nešel 
sám. Hlavní samopalu před sebou postrkoval spoutaného muže 
s roubíkem v ústech. To už jsme delší dobu tušili, že hajný Hrázek je 
zrádce, že udává naše lidi. Pak už jsme měli skoro jistotu, když ve vsi 
zatkli kováře Navaru. Trochu se podnapil a v hospodě vedl řeči, jaké 
nacisté neměli rádi. Zatkli tehdy osm lidí, kteří byli v hospodě, když si 
kovář pouštěl hubu na špacír. Za měsíc propustili hajného Hrázka, 
ostatní si tam nechali. Kováře popravili, ostatní se dostali do 
koncentráků. Jeden jediný z nich přežil a po válce se vrátil. Ne na 
dlouho. Za měsíc zemřel. 
     Bylo tu víc takových podezřelých okolností, především to, jak se 
Hrázek otáčel kolem barona Neugolse, který tady v lesích zabral 
loveckou chatu a o němž jsme věděli, že je gestapák. Hrázek mu dělal 
poskoka. 
     Divné bylo, že gestapo sebralo zrovna Honzu Maršíka a Karla 
Přádka. Ne, že by k tomu nemělo důvod. Ale stalo se to brzy potom, 
co ti dva měli s Hrázkem nedorozumění. Vlastně to bylo trochu víc 
než nedorozumění, protože Karel, jak už byl takový pruďas, mu 
v hádce dvě pořádně vrazil… Nu, a pak přišli Němci, pan baron a jeho 
poskok měli nejlepší příležitost vyrovnat si staré účty. 
     Jen mi pořád nejde do hlavy, proč to tehdy Hrázek zapíral. 
     Jako bych znovu slyšel jeho hlas, chvějící se slzami: „Namouduši, 
věřte mi, já to nebyl! Já jsem o nich nic neřekl…To s tím kovářem to 
jó, taky Brandýska jsem udal, to nešlo nic dělat, šlo mi o krk, byli by 
pomlátili i rodinu, ale s tímhle namouduši nemám co dělat…“ 
     Jak dlouho trval tehdy ten výslech? 
     Nemohl trvat dlouho, nebyl na to čas, ale mně každá vteřina 
připadala jako věčnost.     
     Nemohl trvat dlouho, zvlášť když tu bylo přiznání. Pak se Cisko 
Kid ptal jednoho po druhém na trest. Rozsudek byl jednomyslný… 
     Brzy potom začala být půda pro nás v protektorátu hodně horká 
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a rozhodli jsme se zmizet. Karel se protloukl na západ, já se Zrzkem 
jsme se dostali do Polska, odtud jsme přes frontu přešli k našim, 
ostatní zůstali na Slovensku a později ustoupili s partyzány do hor. 
Přežili jsme to, měli jsme štěstí. 
     Kdosi z nás rozhrabával oheň. Jiskry, které vzlétly k temnému 
nebi, jakoby nás probudily ze strnulé mlčenlivosti. A právě v té chvíli 
se kdesi nad námi ozvalo: 
     „Zdravím vás, pardi!“ 
     Myslím, že v té chvíli by se v nás krve nedořezal. Nahoře na okraji 
skály, přímo nad námi, stála temná postava, v jejímž hlase nebylo 
možno mýlit se. Byl to hlas Cisko Kida, snad o poznání hlubší než 
kdysi, ale byl to jeho hlas! I postava, pokud jsme mohli poznat 
v mihotavé záři plamenů, byla stejná. 
     Muž, který před čtyřiadvaceti lety zahynul, šplhal teď po příkré 
skalní stěně. Bravurní kousek, který z nás nesvedl nikdo jiný než on. 
     Kousal jsem se do ruky, abych se přesvědčil, že se mi to nezdá. 
Je to tak neuvěřitelné, chvíli mám dojem, že jsem zešílel. Stejný pocit 
mají asi i ostatní. Ale je to opravdu Cisko Kid, živý, z masa a kostí, 
jak se přesvědčíme, když ho objímáme. 
     A pak, kousek po kousku, se dozvídáme celou historii. Pojednou si 
uvědomuji, že Cisko Kid měl vždycky neobyčejný smysl pro 
vyhrocení událostí, trochu zvrácený smysl pro dramatičnost, že nade 
vše miloval nečekané zvraty. Tajemnost jeho příchodu, jeho 
z mrtvých vstání odpovídá přesně jeho povaze. 
     Je v tom hodně nečekaného a neuvěřitelného, spousta náhod 
a nejasností, takových deus ex machina, ale nemáme důvod nevěřit 
jejich pravdivosti. Byl skutečně sestřelen v letecké bitvě o Anglii. 
     „Teď jen stručně, podrobně vám o tom povím později, dnes 
musíme ještě vyřídit záležitost, k vůli které jsem se vrátil,“ říká, a my 
jsme tak překvapeni, že se mu – jako mnohokrát v minulosti – bez 
odporu podřizujeme. 
     Vypravuje, že jediný z celé posádky přežil zkázu letounu. Několik 
dní se v záchranném člunu potácel po bouřlivém moři a smířil se již 
s myšlenkou, že konec je neodvratný. Pak ztratil vědomí a nevěděl, 
co se s ním děje. Moře ho vyvrhlo kdesi na jižním pobřeží Anglie. 
Neměl u sebe doklady a na sobě měl jen spodní prádlo, spíše cáry 
spodního prádla a nepamatoval se na nic. Dokonalá ztráta paměti. 
     V mírových dobách by to byla menší senzace, ale za války 
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podobných případů bylo! Tisk měl mnohem důležitější věci než se 
starat o takové záležitosti a lékaři na tom nebyli o nic lépe. 
     Protože Kidovi nic nechybělo, kromě ztráty paměti, byl po 
zotavení zařazen do armády, zúčastnil se invaze, pak se vrátil do 
Anglie a začal budovat svou kariéru. Byl přesvědčen, že je Angličan 
a během času se přestal zajímat o to, co bylo před tím, než ho našli na 
jihoanglickém pobřeží.  
     „Myslím, že není důležité, abych vám říkal své nynější jméno,“ 
řekl. „Chtěl jsem vás všechny ještě jednou vidět, probrat s vámi jednu 
záležitost, která je, abych tak řekl, neuzavřená, a která zasluhuje 
objasnění. Teď jsem Angličanem a zůstanu jím. Daří se mi moc dobře, 
zastávám důležité místo, ale nechtějte vědět jaké, stejně bych vám 
neřekl pravdu. Myslím, že až se rozloučíme, bude to navždy. A než se 
rozejdeme, pochopíte, že bude lepší, když se o našem dnešním setkání 
nikomu nezmíníte…“ 
     Co jsme na to měli říct? 
     Abych si pomohl z rozpaků, předstíral jsem, že jsem plně zaujat 
svou lulkou. Činkašgúk, patrně ze stejného důvodu prohrabával oheň. 
Zrzek roztržitě mnul nezapálenou cigaretu v prstech, Unkas byl 
skloněn k zemi a větvičkou kreslil jakýsi obrazec v rozbředlém sněhu. 
Jen Had upřeně pohlížel do Kidovy tváře. Prostě jsme předstírali 
zájem o věci naprosto nedůležité. Ale všichni jsme pozorně 
poslouchali. 
     „Všem vám jistě už došlo, proč jsem vás pozval sem, do našeho 
starého lágru právě dnes,“ pokračoval Kid. „A děkuji vám, že jste 
přišli. Chtěl jsem vás sem pozvat už loni, když jsem dostal do ruky ty 
doklady, ale pak jsem si řekl, že když to mohlo čekat tak dlouho, že to 
počká ještě rok, aby to bylo pěkně zaokrouhlené na pětadvacítku …“ 
     „Jaké doklady?“ zeptal se Had. 
     „Ono se říká, že boží mlýny melou pomalu,“ ušklíbl se Kid. 
„V tomto případě se osvědčilo, že melou neomylně. Hledal jsem 
dočista něco jiného a musel jsem se prohrabávat obrovskou spoustou 
materiálů z nacistických archivů. A mezi nimi jsem našel něco, co vás 
všechny bude zajímat. To už bylo v době, kdy se mi paměť zase 
vrátila, kdy už jsem věděl, kým jsem kdysi býval, ale já jsem si ten 
poznatek nechával pro sebe. Vedlo se mi docela dobře, a kdyby se 
prozradilo, že nejsem Angličan… Cizozemec by mou funkci nesměl 
zastávat a já jsem si ji zamiloval. Nehledě k tomu, že by to bůhvíjak 
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dopadlo, protože to už jsem věděl příliš mnoho. A kromě toho jsem se 
už cítil být Angličanem. Rozumíte? Jakoby se ztrátou paměti byly 
zpřetrhány všechny svazky, všechna pojítka s minulostí. Neměl jsem 
k tomu už nejmenší vztah. Jen někdy, ale docela vzdáleně, se mi 
zastesklo. A spíš po lesích a místech, které jsme ve svém mládí měli 
tak rádi, než po lidech. Nu, abych vás nermoutil, někdy se mi 
zastesklo i po vás, pardi. Ale nebylo to tak silné, abych opustil 
všechno, co jsem si tam tak pracně vybudoval. A pak jsem dostal do 
ruky ty doklady. Najednou jsem věděl, že nebudu mít pokoj, dokud … 
     Vší silou jsem se snažil sám sebe přesvědčit, že je to nesmysl, 
že by bylo hloupé oživovat to, co je dávno mrtvé, ale bylo to silnější 
než já. Nedalo mi to pokoj. A pak, jedné bezesné noci jsem pochopil, 
že mám-li mít ještě někdy klid, musím to dokončit. Že jsem tím 
povinen nejen sobě, ale i vám …“ 
     Seděli jsme jako zkamenělí, jako by nás někdo přeměnil v žulové 
kvádry. Všechno bylo tak neskutečné, že jsem jen čekal, kdy jeho 
vyprávění pojednou přeruší povel: 
„Stop! Jedeme naostro, klapka!“ 
     Byl jsem sice jen několikrát ve filmovém ateliéru, ale teď jsem měl 
vtíravou představu, že jsem přítomen natáčení nějakého 
dobrodružného filmu. 
     „Pamatujete se, pardi,“ pokračoval po kratičké pauze, kterou do 
své řeči vložil jen pro zvýšení efektu, „na to, jak tamhle před 
pětadvaceti lety stál hajný Hrázek?“ 
     Nejasně jsme zamručeli souhlas. 
     Cožpak jsme to někdy mohli zapomenout? A najednou všechna 
radost z toho, že jsem se nečekaně setkal s kamarádem, o němž jsem 
byl čtyřiadvacet let přesvědčen, že je mrtev, vyprchala. Proč o tom 
musí mluvit, když všichni na to chceme zapomenout? Co je pryč, 
je pryč, nač na to vzpomínat, stačí, že se to někdy samo vynoří 
z paměti. A to oslovení: pardi! Takhle jsme se oslovovali v dobách 
zeleného mládí, teď se k nám tohle oslovení nehodí! 
     „Vzpomeňte si, že se většinou přiznával k tomu, co jsme mu kladli 
za vinu,“ pokračoval Kid, „ale že nepřestával tvrdit, že nemá podíl na 
zatčení Karla a Honzy…“ 
     „Proč o tom teď mluvit?“ unaveně ho přerušil Činkašgúk. 
„Co teď na tom záleží?“ 
     „Jistě,“ přisvědčil Had. „Jeho přiznání nemohlo na věci nic změnit. 
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Nechme toho a mluvme raději o něčem jiném!“ 
     Ani já, ani Zrzek jsme nic neřekli. Tvářil jsem se znovu, jako by 
vyčištění lulky potřebovalo veškerou mou pozornost, Zrzek pozorně 
mnul v prstech další cigaretu a zdánlivě se nestaral o to, co se kolem 
děje a Unkas kreslil další obrazce v rozbředlém sněhu. 
     „Nesvolal jsem vás proto, abych mlčel, ale proto, že vám musím 
říct něco důležitého,“ oznámil Kid hlasem, jaký jsme od něho nikdy 
neslyšeli. „Tehdy jsem byl přesvědčen o tom, že Hrázek má na 
svědomí i naše kamarády, i když – jak teď říkáte – to na rozsudku 
nemohlo nic změnit. Ale později mi to začalo vrtat hlavou. Začal jsem 
se v tom šťourat a pomalu jsem začal objevovat nějaké nesrovnalosti. 
Ne tak velké, aby bily do očí, ale přece dostatečné, aby se člověk nad 
nimi musel zamýšlet. Pamatujete se ještě, jak jsme připravovali 
vyhození mostu?“ 
     „To jsme měli z pekla štěstí,“ zabručel Had. „Co chybělo, aby nás 
dostali?“ 
     „Zachránilo nás jen to, že tehdy Unkas nepřišel na smluvené 
místo“ souhlasil Kid. 
     „Copak jsem mohl?“ uraženě se ozval Unkas. „Víte dobře, jak to 
všechno bylo …“ 
     „Jistě,“ souhlasil Kid. „Byl to opravdu pádný důvod. Také jsme ho 
uznali. Sám dobře víš, že kdyby byl jen o trochu méně pádný, že by to 
tenkrát s tebou dopadlo jinak…“ 
     „Každý si může vymknout nohu, ne?“ 
     „Jistě,“ znovu souhlasil Kid. 
     „Proč sem tahat tyhle věci,“ ozval se Činkašgúk. „Sám moc dobře 
víš, že to bylo pro nás vlastně štěstí. Kdyby se to Unkasovi nestalo, 
tak nás u toho mostu všechny pochytali …“ 
     „Nikdy jsem nepochopil, jak se to mohlo gestapo domáknout,“ 
zabručel Had. „Byla to přece tak pěkně připravená akce …“ 
     „Byla,“ souhlasil Kid. „Taky mi to dlouho vrtalo hlavou. A pak 
najednou ta rána s Honzou Maršíkem a Karlem Přádkem. To taky 
nebylo samo sebou, bylo jasné, že gestapo šlo na jisto. Někdo je musel 
shodit. Tehdy jsme byli přesvědčeni, že za tím vězí Hrázek. Jen nám 
nešlo do počtu to chystané vyhození mostu. O tom Hrázek nemohl mít 
ani tušení. Taky to popřel. Ale nepřiznal se ani k tomu, že by shodil 
Karla a Honzu …“ 
     „Lhal,“ ozval se Zrzek. „Dovedu to pochopit. Asi měl strach, 
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že bychom ho mučili…“ 
     „Prosím tě,“ uraženě se ohradil Činkašgúk. 
     „Samozřejmě, že ne, ale to on nemohl vědět,“ obhajoval svůj názor 
Zrzek. 
     „Nechme toho,“ vmísil jsem se do hovoru. „Nemám chuť se v tom 
neustále rejpat. Stejně tím Honzovi a Karlovi nevrátíme život!“ 
     „To ne,“ přikývl Kid. „Ale jsme jim přece jen povinováni něčím, 
co je v našich silách. Spravedlnosti. Zasluhují si jí a také se jim jí 
dostane, třebaže jsou po smrti. Spravedlnosti se dostane i jejich vrahovi.  
Je tady, mezi námi. Je vrahem, i když přímo nevraždil. Stačilo, že je …“ 
     Zbláznil se? 
     Někdo z nás sedmi? Vlastně šesti, protože on tím udavačem nebyl. 
Já jsem nepřicházel v úvahu, to jsem věděl naprosto bezpečně. Za 
Zrzka jsem byl ochoten dát ruku do ohně. Ačkoli byly případy … 
Člověk nikdy neví … 
     Proboha, co blbnu? Takhle bych za chvíli mohl podezírat sám 
sebe! 
     Několik vteřin jsme pohlíželi jeden na druhého, ale nikdo z nás se 
ani nepohnul. Bylo to jako v pohádce o Šípkové Růžence. Každý z nás 
strnul uprostřed pohybu. Snad proto to náhlé zaječení působilo 
s dvojnásobnou otřesností. Zařezávalo se až do morku, pronikalo od 
šíje až na konec kostrče. 
    V první chvíli jsem si neuvědomil, kdo je vyrazil. 
    Jako by současně zaznívalo ze všech stran. 
    Ale pak jsem viděl, že Unkas vyskočil, jakoby ho vymrštila skrytá 
pružina, v jeho ruce se najednou objevil revolver. Uskočil ke skalní 
stěně, opřel se o ní, a zbraň v jeho chvějící se ruce opisovala kruhy. 
     „Jen to řekni, že jsem to byl já,“ ječel a v jeho vytřeštěných očích 
blýskalo šílenství. „Jen to řekni! A hned taky řekni, proč jsem to 
udělal! Copak jsem mohl udělat něco jiného? Ale mě, smradi, 
nedostanete, jako jste dostali Hrázka! To byl opravdu zrádce! Dělal to 
ze msty a pak pro peníze. Ale já musel, mně nic jiného nezbývalo! 
Já se jen tak nedám …“ 
    Nikdo z nás se nepohnul. Ne snad ze strachu, že by nás mohl 
zastřelit, ale prostě proto, že jsme nebyli schopni nejmenšího pohybu. 
Bylo nás šest proti jednomu, ale byla to krysa, zahnaná do slepé 
uličky, krysa se zbraní v ruce, odhodlaná kousat. Ovšem tam, kde stál, 
mnoho naděje neměl. Za ním byla příkrá skála, po obou stranách se 
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zvedaly prudké srázy, a jediný volný východ jsme zahrazovali my. 
     Ovšem, jak situace vypadala, byl pánem situace. 
Všichni, jak jsme tady, jsme bývali dobrými střelci, ale Unkas byl 
nejlepší. Není pochyb, že by nás postřílel všechny, kdybychom se na 
něho vrhli současně, ale nikomu se nechce nosit kůži na trh, když to 
není nezbytně nutné. 
    Jeden z nás se přece jen odvážil. 
    Cisko Kid. 
    Dodnes nevím, jak se to stalo. Zahlédl jsem jen tělo, které prolétlo 
nad ohništěm a dopadlo přímo na Unkasovy nohy. Třeskl výstřel, pak 
jsem viděl dvě těla válející se po zemi.   A najednou do nás všech vjel 
život. Vrhli jsme se ke skalní stěně, ale naší pomoci již nebylo třeba. 
Unkas ležel nehybně na zemi a Cisko Kid se pomalu zvedal na kolena. 
     „Zabil jsi ho?“ zeptal se Zrzek. 
     Kid mlčky zavrtěl hlavou. 
     „Nehýbá se,“ konstatoval Had, sklánějící se nad ležícím tělem 
toho, kterého jsme ještě před chvílí pokládali za kamaráda. 
     „Je plný, chybí jen jedna kulka,“ konstatoval Činkašgúk, prohlížeje 
si revolver, který Unkasovi vylétl z ruky. „Akorát by to vyšlo – pro 
každého jedna…“ 
     „Neudělal by to,“ zavrtěl Kid hlavou. „K tomu neměl dost 
odvahy…“ 
     „Co s ním?“ zeptal se Had. 
     „Počkej, až se vzpamatuje,“ odtušil Kid. „Nic se mu nestalo, 
nejvýš narazil hlavou a ztratil vědomí…“ 
     „Nekrvácí,“ konstatoval Činkašgúk, když se sklonil nad ležícím 
tělem. „Nikde není vidět nějakou ránu…“ 
      Had, který býval na vojně lapiduchem, poklekl a z kapsy vytáhl 
zrcátko, které přidržel nad Unkasovými ústy. 
     „Nedýchá,“ řekl a zkusil mu tep. Pak řekl: „Je mrtev…“ 
     „Nejrozumnější co mohl udělat,“ zabručel Cisko Kid a obrátil se. 
Ani jsme si nevšimli, že pomalu, co noha nohu mine, jde k úzkému 
vchodu, který byl jediným vstupem do našeho lágru. Byli jsme příliš 
vzrušeni než abychom si všimli, jak mizí ve tmě. 
    Rozplynul se v ní, zmizel, a už nikdy jsme o něm neslyšeli. 
 

*** 
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    „Srdeční mrtvice,“ řekl lékař. „Měl srdce nadranc. S takovýmhle 
srdcem lézt po vrškách je blbost. Je vůbec zázrak, že vydržel tak 
dlouho. 
     Byl to doktor ze staré školy. Soudní pitva potvrdila jeho 
domněnku. Malá pohmožděnina na hlavě pravděpodobně vznikla při 
pádu těla na zem. 
    „Nerozčílilo ho něco?“ ptali se nás později u výslechu. 
    Popřeli jsme to. Prostě se najednou chytil za srdce, zaúpěl a padl na 
zem. 
    „Tak měl alespoň rychlou smrt,“ řekl vyšetřující. „Lehkou 
a rychlou. Takhle bych chtěl jednou taky umřít. Abych o ničem 
nevěděl…“ 
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Existuje život po smrti? 
Miroslav Marusjak - Miky 
 
Rukopis této povídky a tím i její jediný exemplář byl nenávratně 
ztracen během Mikyho putování po nočních barech Olomouce. 
Jediným artefaktem, jež se dochoval, jsou Mikyho scénické pokyny pro 
osvětlovače, který svojí činností dokresloval při předčítání ponurou 
atmosféru díla. 
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