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VRAŽEDNÁ VÁŠEŇ – UKÁZKY Z KNIHY 

 

Ruka s telefonem sjela od ucha na stůl. Liliana sledovala s očima doširoka 

rozevřenýma a staženým hrdlem, jak se Artur zhluboka nadechuje a pak vzduch 

vypouští z plic, jako by byl v šoku. Poté bez jediného slova popadl svůj půllitr a dopil 

pivo do dna. 

„Kdo to byl?“ hlesla, když ho s hlasitým bouchnutím vrátil zpátky na papírový 

podtácek. Musela počkat celou minutu, než se na ni dokázal koncentrovat. Avšak ještě 

než promluvil, vytušila, s kým hovořil. Sáhla po víně a napila se mnohem žíznivěji, než 

bylo vhodné. Bylo jí to jedno. Špatná předtucha, která se jí usadila v útrobách, si žádala 

otupení. Ne že by jí ho několik doušků rulandského poskytlo.  

„Hokr,“ ozval se konečně Arturův hlas. Téměř ho nepoznávala.  Zněl nezvykle 

chraptivě a slabě.  

„Ten komisař,“ konstatovala tiše. 

„Ano.“ 

„Našli…“ musela polknout, Zagovo jméno se jí zadrhlo v krku. Místo toho, aby se ho 

pokusila znovu vyslovit, na Artura vrhla vyčkávavý pohled. Když mlčel, zkusila otázku 

naformulovat jinak. „Objevilo se něco?“  

„Jo,“ odpověděl a tentokrát se na ni zadíval pozorněji. „Bohužel,“ dodal. Byla by 

přísahala, že v jeho očích na okamžik zahlédla slzy. Dlaně, položené na desce stolu, se jí 

zpotily. Než se stačila dozvědět něco více, vyrušil je oplácaný mladý číšník.  

„Další plzničku?“ zamrkal vesele na Artura a popadl prázdný půllitr. 

„Ano,“ přikývl ten nepřítomně. 

„A vám, slečno?“ 

Pohlédla na svou zpola vypitou skleničku. „Asi taky jště jednou,“ ukázala na ni.  

„Jistě, panstvo, hned to bude!“ uklonil se pikolík sršící energií a srazil paty. „A k jídlu 

máte vybráno?“ 

Zadívali se na něho, jako by k nim promluvil čínsky. Chvíli stál se zářivým úsměvem, 

než pochopil, že ho nejspíš nevnímali. „Pardon, jíst budete?“ zopakoval tedy dotaz. 

„Eh… Ne,“ zavrtěla hlavou Liliana. Vytušila, že to, co se Artur dozvěděl, se s poklidným 

posezením u večeře opravdu neslučuje. 

„Dobře, jistě!“ vycenil mladík koňské zuby a sáhl pro jídelní lístky. Sebral je ze stolu a 

složil pod paži. „Pití tady bude za okamžíček,“ dodal a konečně zmizel.  

„Proč bohužel?“ navázala Liliana tam, kde Artur před chvílí skončil.  

Zadíval se na ni, pak natáhl ruku a zakryl její sepnuté dlaně tou svou. Byla chladná 

jako kus ledu a Lil  zaznamenala, že se i lehce chvěje. „Vojta je mrtvý.“ 

Zalapala po dechu, přestože něco takového podvědomě očekávala. „Ach…a…co se 

stalo?“ dostala ze sebe posléze. 

„Někdo ho zavraždil.“ 

„Proboha.“ Nehleděla na to, jak vypadá před ostatními hosty, vymanila jednu ruku 

zpod Arturovy a obrátila do sebe zbytek vína způsobem, jako by pila vodu.  

„Jo… říkal, že o tom není pochyb.“ Jako by její počin vůbec nezaregistroval. 
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„A…jak?“ Hlava se jí točila a měla pocit neskutečna. Někdo zabil Zagu… To je přece 

strašné! Takové věci se přece stávají jen v televizi… Ne, musela se opravit. Je to realita. 

Jen se s ní ještě nikdy nepotkala takto tváří v tvář. 

„Prý ho někdo,“ pracně polkl a omluvil se, než pokračoval. „Prý ho někdo uškrtil. Jestli 

jsem to pochopil správně. Podrobnosti mi komisař říct odmítl, to až osobně. Chtěl, 

abychom, ty a já, jeli zítra…identifikovat tělo.“ 

Ruka jí vylétla k obličeji, ze kterého se vytratila veškerá krev a s ní i barva. Zakryla si 

dlaní ústa a vytřeštila na něho oči. „To jako…že máme jít…do márnice?“ zajíkla se.  

„Přesně tak.“ 

„Prosím, vážení, vaše pití!“ zahalekal nad nimi radostným tónem číšník, až sebou při 

zvuku jeho ryčného hlasu trhli. Postavil před ně plné sklenice, zvedl Lilianinu prázdnou, 

vysekl jim poklonu a obrátil se k odchodu. Patrně vůbec nepostřehl jejich nápadnou 

ztuhlost. 

Artur se natáhl po novém pivu a znovu se napil, jako by byl naprosto vyprahlý. „Hokr 

zítra dopoledne, asi tak po desáté, přijde do ViaSanu a sejde se s Němcem. Požádal mě, 

abych to o Vojtovi šéfovi předem nějak šetrně sdělil, potřebuje si s ním promluvit a bude 

radši, když už za sebou bude mít prvotní šok. Pak nás odveze do márnice.“ 

„Aha…“ šeptla, protože hlasivky jí zřejmě ochably a nedokázaly se rozvibrovat natolik, 

aby vydaly silnější zvuk. „Ale proč? Vždyť když tvrdí, že ho našli, tak musí vědět, že jde o 

něho, ne?“ namítla. Ještě nikdy neviděla mrtvého člověka. Její prarodiče už nežili, ale 

když zemřeli, byla buďto příliš malá, anebo neměli otevřenou rakev. Nedovedla si 

představit, že se bude muset dívat do neživé tváře někoho, koho osobně znala, byť ne 

příliš dobře. A oč horší to musí být pro Artura, když se jedná o dlouholetého přítele! 

„Tvrdil, že muž, kterého našli, je téměř určitě Vojta, navíc u něho našli nějaký průkaz, 

moc jsem to nevnímal. Potřebují se jen ujistit. Zkusím ho zítra přesvědčit, aby ses toho 

nemusela účastnit.“ 

„Ale to ne…“ zavrtěla hlavou. Nehodlala v tom Artura nechat samotného. „Já to 

zvládnu…tedy doufám.“ 

„Nechci, aby tě to nějak traumatizovalo,“ namítl starostlivě. 

„Já vím. Ale chci tam být s tebou…nevím, jak to mám vysvětlit. Prostě kvůli tobě. 

Neměl bys tam jít sám. Půjdu taky. Nic Hokrovi neříkej.“ Opravdu netušila, jak to dokáže, 

ale myslela to vážně. Chtěla být v té těžké chvíli po jeho boku. Jakkoli to pro ni samotnou 

bude kruté.  

Podíval se na ni a v jeho kakaových očích se zrcadlila nesmírná bolest podivně 

smísená s láskou. Lilianě z toho výrazu usedalo srdce. Instinktivně vztáhla paži a 

pohladila ho po tváři. Něžně a lehce, ve snaze zmírnit jeho zármutek. Jen před několika 

málo roky přišel o maminku a teď i o kamaráda. Vlastně pro něho znamenala ztrátu i 

smrt Zagovy ženy, kterou dobře znal. Jak strašné musí být vyrovnávat se s odchodem 

několika blízkých lidí v relativně krátké době?  

Moc, usoudila po chvilce, kdy byli oba pohrouženi do svých úvah.  

„Miluju tě,“ pronikl k ní skrz závoj zamyšlení po chvíli jeho tichý hlas. Zvedla řasy a 

zadívala se do jeho smutných očí, připomínajících jí v tu chvíli psí zraky oříška, kterého 
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její rodiče pořídili, když byla ještě dospívající dívkou. Pokusila se o úsměv, což se jí však 

příliš nepovedlo.  

„Mrzí mě, že se mnou prožíváš takové chvíle… ten pátek, a dnes znovu…“ pronesl tiše. 

„Neomlouvej se,“ zavrtěla hlavou. „Miluju tě a chci s tebou být i v tom zlém.“ 

„Nezasloužím si tě.“ Levý koutek jeho úst vylétl nahoru v náznaku neveselého 

pousmání.  „Ale jsi můj anděl. Moc ti děkuju za trpělivost a podporu. A slibuju, že udělám 

všechno, co bude v mých silách, aby naše příští večery byly radostnější.“ 

Naklonil se k ní přes desku stolu a vtiskl jí na rty lehký polibek, kterým se snad 

pokoušel stvrdit svá slova. 

Ani jeden z nich nemohl tušit, jak moc se mýlí… 

 

*** 

 

Nemohla se soustředit na práci. Stále kontrolovala hodinky, aby zjistila, zda už se blíží 

čas, kdy má dorazit komisař Hokr. Minuty se však vlekly takřka výsměšným tempem. 

Přišlo jí, že od chvíle, kdy odnesla šéfovi kávu a ohlásila Artura, aby mu pověděl o Zagovi, 

do příchodu komisaře uplynuly dva dny, nikoli dvě hodiny.  

Nicméně jen pár minut po desáté se její malou kanceláří rozlehlo rázné, hlasité 

zaklepání na dveře. Nepochybovala o tom, čí ruka na ně takto sebevědomě zabušila.  

„Pojďte dál,“ zavolala hlasem mnohem pevnějším, než se cítilo být její rozechvělé 

nitro.  

Klika kovově cvakla a v místnosti se objevila Hokrova štíhlá postava, z níž jako by 

doslova tryskala nezdolná energie. I dnes na sobě měl tmavé sako s o odstín světlejšími 

kalhotami, a byl pečlivě oholený. 

„Dobrý den, slečno Pirklová,“ pozdravil bez úsměvu. Odpověděla mu rovněž s vážnou 

tváří.  Ve světle událostí, kvůli kterým přišel, se jakékoli zdvořilostní fráze či bonmoty 

jevily dost nevhodné.  

„Předpokládám, že vám o mé dnešní návštěvě pan Gotzmann pověděl,“ zastavil se 

před jejím stolem a ona jaksi samovolně vstala, aby se nad ní tolik netyčil. Přestože byl 

jen průměrně vysoký, připadala si proti němu nicotná.  

„Ano, říkal mi, že přijdete za panem Němcem,“ přikývla.  

„A váš přítel už se šéfem mluvil?“ 

„Hned ráno. Ví, že přijdete a čeká vás.“ 

„Díky. Můžu teď za ním?“ 

„Jistě. Dáte si něco k pití? Kávu nebo čaj? Vodu?“ zeptala se a odsunula židli ke stěně, 

aby mohla obejít svůj stůl.  

„Jestli máte lepší kafe než u nás na stanici, tak poprosím o kávu.“ 

„Nevím, jakou tam máte, ale ta naše je čerstvě mletá z espressa.“ 

„To zní dokonale, dám si rád. Děkuji.“ 

„Hned vám ji připravím,“ slíbila a přešla ke vstupu do Němcovy pracovny. Klepla do 

bukového dřeva a vyčkala, až se ozve. Oproti jeho zvyklostem mu to chvíli trvalo.  

Nahlédla dovnitř a zůstala stát mezi dveřmi. Němec k ní byl obrácený zády, a když se 

otočil, vyčetla z jeho obličeje nepochybné známky skleslosti a snad i pocitu viny. Vrásky 
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jako by se mu ještě prohloubily a oči o poznání víc zapadly. Několik pramenů 

prošedivělých vlasů trčelo do stran, jasný důkaz toho, že si je nervózně projížděl prsty. 

Když se jejich pohledy setkaly, vylétla jeho pravice vzhůru a on si promnul bradu, jako 

by byl v rozpacích.  

„Liliano?“ odkašlal si posléze.  

„Přišel za vámi ten člověk z kriminálky, komisař Hokr,“ vysvětlila tiše důvod, proč ho 

vyrušila. 

„Ach ano,“ pohlédl na zlaté náramkové hodinky, které nosil na levém zápěstí. „Ať jde 

prosím dál. Nabídla jste mu kávu?“ 

„Samozřejmě. Dáte si taky?“ 

„Ano, a děkuji vám,“ odvětil unaveným hlasem. Když se odvracela, aby do kanceláře 

pustila kriminalistu, ještě si všimla, že zůstal stát vedle svého křesla, s rameny poněkud 

shrbenými. Připadalo jí, jako by se snad celý zmenšil.  

Oba muži spolu mluvili přes půl hodiny. Pouze během té chvilky, kdy jim přinesla 

občerstvení, jako na povel svorně zmlkli. Nevadilo jí to. Ať už rozebírali okolnosti Zagovy 

smrti nebo podrobnosti práce, kterou se před ní zabýval, nechtěla nic z toho slyšet.  

Nakonec se vynořili ze dveří a Němec komisaři podával ruku, aby se s ním rozloučil. 

V obličeji měl prázdný výraz a jeho oči, jindy jiskrné a jasné se nyní zdály pohaslé. 

Liliana byla dost vnímavá na to, aby usoudila, že se ze smrti svého zaměstnance viní, 

třebaže za nic nemohl. Dovedla ho pochopit, ačkoli rozum jí říkal, že takovéto výčitky 

nejsou na místě.  

„Odvezu teď pana Gotzmanna s vaší sekretářkou k identifikaci těla,“ obrátil se ještě 

Hokr k řediteli, než stačil zmizet ve své kanceláři.  

„Jistě, beze všeho,“ souhlasil ten bez průtahů. Pak se obrátil k Lil. „Kdybyste pak 

potřebovali pár hodin volna, nemusíte se sem už dnes vracet.“  

S obtížemi polkla. Velmi prozíravé! pomyslela si. Opravdu netušila, jaké budou její 

pocity po tom, co uvidí v márnici. „Děkuju vám. Rozmyslíme se.“  

 „Jak budete chtít, ale nic naléhavého na vás dnes nemám. Tak na shledanou.“ Němec 

krátce kývl na pozdrav Hokrovi i Lilianě a pak za sebou tiše zavřel. 

„Možná bude stačit, když se mnou pojede pan Gotzmann,“ promluvil k ní komisař. 

Jeho slova jí připomněla, jak ztrhaně vypadá. Dobře věděla, že její tváře mají nezdravě 

bledou barvu a líčení dnes ráno odbyla. Kromě toho se v noci vůbec nevyspala, a temné 

kruhy pod lesklýma zarudlýma očima toho musely být jasným důkazem.  

„To je v pořádku,“ zavrtěla hlavou. „Pojedu taky.“ 

„Tak dobře. Jestli jste připravená, můžeme vyrazit. Dole nás čeká kolega s autem. Já 

půjdu napřed.“ 

„Zajdu pro Artura…pana Gotzmanna…a přijdeme za vámi,“ přikývla.  

Gestem naznačil, že souhlasí, a vytratil se. Liliana použila interní telefonní předvolbu, 

aby zavolala Arturovi, že je kriminalisté čekají, pak vypnula počítač, vzala si své věci a 

vykročila na chodbu. Artur už k ní pospíchal, ve tváři zřetelně vepsané napětí a také 

únavu. Cestou si natahoval bundu.  

Kráčeli bok po boku k parkovišti. Policejní oktávii i bez označení poznali okamžitě. 

Když se blížili, otevřely se dveře u spolujezdce a vyskočil vytáhlý Conek, aby je pozdravil 
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a pustil do vozu. Městem projížděli v tichosti, nikdo neměl potřebu mluvit. Liliana si 

propletla ledové prsty a zastrčila je mezi kolena, přesto se jí nepodařilo ruce rozehřát 

ani za více než třicet minut, co cesta trvala.  

Zastavili před budovou márnice. Na Lilianu působila ponuře i přesto, že byla natřena 

příjemnou žlutavou barvou a obklopovalo ji několik okrasných keřů, na kterých už 

začínaly rašit svěží zelené pupeny. Vrhla nejistý pohled na Artura, ale ten se díval a se 

zachmuřeným výrazem přímo před sebe. Nepodal jí ruku a ona se k němu také 

nepřiblížila. Necítila se však jeho odtažitostí dotčená. Sama byla rozechvělá a srdce jí 

bušilo až v krku. Jakékoli důvěrné doteky by jí navíc na tomto místě připadaly 

nepatřičné, snad až urážlivé.  Uvnitř této stavby leželi lidé po smrti, a to samo o sobě v ní 

vyvolávalo podobný pocit, jako by se ocitla na hřbitově.  

Obě tato místa vyžadovala respekt a pietu.  

Jejich kroky hlasitě duněly po naleštěné podlaze dlouhé chodby osvícené zářivkami se 

studeným světlem. Hokr šel jako první a na jejím konci zaklepal na široké dveře s 

proskleným okénkem, což zřejmě znamenalo, že dorazili ke svému cíli. Po chvíli z nich 

vyhlédl tělnatý lékař v zelené kombinéze s krátkými rukávy a šedivými rozježenými 

vlasy. Stahoval si z rukou tenké chirurgické rukavice.  

„Vítám vás, komisaři,“ pozdravil a pak kývl na druhého policistu. „Inspektore.“ 

 „Přišli jsme kvůli identifikaci těla. Toto jsou jeho kolegové pohřešovaného pana 

Zagy,“ ukázal Hokr za sebe. Doktor na ně zaměřil trochu vybledlý modrý pohled. 

 „Tak pojďte,“ otočil se ke skupince zády, čímž dal najevo, že mohou vstoupit, a 

sám zmizel v útrobách sterilně vyhlížejícího prostoru. Liliana cítila, jak jí v těle vibruje 

snad každý nerv. Všude jinde by byla raději než tady. Ale nebylo vyhnutí, a koneckonců 

se sama rozhodla, že tuto zkoušku vlastní odvahy podstoupí. Vždyť jak Artur, tak Hokr jí 

nabízeli, že do márnice jít nemusí. 

Zastavili se u chromovaných chladicích boxů označených štítky a břichatý doktor, 

v jehož obličeji se neodrážely absolutně žádné emoce, vysunul jeden z nich. Lil zalapala 

po dechu, když vyjela nosítka zakrytá bílou plachtou. Zřetelnou strnulost vycítila i 

z Artura, třebaže se na něho nepodívala. Nikdo z nich nepromluvil, když je lékař přejel 

krátkým pohledem a pak jediným zkušeným pohybem shrnul ztuhlou látku a odhalil tak 

lidský obličej a část ramen. 

Liliana shlédla dolů a pootevřela ústa, protože tvář, která se objevila, ji vyděsila 

natolik, že chtěla vykřiknout. Žádný zvuk však z jejích úst nevyšel. Nebylo pochyb, měli 

před sebou Vojtěcha Zagu. Ovšem nelidsky znetvořeného. Nafouklý nos a rány na hlavě 

nebyly to nejstrašnější, přestože působily děsivě. Zbarvení jeho tváří Lilianě vyrazilo 

dech, stejně jako neklamné známky toho, že mu před smrtí jeho únosce ošklivě 

ubližoval.  

Před očima se jí najednou udělala hustá mlha, která tu hrůzu, do níž zírala, milosrdně 

zahalila. Ucítila, jak se v její hlavě utvořilo vzduchoprázdno, a končetiny během vteřiny 

opustila síla. A pak už nevěděla nic.  

„Kriste pane!“ vykřikl Conek, čímž Artura, bezhlesně hledícího do Vojtovy zmučené 

tváře, vytrhl ze šoku. Obrátil se za jeho hlasem jako v mrákotách a spatřil, jak mladý 

policista zachytil Lilianu těsně předtím, než její bezvládné tělo dopadlo na tvrdou 
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podlahu. Připadal si však jako ve snách a neudělal vůbec nic, jen sledoval, jak ji inspektor 

položil a oba dva muži, Hokr i lékař, k ní rychle přiklekli.  

„Lil?“ vydechl teprve ve chvíli, kdy ji doktor zručně propleskl po lících a štípl do 

hřbetu ruky. Konečně se k ní také sklonil. 

„Omdlela,“ prohlásil celkem zbytečně Hokr, zatímco lékař Lilianu znovu poplácal po 

bledém obličeji.  

„Jo, to se tady stává dost často,“ poznamenal patolog klidně. „Už se probírá,“ dodal 

pak, když se Lilina víčka lehce zatřepotala a skrz houštinu černých řas probleskla jasná 

modř jejích duhovek.  

„Haló, slyšíte mě?“ sklonil k ní hlavu tak, aby ho dobře viděla. „Udělalo se vám 

nevolno.“ 

„Co se děje?  A kde to jsem?“ vydechla tichým hlasem.  

„V márnici,“ odtušil doktor věcně. Při tom lakonickém prohlášení sebou Lil lehce 

škubla.  

„Ale žádný strach, jste v pořádku,“ ozval se Hokr, kterému stejně jako Arturovi došlo, 

jak dvojsmyslně ta slova vyzněla.  

Honem k Lil přidřepl. „Nic ti není, jen jsi omdlela,“ pohladil ji po čele a odhrnul jí ofinu 

na stranu. Zacílila na něho pohled. 

„Arture?“ 

„Ano?“  

Najednou si všechno vybavila. Proč jsou v márnici i to, co před chvílí viděla. „Je to 

skutečně pan Zaga, že?“ hlesla.  

„Ano, je to on,“ odpověděl vážně a na potvrzení svých slov ještě přikývl. Pocítil silnou 

touhu Lilianu pevně obejmout a odnést pryč z tohoto pochmurného místa.  

„Fajn, takže to bychom měli,“ zvedl se Hokr a pokynul doktorovi, aby box s tělem zase 

zasunul. Ten tak učinil bez zbytečného otálení.  

Conek s Arturem mezitím pomohli Lilianě na nohy. Opřela se, stále ještě zesláblá a 

bledá, o Arturovo rameno a on ji pevně uchopil kolem pasu, aby ji podepřel. „Zvládneš 

to?“ zeptal se a starostlivě si prohlížel její bezkrevné rty i tváře. 

Pouze přikývla, ačkoli měla dojem, že má místo nohou sulc a kdyby se neopírala o 

Artura, nejspíš by znovu upadla. Připadala si jako opilá, když jí pomáhal ven z budovy. 

Jakmile však vyšli na svěží vzduch a ona konečně ucítila vůni jara namísto pachu 

dezinfekce, začala se jí do obličeje opět vracet barva.  

„Pojďte se na chvíli posadit,“ pokynul Hokr směrem k blízké červenobíle natřené 

lavičce. S povděkem na ni dosedla.  

„Můžu na vás mluvit?“ otázal se komisař. Artur ji sevřel v náruči a pak se na ni zadíval, 

v očích tutéž otázku. Pomalu kývla hlavou. Cokoli jim řekne, nemůže už být horší než to, 

co viděli uvnitř. Odhodlaně se nadechla a očima kriminalistu pobídla, aby se rozhovořil. 

„V pořádku. Děkuji za vaši spolupráci, chápu, že to muselo být velice těžké.“ 

Artur za oba němě přikývl.  

„Asi jste pochopili, že váš kolega nezemřel přirozenou smrtí.“ 

„To ano.“ Když promluvil, ucítila Liliana Arturův dech na své líci, tak blízko si byli. 

„Víte, jak se mu to stalo?“ 
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„S jistotou víme jen to, že byl zardoušen.“ 

„Ale…to nebylo všechno, že ano. Taky ho zbili.“ Neptal se, bylo to jasné konstatování. 

„To není zcela přesné,“ promluvil Hokr se zasmušilým výrazem. „Byl dost drasticky 

týraný,“ oznámil beze známky snahy tu skutečnost zastřít. Liliana na okamžik zavřela 

oči. Cítila, že Artur při těch slovech ještě víc ztuhl a jeho objetí zesílilo.  

„Proboha,“ vydechl po pár okamžicích zdušeně. „Proč ho mučili?“ 

„Podle našeho názoru se z něho pachatel nebo pachatelé pokoušeli dostat nějaké 

informace, a když se jim to nedařilo, přistoupili k poměrně krutému, systematickému 

násilí. Nakonec se ho zbavili, dost možná poté, co získali všechno, po čem šli.  

Máme důvod se domnívat, že pan Zaga byl unesen přímo ze svého bytu už někdy 

během čtvrtečního dopoledne. A kromě toho jsme přesvědčeni, že motivem tohoto 

zločinu je právě jeho práce. Vrah se patrně chtěl dozvědět detaily nebo spíš výsledky 

jeho výzkumu, aby je mohl vydávat za své, anebo se na nich obohatit jejich prodejem 

třetí osobě.“ 

„Kdo by to ale proboha mohl udělat?“ Arturův hlas zněl hluše a chraplavě. 

„To je bohužel stále otázka. Rozhodně člověk nebo spíš lidé, kteří na tom 

připravovaném léku chtějí vydělat. Jak vy, tak majitel laboratoří jste nám potvrdili, že 

ten preparát je unikátní a bude hrát významnou roli v onkologické léčbě. Ten, kdo ho na 

trh přinese jako první, a to kdekoli ve světě, díky němu nepochybně získá značnou 

sumu.“ 

„To rozhodně ano,“ přikývl strnule Artur. Lil nedokázala promluvit vůbec, pouze 

nevěřícně poslouchala.  

„Z bytu pana Zagy se ztratil laptop,“ pokračoval Hokr. „Myslíte, že v něm mohla být 

nějaká data, která by pachateli poskytla to, co potřeboval?“ 

„Nevím,“ zavrtěl hlavou. „Každý takový výzkum je citlivý a přísně tajný. Vojta by 

nevynášel informace mimo firmu, ale samozřejmě si něco mohl zkopírovat a dělat na 

tom doma. Kompletí data jsou zaheslována a uložena na našich serverech. Co ale měl ve 

svém notebooku, netuším.“ 

 „A bez svého počítače, teď myslím toho pracovního, by byl pan Zaga schopen dát 

dohromady to, co po něm jeho únosce požadoval? Jen tak z hlavy?“ 

„Není to tak jednoduché,“ odvětil Artur. „Ale v zásadě snad ano, Vojta je…“ zmlkl a pak 

se opravil, „…Vojta byl nesmírně inteligentní a tím výzkumem žil, bylo to jeho dítě od 

samotného počátku. Věděl o tom víceméně všechno. Obávám se ale, že v tom vám příliš 

nepomůžu, odpovědět by mohl jen on sám.“ 

„Chápu,“ skousl si Hokr zamyšleně spodní ret a pohlédl na Conka, který postával 

v jeho stínu, jako by od něho snad očekával nějakou otázku. Když žádná nepadla, 

promluvil znovu k Lil s Arturem.  

„Ještě jedna věc. Váš nadřízený mi dal seznam lidí, kteří se na tom výzkumu nějakým 

způsobem podílejí. Říkal jsem to jemu a teď i vám. Je možné, že Zaga poskytl svému 

vrahovi to, co potřeboval. Ale také se mohlo stát, že z něho potřebné informace nedostal. 

V tom případě se pachatel může snažit spojit s vámi nebo některým z vašich kolegů. 

Proto buďte ve střehu, a kdyby vám něco bylo podezřelé, hned se na mě obraťte.“ 
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Liliana si s Arturem vyměnila pohled a hlasitě polkla. Tohle ji vůbec nenapadlo.  Tedy 

možnost, že Zagův vrah může znovu udeřit.  

Proboha, projelo jí myslí a cítila, jak opět bledne.  

„Neznepokojujte se ale předčasně,“ navázal Hokr rozvážným tónem, když se na ni 

zadíval. V jeho pronikavém pohledu bylo dobře čitelné odhodlání a jakási klidná síla. „Je 

velmi pravděpodobné, že pachatel získal to, o co usiloval, a na nás teď je, abychom ho 

rychle našli.“  

„No, snad se vám to podaří opravdu co nejdříve,“ přikývl Artur a stiskl Lilianinu paži. 

Všimla si, že moc optimisticky se netváří. 

„Pevně v to doufám. Od nás je to v tuhle chvíli všechno,“ ukončil komisař rozhovor  a 

vytáhl z kapsy klíč od vozu. „Děkuji za váš čas. Odvezeme vás. Chcete jet do práce nebo 

někam jinam?“ 

Artur se podíval na Lilianu. „Já se vrátím do kanceláře,“ prohlásil pevně. „Ale co ty, 

cítíš se na to?“ zeptal se starostlivě.  

„Němec nám nabídl volno,“ odtušila. „Ale doma bych se zbláznila. Pojedu taky zpátky.“  

„Tak fajn. Jestli se na to cítíte, můžeme vyrazit,“ uzavřel to Hokr.  

„Dáte nám vědět, jak pokračujete?“ zeptal se ho Artur, když celá skupinka vyrazila 

směrem k parkovišti.  

„Ano, určitě se ozvu, až bude v pátrání něco nového.“ 

„A můžeme se zeptat, jaký teď bude další postup?“ Bylo znát, že Arturovi celá věc 

silně vrtá hlavou. Liliana na tom byla velmi podobně. 

„Shrnu fakta a zkusím vám ho nastínit,“ odvětil Hokr. „Máme mrtvého a 

pravděpodobný motiv. Tušíme, kdy byl pan Zaga unesen a známe dobu smrti. Bohužel 

nemáme dostatek stop a žádného očitého svědka. V místě, kde bylo nalezeno tělo, sice 

přespává několik bezdomovců a pár jsme jich vyslechli, ale bohužel bez úspěchu.. 

Pachatel si počínal velmi chytře, nikde nezanechal otisky ani jiné přímé důkazy. Teď se 

pokusíme zmapovat poslední okamžiky před smrtí vašeho kolegy a zjistit, s kým se 

stýkal. Víme, že ve středu druhého dubna kolem jedné hodiny opustil zaměstnání a 

odešel patrně domů. Možná se cestou někde stavil, s někým sešel. Obešli jsme bary, 

restaurace i obchody na trase mezi ViaSanem a jeho bytem, zatím bez úspěchu, ale 

budeme v tom pokračovat.  

Z výpisu jeho telefonu se nepodařilo zjistit nic, co by nám pomohlo. Víme však, že 

kromě počítače pachatel ukradl šperky po paní Zagové. Možná se je bude pokoušet udat , 

takže budeme sledovat i bazary a zastavárny. Kromě toho monitorujeme trh s léčivy, a 

když se objeví jakákoli zmínka o léku podobném tomu, který vyvíjí ViaSan, půjdeme po 

tom. Je mi líto, ale v tuto chvíli pro vás lepší informace opravdu nemáme. Ujišťuju vás 

však, že budeme tvrdě pracovat na tom, abychom ten případ co nejdříve uzavřeli.“ 

Artur vážně pokýval hlavou, aniž cokoli poznamenal, a když mu Conek otevřel zadní 

dveře vozu, vklouzl na sedadlo. Natáhl ruku a pomohl dovnitř Lilianě.  

„Znovu vás poprosím, abyste se mi ozvali, kdybyste si na cokoli vzpomněli,“ obrátil se 

k nim dozadu komisař ještě předtím, než nastartoval motor. „Anebo v případě, že by se 

stalo něco, co by s panem Zagou mohlo mít jakoukoli souvislost.“ 
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„Jistě,“ slíbil Artur chladně a stáhl rty do úzké čárky. Liliana rovněž přikývla, třebaže 

si byla téměř jistá, že kriminalistům už víc pomoci nemohou. O Zagovi toho věděla 

pramálo a i když se s ním Artur přátelil, poslední měsíce zřejmě příliš sdílný nebyl, takže 

ani on nebude mít žádné vodítko. Spíš by se měli snažit přijít na něco sami, říkala si. 

Z výrazu svého přítele vyčetla, že si myslí to samé. 

Zbytek cesty mlčeli, a když se s policisty poněkud zasmušile rozloučili, zabouchl za 

nimi Artur dveře vozu tak důrazně, že Lilianě ten plechový zvuk rezonoval v hlavě ještě 

tehdy, kdy ruku v ruce vstupovali do vestibulu.  

 

*** 

 

„Dvakrát vodku. Čistou.“  

Barman bez mrknutí oka sáhl pro láhev s alkoholem a naplnil dvě hranaté skleničky 

z čirého skla podle Arturovy objednávky. Posunul je po naleštěném barovém pultu 

směrem k místu, kde seděli s Lilianou; vážní, zachmuření a ještě i nyní, několik hodin po 

návštěvě márnice, otřesení.  

„Prosím,“ řekl stručně a obrátil se k dalšímu žíznivému hostu, který měl pro změnu 

chuť na míchaný drink.  

„Tak na Vojtu,“ pozvedl Artur svou skleničku a ponořil neveselý pohled do Lilianiných 

očí, v teplém osvětlení baru zdánlivě ještě hlubších než obvykle. Pocítil sevření kolem 

žaludku. I přesto, že za sebou měli těžký a dlouhý den, si uvědomoval, jak moc ho 

přitahuje a že po ní touží. Přičítal to hormonální bouři, v níž se zmítá jeho zamilovaný 

organismus, ale přesto se za to nyní trochu zastyděl. Jeho přítele někdo surově umučil 

k smrti a on dokáže myslet na sex a uspokojení fyzické žádosti. Vždyť je to nemorální! 

Byl to však holý fakt.  

Přiťukli si a Artur do sebe panáka obrátil prakticky naráz. Ostrá pachuť alkoholu mu 

projela hrdlem a pak vodka zapálila krátký ohnivý plamének v jícnu. Nakonec sklouzla 

do žaludku, kde se rozlila a způsobila, že z jeho vnitřností začaly vzlínat horké vlny. 

Potlačil chuť si nahlas odříhnout. 

Liliana si počínala neméně odvážně. Naprosto nutně potřebovala otupit hrany šoku, 

který dopoledne utrpěla. Snažila se celý den zaměstnat prací a dělala i věci, které by 

snesly několikadenní odklad. Cítila totiž, že když se bude soustředit na nějakou činnost, 

která ošálí její mozek a donutí ho myslet na něco jiného než na zuboženou mrtvolu 

muže, se kterým ještě před týdnem mohla hovořit tváří v tvář, nebude se z toho muset 

zbláznit.  

Němec se jí po návratu stručně zeptal, jak identifikace dopadla, ale po zbytek dne 

zůstal zavřený ve své kanceláři a nedal jí jediný úkol. Odcházel po páté a jen pozdvihl 

obočí při zjištění, že ona stále setrvává za svým počítačem. Nic k tomu ale nepoznamenal 

a jen se s ní rozloučil.  

Zůstala pak v kanceláři ještě přes hodinu, a možná by tam byla až dosud, kdyby se u ní 

neobjevil Artur s návrhem, aby ten dnešní den šli někam spláchnout. Musela uznat, že 

lepší nápad mít nemohl. Neměla pomyšlení na jídlo, třebaže jí kručelo v břiše, ale pár 
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skleniček něčeho ostřejšího rozhodně nebylo od věci. Celým tělem jí vibrovala úzkost 

smísená s hrůzou. Tak blízko ke zločinu a násilí se ještě nikdy nedostala. 

Během dne ji několikrát napadlo, že by mohla zavolat rodičům, Anetě anebo Pat a 

svěřit se s tím, co prožívá, ale pokaždé to zavrhla. Možná by se vypovídala a trochu si tím 

ulevila, ale na druhou stranu by to znamenalo si celou tu strašnou záležitost znovu 

připomínat. Snad až jindy, až to nebude tak čerstvé. 

„Ještě jednou, prosím,“ mávl Artur na obsluhu. Mladý muž u něj byl téměř okamžitě a 

spolu s ním nová dávka pití. Ani tentokrát se nad jejich zarytým mlčením a svižnou 

konzumací nepozastavil. Zjevně byl zvyklý na ledacos.  

„Myslím, že takhle nějak začal Zaga mít potíže s alkoholem,“ otáčela Liliana svou 

sklenkou s čirou tekutinou. Už z ní téměř polovinu vypila.   

Artur přikývl. „Takhle to asi začíná často. Příliš emociálního vypjetí, příliš žalu a příliš 

živá realita.“ 

Kývla a usrkla doušek vodky. Nevadilo, že jí nechutná. Dnes se doslovně řídila rčením, 

že účel světí prostředky.  

„Měl to v posledním roce tak těžké, že pro něho svým způsobem smrt znamenala 

vysvobození,“ prohodil Artur. „Ale je strašné vědět, jak krutým způsobem odešel. Muselo 

to být hrozné.“ Zabodl ukazováček a palec do koutků očí a usilovně si mnul kořen nosu. 

„Kdybych byl věřící, mohl bych ho považovat za mučedníka, a taky bych si byl jistý, že se 

dočkal odměny za svoje utrpení tady na zemi. Že se znovu setkal s Marií a po veškeré 

mizérii, kterou zažil, je šťastný na tom onom světě. Bohužel jsem ateista.“  

 „Já taky,“ vzdychla. A pomyslela si, že by jí patrně ani víra nepomohla vyrovnat se 

s lidskou krutostí, jíž byla svědkem.  

„Včera jsem ti sliboval, že naše další večery budou pohodovější,“ pousmál se nevesele 

a vzal ji za ruku. „Je mi líto, že jsem to nedodržel.“ 

„Za to přece nemůžeš,“ odvětila a naklonila se, aby ho lehce políbila na rty. 

„Já vím. Stejně mě to mrzí. Miluju tě, Lil, a vážím si toho, že jsi se mnou. Budu asi 

potřebovat nějakou dobu, abych to strávil. Je to trochu velký šok, ztratit zničehonic 

přítele, a k tomu takhle násilně.“  Tentokrát políbil on ji. „Kéž by s tím policie rychle 

pohnula. Přiznám se, že bych toho parchanta, co to Vojtovi udělal, moc rád viděl za 

mřížemi. Tedy, abych byl upřímný, mnohem raději bych byl pro variantu oko za oko, zub 

za zub, ale spokojím se i s tím, že ho chytnou a odsoudí.“ 

„To bohužel budeš muset.“ 

„Jo. Ale říkám si, že mám celkem pochopení pro lidi, kteří se rozhodnou vzít 

spravedlnost do vlastních rukou.“ 

„Doufám jen, že tě nic podobného nenapadne.“ 

„Musím říct, že už jsem o tom uvažoval. Bohužel ale nevím, na koho bych měl tu svou 

odplatu namířit, a tak se zdá, že zůstane jen u té myšlenky.“ 

„Za to jsem upřímně ráda. Člověk, ne, stvůra, která je schopná udělat někomu 

druhému to, co provedli Zagovi, je docela určitě dost nebezpečná. A všeho schopná.“ 

Artur znovu mávl na barmana a současně přikývl. „To ano. Ale vztek bývá silná 

motivace. A v určitých situacích dost posiluje.“ 
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„Jak tě tak poslouchám, ten parchant má asi štěstí, že nejsi bachař ve věznici, kam ho 

doufám brzo zavřou,“ odsunula prázdnou sklenku stranou. „Jsem si skoro jistá, že kdyby 

se ti dostal pod ruku, dlouho by naživu nezůstal.“ 

„Nebyl by to první ani poslední případ,“ pokrčil rameny.  

„S tím souhlasím. A musím přiznat, že to taky celkem chápu. Každopádně ale někdo, 

kdo pracuje ve vězení, má určitě podstatně širší možnosti než ty, pokud jde o pomstu a 

braní zákona do svých rukou.“ 

„To rozhodně má.“ Přisunul si třetí vodku a uvědomil si přitom, že už začíná cítit její 

účinky. Pozvedl ji k přípitku. „Tak na to, aby toho hajzla co nejdřív dopadli.“ 

„Ano,“ souhlasila Lil. I ona si uvědomovala, že jí poněkud těžkne nejen jazyk, ale i ruce 

a nohy. Pár rychlých panáků tvrdého alkoholu na stresovaný a lačný žaludek udělalo své 

za poměrně krátkou dobu. Rozhodně však neměla v úmyslu s pitím přestat. I kdyby jí 

mělo být špatně. Což bylo skutečně to poslední, co v tuto chvíli řešila.  

„Myslím, že se dneska pořádně opiju,“ promluvila ke své sklence.  

„Nenechám tě v tom samotnou,“ odvětil a na důkaz svých slov do sebe zkušeně obrátil 

dalšího panáka.  

Večer pokročil a stejně tak počet čárek čítajících skleničky na Arturově lístku. Třebaže 

po prvních třech kolech přece jen zvolnili tempo a dokonce si objednávali vodu na 

zředění krve, v níž postupně narůstaly promile, k deváté hodině už oba cítili, že ke 

střízlivosti mají daleko.  

„Asi už…bychom měli jít,“ zamumlala Liliana s lehce zhoršenou artikulací a v pudu 

sebezáchovy nahmatala sklenici s vodou. Poněkud nejistou rukou ji přiložila k ústům a 

hltavě vypila celý její obsah. Kdesi v koutku mysli přitom pamatovala na to, že ráno musí 

vstávat do práce. V tuto chvíli se to však zdálo vzdálené dokonce ještě víc než její vlastní 

postel.  

„Jo… Souhlasím. Půjdeme,“ odvětil neméně ztěžkle. Otupit prvotní šok ze smrti přítele 

se mu díky čistému ruskému destilátu podařilo, ale přestože byl rozhodně podnapilý, 

nepřešla ho chuť pomilovat se s Lilianou. Vlastně, ač to bylo s podivem, po tom bažil 

ještě více. Syrová sexuální živočišnost, jednoznačný důkaz toho, že oba dva na rozdíl od 

Vojty žijí, pro něho v tuto chvíli představovala všechno, na co byl schopný myslet. 

Zamával na číšníka peněženkou a současně vylovil mobil, aby zavolal taxi. K Lilianě 

mohli dojít pěšky a možná, že by jim procházka prospěla, ale najednou začal pociťovat 

netrpělivost. Musel ji mít… Jen doufal, že ona na tom je podobně.  

Barman pochopil, co tím gestem myslí a kývl hlavou na znamení, že u nich hned bude 

s účtem. Artur se naklonil k Lilianě, uchopil do dlaně její bradu a přitáhl ji k sobě, aby ji 

políbil. „Miluju tě, lásko moje,“ zašeptal tiše do jejího ucha. Pomyslel si, že něžná slůvka 

by ji mohla trochu naladit. A v tom se nepletl.  

Zrovna v okamžiku, kdy se chtěl znovu dotknout jejích úst bez ohledu na to, že byli 

všem na očích, mu na rameno dopadla čísi ruka, až leknutím nadskočil. „Co to…“ vyhrkl a 

otočil se, aby vetřelci dal jasně najevo, kam se svými bodrými žertíky může jít. Pohled 

mu sjel ze širkoé hrudi oblečené do kašmírového svetru nahoru přes silný krk a bradu 

k podlouhlému obličeji s veselým úsměvem. Jeho elegantní vzhled podtrhovaly hranaté 

brýle v tenkých černých obrubách. 
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„Artur Gotzmann! Nepletu se, jsi to vážně ty, člověče! A v jak milé společnosti!“ 

zahalekal přátelsky pro Lilianu neznámý muž. Měřila si ho zkoumavým pohledem svých 

podnapilých očí a pak tázavě pohlédla na Artura, aby jí vysvětlil, o koho jde. Ten měl 

v první chvíli trochu problém s pamětí zejména díky vybuzené touze, která mu 

nemilosrdně tepala ve slabinách. Pak se mu však obličej rozjasnil poznáním. 

„Sakra! Marcel!“ zvolal, přestože jeho hlas zněl trochu zpomaleně. „Tak tebe jsem už 

neviděl snad…rok?“ zamyslel se s nakrčeným čelem. 

„Přibližně tak,“ přikývl druhý muž a zvědavě loupl očima po Lil. Jeho zájem o ni byl 

zcela nepokrytý. 

„Kdo je to?“ zeptala se otevřeně. Vůbec si nepřipustila, že ta otázka vyzněla poněkud 

neomaleně.  

Muž se tomu ale jen zasmál. „Promiňte, slečno. Mé jméno je Marcel Roven.“ Bez 

váhání se k ní naklonil a zaútočil svými rty na její ústa. Nestačila ucuknout, ale Artur byl 

rychlejší a strhl ji na svou hruď, což ji vysvobodilo.  

„To je Liliana,“ představil ji honem a zamračil se. „Moje nová láska,“ dodal pánovitě, 

majetnicky ji objal kolem ramen a přitáhl k sobě, až se pod ním barová židle zakymácela. 

„Marcel je známý proutník a svůdce, takže aby bylo jasno, tato nádherná žena,“ vlepil jí 

letmý polibek na spánek, „je celá jen a jen moje.“ 

„Promiňte, pane, přál jste si platit?“ ozvalo se za jejich zády. 

Artur se otočil, vzal si účet a hrábl do peněženky pro bankovku.  

„Nevěřte mu úplně všechno, co vám povídá,“ pousmál se opět Marcel podmanivě a 

Liliana musela uznat, že je opravdu fešák. Pokud byl skutečně donchuán, pak o ženy 

rozhodně nemohl mít nouzi.  

„Kdepak, toto je prověřená pravda. Prohnal každou sukni, která se mihla ViaSanem.“ 

To zareagoval Artur, který právě dokončil svou transakci.  

„Problém je, že se tam moc sukní nevyskytovalo,“ zamrkal na ni Marcel laškovně.  

„Vy jste taky vědec?“ vykulila Lil oči. Pane jo, nikdy by neřekla, že vědátoři jsou takoví 

sekáči!  

„Já? Proboha, ne!“ zvedl ruce jako v obranném gestu a udělal legrační obličej.   

„Aha…“ zamyslela se. „Ale dělal jste přece taky ve ViaSanu,“ zabručela. Nebo to skrz 

závoj alkoholu nepochopila správně? 

„Ano. Ale už je to přes rok, co jsem odešel, a dělal jsem do marketingu. Dnes mám 

vlastní distribuční společnost a zaměstnávám v ní celou spoustu krásných žen. Němec by 

se ode mě mohl učit,“ zamrkal na Artura. 

„Tak to bys starouška podcenil,“ zatvářil se Artur samolibě. „Lil je totiž jeho nová 

asistentka!“ vytáhl trumf. 

„Cože?“ povytáhl druhý muž obočí a rozesmál se. „Tak to se mu výrazně zlepšil vkus! 

Kam zmizela oplácaná a brýlatá Anička s trvalou?“ 

„Do důchodu přece,“ opáčil Artur.  

„No jo!“ plácl se Roven do čela. „Já si říkal, že se mi na ní kromě zadku a popelníků na 

očích nelíbilo ještě něco. Věk to byl!“  

„Nemáš úctu ke stáří,“ mávl rukou Artur, ačkoli se zdálo, že je mu to jedno. Lil 

zaznamenala, jak sjel pohledem k hodinkám. Podvědomě tušila, že jeho netrpělivost má 
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co do činění s ní a pocítila slabé chvění v podbřišku. Alkohol očividně rozpustil její 

strnulou hrůzu, navíc v ní však také probudil dřímající libido.  

„Nedáme si nějaký drink?“ oslovil je Arturův bývalý kolega živě. „Mám dnes večer 

výjimečně volný, žádná krasavice v dohledu, tedy kromě vás, Liliano. Mimochodem 

nádherné jméno!“ 

Mistr svůdník, pomyslela si, ale mlčela. 

„Ne, omlouváme se, ale myslím, že co do drinků, máme před tebou slušný náskok. 

Dneska už radši s pitím končíme,“ odmítl k Lilianině úlevě Artur. „Třeba někdy příště,“ 

dodal. 

„Ach, tak to chápu,“ protáhl vědoucím tónem Marcel a spiklenecky zamrkal. „Máte na 

večer pikantnější plány než vysedávání s ubohým osamělým mládencem. V tom případě 

nebudu dál rušit! Jsou věci, pro které mám skutečně cit,“ poplácal opět Artura bodře po 

rameni.  Pak vztáhl ruku a jemně uchopil Lilinu dlaň. Než se stačila vzpamatovat, zvedl ji 

ke rtům a políbil hřbet její ruky. „Těšilo mě, krásná dámo,“ vrhl na ni pohled zpod 

sklopených řas. Neubránila se úsměvu. Jako z filmu pro pamětníky!  

Nejen vodka, ale i toto neplánované, nezávazné poklábosení Artura s Lilianou jaksi 

odsunulo od myšlenek na Zagovu vraždu. 

A snad i proto se na sebe o půlhodinu později vrhli s divokostí dravých šelem rovnou 

v její předsíni. Rvali ze sebe vzájemně svršky bez ohledu na praskání švů, nedočkavě je 

odhazovali a sápali se po své obnažené, rozpálené kůži a hladových ústech. Alkohol 

proudící jim v žilách, přestálý šok a stres, touha dokázat si vlastní bytí a nezkrotná 

potřeba vymýtit z mozku byť i jen poslední zbytky temných vzpomínek nespoutaným 

milováním je bičovala silou prudké letní průtrže mračen. Dýchali hlasitě, rychle a 

přerývaně, jejich oči doslova žhnuly.  

Strhl Lilianu na podlahu, takže společně s žuchnutím klesli mezi své zmuchlané 

oblečení. Necítili však žádnou bolest. Vzal si ji rychle, živelně a bez náznaku jakékoli 

předehry. Přesně tak to chtěla. Potřebovala v sobě cítit jeho tvrdou pevnost, dychtila po 

něm, přála si, aby ji zcela ovládl, zmocnil se jí a podmanil si ji. Bezezbytku. 

Vrchol přišel brzy, ale ani jednomu z nich to nevadilo. Poddali se mu, jako by byli 

strženi povodní, která jim podrazila nohy a ve vírech je unášela kamsi daleko, odkud 

není návratu. Alespoň tak to Lilianě připadalo. A vlastně si ani nebyla jistá, zda se vůbec 

chce vracet. Ta smyslná extáze, která ji pohltila a obklopila jako měkká, teplá a hebká 

kožešina, byla nekonečně krásná a opojná jako hutné červené víno. Nedokázala vnímat 

nic kromě ní. 

Z hrdla se jí draly nespoutané výkřiky slasti a sevřenou pěstí rytmicky bušila do 

dřevěných dvířek botníku. Arturovy hlasité vzdechy se mísily s jejím hlasem a 

rezonovaly tichou, temnou místností. Konečně se na ni po několika minutách sladké 

agónie zhroutil naprosto vyčerpaný, zbrocený potem a s vlasy zcuchanými tak 

beznadějně, že připomínaly letité ptačí hnízdo. Liliana na tom nebyla o nic lépe. Lapala 

po dechu, který se jí ztrácel kdesi v hrudi, zrudlé tváře ji pálily a celé tělo ztěžklo, jako by 

bylo z olova.  
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Objala Artura pevně kolem trupu, překvapená, že k takovému stisku má ještě vůbec 

sílu. Leželi si v náručí a vnímali vzájemné sálající teplo, vlhkost pokožky i odér syrového 

sexu a rozehřáté kůže.  

Prásknutí dveří kdesi v hale téměř ani nezaznamenali, dokud na ty Lilianiny nezačal 

kdosi zuřivě bouchat.  

„Zatraceně, himlhergot, krucifix!!“ zaburácel za nimi skuhravý, ale přesto dostatečně 

silný mužský hlas. Oba strnuli a zadívali se na sebe. Liliana okamžitě poznala starého 

souseda z vedlejšího bytu a trochu se přikrčila. Položila si prst křížem přes ústa, když si 

všimla, že Artur chce něco říct, a zavrtěla hlavou.  

„Ženská jedna nectná, sakra práce, co si do prdele myslíte, že děláte? Jestli chcete 

jebat a skoro uprostřed noci u toho řvát jak nějaká kurva, táhněte do lesa mezi 

medvědy!“ rozčiloval se děda za dveřmi a aby svým slovům dodal důraz, řádně je nakopl.  

„Ups…“ špitla Lil sotva slyšitelně a položila Arturovi ruku na rameno, aby mu 

zabránila vstát. Obávala se, že by rozzuřeného souseda vynesl v zubech zpátky do 

vlastního bytu. A klidně by to udělal nahý.  

„Dávejte si na mě pozor, ženská, to vám říkám jenom jednou!“ Buch, buch! Dveře se až 

otřásly, a přestože vypadaly bytelně, Lilianu na chvíli napadlo, že by ten nápor vzteku 

taky nemusely přežít.  

„Já, já, který přežil koncentrák, komunisty i Rusáky, já mám právo na klidný spánek, 

krucinálfagot, a nesnesu tady nějaký sprostý řev! A už tady bude ticho, hergot, nebo na 

vás zavolám esenbáky, je vám to jasné?! Dejte si na mě pozor!“ vyštěkl ještě děda a podle 

nezaměnitelného pleskavého zvuku oba přistižení milenci pochopili, že s gustem plivl 

buď na dveře, nebo na dlažbu před nimi.  

Chvíli na to se ozvala poslední rána, to když za sebou rozhořčeně praštil vlastními 

dveřmi, až se dům otřásl v základech. 

Lil se s Arturem v nastalém tichu spojila pohledem. Chvíli na sebe jen bezhlesně zírali 

a poté vybuchli po zdánlivě nekonečně dlouhé době upřímným, osvobozujícím smíchem.  

 

KAPITOLA 5. 

 

„Můžeme vás na okamžik vyrušit, madam?“ Hokr se ležérně opřel loktem o odřenou 

desku toho, co mělo nejspíš imitovat barový pult v zastrčené hospodě vzdálené asi 

půldruhého kilometru od Zagova bydliště.  

„Momentíček zlatíčka, jen dotočím pivčo a sem u vás,“ ohlédla se přes rameno 

barmanka s vysoko vyčesaným černým drdolem, silně nalíčenýma očima a rudou 

rtěnkou ladící s upnutými šaty, které nehezky zvýrazňovaly její objemné boky a faldy na 

břiše. Obří ňadra jí téměř vytékala z hlubokého výstřihu ve tvaru písmene V.  

Hokr krátce povzdechl a vyměnil si pohled se svým mladým kolegou. Nejprve chtěl na 

barmanku spatra vyjet, aby nemrhala jejich drahým časem, ale pak si uvědomil, že 

naštvaná svědkyně by mohla mít problém se sdílností, a rozmyslel si to. Odpoledne se 

jim totiž ozval majitel této nevábné putyky, aby jim sdělil, že jedna z jeho číšnic možná 

minulý týden spatřila toho muže, po kterém se nedávno ptali. Prý zahlédla snímek, který 
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v podniku nechali, a vzpomněla si, že ho nedávno obsluhovala. Večer měla být opět za 

barem, a tak za ní vyrazili. 

„Ták mládenci, už sem jenom vaše,“ roztáhla černovláska nepřirozeně namalovaná 

ústa do širokého úsměvu, až se jí v koutcích očí poskládaly bohaté vějířky z vrásek, a 

loupla po nich zvědavým pohledem. „No, a na copak byste teda měli chuť, hmm?“ 

zašvitořila dvojsmyslně a zamrkala přitom na Conka, až celý zrudl.  

Hokr její flirtování zcela ignoroval. „Potřebujeme jen pár minut vašeho času,“ opáčil 

suše a vytasil odznak. „Kriminální policie, vrchní komisař Hokr.“ 

„Inspektor Conek,“ učinil totéž druhý kriminalista a oba vyčkali, než si jejich odznaky 

přepečlivě prohlédla. Pak k nim zvedla vychytralý pohled zpod nalepených řas.  

„Téda, poprvý v životě vidím živý chlápky vod kriminálky,“ pronesla potěšeně a 

opřela se o pult tak, aby jim poskytla luxusní výhled do odvážného dekoltu. Ne že by o 

něj stáli. „To dete asi skrz toho chlápka, co ste se na něho minulej tejden vyptávali, co?“ 

odhadla okamžitě. 

„Ano, přesně tak.“  

„Co proved?“ Hokr na její otázku neodpověděl. Místo toho vytáhl fotografii, jejíž kopii 

už znala, položil ji na bar a přisunul k ní tak, aby na ni dobře viděla.  

„Je to on?“ 

„No jasně, na lidi mám paměť. Tendle sem vobčas zajde. Neni to stálej štamgast, ale 

posledních pár měsíců se tu sem tam vobjeví.“  

„A naposledy tady byl kdy?“ 

„To už je dýl. Počkejte….“ přimhouřila oči, zatímco vzpomínala. „Jo, už vím. Minulou 

středu to bylo. Seděl tady vod vodpoledne skoro do večera a nasával jako vo život. Samý 

koňaky.“ 

„Byl sám nebo s někým?“ 

„Né, byl sám.“ 

„Víte to jistě?“  

„Jo. Dycinky sedí sám.“  

„Ani si k němu někdo třeba na chvíli nepřisedl? Neměl nějaký telefon?“ 

„Myslim, že né. Vypadá jako takovej bubák, ale jinak fešnej chlap, stál by za hřích. 

Stačilo by ho trochu vostříhat a líp voblíct. Je to škoda, když se z pěknýho mužskýho 

stane kořala,“ pokývala vážně hlavou, aby svým slovům dodala na důrazu. 

„V kolik hodin v tu středu asi přišel?“ 

„Dost brzo,“ zamyslela se. „Nevim přesně, ale myslim, že už nějak po vobědě. A zdržel 

se dost dlouho, teda na něho.“ 

„To znamená?“ 

„Vodešel tak kolem šestý.“ Založila si ruce pod prsy, čímž jejich bujnost celkem 

zbytečně zdůraznila. „Hned potom mi totiž přišel na výpomoc druhej pingl, a ten chodí 

na šestou. Večír je tady pokaždý hukot, chápete. Pardón,“ omluvila se, protože 

zaznamenala, že na ni kdosi mává od stolu. „Dvě píva?“ zavolala na párek mužů, který u 

něho seděl, a když přikývli, mrkla na kriminalisty. „Jenom to roztočím, hned sem zpátky. 

Nebo poďte se mnou.“ 

Přesunuli se za ní blíž k pípě.  
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„Kde sem to skončila?“ zamyslela se na vteřinku, když pod trysky postavila dva 

půllitry. „A jó, už vím. No jo, ten váš chlap vodešel asi kolem tý šestý. Byla sem totiž ještě 

sama a musela sem zkasírovat jeden stůl támhle vzádu,“ ukázala bradou kamsi do kouta 

lokálu, v tuto chvíli tak beznadějně zakouřeného, že tam nebylo téměř nic k vidění. „A 

než sem to vodbavila, tak byl pryč. Vůbec sem si toho nevšimla. Prostě dopil, sebral se a 

vodešel.“ 

„Bez placení? A vy jste to nechala jen tak?“ 

Pokrčila rameny. „Co sem měla dělat? Nejdřív sem si říkala, že šel asi na záchod. No, a 

když se nevobjevil ani za půl hodiny, poslala jsem tam pingla, aby se po něm podival, 

kdyby jako něco. Ale byl fuč.“ 

„To vás asi dost naštvalo, co?“ vložil se do hovoru Conek.  

Změřila si ho koketním pohledem a uculila se. Podle jejího soudu nejspíš vypadala 

jako roztomilá holčička, ale její tvář se silným nánosem make-upu a poznamenaná 

vráskami přitom působila spíš bizarně. Conek si odkašlal a viditelně se ošil. Hokr potlačil 

nutkání dupnout mu na nohu. 

„Ani né,“ odpověděla barmanka klidně. „Neudělal to totiž poprvý. Už jednou se tady 

trošičku sťal a zmizel, než jsme mu stačili uzavřít účet. Ale druhej den se vrátil a všecko 

zacvakal, i s pěkným dýškem.“ Znovu si oba kriminalisty přeměřila svýma tmavýma 

očima. „Hele, a vo co teda de? Von jako něco udělal? To bysem do něho neřekla, a já se 

v lidech vyznám, to mi věřte. Vypadá jako slušnej člověk. Takovej plachej, smutnej. A 

není lakomej, na tuzér si vzpomene dycky.“ 

„Tak tentokrát vám bohužel žádný nedá.  A jeho útratu budete taky muset oželet,“ 

odtušil Conek věcně. 

Zamračila se. „A to jako proč?“ nakrčila nechápavě čelo a podívala se z jednoho na 

druhého, aby jí to vysvětlili. 

„Je totiž po smrti,“ odvětil suše Hokr. Vytřeštila na něho oči a poprvé od chvíle, kdy 

s ní začali hovořit, jí došla slova.  

„Takže jsme se od té obdařené barmanky taky nedozvěděli nic převratného,“ prohodil 

komisař otráveným tónem, sotva s inspektorem vyrazili svižným krokem od hospody 

dolů ulicí, kde předtím nechali zaparkované auto. „Jen to, co se dalo předpokládat. Zaga 

strávil středeční odpoledne osamělým nasáváním v baru. S nikým se nesešel a pak 

skončil ve vlastní posteli.“ 

„Kde ho nejspíš druhý den dopoledne překvapil únosce a vrah,“ doplnil Conek.  

 Hokr nabral do nozder teplý jarní vzduch. „Jo. Pořád dokolečka omíláme to samé. 

Pachatel na Zagu ve čtvrtek dopoledne zazvonil, on šel otevřít, nejspíš s pěknou 

kocovinou, a byl přepaden. Jenže, krucinál, kdo to udělal? Je nad slunce jasnější, že jde o 

prachy. O ten výzkum. Jenže na tom sakra děláme už bezmála týden a pořád nic! Někdo 

unesl, umučil a zabil chlapa a nenechal po sobě jedinou stopu. Jako nějaký zatracený 

fantóm!“ Nakopl zuřivě plastový kelímek od kávy, který mu překážel v cestě. Dostali se 

do slepé uličky a to bylo přesně to místo, které Hokr z duše nesnášel. 

Conek kolegovu špatnou náladu vycítil, a musel si přiznat, že na tom není o moc lépe. 

Nečekal, že jeho první případ bude tak zauzlovaný. Skutečně se neměli čeho chytit. 

V uplynulých dnech obešli snad i ty nejzapadlejší zastavárny, monitorovali internetové 
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bazary, zkontaktovali policejní složky v celé republice pro případ, že by se pachatel 

pokusil zpeněžit šperky po paní Zagové v některé dolní Lhotě, ale všechno bez výsledku.  

 Prověřili zaměstnance ViaSanu, dokonce i majitele Němce, který by však jen stěží 

měl jakýkoli motiv, znovu obešli Zagovy sousedy, pátrali po možných příbuzných, a nic. 

Vůbec nic.  

Zatímco se stále nehýbali z místa, zvažovali i možnost, že by o Zagův výzkum mohla 

mít zájem některá z konkurenčních firem, a ve snaze získat jeho práci pro sebe zašla až 

takhle daleko. Jenže jen stěží mohli obcházet jednotlivé farmaceutické laboratoře a 

vyptávat se, jestli si některá neobjednala únos a vraždu vědce, který pro ViaSan 

dokončuje práci na revolučním léku proti zákeřné zhoubné nemoci. Neexistovala 

naprosto žádná nitka, která by Zagovu smrt s jakýmkoli konkurentem Němcovy 

laboratoře spojovala.  

Zpropadeně! zaklel v duchu Hokr a zatoužil po svém boxovacím pytli, který si jakožto 

jednu z mála věcí odnesl ze společné domácnosti s exmanželkou, a který zaujímal v jeho 

jediném pokoji důležité místo hned vedle postele. Možnost, že dá pěstí svému parťákovi, 

musel bohužel zamítnout. Nejen proto, že si to nezasloužil.  

Musel s nevolí přiznat, že únosce, vrah a zloděj v jedné osobě je v každém případě 

zatraceně chytrý a prohnaný. Navíc stále hrozilo, že nezískal dostatek informací, které 

potřeboval, a zaútočí znovu… 

Zatímco oni stáli na místě jako zabrzděný zrezivělý vlak, čas běžel jako o závod a 

pořádně je tlačil. A jejich pachatel se jim za zády nejspíš od plic chechtal.  

 

 

 

*** 

 

 „Opravdu ti nebude vadit, že zajdu s klukama na pár piv? Když mám ještě k tomu 

zítra odpoledne squash?“ ujišťoval se Artur, zatímco se s Lilianou loučil před budovou 

ViaSanu. Během dne mu volal kamarád z vysoké, aby ho vytáhl do hospody. Celkem 

pravidelně se s ním a několika dalšími bývalými spolužáky scházeli. Nyní si uvědomil, že 

by mu parta starých kamarádů mohla pomoci přijít na jiné myšlenky, a tak souhlasil. 

Cítil se však trochu provinile kvůli Lil, protože byl pátek a navíc už v týdnu slíbil 

Standovi, že tentokrát jejich sobotní squash nevynechá. Mohli se tedy vidět až kvečeru 

po něm. 

„Ne, prosím tě, vůbec to neřeš,“ usmála se na něho a mávla rukou. „Potřebuješ se 

přece trochu odreagovat, a co jsme spolu, ještě jsi nikde nebyl. Já už jsem stejně 

domluvená s Pat. A i kdyby ne, dokážu přežít večer sama, vážně mi můžeš věřit.“ 

„Skoro mě bolí, když to říkáš,“ odtušil s lehkým úsměvem. „Jako bych ti nescházel.“ 

„Chybět mi každopádně budeš,“ ubezpečila ho. „Ale o to víc se budu těšit, že se 

uvidíme zítra. Přijdeš, až si dáte do těla, ne?“ 

„Určitě! Hrajeme od tří, tak počítám, že mezi pátou a šestou jsem u tebe jako na koni. 

Standa už se mi pošklebuje, že kvůli sexu zanedbávám jiné sporty,“ poznamenal 

pobaveně. „Ale proto tam nejdu, spíš bych nerad úplně vyšel ze cviku.“ 



VRAŽEDNÁ VÁŠEŇ - ukázky 
Markéta Harasimová 

 

 

„To si opravdu nemůžu vzít na svědomí,“ položila mu rozevřené dlaně na prsa, 

stoupla si na špičky a políbila ho. „Tak už utíkej.“ 

„Dík,“ mrkl na ni. Byl opravdu rád, že mu nevyčítá chvíle strávené s přáteli a má pro 

něho takové pochopení. Skutečně cítil, že nutně potřebuje upustit páru v mužské 

společnosti a také se pořádně zapotit v hale s raketou v ruce.  Byl s Lil nesmírně šťastný 

a věřil, že je to oboustranné, ale rozhodně nemohlo být na škodu, když se občas bude 

věnovat každý z nich svým přátelům a koníčkům. 

„Nechceš svézt?“ zacinkal na prstu klíčem od auta. Posledních několik dní jezdil do 

práce vozem oproti své zvyklosti kombinovat pěší chůzi s hromadnou dopravou. 

Potřeboval však získat více času na práci, která se na něho jen hrnula. 

„Kdepak. Projdu se, nutně potřebuju trochu pohybu. A cestou se beztak ještě musím 

stavit někde v obchodě.“ 

„Tak fajn,“ přikývl a zabalil ji do náruče. V jeho objetí se její drobná postava téměř 

ztratila. Spojili se v hlubokém polibku, a když se od sebe odtrhli, skoro nemohli 

popadnout dech. 

„Užij si to,“ usmála se. 

„Ty taky. Miluju tě.“ 

„Já tebe. A zavolej mi, až večer dorazíš domů,“ vyhrkla z náhlého popudu.  

„Možná to bude dost pozdě,“ namítl. 

„To nevadí,“ odtušila. „Já…“ zaváhala a pár vteřin zvažovala své důvody, proč chce 

vědět, že se dostal bezpečně domů. „Prostě ti chci popřát dobrou noc,“ dodala nakonec. 

Kdesi hluboko v sobě cítila, že to není tak docela pravda, ale to Artur nemusel vědět. Ani 

to, že ji stále neopouští svírající krunýř úzkosti, tu silnější, tu slabší. Připisovala ji 

prodělané psychické zátěži a odmítala ji důkladněji zkoumat. 

„Tak domluveno,“ usmál se. „Zavolám.“ Vklouzl za volant.  

Dívala se za ním, jak couvá z parkovacího místa a vyjíždí z parkoviště. Když ji míjel, 

dvakrát stiskl klakson a poslal jí posunkem polibek. Třepla s úsměvem rukou ve vzduchu 

a pak se vydala rázným krokem po chodníku opačným směrem, než odjel svou mazdou. 

Hokr se celý týden neozval, a tak byli oba poněkud napjatí a netrpěliví. Artur pracoval 

jako šílený. Z větší části proto, aby zaměstnal mysl, ale také musel zkontrolovat všechny 

Vojtovy záznamy a kromě toho převzít odpovědnost za zakončení celého projektu.  

Sama Liliana se také snažila odreagovat, jak to jen šlo. Z příšerných událostí 

z přelomu týdne se vzpamatovávala jen pomalu. Byla by rozhodně radši, kdyby jim už 

kriminalisté sdělili, že vraha chytili a případ je uzavřený, ale protože to bylo něco, co 

nemohla nijak ovlivnit, snažila se alespoň potlačit vnitřní neklid a upřít své myšlenky 

jiným směrem.  

Proto také pozvala Pat, aby ji navečer navštívila. A docela se jí hodilo, že i Artur měl 

program, při kterém si bude moci trochu vydechnout.  

Zastavila se v supermarketu nedaleko svého bytu, kde nakoupila víno, sýry a pár 

dalších věcí, ze kterých pak doma vyrobila jednoduché studené pohoštění. Dala si 

hodinovou osvěžující koupel a po sedmé, oblečená do volného trička a oblíbených 

zkrácených džínsů přešla do obýváku, aby na stůl naaranžovala občerstvení.  
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Pat nikdy nebyla přesná, a tak strávila téměř dvacet minut pročítáním bulvárního 

plátku, který v obchodě přihodila do košíku, protože ji napadlo, že to je to nejlepší čtení, 

které ve své náladě potřebuje. Měla pravdu, přihlouplé články o lidech, kteří si vznosně 

říkají celebrity a předhánějí se, kdo z nich způsobí šťavnatější skandál, ji skutečně 

pobavily. Zrovna kroutila hlavou nad zprávou o jisté dobře obdařené blondýně, která ač 

sama naprosto bezvýznamná, ulovila známého bohatého podnikatele na úkor jeho 

stárnoucí manželky, když se rozezněl chraplavý domovní zvonek.  

Odhodila časopis na pohovku a pospíchala otevřít. Rozrazila dveře dokořán a 

vytřeštila oči, když spatřila Patriciinu hlavu. Plavé prameny měla hustě melírované 

temně modro-zelenou barvou, která sice perfektně ladila s jejíma očima i koženkovou 

bundou a lodičkami s vražednými podpatky, ale Lilianu skutečně vyděsila.  

„Nazdar, bejby! Jak se ti líbím?“ zatočila se Pat kolem dokolečka a ukončila otočku 

vyzývavým postojem s vystrčeným bokem.  

„Ty vole,“ ujelo Lil jen vteřinu předtím, než zaslechla šramot za dveřmi vedlejšího 

bytu. Poplašeně popadla výstředně oblečenou a obarvenou kamarádku za loket a vtáhla 

ji dovnitř dřív, než její soused, jistě dodnes rozparáděný po pondělním večeru, stačil 

vystrčit nos a udělit jí pořádnou lekci slušného chování.  

„Honem, zalez,“ zavírala překotně dveře.  

„Co je?“ zatvářila se Pat nechápavě.  

„To by bylo na dlouho,“ mávla Liliana rukou a rychle se odvrátila, protože cítila, jak se 

jí do lící žene červeň. „Mám trochu problém se sousedem, nerada bych ho potkala,“ 

zamumlala do botníku, ke kterému se sklonila pod záminkou, že pro svou návštěvu 

hledá pantofle. Které tam pochopitelně nebyly. 

Pat mezitím odkopla převysoké brčálově zelené střevíce s modrými ozdobnými 

sponami a shodila z ramen krátkou bundičku. Místo, aby ji pověsila, pohodila ji ledabyle 

na nízkou lavičku vedle skříňky na boty. 

Lil se narovnala a naznačila gestem ruky, aby ji kamarádka následovala do pokoje.  

„A co jste si se sousedem udělali?“ nenechala se Patricie odbýt, zatímco sebou praštila 

do sedačky. Džíny jí obepínaly nohy tak těsně, až bylo s podivem, že při jejích pohybech 

nepraskly, když je skrčila pod sebe.  

„Příliš hlasitý sex,“ přiznala Liliana suše, protože přítelkyni dobře znala a pochopila, 

že by jí nakonec stejně nedala pokoj.  

Patricie vyprskla. „Cože? Kolik mu je?“ 

„Něco mezi osmdesátkou a smrtí,“ ohrnula Lil rty a zašklebila se.  

„A jé, tak to chápu. To se nediv, starouš nacvičuje spánek do rakve, a ty ho budíš,“ 

zahihňala se a naoko káravě zakroutila hlavou.  

„No, podle toho, jak vitálně řval, bych řekla, že se do truhly ještě rozhodně nechystá,“ 

broukla Liliana a ukázala bradou na sklenky, připravené na stole. „Dáš si víno?“  

„No jasně!“ odvětila Pat tónem vyjadřujícím, že to byla opravdu hodně hloupá otázka.  

Liliana zmizela na chodbě a během okamžiku se vracela s láhví dobře vychlazeného 

rulandského a vývrtkou. S tou chvíli zápasila. Byla už dost opotřebovaná, a navíc za moc 

nestála, ani když byla nová. 
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„Co to máš na hlavě?“ neodpustila si, zatímco se potila při otevírání vína a mrkla na 

Pat, pohodlně zabořenou v měkké sedačce. „Pastelové barvy ti teda sedí víc. Málem to se 

mnou seklo, když jsem tě uviděla.“ 

„Tobě se to nelíbí?“ natočila si kamarádka na prst dvoubarevný pramen vlasů a 

zadívala se na něj. „Mně jo. Ladí to s mojí náladou, je to tak nějak správně depresivní,“ 

odvětila poté, co ho chvíli zadumaně zkoumala. „Kromě toho mi to sluší, nesnaž se mi 

namluvit opak.“ 

„No, jak myslíš. Možná by sis doma měla trochu vyleštit zrcadlo.“ 

Pat na ni vycenila zuby a zašklebila se. Pak pohodila hlavou na znamení, že si svůj 

názor vzít nenechá. „Stejně je úplně jedno, jak vypadám,“ zabručela.  

„Marek se pořád neozval, co?“ odtušila Liliana a konečně s námahou vytáhla z láhve 

umělý korek.  

„Ne. Syčák jeden. Neposlal ani esemesku!“  

„Už to bude čtrnáct dní, ne?“ chopila se vína a naplnila skleničky. „Dej si,“ pokynula 

k nim volnou rukou a postavila láhev na stůl. 

„Přesně na den,“ kývla Patricie ponuře hlavou a natáhla se pro sklenku. „Asi je po 

všem. Zase budu sama, kruci. Tak na všechny opuštěné ženy světa!“ pronesla přípitek, a 

jakmile si přiťukly, zhluboka se napila.  

„Stejně je to divné, že by prostě jen tak praštil dveřmi při hádce a myslel to vážně. 

Takhle přece cholerici nejednají,“ kroutila hlavou Lil ve snaze kamarádku nějak 

uchlácholit. Pravda však byla, že i ona stejně jako Pat měla pocit, že to s rozchodem 

nejspíš myslel doopravdy. 

„Třeba pohár přetekl?“ prohodila Patricie a zvedla ramena až k uším. „Anebo si prostě 

uvědomil, že to se mnou sice bylo fajn, ale nechce se vázat. A já jsem ho tím společným 

bydlením vyděsila tak, že raději rovnou utekl. Tečka. Ale kašleme na něho. Už tak kvůli  

tomu chlapovi mám dva týdny po náladě a vůbec nespím. Teda skoro. Zatraceně,“ 

zavrčela a znovu upila vína. „Aspoň, že je na světě tohle,“ dodala a cvrnkla dlouhým 

nehtem, nalakovaným podobnou barvou jakou měl její melír, do skleničky. 

„Někdy to docela pomáhá,“ musela Lil souhlasit, když si připomněla pondělní večer a 

alkoholovou smršť v baru. „Dej si k tomu chlebíček,“ nabídla Pat tác s pohoštěním.  

„Hm, proč ne,“ zadívala se na bohatě obložené krajíčky bílé veky. „Chlapa nemám, tak 

si můžu dopřát aspoň pořádný dlabanec a kašlat na to, jestli budu mít na břiše špeky.“ 

„Ale prosím tě, nech těch ubrečených řečí, to ti není podobné,“ pokárala ji Liliana.  

„To není,“ zakousla se kamarádka do pečiva se šunkou a sýrem a chvíli tiše žvýkala. 

„Jenže já toho pitomce asi opravdu milovala… Miluju,“ opravila se a vrhla na chlebíček 

tak nešťastný pohled, až jí Lil začalo být opravdu líto. Nevěděla, co na to říct, a tak raději 

mlčela. Pat dojedla a slízla si z prstu máslo, které na něm ulpělo.  

„No, přehoďme výhybku. Co ty a tvůj nový milenec? Jak to, že ti dneska dal volno?“ 

„Má nějaký sraz s kamarády, šel s nimi na pivo.“  

„Tak to jo, je dobré si od chlapa občas odpočinout. A jak se to vyvíjí, povídej?“ obrátila 

se ke své hostitelce a znovu popadla víno. „Určitě mezi vámi lítají jiskry jak od svářečky. 

Ani se moc nedivím, že v tom tvém vetchém sousedovi bouchly saze. Sám už si beztak 

nevrznul od revoluce a je nucený poslouchat bezuzdný sex mladých bláznů. Víš, jak musí 
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být traumatické sledovat vlastní ochablou, kdysi dávno mužnou chloubu a uvědomit si 

přitom tu krutou realitu, že jiným ještě pořád stojí?“ 

 „Ty jsi fakt hrozná,“ potřásla Lil hlavou, když se kamarádka konečně odmlčela. „Jako 

by to všechno bylo jen o posteli.“ 

„Neřekla jsem, že se to nutně musí odehrávat v peřinách,“ pozvedla Pat významně 

obočí. 

„Kriste pane.“ Liliana se raději napila.  

„Nerouhej se. A nestyď se za vlastní sexualitu. Mohla bys z toho mít psychické 

problémy. Mluvím z praxe.“ 

„Nestydím se. Jen tvrdím, že v lásce nejde vždycky o sex.“ 

„A o co? Proč teda nechodíš s tím dědkem odvedle?“  

„Tak to snad…“ začala Lil, ale když pochopila, že si z ní Pat utahuje, mávla rukou. „To 

z tebe musí mluvit celibát.“  

„To si piš, že ano, teď jsi na to kápla,“ souhlasila bez váhání kamarádka. „Nebudu se 

tvářit, že mi nechybí milování. S Markem jsme měli hodně aktivní…ehm, intimní život. 

Čtrnáctidenní pauza mi opravdu leze na mozek, to přiznávám.“ Dopila své víno a vrhla 

na Lilianu prosebný pohled, zatímco nastavila prázdnou sklenku. Během chvíle ji měla 

opět doplněnou, uvelebila se s ní v rohu sedačky a do klína si položila malý polštářek. 

„Na to si člověk zvykne,“ mínila Lil. „Když jsem byla sama, ani mi to nepřišlo. No, 

možná zpočátku, ale za pár týdnů se to poddá.“ 

„Uvidíme. No ale zatím jsi mi neřekla nic nového, žvaním pořád jenom já.“ 

„Ono se toho od té doby, co jsme spolu mluvily posledně, zase tolik nestalo,“ pokrčila 

rameny. „Jsme zamilovaní a je to nové. Takže krásné, ve všem, jasně. Ale v poslední době 

to má tak trochu kaz,“ zachmuřila se.  

Patricie rázem zpozorněla. „Kaz? Jaký? Neříkej mi, že u něho už tak brzy začínáš vidět 

nějakou charakterovou vadu? Nebo jsi zjistila, že má pár nemanželských dětí? Nedej 

bože manželku?“ narovnala se a její oči nabyly všetečného výrazu.  

„Vůbec ne. S Arturem to nesouvisí.“ 

„Že ne?“ zatvářila se kamarádka nechápavě. „Tomu nějak nerozumím.“ Pohledem 

Lilianu vybídla, aby to vysvětlila. 

Dlouze vzdychla, a než začala mluvit, zhluboka se napila. „Jde o jeho kamaráda. 

Vlastně našeho kolegu z práce.“ 

„Z té laboratoře, kde teď děláš?“ 

„Jo, z té.“ 

„A co je s ním? Že by nějaký milostný trojúhelník?“ tipovala zvědavě Pat. 

„Ne. Když mě necháš domluvit, dozvíš se to.“ 

„Jasně, promiň, už mlčím,“ zvedla kamarádka otevřenou dlaň v omluvném gestu, a pak 

naznačila před ústy otočení klíčkem. Zůstala na Lilianě viset očima, které se během jejího 

vyprávění postupně víc a víc rozšiřovaly.  

„Ty bláho,“ vydechla nakonec, když kamarádka skončila s líčením trpkých událostí 

uplynulého týdne. „Chceš říct, že toho chlapa fakt někdo zabil? Teda zavraždil? A 

předtím mučil? Tak to je fakt silné kafe! Ježíš, a ty jsi ho ještě k tomu viděla v márnici. 
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Nedivím se, že to s tebou švihlo. Kruci. To já, když jsem byla poprvé na pitevně, jsem taky 

měla namále, a to si troufám tvrdit, že oproti tobě jsem pěkně otrlá.“ 

„Byla to hrůza,“ otřásla se Liliana při děsivé vzpomínce. Sice poněkud bledla, jak šel 

den za dnem, ale stále byla příliš čerstvá. Třebaže ji časem určitě zasune hlouběji do 

paměti, byla si naprosto jistá, že se jí nezbaví do smrti.  

„No a co na to policajti?“ zajímala se Pat, nakloněná ke ní přes stůl a s očima stále 

navrch hlavy.  

„Myslí si, že je to kvůli jeho výzkumu,“ odpověděla a zadívala se na zbyteček vína na 

dně láhve. Usoudila, že bude vhodné otevřít ještě jednu a gratulovala si, že koupila 

rovnou dvě. „Artur jim říkal, že ten lék, co vyvíjejí, má být bomba. A oni z toho usuzují, že 

někdo chce ukrást recepturu a asi si ji nechat patentovat jako vlastní produkt.“ 

„Tak to je ale motiv jako prase,“ našpulila Pat rty a zamyšleně přivřela víčka. Její 

zelené duhovky probleskovaly úzkými škvírkami a připomínaly oči číhající kočky. „Jestli 

to má být účinné chemoterapeutikum a ještě k tomu s minimem vedlejších účinků, půjde 

o těžké prachy.“ 

„Jo, to oni soudí taky.“ Zvedla se. „Jestli nejsi proti, dojdu ještě pro víno.“ 

„Byla jsem někdy proti nějakému rozumnému návrhu, zvlášť když se týkal pití?“ 

„To opravdu ne,“ uznala Liliana a musela se zasmát. Cestou do kuchyně si všimla, že se 

zešeřilo, a tak stáhla roletu, protože za oknem se už začalo odrážet světlo pouliční lampy. 

To samé udělala i v obýváku, sotva se vrátila s další láhví. Tentokrát to byl polosuché 

veltlín.  

 Pat mezitím zamyšleně chroupala slané oříšky, které si nabrala do dlaně a jeden po 

druhém házela do pusy. „Teda já brečím kvůli tomu, že mě nechal mizerný taxikář a 

přitom se tady ve městě dějí takové věci,“ prohodila, když jí Lil nalila.  

„Mně to nejdřív přišlo taky úplně neskutečné,“ přitakala Liliana. „Říkala jsem si, že 

něco podobného se může stát jenom ve filmu. Což je blbost jako dům.“ 

„No jasně. Podle čeho by je taky točili, že jo,“ souhlasila Patricie a s křupnutím 

rozkousla další arašíd. „Hele, a nemáš strach?“ 

Lil se proti vlastní vůli sevřelo srdce. Pat vyslovila úvahu, kterou se sama, a dosud 

celkem úspěšně, pokoušela potlačit. Nechtěla ji zmiňovat ani před Arturem.  I nyní 

pohodila naoko bezstarostně hlavou, až jí hladké mikádo zavířilo kolem obličeje. „Z 

čeho?“  

Pat se jí zadívala pátravě do očí, takže raději uhnula pohledem.  

„No, když někdo zavraždil člověka, kterého jsi znala, a udělal to dost možná kvůli jeho 

práci, a ty jsi jeho kolegyně, tak bych se asi cítila tak nějak…zranitelná,“ mínila 

kamarádka. „Tedy, nechci tě strašit, nemyslím si, že by ti něco hrozilo, ale je to jiné, než 

když zamordujou neznámého chlápka, co bydlí přes půl republiky daleko, a ty si o tom 

přečteš u snídaně v novinách.“  

„Tak to je samozřejmě pravda,“ připustila Lil. „Ale mozek toho výzkumu byl tak jako 

tak Zaga, a ten to má za sebou. Sice jsme spolu dělali u jednoho zaměstnavatele, ale to 

bylo tak všechno, co jsme měli společného.“ 

„A co ten tvůj Artur?“ nadhodila tiše Pat. 

„Co je s ním?“ 
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„On na tom výzkumu přece dělá taky.“ 

Liliana už to nevydržela a vyskočila. „Chceš tím říct něco konkrétního?“ 

„Ale no tak, Lil.“ Patricie taky vstala a přistoupila k ní. Položila jí ruku na předloktí a 

zadívala se jí do očí. „Ty se o něho nebojíš?“ 

Mimoděk stočila pohled k hodinám na protější zdi. Ještě nebylo moc pozdě, neměla by 

se zneklidňovat tím, že nevolá. Ale určitý osten strachu skutečně cítila.  

„To víš, že bojím,“ vydechla po chvíli. „Každým dnem doufám, až se ozve ten chlap 

z kriminálky a řekne nám, že je po všem.“ 

Patricie přikývla, pak odložila skleničku za sebe na stolek a objala ji. Prostě, jemně a 

přesto překvapivě pevně Lilianu sevřela v náručí, a ona cítila, jak z přítelkyně sálá útěšné 

teplo, porozumění a podpora. „Rozumím ti,“ promluvila Pat tiše. „Uvidíš, že to bude 

dobré. Vidím na tobě napětí od chvíle, co jsi mi otevřela, jen jsem o tom nechtěla začínat 

jako první. Ale teď už jsem musela.“ 

„Já vím,“ vzdychla Liliana a opřela se čelem o kamarádčino rameno. Cítila touhu 

zavrtat se jí do podpaždí a usnout do té doby, než bude celá tahle příšerná věc vyřešená. 

Bohužel to nebylo možné.  

„Určitě to co nevidět rozlousknou, věř mi. Jsem přesvědčená, že na tom dělají ve dne 

v noci. Už je to týden, a já si jsem jistá, že se brzo něco dozvíte. Myslím, že nechtějí dělat 

polovičaté závěry, a proto ještě nevolali.“ 

„Doufám, že máš pravdu,“ odtušila Lil unaveným hlasem. „Už aby to bylo za námi.“ 

Patricie zřetelně cítila její únavu i to, že se jí trochu podlamují kolena. Naprosto chápala, 

jak těžké pro ni ty dny, které má za sebou, musely být.  

„Pojď se posadit, úplně jsi zbledla,“ popadla ji za předloktí. „Zkus na to nemyslet. Já 

vím, že je to asi složité, dostat z hlavy takové věci, ale nic jiného ti stejně nezbývá,“ 

dodala věcně a Lil musela uznat, že má pravdu. 

„Jo,“ kývla do Patriciina ramene a pomalu se od ní odtáhla. Posadily se znovu ke stolu 

a uchopily své skleničky. Liliana se přistihla, že co pět minut pohlíží na svůj smartphone, 

aniž se soustředí na to, co jí kamarádka vypráví. Blížila se desátá a její neklid vzrůstal.  

„Tak mu zavolej,“ vybídla ji nakonec Patricie, která si její roztržitosti nemohla 

nevšimnout. Necítila se dotčená nedostatkem zájmu své přítelkyně, měla pro její obavy 

pochopení. A bylo jí jasné, že pokud se s Arturem spojí, určitě se bude cítit lépe.  

„To ne, nechci, aby si myslel, že jsem nějaká stíhačka, anebo paranoidní cvok. Nerada 

bych, aby si dělal starosti ještě on,“ zamítla Liliana tu možnost jen po krátkém zaváhání. 

Místo toho sáhla po telefonu, ztlumila zvonění a nastavila vibrace. Pak ho obrátila 

displejem dolů. „Tak, nevidím a neslyším,“ prohlásila poněkud vzpurně. 

Pat obrátila oči v sloup. „No, když tě to uklidní, proč ne. Nalej si ještě, to ti na úzkost 

taky trochu pomůže. Nemám ti sehnat nějaké prášky na nervy? Není to pro mě problém, 

máme toho ve špitále mrak. A ty se nebudeš muset svěřovat nějakému nablbému 

doktorovi, kterému do toho, co prožíváš, je leda tak prd.“ 

„Děkuju, to jsi hodná,“ zaváhala. „Možná by se mi něco hodilo. Ale nevím, nikdy jsem 

nic takového nebrala. Není to návykové?“ 
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„No, když to budeš zobat pravidelně, tak samozřejmě jo, jsou to anxiolytika, a ty bývají 

návykové silně. Ale jak tě znám, ty sklon k závislostem nemáš, a když si to vezmeš jen 

občas a v malé dávce, nic ti nehrozí.“ 

„Bohudíky, že mám po ruce člověka se zdravotnickou praxí,“ povzdechla si Lil. „Ještě 

si to rozmyslím. Není to tak strašné, jen někdy mě to přepadne. Pokud to bude únosné, 

pokusím se to zvládnout sama.“ 

„Silná holka,“ pochválila ji Pat. „Ale kdyby něco, stačí zavolat.“ 

„Dík, budu si to pamatovat.“ 

Změnily téma. Liliana Pat popsala, jak ji o víkendu rodiče podrobili výslechu ohledně 

nové známosti, protože Aneta oproti svému slibu, že bude držet jazyk za zuby, 

vyslepičila poslední novinky z jejího milostného života. 

„Tak to je celá Aneta,“ smála se dobrosrdečně kamarádka. „Mohla jsi tušit, že si to pro 

sebe dlouho nenechá.“ 

„Jo. Přede mnou si netroufla, ale beztak mamce všechno vyklopila při první možné 

příležitosti.“ 

„To máš koneckonců stejně fuk, dříve nebo později by to vyplulo na povrch. A vaši 

jsou přece úplně v pohodě, ne?“ 

„Jsou, v tom mám opravdu velké štěstí. Ne každý má tak skvělé rodiče jako my s 

Anetou,“ souhlasila bez váhání, a pak trochu polekaně zvedla oči ke kamarádce. Ta však 

jen nevzrušeně trhla rameny. 

„Vždyť je to pravda. Nemusíš mít blbý pocit z toho, jací jsou ti moji.“  

Patricie to totiž doma měla naprosto opačně. Narodila se jako dítě, které se „povedlo“ 

omylem a zůstala jedináčkem, protože rodiče o další potomky nestáli. Její otec byl 

špičkový kardiochirurg a své profesi zasvětil prakticky celý život, rodina ho příliš 

nezajímala. Pat pro něho byla velké zklamání. Zaprvé proto, že když už se měl stát 

otcem, očekával chlapce, a potom těžce nesl, že nešla v jeho šlépějích a skončila jako 

obyčejná zdravotní sestra. Její argumenty, že k lékařskému povolání ji to vůbec netáhne a 

kariéra, kterou dělá, jí naprosto vyhovuje a má ji ráda, smetl ze stolu hned v zárodku. 

Nikdy se netajil tím, že to považuje za největší dceřino životní selhání, a tím pádem 

vlastně i za své. 

Matka sice vystudovala pedagogiku, ale povolání učitelky se nikdy nevěnovala a raději 

zůstala doma. Manžel vydělával dost peněz na to, aby si život paničky v domácnosti 

mohla dovolit. Více než vlastní dítě ji zajímaly návštěvy kadeřnických a kosmetických 

salónů a až fanatické pročítání časopisů o kráse a módě. Hojně také podstupovala různé 

zkrášlovací procedury, aby se co nejvíc přiblížila vizáži třicetileté ženy, což v jejích 

dvaapadesáti nebylo tak docela jednoduché ani levné. Měla štěstí, že manžel její vášeň 

zůstat věčně mladá akceptoval. Nejspíš byl rád, že mu stačí vytáhnout z peněženky 

obnos, o který ho požádá, a získá tím svatý klid pro svou práci.   

Pat se od nich s nadšením odstěhovala hned po škole a před třemi lety si konečně 

koupila hezký byt dva plus jedna. Bylo to zhruba v době, kdy začala chodit s Markem. 

Rodiče jí na bydlení přispěli, takže si nemusela brát příliš vysokou hypotéku. Moc dobře 

věděla, že to neudělali z bezbřehé lásky, nýbrž byli rádi, že ji mají konečně z krku, když 

má vlastní bydlení. Dalo by se říct, že se jako rodina téměř vůbec nestýkali. Matka s 
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otcem svou dceru ani nezvali, aby s nimi trávila společné Vánoce, a k narozeninám si 

neosobně přáli formou SMS. Příliš jí to nevadilo, jen občas pocítila osten smutku. Díky 

své volnomyšlenkářské povaze a i určité dávce cynismu se s tím však dokázala slušně 

vyrovnat.  

 „Já vím,“ kývla nyní Lil. „Jen si někdy říkám, jak je to nespravedlivé, že někdo se 

narodí do milující rodiny a někdo takové štěstí nemá.“ 

„To je holt život,“ pohodila Pat svými divokými vlasy a natáhla se pro další hrst oříšků. 

„A nemůžu říct, že moje dětství byla nějaká hrůza, jsou daleko horší případy. 

Koneckonců mě naši zabezpečili, nemám si na co stěžovat.“  

Chystala se ještě cosi dodat, ale v tu chvíli se rozvibroval Lilianin smartphone. Jeho 

majitelka se na něj vrhla, jako by na tom závisel její život. 

„Artur!“ rozzářila se její tvář jako sluníčko, když pohlédla na displej a Pat se 

neubránila pobavené grimase. Zamilovaní se chovají všichni stejně a někteří ještě hůř, 

blesklo jí hlavou. Opřela si hlavu do opěrky, a protože neměla na výběr, poslouchala 

kamarádčin telefonát. 

„To jsem ráda, že jsi už v pořádku doma,“ švitořila právě Liliana a pak chvíli 

naslouchala hlasu na druhém konci linky. Hovor nebyl dlouhý, ale než se Lil se svou 

láskou rozloučila, na tvářích jí rozkvetl slušivý ruměnec a modré oči získaly nadšený 

lesk.  

„Tak co, měla jsem pravdu?“ uculila se dobromyslně Patricie, když kamarádka 

odložila telefon na stůl a chopila se opět své číšky. 

„Měla. To víš, mám poslední dobou opravdu nervy k prasknutí.“ 

„Nedivím se.“  

Klábosily ještě asi hodinu, než v nich zmizelo všechno víno a obě začaly zívat.  

„Zavolám si taxík,“ rozhodla se Pat. 

„Jestli chceš, přespi tady,“ nabídla Liliana. „Pokud ti nevadí, že nemám čistě 

povlečeno.“ 

„To mi fakt nevadí, ale radši se vyspím doma. Nechci obtěžovat, a hlavně zítra nemám 

v úmyslu vylézat z postele před polednem. Konečně volná sobota, hurá!“ zajásala a sáhla 

pro svůj telefon, aby si zajistila odvoz. Před půlnocí Liliana osaměla.  

V posteli ještě chvíli přemýšlela o svých přehnaných obavách a stresu. Věděla, že jsou 

způsobené strašnými událostmi a úzkostné pocity jen tak nezmizí. Zároveň však doufala, 

že Zagův případ se brzy stane jen temnou minulostí a ona s Arturem bude moci 

pokračovat v bezstarostném, šťastném vztahu bez příměsi strachu a nejistoty. Ty ji 

ničily.  

Zachumlala se do deky, po chvíli se však rozmyslela a stáhla na sebe tu, pod kterou 

spával Artur. Byla nasáklá vůní jeho kůže a to jí dělalo dobře. Přála si, aby se jí vkradl i 

do snů, a než upadla do osvěžujícího spánku, zatetelila se při pomyšlení, že už zítra bude 

usínat v jeho náruči, jak to měla nejradši. 

 

*** 
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Artur stál pod sprchou a nechal vlažnou vodu bušit do hlavy i ramen, stékala mu po 

rozehřátém těle a masírovala svaly, kterým dal v předchozích šedesáti minutách 

pořádně zabrat. Squash se Standou nebyl nikdy rekreační, pokaždé dřeli naplno.  Slaný 

pot z nich při tréninku jen lil a poctivá fyzická námaha jim nádherně vyčistila prací a 

starostmi unavené mozky. Je to podobně osvěžující jako sex, pomyslel si, ale pak se 

musel opravit. Ne, to tedy není. Ani zdaleka se to nemůže vyrovnat sladkému opojení, 

kterého docílil pokaždé, když byl s Lilianou.  

Pocítil náznak vzrušení, když pomyslel na to, že bude už zanedlouho s ní. Honem 

pootočil kohoutkem se studenou vodou, aby ho proud vody zchladil a on se neznemožnil 

před kamarádem. Standa by se mu chechtal až do konce života, kdyby po jeho boku ve 

sprše a po hodině poctivého squashe dostal erekci!  

Sklonil se, popadl tubu se sprchovým gelem a rozetřel si mentolově vonící hmotu po 

těle.  

„Pořádně se vydrbej, ženské mají rády, když je chlap čistý,“ zasmál se Standa, který se 

otáčel pod vedlejší sprchou jako kuře na rožni.  

„Vole,“ utrousil Artur, ale nenápadně udělal přesně to, co mu radil. Ne že by k tomu 

Standovo doporučení potřeboval.  

Když se převlékli, dali si v bufetu u recepce energetický nápoj, aby spláchli žízeň a 

doplnili minerály, a vydali se k domovu. Sportovní hala, kam chodili, stála necelou 

čtvrthodinu od domu, kde žil Standa, a Artur to měl jen o deset minut dál. 

Kousek od svého domova Standa hrábl do kapsy pro svazek klíčů a hluboce vzdychl. 

„Ach jo. Nejradši bych se teď pěkně rozvalil na gauči, otevřel plzničku, pustil v telce 

fotbal a měl svatý klid. Místo toho budu muset vzít Rona na procházku, protože Monika 

venčení nesnáší. Možná s jiným psem, ale s Ronem chodit odmítá.“ 

„V tom ji celkem chápu,“ ušklíbl se Artur. „Pes ke dvěma dětem a ještě k tomu do toho 

bytu…divím se, že tě tehdy nevyhodila i s ním.“ 

Ron byl skutečně hyperaktivní zvíře a Monika, Standova žena, byla před pár lety tvrdě 

proti tomu, aby si ho její manžel pořídil. Za podpory dvou pubertálních synů však 

Moniku přehlasoval a tak se chlupatý setr stal součástí rodiny. Nadšení dětí z domácího 

mazlíčka bohužel rychle opadlo a manželka Standovi toto jeho rozhodnutí jaksepatří 

osladila. Sice Rona krmila a často mu i potají podstrčila nějakou mlsku, ale co se týkalo 

venčení, návštěv u veterináře a dalších kratochvílí spojených s vlastnictvím psa, dávala 

ruce pryč.  

„Jako štěně býval roztomilejší,“ pokrčil nyní rameny Standa. „A naše manželství bylo o 

čtyři roky mladší, takže ještě měla pochopení.“ 

„Houby,“ mávl rukou Artur. „Ustoupila ti, ale na jejím místě bych s tím divočákem taky 

nechtěl pobíhat venku. Leda bych potřeboval trénovat na maraton.“ 

„Spíš na překážkový běh,“ upřesnil Standa. „No nic, jdu na to. Snad mi Monika po 

venčení ještě nenaplánovala nějaké mužské domácí práce. Manželství je řehole, 

kamaráde. Máš recht, že ses nikdy do ženitby nehrnul.“  

„Což vyžaduje rozum, disciplínu a pevná záda. Zkrátka nenechat se vtáhnout do 

chomoutu,“ pokrčil rameny s ješitným pousmáním. „Tys zkrátka podlehl nátlaku, 

zatímco já mužně vytrval.“  
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„Žvásty,“ udeřil ho Standa pěstí do ramene, ale přátelsky se přitom křenil. „Abych ti za 

pár měsíců nešel za svědka. Mladá kočička, ta dokáže chlapovi zamotat hlavu a zblbnout 

ho tak, že se ze zasloužilého svobodného mládence stane ženáč, než se stačíš podrbat.“ 

„Já si dokážu zachovat tvář,“ pronesl Artur vážně, třebaže měl co dělat, aby se 

nerozesmál. A také si nebyl jistý, zda na Standově prohlášení není zrnko pravdy. 

Pomyslel si, jak by to asi Lil slušelo v bílých krajkových šatech. A jak by bylo vzrušující 

z ní pak tu krásu svlékat o jejich první manželské noci... Honem zakašlal, aby se 

vzpamatoval.  

„Uvidíme, uvidíme,“ pokýval hlavou jeho přítel se šibalským leskem v očích a shodil 

přitom z ramene sportovní kabelu, aby prošel úzkým křídlem dveří. „Tak nic, ty si běž 

užívat smyslných rozkoší a mladého masíčka, sakra práce, a já jdu plnit manželské 

povinnosti. Na světě neexistuje spravedlnost,“ zahudroval a pak se zasmál „Čau!“  

„Taky si to užij,“ kývl na něho Artur rovněž se smíchem a pak pokračoval dál tichou, 

toto sobotní odpoledne naprosto vylidněnou ulicí do ještě zapadlejší, ve které bydlel. 

Zdálo se, že dnešní krásné počasí vytáhlo snad všechny místní obyvatele někam do 

přírody. 

Nemohl si pomoci a v myšlenkách se opět vrátil k možnosti, že by jednou Lilianu 

požádal o ruku. Koneckonců proč ne? Navenek se před svými ženatými kamarády sice 

tvářil jako frajer, který si uhájil svobodu i po čtyřicítce, ale musel si upřímně přiznat, že 

to nebylo až tak z jeho vlastní vůle. S bývalou partnerkou, se kterou prožil téměř třináct 

let, o svatbě kdysi hovořil. Ona však o prstýnek neměla zájem. Měla za sebou jedno 

nepodařené manželství a z něho také dítě, a další písemný závazek, stejně jako více dětí, 

odmítala. Přizpůsobil se a ani mu to nedělalo velké problémy, nicméně jejich vztah po 

letech jaksi vyšuměl a rozpadl se. 

A až do doby, než poznal Lil, se neobjevila žádná další žena, kvůli níž by byl ochoten 

uvažovat o svatbě.  

Z úvah ho vytrhl hlasitý, hysterický výkřik, který se ozval kdesi za jeho zády. 

Instinktivně se otočil. Z nedalekého vchodu vyběhla rozcuchaná brunetka s obličejem 

staženým pláčem a vrhla se k němu. Stačil si všimnout, že má roztrženou halenku, pod 

nosem krvavou šmouhu a je naboso obutá do domácích trepek. Než však měl příležitost 

se nad jejím neupraveným vzhledem a uplakanou tváří hlouběji zamyslet, pověsila se mu 

na paži s nepříčetným štkaním. 

„Pomozte mi! Pomozte mi!“ kňourala a tahala ho divoce za ruku. „Prosím!“  

„Co se vám stalo?“ zareagoval rychle a popadl ji za třesoucí se ramena. Zaznamenal 

přitom, že má nepřirozeně zarudlou tvář, jako by utržila pořádný políček, a pod 

uslzeným levým okem cosi, co připomínalo modřinu. Nestačil si ji však pořádně 

prohlédnout, protože sebou začala škubat ve snaze ho odtáhnout do domu, z něhož před 

chvílí tak překotně vyrazila. Divoce třepala hlavou, až jí kolem ní husté kaštanové vlasy 

vířily jako by jimi trhal prudký vítr.  

„Manžel…!“ vydralo se z jejích roztřesených rtů. „Tam… uvnitř!“ vzlykla a mávla rukou 

kamsi za sebe. 
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„Co je s ním? Něco vám udělal?“ pokoušel se z ní dostat nějakou rozumnou informaci, 

ale byla zřejmě přespříliš rozrušená, protože na něho jen vrhla zoufalý pohled a znovu 

ho zatahala za rukáv. Neměl čas se moc rozmýšlet, popadla ho za ruku a vlekla k domu.  

„Je někdo zraněný?“ zeptal se, když už vstupovali do temného průjezdu. 

„Nepotřebujete doktora? Nemám radši zavolat policii?“ 

„Ne, ne, ne!“ vykřikla s pláčem. „Manžel… on mě napadl... a zbil…“ začala překotně 

drmolit. „Tam nahoře, doma!“ 

„Jak vám ale mám pomoct?“ zavrtěl hlavou. Neměl sebemenší chuť jít s ní do nějakého 

bytu a střetnout se s rozzuřeným a nejspíš nebezpečným chlápkem, který předtím 

natloukl své ženě. „Opravdu bude rozumnější přivolat policii, nemyslíte?“ pokusil se ji 

opět zarazit. 

„Ne, ne!“ zamávala divoce rukama a bujná hříva opět zavlála ve vzduchu. Koutkem 

oka zahlédl výrazné, jahodově červené tetování na jejím zápěstí, to už však nesouvisle 

drmolila dál. „Já jsem ho…praštila…válečkem! Pomozte mi, prosím, bojím se, že…jsem 

ho…“ poslední slova zanikla v novém návalu pláče. 

Proboha, pomyslel si Artur šokovaně, když mu došel smysl jejích slov a zvedl hlavu ke 

schodišti, kam ho táhla.  

Široké kamenné stupně bezútěšné šedé barvy byly to poslední, co viděl, než mu 

lebkou projela ostrá bolest, jak ho cosi udeřilo zezadu do temene. Pak jeho oči osleply.  

 


