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Kapitola I. 
 

 Sede l jsem u lu ž ka muž e, ktere ho mi poprve  osud pr ivedl do 

cesty sotva pr ed osmi hodinami. Hole  ždi nemocnic ní ho pokoje 

ždobil jediny  plaka t vyžy vají cí  k str í dme mu ž ivotní mu stylu. Pokoj 

osve tlovaly ža r ivky a vrhaly blede  sve tlo na žamr í ž ovane  okno. 

Venku byla žatí m tma jako v hrobe , ale kaž dou chví li už  muselo žac í t 

sví tat. Ž alužie bra nily ve vy hledu ven, nicme ne  poskytovaly 

soukromí  a klid k odpoc inku. V mí stnosti se jemne  vžna s el ode r 

dežinfekce. 

 Stolic ka vedle noc ní ho stolku doc asne  poskytovala ažyl me mu 

unavene mu te lu. Dver e dovnitr  byly pootevr ene . Pr ed chvilkou jimi 

pros la sestra, odna s ejí cí  žkrvavene  obvažy s rožstr ihanou 

leukoplastí . 

 Muž  na lu ž ku trochu pohnul te lem a na sledne  žaste nal. Už  ne jaky  

c as jsem ho požoroval. Mohlo mu by t te me r  s edesa t, chlupy na 

obnaž ene m hrudní ku prokve taly str í brem a vysoke  inteligentní  c elo 

pokry valy drobne  vra sky. Pr esto bych ho nepovaž oval ža starce. 

Mohutna  hruď se s kaž dy m dals í m na dechem vždouvala jako 

mor sky  pr í boj a nyní  klidne  paž e pr ipomí naly dva sve ra ky. Na první  

pohled bylo jasne , ž e se s ní m ž ivot nemažlil. 

 Muž  odpoc í val navenek klidne , br icho pevne  pr eva žane . Pod 

sne hobí ly m fa c em a ga žou skry vají cí  hlubokou, os klive  vypadají cí  

ra nu, vs ak probí hal tuhy  boj o pr ež ití . 

 Sestr ic ka se vra tila a vrhla po mne  dals í  žnic ují cí  pohled. Na 

vc erejs í  ž a dost žrane ne ho me  dnes musela pustit. Rožhodne  ji to 

nete s ilo. Neme la ra da publikum tam, kde jindy by val klid a 
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soukromí . 

 Postars í  buclata  paní  s s edivy m vy ražem ve tva r i. Sve  r emeslo 

ovla dala mistrne , ale de lala ho už  moc dlouho.  Kaž dy  den 

pr icha žela do styku s utrpení m a nelí tostnou realitou. Nauc ilo ji to 

nedu ve r ovat lidem. Mile jsem se na ni usma l. Ve novala požornost 

pacientovi. 

 Když  muž e pr ebí rala, bylo s te stí , ž e ž ije. Ž boku mu trc el nu ž , 

me lce dy chal a v kra tky ch intervalech žtra cel ve domí . Žtra cel i velke  

množ ství  krve. Ví m to, protož e to ja  ho pr ivežl. 

 Na s  vstup na sce nu žpoc a tku nikoho nežají mal. Vtrhl jsem sice do 

haly jako velka  voda, ale vra tnice byla pra ždna . V cele m bara ku byl 

tak neuve r itelny  klid, ž e jsem slys el i ožve nu vlastní ho srdce, jak 

poplas ene  bije v netrpe live m taktu. Pa r skoku  stac ilo, aby me  lí tac ky 

pr enesly do c eka rny. Ža proskleny m oke nkem, s veliky m na pisem 

„PR Í JEM“, poklidne  kour ila c erstve  žalita  ka va. Bež majitele. 

Bežradne  jsem se rožhle dl a žavolal do chodby k ordinací m. 

„Je tady ne kdo?“ 

 Vy žvu jsem pa rkra t žopakoval, než  do ticha žažne lo hlasite  

spla chnutí  a vržly dver e. Jakmile se mi podar ilo vylí c it, o co jde, 

vžaly ve ci rychly  spa d. Žr í ženec vyta hl pojí ždne  leha tko, pomohl mi 

že žadní ho prostoru na kladní ho vožu vyndat žrane ne ho a 

transportovat ho na os etr ovnu. 

 Otevr eny mi dver mi bylo vide t, jak sestr ic ka žkus eny m žrakem 

hodnotí  situaci, urychlene  odcha ží  k postranní m dver í m, uctive  

klepa  a skrž pootevr enou s kví ru cosi r í ka . Napadlo me , ž e je to 

mí stnost vyhražena  le kar u m tra ví cí m noc ní  služ bu na pohotovosti. 

 Doka žal jsem si ž ive  pr edstavit, jak doktor pomalu, neochotne  

otví ra  te ž ka  unavena  ví c ka, posloucha  hlas proplouvají cí  k ne mu do 

s era mí stnosti, i jak kvapne  vsta va . Mežití m mi žr í ženec, 

nerožhodne  posta vají cí  ža dver mi os etr ovny, žakryl vy hled do 
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mí stnosti a ne jaky  c as trvalo, než  žase uhnul. Pacient pr is el na hle 

k ve domí . Žac al vždorovat. 

 Uka žalo se, ž e žrane ny  muž  si pr eje moji pr í tomnost v ordinaci. 

Mluvil trochu te ž ce, ale nikoliv žmatene . Pož a dal, abych až  se ra no 

probere, ža ní m pr is el. Chte l mi ne co r í ct, nabí dnout. Teprve potom 

si nechal da t injekci s uklidn ují cí m prostr edkem. Le kar  na s, me  

i žr í žence, vyka žal ž mí stnosti. Pr i odchodu byl sotva c as si ho 

prohle dnout. 

 Ne jak podve dome  c love k oc eka va , ž e doktor bude va ž eny , stars í  

pa n v bí le m pla s ti, s pros edive ly m kní rem a fonendoskopem kolem 

krku. Mož na  tomu ža ne jaky ch dvacet let tak bude, ale teď pr ede 

mnou sta l mladí k. Na sobe  pla te ne  želene  nohavice, c a st operac ní ho 

ode vu, takove ho, jaky  je vide t v kaž de m druhe m seria lu, volnou 

pla te nou halenu a kolem krku staž enou rous ku. Nemohlo mu by t ví c 

než  mne , tipl bych tak dvaatr icet. Pe tatr icet maxima lne . 

 Venku na chodbe  jsem si automaticky sedl na lavic ku. 

 Bylo nesmyslne  tady c ekat, až  muž e, ktere ho ani nežna m, 

odoperují  a až  žnovu pr ijde k sobe . Proc ? Chte l mi snad vyslovit 

dí ky? Nesta l jsem o ne . Kaž dy  slus ny  obc an na me m mí ste  by ude lal 

to same . Pomohl by tomu chlapí kovi pr i potí ž í ch, vysadil ho 

v nemocnici, nechal na sebe kontakt na pr í jmu pro policii a hura  

žpa tky domu , ža rodinou k vec er i. To by pr eci ude lal kaž dy . Ja  žu stal 

sede t. S vec er í  na me  dneska doma nikdo nec ekal, ne po tom, co se 

vec er pr ihodilo. 

 

 Žahajovací  pr í pitek ve foyer pra ve  žac í nal, když  nas e auto požde  

odpoledne konec ne  žastavilo pr ed galerií . Jako obvykle trvalo Anne  

pudrova ní  a nana s ení  lí c idel neuve r itelne  dlouho. Na moje 

upožorne ní  ke mne  ž koupelny žažne lo jen nevrle  žamumla ní . 

Opustil jsem du m. V tu chví li to vypadalo jako jedine  rožumne  
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r es ení . Ž enske  a jejich ve c na  nedochvilnost. 

 Ale co, proc  si kažit pe kny  vec er. Motor naskoc il na první  otoc ení  

a poklidne  vrne l jako kote  schoulene  v klí ne . Tlumeny  žvuk 

konejs ive  uspa val. Dals í  bouchnutí  dví r ky tu idylu žnic ilo. 

„Mu ž eme.“ 

 Manž elka na vedlejs í m sedadle darovala me mu pohledu jeden 

ža r ivy  u sme v. Vynalož ene  u silí  i c as ža to sta ly, moc jí  to slus elo. 

 Nakonec jsme nebyli poslední mi pr í choží mi. V hale na na s c ekala 

sklenka s ampan ske ho a u vchodu do foyer program vernisa ž e. 

Pr í val hostí  do pr edsa lí  udrž oval ža bavu sta le v proudu. Plnou 

veselí , poda va ní  rukou a objí ma ní . Cí til jsem se pone kud ciže 

v takove m prostr edí . Anna naopak, hned u dver í  naražila na 

da vne ho žna me ho. 

 „To snad není  mož ne , ja  te  nevide la tak sto let.“  

„Anno, vypada s  por a d stejne  dobr e.“  

Manž elka byla ve sve m ž ivlu. „Žna s  me ho manž ela?“  

„To je Tim, Time Georg, mu j kolega jes te  že studií .“ 

„Tim Ekrton, te s í  me .“ 

Na pame ť mi pr is la jedna stara  žasuta  historka. Anna ji vypra ve la 

kdysi v kava rne , jes te  když  jsme spolu chodili. 

„Nejste vy ten Georg, co pr inesl na kolej les ena r skou trubku 

oknem?“ Okno bylo ve tr etí m patr e a ti tr i, co me li tento s í leny  

kousek na sve domí , pr edtí m vypili nejednu sklenic ku. Žr ejme  jim to 

pr is lo jako dobry  na pad. Jen bu h ví , jak trubku dostali dovnitr , aniž  

by ne komu ublí ž ili, nebo cokoliv rožbili. Bohuž el, Georg už  me  

ota žce neve noval požornost. Do haly pra ve  vstoupila jaka si exoticka  

kra ska a upoutala na sebe požornost te me r  vs ech pr í tomny ch muž u , 

nejen tu Georgovu. 

„Omluvte mne. Anno, uvidí me se požde ji, musí me toho tolik 

probrat.“ A byl pryc . 
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 Vpluli jsme s manž elkou do velike  mí stnosti žaplne ne  lidmi. 

Te me r  okamž ite  na m vys li vstr í c Harry a Pamela Whittliovi. Pamela 

byla jednatr icetileta  okoužlují cí  blondy nka, s pe knou kyprou 

postavou a jiskrny ma modry ma oc ima. Cela  tahle uda lost byla 

vlastne  kvu li ní . Rožhodla se podpor it ume lce v te to žemi a otevr í t 

novou galerii moderní ho ume ní . Žaha jení  bylo prova ženo prodejní  

vy stavou ne kolika autoru , o ktery ch jsem se požde ji dožve de l, ž e 

jsou nade jí  na roda. Jiste  je, ž e ne kolik ume lecky ch de l už  neslo 

visac ku „Proda no“. Ne, ž e by Whittliovi potr ebovali jakoukoliv dals í  

financ ní  podporu. Harry Whittli patr il meži s lechtickou smeta nku a 

pr í mo se topil v pene ží ch. Nebo se to o ne m alespon  r í kalo. 

 Na první  pohled vypadal na sympaticke ho muž e v pone kud 

požde js í ch str ední ch letech (byl asi o dvacet let stars í  než  jeho 

ž ena). 

 Ac koliv patr il do jiny ch spolec ensky ch kruhu , jeho vystupova ní  

vu c i okolí  bylo velmi uhlažene . Oba jsem vide l prvne , ale ude lali na 

me  dobry  dojem. 

„Time, da me si sklenic ku?“ 

Pamela s Annou objí maly jedna druhou a nads ene  s vitor ily. Byly 

kamara dky jes te  ž de tství . Chodily spolu ne kolik let na fle tnu. Bylo 

jim sotva c trna ct, když  se Annina rodina odste hovala a ony žtratily 

kontakt. Pak se pr ed me sí cem žnovu potkaly po mnoha letech 

v jednom butiku. 

 Harry žpožoroval, kam kouka m a ihned dodal: „Jen je nechte, to 

ví te, musí  si vs echno pec live  pr evypra ve t. Ž enske …“ Žnal jsem ten 

povždech.  

„Kvu li nim se c love k necha  i žruinovat, ne?“ Vtip c love ka ve 

vy sostne m postavení . 

 Podle programu, po pr í pitku a nežbytne m proslovu, na sledovala 

prohlí dka samotne  galerie i s prežentací  jednotlivy ch autoru . Musí m 
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pr ižnat, ž e dí la souc asny ch ume lcu  me  necha vala požoruhodne  

chladny m. Ra d si o sobe  myslí m, ž e nejsem kulturní  analfabet, ale 

barevne , navža jem chaoticky žkr í ž ene  ca kance ve mne  nedoka ž í  

vyvolat ten pravy  obdivny  pocit. Mož na  jsem staromilec, ale rade ji 

s ohromení m hledí m na The Fighting Temeraire a ž asnu nad 

provedení m i mys lenkou, jasne  žachycenou na pla tne . 

 Jak c as plynul, prohlí dka pomalu spe la ke sve mu konci a 

na sledovala velkolepa  oslava. Hluk v galerii naru stal. Pa n domu me  

opustil (me l i jine  ža važky) a nechal moji malic kost ve spolec nosti 

postars í ho pa ru ž Kanady. Po chví li lehke  konveržace 

o prome nlive m kve tnove m poc así  jsem se omluvil s tí m, ž e bych me l 

žkusit vyhledat svoji ž enu. 

„Jen be ž te, chlapc e.“ 

 A tak jsem vyražil. Vs ude kam oko dohle dlo, sta ly ve ts í  c i mens í  

hlouc ky lidí  a vr ele diskutovaly. Ne kter í  mi pr ipadali pove domí , ale 

nebyl žde nikdo, koho bych skutec ne  žnal. Nebylo divu, ž e me  

spolec enske  mož nosti byly tak bržy vyc erpa ny a vyž adovaly 

podporu. 

 Anna sta la opr ena ža dy o krbovou r í msu, me la u sme v ve tva r i a 

mí rne  naklone nou hlavu ke sve mu spolec ní kovi. K Georgovi. 

Exoticka  kra ska tedy patrne  dala pr ednost ne ktere mu jine mu 

na padní kovi. 

 Georg sta l v manž elc ine  te sne  blí žkosti, pravou ruku kdesi vžadu, 

v oblasti její ch r ekne me sní ž eny ch boku , žatí mco v druhe  rožverne  

ma chal polopra ždnou sklenic kou s ampan ske ho. Anna žachytila mu j 

pohled a vyprostila se ž Georgova sevr ení . 

„Drahy , pojď k na m, to si musí s  take  poslechnout…“ 

„Nebudu rus it, jen jsem chte l ve de t, jestli se dobr e baví s . A jak 

vidí m, jsi v dobry ch ruka ch…“ nemohl jsem si pomoci, aby mu j 

pohled nesjel k její m boku m. 



 
9 

 „Georg je dobry  spolec ní k. Da s  si s na mi sklenic ku…?“ Sladky  

hlas, ve ktere m bylo cí tit nape tí . Poslední  dobou na m to 

s manž elkou moc neklapalo. 

„Neda m!“ odsekl jsem. Bohuž el o požna ní  hlasite ji než  jsem me l 

pu vodne  v pla nu. Ne kolik kolem stojí cí ch hostu  se ta žave  ohle dlo. 

Bour kove  mraky ta hly pr es Annin oblic ej. Mlc ela vs ak. Anna neme la 

ra da skanda ly. 

 Vec er po desa te , když  afterpa rty pomalu konc ila, vs ichni nasedali 

do aut a odjí ž de li. Whittliovi si na noc ní  ž ivot nepotrpe li. Protož e 

jsem pil, r í dila Anna. (Me la jen dve  s ampusky.) Nemluvila, rty pevne  

semknute , oc i žarputile upr ene  vpr ed. Žnal jsem ten vy raž. Pove stne  

ticho pr ed bour í . Bylo mi jasne , ž e tady slovy nic nežmu ž u. C as me  

nauc il, ž e sopka doutnají cí  uvnitr  musí  da t pru chod svy m emocí m, 

aby po bour i mohlo pr ijí t vyc asení . Bohuž el, tohle hloupe  

pr irovna ní  mi na tva r  pr ivedlo bežde c ny  u sme v. 

„Te s í  te , ž e jsi me  žtrapnil pr ed pr a teli a žkažil cely  vec er?“ 

Jako obvykle trochu pr eha ne la. 

„Což e?“ Smí ch me  samožr ejme  ihned pr es el. 

„Co si o na s vs ichni pomyslí ? Tobe  je to nepochybne  jedno, ty je 

nežna s . Ale co ja ? Byli tam popula rní  a velmi vlivní  lide . Kaž dy  kdo 

ne co žnamena .“ Anna byla vž dycky hrda  na to, ž e žna  lidi ž vys s í ch 

vrstev, ž e k nim patr í . To žde dila po matce. Jen bu h ví , proc  si vžala 

mne. Spolec enskou nulu. 

 „Nekoukej tak hloupe . Ne kdy si myslí m, ž e nas e manž elství  je 

jeden veliky  omyl.“ 

To už  bylo trochu moc i na me . Nelí bilo se mi, jak Anna sta le 

c aste ji vyhleda va  spolec nost ciží ch muž u  a teď konec ne  mu j 

potlac ovany  hne v vyplul napovrch. Byla to os kliva  ha dka. R ekl jsem 

Anne  spoustu s karedy ch ve cí  a ona žase mne . Když  sva r dosa hl 

vrcholu, auto prudce žastavilo. Nakonec jsme na sebe jen nevraž ive  
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cive li. 

„Asi se necha m rožve st!“ 

„Fajn!“ Bež rožmyslu jsem vystoupil a tr í skl dver mi. Jes te  jsem 

stac il postr ehnout, jak jí  oblic ejem projelo žde s ení . Jenž e ho 

bleskurychle vystr í dala žatvržela  uraž ena  jes itnost. 

 Auto vedle mne žar adilo první  rychlostní  stupen  a s kví lejí cí mi 

gumami žmiželo pryc . Cí til jsem se sice jako opar eny , ale pro tuhle 

chví li nebylo c eho litovat. Teď jes te  ne, na to bylo pr í lis  bržy. 

 Anna na tom byla jiste  podobne . Už  jsem ji žnal dost dlouho, 

abych ve de l, o co se pokous í . Byla mnou pr istiž ena, jak flirtuje 

s ciží m muž em, ale mí sto pocitu viny pr es la do protiu toku. 

Nesna s ela, když  cí tila žahanbení . 

 Žu stal jsem sta t sa m, opus te ny  na odpoc í vadle. Kolem mne 

svis te la projí ž de jí cí  auta jedno ža druhy m. R idic i spe chali domu  do 

per in, nebo ne kter í  opoždilci ža ža bavou sobotní  noci. Vpravo, 

kousek odtud, rostl maly  u hledne  upraveny  remí žek. 

 Na jeho žac a tku stavitel žbudoval nevelikou ní žkopodlaž ní  

budovu s maly mi mí stnu stkami pro vykona va ní  nale havy ch potr eb. 

Vžadu pak spolec nou umy va rnu. Kousek stranou sta la dr eve na  

lavice a masivní  stu l, žapus te ny  hluboko do žeme . Ídylicky  kout 

s vy hledem do pr í rody žval k odpoc inku. Nu co, c as ma m. Vyražil 

jsem tí m sme rem. 

 Ví tr proha ne l mraky po oblože a tak co chví li žasví til me sí c do 

houstnoucí ho s era. Na jar e pr icha ží  noc rychle a bež varova ní . 

Jakmile slunec ní  paprsky pr estanou žahr í vat okolní  žem, vžduch 

rychle vychla da  a teplota pr i vyjasne ní  mu ž e klesnout až  k nule. 

Pla s ť pr ehoženy  pr es oblek nebyl pra ve  teply  (ne jak jsem nec ekal, 

ž e budu muset žu stat pr es noc venku), ale chra nil pr ed 

profouknutí m. 

 Když  už  mi chybe ly jen c tyr i yardy k budove , odkryla kr oviska 
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žaparkovany  na kladní  vu ž. Ví tr nadouval plachtu a jedna její  

uvolne na  c a st neusta le nara ž ela do postranice. V duchu jsem 

žaplesal. Žkusí m pož a dat r idic e, jestli by me  neodvežl do 

nedaleke ho me sta. Kabina byla bohuž el pra ždna . Když  už  jsem se 

chte l otoc it žpe t k budove , vžduchem ke mne  žale tly u trž ky hovoru. 

Hlas žne l vy hruž ne  a nebežpec ne . Slovu m nebylo rožume t. 

 Obes el jsem vu ž. Na druhe  strane  patrne  probí halo pr epadení . Dva 

muž i sta li vyc ka vave  proti sobe . Tr etí  lež el v bežve domí  na krajnici, 

hlavou v tra ve . Pomalu pr icha žel k sobe . Muž  stojí cí  ke mne  c elem si 

toho vs iml. Bylo vide t, ž e hodnotí  situaci. Teď si proboužejí cí ho vs iml 

i tr etí  muž . Vy hruž ne  popos el vpr ed a kr ikl na ne j. 

„Vsta vej!“ mí rne  kopl do žtuhly ch nohou vedle sebe. 

V ten okamž ik na chvilku vys el me sí c a ja  žahle dl nu ž . Chla pek 

me l tetovane  kotní ky prstu  a postra dal jeden us ní  lalu c ek. Žnovu 

postoupil o krok k osamocene mu muž i pr ed ní m. Vide l jsem, jak se 

napr ahuje i jak vyra ž í  vpr ed. Nebyl c as na rožmy s lení . Jestli chci 

žabra nit nes te stí , musí m jednat. Kr ik je v takovy ch pr í padech silna  

žbran , doka ž e nepr í tele dežorientovat i žastras it. 

 Spustil jsem jako smyslu  žbaveny . Tr í skl pa rkra t do plachty a ža 

be hu hrožne  dupal. U toc ní k okamž ite  žme nil taktiku, a aniž  by se 

ohle dl, žmižel v nedaleke m hous tí . Druhy  agresor, va lejí cí  se do teď 

na žemi, sjel po vlhke  tra ve  do pr í kopu a žkous el vsta t. Bylo my m 

u myslem žabra nit alespon  tomuhle v u te ku. Mežití m s el pr epadeny  

muž  pomalu ke mne . Jeho chu že pr ipomí nala chu ži opilce. Na hle se 

pod ní m kolena podlomila. Žkous el žnovu vsta t, ale nes lo to. 

„Pomožte mi.“ 

 Hlas nebyl ovlivne n alkoholem, byla v ne m stopa bolesti. Podruhe  

v relativne  kra tke m c ase uslys elo odpoc í vadlo hví žda ní  gum. Lupic i 

definitivne  žmiželi. Tentokra t jsem ovs em nebyl sa m. V na ruc í  mi 

lež el c love k s nož em v boku a umí ral. Nejsem ž a dny  s koleny  
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ždravotní k, abych ve de l jak v takovy ch pr í padech jednat. Co vs ak 

bylo jasne , jestli vyta hnu nu ž  ž ra ny, pak s ofe r tohohle na klaďa ku 

vykrva cí . Musí  okamž ite  do nemocnice. 

 

 Žrane ny  muž  na lu ž ku pohnul rty. Byla nede le ra no. Uplynula 

skoro ve c nost od chví le, kdy me  k ne mu sestr ic ka pustila do pokoje. 

Kaž dy ch deset minut, kdykoliv s la okolo, nahle dla dovnitr . Pokaž de  

jsem se na ni usma l, ona pokaž de  beže slova žmižela. Skoro bych 

r ekl, ž e kontrolovala, co de la m ja , než  ž e by me la starost o stav 

pacienta. 

 „Kde to jsem?“ 

 Skelne  oc i muž e nerožhodne  bloudily po pokoji. Pak spoc inuly na 

mne . Bylo vide t, jak do nich žvolna pronika  ve domí . 

„Vy jste ten c love k co me  žachra nil.“ 

„Jmenuji se Tim, Tim Ekrton.“ 

Trochu mechanicky mi podal ruku, ale pak ji vr ele stiskl. 

„De kuju.“ Jak jsem me l požde ji mož nost žjistit, na dlouhe  r ec i si 

nikdy nepotrpe l. 

„Moje jme no je John Weldmen. Na to, co jste pro me  ude lal, do 

smrti nežapomenu.“ 

Pak utichl a jen si me  tak prohlí ž el. Me l ostre , kobaltove  modre  

oc i, stejne  jako mají  na mor ní ci nebo pre rijní  ježdci žvyklí  pr ehlí ž et 

s ire  da lavy. Jeho pohled mnou pronikal stejne  snadno jako 

rentgenove  paprsky. Pr ipadalo mi, ž e doka ž e nahle dnout až  na dno 

dus e nebo c í st mys lenky. 

„Proc  jste to ude lal?“ 

„Byla to moje povinnost.“ 

„Nesmysl! Kaž dy  druhy  na vas em mí ste  by koukal hežky rychle 

žmižet.“ 

Me l jsem v u myslu protestem napravit pos ramocenou reputaci 
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na roda, ale gestem ruky mi pokynul, abych mlc el. 

„Ví m, jak to chodí . Vde c í m va m ža ž ivot … a nejspí s  i ža majetek. 

Tedy, jestli ví te, kde je teď mu j na klaďa k.“ 

„Na odstavne m parkovis ti vedle nemocnice. V noci, když  va s po 

operaci pr evežli na pokoj, jsem ho dos el pr eparkovat. Bra nil ve 

vježdu na pr í jem.“ 

„Vy jste r idic ? Cestou jsem na chví li pr is el k sobe  a koukal, jak 

jedete. C ista  pra ce.“ 

„Ale to ne, mu j stry c ježdil kdysi s kamionem. Ja  mu jen trochu 

poma hal.“ 

Nijak da l jsem to nevysve tloval. 

 Bylo mi c erstve  sedmna ct let, když  mi umr ela maminka a ja  

neme l nikoho, ža ky m bych mohl jí t. Otec od na s odes el da vno pr ed 

tí m a žmižel, bu h ví  kam. Potom odnikud pr is el stry c Baston. Pr ijal 

tehdy pe c i o jedine  dí te  nevlastní  sestry a vžal me  pod ochranna , 

i když  trochu toulava , kr í dla. Ž il koc ovny m žpu sobem ž ivota a 

s nic í m si nede lal starosti. „Ží tr ek je až  ží tra“, r í kal. A jak r í kal, tak 

take  ž il. 

 Stry c Baston neme l ra d, když  se mu r í kalo stry c Baston.  

„Evž en, mladej.“ 

 Me  pak jednodus e tituloval „mladej“ nebo „cuca ku“, to žrovna 

podle toho, jakou me l na ladu. Sa m byl mnohem mens í  než  ja . 

Žavality , s pros edive ly m, ve c ne  umas te ny m kní rem a pichlavy ma 

oc ima. Neusta le bruc el a na ne co si ste ž oval. Trvalo mi hodne  

dlouho, než  jsem tuhle jeho masku prokouknul. Ve skutec nosti 

uvnitr  nepr í stupne  slupky skry val me kke  srdce. 

 S tira kem ježdil od svy ch jednadvaceti let. Na klaďa k byl to jedine , 

co me l, domov ani ž enskou nehledal. Vžpomí na m si, jak kdysi 

v ne jake m baru u odpoc í vadla, bylo to myslí m nad s estou 

sklenic kou whisky, žabruc el jednu že svy ch dals í ch vy chovny ch 
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požna mek. 

„Mladej, pamatuj si, ž e ž ensky  a kola, to nejde nikdy dohromady.“ 

 Proto me  pr ekvapilo, když  požde ji prohla sil, ž e manž elku ma . 

Utekla mu pu l roku po svatbe , ale nikdy se nerožvedli. Dodnes si 

myslí m, ž e ji por a d miloval. 

 Stry c Evž en neježdil trvale pro ne jakou konkre tní  firmu. 

Necha val se nají mat i s na klaďa kem na jednora žove  žaka žky a po 

doruc ení  na kladu s el žas o du m da l. Takova  svoboda s sebou 

samožr ejme  nesla i stinne  stra nky. 

 Jí žd tohoto typu nebylo na trhu nikdy moc. A když  už  ne jaka  

takova  vyplula na povrch, s lo o nejžastrc ene js í  nebo nejdivoc ejs í  

kouty sve ta. Pr i takove  jí žde  se vypla celo nežastavovat. To Evž en 

samožr ejme  moc dobr e ve de l. Pa rkra t si proto žkusil najmout 

spolec ní ka, ale jak už  jsem r ekl, se stry cem bylo te ž ke  vyjí t. Buď 

nebyl spokojeny  on, nebo druhy  r idic . A tak mu parťa k dost c asto 

proste  bež varova ní  utekl. 

 Když  si pro me  stry c po matc ine  pohr bu prvne  pr ijel, me l 

obrovsky  monokl pr es pu l oblic eje a žhmož de nou levou nohu. Jeho 

tehdejs í  pomocní k žastavil na odpoc í vadle, žatí mco stry c spal, a po 

anglicku žmižel. Netrvalo dlouho, odstaveny  kamion padl do oka 

ne jake  loupež ive  bande  a ta se s chutí  postarala o jeho na klad. 

Evž en me l s te stí , ž e ho nechali na ž ivu a nepr is el i o vu ž. 

„Tak nastup, mladej! Bude leps í , když  necha s  vžpomí nky i starej 

ž ivot ža sebou.“ 

 Me l pravdu. Cestova ní  mi sve dc ilo. Dva me sí ce pra ždnin utekly 

jako voda. Ani se mi nechte lo žpe t do s koly. Stry c na tom, ž bu hví  

jake ho du vodu žarputile trval. Tvrdil, ž e vžde la ní  je v dnes ní m sve te  

to nejdu lež ite js í , co c love k mu ž e ží skat. 

 Dal vyr í žení  požu stalosti pra vní ku m, žalož il sve r enecky  fond a 

tam pro me  ulož il ves kere  pení že po matce a pravidelne  na ne j 
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žasí lal ve ts í  c i mens í  c a stky, aby me  podporoval pr i studií ch. Asi 

nec ekal, ž e bude muset platit jes te  tolik let. Jak s urc itou, s patne  

utajovanou hrdostí  prohlas oval, s univeržitní m s prtem pry  jes te  

nikdy neježdil. 

 Stry c Evž en mi do studií  nikdy nežasahoval. Tvrdil, ž e na to nema  

hlavu. S jednou jedinou vy jimkou. Trval na tom, abych hra l ža 

vysokos kolsky  ty m ragby. 

 Cely  první  roc ní k jsem pak byl pokryty  samy mi c erno-modry mi 

podlitinami. Stry c samožr ejme  tvrdil, ž e me  žocelí . Ja  mu neve r il, ale 

skonc it jsem se neodva ž il. Dodnes neví m, jestli to ustavic ne  

otlouka ní  k ne c emu bylo. Jestli doka žalo utuž it mu j charakter. 

 Ví m jen, ž e jsem o to radostne ji vyhlí ž el pra ždniny. Na spolec ne  

stra veny ch pa r me sí cu  v kamionu jsem se vž dycky te s il cely  s kolní  

rok. 

 Byl jsem mlady  a ža volantem požna val novy , do te  doby netus eny  

sve t. R í dit tahac  nebylo nic tak te ž ke ho, jak by c love k myslel a noc ní  

pra ždne , dlouhe  a rovne  da lnice pr í lis  mož ností  pro ježdecke  chyby 

neda valy. Pr esto, i te ch pa r chvil v noci, kdy stry c spal (nikdy 

nepotr eboval ví c jak pe t hodin), stac ilo k tomu, abych r idic ske  

schopnosti dovedl k celkem obstojne  dovednosti. 

… 

„Jste skromny , to se mi lí bí .“ Hlas Johna Weldmena me  vyta hl že 

vžpomí nek žpa tky do nemocnic ní ho pokoje. 

„Jak to, ž e nejste doma s manž elkou?“ Poky vl sme rem k me  leve  

ruce a krouž ku na prstení c ku. Neme l jsem chuť cokoliv vysve tlovat 

a tak jsem jen pokrc il rameny. Chví li me  studoval, než  nakonec r ekl: 

„Me l bych pro va s pra ci.“ 

 To bylo poprve , kdy mi doka žal c í st mys lenky, aniž  by cokoliv 

ve de l o me  souc asne  situaci. Situaci, ktera  byla ví c než  otevr ena   

a nejista . S manž elkou na odpoc í vadle odjela i chuť vracet se do 
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žbrojar ske  firmy její ho otce. Budu tam muset žavolat a pož a dat 

tcha na o dels í , neplacene  volno. Nas te stí  jsem s ní m vycha žel dobr e. 

Jestli se se mnou Anna rožvede, tak bych tam stejne  nevydrž el. 

„Vlastní m malou spedite rskou firmu. Nic velike ho, ma me vs eho 

vs udy jen tr i auta, ale r ekl bych, ž e si nevedeme žase tak s patne . 

Bohuž el, dí ky tomuhle žrane ní  budu ne jaky  c as mimo a to žnamena  

o r idic e mí n . Ne co takove ho si nemu ž eme dovolit, to by na s polož ilo. 

Prokleta  smu la! Pra ve  když  se na m konec ne  podar ilo ulovit velkou 

rybu.“ 

 John (trval na tom, abych mu tak r í kal. Sa m me  žac al oslovovat 

Time) me  sežna mil s vybavení m i s be ž ny m chodem firmy. Abych 

byl upr í mny , jeho nabí dka me  la kala minutu od minuty ví c a ví c. 

Nikdy bych ner ekl, jak mi poslední ch pa r let jež de ní  chybe lo. 

 A tak jsem konec ne  pr ijal. Bude ža bava žase sednout ža volant,  

i když  jen na pa r ty dnu , než  bude John žnovu schopen pr evží t sve  

povinnosti. Budu mí t alespon  c as urovnat si mys lenky a vymyslet co 

s Annou a nas í m manž elství m. 

 Kdybych ve de l, co me  c eka , mož na  bych se tak nete s il. 
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Kapitola II. 
 

 Ponde lní  den se probudil do podmrac ene ho, des te m žma c ene ho 

jitra. Ví tr že severu s sebou pr inesl tmave  mraky a take  citelne  

ochlažení . Drobne  kapky rosy ste kaly po ste blech tra vy, žatí mco 

neusta le  poryvy ve tru c echraly želene  koberce pastvin jako ne jaky  

pr í boj mor e.  

 Venkovní  nepohoda ke mne  do pr í jemne  vytopene  Tatry 

nedoka žala proniknout. Vu ž du stojne  klic koval ža krutami male  

venkovske  silnic ky a perfektne  kopí roval její  žvlne ny  tere n. V ra diu 

pra ve  hra li ne jaky  souc asny  hit a ja  si jej, navždory chmurne mu 

poc así , radostne  pobrukoval. To ra no jsem se cí til uvolne ny  a 

s ťastny  jako už  dlouho ne. Starosti s manž elkou žu staly 

protentokra t vžadu daleko ža mnou. 

 Vžrostle  topoly lemují cí  krajnici na hle ustoupily otevr ene  krajine  

a ja  mohl poprve  spatr it venkovske  stavení  na okraji male  vesnic ky. 

Vrata byla dokor a n a tak jsem s na klaďa kem žajel až  na dvu r. Motor 

naposledy žklamane  s kytl a ja  vystoupil ven. Chlad do me  ihned 

žaryl sve  studene  dra py. 

 Sta l jsem pr ed ní žkou budovou s be ž ovou fasa dou a tr emi 

schu dky vedoucí mi k jediny m dver í m. Okna ždobily male  truhlí ky 

pr ete kají cí  ža plavou barevny ch kve tu . Jestliž e s lo o administrativní  

budovu, pak to na ní  nebylo na první  pohled žna t. 

 Vedle sta lo o trochu rožlehlejs í  stavení  ž betonu a ž eleža. Gara ž e, 

o tom nemohlo by t pochyb. Protilehlou stranu tvor ilo ne kolik 

patrovy ch pr í stavku , snad kdysi slouž í cí  jako chle vy a pr í ste nky pro 

dobytek. Jak mi požde ji r ekli, nyní  pr ebudovany ch na ubytovnu pro 
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žame stnance. Vs echny budovy obklopovaly dvu r že tr í  stran a 

tvor ily tak ž ptac í  perspektivy pí smeno U. 

„Co je ?“ houkl na me  odne kud mlady  muž sky  hlas. Ž vrat gara ž e 

vystoupila že stí nu postava od s mí ru umažane ho mladí ka. Mechanik 

nespustil oc i ž vožu. Vypadal, ž e ho ra d vidí . 

„Dobre  ra no, posí la  me  pan Weldmen….“ Když  uslys el, oc  jde, ma vl 

rukou k domu a žase žmižel v gara ž i. 

„Jde te ža Bee.“ 

 Asi jsem mu ža ví c nesta l. No, to nebyl žac a tek, jaky  bych si 

pr edstavoval. Ale co, bude leps í  poslechnout a jí t nahla sit pr í ježd. 

 Budovou procha žela u žka , s patne  osve tlena  chodba. Po strana ch 

ne kolikery dver e. Nama tkou jsem na ne ktere  žaklepal a žkusil kliku. 

Žavr eno. Co teď? Žežadu pr icha žel monoto nní , ostr e r ežavy  hluk. 

Be ž ela tam tiska rna. Pokrac oval jsem tedy da l ža žvukem pr í stroje. 

Dver e na konci chodby byly pootevr ene  a s kví rou prosví talo sve tlo 

ž prote js í ho okna. Nec ekane  žas te ka ní  me  pr ime lo kouknout dolu , 

kde dver mi prostrkoval hlavu maly , dlouhy mi chlupy žarostly  psí k.  

„Je tam ne kdo?!“ me kky  ž ensky  hlas prole tl dver mi. Vykroc il jsem. 

„Dobry  den, nerad rus í m, ale bylo otevr eno…“ 

„Ticho C erte!“ Pr í kaž psisko na chví li utis il a pr inutil na tr i kroky 

popobe hnout žpe t k panic ce. Pak vs ak žu stal C ert nerožhodne  sta t 

napu l otoc en ke dver í m, a co chví li alespon  žan afal. 

„…Jmenuji se Tim Ekrton a posí la  me  John Weldmen.“ Kouželna  

ve ta, ktera  mi me la otevr í t bra nu do nove ho sve ta. A ktera  napoprve  

tak žklamala. 

„To jste vy!“ Ostraž itost ve tva r i de vc ete ustoupila u sme vu. 

„Ví tejte, chci va m moc pode kovat ža to, ž e jste ta tu 

žachra nil.“ Podala mi malou, hebkou ruku s pr ekvapive  pevny m 

stiskem. Sta la proti mne  a se ža jmem si me  prohlí ž ela. Ude lal jsem 

to same . Mlada  ž ena ve ve ku necely ch pe tadvaceti let, s tí hla , 
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s jasny mi, ostr e r ežany mi konturami oblic eje, jiskr í cí ma oc ima a 

s blond, nakra tko str iž eny mi vlasy. Viditelne  odhadovala moji 

povahu i typ c love ka. Nas te stí  dos la k uspokojive mu ža ve ru, protož e 

me  požvala da l. 

„Promin te ten nepor a dek, ale poslední  dobou toho ma me 

opravdu mnoho.“ 

 Teprve teď jsem me l pr í lež itost por a dne  se rožhle dnout. 

Mí stnost nebyla velka . Proti dver í m bylo již  žmin ovane  okno, vlevo 

u ždi objemne  skr í ne , plne  du lež ity ch objedna vek a faktur. Pr ed 

nimi stu l pokryty  nekonec nou vrstvou papí ru , ktere  pomalu 

pr ekry valy kla vesnici poc í tac e. Vedle s a lek nedopite  studene  ka vy a 

u nohou otevr ena  skr í n ka s ulož eny mi s anony. Vpravo od okna pak 

setrva val v rohu vžrostly , osame ly  fí kus, bojují cí  o mí sto na ž ivot 

s huc í cí  bednou velke  tiska rny a kopí rky v jednom. Pr í stroj 

ustavic ne  chrlil dals í  ža sobu potis te ny ch papí ru . 

 Uprostr ed toho pak sta lo trochu ž mí ry vyvedene  de vc e. 

Evidentne  jsem ji žastihl uprostr ed ne jake  du lež ite  c innosti a svy m 

pr í chodem ji vyrus il ž koncentrace. Snaž ila se na me  soustr edit, ale 

mys lenky jí  jes te  sta le utí kaly k pu vodní  aktivite . 

„Mohu i ja  žna t vas e jme no?“ Na to upožorne ní  žru ž ove la jako 

pivon ka, ale žnovu už  se neomlouvala. 

„Vs ichni mi tady r í kají  Bee.“ 

 Da l s lo vs echno podle žabe hnuty ch konvencí . Nabí dla mi ka vu a 

chví li jsme si poví dali. Pr irožene  chte la ve de t vs e o Johnovu 

pr epadení , což  jsem jí  v kra tkosti vylí c il. Žnovu mi pode kovala a ja  si 

žac í nal pr ipadat jako podvodní k. 

 Oba s Johnem se ke mne  chovali jako k ne jake mu hrdinovi, ale 

tí m jsem rožhodne  nebyl. V dobe  pr epadení  mi strach vyha ne l 

barvu ž oblic eje a svažoval ruce i nohy. Ve skutec nosti to jedine  co 

jsem ude lal, bylo, ž e jsem vybe hl ž u krytu a hlasite  r val, doufaje 
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v efekt, ktery  se nas te stí  dostavil. Abych byl upr í mny , napr í s te  bych 

si rade ji podobny  ža ž itek us etr il. 

 Konveržaci pr erus il žvuk startují cí  Tatrovky. Bee okamž ite  

vybe hla na dvu r. Na sledoval jsem ji a žahle dl, jak konec na klaďa ku 

miží  v gara ž i. 

„Omlouva m se, jsem vu c i tomuhle vožu trochu pr ecitlive la .“ 

Uklidne na  Bee mi pr edstavila mlade ho muž e, co me  tak mile 

pr iví tal. Byl to Ron Ga leson.  

 Ron pocha žel ž Holandska, odkud odes el ve svy ch osmna cti 

letech. Jes te  chví li se pak potuloval po stare m kontinente , než  

nakonec neomylne  žamí r il do Anglie. Byl hubeny  a ve c ne  nabruc eny . 

Bee o ne m prohla sila, ž e když  ma  na ladu, pusu pry  nežavr e. Tvrdila, 

ž e ma  žlate  ruce a doka ž e spravit cokoliv, co ma  kola a motor. Podal 

jsem mu ruku. Ne co žahuc el a žase žmižel vžadu v gara ž i. Dnes asi 

na ladu neme l. 

 Dals í  c len ty mu tou dobou objí ž de l okolí  a rožva ž el jednotlive  

ža silky pro ru žne  firmy a podniky. Jmenoval se Dave Reesenstall, 

obsluhoval tranžit. Jak se uka žalo, kaž dy  v te hle firme  me l ne jaky  

svu j u kol a povinnosti. 

 Dave ježdil s velkou doda vkou a vožil palety, balí ky nebo tr eba 

kapely i s jejich na dobí c kem. Prakticky se od ra na nežastavil, a 

i když  jednotlive  polož ky nežnamenaly pr í lis  velky  vy de lek, 

v konec ne m u c tova ní  plnila Daveova doda vka podstatny  kus žisku 

cele  firmy. 

 Ron me l na starost vožovy  park spolec nosti. De lal mechanika a 

u drž ba r e. K tomu ježdil s tahac em, ktery  nebyl tak vytí ž eny , protož e 

žaka žkova  na pln  sesta vala vlastne  jen ž pr epravy str ední ch a 

te ž ky ch dí lu  pro dve  nedaleke  strojí renske  firmy a jednou ža me sí c 

ž pr evožu novy ch osobní ch automobilu . Ron tak mohl dokažovat sve  

ume ní  v monta ž ní  ja me . 
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 Pak tady byla Bee, dus e cele ho podniku. Starala se o chod firmy, 

koordinovala žaka žky, de lala dispec ink, vedla u c etnictví , 

uklidn ovala ve c ne  nespokojene ho Rona, var ila r idic u m ka vu a 

k tomu vs emu me la por a d na tva r i u sme v. 

 Žby val John a jeho na klaďa k žnac ky Tatra. O Johnovi jsem 

vlastne , navždory uda lostem, ve de l pome rne  ma lo. Byl majitelem a 

s e fem cele  firmy. Sjedna val obchody, komunikoval se ža kažní ky (po 

dobu jeho nepr í tomnosti padl tento nelehky  u kol na Bee) a ježdil 

s Tatrovkou.  

 Vu ž byl novy , a jak prohla sil i pome rne  drahy . Koupeny  pro 

firemní  u c ely sotva pr ed c trna cti dny. Nebyla to la ska na první  

pohled, ale sn atek ž rožumu. Spolehlivy  a celkem snadno 

opravitelny  stroj odne kud že str ední  Evropy. John s ní m absolvoval 

první  ostrou jí ždu pra ve  v onen nes ťastny  vec er, kdy dos lo 

k pr epadení .  

 Když  Bee vypra ve la o spla tka ch visí cí ch na na klaďa ku, byla na ní  

vide t u leva, s jakou si uve domovala, ž e je vu ž ope t v gara ž í ch. 

V bežpec í . Ac koliv to ner ekla, dos lo mi, ž e touto koupí  žadluž il John 

firmu ví c, než  by bylo ždra vo. 

„Mrží  me , ž e nema me ví c prostoru na sežna mení . Trochu na s 

dneska tlac í  c as. Jste si jisty , ž e to žvla dnete?“ pr erus ila Bee na hle 

monolog. Mluvila o jí žde , kterou mi domluvil John. U žkostna  ota žka 

jen potvrdila moji pr edchoží  domne nku.  

„Urc ite  ano.“ Skromnost nebyla na mí ste . Chte l jsem ope t 

usednout ža volant bura cejí cí  kra sky s vu ní  jemne  vyde lane  ku ž e a 

c iste ho c aloune ní . Jedna jí žda, i když  ža nepr í jemny ch okolností , 

stac ila k tomu, abych si vybavil dobu a ža ž itky da vno minule . Dobu, 

kdy jsme se stry cem bežstarostne  bra ždili da lnice evropsky ch 

i asijsky ch žemí .  
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