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MOTTO:
Beda lidem, kdyby peíze dokazaly mluvit.
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SETKÁNÍ U SOUDU
Marek Gros mel ve sve padesatce za sebou pestry zivot. Zacínal jako
mladeznicky funkcionar a v dobe normalizace „chopil prílezitost za pacesy“.
Udelal si VUML a jeho kariera vykazovala strmou krivku. Byl rozenym
recníkem, a kdyby nebylo roku 1989, pri jeho prirozene inteligenci by to
mozna dotahl na prvního tajemníka jedne strany.
Prevrat v listopadu 1989 ho nezaskocil. Z politickeho pracovníka se
preorientoval na „liberalního obchodníka“. Vyuzil svych bohatych konexi
v Rusku. Zacínal skromne. Jednou tydne letal do Ruska s nekolika kufry
nabitymi dzínovym oblecením. Po case obchodoval se vsím moznym.
S pracovními silami, informacemi, ríkalo se, ze i s drogami... Jiste je, ze za tri a
pul roku patril mezi nejbohatsí muze v republice. Teď stal pred soudem. Sli po
nem dlouho, ale nemohli se mu dostat na kobylku.
V soudní síni bylo dusne, nervozní ticho, ktere prerusilo strohe oznamení, ze
porota, ktera se radila o prípadu Marka Grose, se vrací s rozsudkem.
Marek Gros sedel uprostred svych pravníku. Hovoril s nimi klidne, jako by se
ho cely prípad netykal. Byl to zdravy, k tlousťce tíhnoucí muz. Tvare mel jako
vzdy hladce vyholene, na sobe dobre padnoucí oblek skoricove barvy. Ale jeho
ruka, ktera si neustale hrala s operadlem zidle, prozrazovala, ze jeho nitro
neodpovída klidu jeho tvare.
Soudce pokynul prísedícímu, aby precetl rozsudek. Nekolik desítek ocí ze
vsech stran soudní síne, zaplnene k zadusení, se prisalo k uredníkovym rtum.
Jedine Marek Gros na sobe nedal znat, ze ho zajíma, co bude cteno.
„Vinen!“ padlo jako vystrel do soudní síne.
Ozval se selest, ktery pripomínal vydechnutí nekolika desítek ust, pak rostoucí
sum, lomoz postrkovanych zidlí, sustot podrazek, nekolikere tlesknutí dlanemi,
pokousející se strhnout prítomne k aplausu, sepot lidí, kterí se snazili umlcet
nadsence, rozcileny hovor a hlas soudce, ktery vybízel ke klidu a poradku.
Vrava se smíchala se sumotem, zatímco soudce se ptal porotcu, je-li rozsudek
projevem jejich presvedcení o vine obzalovaneho.
„Ano,“ odpovídali.
Byl precten rozsudek. Salem se opet nesl sumot rozcileneho davu. I soudce se
zdal byt rozechven. Jedine Gros byl klidny. Pro ty, kterí si nevsimli jeho pravice,
ktera krecovite svírala operadlo zidle, jako by je chtel rozdrtit.
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Dva roky vezení, zaplacení vyloh soudu a pokuta pul milionu korun,“ rekl jeden
z pravníku, ktery se snazil napodobit chladnokrevnost sveho klienta. „Takovou
palku jsem vam predpovedel, pane Grosi. Mohlo to dopadnout mnohem hure.“
„Kdybych se od vas nenechal vyzdímat pomalu o pul milionu korun za
obhajobu, ze?“ zasmal se Gros.
Usmaly se vsak pouze jeho tvare, usta. Oci pritom vyslaly temny, szíravy pohled
k místu, kde navladní prijímal gratulace svych pomocníku a zastupcu
obcanskych organizací. Obhajci se chteli poradit o odvolaní a navrhnout kauci.
Soudce vyhlasil malou prestavku.
„Pujde-li to tak dale, tak konecne vymytíme v Praze zlocin,“ rekl jeden z muzu,
kterí se tlacili kolem vladního zalobce. Nemohl se k nemu dostat pred klubko
gratulantu. Obratil se proto k prosedivele dame, ktera take stala bezradne za
zady muzu, kterí se tlacili k navladnímu.
„To uz je tretí z pohlavaru podsvetí, ktere se podarilo na par roku vyradit
z aktivní cinnosti.“
Zena se na neho trpce usmala a rekla: „Ano, chtela jsem take navladnímu
gratulovat, ale zaroven mu ríci, ze je smutne, ze tito chlapíci mohou byt
souzeni za pouhy podvod, kdyz je vseobecne znamo, ze na jejich rukou lpí krev
jinych lidí.“
„Smutne to je, draha paní,“ rekl jiny, obryleny muz. „Ale prece jen je to lepsí nez
aby byli na svobode a pro vysmech poctivym lidem se projízdeli ve svych
luxusních automobilech. Snad víte, ze není snadne je usvedcit z vetsích
zlocinu.“
„Proc by to nebylo mozne?“ zeptala se trochu podrazdene zena. „Co je to za
spravedlnost! K cemu mame policii a soudy?
„Soudy a policie nemohou nic, kdyz s nimi nespolupracují obcane.“
„To, co povídate,“ rekl jiny muz, „je jen teorie. „Snad víte, co se deje, kdyz je
zatcen nektery z tech chlapíku. Jejich advokati predvolají k soudu tolik svedku,
kolik je soud ochoten vyslechnout a kterí odpr isahnou, ze obvineny nebyl na
míste cinu a nemohl de facto zadny zlocin spachat. Policie se marne shaní po
svedcích, kterí by dokazali opak. Prakticky neexistuje ochrana svedku a lide,
kterí by mohli svedcit proti gangsterovi, by se radeji nechali potrestat nez
svedcit proti zlocinci. Mohli by totiz prijít o zivot.“
„To je pekny poradek! Ať je tedy policie zavre.“
„To bych vas chtel videt, madam, na míste nektereho svedka. Kdybyste mela na
vybranou mezi potrestaním a odmítnutím svedectví ci pohrdaním soudem a
jistotou, ze vas gang, jakmile se objevíte na ulici, odstrelí nebo zatahne do
automobilu a vezmou vas na malou projízďku. Rad bych videl, co byste si
vybrala.“
„Konala bych svou obcanskou povinnost a rekla bych pravdu.“
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„To by byla asi poslední prílezitost, kdy byste mohla ríci pravdu. Postarali by se
o to kumpani uvezneneho.“
„Ale dríve to nebylo,“ namítla zena. „Kdyz se otevrely hranice...“
„Vazena paní,“ rekl muz. „Vrazdy, loupeze a dokonce unosy tady byly i pred
prevratem. Otevrení hranic ma mnoha pozitiva, ale musí se pocítat s tím, ze se
rozsírí i pole zlocinnosti. Zlocin se stal internacionalním. Ale nemuze za to jen
otevrení hranic. Na vine je vahavost pri prijímaní zakonu, ktere by zajisťovaly
prevenci proti zlocinu. Napríklad zakona o praní spinavych penez, drogach...
Nez jsme se rozhybali, tato vahavost dala do rukou nejodvaznejsích a
nejnebezpecnejsích zlocincu ohromne sumy penez. Díky jim mohli organizovat
svoje gangy, podplacet uredníky, zasahovat do cinnosti policie... snad i soudu,
najímat si nejzdatnejsí pravníky a umlcovat svedky... jeden stary policajt mi
rekl, ze podplatit se da skoro kazdy. Nekdo za par piv, jiny za nekolik milionu.
Vidina velkeho balíku penez je nejvetsí zkouskou charakteru. Zatím co se u nas
vaha s prosazením nekterych nutnych zakonu, zlocinecky zivel roste a tucní. A
proto, mila paní, pokud budou tak mnozí dobre smyslející lide podlehat
kratkozrakemu idealismu místo chladneho vypoctu rozumu a razantní
rozhodnosti, nemuzeme cekat napravu. Do te doby budeme muset byt vdecni
soudu, ktery zavíra gaunery alespon na nekolik let. Kdyz jim nemuzeme na
kuzi jinak.“
Sedovlasa dama se ironicky usmívala muzovym argumentum, ktery byl
ochoten s ní diskutovat. Pak rekla: „Mozna mate pravdu. Ano, na vine je spatne
vymahaní zakonu. Ale take urcita lhostejnost policie a mozna i soudcu.
Ocekavala jsem, ze za noveho rezimu se vezme vedení policie z rukou
politikaru a ze se bude postupovat proti zlocincum jedinou spravnou cestou.
Prímou! Ze budou tito zlocinci zatykani, souzeni a odsuzovani. Ne proto, ze
zustali vlade dluzni desatek ze sveho nezakonneho príjmu, ale za vrazdy,
distribuci drog a jine zlociny, ktere mají na svedomí. Debaty o humanite a
lidskych pravech nejsou v tomto prípade na míste.“
„Mila paní,“ rekl muz, „to byla debata na cely den. Jiste víte, jake jsou v policii
problemy. Aby se vse ze dne na den zlepsilo, tak by sefove policie museli delat
zazraky. Kdyz tuto problematiku pozorne sledujete, tak jiste uznate, ze vsechno
speje k lepsímu. Policie musí prichazet na to, ze se jim bude nadale vyplacet,
kdyz budou bojovat proti zlocincum, nez vedomky nebo nevedomky byt jejich
ochranci.“
Takove a podobne hovory byly vedeny na mnoha místech soudní síne, ale i na
chodbach soudu. Zatímco se vsude po soudcove odchodu takto debatovalo,
sedela v jedne ze zadních lavic mlada zena s napadny make upem. Byla dosti
nakladne a vystredne oblecena. Dlouhe nausnice jí spadaly pomalu na ramena,
na hrdle se jí trpytil kriklavy nahrdelník, její zapestí bylo obtezkano nekolika
naramky. Na prstech mela velke prsteny. Zpod klobouku se jí dralo houstí
napadne svetlych vlasu. I pod make upem bylo mozne poznat, ze tvar je
pobledla a její velke hnede oci, stísnene tezkymi, umele ztemnelymi rasami,
byla zacervenale. Dívka se dívala ke stolu pravníku, kde sedel sef gangsteru
Gros jako obraz elegance. Byl zamyslen. Jeden z pravníku hovoril se soudcem,
ktery se po chvilce oddechu vratil na svoje místo. Jednalo se o vysi kauce, na
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kterou by mohl byt Gros do odvolacího soudu propusten na svobodu.
Marek Gros se zadíval na muze hrmotne postavy, ktery po celou dobu z neho
nespoustel oci. Byl to sef Grosovy ochranky. Kvalifikaci na to mel více nez
dobrou. Behem peti let v cizí armade bojoval ve Vietnamu, Kambodzi, Angole...
Pred prevratem se vratil (nebo spíse uprchl) do nasí republiky a za sluzbu
v cizí armade dostal par roku vezení. Chybel mu rok do propustení na svobodu,
kdyz ho z vezení vysvobodila amnestie prezidenta republiky. Grosovi byl
doporucen a ten, kdyz se dovedel o jeho kvalifikaci, ho okamzite zamestnal.
Nove prijaty muz se jmenoval Artur Mlcoch. Asi pred tydnem se dostal
s jedním z advokatu do vezení na navstevu.
„Poslouchej, Marku,“ rekl mu tehdy tise. „Byt tebou, tak se nenechan tahat
pravníky k novym soudum. Vse nasvedcuje tomu, ze te dostanou na nejakou
prkotinu. Víc nez dva roky nedostanes. Nemelo by smysl, aby ses odvolaval.“
„Buď zticha!“ sykl Gros koutkem ust.
„Nebudu! Naslouzil jsem se ti dost. Staral jsem se o tvoji bezpecnost a teď mam
pravo do toho mluvit. Cím dríve si odsedís to, co ti ten prďola nasolí, tím dríve
to budes mít za sebou. A budes se moci vyrovnat s temi, kterí ti tento gulas
navarili.“
„Ríkam ti, abys byl zticha!“
„Uklidni se a poslouchej! Je jasne, ze te budou pravníci premlouvat, aby ses
odvolal. Kdyby necítili peníze, tak by te tak neradili, protoze by vedeli, ze by to
nemelo smysl. Kdyby to naparili flastr do dvou let, nikdo ti rozsudek neodpare.
Zadne odvolaní by nemelo smysl. A navíc by se v celem prípade mohlo dale
sťourat statní zastupitelství. Kdyz budes mít rozum, das si to, co by te staly
soudy, stranou a nastoupís trest hned. Az vyjdes z basy, budes mít balík do
zacatku. Jinak buhví jak to s tebou dopadne.''
„Cozpak ty vís, kolik mam ulito?“
„Vím toho hodne. Je mi jasne, ze poslední doba byla pro nas mizerií. Policejní
cmuchalove nam prekazili jeden kseft za druhym. Zvlaste obchod s topnymi
oleji. Vím take, ze peníze, ktere jsi investoval do podplacení, neprinesly to, co
jsi ocekaval. Statisíce stali advokati. Takze mas dve moznosti. Buď nacpat zbyle
peníze do chrtanu advokatum, nebo si jíst trest odsedet a mít neco bokem.“
A Markem Grosem to hralo, zdalo se, ze vybuchne. Ale pak se zamyslel a rekl:
„Mas pravdu, zatracene pravdu! Jenze... neríkas mi to jen proto, aby ti byl co
nejdríve z cesty a tys mohl opanovat nas podnik? Navíc se mi v poslední dobe
zdalo, ze nejak kroutís oci do strany, kde sedí moje Jana. Jestlize mi davas rady
kvuli ní, pak se muzes tesit, az vylezu. Budes první, koho necham sejmout. Ale
jinak jsi na to kapnul. Take jsem o tom premyslel. Jestlize vsechno dopadne tak,
jak predpokladame, peníze, ktere mi zbyvají, nestrcím advokatum. Jsou to
zraloci. Zustanes-li ty a vsichni hosi pri mne, budu moci i z chladku rídit nase
obchody a vydelame balík. Mame konexe a ty jsou víc nez peníze, protoze je
vydelavají.“
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Marel Gros se vytrhl ze vzpomínek. Soudce byl prekvapen, kdyz cerstve
odsouzeny odstrcil sveho hlavního advokata a pevnym hlasem rekl:
„Neposlouchejte ho, pane soudce. Nebudu se odvolavat. A take nebudu skladat
zadnou kauci.“
Soudce zvedl prekvapene hlavu.
„Co to znamena, pane Grosi?“ zeptal se. „Snad nejste ochoten hned nastoupit
trest?“
„Ano, pane soudce. Chci okamzite nastoupit trest.“
Advokati se dívali uzasle jeden n druheho a jejich tvare se vucihledne
prodluzovaly zklamaním. Lide v soudní síni utichli.
Navladní se spokojene usmal. V duchu si pomyslel: Toto je dalsí vítezství nasí
veci. Jeste se nestalo, aby se nektery z bossu podsvetí vzdal. Dokud nevycerpal
vsechny moznosti. I kdyby mel vydat poslední korunu na obhajobu, trebaze
videl marnost takovych kroku. Je videt, ze se nas boj blízí k cíli a ze se panum
gangsterum zacína v hlave svítat.
Na soudcuv pokyn nekolik strazcu obstoupilo Marka Grose a odvadeli ho ze
soudní síne. Na prahu se odsouzeny zastavil, rozhledl se po soudní síni,
pokynul hloucku svych stoupencu, kterí se za ním obraceli s uzaslymi zraky,
usklíbl se na sefa sve ochranky Artura Mlcocha a zadíval se na místo v pozadí
síne, kde v poslední lavici sedel jediny clovek. Dívka s napadne blond vlasy, ve
vystredním nakladnem oblecení a s vyraznym make upem. Jejich pohledy se na
chvíli setkaly. Dívcina ruka v rukavicce, v ktere drzela kapesnícek, mavla
neznatelnym pohybem k odvadenemu muzi. Pak se za ním zavrely dvere.
Mlada zena se chystala vstat, kdyz k ní pristoupila dívka temer stejne postavy,
ale jednoduseji a elegantneji oblecena. Dotkla se jejího ramene a septla jí
u sameho ucha:
„Jano.“
Oslovena se otocila a rekla: „ Petro! Ty jsi tady taky?“
„Po celou dobu soudu. Sedela jsem tamhle na druhe strane a davala jsem pozor,
abys mne nevidela.“
„Proc? Jsem tady jen jako divacka. Takove soudy me zajímají.“
„Kdybys nelhala, Jano! Myslís, ze jsem nevidela v casopisech clanky a fotky
s titulky: Blonďata kraska, ktera ceka v uzkostech na vysledek soudu s jejím
milencem Grosem?“
„To fotku udelal nejaky fotoreporter bez meho souhlasu a není na tom ani zblo
pravdy.“
„Proboha te prosím, proc lzes? Protoze jsem tvoje sestra? Vím to, co ví vsichni.
Ze jsi Grosova milenka. Coz jsi s ním nebyla vyfocena uz loni na nejakem
vecírku? Nehlede na to, ze jsem si dobre vsimla, kam ses dívala naposledy, kdyz
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ho odvadeli. Jak jsi mu pokynula na pozdrav. Dnesek ti snad vratí rozum.“
„Ja mam rozumu dost!“ odsekla Jana podrazdene a dodala: „Kdyby to byla
pravda, co na tom? Nemohu mít prítele? Budu teď mít dva roky, co bude Marek
sedet, od neho pokoj. To je vsechno.“
„Co budes delat? Krast nebo se producírovat na ulici?“
„Dej pokoj, Petro! Je o mne postarano. Chces-li mi delat spolecnici, jsi vítana.
Nez to zacalo s Markem smrdet, dobre mne zaopatril. Jen kdybych prodala
sperky, ktere na mne zavesil, mam na nekolik let vystarano. Tak co?“
„Mas na mysli tu bizuterii, kterou mas na sobe?
„Mluví z tebe zavist. To, co mam na sobe, není ani polovina. Nejlepsí kousky
mam v bankovním sejfu. Nemusís mít o mne starost.“
„Na mou dusi, jsem opravdu rada, ze je tomu tak,“ rekla smírlive Petra.
„Nebudeme tady stat, brzy by nas vyhnali. Pujdeme si nekam sednout. Dostala
jsem z toho vseho zízen.“
Za chvíli sedely v male kavarnicce. Daly si kavu a maly zakusek.
„Opravdu, Petro, nemusís mít o mne starost,“ rekla Jana. Z kabelky vyndala
zlate cigaretove pouzdro a rozhlízela se po obsluze.
„Mam hlad jako vlk. Dam si asi tri chlebícky.“
„Ty nedrzís linii?“ zeptala se udivene Jana.
„Proc? Pri sve praci se nabeham dost.“
„Porad pracujes jako novinarka?“
„Ano, navíc fotografuji. Ale vsechno delam na volne noze.“
Po techto slovech vytahla Petra zrcatko. Letmo zkontrolovala svuj vzhled. Byla
jako její sestra hezka, podobnost mezi obema byla zrejma. Její vlasy byly plave,
ale mely prirozeny odstín. Velke oci, stejne jako sestriny, se dívaly z bohatych
ras jasnym, ale na druhe strane take prísnym a zvídavym pohledem. Vedle ní se
zdaly oci Jany ocima velke, krasne loutky. Jana mela mala usta, ale její plne rty
zrale visne se zvedaly v koutcích ve svudny, drazdivy oblouk. Rty Petry byly
tencí, prosty smyslnosti, ale krasne formovane a upravene mene napadnym
odstínem ruze. I Petra byla nalícena, ale na rozdíl od sve sestry rafinovane,
nenapadne. Nejvíce se obe dívky podobaly postavami. Byly stejne vysoke,
stíhle.
„Ja, na rozdíl od tebe, si na linii davam pozor,“ rekla Jana. „Ale dnes si pri
prílezitosti naseho setkaní dopreji.“
Za chvíli se vznasel nad hlavami obou dívek oblak cigaretoveho koure. Petra se
naklonila k Jane a tise rekla: „Budes na sveho gangstera cekat, anebo se
zachovas rozumne a zpretrhas s tou bandou vsechny svazky? Teď s tebou

10

mluvím jako mladsí a rozumnejsí sestra. Vzpomínas si, ze nas otec ríkal, ze
mam více rozumu nez ty?“
„Teď ti neco reknu ja. Jako starsí a nerozumna sestra. Mam Marka rada. Ale ne
tak, abych si dala nohu za krk, protoze mi ho na dva roky zavreli. Mam ho rada
hlavne proto, ze byl na mne hodny. Co jsem s ním uzila, o tom nemuzes mít
potuchy. Vecírky pri sampanskem a dzezu, vyjízďky do nejdrazsích hotelu,
toalety, sperky, loze v opere a divadlech, dostihy... A nejen u nas. Vyjízdeli jsme
i do Vídne a Berlína. Az uvidís auto, ktere mi daroval! Cervene Audi kabriolet.
Co ty o tom muzes vedet?“
„A taky bych nechtela. Protoze bych pri tom vsem musela myslet na to, jakym
zpusobem byly na to vsechno vydelany peníze. Nehlede na to, ze ať bych byla
kdykoliv, stale bych se obavala, ze mi najednou zacnou kolem usi letat kulky a
muj milacek mi padne k noham provrtany olovem. Nebo ze pri tom take jednu
slíznu.“
„Na neco takoveho jsem nemyslela.“
„Mne by to strasilo porad. Nebo bych mel strach, ze jeden den nad ranem si pro
meho milacka prijdou a ja pak budu cekat, kolik roku mu nadelí. Nebo ze mu
jednou prebehne pres cestu jine kuratko, za kterym se pustí. A kdyz se ozvu, ze
me vykope bez ceremonií ze dverí, anebo kyvne na nektereho ze svych
poskoku, aby mne vzal na projízďku a vyklopil me nekde v príkopu s kulkou
v srdícku. Aby to nebolelo.“
„Mlc, prosím te! Marek takovy není. Neznas ho a tak o nem nemuzes takto
mluvit.“
„Vsichni gangsteri jsou takoví. Pouze zaslepenym holkam jako jsi ty a
blaznivym klukum se jeví jako hrdinove. Ve skutecnosti to jsou bandite, kterí
jsou schopni vseho na svete.“
„To jsi nekde vycetla. Marek je docela jiny, mohu ti o tom podat dukaz. Teď ti to
mohu ríci, kdyz je Tepler -jediny, ktereho Marek uznaval za sveho sefa- mimo
hru. Pred zakonem uprchl do ciziny. To budes vyvalovat oci, ty mravokarce!
Kdyby byl Marek takovy, jak tvrdís, byli bychom se docetli, ze Oldrich Kolínsky,
nas otec, byl nalezen nekde s kulkou v cele.“
„Jak vís, ze se s ním neco takoveho nestalo? Mas o nem nejakou zpravu od te
doby, co zmizel?“
Jana se kolem sebe rozhledla. Pak se naklonila nad stul a rekla:
„Nemam, ale vím, ze projízďka, na kterou ho vzali, skoncila uplne jinak.“
„Tak on byl prece jen vzat...“
„Ano, ale jsem si jista, ze dnes nekde kourí svuj doutnícek a pije svoji sklenicku
vína, cte oblíbene noviny a tesí se, ze se vzduch brzy vycistí natolik, aby se
mohl bez obav vratit.“
„Ty si myslís, ze nas tatínek je zivy? Proc jsi mi o tom nic nerekla?“
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„Cozpak jsem mohla. Dokud byl Tepler u vesla, jediní, co bylo mozne delat bylo
mlcet jako hrob. Nehlede na to, ze jsem te tri roky nevidela. Mozna, ze bych to
dnes nic nerekla, kdybys mne sama nedonutila k tomu, abych ti dokazala, ze
Marek není takovy, za jakeho ho mas.“
„Jano, povídej, co vís! Co se stalo s tatínkem? Najednou zmizel, jako by se pod
ním slehla zem. Poslední roky jsme ho sice moc nevidely... Od te doby, co se
povesil na krk te sarlatance... Ale byla to nase vina, ze jsme se s ním rozesly ve
zlem. Prece jen je to nas otec.“
„Na to jsem take myslela, kdyz jsem se dovedela, ze ho Marek kvuli mne
zachraní. Reknu ti, jak to bylo.“
Jana se kolem sebe rozhledla a pak pokracovala: ,,Nas otec si zaobchodoval
s gangem. Koupil s nekolika spekulanty velkou zasilku lehkeho topneho oleje a
myslel si, ze vydela naraz velkou hromadu petitisícovek. Snad do toho dal
vsechny peníze, ktere mel. Nekterym lidem se takova spekulace povedla a to
ho svedlo. Jeho partnery byli Teplerovi lide. Naklad byl nekde u Hradce Kralove
zastaven a „prebran“ jinym gangem, asi Smidtovym. Na naseho otce padlo
podezrení, ze prozradil, kudy bude naklad prevazen. Ani Smidtovi lide se
neradovali ze zisku. Pred Ostravou byli zatceni, ale topny olej zahadne zmizel.
Jak jsem ríkala, podezrely byl nas otec. V gangu se nevysetruje, nevyslychají se
svedci ani podezrely. Tepler rekl: ‚Projízďka!‘ Jiste vís, co to znamena. Na stestí
mel rozsudek provest Marek, ktery vedel, ze Oldrich Kolínsky je muj otec.“
Jak to mohl vedet, prosím te?“
„Jak ses dovedela o mne, ze jsem s Markem?“ odpovedela Jana otazkou.
„Uz jsem ti rekla, ze jsem videla tvoji fotku, kdyz jsi s ním byla na nejakem
vecírku. Bylo to v dobe, kdy z neho noviny delaly pomalu hrdinu,
prukopnickeho podnikatele a otiskovaly jeho fotografii casteji nez hlavy statu.
Poznala jsem te. Mam ten vystrizek schovany.“
Jana se zasmala a pak rekla: „To je pravda. Marek je mazany. Predstavoval me
pod jinym jmenem a tvrdil, ze jsem Nemka. Ale mezi ctyrma ocima mi ríkal:
‚Moje ceska kocicko! Odbarvení vlasu byl jeho napad. Ovsem nemohla jsem se
zmenit natolik, abys mne nepoznala stejne jako otec. Prisel mi hned ríci, abych
si s Markem nic nezacínala. Ten pri nasí rozmluve prítomen a hrozne se
s tatínkem pohadal. Prohlasila jsem, ze to, co delam, delam z vlastní vule a aby
nas nechal na pokoji. Otec odesel, ale pred svym odchodem rekl Markovi, ze
doufa, ze prijdu brzy k rozumu. Mluvil zrovna jako ty. Marek se potom na
tatínka hneval. Ale kdyz se dovedel, ze je s ním zle, pomohl mu.“
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