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Be da lidem, kdyby peí ze doka zaly mluvit. 
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SETKÁNÍ U SOUDU 

 

Marek Gros me l ve sve  padesa tce za sebou pestry  z ivot. Zac í nal jako 
mla dez nicky  funkciona r  a v dobe  normalizace „chopil pr í lez itost za pac esy“. 
Ude lal si VUML a jeho karie ra vykazovala strmou kr ivku. Byl rozeny m 
r ec ní kem, a kdyby nebylo roku 1989, pr i jeho pr irozene  inteligenci by to 
moz na  dota hl na první ho tajemní ka jedne  strany. 

Pr evrat v listopadu 1989 ho nezaskoc il. Z politicke ho pracovní ka se 
pr eorientoval na „libera lní ho obchodní ka“. Vyuz il svy ch bohaty ch konexi 
v Rusku. Zac í nal skromne . Jednou ty dne  le tal do Ruska s ne kolika kufry 
nabity mi dz í novy m oblec ení m. Po c ase obchodoval se vs í m moz ny m. 
S pracovní mi silami, informacemi, r í kalo se, z e i s drogami... Jiste  je, z e za tr i a 
pu l roku patr il mezi nejbohats í  muz e v republice. Teď sta l pr ed soudem. S li po 
ne m dlouho, ale nemohli se mu dostat na kobylku. 

V soudní  sí ni bylo dusne , nervo zní  ticho, ktere  pr erus ilo strohe  ozna mení , z e 
porota, ktera  se radila o pr í padu Marka Grose, se vrací  s rozsudkem. 

Marek Gros sede l uprostr ed svy ch pra vní ku . Hovor il s nimi klidne , jako by se 
ho cely  pr í pad nety kal. Byl to zdravy , k tlous ťce tí hnoucí  muz . Tva r e me l jako 
vz dy hladce vyholene , na sobe  dobr e padnoucí  oblek skor icove  barvy. Ale jeho 
ruka, ktera  si neusta le hra la s ope radlem z idle, prozrazovala, z e jeho nitro 
neodpoví da  klidu jeho tva r e. 

Soudce pokynul pr í sedí cí mu, aby pr ec etl rozsudek. Ne kolik desí tek oc í  ze 
vs ech stran soudní  sí ne , zaplne ne  k zadus ení , se pr isa lo k u r ední kovy m rtu m. 
Jedine  Marek Gros na sobe  nedal zna t, z e ho zají ma , co bude c teno. 

„Vinen!“ padlo jako vy str el do soudní  sí ne . 

Ozval se s elest, ktery  pr ipomí nal vydechnutí  ne kolika desí tek u st, pak rostoucí  
s um, lomoz postrkovany ch z idlí , s ustot podra z ek, ne kolikere  tlesknutí  dlane mi, 
pokous ejí cí  se strhnout pr í tomne  k aplausu, s epot lidí , kter í  se snaz ili umlc et 
nads ence, rozc ileny  hovor a hlas soudce, ktery  vybí zel ke klidu a por a dku. 
Vr ava se smí chala se s umotem, zatí mco soudce se ptal porotcu , je-li rozsudek 
projevem jejich pr esve dc ení  o vine  obz alovane ho. 

„Ano,“ odpoví dali. 

Byl pr ec ten rozsudek. Sa lem se ope t nesl s umot rozc ilene ho davu. I soudce se 
zda l by t rozechve n. Jedine  Gros byl klidny . Pro ty, kter í  si nevs imli jeho pravice, 
ktera  kr ec ovite  sví rala ope radlo z idle, jako by je chte l rozdrtit. 



 

6 

 

Dva roky ve zení , zaplacení  vy loh soudu a pokuta pu l milionu  korun,“ r ekl jeden 
z pra vní ku , ktery  se snaz il napodobit chladnokrevnost sve ho klienta. „Takovou 
pa lku jsem va m pr edpove de l, pane Grosi. Mohlo to dopadnout mnohem hu r e.“ 

„Kdybych se od va s nenechal vyz dí mat pomalu o pu l milionu  korun za 
obhajobu, z e?“ zasma l se Gros. 

Usma ly se vs ak pouze jeho tva r e, u sta. Oc i pr itom vyslaly temny , sz í ravy  pohled 
k mí stu, kde na vladní  pr ijí mal gratulace svy ch pomocní ku  a za stupcu  
obc ansky ch organizací . Obha jci se chte li poradit o odvola ní  a navrhnout kauci. 
Soudce vyhla sil malou pr esta vku. 

„Pu jde-li to tak da le, tak konec ne  vymy tí me v Praze zloc in,“ r ekl jeden z muz u , 
kter í  se tlac ili kolem vla dní ho z alobce. Nemohl se k ne mu dostat pr ed klubko 
gratulantu . Obra til se proto k pros edive le  da me , ktera  take  sta la bezradne  za 
za dy muz u , kter í  se tlac ili k na vladní mu. 

„To uz  je tr etí  z pohlava ru  podsve tí , ktere  se podar ilo na pa r roku  vyr adit 
z aktivní  c innosti.“ 

Z ena se na ne ho trpce usma la a r ekla: „Ano, chte la jsem take  na vladní mu 
gratulovat, ale za roven  mu r í ci, z e je smutne , z e tito chlapí ci mohou by t 
souzeni za pouhy  podvod, kdyz  je vs eobecne  zna mo, z e na jejich rukou lpí  krev 
jiny ch lidí .“ 

„Smutne  to je, draha  paní ,“ r ekl jiny , obry leny  muz . „Ale pr ece jen je to leps í  nez  
aby byli na svobode  a pro vy sme ch poctivy m lidem se projí z de li ve svy ch 
luxusní ch automobilech. Snad ví te, z e není  snadne  je usve dc it z  ve ts í ch 
zloc inu .“ 

„Proc  by to nebylo moz ne ?“ zeptala se trochu podra z de ne  z ena. „Co je to za 
spravedlnost! K c emu ma me policii a soudy? 

„Soudy a policie nemohou nic, kdyz  s nimi nespolupracují  obc ane .“ 

„To, co poví da te,“ r ekl jiny  muz , „je jen teorie. „Snad ví te, co se de je, kdyz  je 
zatc en ne ktery  z te ch chlapí ku . Jejich advoka ti pr edvolají  k soudu tolik sve dku , 
kolik je soud ochoten vyslechnout a kter í  odpr isa hnou, z e obvine ny  nebyl na 
mí ste  c inu a nemohl de facto z a dny  zloc in spa chat. Policie se marne  sha ní  po 
sve dcí ch, kter í  by doka zali opak. Prakticky neexistuje ochrana sve dku  a lide , 
kter í  by mohli sve dc it proti gangsterovi, by se rade ji nechali potrestat nez  
sve dc it proti zloc inci. Mohli by totiz  pr ijí t o z ivot.“ 

„To je pe kny  por a dek! Ať je tedy policie zavr e.“ 

„To bych va s chte l vide t, madam, na mí ste  ne ktere ho sve dka. Kdybyste me la na 
vybranou mezi potresta ní m a odmí tnutí m sve dectví  c i pohrda ní m soudem a 
jistotou, z e va s gang, jakmile se objeví te na ulici, odstr elí  nebo zata hne do 
automobilu a vezmou va s na malou projí z ďku. Ra d bych vide l, co byste si 
vybrala.“ 

„Konala bych svou obc anskou povinnost a r ekla bych pravdu.“ 



 

7 

 

„To by byla asi poslední  pr í lez itost, kdy byste mohla r í ci pravdu. Postarali by se 
o to kumpa ni uve zne ne ho.“ 

„Ale dr í ve to nebylo,“ namí tla z ena. „Kdyz  se otevr ely hranice...“ 

„Va z ena  paní ,“ r ekl muz . „Vraz dy, loupez e a dokonce u nosy tady byly i  pr ed 
pr evratem. Otevr ení  hranic ma  mnoha  pozitiva, ale musí  se poc í tat s tí m, z e se 
rozs í r í  i pole zloc innosti. Zloc in se stal internaciona lní m. Ale nemu z e za to jen 
otevr ení  hranic. Na vine  je va havost pr i pr ijí ma ní  za konu , ktere  by zajis ťovaly 
prevenci proti zloc inu. Napr í klad za kona o praní  s pinavy ch pene z, droga ch... 
Nez  jsme se rozhy bali, tato va havost dala do rukou nejodva z ne js í ch a 
nejnebezpec ne js í ch zloc incu  ohromne  sumy pene z. Dí ky jim mohli organizovat 
svoje gangy, podpla cet u r ední ky, zasahovat do c innosti policie... snad i soudu , 
nají mat si nejzdatne js í  pra vní ky a umlc ovat sve dky...    jeden stary  policajt mi  
r ekl, z e podplatit se da  skoro  kaz dy . Ne kdo za pa r piv, jiny  za ne kolik milionu . 
Vidina velke ho balí ku pene z je nejve ts í  zkous kou charakteru. Zatí m co se u na s 
va ha  s prosazení m ne ktery ch nutny ch za konu , zloc inecky  z ivel roste a tuc ní . A 
proto, mila  paní , pokud budou tak mnozí  dobr e smy s lejí cí  lide  podle hat 
kra tkozrake mu idealismu mí sto chladne ho vy poc tu rozumu a razantní  
rozhodnosti, nemu z eme c ekat na pravu. Do te  doby budeme muset by t vde c ni 
soudu, ktery  zaví ra  gaunery alespon  na ne kolik let. Kdyz  jim nemu z eme na 
ku z i jinak.“ 

S edovlasa  da ma se ironicky usmí vala muz ovy m argumentu m, ktery  byl 
ochoten s ní  diskutovat. Pak r ekla: „Moz na  ma te pravdu. Ano, na vine  je s patne  
vyma ha ní  za konu . Ale take  urc ita  lhostejnost policie a moz na  i soudcu . 
Oc eka vala jsem, z e za nove ho rez imu se vezme vedení  policie z rukou 
politika r u  a z e se bude postupovat proti zloc incu m jedinou spra vnou cestou. 
Pr í mou! Z e budou tito zloc inci zaty ka ni, souzeni a odsuzova ni. Ne proto, z e 
zu stali vla de  dluz ni desa tek ze sve ho neza konne ho pr í jmu, ale za vraz dy, 
distribuci drog a jine  zloc iny, ktere  mají  na sve domí . Debaty o humanite  a 
lidsky ch pra vech nejsou v tomto pr í pade  na mí ste .“ 

„Mila  paní ,“ r ekl muz , „to byla debata na cely  den. Jiste  ví te, jake  jsou v policii 
proble my. Aby se vs e ze dne na den zleps ilo, tak by s e fove  policie museli de lat 
za zraky. Kdyz  tuto problematiku pozorne  sledujete, tak jiste  uzna te, z e vs echno 
spe je k leps í mu. Policie musí  pr icha zet na to, z e se jim bude nada le vypla cet, 
kdyz  budou bojovat proti zloc incu m, nez  ve domky nebo neve domky by t jejich 
ochra nci.“ 

Takove  a podobne  hovory byly vedeny na mnoha mí stech soudní  sí ne , ale i na 
chodba ch soudu. Zatí mco se vs ude po soudcove  odchodu takto debatovalo, 
sede la v jedne  ze zadní ch lavic mlada  z ena s na padny  make upem. Byla dosti 
na kladne  a vy str edne  oblec ena. Dlouhe  na us nice jí  spadaly pomalu na ramena, 
na hrdle se jí  tr pytil kr iklavy  na hrdelní k, její  za pe stí  bylo obte z ka no ne kolika 
na ramky. Na prstech me la velke  prsteny. Zpod klobouku se jí  dralo hous tí  
na padne  sve tly ch vlasu . I pod make upem bylo moz ne  poznat, z e tva r  je 
pobledla  a její  velke  hne de  oc i, stí sne ne  te z ky mi, ume le ztemne ly mi r asami, 
byla zac ervenale . Dí vka se dí vala ke stolu pra vní ku , kde sede l s e f gangsteru  
Gros jako obraz elegance. Byl zamys len. Jeden z pra vní ku  hovor il se soudcem, 
ktery  se po chvilce oddechu vra til na svoje mí sto. Jednalo se o vy s i kauce, na 
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kterou by mohl by t Gros do odvolací ho soudu propus te n na svobodu. 

Marek Gros se zadí val na muz e hr motne  postavy, ktery  po celou dobu z ne ho 
nespous te l oc i. Byl to s e f Grosovy ochranky. Kvalifikaci na to me l ví ce nez  
dobrou. Be hem pe ti let v cizí  arma de  bojoval ve Vietnamu, Kambodz i, Angole... 
Pr ed pr evratem se vra til (nebo spí s e uprchl) do nas í  republiky a za sluz bu 
v cizí  arma de  dostal pa r roku  ve zení . Chybe l mu rok do propus te ní  na svobodu, 
kdyz  ho z ve zení  vysvobodila amnestie prezidenta republiky. Grosovi byl 
doporuc en a ten, kdyz  se dove de l o jeho kvalifikaci, ho okamz ite  zame stnal. 
Nove  pr ijaty  muz  se jmenoval Artur Mlc och. Asi pr ed ty dnem se dostal 
s jední m z advoka tu  do ve zení  na na vs te vu. 

„Poslouchej, Marku,“ r ekl mu tehdy tis e. „By t tebou, tak se nenecha n tahat 
pra vní ky k novy m soudu m. Vs e nasve dc uje tomu, z e te  dostanou na ne jakou 
prkotinu. Ví c ne z  dva roky nedostanes . Neme lo by smysl, aby ses odvola val.“ 

„Buď zticha!“ sykl Gros koutkem u st. 

„Nebudu! Naslouz il jsem se ti dost. Staral jsem se o tvoji bezpec nost a teď ma m 
pra vo do toho mluvit. C í m dr í ve si odsedí s  to, co ti ten prďola nasolí , tí m dr í ve 
to budes  mí t za sebou. A budes  se moci vyrovnat s te mi, kter í  ti tento gula s  
navar ili.“ 

„R í ka m ti, abys byl zticha!“ 

„Uklidni se a poslouchej! Je jasne , z e te  budou pra vní ci pr emlouvat, aby ses 
odvolal. Kdyby necí tili pení ze, tak by te  tak neradili, protoz e by ve de li, z e by to 
neme lo smysl. Kdyby to napar ili flastr do dvou let, nikdo ti rozsudek neodpa r e. 
Z a dne  odvola ní  by neme lo smysl. A naví c by se v cele m pr í pade  mohlo da le 
s ťourat sta tní  zastupitelství . Kdyz  budes  mí t rozum, da s  si to, co by te  sta ly 
soudy, stranou a nastoupí s  trest hned. Az  vyjdes  z basy, budes  mí t balí k do 
zac a tku. Jinak bu hví  jak to s tebou dopadne.'' 

„Coz pak ty ví s , kolik ma m ulito?“ 

„Ví m toho hodne . Je mi jasne , z e poslední  doba byla pro na s mize rií . Policejní  
c muchalove  na m pr ekazili jeden ks eft za druhy m. Zvla s te  obchod s topny mi 
oleji. Ví m take , z e pení ze, ktere  jsi investoval do podpla cení , nepr inesly to, co 
jsi oc eka val. Statisí ce sta li advoka ti. Takz e ma s  dve  moz nosti. Buď nacpat zbyle  
pení ze do chr ta nu advoka tu m, nebo si jí st trest odsede t a mí t ne co bokem.“ 

A Markem Grosem to hra lo, zda lo se, z e vybuchne. Ale pak se zamyslel a r ekl: 
„Ma s  pravdu, zatracene  pravdu! Jenz e... ner í ka s  mi to jen proto, aby ti byl co 
nejdr í ve z cesty a tys mohl opanovat na s  podnik? Naví c se mi v poslední  dobe  
zda lo, z e ne jak kroutí s  oc i do strany, kde sedí  moje Jana. Jestliz e mi da va s  rady 
kvu li ní , pak se mu z es  te s it, az  vylezu. Budes  první , koho necha m sejmout. Ale 
jinak jsi na to ka pnul. Take  jsem o tom pr emy s lel. Jestliz e vs echno dopadne tak, 
jak pr edpokla da me, pení ze, ktere  mi zby vají , nestrc í m advoka tu m. Jsou to 
z raloci. Zu stanes -li ty a vs ichni hos i pr i mne , budu moci i z chla dku r í dit nas e 
obchody a vyde la me balí k. Ma me konexe a ty jsou ví c nez  pení ze, protoz e je 
vyde la vají .“ 
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Marel Gros se vytrhl ze vzpomí nek. Soudce byl pr ekvapen, kdyz  c erstve  
odsouzeny  odstrc il sve ho hlavní ho advoka ta a pevny m hlasem r ekl: 
„Neposlouchejte ho, pane soudce. Nebudu se odvola vat. A take  nebudu skla dat 
z a dnou kauci.“ 

Soudce zvedl pr ekvapene  hlavu. 

„Co to znamena , pane Grosi?“ zeptal se. „Snad nejste ochoten hned nastoupit 
trest?“ 

„Ano, pane soudce. Chci okamz ite  nastoupit trest.“ 

Advoka ti se dí vali uz asle jeden n druhe ho a jejich tva r e se vu c ihledne  
prodluz ovaly zklama ní m. Lide  v soudní  sí ni utichli. 

Na vladní  se spokojene  usma l. V duchu si pomyslel: Toto je dals í  ví te zství  nas í  
ve ci. Jes te  se nestalo, aby se ne ktery  z bossu  podsve tí  vzdal. Dokud nevyc erpal 
vs echny moz nosti. I kdyby me l vydat poslední  korunu na obhajobu, tr ebaz e 
vide l marnost takovy ch kroku . Je vide t, z e se na s  boj blí z í  k cí li a z e se pa nu m 
gangsteru m zac í na  v hlave  sví tat. 

Na soudcu v pokyn ne kolik stra z cu  obstoupilo Marka Grose a odva de li ho ze 
soudní  sí ne . Na prahu se odsouzeny  zastavil, rozhle dl se po soudní  sí ni, 
pokynul hlouc ku svy ch stoupencu , kter í  se za ní m obraceli s uz asly mi zraky, 
us klí bl se na s e fa sve  ochranky Artura Mlc ocha a zadí val se na mí sto v pozadí  
sí ne , kde v poslední  lavici sede l jediny  c love k. Dí vka s na padne  blond vlasy, ve 
vy str ední m na kladne m oblec ení  a s vy razny m make upem. Jejich pohledy se na 
chví li setkaly. Dí vc ina ruka v rukavic ce, v ktere  drz ela kapesní c ek, ma vla 
neznatelny m pohybem k odva de ne mu muz i. Pak se za ní m zavr ely dver e. 

Mlada  z ena se chystala vsta t, kdyz  k ní  pr istoupila dí vka te me r  stejne  postavy, 
ale jednodus eji a elegantne ji oblec ena . Dotkla se její ho ramene a s eptla jí  
u same ho ucha: 

„Jano.“ 

Oslovena  se otoc ila a r ekla: „ Petro! Ty jsi tady taky?“ 

„Po celou dobu soudu. Sede la jsem tamhle na druhe  strane  a da vala jsem pozor, 
abys mne nevide la.“ 

„Proc ? Jsem tady jen jako divac ka. Takove  soudy me  zají mají .“  

„Kdybys nelhala, Jano! Myslí s , z e jsem nevide la v c asopisech c la nky a fotky 
s titulky: Blonďata  kra ska, ktera  c eka  v u zkostech na vy sledek soudu s její m 
milencem Grosem?“ 

„To fotku ude lal ne jaky  fotoreporte r bez me ho souhlasu a není  na tom ani zblo 
pravdy.“ 

„Proboha te  prosí m, proc  lz es ? Protoz e jsem tvoje sestra? Ví m to, co ví  vs ichni. 
Z e jsi Grosova milenka. Coz  jsi s ní m nebyla vyfocena uz  loni na ne jake m 
vec í rku? Nehlede  na to, z e jsem si dobr e vs imla, kam ses dí vala naposledy, kdyz  
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ho odva de li. Jak jsi mu pokynula na pozdrav. Dnes ek ti snad vra tí  rozum.“ 

„Ja  ma m rozumu dost!“ odsekla Jana podra z de ne  a dodala: „Kdyby to byla 
pravda, co na tom? Nemohu mí t pr í tele? Budu teď mí t dva roky, co bude Marek 
sede t, od ne ho pokoj. To je vs echno.“ 

„Co budes  de lat? Kra st nebo se producí rovat na ulici?“ 

„Dej pokoj, Petro! Je o mne postara no. Chces -li mi de lat spolec nici, jsi ví ta na. 
Nez  to zac alo s Markem smrde t, dobr e mne zaopatr il. Jen kdybych prodala 
s perky, ktere  na mne zave sil, ma m na ne kolik let vystara no. Tak co?“ 

„Ma s  na mysli tu biz uterii, kterou ma s  na sobe ? 

„Mluví  z tebe za vist. To, co ma m na sobe , není  ani polovina. Nejleps í  kousky 
ma m v bankovní m sejfu. Nemusí s  mí t o mne starost.“ 

„Na mou dus i, jsem opravdu ra da, z e je tomu tak,“ r ekla smí r live  Petra. 
„Nebudeme tady sta t, brzy by na s vyhnali. Pu jdeme si ne kam sednout. Dostala 
jsem z toho vs eho z í zen .“ 

Za chví li sede ly v male  kava rnic ce. Daly si ka vu a maly  za kusek. 

„Opravdu, Petro, nemusí s  mí t o mne starost,“ r ekla Jana. Z kabelky vyndala 
zlate  cigaretove  pouzdro a rozhlí z ela se po obsluze. 

„Ma m hlad jako vlk. Da m si asi tr i chlebí c ky.“ 

„Ty nedrz í s  linii?“ zeptala se udivene  Jana. 

„Proc ? Pr i sve  pra ci se nabe ha m dost.“ 

„Por a d pracujes  jako novina r ka?“ 

„Ano, naví c fotografuji. Ale vs echno de la m na volne  noze.“ 

Po te chto slovech vyta hla Petra zrca tko. Letmo zkontrolovala svu j vzhled. Byla 
jako její  sestra hezka , podobnost mezi obe ma byla zr ejma . Její  vlasy byly plave , 
ale me ly pr irozeny  odstí n. Velke  oc i, stejne  jako sestr iny, se dí valy z bohaty ch 
r as jasny m, ale na druhe  strane  take  pr í sny m a zví davy m pohledem. Vedle ní  se 
zda ly oc i Jany oc ima velke , kra sne  loutky. Jana me la mala  u sta, ale její  plne  rty 
zrale  vis ne  se zvedaly v koutcí ch ve svu dny , dra z divy  oblouk. Rty Petry byly 
tenc í , prosty smyslnosti, ale kra sne  formovane  a upravene  me ne  na padny m 
odstí nem ru z e. I Petra byla nalí c ena , ale na rozdí l od sve  sestry rafinovane , 
nena padne . Nejví ce se obe  dí vky podobaly postavami. Byly stejne  vysoke , 
s tí hle . 

„Ja , na rozdí l od tebe, si na linii da va m pozor,“ r ekla Jana.  „Ale dnes si pr i 
pr í lez itosti nas eho setka ní  dopr eji.“ 

Za chví li se vzna s el nad hlavami obou dí vek oblak cigaretove ho kour e. Petra se 
naklonila k Jane  a tis e r ekla: „Budes  na sve ho gangstera c ekat, anebo se 
zachova s  rozumne  a zpr etrha s  s tou bandou vs echny svazky? Teď s tebou 
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mluví m jako mlads í  a rozumne js í  sestra. Vzpomí na s  si, z e na s  otec r í kal, z e 
ma m ví ce rozumu nez  ty?“ 

„Teď ti ne co r eknu ja . Jako stars í  a nerozumna  sestra. Ma m Marka ra da. Ale ne 
tak, abych si dala nohu za krk, protoz e mi ho na dva roky zavr eli. Ma m ho ra da 
hlavne  proto, z e byl na mne hodny . Co jsem s ní m uz ila, o tom nemu z es  mí t 
potuchy. Vec í rky pr i s ampan ske m a dz ezu, vyjí z ďky do nejdraz s í ch hotelu , 
toalety, s perky, lo z e v oper e a divadlech, dostihy... A nejen u na s. Vyjí z de li jsme 
i do Ví dne  a Berlí na. Az  uvidí s  auto, ktere  mi daroval! C ervene  Audi kabriolet. 
Co ty o tom mu z es  ve de t?“ 

„A taky bych nechte la. Protoz e bych pr i tom vs em musela myslet na to, jaky m 
zpu sobem byly na to vs echno vyde la ny pení ze. Nehlede  na to, z e ať bych byla 
kdykoliv, sta le bych se oba vala, z e mi najednou zac nou kolem us i le tat kulky a 
mu j mila c ek mi padne k noha m provrtany  olovem. Nebo z e pr i tom take  jednu 
slí znu.“ 

„Na ne co takove ho jsem nemyslela.“ 

„Mne by to stras ilo por a d. Nebo bych me l strach, z e jeden den nad ra nem si pro 
me ho mila c ka pr ijdou a ja  pak budu c ekat, kolik roku  mu nade lí . Nebo z e mu 
jednou pr ebe hne pr es cestu jine  kur a tko, za ktery m se pustí . A kdyz  se ozvu, z e 
me  vykope bez ceremonií  ze dver í , anebo ky vne na ne ktere ho ze svy ch 
poskoku , aby mne vzal na projí z ďku a vyklopil me  ne kde v pr í kopu s kulkou 
v srdí c ku. Aby to nebolelo.“ 

„Mlc , prosí m te ! Marek takovy  není . Nezna s  ho a tak o ne m nemu z es  takto 
mluvit.“ 

„Vs ichni gangster i jsou takoví . Pouze zaslepeny m holka m jako jsi ty a 
bla znivy m kluku m se jeví  jako hrdinove . Ve skutec nosti to jsou bandite , kter í  
jsou schopni vs eho na sve te .“ 

„To jsi ne kde vyc etla. Marek je docela jiny , mohu ti o tom podat du kaz. Teď ti to 
mohu r í ci, kdyz  je Tepler -jediny , ktere ho Marek uzna val za sve ho s e fa- mimo 
hru. Pr ed za konem uprchl do ciziny. To budes  vyvalovat oc i, ty mravoka rc e! 
Kdyby byl Marek takovy , jak tvrdí s , byli bychom se doc etli, z e Oldr ich Kolí nsky , 
na s  otec, byl nalezen ne kde s kulkou v c ele.“ 

„Jak ví s , z e se s ní m ne co takove ho nestalo? Ma s  o ne m ne jakou zpra vu od te  
doby, co zmizel?“ 

Jana se kolem sebe rozhle dla. Pak se naklonila nad stu l a r ekla: 

„Nema m, ale ví m, z e projí z ďka, na kterou ho vzali, skonc ila u plne  jinak.“ 

„Tak on byl pr ece jen vzat...“ 

„Ano, ale jsem si jista , z e dnes ne kde kour í  svu j doutní c ek a pije svoji sklenic ku 
ví na, c te oblí bene  noviny a te s í  se, z e se vzduch brzy vyc istí  natolik, aby se 
mohl bez obav vra tit.“ 

„Ty si myslí s , z e na s  tatí nek je z ivy ? Proc  jsi mi o tom nic ner ekla?“ 
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„Coz pak jsem mohla. Dokud byl Tepler u vesla, jediní , co bylo moz ne  de lat bylo 
mlc et jako hrob. Nehlede  na to, z e jsem te  tr i roky nevide la. Moz na , z e bych to 
dnes nic ner ekla, kdybys mne sama nedonutila k tomu, abych ti doka zala, z e 
Marek není  takovy , za jake ho ho ma s .“ 

„Jano, poví dej, co ví s ! Co se stalo s tatí nkem? Najednou zmizel, jako by se pod 
ní m slehla zem. Poslední  roky jsme ho sice moc nevide ly... Od te  doby, co se 
pove sil na krk te  s arlata nce... Ale byla to nas e vina, z e jsme se s ní m rozes ly ve 
zle m. Pr ece jen je to na s  otec.“ 

„Na to jsem take  myslela, kdyz  jsem se dove de la, z e ho Marek kvu li mne  
zachra ní . R eknu ti, jak to bylo.“ 

Jana se kolem sebe rozhle dla a pak pokrac ovala: ,,Na s  otec si zaobchodoval 
s gangem. Koupil s ne kolika spekulanty velkou za silku lehke ho topne ho oleje a 
myslel si, z e vyde la  nara z velkou hromadu pe titisí covek. Snad do toho dal 
vs echny pení ze, ktere  me l. Ne ktery m lidem se takova  spekulace povedla a to 
ho svedlo. Jeho partnery byli Teplerovi lide . Na klad byl ne kde u Hradce Kra love  
zastaven a „pr ebra n“ jiny m gangem, asi Smidtovy m. Na nas eho otce padlo 
podezr ení , z e prozradil, kudy bude na klad pr eva z en. Ani Smidtovi lide  se 
neradovali ze zisku. Pr ed Ostravou byli zatc eni, ale topny  olej za hadne  zmizel. 
Jak jsem r í kala, podezr ely  byl na s  otec. V gangu se nevys etr uje, nevysly chají  se 
sve dci ani podezr ely . Tepler r ekl: ‚Projí z ďka!‘ Jiste  ví s , co to znamena . Na s te stí  
me l rozsudek prove st Marek, ktery  ve de l, z e Oldr ich Kolí nsky  je mu j otec.“ 

Jak to mohl ve de t, prosí m te ?“ 

„Jak ses dove de la o mne , z e jsem s Markem?“ odpove de la Jana ota zkou. 

„Uz  jsem ti r ekla, z e jsem vide la tvoji fotku, kdyz  jsi s ní m byla na ne jake m 
vec í rku. Bylo to v dobe , kdy z ne ho noviny de laly pomalu hrdinu, 
pru kopnicke ho podnikatele a otiskovaly jeho fotografii c aste ji nez  hlavy sta tu. 
Poznala jsem te . Ma m ten vy str iz ek schovany .“ 

Jana se zasma la a pak r ekla: „To je pravda. Marek je mazany . Pr edstavoval me  
pod jiny m jme nem a tvrdil, z e jsem Ne mka. Ale mezi c tyr ma oc ima mi r í kal: 
‚Moje c eska  koc ic ko! Odbarvení  vlasu  byl jeho na pad. Ovs em nemohla jsem se 
zme nit natolik, abys mne nepoznala stejne  jako otec. Pr is el mi hned r í ci, abych 
si s Markem nic nezac í nala. Ten pr i nas í  rozmluve  pr í tomen a hrozne  se 
s tatí nkem poha dal. Prohla sila jsem, z e to, co de la m, de la m z vlastní  vu le a aby 
na s nechal na pokoji. Otec odes el, ale pr ed svy m odchodem r ekl Markovi, z e 
doufa , z e pr ijdu brzy k rozumu. Mluvil zrovna jako ty. Marek se potom na 
tatí nka hne val. Ale kdyz  se dove de l, z e je s ní m zle, pomohl mu.“ 
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