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PRÁVNÍK NA ROŽNI 
 

S bazalkou 
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VĚNOVÁNÍ 
 
 

Bývá zvykem knihu někomu dedikovat. 
Čtěte, prosím, pozorně následující stránky a pochopíte, 

před kým se s úctou a s trochou závisti skláním. 
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KAPITOLA 1. 
 
 
Zavinil to můj strýc. Rozumějte, nic proti němu nemám. Je to fajn 

chlap. Ale to nic nemění na tom, že to zavinil. Začalo to tím, že mně 
umřel táta. To mi byly asi tak čtyři, takže se na svého tátu nepamatuji. 
Umřel a já ani nevím, jestli jsem  mu byl na pohřbu. To se ví, nějaké 
fotky z tátova pohřbu mám, ale já na nich nejsem. Brečící máma ano, 
ale já ne. Brečící máma a starostlivý strýc Raymond. Tím to začalo. 

Mám ještě jednu fotku. Usmívající se máma a starostlivý strejda 
Raymond. A já. Také se usmívám. Je to svatební fotka mé mámy a 
strejdy Raymonda. Pamatuji se na ni, protože to mi bylo nějakých pět 
let, a to již je věk, kdy si dítka začínají zachovávat vzpomínky na 
události, které je potkaly. Pamatuji si, jak se máma vdávala. Brala si 
strýce Raymonda. Nebo si možná strýc Raymond bral mámu. Je to 
zvláštní, že se tak jednoduše říká, že si někdo bere někoho. Ale, sakra, 
kdo si bere? Zkrátka se vzali, a strýc Raymond zůstal strýcem 
Raymondem, ale tak trochu i tátou Raymondem. Pro mne zůstal strýc 
Raymond strejdou Raymondem, pro strejdu Raymonda jsem se stal 
synem Raymondem.  

Tak, teď to víte. Jsem Raymond, protože táta mě pojmenoval po 
strejdovi Raymondovi, protože strýc Raymond neměl a nemá jiné 
syny kromě mne, a protože jejich táta se jmenoval Raymond. 
Chandler. Cítíte, jak to smrdí? Raymond Chandler, detektivkář, ještě 
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i dnes tu a tam někdo jeho knížky čte. Také jsem jeho knížky kdysi 
četl hlavně proto, abych se dověděl, jestli s ním máme něco 
společného. Nemáme. Tedy, máme. To jméno. Honoráře za jeho 
knížky bere někdo jiný. My ne. 

Ze začátku to nebylo špatné. Koupil mi koloběžku, když jsem se 
naučil držet rovnováhu na koloběžce, koupil mi kolo. Po bicyklu to 
byl moped, po mopedu motorka. Také mi koupil šlapací autíčko, 
následovalo autíčko, následoval…ano, mám Mercedes. Také mám 
obyčejný nenápadný Volkswagen, ale toho jsem si koupil sám. 

Stalo se, že jsme šli na procházku – na procházky si strejda potrpěl 
– šli jsme tedy na procházku, a já jsem začal žebronit o zmrzlinu. 
Hlavně kvůli té zmrzlině jsem si také na procházky potrpěl. Strejda po 
mně tak nějak úkosem koukl a řekl: „Tak si ji kup.“ 

„Ale já nemám peníze,“ prořekl jsem jádro problému. 
„Ty nevíš, kde jsou peníze?“ 
To mi bylo tak nějak šest, právě jsem měl začít chodit do školy, 

v tom věku se dítka nějak zvlášť o peníze nezajímají, takže odpověď 
byla jasná. 

„Jsou v obývacím pokoji, v levé zásuvce skříňky pod knihovnou. 
Zajdi si tam.“ 

Letěl jsem jako tryskáč, zazvonil jsem na mámu, když mi otevřela, 
profrčel jsem kolem ní do obýváku, nakoukl do zásuvky, vykulil oči, 
sebral první bankovku, která mi padla pod ruku, a řítil jsem se ven. 

„Zapnul sis zip?“ Ječela za mnou máma, zřejmě v domnění, že tak 
spěchám, protože se mi chtělo čurat. 

Doběhl jsem strejdu a ukázal mu tu bankocetli. 
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„Za to si můžeš koupit sto zmrzlin.“ Ušklíbl se, ale to byl celý jeho 
komentář. 

Koupil jsem si zmrzlinu, dostal jsem zpět hrst drobných, předal 
jsem je strejdovi, ten je na dlani prohrábl, vybral jednu minci, a spíš 
jen tak pro sebe utrousil: 

„Tohle je tak akorát na jednu zmrzlinu.“ 
Proč o tom mluvím? To abyste pochopili, že strýc Raymond byl 

pěkný podrazák. Vůbec jsem si toho nevšiml, že mi vštípil povědomí, 
že na jednu zmrzlinu stačí ta jedna drobná mince, že na sto zmrzlin je 
zapotřebí ta velká bankovka, že tudíž mají peníze různou hodnotu, 
ještě lépe, že peníze mají hodnotu. 

Pak udělal další krok. Nemyslím, že v tom byla nějaká zmrzlina, 
ale na tom vlastně nezáleží. Kdykoliv jsem za strejdou přišel, aby mi 
dal na zmrzlinu, poslal mne do toho šuplete. Až jednou…Prostě jsem 
za ním přišel škemrat o nějaký ten groš, a on se mne místo odpovědi 
zeptal: „A proč se nepokusíš si nějakou tu pětku vydělat?“ 

Pokusil jsem se. Začal jsem roznášet noviny, a to je tak hnusná a 
mizerně placená práce, že ji mohou dělat jen kluci, kteří mají hluboko 
do kapsy. Lidé totiž mají ten blbý zlozvyk, že chtějí mít své noviny 
k snídani. Představte si to: Před sebou mají hrnek kafe, v levé ruce 
krajíc chleba s volským okem, v pravé ruce noviny. Dovedete si to 
spočítat? Chleba spolykají když moc, tak za deset minut. Je jim přáno, 
káva zatím vystydla, takže také jen deset minut. Za dvacet minut se 
stihnou mrknout, jestli jejich mančaft vyhrál, ujistí se, že to jsou saláti, 
protože prohráli, a vy jste si blbě vsadil, pak se ještě podívají, jaké je 
počasí. O tom počasí si to musí přečíst v novinách. Sice by stačilo se 
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jít podívat z okna, ale na to nemají čas, protože spěchají do 
zaměstnání, a někteří možná dokonce do práce. Praští novinami a 
jdou. Kvůli tomu musí chudáci kluci vstávat ještě za tmy, jít vyfasovat 
těžký balík novin, napochodovat do svého rajonu, nastrkat noviny do 
schránek, a jít si vyzvednout těch pár vydělaných šestek. Ten 
zatracený strejda mě tak naučil si peněz vážit, protože nepadají s nebe. 
To mne strejda naučil ještě dřív, než jsem poprvé přeslabikoval Máma 
má maso, Ema má mísu. 

Ještě něco jsem se u těch novin naučil. To když jsem se kteréhosi 
z těch kluků zeptal, co si za ty vydřené peníze koupí. Šeptem se 
přiznal, že si nekoupí nic, že dá prachy mámě, protože jejich táta je 
bez práce, a že bez těch peněz by neměli na chleba. Ještě jednu věc 
strejda udělal ještě dřív, než mne dostrkal k těm novinám. Poslal mne 
přepočítat peníze v té zásuvce. Bylo jich tam požehnaně, takže jsem 
je počítal snad půl hodiny. Když jsem mu přišel říci výsledek, 
upozornil mne, že jsem se o desetník zmýlil. Jak říkám, mazaný 
prevít. Ani ho nenapadlo mně prozrazovat, že ví nachlup kolik v tom 
šupleti je. 

Takových podrazů si na mě připravil víc. Jako třeba ještě s těmi 
novinami: Ráno mne budila máma. Takže strejdovi ne. Mámě jsem si 
postěžoval jaká je to úmorná a špatně placená dřina. Nepochybně to 
strejdovi prozradila, protože si mne vzal stranou a naprosto vážně se 
mne zeptal, jestli něco umím, co by mi umožnilo si najít lepší práci. 
Přiznal jsem se, že tak nějak umím to, co mě naučili ve škole: 
Slabikovat čítanku a naškrábat písmenka. Tak se mne zeptal, jestli 
nechci nějakého toho učitele navíc. Já trouba chtěl. Mělo to ten 
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následek, že když jsme se ve škole učili násobit, já řešil kvadratické 
rovnice, a místo Tarzana jsem si četl Freuda. 

Ta našprtaná psychologie mi pomohla pochopit, jaký mazaný 
uličník můj strejda je. Došlo mi, že si mě pěstuje jako svůj obrázek. 
Takové nějaké to jsem chtěl být, tak to budeš ty, mé druhé já.  

Musím přiznat, že ta psychologie je moc užitečná věc. Díky ní 
jsem se dostal bez problémů na univerzitu. Ne proto, že bych byl 
nějak zvlášť chytrý, ale proto, že jsem si při přijímacích pohovorech 
přečetl své examinátory, takže jsem okamžitě věděl, ne co je správnou 
odpovědí na jejich otázky, ale co chtějí slyšet. Byl jsem na výšce a byl 
jsem na promoci a byl jsem na mejdanu po promoci. Měl jsem 
představu, že se druhý den probudím v posteli s kocovinou. Místo 
toho jsem se probudil v kanceláři, na jejíchž dveřích se skvěla cedulka 
s nápisem: JUDr. Raymond Chander, advokátní koncipient. Než jsem 
se stačil vzpamatovat, strčila do dveří nos sekretářka, a jako by nic se 
zeptala: „Přejete si kávu, pane doktore?“ 

Nepřál jsem si kávu. Nepřál jsem si kancelář. Nepřál jsem si 
sekretářku. Přál jsem si ležet v posteli s kocovinou a s osudem, který 
si sám zvolím. Prozradil jsem, že ten starý uličník je právník? A jestli 
jste zvědaví na to, jak vypadá kutloch právnického začátečníka, 
zaměstnaného jako koncipient ve význačné právnické firmě, máte mít 
jeho popis: 

Kancelář přibližně pětkrát deset metrů. Na samém konci té šalandy 
psací stůl s tolika telefony, že není kam položit právnický spis. Podél 
bočních stěn knihovna nacpaná právními folianty pravděpodobně 
i některými psanými vlastní rukou Blackstonea. Na protější straně 
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vstupní dveře tak, aby případný klient musel absolvovat 
půlhodinovou procházku, než se k tomu ubohému koncipientovi 
dostane na doslech. Před touto kancelářičkou čekárna vyzdobená 
sekretářkou, která je mladá, štíhlá, krásná blondýna, zlomyslností 
přírody nepochybně chytrá, možná rovněž s právnickým vzděláním. 
Abych nezapomněl: Za skleněnou stěnou je vidět sekretariát, bzučící 
pilnou prací tajemníků, zapisovatelů, a jiných budižkničemů, 
předstírajících usilovnou činnost. 

Dovedu si představit, jak se strejda Raymond chechtal, když mne 
usazoval do křesla za tím stolem. Představoval jsem si, jak si ten 
lakomec lakotný mne ruce nad ušetřenými grošíky za tabulky na 
dveřích. Raymond Chandler, právník. Tak to je to, co si chystal 
nějakých dvacet let. Musím uznat, že se mu to povedlo. 
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