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„Kde je nenávist, tam je zloba,
kde je zloba, tam je vražda,
kde je vražda …
nehledejte spravedlnost.“
Beryl
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CELA POPRVÉ
V železných dveřích zarachotil klíč.
Igor se otočil na své posteli a nadzvedl hlavu. Co se to děje, teď
v noci?
Může být tak půlnoc, blesklo mu hlavou.
Rozšiřující se proužek světla, který se stále zvětšoval při
otevírání dveří, přerušily cizí kroky několika postav. Igor se
nejprve rozespale posadil a chtěl vyskočit z postele, ale silná ruka
spoluvězně ho rázně přesvědčila o opaku.
„Co tu chcete!“
„Kdo vás pustil dovnitř?“ obtížně polkl a vykulenýma očima těkal
z jedné tváře na druhou, jako by hledal odpověď.
Snad třetí tvář mu konečně odpoví na jeho otázku.
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Hrobové ticho a tížící ruka na jeho rameni, nevěstila nic
dobrého.
Zaradoval se.
Mihotavé světlo, které se objevilo za hlavami spoluvězňů, ale
bohužel nebyla rozsvícená žárovka. Doufal, že dozorce právě
zjistil, že v jeho cele jsou nevítaní hosté a jde celou záležitost
urovnat.
Jak hluboce se mýlil!
Intenzita světla sílila a začala nabírat reálnou podobu.
Vytřeštil oči a obě ruce mu vzlétly k obličeji. Rychle si zakryl
třesoucíma se rukama tvář.
Těžká ruka hromotluka s ním zacloumala.
„Co děláš? To nejlepší teprve příde brouku.“
Igor si pomalu odkrýval oči. Uvědomil si, že nedýchá a prudce
nasál těžký vzduch cely. Chlad a potící se ruce cítil mnohem
intenzivněji.
„Kde se tu bereš?“ vysoukal ze sebe tiše.
„Jsi už několik let mrtvá,“ řekl přiškrceným hlasem, který mu na
konci věty selhal.
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„Diano, musel jsem, i toho tvýho psa.“
„Co to plácáš,“ ušklíbl se hromotluk a dodal: „Mrtvej budeš za
chvíli ty.“
Radost s jakou tuto větu pronesl, se nedala přehlédnout. Ostatní
dva se přidali k jeho přidušenému křečovitému smíchu a jejich
pohledy se střetly. Svalovec rychlým, naučeným pohybem ruky
rozevřel břitvu, která se zaleskla v paprsku měsíce, který dopadal
zamřížovaným oknem u stropu.
„Jsem tady, abych viděla spravedlnost, která bude za chvíli
vykonána.“
Tři páry očí se podívaly směrem, odkud se nesl dívčí hlas.
V tu chvíli si hromotluk, svalovec i komplic uvědomili, že
podivnou bytost, která vypadala jako vlnící se obláček mlhy,
těsně nad dlážděnou podlahou, vnímají.
„Hele,“ vyhrkl svalovec a udělal prudší pohyb směrem ke
dveřím, kde se mihotala záře.

Komplic ho prudce chytil za

pravé zápěstí ruky a strhl jej zpět.
„Počkej!“
Svalovec si v tu chvíli uvědomil, že se rodí cosi zajímavého a je
třeba prozkoumat novou situaci. Hromotluk se vzpamatoval jako
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poslední. Uvědomil si, že má stále pootevřenou pusu, a rychle ji
zavřel.
„Kdo si?“ zeptal se opatrně komplic.
„Jsem ta, za kterou jdete vykonat spravedlnost.“
„Hele,“ řekl opět svalovec, „co to znamená?“
Dal hlavu na stranu a pochybovačně jí pohupoval sem a tam.
„Jsem Diana, kterou Igor před několika lety zabil.“
Překvapená trojice se současně podívala na schouleného Igora,
který zalezl až do rohu místnosti. Skrčil se na posteli s rukou nad
hlavou jako děcko, které čeká pohlavek od otce, který zjistil, že
rozbil okno u domu souseda.

S nohou vytrčenou před sebe

vypadal komicky. Třásl se rozrušením po celém těle a nemohl
zastavit cvakající zuby a slzy, které mu tekly po tváři až přes nos.
Hlavu skloněnou k levé straně. Očekával, že se co chvíli zhroutí.
„Ty šmejde!“ vykřikl hromotluk.
„Taky jsme zabili, ale nesneseme mezi sebou vrahy dětí. Taková
pěkná holka.“
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Jedním skokem se vrhl na Igora a začal ho mlátit silnýma rukama.
Už mu chtěl vrazit mohutnou pěst do obličeje, když se náhle
otočil a řekl směrem k Dianě.
„Kolik ti bylo let, když tě zabil?“
„Patnáct.“
„Byla jsem hloupá, za hodně věcí si můžu sama.“
„Čas už nevrátím, ale než moje duše zmizí v dáli, chci vědět,
jestli alespoň lituje toho, jak se choval ke mně i k ostatním. Chci,
aby prožil své peklo, připomenutím si detailů z mé vraždy.“
„Vražda za vraždu není řešení, ale vše je jen na vás, já do toho
nemůžu zasahovat.“
Podívala se vodnatýma očima na muže před sebou.
„Řekni nám, jak se to stalo?“ vybídl ji svalovec a sedl si na kraj
Igorovi postele.
Ta zapraskala a slamník se pod váhou jeho těla probořil, až
ucítil tvrdou část kostry postele.
Komplic se posadil na studenou podlahu a opřel se zády o
železné dveře cely.
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Hromotluk ještě chvíli stál, váhal, jestli přece jen Igorovi
nevrazit jednu pěstí, ale pak si sedl s rachotem na židli
k rozvrzanému stolu.
„Opravdu chcete slyšet bolest, utrpení, nezájem ostatních a
lhostejnost všech co mně mohli pomoci?“ nadzvedla Diana
významně bradu i obočí.
„Mluv, času dost!“ zavrtěl se svalovec na kraji postele a sedl si
pohodlněji.
Souhlasný výraz ostatních jeho slova potvrdila.

„Nemusela jsem zemřít, ale NAŠLI MI VRAHA.“

„Byla jsem hloupá, třináctiletá holka, která neví, jak může být
život nebezpečný. Myslela jsem, že můžu všechno a vždycky.
Jediné na čem mi záleželo, byl můj jezevčík, kterého jsem
bezmezně milovala.“
Tvář se jí rozjasnila při vzpomínce na svého malého a
přítulného jezevčíka. Malou, chlupatou kuličku s pichlavýma
očkama, kterou dostala do dlaní od mámy k jedenáctým
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narozeninám. Byla to láska na první pohled. Od toho dne byli
spolu už pořád.
„Bydlela jsem s rozvedenou mámou a bratrem. Táta se o nás
nestaral, chtěl jen bezstarostnou svobodu propíjenou po
hospodách. Když se náhodou objevil doma, tak jen na matku
křičel, ponižoval a zesměšňoval. Já i bratr jsme si po rozvodu
oddechli a vypadalo to, že nejhorší máme za sebou.“
„Ale, měla bych začít od začátku.“
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TEN DEN JSEM MĚLA NAROZENINY
Je krásný srpnový den. Sluníčko sálá mezi bílými mráčky a fouká
svěží teplý vánek. Poklid krajiny ruší rachotící nákladní auto plné
štěrku. Řidič si píská do taktu melodie linoucí se z rádia, které má
stále puštěné, jakmile sedne na místo řidiče. Klikatá cesta plná
prachu, ale zkrátí mu o několik kilometrů vyznačenou objížďku.
Jezdí tudy často, dnes musí ale nutně zastavit.
Konečně zaskřípou brzdy. Nedalo se jinak, řidič vyskočil
z kabiny vozu a rychlým krokem míří k nevzhlednému křoví, aby
si ulevil.
Slastně očima mžourá do sluníčka, hlavou se mu honí myšlenka,
že tohle je poslední fůra co musí odvézt a pak zřejmě zamíří
k lomu, aby se osvěžil chladnou nazelenalou vodou.
Chodil k lomu často a rád.
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V tu chvíli netuší, že voda mu zhoustne, přiženou se mraky a on
bude muset vypovídat a podepisovat spoustu papírů.
Podíval se ještě naposledy před sebe a už chtěl odejít, když si
všiml starého koberce, který částečně vykukoval z pokroucených
větví nedaleko něho.
Chystal se k odchodu, ale nedalo mu to.
Cosi ho nutilo otočit se ještě jednou zpátky.
Vytřeštil oči a málem upadl, když mu ujela bota po štěrku, to jak
sebou prudce trhl směrem dozadu. V podvědomí mu vyvstal
detail, který uviděl v ohbí koberce.
„Pane bože, to je noha!“ chytil se za čelo a nevěděl co udělat.
Pohledy doprava i doleva, úkrok na jednu i druhou stranu.
Znovu se naklonil nad starý koberec. Nebylo pochyb, vše bylo
skutečné.
Stokrát viděl v televizi různé případy a říkal si, jak by asi sám
reagoval. Skutečnost byla ale jiná. Pomalu se přibližoval ke
koberci, ze kterého, čím více se blížil, tím více byl cítit pach
rozkládajícího se lidského těla. Rudé zbytky laku na nehtu
svědčilo o tom, že se jedná o mladou ženu. Na nic nečekal a už
utíkal ke kabině auta, aby našel svůj mobilní telefon.
14

Ještě nikdy nevolal tísňovou linku 158. Nejprve si nemohl
vzpomenout na číslo telefonu, pak mu mobil vypadl z třesoucích
se prstů a nakonec koktal do telefonu jako malé dítě.
„Našel jsem mrtvolu, rychle přijeďte!“
Udal ještě nějaké podrobnosti, které chtěl vědět úřadující
policista a pak čekal dlouhé minuty, než přijelo několik
zelenobílých aut s nápisem POLICIE.
Až později se dozvěděl, že trvalo jen necelých deset minut, než
přijela celá výjezdová skupina nejbližšího oddělení. Nikdy tak rád
neviděl policisty jako právě nyní.
Čekal sám s mrtvolou. Mrtvolou patnáctileté dívky, která měla
život teprve před sebou. I přes značný rozklad, kdy ležela
zabalená ve starém koberci na skládce, bylo vidět, že to byla
hezká

dospívající

dívka.

Tmavovlasá

dívčina

s

předčasně ukončeným životem.
Která bestie, pomyslel si a sevřel svoji pěst. Sám měl doma
přibližně starou dceru.
Udělalo se mu nevolno. Šel se projít po polní cestě, aby se
uklidnil a také, aby nepřekážel skupině techniků, kteří zajišťovali
stopy na místě nálezu. V dálce slyšel skřivánka, který se třepotal
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nad lánem obilí. Jeho ptačí píseň miloval, nyní si ale říkal – dnes
ne.
Zavřel oči a mnul si unavenou tvář. Připadalo mu, že zestárl o
desítky let.
Nikdy mu už nevymizí pach smrti, kterou cítil ještě dlouhé
týdny po nálezu mrtvoly.
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CELA PODRUHÉ
„Tak že von tě zabil a zabalil do koberce?“ zaťal zuby hromotluk
a namířil pěst k Igorovi.
„Pohodil tě na skládce a klidně odjel zase domů, nebo do práce.“
Nevěřil komplic svým uším a kroutil hlavou.
„A co bylo dál?“ vyptával se netrpělivě svalovec.
Napětí stoupalo a ticho, které se rozhostilo, bodalo do uší.
„Velkou vinu měla máma,“ dodala po chvíli Diana.
„I když, zavinila jsem si to sama, kdybych se pořádně učila a
nenechala se zlákat drogami, tak bylo vše jinak.“
Teprve až nyní, kdy byla mrtvá, si uvědomovala zbytečnost a
nesmyslnost svého konání.
Proč jsou drogy vlastně mezi námi, když je nepotřebujeme. Snad
nezvládnutá chtivost a ještě nezvládnutelnější zvědavost?
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Ukázat svým vrstevníkům, že já můžu, že jsem nad věcí a nic a
nikdo mě nezastaví?
„Varujte se, řekla bych dnes všem, kdybych měla tu možnost.
Drogy jsou nesmysl, jen ubližují. Proč si vědomě kazit život,
hranice mezi zdravým úsudkem a propadem je tak jemná a
citlivá struna, že ji nikdo nepozná, až když se přetrhne. Poznají to
jiní, až když je pozdě a vy už nevíte jak z toho ven.“
Diana si uvědomila svojí moudrost až nyní. Vrátit čas a myslet
rozumem. Užít si dětství, na které se pak vzpomíná celý život. To
si teď přála, jenže v životě se nic nevrátí.
„Jak to, že za to mohla máma?“ zeptal se najednou hromotluk.
„A o co šlo?“
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VYPOVÍDÁM A LITUJI – MATKA
Matka se zálibně dívala na svoji dceru. Diana je pohledná
dospívající dívka. Tmavé vlasy splývající až na ramena, výrazné
hnědé oči. Líbila se chlapcům a uměla se s nimi patřičně bavit.
Když byla dcera nemocná, chlapci jí ve škole dopisovali sešity,
aby nebyla ve skluzu.
Důvěřovala jí až do jejich třinácti let. Do té doby byla jako
ostatní děti jejího věku.
„Kam se chystáš?“ řekla matka a vyndala ruce ze dřezu plného
bílých mydlinek. Nakročila směrem ke dveřím, aby viděla na
Dianu.
Ta rychle zastrčila cosi do šuplíku plného prádla.
„Co tam děláš?“ podotkla matka a neskrývala překvapení
z rychlé Dianiny reakce.
„Nic, jen si beru čistý ponožky.“
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Odpověděla Diana a vystrkávala matku ze dveří zpět do
kuchyně. Matka znovu ponořila ruce do dřezu a začala mýt žlutý
hrnek.
Diana si za zády matky oddechla. Budu muset najít lepší skrýš,
pomyslela si a už byla na odchodu.
„Kam jdeš? A kdy přijdeš?“ ještě za ní zavolala matka, ale
odpovědi se už nedočkala.
Zavírající dveře ztlumily její hlas.
„Nějak se poslední dobou toulá a taky chodí pozdě.“
Zauvažovala matka nahlas a pokývala hlavou.
„Určitě to zase v tom šuplíku rozhrabala.“
Rozhodla se, že se podívá na tu spoušť, kterou předpokládala.
Ruce, ještě vlhké od teplé vody zasunula pod prádlo. Chvilku
rovnala rozházené barevné ponožky, když narazila na něco
pevného a kulatého. Uchopila malý předmět a schovala ho do
dlaně. Na světle svoji dlaň rozevřela. S otevřenou pusou, a
nechápající co drží, jen polkla naprázdno. Zarazila se a nechtěla si
připustit, že by ji měla Diana schovanou pro sebe.
Prostě si nemohla představit, že by se její dcera mohla k něčemu
takovému snížit.
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