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Lovci
Praha roku 2050. Desetimilionová stﬁedoevropská
metropole má sv˘ch problémÛ dost. Tﬁeba s odpady, pﬁemnoÏen˘mi zmutovan˘mi potkany nebo permanentní pouliãní válkou na pomezí sunnitské
a ‰íitské ãtvrti. Co je ale hor‰í, kaÏd˘ padouch
v tomhle mûstû touÏí po tom, aby se stal superpadouchem. Staãí trocha genetické manipulace tady,
pár kybernetick˘ch vylep‰ení támhle a hlavnû ego
vût‰í neÏ kráter, co zÛstal z v˘chodního Slovenska.
Jedin˘, kdo se tûmhle superpadouchÛm dokáÏe
postavit, jsou super… Vlastnû ne, Ïádní superhrdinové tu nejsou. Jenom skupina federálních policistÛ
z Organizace pro boj s vylep‰en˘mi teroristy. ¤íkají si Lovci…
„Nikdy, vole, nikdy nedávej ta‰ku s bouchaãkama
vedle stolu, vÏdycky pod nûj,“ syãel jsem na Franti‰ka, jako bych byl celé hadí terárium. Moc mû
nevnímal. Sklánûl se nad servírkou, která ze zemû
sbírala stﬁepy.
„Moc se omlouvám,“ mumlala poloviãní Asiatka,
i kdyÏ to nebyla její chyba.
Koukal jsem jí na kotníãek, kter˘ pomalu zaãínal
modrat. Chudûra nejspí‰ zakopla o P-90. Tohle
bude bolet. Otoãil jsem se po lokále, ale hosté uÏ si
incidentu pﬁestali v‰ímat.
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Vût‰ina lidí má pozornost na úrovni kﬁeãka. Jak
nevûzí ve svém koleãku, po pûti pikosekundách je
cokoliv, kde nejsou odhalená prsa, t˘rané ‰tûnû
nebo moÏnost vytoãit si na kole ‰tûstí sto milionÛ
euro, pﬁestane bavit. Zasunul jsem ta‰ku s arzenálem pod stÛl a vytáhl z penûÏenky desetieurovku.
„Omlouváme se my, kolega se vám tolik díval na
zadek, Ïe zapomnûl poﬁádnû uloÏit na‰e zavadlo,“
prohlásil jsem a strãil jí bankovku do takové malé
kapsiãky na minisukni. Inspektor Vágner jen na‰tvanû pokrãil nos, Ïe ho to samotného nenapadlo
dﬁív. Myslím, Ïe by tam tu desetieurovku strkal
mnohem pomaleji a pouÏil by pﬁi tom i druhou
ruku.
„Sis mûl vzít doklad, kdyÏ jsme ve sluÏbû,“ za‰eptal, jen co rozpaãitá servírka posbírala v‰echny
stﬁepy a odebrala se k pultu, kde ji ostﬁíÏím zrakem pozoroval chlápek, co vypadal na vrchního
ãí‰níka nebo tak nûco.
„Sis mûl dát pozor, kdyÏ jsi ve sluÏbû,“ pokáral
jsem ho znovu, ale uÏ to nemûlo tu pÛvodní na‰tvanost. S Vágnerem jsem dûlal skoro dva roky
a byl to spolehliv˘ kluk. Jen nûkdy moc zbrkl˘.
Ne, Ïe by se mi tûch deset euro zpátky nehodilo,
ale vykazovat d˘‰ko pﬁedstavovalo mart˘rium na
‰est sezení na finanãním oddûlení. Nejménû. Staãí, Ïe jim k proplacení pﬁedloÏím regulérní úãet
z tohoto podniku. Dvû kávy a minerálka v kavárnû Slavie stály tolik, co tﬁi europika na ãerném
trhu. (Na tom legálním jej skoro nikdo nekupoval.
Bylo moc ﬁedûné a ãlovûk musel ukazovat svÛj europrÛkaz, jestli nepﬁekroãil Evropsk˘m parlamentem schválenou mûsíãní normu na drogy.) Slavie
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byla prostû nóbl podnik. Poznalo se to snadno,
u dveﬁí mûli bûlocha. S proplácením úãtÛ z takov˘ch snobáren mûlo finanãní oddûlení vÏdycky
problém. Podle hochÛ z úãetního jsme se mûli nejspí‰ ládovat kebabem u stánku tﬁeba pût hodin
nebo si hrát na bezdomovce a honit se s potkany
po chodníku. Ti by nám Ïádné úãty k proplacení
nedali. A bylo jedno, v jak dÛleÏité akci jsme zrovna byli.
I kdyÏ my jsme byli v dÛleÏité akci vÏdycky. Organizace pro boj s vylep‰en˘mi teroristy byla jedna z mála národních policejních jednotek s pÛsobností po celé Evropské unii a rádi jsme o sobû
tvrdili, Ïe jsme elita. DÛvodÛ jsme k tomu mûli
hodnû. Jedním z nich byla skuteãnost, Ïe jsme
jako jediná jednotka mûli v˘jimku pﬁi náboru nov˘ch ãlenÛ. Nerozhodovalo pﬁi nûm ani pohlaví,
sociální pÛvod, náboÏenské vyznání ãi etnická pﬁíslu‰nost, ale jen a pouze schopnosti. Îádné schválené kvóty mûnící se kaÏd˘ rok podle demografického v˘voje daného euroregionu, nic takového.
DÛvod byl jasn˘. To, s ãím jsme bojovali, bylo zatracenû nebezpeãné a vybíralo si svou daÀ. Pﬁíslu‰níci OBVT, nebo Lovci, jak jsme si sami ﬁíkali,
ze sluÏby odcházeli zpravidla v dﬁevûné rakvi za
tichého mumlání posledních slov na rozlouãenou
a jedné ãestné salvy vypálené do vzduchu.
* * *
„Píp,“ ozval se mÛj mobilní náramek. Ëuknul jsem
do nûj a na displeji se otevﬁela zpráva od jednoho
z hochÛ ze sledovaãky.
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„Je tu,“ oznámil jsem a pravaãkou zamával na
obsluhu, aby pﬁinesla úãet.
„Spider?“ zeptal se inspektor.
„Je to tak,“ usmál jsem se a dopil studené kafe.
Ten poslední lok jsem si ‰etﬁil dvû hodiny.
Ke stolu se pﬁi‰oural ãí‰ník s dﬁevûnou krabiãkou, ve které se skr˘val úãet. Hodil jsem do ní
stoeurovku a zadíval se skrz prosklenou v˘lohu.
Spidera jsem poznal hned. Mûl ‰irokou ãernou
mikinu, plandavé kalhoty a na sobû baseballovou
ãepici s k‰iltem sklonûn˘m tak, aby mu co nejvíc
zakr˘val tváﬁ. Já mu ale nepotﬁeboval vidût do obliãeje, abych jej poznal. Staãilo mi sledovat jeho
drÏení tûla a chÛzi. Studoval jsem videozáznamy
z posledních dvou pﬁepadení a znal dokonale dynamiku jeho krokÛ i zpÛsob, jak˘m mu cukalo
tûlo. Mohly za to implantáty. AÈ byly sebedokonalej‰í, ãím víc jich bylo, tím víc vypadal vylep‰en˘
ãlovûk jako zvoník od Matky BoÏí.
* * *
Spider byl star˘ znám˘. Pﬁed dvûma lety jsme ho
pronásledovali aÏ na hranice Ukrajiny, kde se
nám vytratil. AÈ uÏ jej pﬁivedlo zpût do Prahy cokoliv, potﬁeboval si na to vydûlat a jedin˘ zpÛsob
obÏivy, jak˘ znal, pﬁedstavovaly bankovní loupeÏe.
„Proã si vlastnû ﬁíká Spider?“ vytrhl mû ze vzpomínek inspektor.
„On si tak neﬁíká. Jmenuje se Rud˘ mstitel. Ví‰,
jak si tyhle typy vÏdycky dají nûjaké hodnû drsné
jméno,“ odvûtil jsem.
„A za co se mstí?“
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„To nejspí‰ ani sám neví. MoÏná mu ve ‰kolce
jen dávali moc brokolice.“
Spider zrovna pro‰el okolo nás. Na‰tûstí se nerozhlíÏel. Díval se pﬁed sebe. SvÛj cíl uÏ mûl na dosah – PraÏská interkontinentální banka se nacházela hned vedle historické budovy Akademie vûd.
AÈ uÏ tam dﬁív stálo cokoliv, teì tam do nebe rostla mramorová nestvÛra ze skla a oceli, v níÏ byla
soustﬁedûná polovina v‰ech finanãních institucí,
které v Evropû stály za ﬁeã. A také jejich trezory.
Na zloãince na útûku si Spider vybral neskuteãnû
velké sousto. KdyÏ jsme dostali hlá‰ku z podsvûtí,
Ïe se zajímá o plány zrovna téhle budovy a ‰mejdí
okolo ní, dost mû to pﬁekvapilo. Buì mu na Ukrajinû definitivnû hráblo, nebo si pﬁinesl v rukávu
nûjaké to eso navíc.
* * *
âí‰ník poloÏil na stÛl krabiãku s mincemi. Rychle
jsem z ní vytáhl úãet, peãlivû ho schoval do kapsy
a pak do ní vysypal v‰echny drobné. Nenechal
jsem tam ani eurocent. Svou mûsíãní dávku dobrosrdeãnosti jsem vûnoval poloviãní Asiatce. Chlápek nás oblaÏil kysel˘m obliãejem, ale nám to bylo
jedno. Sem se uÏ tûÏko kdy podíváme.
Vágner vytáhl zpod stolu ta‰ku se zbranûmi
a hodil si ji pﬁes rameno. Zazvonily o sebe, jak narazil kov na kov. Pﬁede‰el jsem ho a vyrazil ven ze
dveﬁí tak rychle, Ïe je blonìák v livreji málem nestihl vãas otevﬁít. Schoval jsem se za nûj a sledoval
Spiderova záda.
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* * *
„Nûco mi tu nesedí,“ ozval se mi v uchu hlas Aleny
Svobodové. Mûl jsem nutkání ohlédnout se jejím
smûrem, ale jednak by to bylo neprofesionální
a jednak bych ji stejnû nevidûl. Odstﬁelovaãka se
schovávala nûkde na stﬁe‰e Národního divadla
a pozorovala situaci pﬁes zamûﬁovací optiku.
„Co ti smrdí?“ zeptal jsem se.
„Není sám. ¤íkal jsi, Ïe Spider dûlá vÏdycky
sám,“ odpovûdûla.
Chvíli jsem sledoval mumraj na chodníku a skenoval pohyb pﬁed PraÏskou interkontinentální.
Alena mûla pravdu. Ná‰ hoch v k‰iltovce se pﬁed
ní zastavil, vytáhl z kapsy elektronickou cigaretu
a pomaliãku a s rozvahou ji vkládal do úst a ‰lukoval. Pﬁitom se pohledem stﬁetnul s vysokou ‰tíhlou ãerno‰kou se stﬁíbrn˘mi vlasy. Nebyl to takov˘
ten pohled: „Hej, holka, má‰ pûkn˘ kozy, jenom se
mrknu a budu dûlat, Ïe jsem je zahlédl omylem,“
ale spí‰: „Tak jo, jsem tady a teì mi ﬁekni, kdy se
do toho pustíme.“
„VyfoÈ ji a po‰li její ksicht k porovnání do databáze. Chci vûdût, co je zaã,“ za‰eptal jsem zprávu
pro Alenu a hledal dal‰í pﬁípadné komplice na‰eho protivníka. Vybral jsem si dva chlápky, co byli
nejvíc podezﬁelí tím, Ïe se vÛbec nechovali podezﬁele. Jeden mûl na u‰ích sluchátka a ãekal na tramvajové zastávce, zatímco nechal ujet dvû tramvaje,
do kter˘ch nasedli v‰ichni ostatní, a druh˘ stál
u stánku s kebabem a soukal do sebe to mleté halal
svinstvo a pﬁitom se pokou‰el zavést ﬁeã se stánkaﬁem. Základní chyba. Nikdo nemluví s prodava-

10

Kotleta 6 - zlom

25.5.1957 11:03

Stránka 11

LOVCI
ãem kebabu, kaÏd˘ se totiÏ bojí, Ïe by mu mohl
prozradit, z ãeho jej dûlá.
NeÏ jsem je ale staãil oznaãit Svobodové, zjistil
jsem, Ïe ãerno‰ka se dívá pﬁímo na mû.
„Kurva,“ zaklel jsem a opatrnû se ohlédl na
Vágnera, jako bych mu chtûl oznámit nûco nepodstatného, tﬁeba Ïe se letos uÏ poosmé zmûnila
federální evropská vláda. Pﬁitom jsem koutkem
oka zahlédl, jak se na mû Ïena usmála.
„Spider!“ zakﬁiãel inspektor a v ten sam˘ okamÏik poloÏil ta‰ku na zem, rozepnul ji a zaãal
z ní soukat pistoli CZ-47E. To E v jejím názvu
znamenalo elektrická. Na vylep‰ené lidi platila
mnohem víc neÏ normální pistole. Její náboje pﬁi
kontaktu s tûlem nepﬁítele vypustily siln˘ elektrick˘ impuls, kter˘ jej dokázal ochromit. Zatímco vylep‰ené tûlo s implantáty si s normálními
kulkami dokázalo poradit, elektrick˘ ‰ok byl
prostû elektrick˘ ‰ok.
Padnul jsem na kolena a také jednu vytáhl z ta‰ky. Podíval jsem se k bance, ãerno‰ka zmizela
a Spider zÛstal sám. I to ale staãilo. Mikiny i kalhoty uÏ mu praskly a rozpadly se na malé kousky,
stejnû jako zbytek obleãení, kdyÏ se implantáty
uvedly do stavu pohotovosti. Tûlo se mu roz‰íﬁilo,
hlava s krkem se naklonily dopﬁedu a narostly mu
tﬁi nové páry nohou ãi rukou, nebo co to vlastnû
pavouci mají. Transformovaly se i jeho pÛvodní
ruce a nohy, takÏe mûl teì pût párÛ konãetin o délce dobré dva metry. KdyÏ jsem ho vidûl naposledy,
nevypadal tak velkolepû.
„Tak proto Spider,“ vydechl pﬁekvapenû Franti‰ek Vágner a vystﬁelil po vylep‰eném padouchovi
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náboj. Trefil. Tûlem mu probûhl v˘boj energie, ale
Spider si toho ani nev‰iml.
Tolik na téma CZ-47E.
* * *
„Aleno, tu ãerno‰ku. Sejmi ji,“ zavelel jsem a rozbûhl se ke Spiderovi.
Po dvou krocích mi do‰lo, Ïe rozkaz nepotvrdila.
„Aleno! âerno‰ku! Objevit a eliminovat!“ zopakoval jsem pﬁíkaz, ale odpovûdûlo mi zase jenom
ticho.
„Zasran˘ spojení!“ zaklel jsem a zrychlil bûh
k bance.
* * *
Ulici ovládly chaos, kﬁik a panika. Ná‰ mnohonoh˘ chlapec totiÏ jen tak, aby se neﬁeklo, promûnil
v mrtvoly ãtyﬁi lidi, kteﬁí stáli pﬁed bankou a skrz
sklenûné dveﬁe napochodoval dovnitﬁ. Proletûl
jimi, jako by to byl závûs z nejjemnûj‰ího hedvábí.
Kﬁik, náﬁek a troubení zmaten˘ch ﬁidiãÛ na chvíli
pﬁehlu‰il zvuk sypajícího se skla.
Pﬁeskoãil jsem mrtvoly pﬁed bankou. Jedno tûlo
patﬁilo pﬁíslu‰níkovi ostrahy. Tedy tûlo. V tuto
chvíli by se mûlo správnû mluvit o dvou ãástech
oddûlen˘ch ãist˘m ﬁezem. Tady si nûkdo zahrával
s hodnû pokroãilou vylep‰ovací technologií. AÈ uÏ
dûlal Spider na Ukrajinû cokoliv, velk˘ ãas musel
strávit na ilegální klinice urãené pro genetickou
manipulaci a pokroãilou technologii lidsk˘ch implantátÛ. Tohle by pﬁed dvûma lety nedokázal.
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„Áááááááááááááá!“ probûhla kolem mû zhruba
ãtyﬁicetiletá Ïena v kost˘mku. V ruce drÏela se‰ívaãku, jako by to snad byla zbraÀ, která ji ochrání
pﬁed superpadouchem, vbûhla do silnice a zaãala
se proplétat mezi automobily. Mûla ‰tûstí, Ïe nejely. Ulice byla zablokovaná. Nûkteﬁí ﬁidiãi troubili,
dal‰í mûli víc rozumu, opustili auta a zmizeli nûkam za Národní divadlo.
Vyrazil jsem opaãn˘m smûrem.
* * *
Pﬁízemí banky uÏ nevypadalo tak snobsky, jako
jsem si pamatoval ze své poslední náv‰tûvy kvÛli Ïádosti o úvûr. Fontánka s minerálkou Perrier
sice poﬁád tryskala, ale vzhledem k tûlu neznámého bankéﬁe, které v ní bylo potopené, mûla nezdravou ãervenou barvu. Z Perrier se stala tuctová malinovka.
Spider procházel skrz lidi, jako by ho ani nezajímali. Stejné to bylo s ostrahou. Ta se koneãnû zmohla na pár v˘stﬁelÛ zpoza mramorového pultu, ale
kulky se od Spidera odráÏely, jako by byly pingpongov˘ míãek. Aby ne. To první, co kaÏd˘, kdo se
rozhodne poru‰it zákony o nemedicínském genetickém a kybernetickém vylep‰ování, udûlá, je nanotechnologická zmûna struktury kÛÏe a svalstva,
aby byly odolné proti kinetick˘m stﬁelám. Je na
nic b˘t vylep‰en˘, kdyÏ vás mÛÏe sejmout první
student s revolverem po dûdeãkovi, kter˘ si to ma‰íruje do ‰koly vyﬁídit se sv˘m uãitelem a vy se mu
omylem postavíte do cesty.
Odjistil jsem CZ-47E, zamíﬁil a tﬁikrát vystﬁelil.

13

Kotleta 6 - zlom

25.5.1957 11:03

Stránka 14

FRANTI·EK KOTLETA
* * *
Jediné, ãeho jsem docílil, bylo, Ïe si mû Spider v‰iml.
* * *
Otoãil se na mû a usmál se.
„Pane inspektore, pﬁi‰el jste si vybrat úspory?“
ﬁekl a roztáhl ústa v ‰irokém úsmûvu. Tuhle hlá‰ku si nejspí‰ nacviãoval celou cestu z Ukrajiny.
Vpálil jsem mu pût ran do obliãeje. Tentokrát
CZ-47E koneãnû zaznamenala úspûch. Tváﬁ se mu
stáhla do odporného ‰klebu, párkrát sebou zacukal a pﬁestalo ho poslouchat jedno oko. BohuÏel
nevypadlo, ale aspoÀ se svaly okolo nûj stáhly jako
po vãelím bodnutí.
„Zakrch!“ zaﬁval Spider a aÈ uÏ to mûlo b˘t cokoliv, rozbûhl se proti mnû.
Poslední tﬁi v˘stﬁely ‰ly mimo. Na zatracenû
rychle bûÏícího chlapa s pûti páry nohou se dost
blbû míﬁí. Pustil jsem pistoli na podlahu a vzal to
kolem fontánky s krvetryskem ven.
„Aleno, teì tû fakt potﬁebuju,“ zahlásil jsem do
vysílaãky, ale poﬁád byla nûmá. Na‰tûstí jsem
u vchodu narazil na Vágnera s bra‰nou.
„Rychle pryã!“ zaﬁval jsem a zahnul zpátky
k Akademii vûd.
Vágner ale zÛstal stát na místû. Rozkroãil se nad
ta‰kou a vypálil smûrem k pﬁibíhajícímu Spiderovi
cel˘ zásobník CZ-47E. Podle toho, co následovalo, se
buì netrefil, nebo to bylo úplnû jedno. Spider se kolem nûj prohnal a pﬁi té pﬁíleÏitosti jej sekl jednou ze
sv˘ch konãetin. Noha se zabodla do inspektora a zÛ-
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stala v nûm vûzet zhruba do poloviny. Franti‰kovo
tûlo se kolem ní omotalo jako Ïv˘kaãka.
„Kde jsou, kurva, posily,“ ﬁekl a umﬁel.
* * *
UÏ jsem zaÏil hor‰í poslední slova, ale tahle byla
aspoÀ k vûci. Kde jsou, sakra, posily?
* * *
Hrábl jsem do bra‰ny na zemi a vytáhl P-90. Nebyla to pistole, ale speciální vûciãka vytvoﬁená pﬁímo na vylep‰ené padouchy. V podstatû ‰lo o teleskopické elektrické kopí. ·vihl jsem jím, a v ruce
tak svíral metr a pÛl dlouhou tyã.
„Aleno!“ zaprosil jsem vztekle do vysílaãky, ale
odstﬁelovaãka se neozvala. Nejhor‰í je, Ïe v tuhle
chvíli musela mít se Spiderem vizuální kontakt.
Na noze mûl namotaného Vágnera, takÏe i bez rozkazu uÏ do nûj mûla stﬁílet, jako by byla srbsk˘
nacionalista a on následník habsburského trÛnu.
Ale aÈ uÏ mÛj plán na obklíãení a klidnou eliminaci Spidera podûlal kdokoliv, teì nebyl ãas nad
tím pﬁem˘‰let.
„Tak jo, zmetku, zahrajeme si na doktora,“ zasupûl jsem a zkusil mu vrazit P-90 pﬁímo do obliãeje.
Uhnul a pak je‰tû jednou.
„Na doktora?“ zeptal se, kdyÏ zjistil, Ïe se m˘m
útokÛm hravû vyhne. V obliãeji mûl poﬁád ten arogantní sebevûdom˘ úsmûv. Takového jsem si jej
rozhodnû nepamatoval. B˘val spí‰ plach˘, s tikem
v oku a vûãnû provinil˘m v˘razem.
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„Konkrétnû na doktora z patologie a hádej, kdo
bude mÛj pacient?“ ﬁekl jsem a místo do obliãeje
mu vrazil elektrické kopí do tûla.
* * *
Tedy vrazil bych, kdyby to bylo kopí s pûknû ostrou
‰piãkou a ne pé devadesátka. Kov se alespoÀ trochu
vmáãkl do tûla a pak z nûj vy‰lehl elektrick˘ v˘boj.
Normálního ãlovûka by usmaÏil, u vylep‰eného mûl
zpÛsobit ochromení. Nevím proã, ale na elektﬁinu
zatím pﬁi vylep‰ování nikdo fintu nevynalezl.
* * *
Slovo zatím bylo na místû.
* * *
Po Spiderovû tûle bûhaly elektrické v˘boje, superpadouch se tﬁásl, jako by mûl zimnici, ale poﬁád se
drÏel na nohou. A nejen to. Po pár sekundách se
ohnal jednou ze sv˘ch konãetin tak silnû, Ïe jsem
P-90 neudrÏel a pustil ji.
„U v‰ech pavoukÛ,“ zaklel jsem a mûl co dûlat,
abych uhnul jiné z jeho konãetin. Její ostrá ãást mû
minula jen o pár centimetrÛ a zaryla se do asfaltu.
Pûknû hluboko.
Pﬁevalil jsem se na druhou stranu, chytl kopí
a vyrazil do vozovky. První auto jsem obûhl, druhému uÏ jsem skoãil na kapotu. Spider se s obíháním nezdrÏoval. Jeho konãetiny jako by byly pro
lezení po autech dûlané. Vy‰plhal na nûj a pak sko-

16

Kotleta 6 - zlom

25.5.1957 11:03

Stránka 17

LOVCI
ãil na druhé, kde jsem se v tu chvíli na‰tûstí uÏ nezdrÏoval.
„Aleno, Vojto, kdokoliv! Je tu vÛbec nûkdo?“ prskal
jsem k minivysílaãce, kterou jsem mûl upevnûnou
v klopû kabátu. V uchu, kde jsem mûl pﬁijímaã,
bylo jenom zatracené ticho. Ani to pitomé ‰umûní
a praskání se neoz˘valo.
„Ááááááá!“ zaﬁval mi za zády nûjak˘ chlápek,
kter˘ si na vylézání z auta vybral tu úplnû nejblbûj‰í chvíli, zrovna kdyÏ mu po nûm lezl Spider. AÈ
uÏ mu udûlal cokoliv, pﬁestal kﬁiãet velmi rychle.
NeohlíÏel jsem se. ZdrÏovalo by mû to. Seskoãil
jsem z toho indického ‰mejdu, co mu ﬁíkají elektromobil pﬁí‰tího století a je nevyzpytateln˘ jako
tchynû závislá na lexaurinu, a zabûhl za stojící
tramvaj. Její pasaÏéﬁi mûli na‰tûstí tolik rozumu,
Ïe ji uÏ dávno opustili i s ﬁidiãem poté, co jí auta
zablokovala cestu a Spider zaãal ﬁádit v bance.
„Buch!“ tramvaj se zakymácela.
„Co to?“ lekl jsem se a pak mi do‰lo, Ïe Spider
jednak nemá náladu tu tramvaj obíhat a taky mi
chce nejspí‰ pﬁedvést svou sílu.
„Buch!“ ozval se druh˘ náraz a tramvaj se se
skﬁípûním pﬁevrátila na zastávku. Za ní stál Spider, a jako by byla tramvaj lít˘ nepﬁítel, kterého
po tûÏkém boji skolil, py‰nû si na ni vylezl a nastavil tváﬁ slunci.
* * *
„Nemá‰ ‰anci, inspektore. Pﬁi‰el jsem si pro tebe.
Dostanu tû a nikdo ti nepomÛÏe,“ ﬁekl Spider. UÏíval si to, ale pak, jako by mu nûco do‰lo, se spû‰nû
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ohlédl, aby se ujistil, Ïe jsme tady jenom sami dva.
Vypadal, Ïe ﬁekl víc, neÏ mûl. JenÏe, byl to superpadouch. Nemohl si pomoci. Nikdy si nemohou pomoci.
„Poslala tû moje bejvalka? Alimenty pﬁece platím, tak v ãem je problém?“
Spider se zasmál.
„Tvoje bejvalka mi ho vãera v noci vykouﬁila.“
SnaÏil se, aby to znûlo fakt drsnû. Nejspí‰ moc
koukal na akãní filmy.
„Tak to gratuluji, protoÏe mojí bejvalce je padesát a je tlust‰í neÏ tahle tramvaj. Proto je to taky
bejvalka.“
Zachrãel a na chvíli ztuhl, jak se snaÏil vymyslet
nûjakou hlá‰ku, kterou by mû setﬁel. Ta s úsporami ho ale nejspí‰ stála v‰echnu invenci na pût let
dopﬁedu, a ani tak nebyla moc dobrá.
Zatnul zuby a skoãil ke mnû. Jeho let byl ale
o nûco del‰í, neÏ pﬁedpokládal, protoÏe v tu chvíli
se z útrob PraÏské interkontinentální banky ozvala exploze a celé okolí zahltil prach a stﬁepy.
* * *
Mou maliãkost na‰tûstí kryla pﬁevrácená tramvaj.
Tepl˘ vzduch mi tak jenom ovanul tváﬁ a do oãí
nafoukal nûco prachu. Vyhrkly mi slzy, ale tyã
jsem stále pevnû svíral v rukou a sledoval, kam
pavouãek odletûl.
* * *
Sbíral se asi deset metrÛ ode mû. Vypadal pûknû
potluãenû a hlavnû na‰tvanû.
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„Teì nebo nikdy,“ za‰eptal jsem a rozbûhl se proti Spiderovi.
* * *
PﬁiblíÏil jsem se k nûmu a zkusil mu tyã narvat
pﬁímo do úst nebo do oka. V˘boj na tûle se ukázal
jako pﬁíli‰ slab˘ na to, aby ho ochromil na déle neÏ
pár sekund, potﬁeboval jsem se proto dostat k jeho
mûkk˘m tkáním uvnitﬁ tûla. Vedla k nim jenom
jedna cesta.
„Vznnnk!“
P-90 narazilo na jednu z jeho konãetin, kterou se
Spider kryl. Podle zvuku v nich bylo nûco kovového. Nejspí‰ bioocel.
Byl jsem ãím dál zmatenûj‰í a na‰tvanûj‰í. KdyÏ
jsem ho pronásledoval z Prahy na v˘chod, byl Spider druhoﬁad˘ vylep‰en˘ padouch. Internetovému
zpravodajství nestál ani za ãlánek v krimi rubrice
v prÛbûhu okurkové sezony, a teì má tûlo vylep‰ené tak, Ïe na to nejspí‰ padl roãní rozpoãet Slovenska. Jasnû, po té události v Ko‰icích uÏ Slovensko
nebylo to, co za star˘ch dobr˘ch ãasÛ pﬁed ãtyﬁicát˘m rokem, ale furt tam Ïilo pár milionÛ lidí.
A taky nûjací Slováci.
„Vznnnk! Vznnnk! Vznnnk!“
Konãetiny naráÏely na P-90. Ruce mû brnûly
z otﬁesÛ, takÏe jsem se snaÏil spí‰ uh˘bat neÏ se
bránit elektrickou tyãí. Navíc jsem se bál, Ïe to
P-90 nevydrÏí. Pﬁece jenom, nebylo urãeno ke hraní si na mu‰ket˘ry.
* * *
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Konãetiny se kolem mû míhaly jako lopatky vûtrného ml˘na. Chvíli trhaly asfalt, chvíli niãily stojící auta, mezi kter˘mi jsem se snaÏil kliãkovat.
Ustupoval jsem ke Slavii a celou dobu doufal, Ïe
mi mÛj protivník nabídne nûjakou ‰anci ho dostat.
Stalo se to pod ‰irok˘mi okny kavárny. Probûhl
jsem okolo zelené ·kody Jiskra, která zastavila
tûsnû za tím japonsk˘m bourákem, co ho pﬁed rokem zakázali dováÏet kvÛli nadlimitní spotﬁebû
biopaliva, a získal tak slu‰n˘ náskok. Spider mezerou neprobûhl a pﬁeskoãit auta bylo nejspí‰ pod
jeho úroveÀ. Pod kaÏdé z nich vsunul pár konãetin
a odhodil je dva metry v dál. Auta se skﬁípotem,
vrzáním a tﬁí‰tûním rozbitého skla narazila na
zeì kavárny a sesula se na chodník. VyuÏil jsem
chvíle jeho soustﬁedûní se na demolici a bodl smûrem k ústÛm.
Spider na poslední chvíli jen o pár centimetrÛ
uhnul. Stáhl jsem P-90 zpátky, ale ten parchant
uÏ stál u mû. Pra‰til mû tou ãástí konãetiny, která
nebyla ocelová a ostﬁe nabrou‰ená, do bﬁicha. Prohnul jsem se, ale tyã jsem nepustil. DrÏel jsem ji,
i kdyÏ mû pevnû chytl kolem pasu a provedl se
mnou to samé, co s automobily. Já jsem ale letûl
o nûco dál, v˘‰ a rychleji.
Jsem prostû dobrej.
* * *
Okno kavárny náraz nevydrÏelo a já proletûl skrz.
A pak Ïe se sem hned tak nevrátím!
* * *

20

Kotleta 6 - zlom

25.5.1957 11:03

Stránka 21

LOVCI
Na chvíli jsem omdlel. Probral jsem se na stole.
StûÏí jsem popadal dech a vidûl rozmazanû. Ruce
jsem mûl poﬁezané do krve.
„Pane?“ oslovil mû ãí‰ník, kterého jsem tak vypekl s d˘‰kem. Navzdory tomu, Ïe mu hosté restaurace pﬁed pár minutami utekli v panice nûkam
do bezpeãí, nejspí‰ pod ochranu podzemních toalet,
vypadal, Ïe pokud si nûco neobjednám, nejspí‰ mû
vyhodí zpátky na ulici. Nechtûl jsem ho zklamat.
„Rakviãku. Bez ‰lehaãky,“ vydechl jsem. Nic pﬁíhodnûj‰ího mû nenapadlo. Spider totiÏ lezl dovnitﬁ
za mnou.
* * *
Rozhlédl jsem se v panice po místnosti. P-90 se válelo pod oknem a jediné vûci, co jsem na stole na‰el,
byly kávové lÏiãky a sáãky se tﬁtinov˘m cukrem.
Vzal jsem si lÏiãku.
âí‰ník, kterému koneãnû do‰lo, co se dûje, vzal roha.
I kdyÏ kdo ví, moÏná ‰el fakt pro tu rakviãku.
* * *
„Jsem Rud˘ mstitel a tobû se pomstím za v‰echna
pﬁíkoﬁí, která jsi mi zpÛsobil,“ ﬁekl Spider hlasem
tak patetick˘m, Ïe by hned mohl na kongres transgender politikÛ.
V˘hruÏnû jsem na nûj namíﬁil lÏiãku.
„Jak˘ pﬁíkoﬁí? Vykrádal jsi banky, tak jsem tû
chtûl zatknout, ty idiote,“ odvûtil jsem a Spider se
trochu zamraãil. Pro jeho logiku ‰lo o pﬁíli‰ o‰emetnou situaci.
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„Jsem Rud˘ mstitel,“ ﬁekl, jako by k tomu chtûl
je‰tû nûco dodat, ale pak se na mû prostû vrhl.
* * *
Ostrá ãást jeho pravé pﬁední konãetiny se zasekla
do stolu a projela jím hladce jako nÛÏ pudinkem.
Vy‰vihl jsem se na nohy a pﬁeskoãil jej. Krátce
nato se stÛl rozseknut˘ vedví rozpadl a skácel
k zemi. Drapl jsem kopí do ruky a v setinû sekundy mi do‰lo, Ïe k mûkk˘m tkáním Spiderova tûla
vede víc neÏ jedna cesta. Vzhledem k tomu, Ïe pﬁi
transformaci do celé své krásy se z toho parchanta stal kromû hnusáckého bioocelového pavouka
i nudista, mohl jsem také dobﬁe zamíﬁit.
Zvuk, kter˘ vydalo P-90 razící si nemilosrdnû cestu do útrob superpadoucha, radûji popisovat nebudu. Nejhor‰í bylo, Ïe prvních pár centimetrÛ se
vÛbec nic nedûlo. Tlaãil jsem kopí hloubûji a hloubûji a modlil se, aby fungovalo, aby se bûhem bitky se Spiderem neporouchalo nebo kompletnû nevybilo, protoÏe jestli ano, je po mnû. A vzhledem
k tomu, co jsem mu právû provedl, mû ãeká hodnû
dlouhá, hodnû bolestivá a zatracenû nedÛstojná
smrt.
* * *
„Ááááá!“ ﬁval Spider, jak se kopí noﬁilo hloubûji
a hloubûji. Zkusil se otoãit, ale já se pevnû drÏel
P-90 a postupoval podél místnosti tak, abych poﬁád zÛstával za ním. Pak z jeho tûla koneãnû vyskoãilo nûkolik v˘bojÛ. Spider se zaãal cukat tak
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zbûsile, Ïe jsem tyã uÏ nedokázal udrÏet. Nebylo to
ale potﬁeba. Konãetiny ho pﬁestaly poslouchat, stejnû jako v‰echny svaly, a sloÏil se na zem. ZároveÀ
s tím se zaãal nekontrolovanû transformovat zpátky v ãlovûka. Byl to stra‰n˘ pohled. Zvlá‰È s tím sto
padesát centimetrÛ dlouh˘m kopím, které se nad
ním tyãilo jako britská vlajka nad Mount Everestem. Já byl sir Hillary a Spider moje âomolungma.
* * *
Opﬁel jsem se vyãerpanû o stûnu a zhluboka se
snaÏil d˘chat. Cítil jsem, jak mé tûlo jede na záloÏní baterie. Kdybych nemûl základní sadu vylep‰ovacích bionick˘ch implantátÛ, uÏ bych tady
dávno nebyl. Dal‰í dÛvod, proã se bûÏní policajti
k OBVT hlásí. Mají doÏivotní v˘jimku ze zákona
o nemedicínském genetickém a kybernetickém vylep‰ování. Lovci jsou jediní lidé v celé unii, kteﬁí
mohou b˘t legálnû vylep‰eni z jin˘ch neÏ medicínsk˘ch dÛvodÛ. Ne moc, rozhodnû ne na úrovni
tûch parchantÛ, proti kter˘m bojujeme, ale poﬁád
mÛÏeme dûlat takové kousky jako penetrovat nûkoho, jako je Spider, a pﬁeÏít to.
* * *
Zkontroloval jsem toho bastarda, ale ani se nehnul. Tûlem mu poﬁád probíhal slab˘ elektrick˘
v˘boj a on se jenom tak nevinnû cukal. Z úst mu
tekly sliny a nûco vytékalo i z dal‰ích otvorÛ. Je
jasné, Ïe rozhodnû budu chtít z v˘strojáku nové
P-90.
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I jako ãlovûk vypadal odpornû. Mûl vypoulené bﬁicho, ve kterém se skr˘vala zásoba biooceli a rÛzné
posilovací implantáty, aby svou transformaci vÛbec
pﬁeÏil.
„Húá, húá, húá!“ usly‰el jsem koneãnû zdálky ten
milovan˘ zvuk policejních sirén. Chytl jsem Spidera
za nohy a vytáhl ho ven z kavárny. Pﬁitom jsem si dal
zatracenû záleÏet na tom, abych ho vzal pﬁes v‰echny
schody, které jsme cestou potkali, a hlava mu na nich
pûknû bouchala. Ani to jej ale neprobralo.
* * *
První policejní auto se objevilo za pÛl minuty. Vyskoãili z nûj ãtyﬁi chlapi v neprÛstﬁeln˘ch vestách
a vypadali, Ïe mû chtûjí zatknout. Po chvíli napjatého vysvûtlování jim do‰lo, Ïe patﬁím mezi nû, tak
jsem jim svûﬁil Spidera.
„Tu pé devadesátku z nûj nevytahujte a vemte
ho rovnou do BaÏiny, Ïe se star‰í inspektor Petr
Mlejnek nechá porouãet.“
Zasalutoval jsem jim a vydal se k PraÏské interkontinentální.
* * *
V˘buch odhodil Vágnerovo tûlo pár metrÛ od místa,
kde zemﬁel. Setﬁel jsem mu z hlavy prach a vyndal
pár drobn˘ch stﬁepÛ, které se mu zabodly do tváﬁe.
Byl mrtv˘. Po tom, co jej Spider skoro rozsekl vejpÛl, nemûl ‰anci. Sedl jsem si na zem, vzal jeho
hlavu do dlaní a mlãel. Modlit jsem se neumûl
a breãet, to mi nikdy ne‰lo.
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* * *
„Inspektore?“
„Star‰í inspektore?“
Hlas patﬁil muÏi, kterému bych mûl odpovûdût,
pﬁesto jsem ho nechal je‰tû chvíli ãekat.
„Komisaﬁi?“ ﬁekl jsem nakonec a pomalu vstal
od parÈákovy mrtvoly.
„Rád bych sly‰el va‰e hlá‰ení, protoÏe tenhle bordel, to je skoro jako po mírov˘ konferenci v ‰íitsk˘
ãtvrti. Tam jsme ale na v˘buchy a mrtvoly zvyklí,“
navzdory slovÛm, která vypou‰tûl z úst, prozrazoval
tón jeho hlasu, Ïe není na‰tvan˘ pﬁímo na mû, ale
tak nûjak v‰eobecnû. To se ale mohlo brzo zmûnit.
Postavil jsem se do nûãeho, co by se s pﬁimhouﬁen˘m okem dalo identifikovat jako „pozor“.
„Sledovali jsme muÏe, kter˘ nám pﬁed dvûma
lety uprchl. Vylep‰en˘ parchant. Vedli jsme ho pod
krycím názvem Spider. Civilním jménem Václav
Kru‰ak. Nemûl b˘t pﬁíli‰ nebezpeãn˘, ale za tu
dobu, co se nacházel mimo Prahu, se dost zmûnil.
Nûkdo na nûm zatracenû dobﬁe zapracoval. Mûl
i nûjaké spoleãníky. Zatímco jsme se s ním pot˘kali, odpálili trhaviny v bance. Je‰tû ale nevím proã,
ani jestli nûco ukradli.“
Vladimír Kára mû poslouchal se sv˘m typick˘m
neproniknuteln˘m v˘razem. Ten chlap velel praÏské jednotce OBVT skoro deset let, ale zatím nikdo z jeho podﬁízen˘ch nepﬁi‰el na zpÛsob, jak se
mu dostat do hlavy. V tuhle chvíli mohl klidnû plánovat, Ïe mû dá na místû zastﬁelit, stejnû jako si
v duchu broukat dûtskou písniãku a myslet pﬁitom
na ‰tûÀátka.
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„Podcenili jste situaci. O tom chlapovi jste nic nevûdûli a ‰li jste na nûho jenom tﬁi,“ ﬁekl nakonec.
Teì jsem nasadil neproniknuteln˘ v˘raz já.
Rychle se ale zmûnil v pûknû vztekl˘.
„To není pravda. Mûl jsem tu v záloze pût odstﬁelovaãÛ pod vedením poruãice Svobodové a Ïádal jsem o sedmiãlennou jednotku speciálÛ, kteﬁí
se tu mûli pohybovat v utajení okolo banky. Dával
jsem to do páteãního hlá‰ení s nejvy‰‰í prioritou.“
Komisaﬁ lehce nahnul hlavu doprava nahoru
a pﬁitom pokrãil nos v hlasitém a hlubokém nádechu. Tohle nevypadalo dobﬁe.
Vytáhl z kapsy ãtvereãek tabletu a rozloÏil ho na
velikost dvacetkrát tﬁicet. Chvíli bûhal hbit˘mi
prsty po povrchu tabletu a pak mi jej strãil pﬁed
obliãej.
„Tady je va‰e páteãní hlá‰ení v informaãním
systému OBVT a této operaci je pﬁiﬁazena nejniÏ‰í priorita s tím, Ïe se jí úãastníte jen vy, Vágner
a Svobodová a k dispozici máte jen dva muÏe ze
sledovaãky.“
Zíral jsem na své hlá‰ení, jako bych právû vidûl
andûla Apokalypsy, kterak troubí na trumpetu
Hello Dolly. Mûlo v‰echny náleÏitosti, mÛj elektronick˘ podpis i ãas sedûly, ale já jsem byl zatracenû pﬁesvûdãen˘ o tom, Ïe moje rozkazy vypadaly
pﬁesnû tak, jak jsem je komisaﬁi popsal.
„Nûco je ‰patnû, ‰éfe, nûkdo to musel zmûnit.
Nûjaká chyba v systému. Spider byl sráã, ale ani
tak bych na nûj nikdy ne‰el jenom ve dvou, ten
chlap byl vÏdycky nevyzpytateln˘…“
Vlastnû uÏ ani nevím, co v‰echno jsem ﬁíkal. ·ly
na mû mdloby. Tohle byl kardinální prÛ‰vih a ve
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mnû zaãal hlodat mal˘ ãervík pochybností, jestli
jsem to náhodou opravdu nepodûlal já. Ale zatracenû, byl jsem si tak jist˘.
Tak jist˘…
* * *
„Nechte mû alespoÀ vyslechnout toho zmetka
v BaÏinû. Zjistím, co se tu vlastnû stalo a kdo
s ním spolupracoval,“ ﬁekl jsem nakonec a snaÏil
se, aby to neznûlo jako kníkavá prosba po‰koláka,
co chce vrátit prak pﬁed koncem roku, ale rozhodn˘ hlas drsného policisty.
Komisaﬁ zakroutil hlavou.
„V tuhle chvíli si beru nad pﬁípadem toho va‰eho Spidera osobní dozor. Vy jste postaven mimo
sluÏbu, dokud se va‰e selhání nevy‰etﬁí,“ ﬁekl rozhodn˘m hlasem a pak trochu jin˘m, jakoby vyãítav˘m tónem dodal: „Takovou hloupou chybu bych
ãekal od kohokoliv, ale ne od vás, star‰í inspektore, ne od vás.“
* * *
Na to uÏ jsem nemûl co ﬁíct. Prostû jsem zmlkl, naposledy se podíval na Vágnera a ode‰el. Klidn˘m
‰ourav˘m krokem pryã. Proplétal jsem se mezi policisty, kter˘ch se tu najednou nacházelo víc neÏ
potkanÛ v pákistánské restauraci.
„Kde jste, zatracenû, byli, kdyÏ jsem vás potﬁeboval?“ mumlal jsem si vztekle, ale s kaÏd˘m dal‰ím krokem mi bylo víc a víc ouzko. Míﬁil jsem do
Národního divadla a byl si stoprocentnû jist˘, Ïe
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mû tam ãeká nûco mnohem hor‰ího neÏ baletní
provedení Mein Kampf, které bylo stejnû kontroverzní jako nudné. (Zkou‰el jsem na tenhle kulturní záÏitek sbalit jednu advokátku, ale usnuli
jsme u toho oba.)
Na vrátného jsem zamával sv˘m sluÏebním prÛkazem a vyrazil k nejbliÏ‰ímu v˘tahu. Zmáãkl
jsem nejvy‰‰í patro a pak po schodech vy‰el ke
dveﬁím na pÛdu. ZÛstaly odemãené. Îebﬁík na
stﬁechu stál u otevﬁeného okna. Prohlédl jsem si
jej a vy‰plhal nahoru.
* * *
Uvidûl jsem ji uÏ zdálky. Alena si vybrala nejlep‰í
místo, které se na stﬁe‰e divadla dalo najít. Poskytovalo dokonal˘ rozhled a zároveÀ ji skr˘valo
pohledÛm zespodu i z okolních stﬁech a oken nejvy‰‰ích pater. LeÏela tam. Bez hlavy. Ta se válela
kousek od jejího tûla v kaluÏi krve.
Vzal jsem do ruky její odstﬁelovaãku, která leÏela opodál. Optika slouÏila kromû zamûﬁování
i k nahrávání v‰eho, co její majitel sledoval. Vyjmul jsem ji z pouzdra a schoval do kapsy. Teprve
pak jsem na mobilním náramku vyÈukal akutní
ãíslo OBVT a sleãnu na ústﬁednû informoval, Ïe
i druh˘ ãlen mého t˘mu je mrtv˘.
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DomÛ jsem dorazil aÏ pozdû odpoledne. Ze zastávky Národní tﬁída se do Nového Braníka dalo metrem dostat bûhem pûtadvaceti minut, ale potﬁeboval jsem se projít. ·el jsem podél Vltavy, té líné,
‰pinavé a páchnoucí stoky, po které plavaly loìky,
na nichÏ se v tradiãnû teplém kvûtnovém poãasí
slunili obyvatelé stovûÏatého velkomûsta. Îe nedaleko od nich umﬁeli dva policisté, jim bylo ‰umafuk. Aby ne, nevûdûli to. A kdo ví, jestli se to vÛbec
dostane do zpráv.
Párkrát jsem se zastavil u laviãky nebo na obrubníku a jen tak sedûl a civûl do prázdna. U jedné plakátovací zdi jsem se pak, nejspí‰ z prodûlaného stresu a vy‰ponovan˘ch nervÛ, pozvracel.
Ocákal jsem pﬁitom pﬁátelsk˘ obliãej premiérky
Vilmy Procházkové, která celému svûtu oznamovala svou kandidaturu na prezidentku.
To ohození jejímu ksichtu nakonec moc neu‰kodilo. Spí‰ naopak.
* * *
Nic z toho, co se stalo, mi nedávalo smysl. Absolutnû. Tápal jsem v temnotách, pﬁipadal si jako
v nûjakém hodnû zlém snu, ze kterého se ale nedokáÏu probudit.
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Spidera nûkdo vylep‰il. Nûkdo, kdo mûl zatracenû moc penûz nazbyt. Îe by nûkde sehnal takovou
sumu on sám, tomu jsem nevûﬁil. Ale proã by do
nûj kdokoliv tolik investoval? VÏdyÈ ten chlap byl
pitomec. Totální.
Ale navzdory tomu svou práci v té bance nakonec udûlal dobrou, to jsem musel uznat. Odvedl
na‰i pozornost a ta ãerno‰ka nebo její spoleãníci
(nebo nûkdo naprosto jin˘, do‰lo mi) tam pak zpÛsobili tu explozi. Ale proã? Jak˘ to mûlo smysl?
A kdo sejmul Alenu? Jak vûdûl, Ïe tam bude?
A ten mÛj rozkaz? Zatracenû, byl jsem si tak jist˘, Ïe jsem to v‰echno naplánoval a vloÏil do systému jinak. JenÏe informaãní systém OBVT zaznamená kaÏdou ptákovinu. Dokázal by nûkdo tak
dokonale zmûnit mÛj záznam, aby to nepoznal ani
komisaﬁ? A proã by to dûlal?
* * *
V‰echny tyhle my‰lenky mi víﬁily hlavou, která
mû z toho zaãínala pûknû bolet, kdyÏ jsem vcházel
do svého bytu v sedmnáctém patﬁe New World
Tower.
„Donesl jsi nûco na jídlo?“ uvítala mû znudûn˘m
hlasem spolubydlící.
LeÏela na elastickém pytli jenom v kalhotkách
a tílku, zpod kterého jí v˘hruÏnû trãely bradavky,
a nad ní se modrala a zelenala internetová holografická projekce. Tu do ní sáhla a nûco pﬁesunula
rukou, za chvíli zase nohou, pﬁípadnû dokázala
pouÏívat i v‰echny ãtyﬁi konãetiny naráz. Hrála si
s internetem jako koãka. Dûlala to takhle poﬁád.
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¤íkala tomu „mazlení se sítí“. Já jí zase ﬁíkal, Ïe je
mÛj mal˘ nerd. Mám pocit, Ïe tohle slovo pro
oznaãení magora do moderních technologií a trochu mimonû, co se vnûj‰ího svûta t˘kalo, uÏ byl
archaismus, kter˘ jsem ‰iroko daleko pouÏíval jenom já.
„Zapomnûl jsem na to,“ odvûtil jsem a hnal se do
kuchynû, kde se v jedné z polic nacházely láhve
alkoholu. Vytáhl jsem jamesona a nehodlaje ztrácet ãas s hledáním sklenice jsem si poﬁádnû pﬁihnul rovnou z hrdla.
„TûÏkej den?“ zeptala se. Drapla cigarety na stole, ‰krtla sirkou o stûnu a zapálila si. Hrábl jsem
také po krabiãce s velk˘m nápisem: „Kouﬁení je
slabo‰sk˘ zlozvyk nehodn˘ obãana EU. Na veﬁejnosti zakázáno!“ âlovûk uÏ to ani nevnímal. Tedy
ty nápisy. A vlastnû ani zákaz. Nekouﬁení na veﬁejnosti se zpravidla vymáhalo jenom v centru
a okolo úﬁedních budov. KdyÏ mûl ãlovûk chuÈ na
cigáro tﬁeba v ãínské ãtvrti, mohl klidnû poÏádat
o oheÀ kolemjdoucího policajta a on mu vût‰inou
bez ﬁeãí pﬁipálil.
Odpálil jsem si od Vrány a mohutnû potáhl. Vrána nebylo pochopitelnû její jméno. To pÛvodní ale
nepouÏívala. Nejen Ïe znûlo, jako kdyÏ staﬁec tahá
chrchel z paty, a nikdo mimo její klan jej nedokázal
správnû vyslovit, ale zároveÀ se jí s ním pojily dost
nepﬁíjemné vzpomínky. Byl jsem jejich souãástí.
„TûÏkej den?“ zeptala se znovu a trochu se zamraãila v oãekávání ne zrovna pozitivní odpovûdi.
„Zabili Vágnera. A taky Svobodovou. Já jsem byl
postaven mimo sluÏbu. A buì to na nás nûkdo narafiãil, nebo mi hráblo a mám halucinace. Jinak je

31

Kotleta 6 - zlom

25.5.1957 11:03

Stránka 32

FRANTI·EK KOTLETA
ale venku docela pûknû,“ odpovûdûl jsem jí a znovu si nahnul z láhve.
Na‰pulila rty, jako by dûlala duckface, a pak na
mû vyfoukla zadrÏovan˘ cigaretov˘ kouﬁ.
„Jdeme do Krysí díry. Potﬁebuje‰ mezi lidi a vypovídat se z toho,“ prohlásila hlasem, ve kterém se
ukr˘val jasnû identifikovateln˘ mateﬁsk˘ tón. Obãas mi to dûlala. Pﬁitom byla o patnáct let mlad‰í.
Zavrtûl jsem hlavou.
„Potﬁeboval bych zÛstat sám, trochu se opít, ãumût do stûny a pak se vyspat.“
Znovu ten její soustﬁedûn˘ pohled.
„Ani náhodou. KdyÏ jsem tû v takovém stavu nechala naposledy, vylezl jsi jenom v tren˘rkách na
stﬁechu, stﬁílel do mrakÛ, a kdyÏ tû starej Fajkus
sundával dolÛ, kﬁiãel jsi, Ïe je‰tû dva zásobníky
a toho zkurven˘ho andûla dostane‰. Îádn˘ takov˘. Dej si sprchu, aÈ mi neodpuzuje‰ kamarády,
a jde‰ se mnou.“
Dala ráznû ruce v bok. Tak ráznû, Ïe se málem
popálila cigaretou, která jí dohoﬁívala mezi prsty.
„Budou tam ty tvoje mongolsk˘ lesbick˘ dvojãata?“
„Nejspí‰ ne, nastûhovaly se k nûjak˘mu europoslanci. Staraj se teì o koberec jeho manÏelky. Byly
to stra‰n˘ mrchy. Îádná láska, jenom prachy,“ pokrãila jakoby na‰tvanû rameny. Ve skuteãnosti se
ale nezlobila. Vrána totiÏ zpravidla vyvádûla úplnû stejné kousky. Jména jejích milencÛ jsem se
ani nesnaÏil si zapamatovat. Dokázala je za den
vymûnit i tﬁikrát.
* * *
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Koﬁeny Jamahail al-Alcharan Buraheni’nak byly
nûkde v Súdánu, v místû, kde se míchali domorodí
ãerno‰i s arabsk˘mi nájezdníky tak dlouho, aÏ
z toho vlastnû vznikla svébytná rasa, jíÏ byla dokonal˘m produktem. Na Arabku pﬁíli‰ snûdá, na
ãerno‰ku málo tmavá, temnû zelené oãi, ãerné vlnité vlasy, kﬁehká brada a jemné ruce, tak jsem si
ji pamatoval, kdyÏ jsem ji spatﬁil poprvé. Tedy poprvé jinak neÏ zahalenou od hlavy k patû do nikábu. To bylo pﬁed nûjak˘mi dvanácti lety. Makal
jsem na etnickém oddûlení, coÏ bylo hor‰í neÏ vybrat si kariéru taneãníka v minovém poli. Praha
byla plná etnik, ras a náboÏenství, a i kdyÏ pro
v‰echny teoreticky platily stejné zákony, ve skuteãnosti byla na jejich úroveÀ postavena víra
(a s ní spojená závazná doporuãení), Ïe je tﬁeba respektovat svébytnost rozdíln˘ch kultur a obãas
pﬁimhouﬁit oko ve jménu lep‰ího souÏití. Samozﬁejmû, Ïe tﬁeba takovou Ïenskou obﬁízku ne‰lo
oficiálnû tolerovat, ale bylo v‰eobecnou politikou
po ní nepátrat, neﬁe‰it ji a dûlat, Ïe není. Díky
tomu se tento problém nenacházel v policejních
statistikách, a tudíÏ neexistoval.
Obãas se ale stalo, Ïe jsme zasáhnout museli.
Tﬁeba kdyÏ pﬁi‰lo anonymní oznámení, Ïe na tﬁídû
Porozumûní se srocuje dav, kter˘ z ní vyhrabává
dlaÏební kostky a víc neÏ obvykle vykﬁikuje Alláh
akbar. (Tﬁída Porozumûní se nacházela mezi Nov˘m a Star˘m ÎiÏkovem uprostﬁed ãásti mûsta,
které se ﬁíkalo sunnitská ãtvrÈ. Vytváﬁení podobn˘ch ãtvrtí pﬁedstavovalo neodvratn˘ proces. AÈ
uÏ lidé ze své zemû ode‰li z jakéhokoliv dÛvodu,
mûli nutkavou potﬁebu se v nové zemi a mûstû dá-
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vat dohromady s lidmi stejného pÛvodu, etnika
a víry. Praha byla takov˘ch ãtvrtí plná. Jediné, co
dûlalo problémy, byla skuteãnost, Ïe sunnitská
ãtvrÈ tûsnû sousedila se ãtvrtí ‰íitskou, coÏ se nakonec vyﬁe‰ilo tím, Ïe na dûlicí ãáﬁe permanentnû
parkovaly obrnûné transportéry, které jednou za
t˘den vzplály po zásahu molotovov˘m koktejlem
ãi nûãím ménû podomácku vyroben˘m, jako byl
projektil z RPG.)
Pﬁes ten huãící, buãící, kﬁiãící a pi‰tící dav jsme
se málem nedostali vãas. Lidé na nás neútoãili, ale
schválnû se nám stavûli do cesty a odmítali
uhnout. Zatímco mí zku‰enûj‰í kolegové ãekali na
posily a zkou‰eli se s davem domluvit, já v mladickém zápalu ãerstvého ochránce zákona rozdával
pûsti nalevo i napravo, bodal tonfou do bﬁicha i do
slabin, takÏe jsem nakonec do stﬁedu celé té skrumáÏe dorazil sám. Objevil jsem tam vysokého
chlapa s vousem, pro kter˘ by i Rumcajs prodal
Manku do otroctví, v jedné ruce korán a v druhé
dlaÏební kostku. U jeho nohou se krãilo nûco v ãerném nikábu smáãeném slzami a volalo v arab‰tinû
s divn˘m pﬁízvukem: „Tati, tati, tati.“
Abych pochopil, která bije, nemusel jsem strávit na etnickém ani den. Îe Jamahail al-Alcharan Buraheni’nak po‰pinila otcovu ãest, za coÏ
musí zaplatit, mi do‰lo okamÏitû. V té dobû jsem
je‰tû netu‰il, Ïe prohﬁe‰kem byla skuteãnost, Ïe
po poãítaãovém krouÏku, kter˘ financovala vláda
pro potomky pﬁistûhovalcÛ, si dala pusu se spoluÏákem a její sestra to neprozﬁetelnû prozradila
jejímu bratranci, kter˘ se o tom zmínil jejímu
otci.
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„Jménem zákona, ruce vzhÛru. Kdo hodí první
kámen, i kdyby byl bez viny, ustﬁelím mu hlavu,“
zaﬁval jsem svou nejlep‰í arab‰tinou, odjistil bouchaãku a namíﬁil taÈkovi mezi oãi. Myslím, Ïe jsem
vypadal dost odhodlanû, takÏe volání Alláh akbar
sice zesílilo, ale kámen nikdo nehodil. Volnou rukou jsem vzal plaãící dívku za rameno a táhl ji
smûrem k zasekl˘m kolegÛm. Lidé na nás kﬁiãeli,
plivali, prskali nenávistné nadávky, sliby pomsty,
‰kvaﬁení se v pekle a dal‰í veselé vûci, ale nakonec
jsme skrz nû pro‰li ke zbytku jednotky.
* * *
Odvezli jsme ji na sociální odbor, kde nûjaká neukojená kráva prohlásila, Ïe se prostﬁednictvím
mediace pokusí vrátit ji zpût do její rodiny. V poslední sekundû jsem ji drapnul za nikáb, aby nevyskoãila z pﬁíhodnû otevﬁeného okna. Prohlásil
jsem ji za podezﬁelou z trestného ãinu a vzal do
vazby. Po domluvû s kapitánem jsem ji ubytoval
u sebe doma.
Byl to právû mûsíc, co mû opustila manÏelka
i s obûma dcerami. Na‰tûstí po té star‰í tam zÛstala rozvrzaná postel. A taky jedna ply‰ová vrána
s utrÏen˘m kﬁídlem. Jamahail al-Alcharan Buraheni’nak bylo v té dobû tﬁináct, pﬁesnû na pomezí
dûtství a dospûlosti. Stoãila se na posteli, objala tu
vypelichanou vránu a plakala aÏ do rána.
KdyÏ jsem se vzbudil, slunce uÏ stálo vysoko na
obloze a z koupelny se oz˘valo vrãení mého holicího strojku. Dívka sedûla ve vanû bez nikábu, kter˘
jsem pak na‰el rozstﬁíhan˘ na miniaturní kousky
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v ko‰i, a své krásné dlouhé vlasy posílala strojkem
na pravdu BoÏí.
Zkusil jsem vyslovit její jméno a zabránit jí v tom,
co dûlá, ale ona se na mû zarputile podívala, zavrtûla hlavou a pak upﬁela zrak na zmrzaãeného
ply‰áka.
„Vrána. ¤íkejte mi Vrána.“
* * *
Stálo mû to spoustu nervÛ, ãasu a úplatkÛ, ale nakonec mi ji soud pﬁiklepl jakoÏto adoptivní dceru.
Trvalo ale dal‰í tﬁi roky, neÏ byla ochotná vyjít
z mého bytu. ·kola, voln˘ ãas, kamarádi, to v‰echno do té doby provozovala jen virtuálnû pﬁes internet. MoÏná i proto je na nûm zatracené dobrá. Dálkovû udûlala i univerzitu a dnes vydûlává jako
programátor a bezpeãnostní expert v IT pûtkrát
víc neÏ já. To, co proÏila, v ní ale zÛstalo. Obãas si
ﬁíkám, Ïe je bisexuální jenom proto, Ïe ví, jak moc
to haní ãest jejího otce. Nebylo úplnû jednoduché ji
pﬁesvûdãit, aby pﬁestala na e-mail jeho i v‰ech, co
chodí do stejné me‰ity jako on, posílat fotky svého
jazyka olizujícího nûjakou novou Ïenskou vagínu.
I kdyÏ je fakt, Ïe si nejsem jist˘, jestli s tím váÏnû skonãila.
* * *
V Krysí díﬁe jsem byl suverénnû nejstar‰í stál˘ zákazník. KvÛli m˘m ãtyﬁem kﬁíÏkÛm na krku mû
spousta náv‰tûvníkÛ povaÏovala za pedofila na
lovu a já si tak obãas i pﬁipadal. VÏdyÈ i nejstar‰í-
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mu barmanovi tady je‰tû nebylo ani tﬁicet. Podnik
se nacházel uprostﬁed prÛmyslové zástavby Motola. ·lo o nûjakou starou v˘robní halu. Hrála tu
postindustriální muzika, blikala svûtla v‰ech barev a na stûnách se skvûly postaviãky z nové manga a hentai vlny. Pochopitelnû dost psychedelické,
takÏe ‰lo jen tûÏko poznat, jestli to, co svírají v rukou, jsou meãe, hot dogy nebo penisy.
Ve velkém akváriu uprostﬁed plavaly barevné
rybiãky z Japonska, a kdyÏ se zákazníci dost odvázali, mohli si v nûm také zaplavat. Jediná podmínka spoãívala v tom, Ïe poplavou nazí. Vrána
tuhle zábavu milovala, takÏe jsem jako její ãast˘
doprovod mohl s postupem ãasu zji‰Èovat, která
nová tetování si postupnû poﬁizovala. Vût‰inou ‰lo
o vrány, ale také rÛzné nápisy v arab‰tinû. Ty
jsem nelu‰til, nechával jsem to jejím milencÛm
a milenkám.
Ti se ãasto rekrutovali právû z Krysí díry. Místo
mûlo zvlá‰tní atmosféru a pﬁitahovalo potomky
ãerstv˘ch i dávn˘ch emigrantÛ, které do sebe Praha nasála. Vût‰ina z nich byla tak dokonale promíchaná jako Vrána, Ïe uÏ ani nevûdûli, ke které
rase, národu nebo etniku se mají hlásit. Byli ztracení v tomhle starém evropském mûstû a nevûdûli,
co si poãít se sebou i zmatenou dobou, v níÏ proÏívali své mládí. Mnozí jejich vrstevníci to ﬁe‰ili návratem ke koﬁenÛm. Vysly‰eli to volání krve, které se v nich oz˘valo nejhlasitûji. âíÀané se stávali
horliv˘mi buddhisty, i kdyÏ jejich pradûdeãek, kter˘ se sem dostal schovan˘ v kamionu za bednami
s umûl˘mi vánoãními stromky, byl kﬁesÈan, Arabové a ãerno‰i ze severní Afriky chodili do me‰it,
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aby oslovili své dávné koﬁeny, i kdyÏ jejich pﬁedkové právû tohle ze svého Ïivota s radostí vytrhali, a mladí Rusové a Ukrajinci zase nosili na krku
pravoslavné kﬁíÏe a v‰ude vû‰eli ikony, coÏ dûlaly
naposledy tak jejich prapraprababiãky, a jejich
praprapradûdeãkové to mûli uÏ dávno v paÏi a ikonami v pﬁípadû nouze topili v zemljankách. Mnozí
mladí âe‰i to mûli podobnû. S mizernou porodností a pﬁib˘vajícími cizinci v‰eho druhu se pomalu
ztráceli v tom multikulti oceánu a obraceli se
k tomu, o ãem si mysleli, Ïe je to správné ãe‰ství:
procesí na ¤íp, skákání pﬁes kozu v Sokolu a sborov˘ zpûv písní Daniela Landy.
Mladí z Krysí díry byli ale jiní. Minulost je nelákala, hledali novou identitu v novém svûtû. MoÏná
si uÏívali, Ïe vlastnû Ïádnou identitu nemají a ani
nechtûjí. Stejnû jako stud.
„Ahoj Vráno!“ zakﬁiãela asi devatenáctiletá dívka s rud˘mi vlasy a svûtle modr˘ma oãima. Mûla
trochu asijské rysy. A velká prsa. Ne‰lo si jich nev‰imnout, protoÏe na sobû mûla jenom síÈovan˘
obleãek s oky tak velk˘mi, Ïe by jimi ‰lo prostrãit
hlaveÀ kulometu.
V Krysí díﬁe se kﬁiãet muselo. Mluvit v normální zvukové hladinû se rovnalo samomluvû.
Vrána dívce strãila jazyk do pusy a chvíli se vá‰nivû líbaly. V tomhle podniku ‰lo o standardní pﬁivítání. Po chvíli holka udûlala to samé mnû. Nebránil jsem se. Nechtûl jsem Vránu ztrapnit.
„Nevûdûla jsem, Ïe si na star˘!“ vykﬁikla.
„To je mÛj bodyguard!“ odpovûdûla Vrána a vesele se na mû usmála.
„A stojí mu?!“
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„MÛÏe‰ to vyzkou‰et!“ zaﬁvala moje adoptivní
dcera a obû se zasmály.
* * *
Radûji jsem vypadl k baru, abych pﬁinesl láhev
whisky a dva balíãky cigaret. V Krysí díﬁe se pochopitelnû kouﬁilo. Díky tomu a také umûlému
kouﬁi s vÛní vanilky, kter˘ se vypou‰tûl do prostoru ze ãtyﬁ rohÛ b˘valé továrny, byla atmosféra tohohle místa dokonale psychedelická.
Vrátil jsem se k boxu asi po pÛl hodinû, kdy jsem
se koneãnû protlaãil k objednávce. UÏ u nûj sedûla
i mongolská dvojãata, která nejspí‰ utekla od
europoslance i jeho manÏelky, zrzav˘ kluk, co vypadal tak na dvacet, a dva Asiati okolo sedmnácti.
V‰echny jsem znal. Zrzek si ﬁíkal Fíkus a vÏdycky,
kdyÏ to vyslovil, mûl v˘raz, jako by si na jeden fíkus zrovna sednul. Nemluvil dost dobﬁe ãesky
a tohle slovo mu nejspí‰ jenom uãarovalo. Asiati
byli bratﬁi. ¤íkali si Gord a Mort. Vymysleli nûjakou retropoãítaãovou hru s trojúhelníky a ãtvereãky, která podle mû dávala smysl jenom lidem, kter˘m je‰tû nebylo dvacet nebo brali LSD. Vrána se
pokou‰ela jim pomoci prorazit s tím a podle v‰eho
se jim zaãínalo daﬁit. V âínû mûli tisíce fandÛ.
Neznal jsem vlastnû jenom tu rudovlasou holku.
„Zevla!“ zakﬁiãela mi do ucha svou pﬁezdívku
a hned se zeptala: „Bere‰ drogy?!“
Zavrtûl jsem hlavou.
„Pojì tancovat!“ zaﬁvala znovu.
Zavrtûní hlavou jsem zopakoval. To poslední,
na co jsem mûl náladu, bylo tancování s nûjakou
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trhlou holkou, co celému svûtu ukazuje svá hopkající macatá prsa.
Ohlédl jsem se na Vránu, ale ta se na mû zamraãila a gestem mi naznaãila, abych ‰el. Nûkdy se
chovala jako moje star‰í sestra. Nevím, kdy jsem
na tuhle hru pﬁistoupil, ale zase jsem ji poslechl.
Nechal jsem se od Zevly odtáhnout na parket, kter˘ se rozprostíral okolo akvária.
Rudovláska se zmítala v nûãem, co pﬁipomínalo epileptick˘ záchvat, a já se to snaÏil neumûle
napodobit. Bylo to absurdní. Ráno jsem pﬁi‰el
o dva blízké lidi a mÛj Ïivot se dost moÏná vydal
na rychlou a bolestivou cestu do prÛseru a veãer
tu tancuji s nûjakou ztﬁe‰tûnou holkou, co je nejménû o dvacet let mlad‰í neÏ já. Ohlédl jsem se
k boxu a vidûl Vránu, jak má nohy poloÏené na
jedno z mongolsk˘ch dvojãat, kouﬁí cigaretu na
dlouhé ‰piãce a zaujatû mû pozoruje. A pak mi
do‰lo, Ïe ta potvora mûla zase pravdu. MoÏná
jsem si pﬁipadal absurdnû, ale pﬁesnû to jsem
v tuto chvíli potﬁeboval. Nemohl jsem b˘t sám.
Zbláznil bych se z toho. Ve jménu svého du‰evního zdraví jsem musel kﬁepãit se Zevlou, koukat jí
na prsa a kroutit se u toho, jako bych si chtûl vytancovat první cenu v televizní soutûÏi „Kdo se
vrtí jako magor“.
Ale pak ten Vránin plán dostal pováÏlivou trhlinu.
* * *
„Koukám, Ïe dneska tady nebude‰ jedinej fosil, bodyguarde!“
„CoÏe?!“ zaﬁiãel jsem a namaãkal se blíÏ k Zevle,
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abych ji sly‰el. Její hopkající bradavky se ocitly
pováÏlivû blízko mého tûla.
„Dneska tu nejsi jedinej starou‰. Je‰tû pár takovejch a mÛÏou Krysí díru zavﬁít!“
Otoãil jsem se jejím smûrem, abych se podíval na
dal‰í náv‰tûvníky, kteﬁí jí pﬁipadali tak stra‰nû
staﬁí jako já.
„A kurva.“
* * *
Protﬁel jsem si oãi a pak se znovu podíval k baru.
Vanilková mlha zhoustla, ale ty dva jsem vidûl víc
neÏ jasnû.
„To není moÏné,“ zamumlal jsem a zbûsile vyÈukal na mobilním náramku, kter˘ jsem nosil na
levé ruce, akutní ãíslo OBVT. Bylo nedostupné.
„Co to, zatracenû…,“ zamlel jsem.
Znovu jsem riskoval pohled k baru. Poﬁád tam
stáli a rozhlíÏeli se okolo. Dﬁív nebo pozdûji mû objeví a bude to ‰patné. Hodnû ‰patné. Hlavnû pro
lidi okolo mû.
„Zevlo!“ zaﬁval jsem.
„Ano?!“
„Ví‰, jak ses ptala Vrány, jestli mi stojí?!“
Dívka se ze ‰iroka zasmála.
„Ty na to jde‰ ale dost zostra.“
„Jo, rád bych to zjistil. Co kdybys mi zaplavala
v tom akvárku? – Koupím ti za to fla‰ku pití, jaké
si bude‰ pﬁát,“ dodal jsem, kdyÏ se nezatváﬁila
moc nad‰enû.
„Tak jo,“ pokrãila rameny a bûhem pár sekund
ze sebe sundala obleãení. Pravda, moc ho nemû-

41

Kotleta 6 - zlom

25.5.1957 11:03

Stránka 42

FRANTI·EK KOTLETA
la. ·oupla ho pod akvárko a po Ïebﬁíku vy‰plhala nahoru. Za chvíli uÏ plavala s barevn˘mi
rybiãkami. Dne‰ního veãera tam byla zatím
jediná.
Nemohl jsem odolat, rychl˘m pohledem zkouknul její tûlo, a kdyÏ udûlala obrátku a otoãila se ke
mnû macat˘m zadeãkem, kter˘ dûlal vlnky, jak se
rytmicky pohyboval nahoru a dolÛ, vydal jsem se
ostrou chÛzí k Vránû.
* * *
„Kde má‰ Zevlu?!“
Pohodil jsem hlavou k akvárku a pak se k ní naklonil, abych mohl mluvit pﬁímo k ní a nemusel
tak zatracenû kﬁiãet.
„Máme problém. Jsou tu Krvavá Máﬁí a Bouchaã.“
„Kdo to je?“
„Bejvalí superpadou‰i. Dostal jsem je do BaÏiny,
kde je v rámci trestu restartovali.“
„Restartovali?“
„VÏdyÈ ví‰, operativnû je zbaví v‰ech vylep‰ení
a pak je ‰oupnou do normálního lapáku.“
„Myslí‰, Ïe jsou tu kvÛli tobû? Îe si to s tebou
pﬁi‰li vyﬁídit?“
„Dneska si nejsem jist˘ niãím, ale to poslední, co
chci, je cokoliv riskovat. Divn˘ je, Ïe oba dostali
doÏivotí. Mají sedût na Pankráci a zpytovat svûdomí, ne se tu producírovat.“
„Co chce‰ dûlat?“ zeptala se.
Pokrãil jsem rameny. Sám jsem nevûdûl. Potﬁeboval jsem na OBVT ovûﬁit, jestli tﬁeba nedostali
milost, ale ani napodruhé jsem se nedovolal.

42

Kotleta 6 - zlom

25.5.1957 11:03

Stránka 43

LOVCI
„Vzhledem k tomu dne‰ku odsud radûji vypadnu
zadním vchodem,“ ﬁekl jsem a úkosem pohlédl
k baru. Nestáli tam.
„Dobﬁe,“ pok˘vala souhlasnû hlavou Vrána. „Sejdeme se tak za hodinku U Str˘ãka Sama.“
* * *
Vzal jsem ze stolu cigarety a vyrazil zpátky na
parket. Na‰tûstí zhoustla nejen mlha, ale i potících a vrtících se tûl na parketu vydatnû pﬁibylo.
Obloukem jsem se vyh˘bal nejen baru, ale i akvárku. Zevla uÏ si urãitû musela v‰imnout, Ïe jsem
koukání na ni vzdal.
Prodíral jsem se skrz tanãící mládeÏ a snaÏil se
pﬁitom moc nespûchat a obãas se i trochu zakroutit do rytmu, teda toho, co si autor hudby myslel,
Ïe je rytmus, abych z davu moc nevyãníval. V klidu jsem si zapálil cigaretu a nervóznû z ní krátce
a silnû ‰lukoval. Celou dobu jsem mûl nepﬁíjemn˘
pocit v zátylku, Ïe se na mû nûkdo upﬁenû dívá.
Ale i kdyÏ jsem se nûkolikrát opatrnû rozhlédl kolem dokola, nikoho z tûch dvou jsem nespatﬁil.
Bez problémÛ jsem dorazil aÏ k zadním dveﬁím
Krysí díry. BûÏnû se nepouÏívaly. SlouÏily jenom
jako bezpeãnostní v˘chod v pﬁípadû poÏáru nebo
zátahu oddûlení pro kriminalitu nezletil˘ch. Obvykle u nûj stála ochranka. Ta si ale nejspí‰ odskoãila na záchod a moÏná i s nûk˘m, jako byla
Zevla.
„Taky dobﬁe,“ pomyslel jsem si, protoÏe vysvûtlovat chlápkovi, Ïe nezdrhám bez placení, ale pﬁed
b˘val˘mi superpadouchy, by zabralo hromadu ãasu.
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Zmáãkl jsem otevírací páku. Odemãeno. Vytlaãil
jsem dveﬁe ven a nechal se ovanout ãerstv˘m
vzduchem. Mûl tradiãních kvûtnov˘ch tﬁicet stupÀÛ, ale poﬁád byl chladnûj‰í neÏ ta zakouﬁená vûc
vevnitﬁ. Vykroãil jsem ven a spatﬁil Bouchaãe.
* * *
Stál tam s obliãejem zkﬁiven˘m v arogantním sebejistém úsmûvu, pﬁesnû jak jsem si pamatoval.
Opíral se o zaparkované auto a u nohou mu leÏel
chlápek v ãerné koÏené bundû. Ochranka.
* * *
Kolik to bylo let, co jsem Bouchaãe za‰il? Tﬁi? MoÏná uÏ ãtyﬁi. Zlikvidovali jsme pﬁitom jednu vietnamskou restauraci tak dokonale, Ïe to dokonce
vyvolalo oficiální protest Spojeného království Vietnamu a KambodÏe.
„Dobr˘ veãer, inspektore,“ pozdravil jako prvÀáãek, co na v˘letû s rodiãi potkal paní uãitelku. Neznûl jako chlap, co ve své dobû dûsil i moje noãní
mÛry. Ale nejspí‰ se jenom bavil.
Vyplivl jsem z pusy doutnajícího ‰paãka, jemuÏ
pomalu zaãínal hoﬁet filtr, a oplatil mu úsmûv. Jen
tu sebejistotu a aroganci jsem do toho vloÏit nedokázal.
„Koukám, Ïe tû pustili,“ prohlásil jsem, ale v tu
chvíli uÏ jsem si byl zatracenû jist˘, Ïe to se rozhodnû nestalo. Navíc Bouchaã vÛbec, ale vÛbec nevypadal jako chlápek, kterého restartovali, nebo jak
se správnû ﬁíkalo: dekonstruovali. Jeho pûsti se mi
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