


Anglická zahrada
Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na
www.xyz.cz

www.albatrosmedia.cz

Petra Klabouchová

Anglická zahrada – e-kniha
Copyright © Albatros Media a. s., 2020

Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.



ANGLICKÁ
ZAHRADA

Petra Klabouchová

Psychologický thriller

001-288 Anglicka zahrada_145x205 mm QXP 7.x  9.6.20  5:33  Stránka 3



© Petra Klabouchová, 2020
cover picture © Shelly Still, Manuel Willequet / Shutterstock.com 
© NAKLADATELSTVÍ XYZ, 2020

ISBN tištěné verze 978-80-7597-712-0
ISBN e-knihy 978-80-7597-712-0 (1. zveřejnění, 2020)



Inspirováno skutečnými událostmi z roku 2006

Ticho. Je tu jen hnusn˘ ticho a tma v‰ude kolem. Takhle asi vy-
padá smrt. Nebo moÏná peklo, jak nám o nûm vyprávûli pan fa-
ráfi v kostele a babiãka. Ta nám vÏdycky pfied pusou na dobrou
noc fiíká, Ïe strach je synem tmy a jen ten, kdo má ãernou du‰i
i za dne, se o ni v noci musí bát. „Tak co? Má‰ ãern˘ svûdomí?“
ptá se mû pokaÏdé babiãka, a kdyÏ zakroutím hlavou, Ïe ne,
zmáãkne mi nos a fiekne: „LÏe‰! Má‰ mûkkej nos! Kdo má mûkkej
nos, je lháfi.“ Babiãka má vÏdycky pravdu. Nûkdy lÏu. A nûkdy
mívám i ãerné svûdomí. Ale nekradu, to nikdy. Pfiísahám! 
Ví‰ co, obãas místo do ‰koly jdeme s klukama z party na v˘-

pravu za mûsto. Hlavnû teì v ãervnu; kdo by taky vydrÏel aÏ do
veãera sedût ve tfiídû a uãit se o ¤ímanech, kdyÏ voda v fiece je
uÏ fajn na koupání. Pak se ãlovûk úplnû zapomene na lovu je‰-
tûrek. Vyhfiívají se v‰ude kolem na skalách, jsou tak krásnû
barevné. Lesklé, kovovû duhové. Jako malí dráãci. A ví‰, Ïe kdyÏ
je chytne‰ ‰patnû, utrhne se jim ocásek? Chudinky! ZÛstane ti
v dlani a je‰tûrka uteãe. Fakt hust .̆ Nevím, jestli je to bolí nebo
ne, asi jo. Mû by to teda bolelo. Ale neboj, on jim za nûkolik dní 
znova naroste. Jo, a taky obãas lÏu mamince. Tfieba Ïe mám
v‰echny úkoly hotové a Ïe z té písemky dostali ‰patnou známku
v‰ichni, ne jenom já. KdyÏ já tak nenávidím matematiku. Úplnû
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hroznû ji nenávidím! A taky nûkdy slíbím tátovi, Ïe se vrátím

domÛ vãas a pomÛÏu mu s prací na zahradû, ale pak zÛstanu

je‰tû chvíli s klukama a hraju fotbal za po‰tou. Jen chvilku,

jenÏe najednou uÏ není odpoledne, ale veãer. Ani nevím jak,

prostû hodiny jsou takov˘m m˘m prokletím. To potom pfiijdu

domÛ, aÏ kdyÏ je studená veãefie. A táta kfiiãí. Pohlavky lítají, 

Ïe se ani pod stolem neschová‰. 

Opravdu se snaÏím nezlobit. Fakt. Ale aÈ dûlám, co dûlám,

zkrátka zlobím a rodiãe se pak zlobí na mû. Skoro kaÏd˘ den.

Ach jo. A ze tmy mám strach, velk˘ strach. Nejradûji bych spal

s rozsvícen˘m svûtlem, ale táta vÏdycky jenom mávne rukou 

a fiekne, Ïe on z nás nebude vychovávat posránky, jako to dûlá

na‰e máma. Jedno cvaknutí vypínaãem a temnota si tû sebere 

i s tvojí du‰iãkou. SeÏere tû. Jako dlouhá ãerná ruka, co se do-

stane v‰ude. Najednou uÏ nejsi v bezpeãí ve své vlastní post˘lce.

Ani kdyÏ zavfie‰ oãi a zatají‰ dech. Cítím srdíãko, co bu‰í a bu‰í

a bu‰í. Hroznû nahlas. Pofiád v˘‰ a v˘‰, aÏ úplnû v krku. To se

schoulím do klubíãka, co nejmen‰ího to jen jde. DrÏím si ze

v‰ech sil kolena pfiimáãklá k bfiichu a ãekám kaÏdou chvilkou,

Ïe se mû ze tmy nûco dotkne. Úplnû to cítím. Je to tak blízko,

zdá se mi, Ïe mi to d˘chá do tváfie. Îe se mi nûco za okamÏik

zahryzne zezadu do krku. Je tam, já to vím, ale nevidím to.

Nûco zlého. Hnusného. S obrovsk˘ma dlouh˘ma zubama, co

trãí z huby plné lepiv˘ch slin. Se zahnut˘mi pafiáty a dechem,

co smrdí jako mrtvá koãka plná ãervÛ u kraje silnice. Chce mi

to ublíÏit a já jsem slep˘ a sám. AÏ do svítání.

JenÏe tady dole nesvítá. Nikdy. Jsme aÏ úplnû na dnû pekelné

díry, ví‰? Sami, jen já a brá‰ka. Asi jsme tu za trest, jak jsme

zlobili. Myslím, Ïe nás nûkdo zkou‰í, jak moc uÏ jsme velcí a ‰i-

kovní kluci. A kdyÏ ukáÏeme, Ïe jsme se polep‰ili, budeme se
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moct vrátit k mamince. Urãitû to tak bude. UÏ aby nám odpus-

tili a pfii‰li si pro nás…

Tahle díra je hluboká, hroznû moc hluboká. Kdybych si de-

setkrát stoupnul sám na sebe, dosáhl bych moÏná do poloviny.

Podlaha je tady z bahna. Páchne a lepí se mi na kalhoty. Okolo

jsou holé zdi, nevidím je, ale cítím. Kameny a hlína se mi drolí

mezi prstama. A cítím plíseÀ jako ve starém ‰kolním sklepû.

Není se ãeho chytit, nedá se ‰plhat nahoru. A jiná cesta odtud

nevede. Shodili nás sem ze zhora, chápe‰? Mám strach jako

nikdy v Ïivotû. AÈ uÏ nás odtud vytáhou! Já chci domÛ! Ma-

minko… A je tu zima. Hrozná zima. Klepe se mi brada i ruce. 

I nohy. A nejde to zastavit. Brácha má mikinu, ale já ne. Jenom

triãko. Tak sedím na zemi v tom bahnû, schoulen˘ do klubíãka,

a drÏím si ruce mezi nohama, aby se trochu zahfiály. KdyÏ si

strãím hlavu mezi kolena a dejchám si na nû, je to o trochu lep‰í.

Ale jen o tro‰iãku. Tam vysoko, aÏ úplnû nahofie nad námi, je

mal˘ otvor, kter˘m je vidût nebe. Ale musí‰ si stoupnout na

‰piãky, pfiilepit se na zeì, jak nejvíc to jde, a zaklonit hlavu. 

Úplnû moc zaklonit. A pak uvidí‰ tu malou díru ven. V noci ale

ne, v noci je stejnû ãerná jako v‰echno kolem. 

Ráno pár sluneãních paprskÛ dopadne aÏ sem na dno. Moc mû

nezahfiejou. Jenom tro‰iãku. Nastavím jim tváfi a je to na chvilku,

jako kdyÏ mû pohladí maminãina ruka. Nikdy pfiedtím jsem si

nev‰iml, jak moc krásné jsou paprsky slunce. Jako nûjak˘ prÛ-

svitn˘ princeznovsk˘ závoj u‰it˘ ze svûtla. Pomaliãku se sná‰í

aÏ sem dolÛ, po tûch drolících se stûnách, mezi kamením a ko-

fieny. Koneãnû na chvíli vidím kolem sebe. Jenom tro‰ku, ale pfieci.

Vidím brá‰ku. LeÏí jen kousek ode mû. MoÏná dva kroky na-

pravo. Celou tu dobu zÛstal na stejném místû. Moc se nehejbá.

Je celej bílej v obliãeji. Hroznû bílej. Pusu má takovou nûjakou

divnou, jakoby modrou. A kolem nohou velkou, tmavou kaluÏ.
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Kouká na mû. A nebreãí. On nikdy nebreãí. Je o moc stateãnûj‰í

neÏ já. ProtoÏe je star‰í. Je to mÛj velk˘ brácha. AÏ mi bude o dva

roky víc, tak jako jemu, taky budu tak stateãn .̆ „To je krev?“

zeptal jsem se ho. Asi ho to hodnû bolí, protoÏe mi hned neodpo-

vûdûl. Ale on je jako je‰tûrka, ví‰? V‰echno se mu hned zahojí.

Tak to fiíká babiãka. Urãitû mu bude zase brzy dobfie a pomÛÏe

mi utéct z téhle pasti. Jen si odpoãine a bude opût zdrav .̆ 

Nûco ‰eptá, ale moc mu nerozumím. Musel jsem se sklonit

aÏ úplnû k jeho tváfii. 

„Neboj… neboj se. Za chvíli pro… nás… pfii… jdou… UÏ nás…

hle… hle… dají. Táta… táta nás… najde. Teì volej… o… pomoc…“

Jak moc jsem rád, Ïe tu je brá‰ka se mnou. On si ví vÏdycky

rady. Co bych si tu bez nûj poãal? Musím pfiestat breãet. Hned.

Jenom hloupé holky pláãou. UÏ breãím tak dlouho, Ïe ‰patnû

vidím. ProtoÏe mám víãka tolik nateklá, Ïe mi na oãi zbyla jen

malá skulinka. Zaklonil jsem hlavu k dífie nad náma a zaãal

jsem kfiiãet. Kfiiãím z pln˘ch plic. AÏ mû v‰echno uvnitfi bolí.

MoÏná mi i praskne hlava, jak moc fivu. Znova a znova a znova.

ProtoÏe tam nahofie zaãal den a nûkdo nás pfiece musí sly‰et.

Já vím, kde jsme. Kousek od námûstí. Staãí pût minut a dobûh-

ne‰ k na‰emu domu. Jen pár krokÛ odtud je zeì. A za tou zdí

je Ïivot. Silnice a chodník a také popelnice, kterou kaÏdé ráno

vyváÏí velk˘ popeláfisk˘ vÛz. Zdá se mi, Ïe ho sly‰ím aÏ sem

dolÛ. A sly‰ím taky psa. Nevím, ãí je, ‰tûká uÏ od vãerej‰ka.

Urãitû nás cítí, ví, Ïe jsme tady. A za chvíli si ho nûkdo v‰imne.

Jsou tu okna a balkony domÛ. Tam nûkde bydlí i na‰e paní uãi-

telka, ta nás tu pfiece nenechá. A mamka nás usly‰í uÏ z dálky.

Táta a babiãka. Tlustá po‰tovní doruãovatelka, co se vleãe po-

maliãku ulicí a ãumí na v‰echno, co se h˘be, nikdy jí nic neuteãe.

Kluci z party. Ti to tu znají úplnû nejlíp a urãitû uÏ nás hledají.

Pfiijdou pro nás a zachrání nás odtud. Oni urãitû pfiijdou. 

ANGLICKÁ ZAHRADA8

001-288 Anglicka zahrada_145x205 mm QXP 7.x  9.6.20  5:33  Stránka 8



5. ãervna, 23:50, místní policejní sluÏebna

F. P. (fiidiã, autodopravce) a jeho b˘valá manÏelka R. C. (uklí-

zeãka na základní ‰kole) oznamují spoleãnû zmizení sv˘ch dvou

nezletil˘ch synÛ, F. P. (13 let) a S. P. (11 let). 

Chlapci byli naposledy vidûni dnes v 17:30, kdyÏ spolu opou-

‰tûli otcovo bydli‰tû za úãelem „her s kamarády“. Jejich pfiesn˘

cíl rodiãe neznají. 

Bratfii mají krátké svûtlé vlasy, hnûdé oãi a váhou i v˘‰kou

odpovídají svému vûku. Star‰í z chlapcÛ (F. P.) mûl na sobû oran-

Ïovou teplákovou bundu a svûtle‰edé kalhoty. Mlad‰í hoch 

(S. P.) byl obleãen do stejn˘ch svûtle‰ed˘ch kalhot a pravdû-

podobnû bílého trika s krátk˘m rukávem. 

Matka je velmi rozru‰ená. Domnívá se, Ïe se jejím synÛm pfii-

hodilo nûco tragického, pfiípadnû Ïe se mohli stát obûÈmi trestného

ãinu. Nûkolikrát opakuje: „Urãitû mi je unesli!“ To je v‰ak moÏné

pfiisuzovat pfiedev‰ím jejímu ‰patnému psychickému stavu více

neÏ jak˘mkoliv logick˘m pfiedpokladÛm. Dle jejích slov v‰ak

není obvyklé, aby se bratfii vzdálili z domova na tak dlouhou

dobu a nevrátili se na noc. 

Její exmanÏel toto ov‰em popírá a osoãuje svou b˘valou Ïenu

ze ‰patné v˘chovy spoleãn˘ch potomkÛ. Navíc udává: „Stejnû je
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to v‰echno jenom manÏelãina vina. UÏ si ani nepamatuji, kdy ti

dva raubífii pfii‰li domÛ vãas.“ 

Celá situace tak dává pfiedpokládat, Ïe se pravdûpodobnû

jedná pouze o chlapeckou „lumpárnu“ v naru‰eném rodinném

prostfiedí a Ïe se oba bratfii brzy vrátí domÛ sami. Také vzhle-

dem k pozdní veãerní hodinû jsme se rozhodli s vyhlá‰ením pát-

rání poãkat aÏ do rána. Oba rodiãe byli vyzváni, aby se v klidu

roze‰li do sv˘ch domovÛ a v pfiípadû návratu synÛ okamÏitû

uvûdomili na‰i policejní sluÏebnu. Pokud by se chlapci neobjevili

ani v ranních hodinách, jejich otec F. P. se dostaví zpût, abychom

mohli formalizovat pátrání po zmizelé osobû. 

Tak to ale vÛbec nebylo, ví‰? Tak to jen ten pán v uniformû na-
psal. Ale aÏ pozdûji, ne ten stejn˘ veãer. To aÏ, kdyÏ mu hrozil
malér. KvÛli zanedbání úfiední povinnosti, fiíkali. Já tûmhle slo-
vÛm moc nerozumím, ale vím, jak to bylo. Táta nás hledal uÏ od
setmûní. Zase jsme ho hroznû rozãílili. Mûli jsme se vrátit pfied
veãefií a pomáhat mu. Já s krmením slepic a brácha mûl zalít
cel˘ sad. UÏ dlouho nepr‰í a táta to v‰echno sám nestíhá, teì
kdyÏ uÏ s námi není maminka. Má toho hodnû. VÏdycky fiíká,
Ïe toho má moc a Ïe se z toho jednou zblázní. Táta je hodn ,̆ 
ale ne vÏdycky. Kdysi b˘val hodnûj‰í. Je‰tû si to pamatuju. Mûli
se s maminkou pr˘ moc rádi. Potkali se uÏ na stfiední ‰kole 
a nikdy uÏ se nenechali. Maminka, místo aby nechala tátu, ra-
dûji nechala ‰kolu a nedodûlala vysokou. ProtoÏe se narodila na‰e
sestfiiãka. Táta mamince koupil prst˘nek a mûli svatbu. Krás-
nou svatbu. Maminka byla krásná nevûsta a táta byl krásnej Ïe-
nich. V‰ichni mamince tenkrát fiíkali, jak velké mûla ‰tûstí, Ïe táta
je zlatej, umí se postavit ke kaÏdé práci a na rukou by ji nosil. 
Pak se narodil brá‰ka a o dva roky pozdûji i já. Mûli jsme se

dobfie, v‰echno bylo fajn. Táta s maminkou se pofiád jenom
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smáli a drÏeli se za ruce. I na gauãi u televize. JenÏe pak tátu
vyhodili z práce, ví‰? Zavfieli fabriku za mûstem, kde pracoval
jako vedoucí smûny. Bavilo ho to, fiíkal. A nosil domÛ hodnû
penízkÛ. Koupili jsme si dÛm, maminka vÏdycky chtûla svÛj
vlastní dÛm. Kter˘ by byl jenom ná‰ a nikdo by uÏ nenadával,
Ïe se veãer s brá‰kou honíme po kuchyni a dupeme. Jen ná‰
dÛm se zahradou a stromy a slepicema a psem. Tak ho táta kou-
pil. V‰ichni fiíkali, jak jde v‰echno dobfie, jak se v‰em dobfie dafií,
je v‰ude spousta práce a kaÏd˘ mÛÏe mít svÛj dÛm. I bez sv˘ch
penûz. ProtoÏe hodní pánové z banky ti pÛjãí, kdyÏ nemá‰. A aÏ
bude‰ mít, vrátí‰ jim to. KaÏd˘ mûsíc tro‰iãku. 
JenomÏe pak se stalo nûco divného. Najednou v‰ichni zaãali

fiíkat, Ïe uÏ se dobfie nedafií. Îe pfii‰la krize. Z daleka, aÏ z Ame-
riky. Nejdfiív to tak nevypadalo, ale v‰ichni to opakovali tak
dlouho, Ïe tomu ostatní uvûfiili, a najednou fakt byla krize. Ba-
biãka mi vysvûtlila, Ïe krize znamená zl˘ ãasy. Vyprávûla nám,
Ïe kdyÏ byla naposledy velká krize, byla je‰tû malá jako my teì.
A Ïe tenkrát kaÏdé ráno vyná‰eli v na‰em mûstû z domu ales-
poÀ jednoho obû‰eného souseda. ProtoÏe tenkrát byli pr˘ je‰tû
chlapi opravdoví chlapi, a kdyÏ nemûli na chleba a topení pro
rodinu nebo byli sam˘ dluh, oblékli se do sváteãního, vzali si
na sebe boty, co ‰etfiili do rakve, a obûsili se v kuchyni. To ráno
jsem mûl fakt strach jít dolÛ do kuchynû, protoÏe ná‰ táta je
pfieci taky opravdov˘ chlap, a kdyÏ je ta krize, nikdo neví, ãí
tátu budou ten den vyná‰et. Na‰tûstí se nám táta neobûsil.
Udûlal to ná‰ soused. Ten, co mûl fieznictví na rohu ulice. Tak
jsem poznal, Ïe krize je teda urãitû tady. 
Tátova továrna uÏ nemûla práci pro v‰echny. A potom uÏ 

ji nemûla pro nikoho. Nakonec ji koupili âíÀani. Teda byli to
Korejci, ale tady jim v‰ichni fiíkají âíÀani nebo rákosníci. Celé
na‰e mûsto myslelo, Ïe se zase v‰echno zlep‰í, kdyÏ ti bohatí
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rákosníci dali tolik penûz, aby koupili starou fabriku tady u nás
na konci svûta. JenomÏe pak jednou pfii‰el táta z hospody a po-
vídal, Ïe chlapi fiíkali, Ïe ti parchanti z âíny koupili fabriku za
pár babek, jenom proto, aby ji zavfieli a zbavili se konkurence.
To znamená, Ïe ty dûlá‰ nûco, co dûlá i nûkdo jin ,̆ ale on to
dûlá líp neÏ ty, ale ty se nechce‰ zlep‰it a dûlat to líp, protoÏe uÏ
bys nevydûlával tolik penûz, tak se ho zbaví‰. A mÛÏe‰ dál dû-
lat tu tvoji vûc ‰patnû, a protoÏe ta lep‰í uÏ neexistuje, v‰ichni si
musí koupit tu tvoji. To znamená zbavit se konkurence. Táta zÛ-
stal bez práce. Skoro v‰ichni v na‰em mûstû zÛstali bez práce.
No, a nakonec ti hodní pánové z banky nebyli tak hodní, spí‰ to
byli zlí zlodûji, a kdyÏ táta pfii‰el o práci, najednou chtûli vrátit
v‰echny peníze i ná‰ dÛm. 
Od té doby uÏ táta nebyl jako dfiív. Hledal dal‰í práci, ale

na‰e mûsto je malé. I ostatní mûsta kolem jsou malá, nikde ne-
bylo místo. V‰ude bylo plno tátÛ bez práce, z té ãínské fabriky
a z dal‰ích fabrik. Na‰el vÏdycky práci jen na chvíli a za málo.
¤íkal tomu „na ãerno“. To je, kdyÏ musí‰ pracovat aÏ do noci 
i v nedûli, nesmí‰ nikdy onemocnût a nemá‰ nikdy dovolenou.
Jenom pracuje‰, hodnû a za hodnû málo, penízky ti dají do
ruky, a kdyÏ se ti nûco nelíbí, hned mají na tvoje místo jiného
tátu, tfieba ukrajinského nebo rumunského. Táta chodil kácet
stromy, fiídil traktor a sbíral jablka. Ale to nestaãilo. Banka
chtûla pofiád víc penûz. Nakonec táta zaãal jezdit kamiónem.
Obrovsk˘m, aÏ na druh˘ konec Evropy. V‰ichni kluci mi zá-
vidûli. JenomÏe táta byl pofiád pryã, ví‰? Tfieba dva t˘dny a pak
se vrátil jen na dva dny, cel˘ ‰pinav ,̆ smrdûl a mûl dlouhé vousy.
Celé dva dny jenom spal a pak zase odjel. Naposledy musel
fiídit i celé Vánoce, vidûli jsme ho aÏ na Tfii krále. Stejnû se na
nûj ale nikdo uÏ moc netû‰il. ProtoÏe, kdyÏ se vyspal, vÏdycky
jenom nadával. Kfiiãel hodnû nahlas a bouchal dvefima. A pil.
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Maminka ho prosila, aby to nedûlal. A on kfiiãel je‰tû víc, Ïe je
to v‰echno na‰e vina. Îe maminka chtûla dûti a chtûla dÛm 
a teì nám zbyde holá prdel. Îe takhle neÏijou ani psi. Hodnû
dfiiny, málo penûz, a kdyÏ se chce napít, aby na chvíli zapo-
mnûl, je‰tû mu to vyãítáme. Jednou se vrátil z hospody a rozbil
celou kuchyÀ. Maminka pak vafiila na plynovém vafiiãi a ná-
dobí myla v koupelnû. Hodnû breãela. Skoro pofiád. Hlavnû ve-
ãer, kdyÏ si myslela, Ïe ji s brá‰kou nesly‰íme. To je‰tû umûla
breãet, ví‰?
Pak musela jít do práce i ona. Maminka je bioloÏka. JenomÏe

nikdo nechtûl nedostudovanou paní bioloÏku. Vlastnû maminku
nechtûli vÛbec nikde, protoÏe má tfii malé dûti. Mû a bráchu 
a sestfiiãku. Nakonec ji nechali dûlat paní uklízeãku ve ‰kole.
Pfiimluvil se za ni pan fieditel, s kter˘m kdysi studovala na
gymnáziu. Maminka pak breãela je‰tû ãastûji. Táta nebreãel.
Pracoval pofiád víc a pil pofiád víc. UÏ si s námi nehrál a s ma-
minkou se pofiád jenom hádali. O penûzích a zniãeném Ïivotû. 
I babiãka jednou povídala mamince, jak si s na‰ím tátou zniãila
Ïivot. Co v‰echno mohla mít a kdo mohla b˘t, kdyby se nezaho-
dila s tím oÏral˘m kamioÀákem. Maminka jí vÏdycky odpoví-
dala, Ïe jsou na svûtû dÛleÏitûj‰í vûci neÏ peníze. Tfieba rodina.
Ale nikdy babiãce nefiekla, Ïe táta uÏ nemlátí jenom do kuchynû,
ale obãas i do maminky. To potom plakala je‰tû víc a musela si
vzít ty tabletky na nervy, co jí pfiedepsal pan doktor, kdyÏ na-
posledy omdlela. A nás pak objímala v koutû tak nûjak divnû 
a ‰eptala nám: „Je‰tû, Ïe mám vás tfii, vy moje zlatíãka. Vás já
nikdy nedám.“ Brá‰ka se jí tenkrát zeptal, proã nejdeme bydlet
nûkam jinam a nenecháme tátu samotného, dokud nepfiestane
pít. Maminka mu fiekla, Ïe ona by nás s penízkama za práci
uklízeãky sama neuÏivila. Îe bychom skonãili pod mostem.
Tak se musí kvÛli nám nechat mlátit.
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JenÏe nakonec stejnû v‰echno dopadlo úplnû ‰patnû. Ná‰ dÛm
jsme museli dát tûm pánÛm z banky, co nám na nûj pÛjãili. 
A sebrali i babiããin byt, protoÏe babiãka tenkrát podepsala, Ïe
se za nás zaruãuje. Pfii‰li jsme o v‰echno. Vystûhovali nás s kuf-
rama pfied dvefie a dali na nû papír s razítkem. Ná‰ dÛm uÏ ne-
byl ná‰. Nemûli jsme kam jít. Táta se nastûhoval k jedné paní,
co mu pr˘ dûlala uÏ nûjakou dobu kamarádku. K Marii. Mnû se
ze zaãátku moc nelíbila. Nebyla taková hezká a ãistá jako na‰e
maminka. Doma nemûla uklizeno a v‰ude se válely prázdné
lahve. Ve mûstû fiíkali, Ïe Marie pije, protoÏe pfii‰la o manÏela.
Toho fiezníka, co spáchal sebevraÏdu, tenkrát, kdyÏ pfii‰la krize.
Podfiezal si Ïíly a je‰tû se pro jistotu obûsil, chudák. Muselo ho
to hodnû bolet. A na‰la ho jejich malá holãiãka. Na Velikonoce 
v ob˘váku. Jen tam tak visel, celej modrej a mrtvej. Tak Marie
kaÏd˘ veãer pila spolu s tátou. A my teì s bráchou a sestfiiãkou
Ïijeme s nima. A tou Mariinou dcerou Helenkou. Je divná, ani
nemluví a furt je schovaná nûkde pod stolem nebo pod postelí.
To má od té chvíle, co na‰la svého tátu zasebevraÏdûn˘ho. S ma-
minkou a babiãkou jsme nemohli jít. Ony teì Ïijí na ubytovnû
pro chudáky a tam to pr˘ pro dûti není. Ani by nám nemûly dát
co naÏrat, fiíká táta. 
Musí se teì snaÏit, protoÏe nás má sám na starost. Mû, brá-

chu, ségru i Helenku. Marie je uÏ dlouho na psychiatrii, pr˘ 
aÏ se vrátí, uÏ nebude veãer pít. Je to taková nemocnice pro
blázny, ale také pro lidi, co to mûli v Ïivotû hodnû tûÏké, a za-
ãali pít alkohol nebo fetovat drogy, chápe‰? Táta fiíká, Ïe jí tam
pomÛÏou a Ïe se brzy vrátí dûlat nám novou maminku. Mnû 
by staãila ta první, ale nás se nikdo na nic neptá a nemÛÏem 
si vybírat. Táta uÏ nepije. Pfiestal. Ale nikdy se nesmûje. Je po-
fiád zamraãen ,̆ má plno starostí, ví‰? A kdyÏ nûco spleteme,
hned lítají facky. Nûkdy i pofiádn ,̆ Ïe tu druhou chytnu o futra.
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Paní uãitelka ve ‰kole mi vysvûtlila, Ïe musím poslouchat a po-
máhat, protoÏe tatínek to teì s námi nemá lehké. Îe je jenom
pfiísn ,̆ ne zl .̆ Ale to já pfieci vím, Ïe není zl .̆ Je to ná‰ táta. Vafií
a uklízí, nakupuje, pere i Ïehlí, dûlá s náma úkoly do ‰koly,
stará se o sad i zvífiata, aby bylo co jíst, musí pracovat. Nûkdy 
ani nestihne jít spát a uÏ musí znovu do práce. Pofiád fiídí ka-
mión, ale uÏ nejezdí daleko. To aby se mohl kaÏd˘ veãer vra-
cet domÛ k nám. Potom mu ale volají nûktefií pánové klienti 
i pozdû v noci. Táta fiíkal, Ïe to jsou speciální klienti a Ïe o nich
nemáme s nik˘m mluvit, ani se na nic ptát. To jsou dospûlácké
vûci. Oni mu zavolají na ten druh˘ mobil, co si koupil kvÛli
nim, vezme z komory svoji tajnou ta‰ku, na kterou máme za-
kázáno sahat, nasadí si k‰iltovku a ãerné br˘le, i kdyÏ je tma, 
a musí bûÏet. Pak se vrátí a má vÏdycky v penûÏence dal‰í pe-
nízky. My si s bráchou myslíme, Ïe dûlá tajného agenta. Jako
James Bond, chápe‰? Od té doby, co má táta speciální klienty,
nemusíme jíst k veãefii starou bramboraãku, která uÏ dûlá bu-
blinky a chutná kysele. KaÏdou nedûli máme maso a minul˘
t˘den jsme oba dostali nové boty. Krásné. A netlaãí! A moÏná
bude i na rovnátka pro Helenku. 
KdyÏ jsme se vãera nevrátili domÛ ani po setmûní, táta se

zase rozãílil. Nejdfiív jen kfiiãel, aÏ se tfiáslo nádobí. Helenka byla
zalezlá pod stolem a kousala do dfievûné nohy od Ïidle, jako
vÏdycky. Proto potfiebuje rovnátka. Soused z bytu pod námi
mlátil ko‰tûtem do radiátoru, aby táta zmknul. Je to dÛchodce.
Hodnû vztekl˘ a cel˘ ‰ediv ,̆ nikdo v domû ho nemá rád. Nesly‰el
v tom rachotu televizní noviny. A to je ‰patné. ProtoÏe pro nûj
jsou televizní noviny tím nejdÛleÏitûj‰ím z celého dne. Nûkdy 
se i hádá s televizí a kfiiãí na pány politiky na obrazovce. Mys-
lím, Ïe to musí b˘t hodnû chytr˘ pan dÛchodce, protoÏe ví po-
kaÏdé v‰echno lépe neÏ v‰ichni ti vzdûlaní pánové ve zprávách.
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Táta jednou fiekl: „Ten dûdek by jim mohl jít rovnou radit do
parlamentu! Jinak nebude nikdy spokojenej.“ Tak asi bude
opravdu hroznû moudr .̆ KdyÏ na nûj ale táta vãera zvonil, aby
se zeptal, jestli nás nevidûl odcházet, ani mu neotevfiel. Sou-
stfiedil se na krimi zprávy. „VerbeÏ jedna,“ opakoval si sám pro
sebe a nevím, jestli tím myslel ty pány zloãince v televizi, nebo
na‰eho tátu. A pfiitom nás vidûl. Vím to. Koukal za záclonkou,
tou zaÏloutlou, co uháãkovala je‰tû jeho mrtvá manÏelka dÛ-
chodkynû. Dûlá to tak vÏdycky, cel˘ den, nikdo mu neunikne.
Sledoval nás, jak jsme s brá‰kou a klukama z party bûÏeli dolÛ
k námûstí. KdyÏ jsem se otoãil k domu, vidûl jsem ho, jak si roz-
ãilenû ‰eptá: „VerbeÏ jedna!“ 
Bylo pofiád pozdûji a pozdûji, a kdyÏ jsme se nevraceli, táta

nás ‰el hledat. Ze zaãátku byl je‰tû moc rozãílen .̆ Pofiád kfiiãel.
A nadával. On uÏ je takov ,̆ kdyÏ ho vezme rapl. V‰ichni kolem
ho sly‰eli, ale jemu to nevadilo. UÏ mûl o nás strach. Paní dok-
torová, to je manÏelka na‰eho pana doktora, ‰eptala na rohu
ulice paní zelináfice celá zamraãená: „Se jim nedivím, Ïe se jim
nechce domÛ. Takov˘ho grázla mít za otce, to si snad neza-
slouÏí ani ti dva parchanti, Ïe jo? UÏ by s tím mûl nûjak˘ úfiad
nûco dûlat. Takov˘ tristní sociální pfiípad… Nûkter˘m lidem 
by se mûlo zakázat rodit dûti, hroznej lidskej odpad. To pak
chceme, aby nám sem jezdili turisti, kdyÏ nám tohle bûhá po
námûstí, Ïe jo? Opravdu nepfiípustné!“ Paní zelináfika jen pfii-
kyvovala. Ona vÏdycky pfiikyvuje, je jedno ãemu. Hlavnû, Ïe lidi
nakupujou. Paní doktorovou nemám rád. Maminka o ní poví-
dala, Ïe to je hloupá nána. Táta zase, Ïe je to blbá kráva. V‰ichni
vûdí, jak moc je hloupá a nafoukaná. Ani pr˘ neudûlala matu-
ritu, aÏ na podruhé. Ale vzala si pana doktora. A to musí b˘t
pro blbou krávu veliké ‰tûstí, protoÏe od té doby uÏ není kráva
ani nána, ale v‰ichni ji zdálky zdraví. To se jí moc líbí. Do v‰eho
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se cpe a v‰echno chce fiídit. Oslavy masopustu, hasiãsk˘ bál 
i to, kdo opraví stfiechu na radnici. Myslí si, Ïe teì, kdyÏ je paní
doktorová, tak je i chytrá. A hezká. Lep‰í neÏ ostatní. JenÏe
není. Ve mûstû jí fiíkají Carevna nebo taky Krasavice inteligentní.
Mnû spí‰ pfiipomíná vorvanû, jak jsme se o nûm uãili v pfiírodo-
vûdû. Je‰tû nevím, jestli se víc podobá vorvani tuponosému nebo
vorvani tupoãelému. Spí‰ obûma. Je to prostû tlustá velryba.
Já vím, Ïe není správné mluvit o nûkom ‰patnû, protoÏe je
tlust˘ a má praseãí obliãej, jenomÏe ona je tak zlá. Prostû zlá,
o‰klivá a hloupá paní. Navíc pan doktor byl jejím pfiíbuzn˘m 
uÏ pfiedtím, neÏ si ho vzala. V‰ichni si o tom povídají. Vzdálen˘
bratranec. To není dobré, ví‰? ProtoÏe kdyÏ si bratranec vezme
sestfienici, budou mít blbé dûti. Hodnû blbé. A je‰tû hloupûj‰í
vnouãata. Babiãka fiíká, Ïe kdyÏ uÏ i paní doktorová je taková
slab‰í na hlavu, co pak ty chudáci dûti zdegenerovan˘? Já ne-
vím, jestli jsou to chudáci zdegenerovan .̆ Jsou dva a uÏ jsou
dospûlí. Moc jim to pr˘ ve ‰kole ne‰lo. Teda vÛbec. Propadali
úplnû ze v‰eho uÏ na základce. Hlavnû diktáty mûli pokaÏdé 
na pûtku. Ten mlad‰í byl na tom je‰tû o nûco hÛfi, fiíkalo se 
o nûm, Ïe je slaboduch .̆ Netu‰ím, co to znamená, ale neumûl
se je‰tû ve tfietí tfiídû správnû podepsat a v patnácti si nosil do
‰koly ply‰ové medvûdy. Pan doktor jezdil vÏdycky na tfiídní
schÛzky s obálkou. To mi vyprávûl jeden z klukÛ z na‰í party.
Jeho maminka je uãitelka, tak u toho byla. A v té obálce byly
penízky pro pana fieditele. Pan doktor dal panu fiediteli obálku
a oba kluci postoupili do dal‰ího roãníku. KaÏd˘ rok to fungo-
valo stejnû. Pak je zapsali na soukromou stfiední ‰kolu. Tam
staãilo zaplatit, nemuseli se uãit vÛbec a stejnû dostali ma-
turitní vysvûdãení. I ten slaboduch .̆ Ale to uÏ se moÏná umûl
podepsat. Myslím. No a potom, kdyÏ mûli maturitu, je pan dok-
tor nechal zamûstnat u policie. Pozdûji se rozneslo, Ïe si oba
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udûlali dálkovû i vysokou ‰kolu pro pány policajty, a ten ménû
slaboduch˘ se dokonce po nûkolika letech stal ‰éfem krimi-
nálky v na‰em mûsteãku. Tomu uÏ vÛbec nerozumím. Tenkrát
v‰ichni jen ti‰e krãili rameny a kroutili hlavou, jako kdyÏ ne-
mÛÏe‰ nûãemu fakt divnému uvûfiit. 
„Jo, pûknû se umûl pan doktorskej postarat o ty sv˘ dva tupce,

jen co je pravda. Jist˘ místeãko ve státní správû, uniforma, co
udûlá z debila chytráka, a pak to má u nás k nûãemu vypa-
dat…“ rozãiloval se tenkrát táta a maminka na nûj syãela, aby
zti‰il hlas. O pánech policajtech se nesmí mluvit ‰patnû. I kdyÏ
jsou slabodu‰í.
Chudák táta. Bûhal po celém mûstû. UÏ ani tolik nekfiiãel,

protoÏe pfii‰el o hlas. Zkou‰el v‰echny na‰e tajné skr˘‰e, oblí-
bená místa. Ptal se v‰ech, co potkal. Ale nic. Obchody uÏ zavfiely
a na ulicích nezÛstal skoro nikdo. Táta byl úplnû propocen ,̆
nemohl ani popadnout dech, cel˘ ãerven˘ ve tváfii. A mûl tak
moc vystra‰ené oãi. Vystra‰ené a smutné, mnul si je pûstmi.
To dûlá táta vÏdycky, kdyÏ nechce, aby ostatní vidûli, Ïe pláãe.
Stál tam sám uprostfied námûstí úplnû opu‰tûn .̆ Tam v tûch
domech kolem bydlí v‰ichni dÛleÏití páni a paní na‰eho mûs-
teãka. ProtoÏe jenom oni mají penízky na bydlení v centru. Pan
doktor, pan architekt, pan notáfi, fieditel gymnázia a také pan bo-
háã. To je ten, co prodal tátovu fabriku âíÀanÛm, a patfií mu teì
skoro celé mûsto. V nûkter˘ch rozsvícen˘ch oknech domÛ byly
vidût lidské postavy. Pozorovaly ho. Ví‰, oni mají radost, kdyÏ
se u nás ve mûsteãku nûco dûje. I kdyÏ se dûje nûco ‰patného.
To je moÏná je‰tû lep‰í. Nikdo mu nepomohl. Nikdo nevy‰el ven,
aby nás hledali spolu s tátou. Jen z jednoho okna se ozvalo:
„Ticho tam! Tady jsou poctiv˘ lidi, co musí zítra ráno do práce!
Mám na vás zavolat policii?“ Tolik mi chybí‰, tatínku. Moc mû
mrzí, Ïe jsme tû tak zlobili. PromiÀ, tati. Já bych ti hned skoãil
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kolem krku a dal pusu na nos, abys pfiestal breãet. Mám tû
moc rád. Prosím, pfiijì nás zachránit, tatí. Pospû‰ si! 

Táta nás sám nena‰el. UÏ byla tma, potfieboval pomoc. Nako-
nec zavolal mamince. Nerad. On se o nás mûl starat a teì to
bude v‰echno jeho chyba, Ïe jsme se ztratili. UÏ je to hodnû
dlouho, co spolu táta s maminkou nemluvili. Obvykle mu máma
hned poloÏila sluchátko nebo se rozbreãela nebo na nûj zaãala
jeãet. „Jako fÛrie,“ fiíkával táta, ale já na nûm umím poznat, kdyÏ
ho nûco mrzí. Tentokrát mu maminka nepoloÏila sluchátko. 
I kdyÏ se jí úplnû moc tfiásly ruce a musela se opfiít zády o skfiíÀ,
aby ji nohy unesly. „Cos jim udûlal? ¤ekni, cos jim udûlal? Kde
jsou moji zlatí chlapeãci?“ kfiiãela. Pak zvracela. Znovu kfiiãela.
AÏ se dusila. To pokaÏdé zaãne d˘chat tak rychle a krátce, jako
uhnan˘ jezevec, a musí‰ jí rychle dát papírov˘ pytlík. Ona chvíli
d˘chá dovnitfi pytlíku, ten se nafukuje a vyfukuje, a tak se ma-
minãina hlava uklidní, protoÏe vidí, Ïe d˘chá, Ïe se nedusí. Pr˘
to má z nervÛ a z nûãeho hodnû tûÏkého, co nosila, protoÏe pan
doktor fiíkal, Ïe holt její hlava neunesla v‰echnu tu váhu. Jsem
to sly‰el za dvefimi ordinace, ví‰? Babiãka jí do skleniãky s vo-
dou nakapala dvakrát tolik kapiãek, tûch uklidÀovacích, neÏ jí
pfiedepsal pan doktor. KdyÏ si pro ni táta pfiijel, maminka uÏ
byla zase taková celá gumová, jako obvykle. Sedûla na posteli 
a koukala do zdi. KdyÏ takhle kouká, má jenom otevfiené oãi,
ale ve skuteãnosti nic nevidí. Je zavfiená ve své hlavû. Táta ji
vzal za ruku, naloÏil do auta a rychle jeli na policejní stanici.
Babiãka se za nimi dívala z okna té ubytovny pro chudáky 
a modlila se. Aby nám pán BÛh pomohl. On to pr˘ obãas dûlá.
KdyÏ dorazili k pánÛm policajtÛm, ani je nechtûli pustit

dovnitfi. Z okna stanice jeden mlad˘ pán v uniformû kfiiãel na
tátu: „Filipe! Jdi domÛ! Pfiijì aÏ zejtra ráno, jako slu‰n˘ lidi!“
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Táta ale ne‰el. Chtûl, aby ho poslouchali. Chtûl jim vysvûtlit, co
se stalo. Îe jsme se ztratili nebo se nám pfiihodilo nûco zlého,
protoÏe jsme se nevrátili veãer domÛ. Îe jsme sice lajdáci a ãasto
chodíme pozdû, ale nikdy jsme nebyli venku pfies noc. Tak ten
mlad˘ pan policajt v uniformû zavolal na svého ‰éfa, aby pfii-
‰el k oknu, protoÏe ti dva nechtûjí jít pryã. Maminka jenom ti‰e
stála pod okny kanceláfie toho hlavního pana policajta, toho
slaboduchého, co je synem pana doktora. Nemluvila a zase kou-
kala do zdi. A pan slaboduch˘ koukal pfies sklo na nû. Na tátu
a na maminku. Pak otevfiel okno a kfiiãel do tmy: „Hele, co si
budeme mezi sebou povídat. Se známe uÏ od ‰kolky. Tady ne-
jsme v nûjakym americkym filmu, Ïe jo? Je skoro pÛlnoc, to
jako mám kvÛli vám svolávat pohotovost? Burcovat v‰echny
chlapy, hasiãe, psovody aÏ z okresu, aby se sem uprostfied noci
hnali hledat ty va‰e dva blbouny? V‰ichni vûdí, jak to u vás
doma chodí, ne? Se divím, Ïe nezdrhli uÏ dfiív. Beztak‘s je zase
sefival a zmydlil, Ïe budou mít modfiiny je‰tû za tejden. Tak se
nûkam utekli schovat, no co? Já bejt na tv˘m místû, Filipe,
sakramentsky si to rozmyslím nûco hlásit. Abys nemûl je‰tû
vût‰í problémy. Skoãí nám na to sociálka a kluky uÏ neuvidíte.
A je‰tû vám seberou i holku. Se podívej, jak vypadá jejich máma,
pro Boha! Sjetá jako fetka od silnice. A ty? Kdes byl ty, Ïe pfii-
jde‰ nahlásit zmizení nezletilejch dûtí aÏ vo pÛlnoci? No tak! To
je na basu, krucinál! Spakujte se odtud a budem dûlat, Ïe jsme
se nikdy nevidûli, co? Kluci budou doma, hned jak dostanou
hlad. My tady nejsme pro srandu králíkÛm, lidi. My tady máme
dÛleÏitûj‰í práci.“ Teì stál bez pohnutí i táta. Leskly se mu oãi
a svíral ruce v pûst, aÏ se mu nehty zar˘valy do kÛÏe. 
Maminka zvedla hlavu a úplnû tich˘m hláskem se pana sla-

boduchého tam nahofie zeptala: „Tak vy je nebudete ani hle-
dat?“ 
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Povzdechl si. „Ne, nebudeme. Vy pÛjdete spát, já pÛjdu spát
a ráno se to vyfie‰í samo.“ 
Maminka pfiestala b˘t gumová. Najednou byla pancéfiová.

Jako tank. Zaãala kopat do dvefií policejní stanice a mlátit do
nich pûstmi. Ani tátovi se nedafiilo ji udrÏet. 
„Tak vy je nebudete hledat? ProtoÏe jsou to dûti socek? Tak

nikoho nezajímají? Kdyby to byly tvoje dûti, je na nohou celé
mûsto! A kdo z nás tohle udûlal? Kdo z nás sedfiel kÛÏi zaÏiva?
No kdo? Vy, hajzlové! KaÏdej nemá tatínka, co mu umete vy-
dláÏdûnou cestiãku, ví‰, ty idiote?“ 
To uÏ ale maminku táhli od budovy dal‰í dva páni policajti.

Mûli s ní co dûlat. Koukala se jim rovnou do oãí a vypadala,
jako by jim kaÏdou chvíli chtûla urvat zuby kus obliãeje. ·krá-
bala a kousala a ten slaboduch˘ seshora jenom kfiiãel: „Uklidni
si tu svou krávu, Filipe, aÈ na vás je‰tû nemusím podávat ozná-
mení za napadení vefiejného ãinitele!“ Pár oken kolem se kvÛli
tomu randálu rozsvítilo. Dívali se na maminku, jak ji naklá-
dají do tátova auta, ale v‰ichni dûlali, jako Ïe nic nevidí. A zase
rychle zhasínali. Aby po nich nikdo nic nechtûl. „Pomáhat a chrá-
nit,“ uplivnul si táta. Byl tak moc rozãílen ,̆ ale nemohl nic dûlat.
VÛbec nic. Zahrozil pûstí k oknÛm policejní stanice. „Spravedl-
nost jde spát! Kouknûte se na nû! Jdou spát!“ JenomÏe nikdo
se nekoukal. V‰echny okna kolem zaãala rychle zhasínat. Ví‰,
u nás ve mûstû, se nikdo nechce pléct do cizích vûcí. Maminka
gumovû koukala a ‰eptala: „Nebojte se, zlatíãka moje, my vás
jdeme hledat. My vás jdeme hledat. To jenom spravedlnost jde
spát! My ne!“
Pan policajt slaboduch˘ zíral z okna, dokud tátovo auto

nezmizelo. Potom si zapálil cigaretu a nûkomu volal. Nevím
komu. Ale muselo to b˘t hodnû tajné, protoÏe do telefonu skoro
‰eptal. 
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„Tak uÏ je hledají. UÏ to zaãalo, pfiipravte se! Právû tu byli.
Sem se jich zbavil, ale zejtra uÏ to nepÛjde.“ 
Potom si sedl, otevfiel pytlík s brambÛrkama s ãesnekovou

pfiíchutí a v klidu sledoval fotbalov˘ zápas. 
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6. ãervna, 7:30, místní policejní sluÏebna

Vûc: Vyhlá‰ení pátrání po zmizelé osobû
Oznamovatel: F. P. (41 let), vyuãen, aktuálnû zamûstnán jako

fiidiã rozváÏkové sluÏby, trval˘m bydli‰tûm v Pekafiské ulici 91,

rozveden, tfii dûti svûfiené do vlastní péãe rozhodnutím soudu ze

dne 15. kvûtna tohoto roku, netrestan˘.  

Dále jen „Oznamovatel“.

Oznamovatel v roli zákonného zástupce sv˘ch dvou nezleti-

l˘ch potomkÛ, F. P. (13 let v den zmizeni) a S. P. (11 let v den zmi-

zení) ohlásil dnes ráno v 7:30 zmizení obou synÛ. Ti se pohfie-

‰ují od vãerej‰ího veãera, kdy se nevrátili domÛ ve smluvenou ho-

dinu. Naposledy byli Oznamovatelem vidûni vãera ráno kolem

7:45 pfied odchodem do ‰koly. Veãer po návratu z práce je Ozna-

movatel jiÏ doma nena‰el. Chlapci si s sebou údajnû nic nevzali,

nemají finanãní prostfiedky, telefon ani vhodné obleãení a potra-

viny pro pobyt mimo domov. Matku ani Ïádné jiné pfiíbuzné ne-

kontaktovali. Oznamovatel popírá moÏnost, Ïe k opu‰tûní domova

do‰lo z vlastní vÛle nezletil˘ch. 

Popis chlapcÛ a jejich obleãení následuje v pfiíloze.

Brá‰kovi asi není dobfie. Mnû také ne. Bolí mû noha. Moc bolí.
Myslím, Ïe je zlomená. Na dvou místech. MoÏná Ïe i na tfiech.
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Bolí to, jako kdyÏ jsem si zlomil pfied rokem ruku pfii bruslení.
To byla úplnû stejná bolest, ví‰? Taková silná, co nepfiestává,
ale je furt hor‰í a hor‰í a nemÛÏu si na tu nohu stoupnout. Ani
se jí dotknout. Tenkrát mi ta ruka zãernala. Tady je tma, tak ne-
vidím, jestli je noha ãerná. Ale myslím si, Ïe jo. Je celá veliká.
Nateklá, chápe‰? Tak proto si myslím, Ïe je zlomená. Jednou
tam dole, jak se nazouvá bota, a jednou ta kost kousek nad ko-
lenem. A taky mû hroznû bolí zadková kost. Nevím, jak se jme-
nuje, ale je to tam, kde mám zadek. NemÛÏu vstát a ani sedût.
Fakt to moc bolí. AÈ uÏ si pro nás pfiijdou, prosím! Já uÏ to
dlouho nevydrÏím! Opravdu ne. 
Já chci b˘t stateãn˘ a ‰ikovn˘ kluk, chci v‰em ukázat, Ïe se na

mû mÛÏou spolehnout, ale tohle asi nezvládnu. Breãím a kfii-
ãím, ale nikdo nás nesly‰í. Brá‰ka je divnej. VÛbec se neh˘be.
Nemluví. Jenom tak obãas zakÀourá. A d˘chá úplnû slabû.
Chrãí mu v krku. A v‰ude kolem nûj je plno krve. Zkou‰el jsem
mu sundat kalhoty, abych se mohl podívat, kde ho to bolí. Ale je-
nom jsem se ho dotkl, zaãalo v nûm chrãet je‰tû víc a z pusy mu
tekly sliny s krví. Pfiiplazil jsem se je‰tû o kousek blíÏ, abych 
mu dosáhl aÏ na hlavu, a hladil jsem ho chvíli po vlasech. A fií-
kal mu, Ïe bude v‰echno v pofiádku. On to tak se mnou také
vÏdycky dûlá, kdyÏ se bojím. A druhou rukou jsem ho drÏel za
jeho ruku. Má ji tak moc studenou, chudáãek. Pfiikryl jsem ho
mikinou. Teì uÏ chrãí ménû. Asi mu je líp. Nechám ho spinkat,
aby si odpoãinul. Mám strach. Tohle není hezká hra. UÏ mû
nebaví ani trochu. 
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6. ãervna, regionální deník

Pátrání po dvou nezletil˘ch bratrech 
F. P. (13 let) a S. P. (11 let) zmizeli vãera veãer z domu jejich

otce, kterému byli teprve nedávno svûfieni do péãe. Podle dosa-

vadního vy‰etfiování se chlapci jako kaÏdé ráno vydali sami do

‰koly, odkud se také v pofiádku vrátili. V odpoledních hodinách

si pak spoleãnû vyrazili hrát ven a zdrÏovali se v okolí bydli‰tû,

které se nachází v samém centru obce, na dohled od místní poli-

cejní stanice. To jiÏ potvrdilo nûkolik náhodn˘ch svûdkÛ. Kolem

20. hodiny se mûli oba ho‰i vrátit domÛ. To se nestalo. Není za-

tím jasné, zda se otec s matkou pokusili sami o jejich nalezení

nebo zda celou noc pouze ãekali na návrat sv˘ch synÛ. Otec 

(F. P.) se dnes ráno dostavil na policejní stanici, aby ohlásil jejich

zmizení. 

Do pátrání po chlapcích byli nasazeni kromû muÏÛ z lokální po-

licejní stanice také policisté z okresního velení a ve‰keré sloÏky

IZS. Odpoledne se oãekává, Ïe na místo dorazí i policejní vrtulník

a tfii jednotky se speciálnû vycviãen˘mi psy pro hledání pohfie‰o-

van˘ch osob. 

Îádná z vy‰etfiovacích hypotéz není podceÀována, ale jak nám

potvrdil pfiímo jeden z na‰ich zdrojÛ, místní policisté se pfiiklá-

nûjí k verzi, Ïe se bratfii vzdálili z domova ze své vlastní vÛle, aby
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poukázali na neutû‰ené sociální a rodinné podmínky, ve kter˘ch

jsou nuceni Ïít, a aby si získali pozornost rozveden˘ch rodiãÛ. 

„Hektore! Hektore ticho!“ UÏ zase na nûj five. Proã se nejde po-
dívat, co na‰el? Ten pejsek nás urãitû cítí. ·tûká nûkde hodnû
blízko úplnû od zaãátku. Vãera ‰tûkal celou noc pfiímo u díry,
ví‰? Sly‰eli jsme ho moc dobfie. Tady se v‰echno hodnû rozléhá
a ten jeho ‰tûkot se odráÏel od zdí sem a tam, tam a sem. Jako
zemûtfiesení. To jsme si je‰tû mysleli, Ïe brzy nûkdo pfiijde, pro-
toÏe si toho psa v‰imnou. Îe pro nás pfiivolá pomoc. A on se
snaÏil. Moc se snaÏil, ‰tûkal jako blázen. A vyl. Jako to dûlají
vlci. JenÏe nikdo nepfii‰el. On tu chudák sedûl a plakal pro nás
a oni na nûj ze v‰ech oken kolem jenom kfiiãeli. Pak po nûm
nûkdo nûco hodil. Netrefili ho, jen jsem sly‰el, jak se to rozbilo
na spoustu stfiepÛ. A on se lekl a nûkam zmizel. Ale teì ‰tûká
znova. Sly‰ím ho, jak skáãe nahofie kolem díry. Musí to b˘t 
velk˘ pes. ·tûkej! ·tûkej, pejsánku! Pfiivolej nám pomoc, ty 
ví‰, Ïe jsme tady! 
JenÏe on je zvífiátko. Je moc chytr .̆ Lidé jsou tak hloupí.

Hledají nás, v‰ichni nás hledají a pfiitom si nikdo nev‰imne,
Ïe ten pejsek tu ‰tûká u díry. Haló! No tak, my jsme tady dole!
On vám to jenom ukazuje! Kouknûte se na nûj! No tak, poslou-
chejte ho!
„Hektore, co jsem fiekl? K noze! OkamÏitû k noze! Ty blbá po-

tvoro, já ti ukáÏu!“ Nûkdo sem jde. Pes ‰tûká pofiád víc. Je‰tû
kousek! Je‰tû mal˘ kousek a urãitû uvidí díru a pochopí. Kfii-
ãím. Kfiiãím moc, úplnû nejvíc, co mÛÏu. Tolik to pálí v plicích 
a v krku, aÏ cítím krev. Teì uÏ mû urãitû musí sly‰et. VÏdyÈ je
tak blízko. JenÏe nesly‰í. Sly‰í jenom ‰tûkot pejska. „Hektore,
ty ‰mejde! Jede‰ odtud?“ Pes ztichl a odbûhl od díry. UÏ jenom
kÀourá. A teì asi dostal ránu, moÏná kopanec. Zavyl, jak ho to

ANGLICKÁ ZAHRADA26

001-288 Anglicka zahrada_145x205 mm QXP 7.x  9.6.20  5:33  Stránka 26



zabolelo. Chudáãek. Najednou je ticho. Hektore, prosím, vraÈ
se pro nás! Nebo utíkej! Utíkej aÏ tam k nám domÛ a chytni tátu
za rukáv a odtáhni ho aÏ sem. HektÛrku, prosím, nenechej nás
v tom! 

Na chvilku jsem usnul. Jen na úplnû malou chvilku. Teì jsem
cel˘ zmrzl ,̆ ani necítím prsty na rukou. V‰echno obleãení mám
vlhké, ví‰? To je od toho bahna a plísnû v‰ude kolem. Je to jako
mít na sobû mokr˘ ruãník. Úplnû mi bûhá mráz po zádech. 
A v‰echno se mi tfiese. Ruce i nohy i pusa. Nejde to zastavit.
Jsem tak moc unaven .̆ Zkou‰el jsem ‰plhat nahoru. Skoro cel˘
den. Já vím, blbej nápad. Prostû to nejde. V‰echno tak hroznû
klouÏe a drolí se to. Navíc mám bolavou pravou nohou, je mi
úplnû na houby. Jenom bolí a visí dolÛ. S ní je to je‰tû tûÏ‰í.
Sotva se pohnu, hned mi z ní stfiílí takové bolavé blesky, co
jdou z palcÛ aÏ do hlavy. Zabolí to úplnû v celém tûle. Teãou mi
z toho slziãky po tváfii, i kdyÏ nechci breãet. Ale já se pfiece mu-
sím nûjak dostat nahoru. Co kdyÏ nás tu nenajdou? Brá‰ka
potfiebuje pomoc. Já tu nechci umfiít! Nechci! Nechci! Nechci!
Musím je‰tû fiíct mamince, aby se nezlobila na tátu. Îe to není
jeho chyba, Ïe za to nemÛÏe. Îe se o nás stará a dûlá v‰echno,
abychom se mûli dobfie. Má nás moc rád, i kdyÏ kfiiãí. 
Jak mám ale ‰plhat po zdi z bahna, aÏ tam vysoko nahoru,

kdyÏ mám jenom dvû ruce a jednu nohu? Zapfiel jsem se prsta-
ma mezi kameny, protoÏe na celé ruce tam není místo. Musí‰
se drÏet koneãkama prstÛ a zar˘t se do zdi nehtama. A visí‰
jenom na nich. No, a pak tou nezlámanou nohou hledá‰ dal‰í
malinkat˘ v˘klenek, o kter˘ se snaÏí‰ opfiít botou. JenomÏe to
nejde. KlouÏe to. Tak zÛstane‰ viset na nehtech a oni se po-
malu oh˘bají a praskají, aÏ se úplnû odlomí a zÛstanou ve zdi.
A ty sklouzne‰ zase aÏ dolÛ. Ty nehty, co ti zÛstaly, ‰krábou po
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zdi, jak se snaÏí‰ brzdit. Ale zbyteãnû. Ví‰, takovej ten hnusnej
zvuk, jako kdyÏ dfie‰ kfiídou po ‰kolní tabuly. A pak dopadne‰
na tu polámanou nohu. Tvrdû, ne nûjak opatrnû. Zakfiupe to 
v ní, aÏ se ti pfied oãima rozsvítí hvûzdiãky, miliony hvûzdiãek 
a trochu se poãÛrá‰ bolestí. Tak moc to bolí. ¤vu jako lev. Ni-
kdo mû nesly‰í. Maminko na‰e zlatá, kde jsi? 
Zkusil jsem to pûtkrát. I jsem si sundal boty. Ty nové od táty,

abych je tolik neumazal. Myslel jsem si, Ïe to pÛjde líp, kdyÏ se
bodu moct zar˘t do zdi i nehtama na noze. A dostal jsem se fakt
o trochu v˘‰ neÏ pfiedtím. JenomÏe pofiád chybûl takov˘ velk˘
kus. MoÏná deset metrÛ. A já uÏ nemûl sílu v rukách. Ne‰lo to.
Opravdu maminko, ne‰lo. Tak moc jsem se snaÏil a pak jsem
znovu spadl. Taková rána do zad. AÏ mi chvilku ne‰lo d˘chat.
V‰echno se mi pfied oãima zatmûlo a vzbudil jsem se aÏ teì.
Ruce mám celé odfiené, ví‰? Tam, jak jsou kloubky prstÛ, tam
uÏ nemám kÛÏi. Asi je vidût kost, nevím, je to hnusné, nechci
na to moc koukat a je tu tma. Nehty se mi vylámaly. Skoro
v‰echny. Vypadá to pûknû odpornû, jako fale‰né ruce na Hallo-
ween. Jako by mi nûkdo ukousal koneãky prstÛ. Je tam jenom
maso plné hlíny. UÏ ani nemám sílu se zvednout a vyãÛrat se.
Nejde to, prostû nejde. PoãÛral jsem se. Rovnou pod sebe, do toho
bahna. AÏ nás najdou, budou se mi v‰ichni smát. I ve ‰kole.
Ach jo. Hroznû bych si pfiál teì spinkat ve své post˘lce. AspoÀ
na chvilku. Obãas zavfiu oãi a pfiedstavuju si, Ïe jsem v suchu 
a teple, pod tou velkou, tûÏkou pefiinou od babiãky. Tou, co voní
po levanduli, aby se do ní nedali molové, a je tak krásnû mûkká,
kdyÏ ji babiãka nechá vyvûtrat na sluníãku. Pomáhá to. Je mi 
o tro‰ku tepleji. 
Tam nahofie v té dífie nad námi je stále vidût trochu svûtla.

Je‰tû bude asi den. Proã jim tak dlouho trvá nás najít? VÏdyÈ
jsme jen kousek od domu. Nechci tady zÛstat dal‰í noc. Bude
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