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„Co je to za malou místnost, ze které se nem žu dostat ven?“
Zeptal se sám sebe. Ale odpov
neznal. S nataženýma rukama chodil po obvodu
neznámé místnosti. Pokoušel se najít dve e i okno. Nebo aspo výklenek po nich, aby m l
n jakou p edstavu o tvaru místnosti. Ale marn . Situaci komplikovala dokonalá tma, která
byla kolem a jako zkušený hrá mu nedala jedinou šanci cokoliv spat it. Jediné, co v místnosti
nalezl byla postel s tvrdou madrací a tenkým p ehozem. Nebyl tu však žádný polštá .
N kolikrát se zám rn pokusil na delší dobu zav ít o i, aby se p izp sobily tm a on uvid l
obrysy p edm t v místnosti. Pokud tam v bec n jaké byly.
Z bádání ho náhle vyrušila nesnesitelná bolest v oblasti hrudního koše, která mu
velkým tlakem znemožnila dýchat. Op el se o nejbližší ze v místnosti, která ho v tomto
okamžiku p estala zajímat.
Te pot eboval kyslík.
Instinktivn si rukou šáhl na hrudník, aby se p esv d il, že ho tam nic netíží. Nic
nenahmatal. Bolest p ichází ze vnit .
Myslel si to.
Musí p ekonat bolest a nadechnout se.
Nejde to.
lov k ale pot ebuje dýchat! Je to nutná innost k jeho životu.
Zkouší to ješt jednou.
Opravdu to nejde.
Dostavil se pocit, že je vše ztraceno. Nyní už hrál o as. Za al uvažovat nad tím, co se
to s ním d je. Následkem toho se dostavilo v domí. N co ho nutilo otev ít o i a rozhlédnout
se, jako když se ráno lov k probouzí ze snu.
Otev el je a zjistil, že to byl opravu jen sen, nep íjemný sen.
Venku byla ješt tma. Z ejm procitl p ed zazvon ním budíku.
Tep byl zvýšený. Rychle dýchal.
Mráz mu p eb hl po zádech, když si vybavil pocity ze snu. P i p edstav , že by to byla
skute nost, se zachv l. Žaludek se instinktivn sev el.
Brr!
Strašný sen!
Z ejm šlo o t íd ní myšlenek z p edešlého dne. Našt stí zbývá ješt n jaký as, aby
zlé myšlenky vst ebal. Pak zazvoní budík a bude muset jít do práce.
Ale to mu ned lá problém. Práce ho nesmírn baví. Navíc vstává až v osm hodin a do
práce jezdí služebním autem. Pracuje v eské národní bance a za poslední p l rok se mu
poda ilo tém zdvojnásobit zisk. Jen za poslední kvartál banka m la zisk bezmála tvrt
miliardy. P isp lo k tomu n kolik jeho aktivit na které je pat i n hrdý.
P edn to byly personální zm ny. P edchozí šéf si v bance hý kal na nejvyšších
postech své lidi. V tšinou neschopné p íbuzné, kterým n co dlužil a nebo je naopak využíval
k jiným nelegálním aktivitám. Lukrativní místa byla kompenzací za p ípadné problémy. Jeho
osobní sekretá kou – m l jich k dispozici n kolik - byla manželka. Nedostala se však na toto
místo z d vodu skv lé kvalifikace, ani jako legitimní milenka, což by se asi každý mohl miln
domnívat. D vod byl daleko prozai t jší: v d la o jeho milostném vztahu z n kolika
manželkami svých pod ízených, a tak jej takto vydírala. On se jí samoz ejm snažil vystrnadit
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a teplé míste ko p enechat své favoritce, ale riskoval by p íliš mnoho, kdyby své manželce
dal d vod promluvit. Takto m la stálý a velice vysoký p íjem a jeho to nestálo ani korunu.
K vysokým zisk m dále p isp l zavedením nového programového vybavení, které
umožnilo GSM a internet banking. V historii bankovnictví to byla doslova revoluce.
Podnikatel m se usnadnil a hlavn zrychlil p ístup k jejich ú t m. Následn bankovní ústav
zaznamenal padesáti procentní nár st klient . Jemu to vyneslo funkci editele, služební mobil,
auto, luxusní byt a aby toho nebylo málo i osobní asistentku, se kterou si velice rozum l.
Evi ka byla nádherná plnoštíhlá holka s dlouhýma nohama. Nosila koza ky na
vysokých podpatcích a kaštanové vlasy si vázana do culíku. Každé ráno jej poctila milým
úsm vem. Ve stru nosti ho informovala o došlé pošt , o termínech sch zek s nejvážen jšími
klienty a pak uva ila ranní kávu.
„Uff!“ oddychl si.
Frekvence dýchání a tep srdce se ustálily na normálu. P i pomyšlení na Evi ku zmizel
nep íjemný pocit v žaludku a on se nemohl do kat p íchodu do práce. Rozhodl se zkrátit si
dobu ekání krátkým spánkem, než zazvoní budík.
Zav el o i.
O pár minut pozd ji jeho t lo zt žklo. Ze tmy se ozývalo pravidelné dýchání
s chraplavým zabarvením.

-----

Ješt v polospánku p emýšlel o tom, co se d lo než op t usnul. Náhle ho z úvah
vytrhla myšlenka o všudyp ítomné tm , která byla tehdy kolem. Žaluzie na noc nezatahoval,
nebo se rád probouzel h ejivými paprsky sluní ka. Te v srpnu si takovéto pozdní vstávání
mohl ádn vychutnat. Vid t už bylo od p l páté. On si p esto lebedil v posteli, p ikryt lehkou
pokrývkou a p emýšlel o úkolech na dnešní den. asto si tuto dobu krátil etbou knih.
Ale kolem byla jen tma!
V poloze na zádech se ješt rozespalý oto il hlavou ze strany na stranu, abych se mohl
lépe rozhlédnout po d v rn známé místnosti v mém byt .
„Jak to, že nic nevidím?“ zeptal se sám sebe.
„V tuto dobu musí venku svítit sluní ko. Jist existuje n jaké vysv tlení,“ uklid oval
se, „musejí být slyšet ptá kové, co sedí p ed okny na prot jším stromu,“ uv domil si, „a
v dálce musí být slyšet typický ruch m sta!“
Dostal strach a prudce se posadil.
Pohyb už však nedokon il. Uhodil se do hlavy o n jakou chladnou kovovou desku nad
sebou a omrá en upadl do hlubokého bezv domí.
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