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Tonda vb hl do vchodu neznámého domu. Na chvíli byl v bezpe í. Sotva popadal
dech. Srdce mu tlouklo, ale p esto m l uši nastražené na sebemenší ruch z ulice.
Pronásledovala ho banda. Z ejm se jednalo o gorily, jenž si platil majitel erpací stanice,
kterou vykradl. Nemohl si pomoc jinak. P ed p l rokem p išel o práci a jinou se mu
nepoda ilo sehnat. Nebylo divu. Doba byla zlá. Zákonodárci se spojili s továrníky a
výsledkem jejich snažení byl zákon na ochranu zam stnavatel proti útok m ožebra ovaných
zam stnanc m. Když se pak n kdo nedopat ením provinil porušením kolektivní smlouvy, a to
se stávalo b žn , nebo pracovní podmínky byly nelidské, nekompromisn dostal vyhazov na
hodinu. To samé se stalo Tondovi. Ješt dnes si živ vybavoval hádku se šéfem. Nebylo mu
nic platné, že celou firmu spolu se šéfem vybudovali. asy se zm nily. Zatímco d íve dobré
jméno zam stnance znamenalo vše, nyní se pravidla p ijímání do firmy ídily podle siln jších
konexí. A tak Tonda dostal výpov , aby uvolnil místo šéfovu kamarádovi ze školy. A toho
si byl v dom. Pokusil se šéfa vydírat. Neodhadl však jeho sílu. P išel tak nejen o práci, a o
pošramocenou pov st v podob zápisu o pracovním proh ešku do zápo tového listu, ale navíc
dostal u soudu podmínku.
Pravda, do v zení nemusel. Ale co mu to bylo platné, když si kolonky v zápo tovém
listu všiml každý p ípadný zam stnavatel a tak musel brát pouze práci na erno. Tu d lal
závozníka, tu zase hlída e. Obdržel pár korun, zcela sed ený z k že se musel op t podívat po
n em novém. Tímto stylem se rodinné úspory rychle zten ily a p išla další rána osudu.
Distributo i plynu a elektrické energie p erušili své dodávky a jeho rodinu ponechali napospas
osudu.
Zoufalý, ustaraný a n kolik týdn nemytý si vytipoval erpací stanici v nedalekém
m st , stopnul si auto a skryt v houští si po kal na noc a vloupal se do ní. Ješt na cest zp t
dom Tondu vyrušila banda neznámých lidí. Všichni byli od ni do kožených bund s velkým
límcem, který halil silné krky. V obli ejích p ipomínali taliány a když na Tondu promluvili a
požadovali peníze, nezdálo se, že by akceptovali odmítnutí.
Tonda dostal strach a dal se rad ji na út k.
Až pozd ji ho napadlo, zda náhodou nemají n co spole ného s jeho vloupáním. Pokud
ano, majitel musel mít v budov zabudovaný alarm, i n jaký kamerový systém, když ho jeho
gorily vysledovali tak rychle. Aspo si to te o svých pronásledovatelích myslel.
Navíc n kde cestou vytratil sv j mobil.
Mohl zkusit zavolat n kterému ze svých kamarád a požádat je o pomoc. Nebo na
policii. Ne! Na policii ne. M l podmínku a za tohle by šel sed t a své rodin by ješt víc
ublížil.
Ale to je jedno. Stejn nem l pon tí, kde o n j p išel.
Navíc, as hrál proti n mu.
„St j!“
„Nám neute eš!“
„My si t stejn najdeme…“
„Chlapy! Ur it zab hl do toho inžáku. Jinde být nem že.“
Tondu d s a hr zu nahán jící k ik jeho pronásledovatel vytrhl z úvah. Cítil, jak mu
docházejí síly.
P ece se jim nevzdá! Dodával si odvahu.
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Um u tak jako tak! Ale aspo s úctou.
Rozb hl se po schodech do horních pater. Doufal, že se schová v n kterém z byt . Ale
marn hledal otev ené dve e, i n jaké zákoutí. Na klepání a prosbu o pomoc nebyl as. Gang
ukrajoval jeho náskok rychleji, než ekal.
„Rychle za ním! Ty tu po kej, kdyby nám p ece jen proklouzl!“ zavelel, z ejm v dce
party, na hubeného par áka v p ízemí. Zbytek gangu se vydal poznat d m podrobn ji.
Tonda po ítal muže podle dupotu a hlas . Odhadoval na nejmén p t muž . Nemá
nejmenší šanci na p ežití. Zoufalý vyb hl až na p du, zabouchl za sebou dve e a zatarasil je
poblíž stojícím stolem. I skrz zav ené dve e doléhal z chodby dusot bot a rozléhal se po celé
p d . D sivou scénu dokreslovala tma, jenž byla pouze na dvou místech rozkrojená úzkým
kuželem sv tla od st ešních oken. Tonda zav el o i, aby se rychleji p izp sobili šeru a on
mohl se lépe zorientovat. Pro jistotu nap áhl p ed sebe ruce a rozb hl se vst íc tm , jenž
nekompromisn skrývala dávno zapomenutá tajemství p dních prostor. Když dob hl do
prvního kužele, napadlo ho zmást pronásledovatele otev ením st ešního okna.
Út k touto cestou, p i pohledu na skosení trám st echy, rovnou zavrhl. Sotva by si na
ní stoupl, sklouzl by po ní jak po másle až na ulici.
Rad ji zvolil druhé ešení v podob p edstíraného út ku.
Vyhledal starý botník a p išoupl ho pod okno. Vyhoupl se na n j a okno otev el
doko án. Pak sk í p evalil na bok, aby se jevila, že ji p i výskoku p evrátil.
Rychle zab hl mezi další harampádí a ukryl se. Doufal, že se gang na jeho lest chytne
a on tak vyvázne bez úhony. Ale i tak mu bylo jasné, že je to jen do asné ešení. Pokud ho
dokázali tak rychle vypátrat, jist si brzy zjistí, kde bydlí a budou ho vydírat prost ednictvím
jeho rodiny. V uších se mu rozléhal tlukot srdce. Snažil se zvuk potla it a zachytit rachot ze
schodišt , ale nedokázal se soust edit. Hlavou mu probíhaly vzpomínky.
Náhle se zastavil u svojí babi ky.
Bylo to už n kolik let, co onemocn la. Tehdy jí nalezl její manžel u televize, jak se
nehýbá a nemluví. Jelikož už nebyl pohybov nadán, mobilním telefonem zalarmoval svého
vnuka – Tondu a ten p isp chal na pomoc. Zavolal na rychlou záchrannou službu a o n kolik
minut pozd ji už sanita vezla babi ku do nemocnice.
Diagnóza byla hrozivá – mrtvice, která trvala dost dlouho na to, aby její mozek utrp l
vážná poran ní. Mnoho nervových bun k odum elo. Výsledkem byla omezená pohybovost a
schopnost mluvit.
Tonda byl v zoufalé situaci. Na vše z stal sám, stejn jako dnes. Rodi e ztratil, když
byl ješt malé dít . S celou rodinou – oba rodi e, bratr a on – jeli na chatu do Krkonoš. Otec
byl dost unavený. M l za sebou no ní sm nu. S otup lou pozorností p ehlédl zatá ku, ve
velké rychlosti sjel do p íkopu a narazil do stromu. Matka s bratrem byli na míst mrtvý. Otec
pak zem el po dvou týdnech v nemocnici na následky t žkých vnit ních zran ní. On jediný
p ežil a byl sv en do pé e babi ky. To ona byla zodpov dná za jeho výchovu a vzd lání.
Moc jí dlužil a p ál si, aby se jí za její snahu mohl n kdy v budoucnu odvd it.
Když babi ku postihla mrtvi ka, cítil, že ten okamžik práv p išel.
Trávil u ní v nemocnici každou volnou chvilku. Držel ji za ruku a vypráv l jí o svém
d tství. V il, že vzpomínkami babi ku p im je bojovat. Výsledky však zlepšení
nenazna ovaly. Bezmoc ho svírala den ode dne víc. Tak rád by své babi ce n jak pomohl, ale
v d l, že on nic nezm že. Byla odkázána na pomoc léka a onu bytost z nebes. Když se
babi ky stav zhoršil a léka i mu sd lili, že se rána nedožije, všechno úsilí vzdal.
Z nemocnice odešel d íve.
S pocitem, že už tu tíhu sám neunese, obvolal své kamarády a domluvil si s nimi sraz
v hospod .
Tam se jim sv il s mozkovou p íhodou své babi ky. Jeho kamarádi si to samoz ejm
nenechali pro sebe a sv ili se s touto Smutnou zprávou i svým manželkám a maminkám.
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Následujících dnech se, jako zázrakem, babi ka za ala uzdravovat. Nebylo to sice už
to samé jako p edtím, ale na WC si došla a ob as n jaké to slovo vyloudila. Každý v tom
vid l zásah boží, ale Tomáš m l tehdy dost asu o tom p emýšlet, když hodiny a hodiny trávil
vedle babi ina l žka v nemocnici a m l tak p ehled o veškerém d ní.
Tehdy ho napadlo, že za tím vším stojí víra babi ino a jeho blízkých, která jí
pomohla se vylé it. Vždy už druhý den, po srazu se svými p áteli, se babi ce ud lalo
znateln lépe. Dokto i nad tím kroutili nechápav hlavou. Samoz ejm , že byli rádi. Každé
úmrtí, by z pochopitelných d vod , pro n znamenalo šrám na jejich neposkvrn né karié e.
Z rozjímání Tondu vyrušily hlasy z chodby. Gang dorazil k p d . Bylo slyšet
lomcování dve mi a bušení p stí do výplní za doprovodu peprných komentá .
„Ty hajzle! Votev i!“
„To se rozumí, nebo dostaneš víc naban eno,“ p idal se další.
„Rozmá knu t jako komára.“
„Bu te zticha!“ za val velitel s vy ítavým pohledem na posledního e níka. Dav se
zklidnil. „Ty!“ ukázal na nejsiln jšího z muž , „dve e jsou starý! Po ádn se rozb hni a rozbij
je!“ Na chvilku se odml el. Z výrazu tvá e šlo usuzovat, že p emýšlí. „A dej si na as. A
zbyte ným kraválem nevzbudíš celej d m. Z p dy není úniku…“
„Jak to m žete v d t šéfe?“
„Tahle tvr mi p išla pov domá a te jsem vzpomn l, že jsem zde strávil své d tství.
Už je to dávno, ale vybavuje se mi každý kout.“
Tonda dostal strach. P ikr il se co nejvíce za jakési desky z d evot ísky. Šéf jeho past
ur it prokoukne a jeho kumpáni ho dopadnou.
P i té p edstav ho polil mráz po zádech.
Po pár nárazech dve e povolily a rozlítly se po p d . Prostory zalilo sv tlo z chodby.
„Všechno prohledat!“ zavelel v dce a než se sta il rozkoukat, zbytek gangu, ítající
ty i muže, se rozeb hl po p d . S p dními poklady si nebrali servítky. Bylo znát, že pro n
Tondovo dopadení znamená vše. P evraceli sk ín za doprovodu ohromného hluku, jenž
zp sobovalo padající nádobí, které se rozbíjelo o zem. Nezasv cený pozorovatel by odp ísáhl,
že je v porcelánce.
„Neflákejte se! Prohledejte každý kout! Tady nez stane kámen na kameni! Je to
jasné?“ motivoval velitel sv j tým drsnými gesty. Pak si všiml podivn p evráceného botníku
pod oknem a rozb hl se k n mu, jakoby cht l ukrojit nejv tší kus z pomyslné odm ny za
dopadení zlod je. Prohlédl si situaci okem zkušeného stopa e a zavelel: „Všeho nechat! Mám
stopu.“
Chlapi se k n mu seb hli. Tonda si oddychl. Než si šéf svolal své ove ky, jedna z nich
se práv motala kolem Tondovo skrýše. Plamínek nad je se zapálil. Set el si z ela pot a
uklidnil se. Vy kával, co se bude dít.
„Zvedn te tu ervivou sk í a vylezte na st echu.“ vydával velitel rozkazy dál. Cítil, že
má zlod je tém na dosah ruky. P i p edstav , jak si z dopadeným pohraje, aby z n j vytloukl
doznání, mu v o ích zajisk ilo. Na podobné úkoly si ho šéf vybíral pokaždé a jemu to d lalo
náramn dob e. Doznání získal pokaždé, neúsp ch neznal a šéf to v d l. A co bylo
nejd ležit jší, dokázal to pen zi náležit ocenit. Už se vid l, jak si po ídí novou káru, když
mu o i sklouzly na zaprášenou zem za jeho gangem, kde spat il stopy jdoucí kamsi do
zadních potemn lých prostor p dy.
„Vy dva,“ ukázal na hochy, „sledujte ty stopy kam vedou! Ostatní pokra ujte!“
Tonda znejist l.
O chvilku pozd ji se velitelovo domn nka potvrdila.
V okn se objevil jeden z kumpán , kte í prohledávali terén na st eše.
„Šéfe! Tudy jít nemohl, sklon je p íliš strmej. Sotva se tu udržíme.“
„Slezte zpátky, ten hajzl musí být n kde tady.“
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Tonda strachy p estal dýchat. V uších mu hu ela proudící krev. Je konec! Nesko ili na
to!
Vzpomn l si, jak se pozd ji babi ce stala stejná p íhoda a prod lala další mrtvi ku.
Stá í se ošálit nedá. Tonda to však nevzdal a sv il se o své babi ce zase n kolika svým
známým a p íbuzným.
A výsledek?
Babi ka se z toho op t vysekala.
Tonda se p i vzpomínce na uzdravenou babi ku usmál. Trvalo to však jen krátce, než
se navrátil do reality.
Velice tvrdé reality.
Te byl ve zcela jiné situaci. Nejen že nikdo o n m nev d l, a tak se za n j nemohl
modlil, aby se dostal z této šlamastiky, ale byl si navíc jist, že ti všichni, jenž ho pronásledují,
usilují ve svých myslích o jeho smrti.
P emýšlel, kde se stala chyba. Pro spadl až na dno. Ale nebylo mu to nic platné. Gang
cht l jeho krev, kterou sm ní za slibnou odm nu. A on to cítil ve vzduchu. Byla to jen otázka
asu. Za al se modlil.
Stále dokola opakoval v tu: “Velký soucit znamená žít!“
„Velký soucit znamená žít!“
Spontánn se mu v mysli zrodila zkratka. „VSZŽ!“
M l pocit, že ím vícekrát vysloví tuto formuli, tím získá v tší šanci zm nit sv j, již
tak zpackaný, osud.
„VSZŽ!“
„VSZŽ!“
„Tady je ta svin !“ za val jeden z lovc , když odhodil svrchní desku a sv tlo osvítilo,
do té doby, zahalený p dní prostor neproniknutelnou tmou. Pro Tondu si šáhly velké
mozolnaté ruce. Instinktivn se zakryl pažemi.
Šéf gangu se ani nenamáhal ptát zlod je, kde jsou ukradené peníze. Poru il svým
kumpán m pevn podržet Tondu a s nadšením se vrhl do svých povinností.
„VSZŽ!“
„VSZŽ!“
„VSZŽ! VSZŽ! VSZŽ!“ mumlal stále dokola Tonda.
„Uff!“
„Bum!“
„Au!“
„Bum! Bum! Bum!“
Na Tondovo b icho dopadala jedna rána za druhou.
O pár minut pozd ji v letitém prachu leželo bezvládné t lo s roztrhanými kapsami.
Majitel erpací stanice dostal, o co ho Tonda ve er p ipravil.
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