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PAN POUSTKA, KOMISAÅ˜ - 2
ÄŒtvrtek, 22 prosinec 2016

Pan komisaÅ™ Poustka pÅ™iloÅ¾il do kamen, na plotýnku pÅ™isunul hrnek s cukrem a míchal, aÅ¾ zavonÄ›l karamel. TemnÄ
hmotu zalil vodou, nad horkou tekutinou zlomil slupku z citrónu a základ pravého grogu byl na svÄ›tÄ›. Chvíli se hmoÅ¾dil se
zátkou láhve, pÅ™ivonÄ›l k hrdlu a opatrnÄ› si pÅ™ihnul, protoÅ¾e pravý jamajský rum je pochoutka, co se nepije jako voda, je
kapkách vychutnává.
To ví kaÅ¾dý a nemusí to být právÄ› komisaÅ™ ve výsluÅ¾bÄ›. Takový policejní dÅ¯chod není marná vÄ›c, protoÅ¾
skleniÄ•ku, kdy vás napadne, a nemusíte schovávat láhev do &scaron;anonu mezi lejstra. Pan komisaÅ™ si ov&scaron;em
Å¾ádné alkoholické dýchánky Ä•asto nedopÅ™ával a to kvÅ¯li Å¤apinÄ›, která potom odmítala sedÄ›t pánovi na nohách a
hÅ™át. Pes, i kdyÅ¾ nemá Å¾ádný u&scaron;lechtilý pÅ¯vod, má citlivý nos. PoÅ™ádný pes, a to Å¤apina byla, rum nerad. S
utichl zvon z kostela svaté Anny, cinkl telefon. &bdquo;Safraporte&ldquo;, ujelo panu Poustkovi. &bdquo;Kdopak nás
potÅ™ebuje o &Scaron;tÄ›drém poledni?&ldquo; Zvedl sluchátko a nestaÄ•il ani pozdravit. &bdquo;Pane komisaÅ™i, tady
Hornoff. Stalo se ne&scaron;tÄ›stí a vy jste jedinej, kdo nám pomÅ¯Å¾e. Mohu za vámi?&ldquo; &bdquo;Copak se tak
stra&scaron;nýho...?&ldquo; Ptal se mírnÄ› pan Poustka, ale volající hned pokraÄ•oval, &bdquo;to takhle nejde, do
pÅ™ístroje.&ldquo; &bdquo;ChtÄ›l jsem s Å¤apinou ven, tak pÅ™ijdu. Do krámu?&ldquo; &bdquo;Ano, ano a
pospÄ›&scaron;te, prosím.&ldquo; Heinz Hornoff byl Å™ezník a jeho krámek na starém mÄ›stÄ› vonÄ›l bukovým kouÅ™em do
daleka. Na zahradÄ› udil v dÅ™evÄ›né almaÅ™e, hned vedle bylo ohni&scaron;tÄ›, a kdyÅ¾ poÄ•así dovolilo, drobotina ze sou
si na nÄ›m opékala buÅ™ty, dva za korunu, coÅ¾ byla obvyklá taxa, ale jen pro dÄ›ti. SkÅ™íÅˆ byla zÄ•ernalá dÅ™evným deht
Å™ezník ji opatÅ™il petlicí, kdyby snad nÄ›kdo chtÄ›l bez dovolení ochutnat. Místo zámku byl jen rezavý hÅ™eb, taková pojistk
slu&scaron;né lidi. V&scaron;ak sem ani jiní nechodili. Pan komisaÅ™ se tu obÄ•as zastavil po fajruntÄ› na kus Å™eÄ•i. V tako
chvíli usedali do proutÄ›ných kÅ™esel v pÅ™ístavku za krámem, jenÅ¾ pan majitel nazýval kontoárem, dÄ›veÄ•ku poslali pro p
bafali z virÅ¾ínka. A jen &scaron;patný Å™ezník by nedal k Å™eÄ•i kus &scaron;unky s nakládanou okurkou. Heinz Hornoff byl
zkrátka sekáÄ•. Pan komisaÅ™ tklivÄ› pohlédl na vonící hrnek, navlékl lehký svrchník, protoÅ¾e mráz venku polevil, cinkl
karabinou vodítka a Å¤apina byla v tu chvíli pÅ™ipravená k odchodu. &bdquo;Jdeme k HornoffÅ¯m a vsázím Ä•epici, Å¾e
dostane&scaron; nÄ›co na zub,&ldquo; informoval psa, protoÅ¾e se zvíÅ™etem se má mluvit a zvlá&scaron;Å¥ o nÄ›Ä•em
dobrém, co je nadosah. &bdquo;Malér, pane komisaÅ™, malér jak hrom,&ldquo; spustil ti&scaron;e Å™ezník, sotva klaply
dveÅ™e kontoáru, &bdquo;ten ná&scaron; hlupák, jako Va&scaron;ík, má kamaráda, co je adjunktem u nadlesního a
voba, pÅ™edstavte si, voba se zakoukali do papírníkovic Magdy. A nemohli se domluvit, kdo s ní bude chodit, tak mÅ¯j kluk
vyzval soka, teda adjunkta, von je Joska, Å¾e jo, na souboj. Kdyby si jen nÄ›jakou vrazili, ale voni né. Voni se voblíkli do
Ä•ernýho, vopatÅ™ili sekundanty, sklouzli fiákrem do údolí, co je za váma, a uÅ¾ tasili kordy.

&bdquo;To je nÄ›jaká klukovina,&ldquo; mínil pan Poustka. &bdquo;Jó kdyby klukovina, tak je v&scaron;echno v cajku,
pane komisaÅ™, ale dóle je nÄ›kdo zahlíd, ohlásil to prvnímu policajtovi a teÄ• sedÄ›j v cele na stanici. ZatÄ•ený, chápete? O
&Scaron;tÄ›drým dnu jsou zavÅ™ený a hrozí jim tuhej Å¾aláÅ™, povídal ten mladej, co zastupuje komisaÅ™e. To von je
sebral.&ldquo; &bdquo;Mladej z va&scaron;eho komisaÅ™ství? Toho nebudu znát.&ldquo; ZesmutnÄ›l pan Poustka.
&bdquo;Ale novej stráÅ¾mistr, pÅ™ece. To slovo mi nejde z huby. Von je spí&scaron;,&ldquo; a Å™ezník za&scaron;eptal výra
co se nedá pronést nahlas. &bdquo;Na tohle budu krátkej,&ldquo; dÄ›l starý policajt, &bdquo;ale poÄ•kejte, kde ti kluci
vzali kordy? To abych cinkl doktorovi...? Kde máte telefon?&ldquo; &bdquo;Kde bydlí pan advokát? Po&scaron;lu pro
nÄ›j droÅ¾ku,&ldquo; navrhl Å™ezník, chytaje se kaÅ¾dé moÅ¾nosti a jiÅ¾ vybÄ›hl na ulici.
Doktor práv, pan Vincenc
byl dÅ¯stojný muÅ¾, a kdyby si oblékl uniformu se &scaron;avlí, mohl být od minuty císaÅ™ský oficír. Taky si na nÄ›j hned tak n
netroufl. VÄ›t&scaron;inou hájil drobnou lumpárnu, kde mu sice nekynul Å¾ádný zisk, ale pan doktor mÄ›l rád prosté lidi a
kapsu mu plnili zloÄ•inci ze zámoÅ¾ných rodin. Pan komisaÅ™ mÄ›l zase rád starého kamaráda uÅ¾ jen proto, Å¾e nehájil Ä•i
zavrÅ¾itelné, to kdyÅ¾ surový lapka pÅ™epadl babiÄ•ku jdoucí do kostela a sebral jí poslední pÄ›tikaÄ•ku, co mÄ›la pÅ™iprave
kasiÄ•ky nebo ty o&scaron;klivé vÄ›ci bohatých hejskÅ¯ s dÄ›tmi. Neminula Ä•tvrthodina, pÅ™ed krámem cinkly podkovy a to jiÅ
pan Poustka pÅ™isedal vedle advokáta. &bdquo;O Å¤apinu se postarám,&ldquo; je&scaron;tÄ› kÅ™ikl Å™ezník za koÄ•árem. N
pÅ™ijeli na komisaÅ™ství, vÄ›dÄ›l pan BlaÅ¾ek o pÅ™ípadu a s tím vstoupili do sluÅ¾ebny. &bdquo;StráÅ¾mistr Boura BÅ™
Nevrle uvítal dvojici vytáhlý mládenec, pÅ™itom se významnÄ› dotkl výloÅ¾ek, &bdquo;co chcete?&ldquo; &bdquo;TÄ›&scaron
mÄ›, advokát BlaÅ¾ek. Zastupuji zde neprávem zatÄ•eného Václava Hornoffa a Josefa...&ldquo; Víc nestaÄ•il.
&bdquo;Haha, neprávem? Já Å¾e jsem protiprávnÄ› zatkl zloÄ•ince? Ohó! Na pÅ™ípadu není co vysvÄ›tlovat. Paragraf 158,
trestního zákona hovoÅ™í jasnÄ›: kdo jiného vyzve k pÅ¯tce se zbranÄ›mi smrtícími a na takové vyzvání k pÅ¯tce se dostaví,
dopustí se zloÄ•inu souboje. Konec, &scaron;mytec, pánové! A vÅ¯bec, kdo jste vy?&ldquo; StráÅ¾mistr píchl ukazovákem
do pana Poustky. A to nemÄ›l. Gesto se osloveného dotklo a proto pevným hlasem pronesl, &bdquo;jsem komisaÅ™
Poustka a chci vidÄ›t smrtící zbranÄ›! Tedy, corpus delicti.&ldquo; &bdquo;Ko...komisaÅ™?&ldquo; PÅ¯da pod nohama
mladého stráÅ¾mistra se zhoupla. KomisaÅ™ je pÅ™eci jen jiná &scaron;arÅ¾e neÅ¾ dvÄ› malé hvÄ›zdiÄ•ky na výloÅ¾kách.
sáhl do skÅ™ínÄ› a vytáhl bodla. Pan Poustka je zevrubnÄ› prohlédl a jeden podal doktorovi s významným pohledem. Pan
doktor ohnul drát a zakroutil z nÄ›j koleÄ•ko. TeÄ• se kradmo rozhlíÅ¾el, do Ä•eho si otÅ™e zama&scaron;tÄ›né prsty. Oba
pánové na sebe mrkli, jakoÅ¾e jsou pevní v právních kramflecích a pan BlaÅ¾ek zaútoÄ•il. &bdquo;PoslechnÄ›te, Boura, jen
tak mezi náma, vy si chcete utahovat ze státního zástupce? Já bych si netroufl a to jsme spolu &scaron;tudovali,
pane. Jak udÄ›láte z doktora Hronce troubu a k tomu na &Scaron;tÄ›drej den, pozdrav pámbu, to bude tanec. Ty frÄ•ky si
mÅ¯Å¾ete rovnou odtrhnout.&ldquo; &bdquo;Jaja...jak to myslíte, odtrhnout frÄ•ky?&ldquo; Zjihl Å™eÄ•ený Boura. &bdquo;No,
jak Å™íkám. AÅ¾ uvidí pan státní tenhle drát, je&scaron;tÄ› mastnej od buÅ™tÅ¯, a vy mu budete vykládat o smrtící zbrani... jé,
to bych nechtÄ›l bejt ve va&scaron;í kÅ¯Å¾i. UÅ¾ vidím, jak &scaron;lapete blátivý cesty na Podkarpatskej Rusi.&ldquo; Pan
Poustka nasadil hlas nízko a otcovsky pronesl. &bdquo;Státní zástupce, pane Boura, je citlivej na corpus delicti a tyhle
dráty sice jsou pÅ™edmÄ›ty doliÄ•né, ale ne k trestnému Ä•inu, alébrÅ¾ k peÄ•ení uzenin. To bude uráÅ¾ka a jak znám doktor
Hronce, nedá si to vysvÄ›tlit a máte po ptákách, tedy po kariéÅ™e. Tady s advokátem jsme vás pÅ™i&scaron;li varovat,
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neÅ¾ udÄ›láte nÄ›jakou volovinu, protoÅ¾e hned se nám nÄ›co nezdálo. To bude &scaron;koda, kdyÅ¾ takovej nadÄ›jnej
stráÅ¾mistr pÅ™ijde o místo. Policie potÅ™ebuje lidi rázný, ale pÅ™emej&scaron;livý, víme?&ldquo; Zcela popletený Boura tÄ
pohledem mezi obÄ›ma muÅ¾i a stolem. Natáhl se pro lejstro a bázlivÄ› pravil. &bdquo;Tady jsem napsal protokol, ehm,
co...co se s tím dá dÄ›lat?&ldquo; Advokát BlaÅ¾ek pÅ™elétl text, pÅ™istoupil ke kamnÅ¯m, kliÄ•ku dvíÅ™ek vzal opatrnÄ› do
kapesníku a protokol pÅ™estal existovat. &bdquo;A jste z toho venku, stráÅ¾mistÅ™e, a my ani nemukneme,&ldquo; pravil
smíÅ™livým tónem pan Poustka, &bdquo;teÄ• propusÅ¥te nevinné, aÅ¥ mÅ¯Å¾e pÅ™ijít JeÅ¾í&scaron;ek.&ldquo; x x x Ve
zatáhlo, vzduchem poletoval sníh a do starého mÄ›sta vjíÅ¾dÄ›l spoÅ™e osvÄ›tlený fiakr. DroÅ¾káÅ™ si hvízdal, ono takové r
padesátikaÄ•ku od Å™ezníka není kaÅ¾dý den. VÅ¯z byl prázdný, protoÅ¾e dva velké ko&scaron;e, vonící bukovým kouÅ™em
zÅ¯staly na správných adresách.
&bdquo;Tak vidí&scaron;, Å¤apino,&ldquo; rozumoval pan komisaÅ™, &bdquo;uÅ¾ nemáme nikoho k podarování a to je
smutný v takovej svátek, ale kdyÅ¾ nÄ›koho vytáhneme z bryndy na &Scaron;tÄ›drej veÄ•ír, to je taky dárek, co
Å™íká&scaron;?&ldquo; VILÉM M.
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