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SETKÃ•NÃ• S VRAHEM
ÄŒtvrtek, 02 bÅ™ezen 2017

PÅ™ijel jsem do cizího mÄ›sta a první, koho jsem v nÄ›m potkal, byl dvojnásobný vrah. Legitimoval se mi a já mu na oplátku
dal tÅ™icet korun. Pro&scaron;edivÄ›lý hubený muÅ¾ s dlouhými mastnými vlasy, nepÄ›stÄ›ným plnovousem a alkoholem v ka
výdechu se podle svých slov vracel z klubu, kde ho okradli o bundu, v níÅ¾ mÄ›l 170 korun. PÅ™estoÅ¾e jsem se ho na nic ne
po vloÅ¾ení mincí do dlanÄ› spustil jako rozbitý automat a za chvíli jsem o nÄ›m vÄ›dÄ›l v&scaron;echno.

NemÄ›lo smysl se ho snaÅ¾it zastavit, dvacet minut ze sebe sypal stÅ™epy svého Å¾ivota, jako by to byla skládaÄ•ka, z níÅ¾
mám sloÅ¾it obraz Ä•lovÄ›ka, který stojí pÅ™ede mnou.
Ze v&scaron;eho nejdÅ™ív mi ale ukázal obÄ•anský prÅ¯kaz, takÅ¾
dozvÄ›dÄ›l nejen to, jak se jmenuje, ale i Å¾e jsme se narodili skoro ve stejný den, akorát on je o generaci star&scaron;í, a zjisti
jsem, Å¾e má trvalé bydli&scaron;tÄ› nedaleko mého rodného mÄ›sta.
MuÅ¾ mi sdÄ›lil, Å¾e je mu tÅ™ia&scaron;edesát a
Å¾ivot pracoval jako malíÅ™ a lakýrník. Hrdým hlasem mi podal i struÄ•ný pÅ™ehled svých nejzajímavÄ›j&scaron;ích zakázek
zámkÅ¯, muzejí, kolonád. DozvÄ›dÄ›l jsem se od nÄ›j, Å¾e se nepohodl se sestrou a Å¾e pÅ™i&scaron;el o rodinný dÅ¯m. Å˜e
mu pere jedna kamarádka, sedmdesátiletá paní, a prozradil mi, kde jaký den bydlí &ndash; dokonce jsem dostal
i podrobný itineráÅ™ jeho cest po kamarádech, u kterých pÅ™espává. AÄ•koli jsem o to neÅ¾ádal, prozradil mi vý&scaron;i
svého dÅ¯chodu i jméno úÅ™ednice, která mu dÅ¯chod vyplácí.
Mluvil i o svém vÄ›zení a o práci v uranových dolech.
NestÄ›Å¾oval si, prý si je zaslouÅ¾il. AniÅ¾ bych pronesl jediné slovo, ujistil mÄ›, Å¾e jsem skvÄ›lej chlap, takÅ¾e mnÄ› to Å™
zabil dva lidi. NezastÅ™elil je, to ne, ani je neubodal, na to prý nemá povahu &ndash; ale kdyÅ¾ se kdysi zamlada vrátil
z pracovní cesty, na&scaron;el svou Å¾enu s cizincem v posteli a tak je oba umlátil Å¾idlí.
Dodnes toho lituje, protoÅ¾e svou
Å¾enu miloval. Je&scaron;tÄ› nÄ›kolikrát mi zopakoval, Å¾e je mu tÅ™ia&scaron;edesát, Å¾e není Å¾ádný somrák, Å¾e bydl
kamarádech, Å¾e s dÅ¯chodem nevystaÄ•í a Å¾e neví, co má dÄ›lat. A Å¾e obÄ•as uvaÅ¾uje o tom, Å¾e se obÄ›sí.
KdyÅ
bylo mi jasné, Å¾e ty dvÄ› mince v jeho ruce byla vlastnÄ› jenom záminka k tomu, aby mÄ› zastavil. KdyÅ¾ je vám
tÅ™ia&scaron;edesát a uÅ¾ vám nezbývá nic moc jiného neÅ¾ vlastní Å¾ivot, potÅ™ebujete ho zkrátka s nÄ›kým sdílet, i kdyb
náhodný kolemjdoucí.
PotÅ™ebujete se vykecat a ujistit tak sám sebe, Å¾e jste poÅ™ád je&scaron;tÄ› Ä•lovÄ›k &ndash; do
Ä•lovÄ›k se &scaron;patným osudem.
JAN FLA&Scaron;KA
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