
9. Přílohy

Příloha 1. – Pracovní text1

Je klasické zimní odpoledne v Praze. Pavel se konečně vrátil z expedice a stejně jako 

většina lidí je v práci. Po ulicích se toulají turisté z Evropy a jiných částí světa. Tamhleta 

skupinka budou Japonci a tihle jsou určitě z Ameriky. Najednou z ubytovny v ulici Nad Alejí 

vychází pán v obleku a s aktovkou pod paží. Na hlavě černý klobouk. V ústech cigareta. Z očí 

mu téměř tečou slzy. Míří k policejní stanici. K instituci jako je tahle, měl vždy nechuť, ale snad 

mu pomůžou.

Pavel dnes pracuje s elánem. V osobě z vedlejší kanceláře vidí svou spřízněnou duši. 

Má totiž pootevřené dveře, takže může sledovat Janu, asistentku s ostrým nosem a velkýma 

očima. Ta sedí a s inkoustem v ruce opravuje chyby v informacích.  Začala s energií, teď se jí ale 

z únavy zavírají oči a čas od času směřuje pohled k oknu své dusné kanceláře, kde v umyvadle 

znovu neteče voda a v archivu se stále něco ztrácí. V myšlenkách už je doma se svým manželem, 

s umělcem, který byl dlouho v exilu, a proto spolu nemohli žít.

Najednou se u Janina stolu objeví pán, jemuž z ucha visí náušnice. Pavel v zamyšlení 

zvedl prst k ústům. V estetice má jasno, celý život žije s iluzí, že si nechá udělat aspoň tetování. 

Hledí na pána s údivem a slyší, jak říká, že mu někdo v úterý vykradl auto a z auta ukradl obálku 

s eury. Prý si šel koupit něco rychlého k jídlu a když se vracel s obědem k autu, uviděl, že právě 

odtud odešel muž v obuvi jak z padesátých let. Říká, že si ho ale nezapamatoval.

Jana se ptá, s obličejem bez emocí, zato s ironií v hlase, jestli si nikdy nepamatuje lidi 

s úrazem od ohně. Vytáhla z alba fotku a zeptala se, jak je možné, že ho pán nepoznal z inzerátů. 

Muž odpověděl, že v inzerátech je vždy velmi malé písmo. Jana na to nereagovala, pouze 

oznámila, že není první oběť a že k úterý napočítali sedm případů. Z informací, které mu 

asistentka sdělila, se dozvěděl, že včera tu byla žena z Ústí, předevčírem dokonce až z Ostravy.

Také říkaly, že jim ukradli peníze, a dokonce nějaké zboží určené k expedici. Pavel se 

nepřestává divit tomu, jak můžou lidi nechávat cenné věci jen tak v autě.

Najednou z okna zavanul lehký vítr a Jana si uvědomila, že je ještě v práci a otočila se 

k pánovi. Věděla, že by se měla k občanům chovat slušně, přizdvihla k očím brýle a poprosila 

ho, aby napsal do protokolu své jméno, příjmení, kdy a kde se to stalo, aby přepočítal peníze

v eurech na koruny a aby pod okénko s ulicí napsal své telefonní číslo. Řekla, že se mu ozvou.

Pán zvedl prsty k uchu a začal nervózně tahat náušnici. Pavel ho slyšel křičet, že to je 

nesmysl. Nakonec zazněla vyhrůžka, že až se vrátí, nebude sám, ale s advokátem, který jí ukáže. 

Pavel měl chuť mu říct, aby běžel k advokátům, k expertům, k inspektorům, ke komukoli, ale 

aby nechal Janu být. Přece dělá, co může! Jana hodila fotku zloděje zpátky k albu a myšlenkami 

se vrátila k umělci.
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Pozn. V textu určeném pro nahrávání byly řádky jinak zalomené.
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Pavel si vytáhl kuře v alobalu, začal jíst a přemýšlel, že si dnes zajede s autem do 

myčky.  Klasické odpoledne v Praze. Většina lidí, stejně jako Pavel, končí v práci a těší se domů.
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