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Idě
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Všechno má své místo.
Všechno má svůj čas.

Život má svůj a smrt má svůj.
Léto má svůj a zima má svůj.

Pěstovat, sklízet.
Snít, bdít,

odcházet a vracet se domů.

Nejchladnější ze zim má svůj čas,
teplo léta,

největší zamilování
i láska má svůj.
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A tak mi dnes v noci zapal slunce,
ty, kdo mně přineseš tmu.

Elsa Grave
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I .
NÁVRAT
Halland, 2019
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1.

Přihodilo se to tehdy v létě, kdy se Evy Carlénové tak zhoršilo 
zdraví. Poznala, že už nebude žít dlouho, a svěřila se mi, že ví, 
co se stalo Svenu Jörgenssonovi a jeho synovi Vidarovi nahoře 
v kopcích kolem Tiarpu.

Nijak dlouho jsme se neznali. Věděl jsem o ní, že pracovala 
u policie a do domku kousek od Tofty se přestěhovala pár let po 
odchodu do důchodu. Její muž Ronnie byl po smrti, a co Evy ovdo-
věla, trávila své dny péčí o půvabnou zahrádku u jejich domku. 
Stál několik kilometrů v lese. A tak jsme se seznámili.

Od té doby, co jsem se vrátil, vedu poměrně poklidný život. 
Vyhovuje mi to. Oslavil jsem čtyřicítku a v mém životě se ne-
vyskytují žádné děti, ženy ani jiné rušivé momenty. Čas trávím 
psaním nebo čtením. Občas sednu do auta a vyrazím na nákup, 
do knihkupectví nebo za rodiči. Je jim už přes sedmdesát. Někdy 
se vydám do Lundu, kde pracuje bratr a kde napůl žije i má redak-
torka. O moc víc toho nedělám. Když chci, můžu sejít na autobus 
k silnici a zajet si do Halmstadu na kávu nebo na pivo s nějakým 
starým známým. To se stává čím dál vzácněji.

Jediná opravdu pravidelná aktivita v mém životaběhu kromě 
čtení knih a psaní jsou procházky. Když jsem bydlel ve Stockhol-
mu, nechodil jsem na procházky skoro vůbec, maximálně tak od-
někud někam, ale tady ujdu každý den několik kilometrů. Nevím 
vlastně, odkud ta potřeba pramení, ale pociťuji ji. Kromě skleničky 
whisky, kterou si párkrát za týden vychutnám po obzvlášť produk-
tivním pracovním dni, patří procházky k té hrstce radostí, které 
si za odměnu dopřávám.
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Poprvé jsem se s ní setkal někdy na konci června. Stařenka stála na 
zahradě, před sebou otevřený pytel zahradního substrátu. Všude 
vládl klid, a tak si mě snadno všimla. Trhla hlavou, poznala mě 
a s úsměvem mi pokývla na pozdrav.

„Vy jste se přistěhoval tam dolů k silnici, že ano? Do toho žlu-
týho baráku.“

„Máte pravdu. Bydlím tu celkem krátce.“
„Kde jste žil předtím?“
„Ve Stockholmu. Ale pocházím odsud.“
„Viděla jsem vás, jak se tu procházíte.“
„Ano, chodívám sem. Je to moc hezká trasa.“
„Aha. No, když to říkáte. Člověk si asi zvykne.“ Přistoupila k plo-

tu a podala mi ruku. „Já jsem Evy.“
Když jsem se jí představil, prohodila: „No ovšem, vy jste ten 

spisovatel, viďte?“
„Ano,“ přisvědčil jsem, ačkoli jsem od té doby, co jsem se sem 

vrátil, nebyl schopný napsat ani slovo. „Už to tak bude.“
„Přiznám se, že jsem od vás nic nečetla.“
„To ani není potřeba. Bydlíte tu dlouho?“
„Už to bude patnáct let. Koupili jsme dům s manželem. Teď 

tu bydlím sama. To víte, už mě taky napadlo, že to prodám,“ po-
kračovala, jako by se jí na to lidé často ptali. „Jenže kam bych se 
poděla? V osmdesáti letech. Tak prostě jen žiju pořád dál.“

Když jsme se asi o týden později viděli podruhé, pozvala mě na 
kávu a vyměnili jsme si na sebe telefonní číslo. Poseděli jsme u ní 
v kuchyni. Evy dostala od vnoučat nový mobil a já jí vysvětloval, 
jak funguje budík.

Čas od času navštívila ona mě. Otevřeli jsme víno, povídali si, 
hráli karty a dělali si společnost. Vyprávěla mi historky ze života 
u policie, komické i tragické příběhy o padouších, narkomanech, 
obětech a jejich rodinách. O tom, jak to ženské dřív mívaly u po-
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licie jiné, a přitom vlastně ne. Ukazovala mi alba s fotografiemi, 
mluvila o zesnulém manželovi Ronniem, o dětech a vnoučatech, 
o bratru Einarovi. Svěřil jsem se jí, že jsem se nastěhoval do 
rodného domu, že se ho pokouším dát do pořádku, ale nevím, 
jak na to, a že jsem už dlouho nedokázal nic napsat a ani nemám  
o čem.

„To působí osaměle. Tedy, vy tak působíte.“
„Vy taky.“
Uchechtla se.
„To není totéž.“
Na takhle bdělý a odzbrojující pohled jsem nebyl zvyklý. Jako 

by to byla určitá dovednost, již si mistrně osvojila a která se jí 
v době, kdy se střetávala s těmi, kdo uvízli ve spárech prodlou-
žené ruky zákona, často hodila. Trvalo mi ještě dlouho, než jsem 
pochopil, že ačkoli nebyla zvyklá na život v bavlnce, neobešla se 
řadu let bez cigaret a v noci si musela nervy uklidňovat ginem, 
aby to nějak zvládla.

A pak se jednoho dne na začátku srpna něco přihodilo. Evy se 
vzbudila brzy ráno a cítila se podivně. Těžko se jí udržovala rovno-
váha. Když si vařila kávu, zatočila se jí hlava a cestou do předsíně 
se musela opírat o zeď, protože se všechno tak zvláštně naklánělo. 
Zvedl se jí žaludek. Stála před zrcadlem, tak se narovnala a pokusi-
la se usmát, přestože jí do smíchu ani trochu nebylo. Jeden koutek 
se nezvedl. Připadala si celá nakřivo. Vzpažila a začala počítat do 
deseti, ale jakmile si všimla, že jí levá ruka klesá, nechala toho. 
Podařilo se jí dojít ke křeslu a zavolat na tísňovou linku.

„Jmenuju se Evy Carlénová. Dneska máme krásné ráno. Je mi 
rozumět?“

„Promiňte,“ omlouval se operátor na lince. „Mohla byste to 
zopakovat, neslyšel jsem dobře. Jakže se jmenujete?“
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„Jmenuju se Evy Carlénová a povídám: Dneska máme krásné 
ráno. Je mi rozumět?“

„Vidím, že voláte z Norteforsenu u Tofty. Voláte z adresy Nor-
teforsen 195? Jak se jmenujete? Špatně vás slyším.“

„Aha,“ vzdychla si Evy. „Chápu. Tak to asi radši přijeďte.“
Zvládla se dopotácet ke dveřím s mobilem v ruce a odemknout, 

aby se zdravotníci dostali dovnitř. Pak se svezla na zem, protože 
zpátky to bylo moc daleko. Než dorazila sanitka, ztratila vědomí.

Dozvěděl jsem se, že měla mrtvici. A když se na nemocničním 
lůžku probrala, nedokázala promluvit ani si na nic pořádného 
vzpomenout. Jen propukala v pláč. Uplynula řada dní, než ze sebe 
něco vypravila, a když konečně promluvila, vyslovila jméno. Ale 
nebylo to jméno jejího zesnulého muže ani kamarádky, se kterou 
občas chodívala do kavárny, ani bratra Einara, dětí nebo vnoučat. 
Řekla: „Sven Jörgensson.“

A nato se znovu rozplakala.
Tou dobou se už nejspíš dovtípila, že jsem k ní nebyl tak docela 

upřímný a v podstatě jsem ji vodil za nos. Jenže co jsem měl dělat? 
Než Evy dostala mrtvici, začal se můj život pozvolna soustřeďo-
vat kolem událostí, ke kterým došlo tehdy v předjaří před mnoha 
a mnoha lety nahoře v Tiarpu.

Morální utrpení je zcela svébytná věc. Může postihnout silnou 
osobnost i slabocha a žádný chirurgický zákrok, lék na bolest ani 
umělé dýchání od něho neuleví. Morální bolest je jiného druhu. 
Nezbývá než se jí pomalu nechat rozleptat, nebo se od ní za pomoci 
drastických prostředků pokusit osvobodit.

A právě tohle jsem se měl od Evy později naučit.
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2.

Jako kluk jsem Svena Jörgenssona vídával několikrát do týdne. 
Tak už to chodí, když člověk vyrůstá na místě, jako je Tofta. 
Ledacos o ostatních zjistí, ačkoli se o to vlastně vůbec nesnaží.

Bydleli jsme s rodiči a bratrem Rasmusem nedaleko Toftského 
jezera u silnice na Simlångsdalen. Ten rok, kdy jsem oslavil de-
sáté narozeniny, 1986, jsem začal jezdit školním autobusem na 
základní školu do Snöstorpu. Každé ráno jsem sešel k poštovním 
schránkám u silnice a čekal, až se starý oranžovo-bílý autobus 
vynoří zpoza zatáčky před Skedalou. Jméno řidiče si nepama-
tuji, ale za volantem sedělo pokaždé totéž nehovorné chlapisko 
s prořídlými vlasy. Autobus přijel z města, zastavil u nás a pak 
pokračoval na Marbäck, kde se u místní galerie otočil, vydal se 
zpátky po hlavní silnici a odbočil do Snöstorpu.

Bratr je o tři roky mladší než já, a co nastoupil do školy, čekali 
jsme dole u poštovních schránek spolu. Nikdy jsem si nepřipadal 
tak dospěle, jako když jsem o brzkých ránech stál vedle něho, 
pozorně se rozhlížel a hlídal, aby k silnici nechodil moc blízko, 
kontroloval, aby si nic nezapomněl, a jakmile nastal podzim a zi-
ma a my vyráželi ještě za tmy, aby měl odrazku na bundě dobře 
vidět. U sedmiletých školáků jeden nikdy neví.

Tehdy jsme právě potkávali Svena Jörgenssona. Přijížděl od 
Marbäcku, na sobě uniformu a ve tváři únavu. Z koutku úst mu 
visela cigareta, kouřil u pootevřeného okénka a oči mhouřil 
vstříc ránu, jako by se připravoval na nějakou obtížnou zkoušku, 
kterou si my děti zatím neumíme ani představit. Občas si brával 
policejní auto, ale většinou jel vlastním červeným kombi  značky 
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Volvo. I tak jsme ho na dálku poznali, ačkoli to bylo o něco ob-
tížnější.

Když kolem nás jednou ráno volvo projelo, zalapali jsme vydě-
šeně po dechu. Na zadním skle a blatnících mu zatuhla stékající 
hustá rudá tekutina.

Byli jsme z toho dočista bez sebe. Celou cestu do školy jsme v au-
tobuse spekulovali, co se mohlo přihodit, šeptali jsme si, co se asi 
seběhlo, a vymýšleli různé scénáře, jeden bláznivější než druhý. 
Třeba Sven dopadl zloděje a zranil ho. Možná ho postřelil. Věděli 
jsme, že Sven nosí pistoli, protože tu nosí přece každý policista. 
Nebo se s někým popral na střeše auta a dotyčný očividně prohrál. 
Co když ten chlap štípl v obchodě nějakou cennost a pokoušel se 
vzít do zaječích? Třeba ho Sven přizabil obuškem.

Když jsme to večer vyprávěli tátovi, který i tehdy rád žertoval, 
užasl úplně stejně jako my.

„Páni, takový detektivní drama se nám tu odehrálo přímo před 
nosem. Že já slyšel zrovinka tohle? Ten výstřel.“

„Výstřel?“ Podíval jsem se na bratra. „Jakej výstřel?“
„Probudil jsem se dneska v noci kolem třetí. Taky se vám někdy 

něco zdá a do snu se vám vloudí skutečnost?“
„Jo,“ vydechl bratr s očima navrch hlavy.
„No vidíte. A já si vzpomínám, že se mi zdálo o dveřích, který 

se zabouchly. Byla to rána jako z děla.“ Přimhouřil oči a ztišil 
hlas. „Možná v tu chvíli Sven ve skutečnosti picnul toho zloděje.“

Hypnotizovaně jsme mu viseli na rtech, pak ale maminka vý-
znamně naklonila hlavu ke straně a unaveně se usmála. Tatínek 
to odbyl smíchem a z hlasu mu rázem vyprchala všechna fantazie 
a vzrušení. Jejich místo zaujal realistický otcovský tón. Pověděl 
nám, že se samozřejmě nedá vyloučit, že by Sven dopadl zloděje. 
Že se zvrtla rvačka na střeše auta nebo že se nemýlíme s některou 
z našich dalších teorií. Nicméně, dodal, Sven je bývalý myslivec. 
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Už se lovu nevěnuje, pušky odevzdal, ale dodneška se zná s Len-
nartem Börjessonem, Göranem Lundgrenem a s dalšími myslivci 
z vesnice. Občas jim pomáhá s ulovenou zvěří. Nedávno skolili 
losa a Sven ho musel odvézt na zahrádce, protože se nikam jinam 
nevešel. No a plachta, do níž zvíře zabalili, protékala.

Pochopitelně nás to zklamalo. Na druhou stranu, pokud se nad 
tím člověk zamyslel, tak by Svenovi nebylo vůbec podobné, aby 
jen tak někoho zastřelil, i kdyby to byl zloděj. Nebo aby někoho 
byť jenom uhodil. Vždyť Sven byl Sven. Když kolem nás ráno pro-
jížděl, mávali jsme mu. Někdy zamával i on. Dalo se vytušit, že 
se usmívá, sice jen nepatrně, aby mu z úst nevypadla cigareta, 
ale přece.

V té době žili v okolí Marbäcku a Tofty dva automechanici. První 
se jmenoval Peter Nyqvist a bydlel na Svanåsvägen nahoře ve vsi. 
Druhý byl můj otec. Pracoval v Halmstadu, v prodejně aut Rejmes 
za Sannarpem hned naproti hasičské zbrojnici. Pokud se někomu 
z okolí Marbäcku porouchalo auto, obrátil se na něho nebo na 
Petera, aby mu poradili, jak moc je porucha vážná, hlavně v létě 
nebo o víkendech. Dostat odsud auto do servisu samo o sobě zna-
menalo nelehký počin. Bylo lepší, když se na něj otec nebo Peter 
nejdřív podívali. A navíc to vyšlo levněji. Ani bych nespočítal, 
kolikrát mě vzbudil telefon a já slyšel, jak otec vstává a rozespale 
říká Nazdar Görane a Kruci, to mě mrzí a Jo, jsem doma, nevadí, 
zvládneš ho dovézt sem?

Zvykli jsme si u nás doma na příjezdové cestě vídat cizí auta 
na heveru, s otevřenou kapotou, otce pod nimi na zádech na opo-
třebované pěnové podložce, která kdysi bývala žlutá, ale dávno 
zhnědla olejem a špínou. Vzpomínám si, že se dvakrát díval na au-
to i Svenu Jörgenssonovi. Nevybavuji si, jaké bylo počasí, o jakou 
šlo závadu, jestli mu ji otec zvládl opravit u nás, nebo jestli musel 
zavolat Kennethovu odtahovku. Utkvěl mi v paměti jen Sven.
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Bradu měl širokou a hranatou jako lžíci od bagru, ruce mohut-
né jako perlíky, široká ramena a řídké vlasy. Na břiše se trochu 
podepisovala nekvalitní policejní strava a pivo, které si večer 
s oblibou dával. Vypadal vlastně spíš jako sedlák. Ale všichni vě-
děli, že je policista. Definovalo ho to. Stáli jsme s bratrem u okna 
nebo vysedávali na schodech a pozorně sledovali, jak se Sven 
pohybuje, jak mluví, jak v jedné ruce drží cigaretu a druhou si 
přidržuje opasek džínů, jako by mu scházelo pouzdro, které tam 
mělo viset, aby bylo vše, jak má. Otec mu prohlížel auto a přitom 
se bavili o domě, o tom, co je potřeba udělat a co už se udělalo, 
o autech, o dovolených, o fotbale, že Snöstorp porazil Breared 
2:1, povídali si o tom, co je nového nahoře v Marbäcku a tady 
v Toftě, a o nás. O dětech.

Sven měl s manželkou Bibbi syna Vidara. Byl na chlup stejný 
jako jeho otec, urostlý, statný a s dobrým srdcem. Vidar chodil na 
gymnázium, hrál za Breared jako útočník, už teď sekal dříví jako 
dospělý mužský a každý ho měl rád. Občas jsme ho vídali ve vsi 
a často jsme slýchali, jak o něm ostatní mluví. Tenhle by neporazil 
ani Vidar Jörgensson, to vám povidám, museli jsme na to zavolat 
firmu z města, vyprávěl onehdy sedlák Andersson a ukazoval bra-
dou na výjimečně statný smrk na okraji pastviny. No ne, začínáte 
se blížit k rekordu Vidara Jörgenssona, zvolal náš tělocvikář, když 
v posvátné úctě zvedal výškařskou laťku na závratnou hodnotu 
jednoho metru a sedmdesáti šesti centimetrů. Vidar občas vypo-
máhal sedlákům, spíš proto, že ho to bavilo. Vzpomínám si, že už 
tehdy působil jako někdo, kdo souzní s místem, kde žije, se svým 
osudem a svými sny, ať už byly jakékoli.

Určitě dejte vědět, kdybyste něco potřebovali nebo kdybych vám 
mohl nějak pomoct, říkával Sven občas, a když na mě upřel své jas-
né zelené oči, na rameno mi položil mohutnou těžkou dlaň a dodal 
Opatruj se, chlapče, a buď doma hodnej, jeho slova mě naplňovala 
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