Mimořádná událost

Podivuhodný případ, který se odehrál na přelomu roku 2006 a 2007, v jedné Poříční vesnici
jménem Skremblstain. Byli dvě hodiny ráno a celá vesnice spala, výjimku tvořil akorát místní
kořala Fickleberry, který se právě probral z křoví, kam byl asi před třemi hodinami vyhozen
z místní hospody. Krátce po svém nepohodlném probuzení zjistil, že se probudil jenom proto,
aby spatřil podivnou věc na obloze. Když se totiž podíval nahoru, aby zjistil, jestli už náhodou
nebude svítat, spatřil na obloze za ještě temné oblohy sportovní letadlo. Letadlo letělo tak
nízko jakoby buď přistávalo, nebo se chystalo havarovat.
Když za pár minut Fickleberry uslyšel hrozný křik a povyk přicházející z okraje vesnice,
uvědomil si, že to sportovní letadlo nejspíš havarovalo. Jako správný zvědavý vesničan se
tam běžel okamžitě podívat a nebyl sám. Přibližně sto metrů za vesnicí se nacházela taková
menší vila patřící starostovi vesnice. Vila byla celá v plamenech a s ní i její okolí, které z části
zahrnovalo i začátek lesa. Fickleberrymu bylo jasné, že letadlo muselo havarovat někde
v bezprostřední blízkosti starostovi vily, ne-li přímo do ní.
Jelikož se jednalo o ne moc dobře přístupnou vesnici ležící v údolí mezi hned dvěma
pohořími, hasičům i policii tam cesta z nejbližšího města pár minut trvala. Ti byli přivoláni
jediným policajtem ve vesnici. Vše bylo uhašeno jen, aby se zjistilo, že ze starostovy vily
nezbylo skoro nic. Druhé patro vily kompletně zmizelo a z prvního patra zůstala akorát
konstrukce a ohořelý beton. Kvůli značnému rozšíření požáru to schytal i okraj lesa, který
přišel o několik stromů, a pokud šlo o letadlo, které spatřil Fickleberry, z toho nezbylo kromě
pár neurčitých trosek vůbec nic. O černé skříňce ani nemluvě.
Pád letadla u starostovy vily a následný požár s výbuchem si vyžádal celkem šest obětí. Tři
lidi měla tvořit posádka sportovního letadla, které údajně vzlétlo z nedalekého vojenského
letiště a tři lidi tvořili obyvatelé vesnice, tedy starosta, jeho žena, kteří se oba v době neštěstí
nacházeli ve své vile. No a poslední obětí se stal malý chlapec, který si v té době hrál na
okraji lesa právě v místech, kde letadlo havarovalo.
Zvlášť tahle oběť vyvolala v celé vesnici velký smutek, a hlavně matka tohoto chlapce byla
z této tragédie nejvíce poznamenaná.

Asi dva týdny na to následoval pohřeb všech obětí, z nichž si všichni nejvíce pamatovali
smuteční řeč věnovanou zesnulému starostovi, jakožto největšího představitele vesnice.
Od této události uběhli tři měsíce a do poříční osady se vydal pojišťovací agent, který měl za
úkol prohlédnout ještě jednou místo nehody, kvůli pojistce, kterou uzavřel starosta pár let
zpátky. Pojišťovák šel přímo za novým starostou, cestou tam narazil ještě na pár dalších lidí
z vesnice a s každým něco prohodil, až se konečně dostal do domu nového starosty, kterým
byl nějaký Max.
„Zdravím, mé jméno je Walter,“ představil se pojišťovák, „Jsem tu kvůli té neblahé události.“
„Myslíte kvůli tomu pádu letadla za vesnicí?“ Reagoval starosta Max.
„Přesně tak! Dost hrozná věc, jen co je pravda.“
„To mi povídejte! Byl jsem toho osudného večera u toho.“
„Já myslel, že se to stalo v noci:“ Zarazil se Walter.
„Ale ne kdepak! Někteří si to špatně pamatují, protože někteří naši obyvatelé byli už v ten
večer – jak se říká – pod lihem, a tak to mají trošku pomíchané a nepamatují si, že k tomu
došlo už v šest hodin večer a ne ve dvě hodiny ráno, jak někteří tvrdí.“
„Aha! Chápu.“ Pousmál se Walter, „Nicméně, říkal jsem si, že jakožto nový starosta byste mi
mohl nejlépe říct, co se v tu noc…pardon v ten večer vlastně stalo. A taky jsem si říkal, že
byste mi mohl ukázat i to místo, kde se to stalo.“
„Vidím, že vy u pojišťovny musíte provést zvláštní vyšetřování. Proč ale vůbec jdete tak
pozdě? Vždyť k tomu došlo už před třemi měsíci?“
„To víte, já jsem totiž u pojišťovny nový, a ten případ jsem převzal po starém kolegovi, který
byl v té době na dovolené a na tuhle věc tak trochu pozapomněl.“
„Zvláštní, jak mohl zapomenout na něco takového,“ podivil se starosta, „to v téhle vesnici na
tu katastrofu nikdo do smrti nezapomene.“
„Ano to vám věřím. Kolega toho měl tehdy zkrátka moc a tady tahle neblahá událost mu
nějak musela vyklouznout z paměti, každopádně jsem tu teď já, abych to řádně prošetřil.“

A tak starosta Max vzal Waltera k ruinám jen zdánlivě připomínající něco, co kdysi byla
starostova honosná vila.
„Ten starosta si tedy uměl žít co?“ Žasl Walter.
„To jo.“ prohodil poněkud ledabyle Max, „Jako starosta dokázal ušetřit. Celá vesnice mu to
měla za zlé, jelikož všechny peníze na opravu vesnice investoval do své vily.“
„Takže asi moc oblíbený nebyl co?“
„To zrovna ne. Hádám, že jeho smrt s vesnicí nijak neotřásla, zato smrt toho malého chlapce,
to bylo neštěstí. Chudák paní Margaret už se z toho nejspíš nikdy nedostane. Celý den nedělá
nic jiného, než pije a kouří. I když nutno dodat, ona nic moc jiného nedělala ani předtím.“
„Jak je vůbec možný, že se tam ten malý chlapec objevil? Co tam vůbec dělal ve dvě hodiny
ráno?“
„Žádné dvě hodiny ráno, nýbrž šest hodin večer.“ Opravil ho starosta Max, „Chodíval si hrát
do lesíku za vesnicí, ten klučina lítal skoro celý den venku, domů chodil snad jenom spát. Měl
prostě smůlu, že si hrál v okolí starostovi vily zrovna, když do ní havarovalo to letadlo.“
Walter si přitom dál prohlížel místo havárie a následně se vydal do místní hospody s tím, že
už se toho víc nedozví. Po hodině přemýšlení však k něčemu přece jenom došel. Walter věděl
ještě jednu další věc, o které – jak se zdálo – neměl v celé vesnici nikdo ani ponětí. Bývalý
starosta vesnice totiž během té nehody vůbec nezemřel, protože v tu dobu ve své vile nebyl.
Důvod, proč měla vesnice nového starostu, byl prostý. Předchozí starosta po tom neštěstí
z pozice ustoupil, aniž by udal důvod. Zkrátka z vesnice odešel bez nějakého rozloučení, tedy
alespoň tak o tom Walter uvažoval. Nemohl si nijak jinak vysvětlit, proč ho takřka všichni
obyvatelé považovali za mrtvého.
Walter tak nechal svolat v malém kulturním domě všechny obyvatele vesnice, aby jim
oznámil, k čemu došel.
„Vážení obyvatelé Skremblsteinu,“ spustil Walter, „musím vám s lítostí oznámit, že jste byli
všichni svědky podivného jevu. V naší branži se tomu říká vsugerovaná dezinformace, která
vás všechny přiměla věřit v něco, co se vůbec nestalo, neboť váš předchozí starosta je stále
na živu.“

V tom se celá vesnice podivila.
„Ano přesně tak. Důvod, proč jste si mysleli, že je váš starosta mrtvý, je prostý, nikdo z vás ho
neměl rád. Každý z vás, koho jsem se ptal, mi řekl, že to byl hrozný člověk, který okradl toho
město. Každý si přál jeho smrt, a když už došlo k pádu letadla na jeho vilu, každý věřil, že
zahynul. To mě dostává k důležitému bodu, kterým je smrt malého chlapce od paní
Margaret. Nejenže se jedná o dost nesmyslnou okolnost, jelikož někteří z vás tvrdí, že se
tragédie odehrála ve dvě hodiny ráno, což dost zpochybňuje chlapcovu přítomnost venku
v takovouhle dobu. Ale hlavně ani tahle oběť, ve skutečnosti nikdy obětí nebyla, alespoň ne
obětí této nehody. Chlapec paní Margaret v ten den nezahynul, protože ten chlapec od paní
Margaret utekl. Utekl z domova před víc, jak třemi měsíci. Ta tragédie byla pouze omluvou,
proč už chlapec nežije u paní Margaret doma.“
„To je absurdní!“ vykřikla najednou úporně paní Margaret, „Proč bych si něco takového
vymýšlela?“
„Protože jste alkoholička a svému synovi jste se nikdy pořádně nevěnovala, proto taky utekl
z domova. A jelikož jste si nechtěla připustit, že jste hrozná matka, zmizení svého syna jste si
odůvodnila tak, že vám nešťastně zahynul při nehodě. Navíc ta hlavní věc je havárie letadla
samotná. Policejní správa uvádí, že při pádu sportovního letadla zahynuli tři cestující.
Problém je však v tom, jací cestující. Široko daleko tady žádné další oběti hlášeny nejsou, a
jelikož v okolí Skremblsteinu není žádné letiště a na místě činu nebyly objeveny žádné
prokazatelné trosky letadla, zbývá jediné logické vysvětlení. V této oblasti v tu osudnou noc
žádné letadlo nehavarovalo. Na vilu žádné sportovní letadlo nespadlo. Požár vily způsobilo
suché dřevo v přilehlém lese, a jelikož měl starosta ve sklepě několik kanistrů
s nitroglycerinem, vyústilo to v masivní výbuch. Trosky letěli na všechny strany, a tak vznikl
dojem, že zde mohlo havarovat i letadlo.
Následně někdo v Skremblsteinu všem navykládal, že viděl v ten osudný večer letadlo. Tak
dlouho to všem vsugerovával, až někteří začali věřit, že to je pravda. Přitom, když jsem se lidí
ptal, jen polovina lidí mi řekla, že letadlo viděli a ještě si ani nebyli úplně jistí. Druhá polovina
vesnice letadlo neslyšela vůbec.
„Počkat!“ ozval se najednou nesměle opilec Fickleberry, „Já jsem ale v tu noc viděl letadlo.“

„Ano já vím, ve dvě hodiny ráno, přitom ten incident se odehrál v šest hodin večer, většina
vesnice vám tento čas potvrdí.“
„Víte, my vlastně nevíme přesně, kolik hodin bylo.“ Ozval se najednou starosta Max, „Jediné
hodiny ve vesnici se zrovna přetáčeli, a v tu noc nefungovali tak, jak měli. Většina lidí
usuzovala podle svého vlastního pocitu, kolik je hodin. Já měl třeba dojem, že bylo něco
kolem šesté, nebo možná sedmé. Víc jak osm hodin určitě nebylo.“
„Čas je v tomhle případě stejně irelevantní,“ zastavil ho Walter, „hlavní je, že na vilu žádné
letadlo nespadlo, a jedinou obětí požáru byla starostova žena, která byla v té vile sama,
jelikož její manžel byl na cestách.“
Jenomže polovina obyvatel stále trvala na tom, že letadlo přece jenom viděla, a někteří
tvrdili, že se to stalo až ve dvě hodiny ráno. Taky si nikdo z těchto lidí nechtěl nechat
vymluvit, že si moc dobře pamatují smuteční řeč na starostově pohřbu.
„Nechcete mi snad namluvit, že se stali dvě věci najednou?“ podivil se Walter, „mám snad
uvěřit tomu, že se stala jedna tragédie a následně se během plynutí času proměnila v něco
jiného. Nebo snad dokonce, že se dvě různé reality navzájem smíchaly v jednu? Nebuďte
směšní lidi! Já jsem tady skončil, a jelikož předchozí starosta žije a vilu neměl proti výbuchu
nitroglycerinu pojištěn, pojistka tím pádem neplatí. Tak jestli ho někdy náhodou uvidíte,
vyřiďte mu to. Jó počkat, vy si vlastně myslíte, že už je mrtvý. No tak nic! Tak mu to řeknu
sám.“
A Walter odešel z kulturního domu pryč. Nastoupil do svého auta a jel zpátky, odkud přijel.
Když už byl na okraji Skremblsteinu, tak spatřil její obecní značení, což ho trošku vyvedlo
z míry. Zastavil u značky a přečetl tam černý nápis na bílém podkladu: „Skremblstain“

