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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Záhada kruhov
Niektoré záhady sú natoľko záhadné, že si vyžadujú
prítomnosť kriminalistického génia. Kriminalistických géniov
je, žiaľ, ako šafranu: Sherlock Holmes, inšpektor Colombo,
Hercule Poirot a Monk. Ten je však neuroti k.

.v

šetkých menovaných si zavolala na pomoc lady Camel-Marlboro, dedička zdraviu škodlivého impéria svojho nebohého
manžela. Na obruse na jedálenskom stole v jej vidieckom sídle sa
so železnou pravidelnosťou zjavovali kruhy s priemerom 75 milimetrov a inšpektor Travis zo Scotland Yardu bol úplne bezradný.
Vypočul celý personál, jeho príbuzenstvo, všetkých obyvateľov mesta Brighton, no nik nevedel o kruhoch nič (možno aj preto, lebo mesto Brighton leží úplne inde ako sídlo lady Camel-Marlboro). A predsa – každý deň sa kruhy na čistučkom snehobielom obruse objavili znovu. Niekedy jeden, niekedy dva, niekedy až štyri. Verná maďarská slúžka Róžika, ktorú si lady Camel-Marlboro priviedla z domoviny, rezignovane menila obrusy, bolo však jasné, že ide o niečo nadprirodzené. Situácia sa stala neúnosnou. Privolané okultné
médium (madam Blavacka) povedalo, že by mohlo ísť o správy od
nebohého sira Camel-Marlboro, lady Camel-Marlboro však bola
presvedčená, že ten by nechal na obruse prepálené dierky a nie kruhy.
Sherlock Holmes prišiel, ako vždy, v sprievode doktora Watsona, inšpektor Colombo s cigarou, Hercule Poirot z Belgicka a Monk
ešte neprišiel, lebo skackal po asi 16 kilometrov dlhej cestičke vykladanej dlaždicami z dlaždice na dlaždicu (neurotické nutkanie).
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Sherlock Holmes si obzrel čerstvé kruhy na obruse, potom nechal
lady Camel-Marlboro s Watsonom a odišiel si zahrať na husle.
Vtedy bez slova vošla Róžika a vymenila obrus za čistý, snehobiely, bez kruhov. Hercule Poirot vyhlásil, že musí zapojiť šedé bunky, a inšpektor Colombo sa opýtal, či má záhradník lady Camel-Marlboro kružidlo, a potom odišiel. Vo dverách sa však zarazil, otočil
sa a povedal: „Ach, skoro som zabudol. A váš manžel, lady CamelMarlboro, mal kružidlo?“ Lady Camel-Marlboro iba zmätene stála
a bolo jasné, že je na pokraji nervového zrútenia – káva z hrnčeka,
ktorý držala v trasúcej sa ruke, kyckala na zem. Preto ho radšej položila, a išla si zahrať na harfe.
Keď sa Sherlock Holmes vrátil, znovu bol na obruse kruh. Okrem
Róžiky pritom nik nevošiel, ani nevyšiel. Inšpektor Colombo rýchlo vyšiel zadným vchodom, potom zazvonil pri prednom vchode
a opýtal sa: „Má Róžika kružidlo?“ Otočil sa na odchod, ale vo dverách sa obrátil a opýtal sa zdanlivo nezáväzne: „Skoro som zabudol, Poirot, máte vo Francúzsku kružidlá?“ „Som Belgičan. My Belgičania používame šedé bunky.“ odpovedal urazene Poirot. „Čo ste
si všimli Watson?“ opýtal sa Sherlock Holmes svojho priateľa. „No,
Róžika je kus,“ odpovedal úprimne Watson. „A aj lady by sa minula,“ dodal ešte úprimnejšie. „Watson, you unsophisticated person
(Watson, vy drúk – pozn. prekl.)“ povedal Holmes, „nevšimli ste si duševné rozpoloženie lady Camel-Marlboro?“ „Je do mňa zamilovaná?“ skúšal Watson. „I am afraid not (Máš ho vidieť, ty truľo –
pozn.prekl.),“ povedal Holmes, „Je nervózna. A čo robí s kávou?“ „Kycká,“ všimol si konečne doktor Watson. „A kam položila hrnček?“
pokračoval Holmes. „Na stôl,“ povedal Watson. „A aký má priemer
hrnček?“ pokračoval so železnou logikou Holmes. „75 milimetrov,
odmeral som to,“ povedal doktor Watson. „A čo z toho dedukujeme?“ tlačil víťazoslávne Holmes. „Neviem,“ priznal sa doktor Watson.
„Lady robí kruhy na obruse svojim hrnčekom!“ zvolal vtedy Poirot,
„Holmes, ste génius!“ „Viem,“ povedal skromne Holmes (práve keď
z
konečne doskákal Monk). Sila dedukcie je úžasná.

