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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Záhada samouhryznutia
Čistenie čohokoľvek je ošemetná vec. Napríklad keď čistíte poľovnícku guľovnicu,
môžete si z ničoho nič streliť do lýtka. Veď komu by zišlo na um, že v komore môže
byť náboj? Ni komu. Je to Sofiina voľba – čistiť a riskovať, či nečistiť a mať špinavú
pušku? Alebo čokoľvek iné.

.s

trelné zbrane sú na čistenie tá najošemetnejšia vec. Pritom ich majitelia sú
spravidla ich čistotou posadnutí. Sú to jednoducho veľmi čistotní ľudia. Takým bolo a je
napríklad aj britské kráľovské námorníctvo,
fanaticky posadnuté čistením lodných kanónov (aj drhnutím paluby, ale to je iný príbeh). Že nemajú čistiť nabité delo v delovej
veži krížnika definitívne zistili, keď prišli o zvedavého admirála osobne dohliadajúceho na
čistotu delovej hlavne, aj o susedný torpédoborec. Ale, ako sme už povedali, nebezpečné je čistiť čokoľvek. Aj zuby.
Tím C. S. I. (Crime Scene Investigation)
v Bratislave v súčasnosti zamestnáva strašná
záhada s možným kriminálnym pozadím. Istý
ústavný činiteľ sa pri čistení zubov nečakane pohrýzol do lýtka. Tím C. S. I., privolaný
ústavným činiteľom samotným, okamžite zaistil žltou páskou miesto činu a začal centimeter po centimetri skúmať všetko. Jeho ďalší
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členovia zatiaľ vypočúvali svedkov. Zistilo
sa, že pohryzený ústavný činiteľ bol v čase nehody (?!) sám. Priami svedkovia teda nie sú.
Na základe zosnímaných otlačkov jeho (už vyčisteného) chrupu sa zistilo, že rana na lýtku
pochádza nepochybne z jeho zubov. Podobne, ako je to pri otlačkoch prstov, totiž neexistujú dva presne rovnaké chrupy. Šokovaný ústavný činiteľ, napriek úprimnému úsiliu predkloniť sa čo najhlbšie, nedokázal kriminalistom demonštrovať, ako sa to stalo.
Cvakal zubami v bezpečnej vzdialenosti od
vlastného lýtka. Trval pritom na tom, že sa pohrýzol sám. Prvou myšlienkou podozrievavého génia, ktorý vedie tím C. S. I., bolo, že
ústavný činiteľ má umelý chrup, ktorým je
možné sa hryznúť do lýtka bez cudzieho zavinenia. Ale ukázalo sa to ako falošná vyšetrovacia hypotéza – ústavný činiteľ má ešte vlastný, hoci preriedený chrup. V rane sa našla zubná pasta, laboratórna analýza však ukázala, že

inej značky, ako bola tá, ktorou si činiteľ práve čistil zuby. To mohla byť stopa! Nad ránom,
na porade tímu stojaceho hádam pred najzložitejšou záhadou od svojho vzniku, prišiel náhle jeden z mladých elévov s nápadom.
„Keď sme mohli my sňať otlačok činiteľovho
chrupu, nemohol to urobiť aj niekto iný?“ opýtal sa opatrne. „Kam mieriš?“ spozornel jeho
šéf. „Ak má aj niekto iný otlačok činiteľovho
chrupu, mohol na jeho základe vyrobiť umelý chrup ako nebezpečné hryzadlo – takpovediac útočnú zbraň – ktorého uhryznutia by
mohli falošne identifikovať ústavného činiteľa ako útočníka.“ uvažoval elév. „Skvelá
dedukcia!“ vykríkol šéf, „môže ísť o komplot so
zámerom kompromitácie a kriminalizácie
činiteľa. Preverte mi všetky prípady uhryznutí ústavných činiteľov a vôbec všetkých činiteľov od roku 2001 do dnešného dňa. Zistite, kto je činiteľov zubár a predveďte ho. Zapečaťte jeho ordináciu a prehľadajte ju.“ Členovia tímu sa rozbehli plniť príkazy.
Vyšetrovanie tejto kriminalistickej záhady sa ešte neuzavrelo. Aké budú odpovede
na strašné otázky? Obstojí hypotéza neúmyselného samopohryznutia vo svetle dôkazov? A zistil niekto, či nie je pohryznutý činiteľ utajeným jogínom, ktorému by to, brucho nebrucho, nerobilo problém? A ak nie
je, kto mohol mať na tom záujem? A čo keď ide
o sériového páchateľa? Isté je iba, že pri čistení čohokoľvek musíme byť všetci v strehu.
z
Taká je doba.

