
Předmluva: 
 
Milí čtenáři, 
 
 Dostáváte do ruky baladicky laděnou sbírku navazující na další veršované dílo Marka 
Řezanky – a to konkrétně „Ve společnosti zločinu“. Již tam autor kromě smyšlených 
kriminálních zápletek pomocí baladického žánru přiblížil některé otřesné zločiny z různých 
koutů světa. 
 Ve všech dvaceti publikovaných případech se tentokrát jedná o vraždy nájemné. Ty autor 
vedle vražd dětí a sexuálních vražd považuje za nejzrůdnější. Vybral si pět případů, kdy se 
obětí nájemné vraždy stal muž (třikrát manžel či exmanžel, jednou zeť a jednou otec) a 
patnáct případů, kdy byla terčem žena (většinou manželka či milenka, ale také třeba 
švagrová). 
 Formou převážně villonských balad zde autor s básnickou licencí přistupuje k lidským 
tragédiím, v nichž hlavní slovo mají přehnané ego, citová otupělost, pohrdání druhým, 
sebestřednost, ale i strach nebo snaha uniknout ze situace, kterou dotyčný neumí racionálně 
řešit.   
Nájemná vražda je zoufalým krokem. Zanechává za sebou spoušť. Postihuje nejen oběti 
samotné, ale i jejich blízké – rodiče, děti. Způsobuje jim trvalá traumata. V několika 
případech se obětí nájemného vraha stala gravidní milenka, která pro pachatele 
představovala ohrožení všeho, co do té doby vybudoval.  
 Mikrosvět nájemných vražd v rámci rodiny si autor nezvolil náhodně. Podprahově ho spojuje 
s děním mezinárodním, kde denně umírají statisíce nevinných lidí ve válkách, které nejsou 
jejich válkami. Tomu se zase věnuje v jiné své tvorbě. Ale něco mají individuální a hromadné 
zločiny společné – plochost a prázdnotu těch, kdo rozhodují o druhých. Nezájem o toho 
druhého, neschopnost mu porozumět. Touhu druhého plně ovládat.  
 Je už jenom na Vás, na čtenářích, co si z publikovaných balad odnesete. Jestli jistý apel, že 
mezilidské vztahy jsou v hluboké krizi a že se plácáme v jakémsi bludném kruhu, nebo 
naopak naději, že k sobě cestu najít můžeme, nechává autor naprosto ve Vašich rukách.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balada o Chand ře N. 
 
Červené sárí, které krajky zdobí  
Naraynsingh, Chandra, krásná je a voní 
Pro jedny anděl, jiným, plným zloby 
hlavou se různé hrůzné plány honí 
Na originál žárlí epigoni 
Shawn Parris řekl: „Ujednáno“ 
„O madam má být postaráno“ 
Kdo vraždu zadal? Prostě někdo. ONI 
Řekli mu jedno kalné ráno: 
 Přesvědčte se, že opravdu je po ní 
 
 Batole v autě směje se a zlobí 
Osmatřicítka? Ta má sílu sloní 
Shawn Parris váhá – mají být dva hroby? 
Asi se přitom trochu zakaboní 
vidí své dětství, jak by bylo v loni 
Dítě je živé, vichry vanou 
za matkou míří ustaranou 
vrah, který látkou vražednou zbraň cloní 
Před klinikou pak půjde stranou 
Přesvědčit má se, že je vskutku po ní 
 
 Vyšla, jde k autu, úsměv zapůsobí 
má Nissan Sentra – ten má spoustu koní 
Princezna Chandra nemá ráda snoby 
hrdá je, smělá, nikdy nežadoní 
Do kufru auta k taškám se teď skloní 
Andělé projdou boží branou 
Do hrudi střelena je ranou 
Shawn Parris slzu neuroní 
pětkrát ji střelí. Už je mrtvá? Ano 
Přesvědčit má se, že je vskutku po ní 
 
Celá už chladne, dokonáno 
Halí smrt ženu odhodlanou 
Lítost? Tu nezná. Jen mu v uších zvoní: 
Až se ty kruté věci stanou 
Přesvědčit má se, že je vskutku po ní 
 
 
 
 
 
 
http://www.trinidadandtobagonews.com/forum/webbbs_config.pl?md=read;id=3460 
http://ttwhistleblower.com/never-forget-chandra-naraynsingh-died-now-woman-gunned-court/  
http://legacy.guardian.co.tt/archives/2008-07-19/news1.html  
 
 
 
 
 
 



Neměla šanci… 
 
Sářin Jake, totiž špringer španěl, štěká 
Muž do něj kopne, co je za člověka? 
Takový, který ženu odpraví 
Řekl mu Lawrence, že je v sázce mnohé 
jde o moc peněz, tak ať jí dá sbohem 
a ať ji střelí přímo do hlavy 
 
 Sářin Jake bránil udatně svou paní 
oddané zvíře štěkotem ji chrání 
nemá však sílu, bota dopadá 
„Pusťte nás, prosím“, žena dobře tuší 
že tenhle ďábel nemá v těle duši 
vzadu se vedle dětí rozkládá  
 
 „Nechte mé děti“, Sára muže prosí 
Smrtka jí k hlavě přiloží hrot kosy 
„Vemte si auto a nás nechte jít“ 
Muž na ni míří, přímo do temene 
děti má nechat – to mu vtloukli – ne, ne 
ty zabít nesmí, to si nepřejí 
 
 Vyšlehne výstřel, hlava Sáry puká 
matčinou krví pokrytá je ruka 
děcka, jež náhle krutě osiří 
Čtyři a šest let – a už chlapci vidí 
jaká že monstra rostou také z lidí 
vyvrhelové, zmetci, mordýři 
 
 Pět tisíc babek, na to feťák slyší 
pět tisíc babek – suma v této výši 
znamená ortel – nic ho nezvrátí 
Bída a teror, kdo je na ulici 
ten zná jen krutost, pak mu stačí říci 
Takto se rodí vrazi najatí 
 
 Proč ji má želet? Ženská navoněná 
klepe se strachy, bílá jako stěna 
Curtis ví, co je strach i zklamání 
Že ji teď sejmul? Lidi umírají 
Tohle je Peklo – tady není v Ráji 
přesto ten výjev z auta zahání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balada o Sá ře Tokarsové 
  
Manželství těch dvou bylo v suti 
v dusnu se potom tvoří pára 
Fred svoji ženu balamutí 
o děti se jen ona stará 
Manželka cítí dlouho zmar a  
k rozvodu všechny síly sbírá 
Manžela z kšeftů podezírá 
dost o nich ví – a stále šťárá 
Beznaděj na zem kape čirá: 
Před zraky synů zemře Sára 
 
Vrah Curtis Rower ženu nutí 
(před garáží je její kára) 
jít zpátky k vozu bez mrknutí 
až bude hotov, bude škvára 
Po pravé straně byla fara 
Na hlavu míří ji ta šmíra 
prosí ho, ne, nic nezabírá 
„Prostě jeď rovně jako čára“ 
Ulička temná, pole širá 
Před zraky synů zemře Sára 
 
 Dávno už padlo rozhodnutí: 
„Musí bejt mrtvá jeho stará“ 
Tokarsův právník měl svá pnutí 
na papír návrh sumy čmárá 
„Je jako fena, která hárá 
Jde o moc prachů – tahle škvíra 
nebezpečně se otevírá 
Tak musí zmizet dřív jak z jara“ 
Blondýnka zatím strachy zmírá 
Před zraky synů zemře Sára 
 
Kulka již prošla, zeje díra 
A krev tam páchne jako síra 
Ledový vichr zemi kárá 
Umlkla ta, jež synka svírá 
Před zraky dětí zemře Sára 
 
 
 
 
 
https://www.atlantamagazine.com/great-reads/sara-tokars-murder/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balada o Makev ě Jenkinsové 
 
 Na konci června na svůj Facebook vloží: 
„Někdy se všechno rychle obrátí 
byla jsem bezďák – a dnes? Je to boží 
jsem v šesti číslech, jsme teď bohatí“ 
Prý má svůj život pevně v opratích 
Makeva Jenkins svoje štěstí zmíní 
„Vážně jsem hrdá na to, kde jsem nyní“ 
Chce svoji radost vecpat do stati 
Někdo v ní vidí jenom děsnou svini 
Makeva Jenkins na to doplatí 
 
 Matka tří dětí peníze též množí 
svá děcka zvládá dávat do latí 
Těhotná znovu rozvalí se v loži 
ne všichni jsou z ní ale dojatí 
Manžel chce prachy, všechno rozvrátí 
Joevan Joseph svoje ruce špiní 
Makevin manžel nechce dobrodiní 
tito dva budou vrazi proklatí 
kostlivec časem bývá v každé skříni 
Makeva Jenkins na to doplatí 
 
 Třicet tři roků – s mužem nesouloží? 
tři děti brzy přijdou o máti 
Joseph tu ženu jako srnu složí 
a ta své dítě vlastně potratí 
Chtěla dál stoupat, kráčet po trati 
dokázat více než ti druzí, jiní 
s bratrem a dětmi slavit večer míní 
přemýšlí, jak se zítra ošatí 
muž ji chce mrtvou – že mu hodně stíní 
Makeva Jenkins na to doplatí 
 
Pistole, výstřel, hlavu má jak dýni 
Oběť je mrtvá, oči vrahy viní 
Traumata dětí těžko odvrátí 
O tom jen pěla: Andělé jsou při ní 
Makeva Jenkins na to doplatí 
 
 
 
 
https://www.ntd.com/hitman-who-killed-pregnant-woman-and-mother-of-three-may-get-as-
little-as-5-years-in-prison_360598.html  
 
 


