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               Není pravda, že by soudní spisy byly jen strohými souhrny faktů
a že by v jednacích síních, jejich ponurost je umocněna tmavou barvou
soudcovských talárů, nesvitla občas i veselejší nálada. 

       Něco takového se hned tak v soudním lékařství a před trestním
senátem nevidí. Perforace orgánů malé pánve šroubovákem. Bylo velikým
štěstím jak pro poškozenou, tak pro jejího později obžalovaného přítele,
že lékařská pomoc přišla  včas a že celá tato zvláštní kausa neskončila
smrtí.

       Nicméně charakter zranění zcela jednoznačně svědčil pro těžkou
újmu na zdraví a trestní řízení se rozjelo na plné obrátky. Nebylo žádným
problémem  zjistit  takzvaný  mechanismus  zranění,  na  kterém  nakonec
nebylo  nic  neobvyklého.  Tehdy  žádné  vibrátory  nebyly  a  hrdinky
socialistické práce po namáhavých směnách v kravínech roztroušených po
Orlických  horách  používaly,  když  už  jejich  chlapi  nemohli,  tu
umělohmotnou tubu od pasty na zuby, tu vařečku a prý i točený salám
před konečnou konzumací dokázal udělat divy. Český člověk byl vždycky
koumák a dokázal vymyslet a úspěšně vyřešit i nemožnosti.

       Takže  v přípravném řízení  obžalovaný  nejprve  popsal  bouřlivé
milování, vysvětlil, proč Andule stáhl kalhotky, roztáhl nohy, strčil mezi ně
svého utahováka (  viz  příslušnou pasáž  v protokole,  sepsané na VB ),
nalehl na ni a dělal, co mohl. Přiznal, že i když opravdu dělal, co mohl,
Andule to jaksi nestačilo, pořád chtěla víc a víc a nakonec mu řekla, aby jí
tam vrazil  šroubovák,  co  má  pod  postelí.  Utahaný  a  rozzuřený  Michal
neváhal a vrazil….

       U hlavního líčení už byla Andula zase fit, na bolestivé zranění a balanc
mezi životem a smrtí zapomněla a svou výpovědí se snažila, jak nejlépe
uměla, zlepšit pozici svého druha a zachránit ho pro sebe před zbytečně
promarněným  časem  v kriminále  (  viz  příslušnou  pasáž  v protokolu  u
hlavního líčení ).

       A tak se tehdy nesla jednací síní s okny ke Kolovratskému paláci
bodrá  a  jistě i  upřímně míněná slova: „Víte,  soudruzi  soudci,  já  kráva
neřekla, že si ho tam strkám vždycky držadlem napřed, a on ten blbec mi
ho tam vrazil tím ostrým koncem. Tak se na něj, prosím, už nezlobte, teď
už mi to dělá pořádně a je nám spolu fajn.“

       Jistě mi dáte za pravdu, že takovouhle dvojku roztrhnout by byl zločin
proti přírodě a podmíněný trest odnětí svobody chválíte.


