Cwiek 2 - zlom

23.9.1956 4:14

Stránka 1

TRIFID

Cwiek 2 - zlom

23.9.1956 4:14

Stránka 2

Jakub åwiek
Lháﬁ – kniha druhá
Copyright © by Jakub åwiek, 2006
All rights reserved.
No part of this book may be reproduced in any form,
by photostat, microform, retrieval system, or any other means,
without the prior written permission of the publisher.
Translation © Robert Pilch, 2011
Cover © Piotr CieÊliƒski, 2011
© Stanislav JuhaÀák – Triton, 2011
ISBN 978-80-7387-451-3
Stanislav JuhaÀák – Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10
www.triton-books.cz

Cwiek 2 - zlom

23.9.1956 4:14

Stránka 3

Cwiek 2 - zlom

23.9.1956 4:14

Stránka 4

Cwiek 2 - zlom

23.9.1956 4:15

Stránka 5

Cwiek 2 - zlom

23.9.1956 4:15

Stránka 7

PFUJÛm
(a nûkolika ZuzÛm také... trochu)

Cwiek 2 - zlom

23.9.1956 4:15

Stránka 8

Cwiek 2 - zlom

23.9.1956 4:15

Stránka 9

9

JAK Mù POVOLAL...
PﬁíleÏitost
New York
PﬁíleÏitost dûlá zlodûje, ﬁíkával vÏdycky jeho otec.
A i kdyÏ si sám je‰tû nikdy nic nepﬁivlastnil, nedokázal
pochopit, proã nûkteﬁí mají vztek, Ïe byli okradeni.
VÏdyÈ nûkdo, kdo napﬁíklad nechá klíãky v zapalování
mercedesu nebo si bûhem nákupu poloÏí do ko‰íku penûÏenku, si za to mÛÏe sám.
Thomas Watt, je‰tû nedávno Tomasz Wawrzycki,
s názory svého rodiãe naprosto souhlasil, ale na rozdíl
od nûj s oblibou spojoval teorii s praxí. A kdo ví, moÏná spí‰e proto, neÏ kvÛli nedostatku jin˘ch nabídek, si
vybral práci na Kennedyho leti‰ti v tﬁídírnû zavazadel.
ProtoÏe tam pﬁíleÏitost pﬁicházela kaÏd˘ch pár minut
a bylo by ‰koda ji propásnout.
Thomas samozﬁejmû nebyl hloup˘ a ani by ho nenapadlo riskovat kvÛli kufru plnému peãlivû poskládan˘ch triãek a kalhot. Jeho zelená karta je‰tû poﬁád
visela na vlásku a v rodné zemi se pﬁíli‰ ukazovat nemohl. PﬁestoÏe mu bylo teprve pûtadvacet let, staãil
toho v zemiãce nad Vislou docela dost provést a upozornit na sebe mnoho lidí. Mezi nimi – a je‰tû k tomu
vÛbec ne na pﬁedních místech seznamu – byl jeho skorotchán, pﬁed nûkolika lety mistr Polska v boxerské
tûÏké váze.
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VÏdycky se v‰ak objevila nevyzvednutá zavazadla,
o které si mohl s kolegy zahrát karty. A vût‰inou vyhrál,
protoÏe pokaÏdé hráli stejn˘m, cinknut˘m balíãkem karet. Maliãké, sotva viditelné ãárky nebyly Thomasova práce, on si jich jen v‰iml jako první a zapamatoval si kód.
Za dva roky uÏ si pﬁi‰el na docela hezk˘ oblek, nûkolik fotografick˘ch alb, nafukovací ãlun, pár koÏen˘ch
kufrÛ a slu‰nou paletu vût‰ích nebo men‰ích Ïivotních
potû‰ení. Celou tu dobu si v‰ak myslel, Ïe to nejdÛleÏitûj‰í ho teprve ãeká. VÏdyÈ po celém leti‰ti kolovala legenda o nûjakém Ruskovi, kter˘ bydlel nûkolik mûsícÛ
na leti‰ti a jednou vyhrál obrovskou rybu naplnûnou
diamanty. Thomasovi kolegové sice ﬁíkali, Ïe ji Rusek dal
nûjakému Japonci, aniÏ by tu‰il, co je uvnitﬁ, ale dostal
svou ‰anci, coÏ byl nezpochybniteln˘ fakt. Na leti‰ti,
v tﬁídírnû, se dalo udûlat ‰tûstí, staãilo narazit na pﬁíleÏitost. A Wawrzycki ãekal a bedlivû ji vyhlíÏel.
*
„Co je s tebou, Wongu?“ zeptal se Steve, drobn˘ ramenat˘ ãernoch v pﬁíli‰ tûsné uniformû leti‰tní ochranky.
Osloven˘ muÏ, âíÀan holohlav˘ jako koleno, obleãen˘ do oranÏové uniformy technick˘ch sluÏeb, se kﬁivû usmál a zvedl hlavu od novin.
„Nic,“ odpovûdûl a pokrãil rameny. „Jenom se obãas
nestaãím divit lidské hlouposti.“ Zvedl noviny a ukázal
ãernochovi ãlánek, kter˘ ãetl. MuÏ se pﬁedklonil jako
husa, napnul zrak a pﬁeãetl:
„Hromadná sebevraÏda Satanov˘ch uctívaãÛ? Témûﬁ sto
dvacet tûl. To není ‰patn˘,“ pok˘val uznale hlavou. „Kde
se to stalo?“
„V JiÏní Africe,“ odpovûdûl Wong. „Pí‰ou, Ïe to vypadá, jako by se zaãali prát mezi sebou. Navzájem se
vymlátili meãi.“
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„Urãitû se nûãím sjeli a mûli halucinace.“
Holohlav˘ pﬁik˘vl.
„A nejlep‰í na tom je,“ dodal, „Ïe kdyÏ se v‰ichni vymlátili, nûkdo pﬁi‰el a vyloupil sejf sekty, kde pr˘ bylo
nûkolik milionÛ doláãÛ v obligacích na doruãitele.
Nûco podobného jako hotové prachy, jenom v podstatnû vy‰‰ích hodnotách.“
Steve si hvízdl pod nosem.
„Klikaﬁ,“ prohlásil.
„Ne,“ ozvalo se nûkde za nimi a vzápûtí zpoza transportního pásu vy‰el Thomas. „To není klika, pﬁíteli, ale
pﬁíleÏitost.“
âernoch vycenil zuby v úsmûvu.
„Tys nám tady je‰tû scházel, magistﬁe,“ prohlásil
a ostentativnû mrkl na âíÀana. „Jsi specialista na kulturu. Co kdybys nám ﬁekl, proã se ti ‰ílenci povraÏdili?“
Thomas pokrãil rameny. Urovnal bra‰nu jedoucí na
pásu a pﬁisedl si k Wongovi.
„Nemám tu‰ení. MoÏná se nemûli rádi?“
âíÀan vyprskl.
„To víme i bez tebe, magistﬁe. JenÏe... Hele, kouknûte na támhleten kufr, uÏ dûlá druhé kolo.“
V‰ichni najednou se ohlédli oním smûrem. Druhé
kolo sice samozﬁejmû neznamenalo, Ïe si zavazadlo uÏ
nikdo neodnese, ale existovala jistá ‰ance, Ïe veãerní
partiãku pokeru nebudou hrát o sirky.
Kufr leÏící na pásu sice nevypadal zrovna luxusnû,
ale ani nepatﬁil k tûm nejlevnûj‰ím. Mohl vzbuzovat
docela reálné nadûje na elektrick˘ holicí strojek nebo
fotoaparát. A moÏná i nûjaké fajn dÏíny k tomu.
„Odkud letí?“ zeptal se Thomas a pﬁiãísl si vlasy.
„Z Afriky,“ odpovûdûl Steve.
Polák a âíÀan se na nûj skoro zároveÀ podívali.
„Z JiÏní?“ zeptal se Wong a ani se nepokou‰el skr˘vat nadûji v hlase.
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âernoch zavrtûl hlavou.
„Z Káhiry, bohuÏel, a to je v Egyptû, nebo poãkej...
v Maroku! V Maroku, ne, magistﬁe?“
Tomá‰ pﬁik˘vl, aniÏ by svého ãerného kolegu vÛbec
poslouchal. Nemohl od kufru odtrhnout zrak. Mûl tu‰ení.
*
To, co se stalo pak, mohl popsat jen jedin˘m slovem:
P¤ÍLEÎITOST. Skuteãnost, Ïe právû tenhle kufr se zaklínil v místech, kam se on díky vûku a vrozené
mr‰tnosti urãitû dostane nejrychleji, nemohl b˘t niãím jin˘m.
„Já se o to postarám!“ vykﬁikl, kdyÏ vidûl, jak se Steve vydává k Ïebﬁíãku.
âernoch pokrãil rameny. Jak chce‰, ﬁíkalo to gesto.
Mnû na tom nezáleÏí.
Thomas bleskovû vyskoãil na nejbliÏ‰í dopravník,
zachytil se za vzpûru druhého a pﬁitáhl se rukama.
Vzápûtí uÏ balancoval na nejvy‰‰ím pásu. Ujel na nûm
nûkolik metrÛ a pak seskoãil, chytaje se trubky le‰ení. Pak uÏ staãilo se jednou rukou pustit, zachytit se
okraje správného koryta, pﬁitáhnout se, a uÏ byl u své
koﬁisti.
Nûkde tam dole Wong vykﬁikoval nûco o opicích
a nabízel mu banán, ale Thomas ho neposlouchal.
Rychle rozepnul ﬁemínky a ‰kubl zámkem. Jeho oãím
se zjevil star˘ ply‰ov˘ medvûd s obrovsk˘ma oãima.
A pod ním...
Wawrzycki cítil, jak se mu najednou udûlalo stra‰nû
horko. Bleskovû zase kufr zavﬁel.
*
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„Co to ten pitomec vyvádí?“ zneklidnûl Wong, kdyÏ vidûl, jak Thomas zvedá kufr, zÛstává stát obûma nohama na pásu a nechává se jím vyvézt k v˘chodu. âíÀan
pﬁiloÏil dlanû k ústÛm a sloÏil je do tvaru megafonu.
„Hej, nech ho tam, je to teprve druhé kolo, nûkdo se
o nûj mÛÏe pﬁihlásit!“
Steve, také docela nervózní, podvûdomû sáhl po vysílaãce, ale Wong ho zadrÏel.
„Co dûlá‰? Dostane‰ ho do problémÛ, on hned sleze.“
JenÏe Wawrzycki nechtûl slézt ani náhodou. Tûsnû
pﬁed v˘jezdem poklekl, sklonil hlavu a v téhle pozici,
jakoby ponoﬁen˘ do hluboké a vroucné modlitby, vjel
do tunelu. Gumové pásy, pﬁipevnûné u jeho ústí, ho
pohladily po zádech a on se na okamÏik ocitl ve tmû.
Nûkde za ním zase âíÀan nûco vykﬁikl, ale pro Thomase uÏ tﬁídírna neexistovala. Jako by to byl jin˘, cizí svût.
Dal‰í dotek gumov˘ch prstÛ, a uÏ byl v leti‰tní hale.
Lidé shromáÏdûní u pásu se na nûj udivenû dívali a neskr˘vali pobavení. Obzvlá‰tû kdyÏ se zvedl z kleku, rozhlédl se kolem sebe a pak nervóznû vykﬁikl:
„Hej, pane! Vá‰ kufr!“
Nûjak˘ star‰í muÏ stojící pﬁímo u vstupních dveﬁí se
zvûdavû ohlédl a Thomas vyrazil pﬁímo k nûmu. Vûdûl,
Ïe se na nûj v‰ichni poﬁád dívají, takÏe nespou‰tûl oãi
z postar‰ího muÏe a pﬁihlouple se pﬁi tom usmíval. ZároveÀ s kaÏd˘m dal‰ím krokem zrychloval.
Koutkem oka postﬁehl náhl˘ pohyb mezi leti‰tní
ochrankou i to, Ïe nûkolik uniformovan˘ch muÏÛ se
vydává jeho smûrem, ale nenechal se ovládnout nervozitou. Do‰el k muÏi a nev‰ímaje si jeho údivu, podal
mu kufﬁík. Jak pﬁedpokládal, dezorientovan˘ staﬁík automaticky natáhl ruku. To staãilo. Thomas mu dal zavazadlo a otoãil se k pﬁicházející ochrance. Vûnoval jim
pﬁihloupl˘ úsmûv a jakoby nic s rukama v kapsách vykroãil ke dveﬁím do tﬁídírny.
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Ochranka se o nûj prakticky okamÏitû pﬁestala zajímat. Jeden z nich nûco ﬁekl do vysílaãky a chvíli nato
uÏ byli zase v‰ichni na sv˘ch stanovi‰tích.
Teprve teì se Thomas opatrnû ohlédl pﬁes rameno.
Vûdûl, Ïe by si mohl podat ruku s Orfeem. KdyÏ Orfeus
vycházel z pekla s Euridikou, také vûdûl, Ïe jedním pohledem v‰echno pokazí, ale nedokázal se ovládnout.
Wawrzycki byl na sebe py‰n˘, Ïe ho napadala podobná pﬁirovnání. Posilovala v nûm pﬁesvûdãení, Ïe se
od vlny imigrantÛ nûãím odli‰uje – byl vzorov˘m pﬁíkladem praktického inteligenta.
Ale co kdyÏ ten dûdula sebral kufr, protoÏe tuhle událost
povaÏoval za nebeské znamení? Za opravdovou pﬁíleÏitost? Co
kdyÏ... pﬁem˘‰lel horeãnû.
Ale dûdek dál stál na stejném místû a s údivem hledûl na zavazadlo, které se mu najednou ocitlo v rukou.
Díky ti, Pane, za‰eptal Thomas v duchu, za toho staﬁíka
a za jeho demenci... a taky za japonské turisty!
Skuteãnû mûl dÛvod dûkovat i za ÏluÈáky, protoÏe
skupinka JaponcÛ, kráãející k v˘chodu – v‰ichni v naprosto stejn˘ch ko‰ilích s emblémem Velkého jablka
a kaÏd˘ s fotoaparátem v pohotovostní poloze –, míﬁila pﬁímo k nûmu. Wawrzycki poãkal, aÏ se ocitne pﬁímo uprostﬁed skupinky, pak pokrãil nohy v kolenou
a ‰el s ‰ikmook˘mi.
PoblíÏ dveﬁí pohltila turistická skupina i staﬁíka. Jen
na chvilku, ale staãilo to, aby mu Thomas vy‰kubl kufr.
Staﬁík stejnû jako pﬁedtím neprotestoval. Vypadal dokonce spokojenû, Ïe si nemusí lámat hlavu, jestli to
s jeho pamûtí není podstatnû hor‰í, neÏ si myslel.
Thomas se uÏ v tu chvíli nacházel venku. Rychl˘m
krokem míﬁil k parkovi‰ti a pﬁem˘‰lel, co udûlá s obsahem získaného zavazadla. Îe se mu s ním podaﬁí utéct,
tím si byl jist˘. Dnes totiÏ nade‰el jeho den. Den pﬁíleÏitosti.
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*
„Jak to myslíte, Ïe jste ztratili mÛj kufr?“ zavrãel muÏ.
Roger O’Neal, leti‰tní manaÏer, si nervóznû otﬁel
ãelo kapesníkem a omluvnû se usmál.
Byl to podsadit˘ muÏ s vûãnû tûkajícíma oãima a pﬁíli‰ vysok˘m ãelem. Na první pohled trochu pﬁipomínal
Dannyho de Vita, ale nemûl v sobû ani stopy hercova
kouzla a charismatu. Ti, kteﬁí O’Neala alespoÀ trochu
znali, se mu vyh˘bali jako ãert kﬁíÏi, protoÏe to byl ãlovûk v˘jimeãnû nesympatick˘, popudliv˘ a s oblibou
vyuÏíval své rozmanité známosti. âlovûk, kter˘ reklamace na provoz svého leti‰tû ﬁe‰í naprosto bez skrupulí.
JenÏe teì, jak se tak díval do oãí mladému dlouhovlasému muÏi s tváﬁí jako KristÛv obrázek, ucítil strach.
A v duchu se modlil, aby se ten podûlan˘ kufr na‰el.
Co nejrychleji.
Nûkdo zlehka zaklepal na sklo ve dveﬁích a vzápûtí
ve‰el dovnitﬁ Steve s Wongem v patách. Oba vypadali
hodnû vydû‰enû a star˘ âíÀan se je‰tû k tomu tváﬁil,
jako by mu nûkdo nadûlal do kalhot.
„Pane O’Neale,“ vykoktal, svíraje v rukou ãepici,
„sme tu kvÛlivá tomu kufru. Neztratil se... nûkdo ho
ãmajznul.“
*
Thomas uhánûl po státní silnici a kaÏdou chvíli se díval
na kufr, leÏící na sedadle spolujezdce. Prostû nemohl
uvûﬁit svému ‰tûstí. Jednoho dne si dûlá hlavu, Ïe
nemá na nájem, a den nato je majitelem nûkolik milionÛ. Jen tak, zniãehonic.
NepovaÏoval svÛj podvod za nûco ‰patného. Jistû,
ukradl ten kufr, ale – byl si jist onou jistotou lidí, kteﬁí
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za kaÏdou cenu chtûjí ukonej‰it své svûdomí – sebral ji
tomu africkému zlodûji, takÏe tím se to vyrovnalo. Zlodûj byl okraden a ten, kdo prosil, byl vysly‰en. Jako ze
stránek evangelia.
Usmál se a zesílil rádio. Zvlá‰tní shodou okolností
zrovna zpíval Mark Knopfler svou hudební historku
o penûzích za nic a o dívkách, které jsou zadarmo. Thomas se‰lápl plynov˘ pedál a zaãal zpívat spoleãnû s rádiem.
*
„Thomas Watt,“ pﬁeãetl policista, sedící u monitoru.
„Pﬁedchozí jméno Tomá‰ Waw... Wawrzycki.“ V jeho
ústech to znûlo spí‰e jako „Uau‰esky“. „Polák. V USA
dva a pÛl roku, má pracovní povolení a usiluje o obãanství. Vysoko‰kolské vzdûlání. Netrestán. Máme jeho
adresu a registraãní ãíslo vozu. Je to zelen˘ dodge roãník osmdesát dva.“
Policista doãetl a pﬁenesl zrak na O’Neala. KdyÏ spatﬁil
jeho zbídaãen˘ obliãej, ujistil ho, Ïe toho niãemu dopadnou bûhem nûkolika okamÏikÛ. ManaÏer pﬁik˘vl.
„Já vím, dÛstojníku.“ Pokusil se o úsmûv, ale jen nepﬁirozenû vycenil zuby. „Vím... a dûkuji.“
Potají koukl na muÏe s Kristov˘m obliãejem, stojícího
u zdi. V‰iml si, Ïe jeho tváﬁ uÏ není rozzuﬁená, jen soustﬁedûná. Usoudil, Ïe je to dobré znamení. Zavrtûl se na
Ïidli a zmáãkl tlaãítko interkomu. Objednal tﬁi kávy.
„Napijete se, pane Liarfathere?“ zeptal se majitele
kufru.
MuÏ ho v‰ak ignoroval a otoãil se k policistovi:
„Mohl byste mi je‰tû jednou popsat to auto? A taky
zlodûje?“ poÏádal.
Policista samozﬁejmû mohl a také to bez dal‰ích otázek udûlal. Dokonce muÏi ukázal i Thomasovu fotku.
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KdyÏ skonãil, muÏ mu podûkoval a ode‰el, aniÏ by
O’Nealovi vûnoval alespoÀ letm˘ pohled. Viditelnû pospíchal.
*
Thomas se vracel do auta s nacpan˘mi ta‰kami v rukou
a dusil se pﬁi tom smíchem. Nevûdûl, proã se mu skuteãnost, Ïe mûl v autû nûkolik milionÛ dolarÛ a v obchodû na benzínové pumpû mu scházelo nûkolik centÛ na drobn˘ nákup, zdála b˘t tou nejzábavnûj‰í vûcí
pod sluncem. MoÏná proto, Ïe byl skuteãnû ‰Èastn˘
a takov˘m lidem staãí k veselí jen málo?
Jenom kufr pln˘ obligací, pomyslel si a zase vyprskl
smíchem. Pytlík solen˘ch chipsÛ mu vyklouzl z jedné
ta‰ky a upadl hned vedle auta. Pﬁidﬁepl, aby ho zvedl,
a zároveÀ se automaticky podíval na pﬁední sedadlo.
„Kriste, ne!“ vykﬁikl, odhodil nákup na zem a sáhl
po klíãkách. Ruce se mu tﬁásly jako v horeãce a do
zámku se trefil teprve na tﬁetí pokus. Rychl˘m trhnutím otevﬁel dveﬁe.
Nezdálo se mu to. Kufr byl opravdu otevﬁen˘ a ze
‰kvíry trãela medvûdí hlava a tlapky. Ply‰ák vypadal,
jako by se chtûl dostat ven. Nebo se zase vsoukat dovnitﬁ...
Thomas rychle otevﬁel víko... a vydechl úlevou. Papíry byly na svém místû. Pro jistotu namátkou vytáhl
jeden balíãek a zkontroloval, jestli nûkdo nevymûnil
obligace za rozstﬁíhané noviny. Vzpomnûl si na pohádku o Popelce, pﬁesnûji na koãár, kter˘ se o pÛlnoci zase promûnil v d˘ni. V‰echno bylo v poﬁádku.
Sklonil se, aby posbíral nákup, a horeãnû pﬁem˘‰lel,
jestli se mohl sám podívat do kufru a pak na to zapomenout. Do‰el k závûru, Ïe ano. Byl pﬁece tak rozru‰en˘!
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Pro jistotu se rozhodl, Ïe pﬁí‰tû vezme zavazadlo s sebou. A nebude si dûlat hlavu z toho, Ïe mÛÏe vypadat
divnû, kdyÏ bude v‰ude chodit s kufrem. KoneckoncÛ,
byl bohat˘, takÏe na trochu podivínství mûl právo.
V‰ichni boháãi byli divní. Nebo spí‰e... excentriãtí.
Usmál se pod nosem, hodil nákup na zadní sedadlo
a skoãil za volant. Vyrazil se zahvízdáním pneumatik.
*
„Jednou za mnou pﬁi‰el jeden zámoÏn˘ ãlovûk,“ hﬁmûlo
rádio hlasem nûjakého kazatele. „Py‰n˘ jako páv a vystavující na odiv své bohatství. Drah˘ oblek u‰it˘ na míru,
skvûl˘ kabát a prsteny na v‰ech prstech. KaÏd˘ z vás uÏ
urãitû nûkdy potkal nûkoho takového. Jeden z tûch, kteﬁí
minou Ïebráka na ulici a ani se na nûj nepodívají. Mají
pocit, Ïe jsou pány svûta! Bohy! A ten muÏ stál pod Kristov˘m kﬁíÏem a vytáhl z kapsy obálku s darem. JenÏe já
jsem se ho zeptal, odkud jsou ty peníze. A on mi odpovûdûl. ¤ekl: Víte, velebn˘ pane, první milion musíte ukrást a ostatní uÏ pﬁijde samo. Pﬁesnû to ﬁíkal! To jsou jeho slova. Ale já
jsem pohlédl na utrápenou tváﬁ na‰eho Pána a spatﬁil
jsem v jeho oãích slzy! Ano, slzy! ProtoÏe Kristus pláãe
nad vámi, hﬁí‰níci. To kvÛli vám visel na kﬁíÏi! Vy pokrytci a lháﬁi. Zlodûji! ¤íkám vám, jak jsem ﬁíkal tomu
boháãi: Nemine vás trest! ProtoÏe dﬁíve velbloud...“
Thomas si ztûÏka povzdechl a zmáãkl automatické
vyhledávání stanic. Tyhle rozhlasové a televizní flanìáky nikdy nemûl v lásce. Handlíﬁi s fale‰n˘mi zázraky,
nic jiného. Jejich konta byla tak nafouklá nulami, Ïe uÏ
by se urãitû v‰echny neve‰ly na ‰ek, a oni mûli je‰tû tu
drzost nadávat ostatním lidem do zlodûjÛ.
Hnusní podvodníci!
Z reproduktorÛ zaznûly uklidÀující tóny jedné ze
Stingov˘ch písní a Wawrzycki se automaticky podíval
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na frekvenci stanice. VÏdycky to tak dûlal; obvykle se
mu daﬁilo si je zapamatovat, takÏe ho udivilo zji‰tûní,
Ïe vybraná stanice vysílá na stejné frekvenci jako ta
pﬁedchozí. Pﬁíli‰ se v tom nevyznal, ale nemusel b˘t
génius, aby mu bylo jasné, Ïe je to nesmysl. Îe by se
rádio pﬁeladilo samo? Nebo omylem zmáãkl nûjaké tlaãítko a kvÛli tomu náhodou vyslechl kázání o krádeÏi.
Ale byla to opravdu jen náhoda? Reflexivnû se podíval
na kufr. Ply‰ov˘ medvûd uÏ nevystrkoval tlapky, byla
vidût jen hlava. âerné korálkové oãi na nûj s lítostí
koukaly...
„Neblbni,“ okﬁikl se Thomas nahlas. „Jsi jenom unaven˘. A ply‰oví medvûdi nekoukají.“
Jasnû Ïe ne, souhlasil hlas v jeho hlavû. Oz˘val se
vÏdycky, kdyÏ byl Wawrzycki nervózní. A vÏdycky
znûl, jako by se skvûle bavil. Ani není moÏné, aby medvûdi sami vylezli z kufﬁíku a pﬁeladili rádio. Ply‰oví medvûdi se
v takov˘ch vûcech nevyznají, Ïe, pane magistﬁe?
„Ach, buì zticha!“ skoro vykﬁikl Thomas a zesílil
rádio. Ale dokonce ani Metallica nebyla schopna pﬁehlu‰it vûtu, která mu znûla v hlavû.
Nemine vás trest!
*
Dlouhovlas˘ nevypadal jako policajt, ale ani nepÛsobil
dojmem ãlovûka, se kter˘m by stálo za to se pohádat.
Proto také Harvey Stocker, hrd˘ majitel placky s nápisem VÍTEJTE NA âERPACÍ STANICI SHELL, tentokrát
non‰alantnû nepronesl Kolik toho chce‰, kámo, ale:
„âím mÛÏu poslouÏit?“
Ani si nevyÏádal odznak nebo licenci, aby si opsal ãíslo, jen pokornû vyzpíval odpovûdi na v‰echny otázky.
„Ano, pane,“ ﬁíkal a umíval se jako Ïáãek, pﬁestoÏe
dlouhovlas˘ nemohl b˘t o moc star‰í neÏ on. „Tanko-
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val u nás zelen˘ dodge a ﬁidiã byl, pokud si dobﬁe vzpomínám, podobn˘ muÏi, kterého jste popsal. Natankoval a trochu si nakoupil. Pamatuju si na nûj, protoÏe to
byl mÛj první zákazník, kdyÏ mi zaãala smûna. Jestli
mû neklame pamûÈ, chybûly mu drobné. A pak pokraãoval dál na západ. Bylo to asi pﬁed ãtyﬁmi nebo pûti
hodinami. Víc nevím.“
Díval se, jak se dlouhovlas˘ muÏ otáãí a odchází,
aniÏ by mu vûnoval jedin˘ pohled. Pﬁesto se Harvey
necítil ani trochu uraÏenû. VÛbec. Zato si byl jist˘, Ïe
okamÏitû musí na záchod.
Ve stejnou chvíli o ãtyﬁi sta kilometrÛ dál Thomas
pﬁem˘‰lel, jestli by nemûl medvûda vyhodit oknem.
Lezl mu na nervy. VÏdycky, kdyÏ se na nûj podíval, nacházel se ply‰ák v jiné pozici, ale pokaÏdé na nûj zíral
tûma sv˘ma ãern˘ma sklenûn˘ma oãkama a z roz‰klebené tlamy mu ani na okamÏik nezmizel pﬁátelsk˘
úsmûv. Kromû toho se na kaÏdé zastávce rádio pﬁeladilo na kazatelskou stanici, odkud bez pﬁestání zaznívala varování o nadcházejícím trestu.
„Pﬁísahám, Ïe tû vyhodím.“ Wawrzycki sám nevûﬁil,
Ïe mluví s ply‰ov˘m medvûdem. VáÏnû zaãínal magoﬁit... „Jestli se je‰tû jednou dotkne‰ mého rádia, pozná‰,
jak tûÏk˘ Ïivot mají stopaﬁi.“
Nervóznû se zasmál a pohlédl na hodinky. Ano, mûl
by si zaãít hledat nûjaké místo k pﬁespání. Ale nejdﬁíve
by bylo vhodné vymûnit nûjaké obligace za hotovost.
Nemûl uÏ ani cent.
„Myslí‰, Ïe v tuhle hodinu najdu nûjakou otevﬁenou
banku?“ zeptal se medvídka a pravou rukou vytáhl
svazek sepnut˘ páskou. „Jak daleko to bylo do nejbliÏ‰ího mûsta?“
Ply‰ák mu samozﬁejmû neodpovûdûl. O nûkolik minut pozdûji minuli ukazatel s informací, Ïe po deseti
mílích dorazí do Heavenu.
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Thomase ta informace tak pobavila, Ïe smíchem na
okamÏik ztratil vládu nad volantem. Autem to ‰kublo
a otevﬁené víko kufru se s tich˘m KLAP zavﬁelo. Medvûd, do této chvíle napÛl vyãnívající ze zavazadla, se
najednou ocitl uvnitﬁ. A tam také prozatím zÛstal.
*
Loki, spojen˘ dálnicí my‰lenek s archandûlem Rafaelem,
byl celou dobu pﬁipraven pﬁijímat zprávy o pozici zeleného dodge. Zprávy, objevující se neobvykle zﬁídka.
S Rafaelem totiÏ byla potíÏ, Ïe i kdyÏ pﬁislíbil pomoc,
zab˘val se milionem vûcí najednou, a proto nepﬁedával
informace od stráÏn˘ch okamÏitû.
TakÏe se nûkdy musel ptát sám – nejãastûji lidí,
protoÏe ti navzdory v‰eobecnému mínûní vidí víc
neÏ andûlé, soustﬁedûní na své svûﬁence. Jako tﬁeba
ten chlapík na Shellce.
Samozﬁejmû Ïe by v‰echno bylo podstatnû jednodu‰‰í, kdyby ten Wawrzycki, nebo Watt, mûl svého
andûla stráÏného, ale ochránce jeho rodiny zÛstal
v Polsku – byl pﬁesvûdãen, Ïe je mladík natolik bystr˘,
aby nedûlal pitomosti. Jak se ukázalo, nebyl. VÏdyÈ
okradl Lháﬁe. A vÛbec nezáleÏelo na tom, Ïe to nevûdûl.
Loki pravou rukou nahmatal zámek pﬁihrádky na
rukaviãky a otevﬁel ji. Pistole, lesknoucí se chromem,
kterou tam uloÏil hned poté, co opustil pÛjãovnu automobilÛ, leÏela na svém místû. A pokou‰ela ho.
„Klid, holka,“ usmál se Lháﬁ zlehka. „UÏ brzy bude‰
mít pﬁíleÏitost promluvit.“
*
„Tak, a je to,“ ﬁekl Thomas spokojenû, kdyÏ zastavil naproti malé poboãce státní banky. Radost v‰ak vzápûtí
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vystﬁídal smutek, kdyÏ zjistil, Ïe banka, jak se na poãestné pracovi‰tû slu‰elo, je uÏ nûkolik hodin zavﬁená.
A co jsi ãekal, pitomãe? popichoval ho hlas v jeho hlavû. Îe najde‰ banku, která má v devût veãer otevﬁeno?
KdyÏ se nad tím zamyslel, znûlo to nesmyslnû, ale
vÏdyÈ se dnes stalo tolik nepravdûpodobn˘ch vûcí, Ïe ani
nûco takového by nebylo zase tak divné. Jak se ﬁíká:
V kouzelné zemi tû jednoroÏec neudiví. Nebo tak nûjak.
„No, medvídku,“ ﬁekl Wawrzycki smûrem ke kufru,
„nejspí‰ budeme muset jet celou noc, dokud se neunavím. Ale moÏná je to tak lep‰í. âím dále od New Yorku,
tím se lépe d˘chá, ne?“
Najednou mûl pocit, Ïe se v kufru nûco pohnulo.
Bleskovû zvedl víko. Ply‰ák leÏel rozvalen˘ na obligacích a jednu ruku mûl zasunutou do boãní kapsy. Thomas se podíval dovnitﬁ a nevûﬁícnû zavrtûl hlavou – byl
tam svazek dvousetdolarov˘ch bankovek. Jako na objednávku.
*
Najít motel nebyl nejmen‰í problém. Heaven bylo natolik velk˘m mûsteãkem, Ïe si Thomas mohl dokonce
vybírat. Rozhodl se pro ubytování nejblíÏe k cestû, budovu vypadající trochu jako horská chata, které si pamatoval z domu. VÛbec ho neudivilo, Ïe se majitelé
hotelu jmenují Markow‰tí; právû naopak, pokládal to
za dal‰í znamení ·tûstûny.
OÏelel veãeﬁi (náhlá vlna únavy potlaãila hlad), ‰el
rovnou do pokoje, a kdyÏ zavﬁel kufr do skﬁínû (aby
z nûj nic nevylezlo, pomyslel si a nepﬁesvûdãivû se zasmál), bezvládnû dopadl na postel. OkamÏitû usnul.
*
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ProtoÏe vûdûl, Ïe má co do ãinûní se smrtelníkem, zaãal Loki od pÛlnoci zpomalovat u kaÏdého motelu a peãlivû si prohlíÏet parkovi‰tû. Nechtûl si pﬁipustit, Ïe by
mohl dojet pﬁíli‰ daleko, a nechat se tak oklamat. A uÏ
mu vÛbec ne‰lo o peníze, ale o boÏskou ctiÏádost... a samozﬁejmû taky o Lháﬁíka. Loki by to nepﬁiznal ani sám
pﬁed sebou, ale jeho maskot mu opravdu chybûl.
Málem pﬁehlédl dal‰í hotel, tentokrát dﬁevûn˘, vypadající jako horská chata. Loki si prohlédl okolí. Budova nemûla parkovi‰tû a mezi auty, stojícími pod
okny, nebyl Ïádn˘ dodge.
„TakÏe jedeme dá...“ Najednou v oknû v prvním poschodí nûco bliklo. Krátk˘ záblesk svûtla, úplnû jako by
nûkdo ‰krtl sirkou nebo zapalovaãem.
Loki se na okno podíval pozornûji a chvíli nato uÏ se
jeho tváﬁ roztáhla v úsmûvu. Na parapetu sedûl ‰ed˘
ply‰ov˘ medvûd.
*
Thomas se probudil ve ãtvrt na devût, ãil˘ a odpoãat˘.
Právû se protahoval a pﬁem˘‰lel o vynikající snídani,
kdyÏ si najednou nûkdo odka‰lal.
„Bavil ses dobﬁe?“ zeptal se onen tajemn˘ kdosi, sedící – jak se ukázalo – v kﬁesle naproti posteli. „KdyÏ jsi
zdrhal s m˘ma prachama?“
Wawrzycki mlãel. Nevûdûl, co má ﬁíct. Chlap v kﬁesle nevypadal jako nûkdo, komu se dá odseknout první
blbost, co vás napadne, jenÏe jeho teì nenapadalo vÛbec nic. Rozhodl se, Ïe riskne pravdu.
„Docela jo,“ kdyÏ tu vûtu vyslovil, okamÏitû si uvûdomil, Ïe neznûla pﬁíli‰ váÏnû. A nejspí‰ mu moc nepomohla. TakÏe radûji hned dodal: „Ale ne proto, Ïe jsou to
va‰e prachy – jenom proto, Ïe je fajn mít tolik ‰kváry.“
MuÏ v kﬁesle pﬁik˘vl.
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„Taky si myslím. Ale to tû nijak neomlouvá.“
Sáhl rukou za sebe a z pouzdra u pasu vytáhl pistoli.
Namíﬁil na vydû‰eného Thomase.
„Vlastnû by ses mûl radovat, Ïe to skonãí jenom takhle,“ ﬁekl naprosto váÏnû. „Je‰tû docela nedávno bych
tû za takovou uráÏku zabíjel cel˘ t˘den a bavil bych se
u toho jako nikdy. Ale teì...“
Zvedl zbraÀ.
„Teì uÏ ne.“
Zmáãkl kohoutek. Ozvalo se suché cvaknutí, po
nûmÏ v pokoji nastalo naprosté ticho. Dva muÏi se na
sebe dívali – oba zaskoãení, i kdyÏ jen na jednom z nich
to bylo vidût. Druh˘ pomalu sklonil zbraÀ a usmál se.
„Doufám, Ïe to pro tebe byla lekce,“ ﬁekl, jako by
v‰echno probûhlo podle jeho plánu. Vstal, otoãil se na
patû a vykroãil ke dveﬁím.
Najednou se v pÛli kroku zastavil a podíval se na
prázdn˘ parapet. Pohledem prolétl místností. To, co
hledal, leÏelo na kﬁesle, kde pﬁed chvílí sedûl. ·ediv˘
ply‰ov˘ medvûd. Sedûl rovnû a klidnû a obû tlapky mûl
schované za zády.
„Mohlo mû to napadnout,“ zabruãel dlouhovlas˘
muÏ sám pro sebe.
Pﬁe‰el ke kﬁeslu a zvedl medvûda. Jak pﬁedpokládal,
za ply‰ákem leÏely náboje ráÏe devût milimetrÛ. Obsah
celého zásobníku plus jeden. Medvídek se vyznal.
*
Teprve ãtvrthodinu poté, co muÏ ode‰el, se Thomas odváÏil pohnout. Pﬁe‰el pﬁes pokoj, opatrnû na‰lapuje
krok za krokem, jako by byl ãerstvû po rehabilitaci.
Ostatnû mu moc nechybûlo ani ke ztuhl˘m kolenÛm,
umûl˘m zubÛm, a dokonce ani ke smrti. Chvûl se po
celém tûle.
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AniÏ by se ohlíÏel za sebe, vy‰el z pokoje, zavﬁel za
sebou a odnesl klíã na recepci. Ke svému ‰tûstí zaplatil
úãet pﬁedem, takÏe mu zb˘valo jen se rozlouãit s rodáky a vydat se na cestu.
V autû na‰el svazek obligací, které pﬁedchozího dne
vytáhl, aby je v bance vymûnil za hotovost. Bylo jich za
deset tisíc. Ne moc, ale podle Thomase to bohatû staãilo do zaãátku. âehokoli...
Zaãal tím, Ïe si koupil medvûda.

Koruna stvoﬁení
Skalisté hory
Colorado, USA
Poslední vûc, které si Allison v‰imla, neÏ se ponoﬁila do
tmy, byl explodující obliãej jejího kluka.
Zastavila se jen na okamÏik, aby se zeptala na mapu.
On se také zastavil, hlasitû lapaje po dechu a viditelnû
vdûãn˘ za chvilku odpoãinku. Mûl dvacet kilo nadváhy a tahle v˘prava ho stála opravdu dost sil. Pﬁesto stál
na cestû a ‰iroce se usmíval. Dokonce otevﬁel ústa, aby
nûco ﬁekl.
A v tu chvíli zaslechla ránu.
Jeho obliãej ani nestaãil zmûnit v˘raz. V jednu chvíli ‰iroce rozesmát˘, a vzápûtí od oãí dolÛ uÏ jen obrovská díra. Kousky kostí pokryté krvav˘mi cáry kÛÏe se
rozletûly do v‰ech stran.
Tûlo je‰tû chvíli stálo, kolébajíc se mírnû dopﬁedu
a dozadu, a pak se zhroutilo na zem.
Prakticky v tomtéÏ okamÏiku Allison zahalila temnota.

