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KAPITOLA PRVNÕ

v nÌû jsou Anka a Tony Lomnick˝ch v Guelphu
nest¯ÌdmÌ

ÑNe-nepopojedem?ì Anka si öl·pla na jazyk, jak se to li-
dem st·v· za okolnostÌ, v jak˝ch jsme se octli u Konvalink˘.
Bylo u nich, jako obvykle, spousta jÌdla, ale jeötÏ vÌc lihovin.
P¯estoûe jÌdlo bylo vynikajÌcÌ, po lihovin·ch byla vÏtöÌ po-
pt·vka.

A zap˘sobily v rekordnÌm Ëase.
Orgie zah·jila kr·snÏ modr· a zapr·öen· l·hev öampaÚskÈ-

ho, kterou p¯inesla Helena Westmacottov·, protoûe tuhle znaË-
ku hned tak nÏkdo nekupuje. Lidem je lÌto sumy, za jakou by si
z flaöek, na nichû se v likrstÛru prach neusazuje, po¯Ìdili stejn˝
z·ûitek nejmÌÚ desetkr·t. Helena ovöem zvolila l·hev zapr·öe-
nou, aby uk·zala, jak dob¯e se vdala. V bÏûn˝ch stÛrech se
tahle znaËka neprod·v·, musÌ se za nÌ jet aû k jezeru do spe-
cializovanÈ prodejny na Queenís Quay. Jmenuje se Ch‚teau
Saphir, roËnÌk anno dazumal a prod·v· se v p˘ldruhalitrov˝ch
lahvÌch z tlustÈho skla za $ 230,ñ. Dostane se pr˝ taky v mini-
lahvÌch, urËen˝ch pro export do NÏmecka, kde, jak n·m jed-
nou vysvÏtlil zcestoval˝ Stan Womack, se pije k snÌdani.

Nebyl to jedin˝ öampus veËera. Laura a Stan Womackovi se
rovnÏû pl·cli p¯es kapsu. Laura sice nemÏla takov˝ pytel pe-
nÏz, jako byl Glenway Westmacott, nynÌ uû spokojenÏ spÌcÌ na
svÏûÌ tr·vÏ, ale p¯esto se rovnÏû uk·zala. Jejich Pal Roger st·l
bez sedmi bak˘ rovnou stovku a lil se rovnÏû z mohutnÈ l·hve
z tlustÈho skla do öampusek. HodnÏ uû taky mimo nÏ a nikomu
to ani nevadilo.
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Byli jsme u Konvalink˘ v Guelphu na opulentnÌ garden par-
ty a bylo uû asi deset, ne-li vlastnÏ vÌc. Party zaËala ve Ëty¯i.

ÑNikam nepopojedem,ì oslovil jsem Anku. ÑNechci p¯ijÌt
o drajvrs lajsens, a ty snad taky ne.ì

ÑM-myslÌö, ûe jako z˘stanem sp-sp·t tady? Ale s tim Mimi
ne-poËÌtala ñì

ÑProsim tÏ,ì pravila Mimi jakoby uraûenÏ. ÑS emerdûensy
poËÌt·m vûdycky!ì

Vyzval jsem proto Anku:
ÑZavolej Lucce, ûe p¯ijedem aû zÌtra r·no.ì
ÑSpÌö odpoledne,ì pravila zkuöen· Mimi.
Anka se chvÌli pokouöela svalit tu povinnost na mÏ, ale vy-

svÏtlil jsem jÌ, ûe bych u dcery ztratil kus otcovskÈ autority.
Lucka m· dobrÈ uöi.

ÑA j-j· nem·m ztr-ztr-ì
ÑTy seö matka.ì
Anka se hluboce zamyslila, Ëekal jsem napjatÏ. Alkohol z¯ej-

mÏ otupil jejÌ feministickÈ sklony, vstala, dovr·vorala k telefo-
nu a j· se dÌval, jak vyt·ËÌ naöe ËÌslo. Povedlo se jÌ to na druh˝
pokus. Ze sluch·tka se slabÏ ozval hl·sek naöÌ dcery a Anka se
snaûila mluvit tak, aby Lucinka nepoznala, ûe maminka je
zwhiskovan·. Marn· snaha.

V rohu zabrnkal Rodney na kytaru velezn·mou melodii.
Obvykle se sv˝m kytarov˝m umÏnÌm nechlubÌ, neboù na na-
öich parties hr·v· Libor Kaöpar, vyloûen˝ kytarov˝ virtuos,
aËkoliv kytarou se neûivÌ. éivÌ se ñ tedy neûivÌ, jenom mu agent
nebo jeho ctitel pan Galligan z Montrealu obËas vyjedn· kon-
cert a tam Libor p¯edv·dÌ virtuozitu na kl·vesnici. Jinak se za-
mÏstn·v· v˝ukou hry klavÌrnÌ na jakÈsi soukromÈ hudebnÌ öko-
le, kde vÏtöinÏ û·k˘ staËÌ nauËit se jednoduchouËkÈ doprovody
k hit˘m a k tomu nepot¯ebujÌ projÌt klasick˝m Czernyho öko-
lenÌm zbÏhlosti prst˘, jak je kdysi musel zvl·dnout Libor
v Praze.

Tentokr·t vöak za Libora zaskoËil hostitel. Sotva se Libor
staËil povzbudit prvnÌ skleniËkou skoËe, zavolala ho Mimi do
kuchynÏ k telefonu a Libor se odporouËel. Od tÈ doby tedy
Rodney s p¯est·vkami brnkal svÈ t¯i nebo Ëty¯i akordy a do-
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prov·zel jimi smÌöen˝ sbor, touhle dobou uû znaËnÏ rozsvÌce-
n˝ lihovou druûnostÌ, kromÏ panÌ KonvalinkovÈ, Rodneyho
matky, kter· nepila a jiû estÈb·ci pustili na n·vötÏvu k synovi
v nadÏji, ûe u nÏj z˘stane, oni uöet¯Ì socialistickÈmu st·tu jed-
nu penzi a dostanou p¯id·no.

Nad rozklÌûenou harmoniÌ sboru zpÌvala panÌ Konvalinko-
v· po¯·d Ëist˝m vysok˝m sopr·nem. To se nedalo ¯Ìct o ostat-
nÌch. Stan Womack, kter˝ se na party dostavil pozdÏ, ostatnÌ
rychle doh·nÏl, ale Blanka a Pavel Kulhav˝ch i Mimi Konva-
linkov·, Rodneyho hezk· junonsk· manûelka, byli daleko p¯ed
nÌm. ZpÌvala i jak·si mlad· dvojice se zajÌmav˝mi jmÈny, Jana
Petr˘ a Petr Jan˘, om·men· spÌö jinou substancÌ neû alkoho-
lem. Ty jsem zde vidÏl poprvÈ a mÏl jsem podez¯enÌ, ûe je Mimi
pozvala kv˘li jmÈn˘m, protoûe tomu ûertu naöÌ mate¯ötiny ne-
dok·zala odolat. Mimi byla od p¯Ìrody kuplÌ¯ka, v Guelphu
a v okolÌ mÏla v oboru znaËnÈ ˙spÏchy.

Vysok˝ hlas panÌ KonvalinkovÈ sboru ne˙chylnÏ domino-
val:

V pimprlovÈ komÈdii stalÛ se,
ée usedla vosa kr·li na nÛseÖ
Kr·l se namÌch a bouch pÏstÌ do stÛlu:
ÑZavolejte na tu vosu äkrhÛlu!ì

PÌsniËku p¯eruöil v˝st¯el, jehoû se nikdo nelekl, neboù jej
vöichni Ëekali. Do pokoje vstoupila Mimi s dalöÌ zapr·öenou
lahvÌ a za nÌ Konvalinkovic desetilet· dcera s velik˝m dortem
vrouben˝m rozsvÌcen˝mi svÌËkami.

PanÌ Konvalinkov· zmlkla a ostatnÌ pÏvci, vzdor Rodneyho
pokraËujÌcÌmu doprovodu k pÌsni o äkrholovi, celkem plynule
p¯eöli ze äkrholy na anglick˝ popÏvek, jejû si exulanti osvojili
d¯Ìv neû jinÈ anglickÈ zvyklosti, a my se p¯idali:

ÑFor he is a jolly good fellow ñì
Rodney Konvalinka se vzpamatoval, naklonil se k dor-

tu, kter˝ p¯ed nÏho na k·vov˝ stolek postavila jeho dcera,
a snaûil se svÌËky sfouknout najednou. Zhaslo vöak jen dva-
n·ct. Druh˝ pokus uû Rodney neuËinil, nap¯Ìmil se a radostnÏ
zvolal:

ÑOm-oml·dl sem!ì
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Nejist˝m prstem poËÌtal ho¯ÌcÌ svÌËky, vyölo mu dvacet osm,
ozn·mil to spoleËnosti, zamyslel se, zavr·voral a Stan Womack
podrouöenÏ pravil:

ÑTo je ohromn .̋ M·me tuplem co oslavovat!ì
Rodneymu bylo Ëty¯icet, a v˝znamnÈ jubileum se slavilo

tÌmhle skupinov˝m opilstvÌm. V Kostelci, kde se Rodney na-
rodil, ho do matriky zapsali jako Radegasta, coû si p¯·l jeho
otec, p¯ÌsluönÌk CÌrkve ËeskoslovenskÈ. Matka od vÌry p¯edk˘
nikdy neodpadla a dala potom v kostele svatÈho Vav¯ince Ra-
degasta tajnÏ p¯ek¯tÌt na V·clava. V KanadÏ se ale Rodneymu
lÌp hodilo Radegast, protoûe se p¯irozenÏji poangliËùovalo.

P¯ipÌjeli jsme. Pavlu KulhavÈmu upadla sklenice, rozbila se
a urazila nos s·drovÈmu trpaslÌkovi, jehoû Rodney hledal po
celÈm Ontariu a nakonec jej objevil v jednÈ francouzskÈ vesni-
ci na severu. Tou dobou se v KanadÏ takovÌ trpaslÌci tÏûko sh·-
nÏli. Teprve jak se zvyöoval p¯Ìliv emigrant˘ z Evropy, vznikla
po nich popt·vka a zaËli je vyr·bÏt vedle mikimaus˘. Mimi,
veter·nku mnoha podobn˝ch parties, nevyvedla Pavlova ne-
hoda z mÌry, odbÏhla do domu a vr·tila se s lopatkou, smet·Ë-
kem a lepidlem znaËky Crazy Glue, takûe za chvÌli byl trpaslÌk
jako nov .̋ Blanka Kulhav· p¯esto manûelovi vynadala, na coû
jsme byli zvyklÌ a on taky.

Blanka a Pavel si uû dost dlouho ¯Ìkali Blanche a Paul, ale
p¯ÌjmenÌ si nep¯eloûili. HodnÏ Ëlen˘ tohoto p·teËnÌho shrom·û-
dÏnÌ p¯izp˘sobilo KanadÏ nejen sv· k¯estnÌ jmÈna, ale i p¯ÌjmenÌ
sv˝ch otc˘. Laura Womackov·, nap¯Ìklad, se kdysi jmenovala
Libuöe; jejÌ manûel obÏtoval podstatnou Ë·st p˘vodnÌho Stani-
slava a stal se Stanem. Womack vznikl z nÏkdejöÌho Vom·Ëky.

Konvalinkov˝m na metamorfozaci p¯ÌjmenÌ nestaËila fan-
tazie. Milena si Mimi ¯Ìkala uû v Praze. Dvojice mlad˝ch se
nynÌ naz˝vala Jane Petrew a Pete Yanew; kdyû se to vyslovilo,
bylo to podobnÈ origin·lu. Jedin˝ nezmÏnÏn˝ byl ve spoleË-
nosti Glenway Westmacott ñ jmenoval se tak odjakûiva ñ
a potom my: Tony mi ¯Ìkali kamar·di uû ve starÈ vlasti a Anku
˙¯ady jenom donutily v p¯ÌjmenÌ zmÏnit poslednÌ ûenskou sa-
mohl·sku na muûskou. Oba jsme se proto podepisovali Lom-
nicky.
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PanÌ AlûbÏta Konvalinkov· byla beze zmÏny, protoûe mÏla
jinÈ starosti. Pr·vÏ se rozm˝ölela, jestli m· reûimu udÏlat tu
radost, ûe se nevr·tÌ, a tÌm pozbude penzi po neboûtÌku Konva-
linkovi. ZatÌm jÌ v tom br·nila obava, ûe neumÌ anglicky a ve
svÈm vÏku se uû tu mumlavou ¯eË nenauËÌ. Mimoto byla veli-
ce zklam·na vnouËetem. Kdyû s nÌm chtÏla mluvit, musela
Mimi dÏlat tlumoËnici.

ZpÏv doznÏl, pohlÈdl jsem k telefonu. Anka se tam dcery na
nÏco ûivÏ vypt·vala, nesn·ze s v˝slovnostÌ ji, zd·lo se, p¯eöly.
Odhadl jsem, ûe to znamen·, ûe s naöÌ ratolestÌ rozmlouv·
o nÏËem krajnÏ zajÌmavÈm. OdmÌtl jsem dalöÌ osvÏûenÌ svÈ
sklenice whisky, kterÈ mi t¯esoucÌ se rukou nabÌdl Rodney, neboù
jsem byl zvÏdav, s ËÌm Anka p¯ijde, a nechtÏl jsem, aby mi ta
zajÌmavost vypadla z hlavy oknem.

KoneËnÏ Anka poloûila sluch·tko a otoËila se. Na Úadrech
jÌ zaz·¯ila broû, p˘vodnÏ vyroben· zaË·tkem sedmn·ctÈho sto-
letÌ pro jejÌ prapraprababiËku. PotÈ r·znÏ vykroËila ke mnÏ a j·
s potÏöenÌm vidÏl, ûe nevr·vor·. Zato mÏla oËi, jak se kr·sn˝m
idiomem naöÌ mate¯ötiny ¯Ìk·, navrch hlavy, a pravila uûasle:

ÑTo se podrû, kdo k n·m p¯ijel! Prej na n·vötÏvu!ì
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KAPITOLA DRUH¡

v nÌû se objevÌ nÏkdo, koho by nikdo neËekal

ÑRakousko,ì ozvalo se v telefonu, kter˝ mi zadrnËel za uchem.
Myslela jsem, ûe je to maminka, aby se zeptala, jakou m·m
teplotu. Leûela jsem v posteli a Ëetla jsem si Pippi Dlouhou
PunËochu. To je moje ËtenÌ, kdyû jsem nemocn·. Maminka
s t·tou odjeli hned po obÏdÏ do Guelphu na p·rty ke Konvalin-
kov˝m a mÏ nechali doma samotnou. To mi nevadilo, protoûe
nerada vidÌm rodiËe v podnapilÈm stavu, a to jim u Konvalin-
kov˝ch vûdycky hrozÌ. Vadilo mi, ûe s sebou vzali Billinku,
aby se pr˝ trochu probÏhla v p¯ÌrodÏ. St˝skalo se mi po nÌ,
m·m r·da, kdyû se mnou leûÌ v posteli. B˝t nemocn· je fajn,
ale ne nadlouho. Ch¯ipka se vöak musÌ vyleûet, a tak ji vyle-
h·v·m.

ÑNÏmecko,ì ¯ekla jsem, neboù to byl Brian. To je m˘j spo-
luû·k, a jak se v KanadÏ ¯Ìk·, m˘j boyfriend. Jenûe kdyû se to
¯ekne, KanaÔani si hned myslej, co to nenÌ. AspoÚ ne mezi
mnou a Brianem. AspoÚ ne moc. M·m ho r·da, a protoûe mu
nejde zemÏpis, hrajeme spolu takovou hru. Jeden ¯ekne nÏja-
kou zemi a druh˝ musÌ ¯Ìct, se kterou jinou zemÌ sousedÌ. Ane-
bo u jakÈho mo¯e leûÌ. A tak d·le. Uû jsme takhle procestovali
p˘l svÏta, j· a m˘j kamar·d Brian.

ÑFrancie,ì ozval se spr·vnÏ.
ÑIt·lie,ì pokraËovala jsem. A chytil se.
ÑAtlantick˝ oce·n,ì vyhrkl a myslel si ûe dob¯e. Kdyby

spr·vnÏ, bylo by na mnÏ jmenovat v tom mo¯i nÏjak˝ ostrov.
Pravila jsem:
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ÑBlbeËku, podÌvej se na mapu. AspoÚ vidÌm, ûe neövindlu-
jeö. Kde v˘bec m·ö mapu?ì

ÑV hlavÏ.ì
ÑTak si tam p¯imaluj St¯edozemnÌ mo¯e.ì
ÑNojo,ì pravil Brian otr·venÏ a zeptal se:
ÑJak je ti?ì
ÑUû je to lepöÌ. A jak to, ûe nejsi ve ökole? To v·s dneska

pustili d¯Ìv?ì
ÑäkolnÌ sestra mÏ poslala dom˘. Jak jsem o p¯est·vce jed na

dvo¯e sendviË, p¯ilÌtla vosa a pÌchla mÏ do nosu. Moûn· si chtÏla
cucnout sendviËe, i kdyû v nÏm û·dnej nektar nenÌ. Nos jsem
mÏl hned jak bambuli, tak mÏ pustili dom˘, abych si na to d·-
val led.ì

ÑBolÌ tÏ to?ì
ÑTrochu. A jsem si dost nepodobnej. Clara Womackov· mi

¯ekla, ûe vypad·m jako tapÌr. Prej jako jejÌ m·ma, kdyû ji v lÈtÏ
taky pÌchla vosa do nosu.ì

ÑNo vidÌö, tak jsme marodi oba. Co dÏl·ö?ì
ÑJednou rukou si drûÌm na nose pytlÌk s ledem, druhou maË-

k·m knoflÌky na televizi. Co ty?ì
ÑOpakuju si dÏjiny SevernÌ Ameriky a p¯edstavuju si, jak ti

d·m gÛla, aû se tÏ zept·m, kdo ¯ek: ,Dejte mi svobodu, anebo
mi dejte smrt!ëì

ÑNedÏlej si ze mÏ srandu. Tak blbej zas nejsem.ì
ÑNo kdo?ì
ÑWashington p¯ece!ì
ÑBlbej moûn· nejseö, ale jseö vedle jak ta jedle.ì
ÑCoûe?ì
ÑPromiÚ. To je takov˝ Ëesk˝ rËenÌ. ÿek to Patrick Henry.ì
ÑA jo,ì pravil Brian.
Takhle si spolu hrajeme. On blbej nenÌ, jenom ledacos nevÌ,

co vÌm j·, a naopak. NÏkdy mÏ usadÌ, jako j· jeho s tÌm Patric-
kem Henrym. J· bych bez nÏj asi mÏla efko z matiky a moûn·
i z fyziky a Brian vÌ ˙plnÏ vöechno o letadlech, o nichû j· pro
zmÏnu nevÌm nic. ChodÌme spolu do ökoly uû od prvnÌho roku
na high school. Brian bydlÌ kousek od n·s na Wellesley a kaû-
dÈ r·no se pro mÏ stavuje a jdeme spolu. Je skoro tak velk˝
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jako j· a na obliËeji m· pimple. MnÏ to nevadÌ, t·ta ¯Ìkal, ûe to
je znak dospÌv·nÌ. Pak ûe to p¯ejde. J· pimple nem·m, mamin-
ka tvrdÌ, ûe je to proto, ûe m·m spr·vnou v˝ûivu. Brian ji m·
taky, a nenÌ mu to nic platnÈ. Naöi ho majÌ r·di. J· taky. Je to
m˘j boyfriend, jenûe ne jak to lidi obvykle myslej. Jeho rodiËe
se s naöimi sezn·mili a obËas si telefonujÌ. Poch·zejÌ z t¯etÌho
kolena z Ruska. Rusky ale mluvÌ asi jako j· japonsky. JmenujÌ
se Volkoff a pr˝ majÌ taky modrou krev jako my. Uû ale dost
z¯edÏnou, aspoÚ myslÌm.

Brianova maminka je z krve lotyöskÈ a polskÈ a taky trochu
nÏmeckÈ. TatÌnek je Rus pomÌchan˝ s Francouzy a AngliËany.
My jsme proti nim celkem jasn˝ p¯Ìpad. Lomnick˝ch z Lom-
nic. Aû na tetu Hubertu, kter· je nynÌ panÌ Whiteov·, p˘vodnÏ
von K¸rsten a p¯edtÌm von Krummen. Ta m· v ûil·ch kromÏ
ËeskÈ taky krev nÏmeckou, rakouskou a anglickou. Jinak jsme
ale vöichni KanaÔani. J· i Brian a vöechny dÏti ve ökole.

Jsou tam i ËernÌ, ûlutÌ a jeden je americko-indi·nsk˝ Kana-
Ôan. Tak se to tu ¯Ìk·. American Indian a Indian Indian, aby se
to nepletlo. IndickÈ Indi·ny m·me ve ökole taky. NosejÌ turba-
ny a pod kalhotami noûe. J· to nevidÏla, ale Brian ano, na chla-
peckÈm z·chodÏ. Doma mluvÌ s rodiËi anglicky.

U n·s doma se mluvÌ Ëesky a rodiËe mÏ taky uËÌ pravo-
pis. Je to nesnadnÈ. Kdyû se napÌöe houska, tak se to tak Ëte,
a ne huska, jak by to Ëet Brian. Taky pr˝ nem·m plÈst angliËti-
nu do Ëeötiny a naopak. Jenûe mluvit Ëesky je tÏûkÈ. Kdyû nÏ-
co Ëesky nevÌm, tak to ohnu z angliËtiny a to trochu Ëesky vy-
pad·.

Uû jsem byla unaven· a ̄ ekla jsem to Brianovi. SlÌbil mi, ûe
aû mu splaskne nos, p¯ijde mÏ navötÌvit, abychom dohr·li Ev-
ropu. Pak se pustÌme do Afriky. To bude o¯Ìöek.

Kdyû Brian zavÏsil, j· jsem usnula. Zd·ly se mi sny v barvÏ
jako na televizi. Honili jsme se na kolech a Brian po¯·d zvonil.
A zvonil. A j· jsem zvonila, aû jsem se probrala. Zvonil tele-
fon.

ÑLucka?ì ¯ekl hlas.
ÑAno.ì
ÑNikol. Pamatujeö se na mÏ?ì
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ÑNikolko!ì zvolala jsem nadöenÏ a opravdu jsem se zarado-
vala. ÑNa tebe bych p¯eci nemohla zapomenout. To vol·ö ze
St·t˘?ì

ÑNe, jsem v Torontu na autobusovym n·draûÌ. A ñ nem·m
kde sp·t. Mohla bych u v·s?ì

Mrkla jsem na hodiny. Skoro deset.
ÑNaöi nejsou doma, ale maj se brzo vr·tit. J· nevÌm ñ Ty

fakt nem·ö kam jÌt?ì
PodÌvala jsem se z okna. Byla uû tma. Budou tu asi co nevi-

dÏt, kdyû je to garden party a zaËla ve Ëty¯i.
ÑNikol,ì ¯ekla jsem a vylezla z postele.
ÑSlyöÌm.ì
ÑDej mi ËÌslo budky, j· ti za chvÌli zavol·m. MusÌm se ze-

ptat naöich, aby se nelekli.ì
ÑM·ma se mnou nenÌ,ì ¯ekla Nikolka. ÑA mÏ se neleknou.

No ale dob¯e. Piö si.ì
Napsala jsem si to tuûkou na okraj Pippi DlouhÈ PunËochy

a ¯ekla jsem:
ÑUû to m·m. TeÔ zavÏsÌm a za moment brnknu znova. Ne-

uteË mi.ì
ÑNeboj,ì ¯ekla Nikolka.
ZavÏsila jsem.
A telefon zazvonil.
ÑLucinko,ì ozvala se mamka a mÏla trochu moc peËlivou

v˝slovnost. Nojo. To jsem si mohla myslet! Garden party
u Konvalinkov˝ch! ÑNeËekej na n·s. P¯ijedeme aû r·no. NÏco
malinko jsme vypili, a nechceme riskovat.ì Jako kdybych to
nepoznala. ÑLeûÌö? Jedla jsi nÏco?ì

ÑNeleûÌm. H·dej, mami, kdo k n·m jede.ì Samoz¯ejmÏ ûe
neuh·dla.

Pak uûasla:
ÑCoûe! Nikol? Kde se bere v TorontÏ?ì
ÑM˘ûe u n·s sp·t? Ona nem· kde.ì
ÑJaktoûe nem· kde?ì pravila p¯ÌsnÏ maminka.
ÑOna je tu sama.ì
ÑSama? To ji Marta pustila?ì
ÑJ· nevÌm, mami. Ona mi to ¯ekne, aû p¯ijede. M˘ûe?ì
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Mamka dlouho mlËela, ale nakonec ¯ekla:
ÑUstel jÌ v basementu a dej jÌ nÏco k jÌdlu. Jenom aù u n·s,

prosÌm tÏ, nÏco nevyvede. Zn·ö ji p¯ece!ì

Nikolka tu byla za chvÌli. Vypadala trochu ucouranÏ a oËi
mÏla vykulenÈ. Jinak se ale nezmÏnila. Teda ne moc, jenom asi
jako j·. Tenkr·t jsme byly dÏti, a to uû nejsme. Ale poznala
jsem ji hned.

A v jednom se nezmÏnila v˘bec. Byla, jako obvykle, cel·
pokecan·, rozcuchan· jak dr·tenÌk. Jen byla o nÏco vÏtöÌ a vrabËÌ
hnÌzdo na hlavÏ si kolem dokola obarvila na fialovo. Na sobÏ
mÏla natrûenou minisukni a triËko od ho¯Ëice. Ale mnÏ to ne-
vadilo. Bylo prima, ûe ji zas vidÌm.

ÑLucko,ì vyjela na mÏ hned ve dve¯Ìch. ÑMnÏ se stalo nÏco
straön˝ho!ì

ÑMy God!ì ¯ekla jsem anglicky, protoûe Ëesky jsem si ne-
vzpomnÏla. ÑCo to bylo, co se ti stalo?ì Hned jsem se v duchu
opravila, ûe se to Ëesky tak ne¯Ìk·.

A zatÌmco jsem jÌ mazala chleba m·slem a d·vala na nÏj, co
bylo v lednici, a ona ten sendviË slupla jak malinu a j· jÌ udÏla-
la jeötÏ jeden, vöechno mi ¯ekla.

Bylo to dÏsnÈ.
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KAPITOLA TÿETÕ

v nÌû detektiv Shumaker p¯esnÏ vykon·v· pokyny
svÈho klienta a dost·v· strach, ûe z toho bude malÈr

V t˝hle branûi se Ëek·, ûe ËlovÏk udÏl·, zaË dostane ñ nebo
taky jenom m· dostat ñ zaplacÌno. Najdou se klienti, kter˝ si
daj vysvÏtlit, ûe nÏkter˝ p¯·nÌ, co kdyû detektiv jedn· podle
nich, nepovedou k tÏm v˝sledkum, co kv˘li nim klient detekti-
va najal. ProstÏ rozumn˝ lidi: najmou si profesion·la a vöech-
no nechaj na nÏm.

NaneötÏstÌ John Smith k takovejm klientum nepat¯il. Byl to
nafoukanej trouba, na druh˝ stranÏ ovöem zazobanej a ne lako-
mej. Platil bez smlouv·nÌ a ötÏd¯e. Po t˝hle str·nce sem si na
nÏj nemoh stÏûovat. Obvykle si mÏ najÌmal kv˘li r˘znejm po-
dez¯enim ohlednÏ kleptoman˘ u nÏj ve fabrice a vÏtöinou sem
je vodkryl.

Jenomûe pak mu nÏkdo povÏdÏl, ûe cifröpiÛnstvim sem se
vûdycky neûivil, a tak mÏ povÏ¯il jinou vÏcÌ, v kter˝ jsem mÌ-
val velkou praxi za starejch dob. Jenomûe aby vöechno nechal
na mnÏ, to ho ani nenapadlo. älo o jeho hezouËkou manûelku
Marilyn.

Marilyn byla p¯Ìjemn·, vesel·, skvÏl· hospodyÚka, jako
vyst¯iûen· z nÏjak˝ho star˝ho hollywoodsk˝ho filmu z dob, co
takov˝ manûelky den co den Ëekaly na manûÌlka, bÌlou z·stÏr-
ku p¯es moc slibn˝ Úadra a s voÚavou veËe¯Ì na stole.

Va¯enÌ jÌ dokonce bavilo do t˝ mÌry, ûe vedla na conestog-
sk˝ koleji kulin·¯skej kurz, kam brala jenom Ú·kejch pÏt pro-
cent z·jemkyÚ a z·jemc˘ z toho davu, kterej se vûdycky hl·sil.
Ne ûe by to jako choù tov·rnÌka pot¯ebovala. Byla to prostÏ
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v·öeÚ. Mezi svejma ötudentama mÏla i p·r chÈf˘ z pÏtihvÏz-
diËkovejch restauracÌ v Kitcheneru a Waterloo a i z Toronta
a jednoho aû z Montrealu, kterej ani neumÏl anglicky, protoûe
to byl bona fide francouzskej kucha¯ importovanej z Pa¯Ìûe.

Zapot¯ebÌ to teda nemÏla, a nejenom kv˘li manûelovi. Po
neboûtÌku otci zdÏdila akcie tov·rny na suöen˝ mlÌko a na dÏt-
sk˝ konzervy: zboûÌ, kter˝ ölo na vodbyt jedna radost, ponÏvaË
to kupovaly vöelijak˝ prachat˝ dobroËinn˝ organizace na v˝-
voz do T¯etÌho svÏta, takûe se nestalo, ûe by nÏjakej kunËaft
z˘stal viset. Marilyninej pap· byl v tomhle tutov˝m businessu
hlavnim akcion·¯em.

Jak sem to vidÏl j·, Marilyn mÏla jedinou chybu, aspoÚ se
to tak zd·lo: byla o pÏknejch p·r let mladöÌ neû jejÌ dost ro-
tundnÌ a mrÚavej manûel. Kdyû öli po ulici, a to se vobyËejnÏ
vedli za ruce, vypadalo to na incest chlÌpn˝ho fotra s dceruö-
kou jako vobr·zek.

ée si takov· prachat·, pÏkn· a ¯ek bych inteligentnÌ ûensk·
vzala pidimuûe, kterej vypadal jak zakrslej Hitler a û·rlil jak
Othello, bylo jedno z tÏch tajemstvÌ p¯Ìrody. Jednou sem vidÏl
francouzskej film Kr·ska a zvÌ¯e, s titulkama. J· bych tu dvoji-
ci p¯emenoval: Kr·ska a v˘l.

Ach jo. Jednou, dyû zrovna nebyly û·dn˝ köefty, vzpome-
nul sem si, jak sem se na zaË·tku sv˝ kariÈry vidÏl coby ont·-
rijskej Phil Marlowe. Pak mÏ napadlo, kolik sem vlastnÏ za
tÏch dvacet let v branûi vy¯eöil vraûd, a bylo to jednoduch .̋
Jednu.

ÑVy¯eöenÌì se tomu ani nedalo ¯Ìct.
MÏl sem tehd· infraËervenou kamerou po¯Ìdit skrz stropnÌ

vokno snÌmky milenc˘, nÏjak˝ho Victora Garfielda a Gene-
vievy Fosterov ,̋ samoz¯ejmÏ vobou ¯·dnÏ voddanejch s jinej-
ma partnerama. Manûel Fosterov ,̋ jistej Bruce Foster, na mÏ
hodlal Ëekat v baru hotelu Howard Johnson v Kitcheneru a snÌm-
ky, kter˝ bych mu byl dodal, mÏly mu poslouûit k rozvodu. Byl
to û·rlivec vöech û·rlivc˘ futr·l, dokud mÏ nenajal m˘j dneönÌ
klient John Smith.

Do jeho p¯Ìpadu sem se zamot·val ËÌm d·l vÌc, a jak sem na
laviËce v parËÌku naproti jeho rezidenci Ëekal, aû p¯ijede bu-
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doucÌ milenec jeho manûelky, mÏl sem silnej pocit, ûe bych
z tohohle köeftu mÏl vycouvat, dokud je Ëas. Milenec se meno-
val Patrick Bender, vyr·bÏl koleËkov˝ ûidle pro kriply a byl to,
jak jinak, taky ûen·Ë.

Tenkr·t ten Foster to v baru hotelu Howard Johnson nemoh
vydrûet, nepoËkal, aû mu telefonem vozn·mim, ûe m·m, co
pot¯ebuje, zvrh do sebe poslednÌ asi z öesti koktejl˘ a vyrazil
domu. Doma si tiöe vodemknul, zul si boty, po öpiËk·ch doöel
ke dve¯im loûnice, dal na nÏ ucho a uslyöel vrz·nÌ postele. No
prostÏ vlÌt do loûnice zrovna ve chvÌli, kdy mnÏ se poved snÌ-
meËek jak dÏlanej pro rozvodov˝ ¯ÌzenÌ. J· se chtÏl eötÏ za-
sichrovat druhym z·bÏrem, znova sem v hled·Ëku zavost¯il na
manûelskou postel, a pr·vÏ dyû sem zm·Ëk spouöù podruh ,̋
skoËil muj klient na tu postel s tasenym loveckym noûem
a Garfielda zapÌch.

Nazmar moje fotky nep¯iöly, jenom mÌsto u rozvodov˝ho ¯Ì-
zenÌ je prokur·tor p¯edloûil jako corpus delicti vraûdy ze û·rli-
vosti. Musel sem tam jako korunnÌ svÏdek, samoz¯ejmÏ krajnÏ
nerad, protoûe svÏdËit proti vlastnÌmu klientovi ËlovÏku nep¯id·
na renomÈ. Na druh˝ stranÏ sem nemÏl na vybranou, jinak bych
p¯iöel vo licenci. Byl bych svou ˙Ëast na tom malÈru moûn·
i zatajil, jenûe blbec Foster s·m zavolal policajty, p¯iznal se na
mÌstÏ k mordu a k hrub˝mu nakl·d·nÌ s manûelkou a na stanici
policajtum vylÌËil, jak mÏ najal, abych mu tu nevÏru zvÏËnil stro-
pnim voknem v loûnici. To vokno si p¯ed lety po¯Ìdil na zak·z-
ku, aby to s manûelkou mohli dÏlat zalit˝ mÏsÌËnim svÏtlem. To
bylo jejich manûelstvÌ eötÏ v romantick˝ f·zi.

Tak sem se zasichrovat musel. Fotky byly svym zp˘sobem
muj majströtyk: jedna nezvratnej d˘kaz nevÏry, druh· nezvrat-
nej d˘kaz vraûdy. Ovöem vzhledem k tomu, jak vÏc dopadla,
radöi sem se s nima jinejm klientum nechlubil.

Foster, chud·k, mi nezaplatil: z kapesn˝ho v krimin·le ne-
moh, tak sem se vobr·til na jeho manûelku: ta mÏ, za pouûitÌ
fyzick˝ho n·silÌ, vyhodila a soudce mi za corpus delicti jenom
podÏkoval. Protoûe se po vrahovi nemuselo p·trat, nikdo ne-
vypsal vodmÏnu, a j· suöil hubu. To podÏkov·nÌ mi ani nedali
pÌsemnÏ, abych si ho moh povÏsit v kancel·¯i.
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K t˝hle divn˝ afÈ¯e doölo d·vno p¯ed tim, neû v KanadÏ
vodhlasovali blb˝ z·kony, ûe k rozvodu nejsou û·dn˝ takov˝
d˘kazy uû zapot¯ebÌ, a tim zatracenÏ poökodili muj business.
Musel sem se p¯eorientovat na ileg·lnÌ imigranty, na rozmaz-
len˝ dÏti uprchl˝ z domova, na finanËnÌ machle, defraudace,
malverzace a r˘zn˝ jin˝ podvody, v Ëemû sem sice taky zÌskal
sluönou praxi, jenûe jako z udÏl·nÌ, aËkoliv ölo vo prachy, û·d-
nej muj p¯Ìpad neved k vraûdÏ, a p¯itom v tomhle oboru vraûda
neni nic zvl·ötnÌho.

Takûe sem uvÌtal, dyû se na mÏ vobr·til John Smith se û·-
dostÌ vo ömÌrov·nÌ jeho p¯Ìrodou ötÏd¯e vobda¯en˝ paniËky.
Ne proto, ûe bych doufal, ûe budu mÌt na kontÏ dalöÌ vraûdu,
a starej pocit, ûe ze mÏ bude ont·rijskej Phil Marlowe, se pro-
budÌ z limbu. SpÌö to byla, po vöech tÏch ileg·lech, zdrogova-
nejch dÏtiËk·ch, defraudantech a pradlenk·ch öpinavejch pe-
nÏz, vosvÏûujÌcÌ zmÏna.

Na Smith˘v pokyn sem zaËal ömÌrov·nim dvou z tÏch chÈ-
f˘, jednoho z hotelu Radisson v Kitcheneru, druh˝ho z Royal
Yorku v Torontu. Nevedlo to k niËemu; voba to byli studenti uû
dost vobstaroûnÌ, a sotva Marilynka rozpustila t¯Ìdu, nasedli
do aut a byli v tahu.

P¯esto sem Marilyn ömÌroval skoro dva mÏsÌce. VÏtöinou
sem sedÏl na laviËce za ûivym plotem, vodkud byl vejhled na
Smithovu vilu za Guelphem, a z nÌ na mÏ za k¯ovim vidÏt ne-
bylo. HospodyÚka Marilyn vyv·¯ela vobÏd pro invalidnÌho
dÏdeËka a pak hned zaËla vyv·¯et veËe¯i pro manûela. Na nÌ si
d·vala z·leûet, takûe jÌ trvala nÏkdy aû pÏt hodin. Kaûdej dru-
hej den öli spolu do kina nebo na nÏjakej koncert a pak rovnou
dom˘. Byla to pohodln· sluûba. Jenom dvakr·t tejdnÏ, v ˙ter˝
dyû jela Marilyn nakupovat, vst·val sem z laviËky a p¯ilepil
sem se jÌ na cadillac. Nic. Nakoupila, s nikym nepromluvila
slova kromÏ nÏkolika hellou p¯Ìtelkynim a ötudentk·m, nalo-
ûila n·kup s pomocÌ poskoka z kr·mu do auta a honem domu,
do kuchynÏ ñ prostÏ Hollywood. Bejvalej. é·dn˝ rande, nic.
A pr·vÏ tak ve Ëtvrtek, to jezdila d·t se navondulovat a vod-
tamtud nejkratöÌ cestou domu. ZaËÌnal sem se vob·vat, ûe Smith
se uklidnÌ, a j· vo ten prima dûob p¯Ìdu.
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Pak se na mÏ usm·lo ötÏstÌ. Nebylo mi jasn ,̋ Ëemu to p¯i-
ËÌst, jestli si Marilyn vöimla, ûe ji ömÌruju, pochopila, voË de,
a na manûÌlka se naötvala, anebo jestli vopravdu podlehla öar-
mu Patricka Bendera, nevim. Fakt je, ûe po dvou mÏsÌcÌch nega-
tivnÌch hl·öenÌ moh sem koneËnÏ sv˝ho klienta uspokojit.

Klient mi zavolal, manûelka mu prej sdÏlila, ûe na doporu-
ËenÌ p¯ÌtelkynÏ mÏnÌ kade¯nÌka a jemu ûe je to podez¯el .̋ Jemu
bylo podez¯el˝ vöechno, ale tentokr·t se trefil.

Marilyn vyjela jako vobvykle na n·kup, jenomûe nebylo
˙ter˝ ani p·tek, ale st¯eda. Jel sem za nÌ, vona za chvilku p¯i-
brala nÏjakou ûenskou z domu u silnice a pokraËovaly ne do
guelphsk˝ho centra, ale do Toronta! Zaparkovaly na rohu St.
Clair a Yonge p¯ed nÏjakym salÛnem kr·sy U hrabÏnky, ne p¯ed
Kr·snejma kuËerama jako vobvykle. SmrdÏly tam asi hodinu,
a dyû se zas vobjevily, zapadla ta druh· hned vedle do delikate-
su a Marilynka popojela kousek d·l p¯ed dost voöuntÏlej bar
Mick E. Finn a hr dovnit .̄

Tam na ni Ëekal Bender. PosedÏli, Marilyn vypila jednu Pink
Lady a po¯·d koukala na hodiny, Bender do nÌ huËel a stih do
sebe nalejt dva manhattany bez ledu a j· taky. Pak se rozlouËili
polibkem ñ totiû Bender polÌbil Marilynce ruku a vona se snad
zapej¯ila, aspoÚ to tak vypadalo. Venku popojela ten kousek
zp·tky a eötÏ vo kus d·l, veöla do kafÌrny ä·lek navÌc a j· se
v autÏ nudil skoro hodinu, neû se koneËnÏ uk·zaly, naloûily
n·kup t˝ druh˝ ûensk˝ do kufru a rozjely se na pln˝ pecky
zp·tky do Guelphu. Kamar·dka vystoupila p¯ed domem
u silnice a j· jel za Marilyn aû k jejich vile za mÏstem a pak
rovnou k Smithovi do podniku.

PoprvnÏ sem moh vyk·zat v˝sledek a taky eötÏ jinou ˙tratu
neû jenom za benzin. Smith se rozradostnil, zaplatil ˙Ëet za
dva manhattany, ani nemrk, a prones mi p¯edn·öku na tÈma
sv˝ho nosu, kterou sem vyslechnul uû nÏkolikr·t. MÏl nos na
nevÏru a teÔ se mu ten Ëuch koneËnÏ potvrdil.

Za tejden se p¯edn·öka vopakovala, protoûe Marilynka se
opÏt scukla s Benderem u Mick E. Finna a j· dostal k ˙Ëtu za
˙tratu eötÏ bonus. MÏl sem zase dojem, ûe Smith m· ze z·let˘
sv˝ choti radost. Moûn· byl ˙chyl zvl·ötnÌho druhu: pot¯ebo-
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val parohy, aby se moh sexu·lnÏ ukojit. Dneska se vöema tÏma
sexu·lnÌma zvl·ötnostma, co se vytrubujou v televizi, ËlovÏk
nevÌ.

Pak to zaËalo vypadat vyloûenÏ slibnÏ. Moh sem p¯edloûit
k proplacenÌ eötÏ dvakr·t dva manhattany, naËeû Smith pojal
ten blbej pl·n.

MÏl sem mu ho na fleku rozmluvit. Ale dyû mi zaËal nadöe-
nÏ vysvÏtlovat, jak Marilyn p¯istihne v k˝ûenym flagranti, ve
mnÏ se proti zdrav˝mu rozumu vzedmula ta uû m·lem zapo-
menut· nadÏje, ûe se p¯ece jen doûiju nov˝ vraûdy. Tentokr·t
bez focenÌ, ale zato s pachatelem, kter˝ho usvÏdËim, protoûe
Smith najde Marilynku uû voddÏlanou, ale jak je zbabÏlec,
policajt˘m nezavol·.

A jak sem se zasnil, zaËal sem, j· blbec, fantazÌrovat. Vraû-
da Maril˝ny Smithov˝ povede k druh ,̋ jako v chandlerovk·ch.
Podez¯enÌ z t˝ druh˝ vraûdy padne na m˝ho klienta, kterej po
n·lezu mrtvoly sv˝ milovan˝ uteËe a bude nezvÏstnej. Jenom-
ûe j· skuteËn˝ho vraha dostanu, dok·ûu, ûe Marilynku zamor-
doval, proË, to se uvidÌ, moûn· to bude jeden z tÏch chÈf˘,
kterej nÏkoho nechtÏ votr·vil MarilynËinym receptem z toho
jejÌho kuchtick˝ho kurzu, a sv˝ho klienta zprostim podez¯enÌ
i z t˝ druh˝ vraûdy, kdo sp·chal tu, se taky uvidÌ, a tak d·le.

ProstÏ sem blbnul, jako dybych psal detektivku, ovöem jen
v duchu. Smith hodlal blbnout ve skuteËnosti.

MÏl sem mu to jednoduöe rozmluvit, ale jednak n·ö z·kaz-
nÌk je n·ö p·n, jednak co bych mu to rozmlouval, dyû se mi
s nÌm naskytla öance aspoÚ na chvilku bejt v duchu zase tim,
co Ñkr·ËÌ tÏmahle hanebnejma ulicemaì jiûnÌho Ontaria Ña nem·
ani öpinav˝ ruce, ani strachì.

Pl·n to byl prostÏ jak z detektivky, jenomûe ne z Chandlero-
v .̋ Smith manûelce vohl·sÌ, ûe vodjÌûdÌ na dva dny do Toronta
na t¯ÌdnÌ sch˘zku sv˝ho roËnÌku po dvaceti letech. Ta se m·
v TorontÏ vopravdu konat, takûe Marilyn si to m˘ûe klidnÏ vo-
vÏ¯it. Smith vodjede r·no, mÌsto do Toronta si to namÌ¯Ì do
motelu Pine Grove na Guelph Line, kudy se d· jet do Toronta
z jihu, a tam se ubytuje pod mÈnem John Ingraham. Sotva vy-
padne z domu, j· se usadim v parËÌku naproti jejich rodinn˝mu
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sÌdlu, vodkud je vidÏt na p¯Ìjezdovou cestu k bar·ku, a budu
Ëekat, aû se vobjevÌ Bender˘v jagu·r kabriolet. Jakmile se to
stane, zavol·m z budky v rohu parËÌku Smithovi-Ingrahamovi
do motelu, ten nastartuje a p¯ekvapÌ manûelku ve vytouûenym
sexu·lnÌm aktu s cizÌm ûen·Ëem.

Na mou vot·zku, co se stane pak, kterou sem vyslovil ve
vzpomÌnce na d·vnej p¯Ìpad vraûdy Victora Garfielda, mÏ Smith
ujistil, ûe nic. Jenom manûelce Ñvmete nevÏru do tv·¯eì. Pro-
jevil sem obavu, jestli to skonËÌ pouhym ÑvmetnutÌm do tv·-
¯eì, ale Smith mÏ ujistil, ûe neni bl·zen, aby na manûelËinou
nevÏru eötÏ doplatil. Situace, kterou mu pom˘ûu p¯ipravit, mu
prostÏ poskytne d˘kaz, ûe neû·rlil nadarmo. Ve mnÏ to utvrdi-
lo p¯esvÏdËenÌ, ûe Smith je ˙chyl vojedinÏl˝ sorty.

Zkr·tka a dob¯e, mÏl sem mu to rozmluvit a p¯esvÏdËit ho,
aby se spokojil s mou filmovou kamerou, kterou bych na vos-
miËku jistÏ dok·zal natoËit p¯Ìchod i vodchod Patricka Bende-
ra, a jestli votev¯ou vokno, ponÏvaË p¯edpovÏÔ poËasÌ je na
mimo¯·dn˝ horko, moh bych mu moûn· i haselbladem po¯Ìdit
viditelnou satisfakci. Snad by mu to pomohlo k vorgazmu. To
bych mu samoz¯ejmÏ ne¯ek.

Jo, mÏl sem mu to rozmluvit, ale nerozmluvil. MÌsto toho
sem v dohodnutou hodinu zased s lulkou, kterou nikdy nekou-
¯im, a s rom·nem v tvrd˝ vazbÏ, aËkoliv Ëtu nanejvejö thrillery
v pejprbeku, na laviËku za k¯ovim, krytou zrakum moûn˝ho
pozorovatele ze Smithov˝ho domu.

SedÏl sem asi t¯i hodiny s kr·tkou p¯est·vkou, kdy sem si
byl ulevit na z·chodek, jak˝ spr·va mÏstskejch park˘ vöude
nastavÏla, a pomalu mÏ marlowovsk˝ fantazÌrov·nÌ zaËalo
vopouötÏt. Po chvÌli sem mÏl pocit, ûe i Smithov˝ podez¯enÌ
a sloûit˝ pl·ny sou, spÌö neû skuteËnost, taky jen fantazÌrov·nÌ,
jedinÏ trochu jin˝ho druhu. A j· tu budu d¯epÏt celej den ñ
zaplaù p·mbu za mÏstskou spr·vu. Se vztekem sem si vzpo-
mnÏl, ûe nem·me domluven ,̋ co m·m udÏlat, dyû se do sou-
mraku Bender nedostavÌ. M·m d·l d¯epÏt vo hladu na laviËce?
Smithova jistota, ûe Bender tu bude cobydup, jen co kocour
vyt·hne paty z domu, mÏ infikovala, a j· si s sebou nevzal ani
sendviË.
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Anebo se na Ëek·nÌ po z·padu slunce vykaölat? VodejÌt do
hospody, pak se p¯ÌpadnÏ vr·tit, a jestli se u Smith˘ bude svÌtit,
vyfotit to voknem? Pokud bude coÖ

No, d¯epÏl sem na t˝ laviËce celej den. Jak sem tak pomalu
a po¯·d rychlejc dost·val vztek, rozhod jsem se zajÌt do hospo-
dy jeden blok d·l. Tam sem si dal club sendviË a jeden, pak
druhej manhattan, vztek mÏ p¯eöel a dostavily se v˝Ëitky, ûe
bych mÏl jako profesion·l sedÏt, t¯eba vo hladu, na t˝ laviËce.
Takûe p¯ed vosmou sem se zved, zaplatil, a öel se usadit s ro-
m·nem na laviËku. Uû se smr·kalo, zasnil sem se, a najednou
zahnul k hlavnÌmu vchodu do Smithovic vily Ëervenej kabrio-
let a z nÏj k¯epce vyskoËil Bender. Neû bys ¯ek övec, dve¯e se
votev¯ely a Bender zapad dovnit .̄

Za vte¯inu sem byl u budky. VytoËil sem ËÌslo motelu Pine
Grove a podÌval sem se na hodinky. Za deset minut vosum.
Bender je dochvilnej.

ÑMotel Pine Grove,ì ozval se v telefonu chraplavej hlas,
podle jak˝ho se pozn· alkoholÌk.

M·lem sem se p¯e¯ek:
ÑPana S ñ Ingrahama.ì
AlkoholÌk chvÌli hledal v knize host˘, pak:
Ñé·dnej Es Ingraham tady neni. R·no se tu ubytoval Ú·kej

John Ingraham z Windsoru.ì
ÑTo je von. Vypadlo mi jeho k¯estnÌ mÈno. John Ingraham.ì
RecepËnÌ n·s p¯epnul a vozval se Smith-Ingraham:
ÑTady Smith.ì
V duchu sem se uöklÌbnul a ¯ek sem:
ÑPardon! J· chtÏl pana Ingrahama.ì
ÑShumaker?ì
ÑAno. Jak ñì
ÑJ· jsem Ingraham. Tak co?ì
ÑMyöi majÌ prÈ,ì pravil sem. To sem mÏl na¯Ìzen .̋ Smith

nalÈhal na mluvenÌ v kÛdech.
ÑJedu!ì zvolal Ingraham a pr·sknul telefonem.
Doloudal sem se k laviËce. Tady mi vlastnÏ öichta konËila,

ale byl sem zvÏdav, jak dopadne to ÑvmetnutÌ do tv·¯eì. Usadil
sem se a kouknul sem znova na hodinky. Za deset minut se to
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d· stihnout kr·snÏ, Ingrahama bude navÌc poh·nÏt û·rlivost,
bude tu hned.

PohodlnÏ sem se vop¯el vo zadnÌ tr·m laviËky a zap·lil sem
si zatim nepouûitou lulku. VlastnÏ je to docela dobr˝ kou¯enÌ.
Asi nech·m cigaret. Zasnil sem se ñ ty marlowovsk˝ snyÖ

Z nich mÏ vytrhnul Bender, kterej se najednou vy¯Ìtil ze
Smithovic vily, hopsnul p¯es zav¯en˝ dvÌ¯ka do sv˝ho kabrio-
letu a ze dve¯Ì mu eötÏ zam·vala ûensk· ruËka.

VyskoËil sem, ûe pobÏûim zaûhavit dr·t Smithovi, jenomûe
v tom momentÏ se v mym zornym poli vobjevil Smith˘v bÈûo-
vej de soto. Pokusil sem se na Smithe zam·vat, von ale z¯ejmÏ
uvidÏl Bender˘v jagu·r, moûn· ve votev¯enym voze Bendera
i poznal, a mÏ buÔ ignoroval, nebo mÏl voËi jen pro milence
sv˝ Maril˝ny. Prudce p¯ibrzdil, votoËil se do ˙Ëka a vy¯Ìtil se
za kabrioletem.

ZatracenÏ!
Kles sem na laviËku. Voba vozy zmizely za rohem.
M·m jet za nima?
FantazÌrov·nÌ mÏ p¯eölo.
Drû se, öevËe, sv˝ho kopyta. Smith si mÏ najal, abych mu

dal echo, ûe myöi maj prÈ. To sem uËinil, a povinnost, za kte-
rou mÏ platÌ, teda skonËila.

Co se bude dÌt na silnici, sem si radöi nep¯edstavoval. Uû
jednou, p¯ed lety, sem se z prekÈrnÌ situace vykroutil, dokonce
s pochvalou. Podruh˝ mi ta ruleta vyjÌt nemusÌ.

Jel sem domu, v z·dech mizernej pocit, ûe z toho ÑvmetnutÌ
do tv·¯eì na silnici bude pÏknej pr˘övih.
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KAPITOLA »TVRT¡

v nÌû je Helena Westmacottov· svÏdkem zajÌmavÈ
ud·losti v motelu Pine Grove

Parties u Konvalink˘ jsou pokaûdÈ z·ûitek. Odjakûiva byly.
Uû v dob·ch naöich zaË·tk˘, kdy jeötÏ nikdo nemÏl nic, jen
starosti jak se uchytit, u Konvalink˘ bylo vûdycky veselo. Hlav-
nÌ z·sluha za to pat¯ila Mimi. MÏla r·da lidi a r·da je d·vala
dohromady. ÑJe dob¯e o sobÏ vÏdÏt,ì ¯Ìkala. ÑKaûd˝ uû m· nÏ-
jakou zkuöenost, kaûd˝ nÏco vÌ nebo umÌ a m˘ûeme si vöelijak
pom·hat, ne?ì Kdyû se objevil nÏjak˝ novÏ p¯ÌchozÌ, mohl se
spolehnout, ûe ho Mimi pozve.

Bydleli jsme tehdy por˘znu, ponejvÌce v najat˝ch bytech ve
vÏû·cÌch, kterÈ kromÏ plaveck˝ch bazÈn˘ mÌvaly taky spole-
Ëenskou mÌstnost, a ta se dala pronajmout pro svatbu, banket
nebo sch˘zi. Na pron·jem jsme se skl·dali a k pohoötÏnÌ kaû-
d˝ p¯inesl, co mohl. ZpÌvalo se, hr·lo na kytary, nÏkdy i tanËi-
lo a st¯ÌdmÏ pilo. VÏtöinou pivo, na draûöÌ alkohol skoro ni-
kdo nemÏl. Mimi tomu ¯Ìkala ÑterapeutickÈ mejdanyì, a to
docela trefnÏ. Kaûd˝ se pot¯eboval obËas odreagovat a b˝t mezi
sv˝mi.

To byla prvnÌ f·ze naöÌ emigrace. V druhÈ jsme si zaËali
kupovat auta a ve t¯etÌ domky. TerapeutickÈ veËÌrky se stÏho-
valy do lepöÌho. NejlepöÌ podmÌnky pro takovÈ mejdany byly
u Konvalink˘. Mimi byla brzo v˝¯eËn· i v angliËtinÏ, uchytila
se jako realitnÌ agentka, a tak pro ni nebyl problÈm najÌt pro
rodinu velk˝ d˘m blÌzko Guelphu, kter˝ se dal snadno zvele-
bit. MÏl i velkou zahradu, kde v lÈtÏ Mimi po¯·dala garden
parties.
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P¯i zvelebov·nÌ sklepa, kde p˘vodnÌ majitel pÏstoval ûam-
piÛny, mysleli manûelÈ Konvalinkovi rovnÏû na spoleËensk˝
ûivot ËeskÈ komunity, a to v zimÏ. UËinili z p˘vodnÏ nel·kavÈ
mÌstnosti vlastnÌma rukama mal˝ z·zrak. Ohodili zdi, vyce-
mentovali podlahu, pokryli ji kobercem a zan·bytkovali salÛn
star˝mi venkovsk˝mi stoly a lavicemi, jeû za nepatrn˝ penÌz
skupov·vali od farm·¯˘ v okolÌ. Dvakr·t t¯ikr·t do roka se tu
oslavovaly narozeniny, k¯tiny, svatby a jinÈ ˙spÏchy.

Tentokr·t jsme se sjeli na oslavu Radegastov˝ch Ëty¯ic·-
t˝ch narozenin a souËasnÏ jeho jmenov·nÌ princip·lem z·kladnÌ
ökoly v St. Jacobs, p¯ÌmÏstÌ Kitcheneru. Radegast, nynÌ Rod-
ney, byl absolvent pedagogickÈ fakulty UK a zde uËil zemÏpis
a francouzötinu, coû bylo trochu absurdnÌ, neboù francouzsky
mluvil asi jako sudeù·k Ëesky. Ovöem v naöÌ teoreticky bilin-
gvnÌ zemi byla v Ontariu na st¯ednÌ ökole francouzötina povin-
n· jen jeden semestr, takûe dÏti si z druhÈho ofici·lnÌho jazyka
Kanady odn·öely do ûivota slova bon jour, merci a merde.

S oslavou bylo tentokr·t spojeno i uvÌt·nÌ Radegastovy
maminky, kter· ned·vno p¯ijela z »ech na n·vötÏvu. Op·san·
z·stÏrou Ëinila se v kuchyni, jako by tu byla odjakûiva.

Nalila jsem si bourbon a vyöla jsem za Mimi do zahrady.
Byla uû trochu rozja¯en·. Mimi je ale rozja¯en·, i kdyû nepije.
Nikdy, ani v nejist˝ch dob·ch zaË·tk˘, jsem ji neslyöela bÏdo-
vat. R·da se smÏje, a kdyû si d· skleniËku, smÏje se jeötÏ radöi.
çukly jsme si.

ÑNa dorost,ì mrkla smÏrem k z·honu maceöek, kde st·l,
ponÏkud rozpaËitÏ, pohledn˝ mladÌk. ÑTo je Petr Jan˘. P¯ijde
ta û·ba?ì

ÑJede s Kulhavejma, asi tu budou kaûdou chvÌli.ì
ÑTakûe aù se dobr· vÏc zda¯Ì!ì Mimi zvedla sklenici a ùukly

jsme si znova.
To byla cel· ona ñ musela lidi kuplovat. Petr Jan˘ p¯iöel do

Kanady ned·vno, utekl ze z·jezdu do Jugosl·vie a tady se za-
tÌm moc neorientoval. Povol·nÌm instalatÈr, pl·noval, ûe si
za¯ÌdÌ vlastnÌ firmu, ale na to, aby si mohl udÏlat licenci, mu
angliËtina zatÌm nestaËila. Tak ho Mimi dala dohromady s ko-
munitou. Rozhl·sila po zn·m˝ch, ûe je tady öikovn˝ mlad˝
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kluk, kter˝ umÌ vöecko spravit, a Petr tedy spravoval lidem po
bar·cÌch, co spravit pot¯ebovalo, a veËer chodil do bezplat-
n˝ch kurz˘ naöeho ofici·lnÌho jazyka.

ÑPoÔ k n·m, Pet¯e! Co ti m·m nalejt?ì
P¯isedl k n·m dvÏma a v tu chvÌli, jako by dostala ûihadlo,

uû vedle nÏj sedÏla Helena Westmacottov·. Tu jsem zrovna
v l·sce nemÏla. Od tÈ doby, co jsem se s nÌ sezn·mila na barbe-
que u naöich kanadsk˝ch soused˘ Patricka a Bernice Bendero-
v˝ch, si na ni d·v·m pozor. Ne ûe bych mÏla d˘vod û·rlit, ale
ËlovÏk nikdy nevÌ.

U Bender˘ se tenkr·t chovala dost provokativnÏ, a to pro-
sÌm v p¯Ìtomnosti svÈho muûe a Patrickovy Bernice. Westma-
cott, star˝ paroh·Ë s vyûehlen˝m obliËejem a snadno rozpo-
znateln˝m p¯ÌËeskem na lysÈm temeni, byl patrnÏ i slab˝ na
zrak. MnÏ ale staËilo dÌvat se a vidÏt. Jak jÌ Patrick zapaluje
cigaretu, jak na nÏj Helena dÏl· oËi p¯es okraj sklenice, jak
ji on svlÌk· pohledem, kdyû se zvedne a jde si pro nÏco do au-
ta, aby p¯edvedla hezkÈ nohy a mohla kroutit zadkem. A to
jsem se ani nemusela sh˝bat pod st˘l, abych vÏdÏla, ûe se jed-
na ta hezk· noûka ot¯e tu a tam o Patrickovo koleno, kterÈ
neuh˝b·.

Po cestÏ dom˘ jsem ¯ekla:
ÑTony, ti dva spolu nÏco majÌ.ì
ÑProsÌm tÏ!ì ¯ekl mi m˘j nevinn˝ manûel. ÑTy vöude vidÌö

Ëerty na zdi!ì
ÑUvidÌme oba,ì ¯ekla jsem tenkr·t, a vidÏli jsme. Kdyû je

Bernice jednou koneËnÏ p¯istihla v objetÌ na p¯ÌjezdovÈ cestÏ
ke gar·ûi, kam öla neËekanÏ zastavit kropicÌ hadici, ¯ekla jsem
jÌ, co jsem uû d·vno vÏdÏla.

»ekala jsem, jakou jÌ nepovÌm novinu, ale to jsem se splet-
la.

ÑMyslÌte, panÌ Lomnick·, ûe jsem slep·?ì ot·zala se s ironiÌ
v hlase.

No nic. TeÔ jsem byla svÏdkem stejnÈ hry jako tehdy u Ben-
der˘, jenomûe objekt byl jin .̋ VidÏla jsem, jak Helena dÏl·
p¯es okraj sklenice oËi na Petra Jan˘, jak si od nÏj p˘jËuje za-
palovaË, aËkoli m· sv˘j, a tak d·le. Technika, ¯ekla bych, dost
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nevynalÈzav·, kter· ale obvykle zabere. Na nÏkoho. Zd·lo se,
ûe i Petr se chytÌ, jenûe slibn˝ zaË·tek p¯eruöil p¯Ìjezd Kulha-
v˝ch a s nimi oËek·van· dÌvka zajÌmavÈho jmÈna.

ÑJana Petr˘,ì p¯edstavila ji Milena Petrovi.
ÑPetr Jan˘,ì ¯ekl Petr a zazubil se. TotÈû uËinila Jana a p¯i-

sedla si k n·m. Byla to pÏkn· holka, o hodnÏ mladöÌ neû my
starousedlÌci a pusa jÌ dob¯e jela. Se ökodolibou radostÌ jsem
pozorovala, jak Petr najednou rozvazuje a jak Helenina öance
rychle mizÌ. Kdyû nÏkdo spustil muziku z gramofonu, Petr
vyzval Janu a odeöli tancovat.

ÑTak vida,ì pravila Mimi spokojenÏ. ÑA je to.ì Sebrala l·-
hev a nalila mi dalöÌho bourbona. ÑZapijem to, ne?ì a otoËila
se s lahvÌ k HelenÏ.

ÑMnÏ ne, Mimi, prosÌm tÏ,ì Helena p¯ikryla sklenici dlanÌ.
ÑNa mÏ je to moc siln ,̋ì prohl·sila pokrytecky. ÑMy jsme p¯i-
vezli öampus.ì

PodÌvala se ke stolu, kde st·ly lahve vÏnovanÈ hostiteli
i p¯inesenÈ hosty. Bylo jich poûehnanÏ. Ale û·dn˝ öampus jsem
tam nevidÏla.

ÑNojo!ì Helena se praötila dlanÌ do Ëela. ÑJ· ho nechala v autÏ
p¯ed motelem!ì A vyskoËila a zapadla do domu, protoûe ze
zahrady nevedla û·dn· branka.

Motel byl m·lem za rohem. Kousek do str·nÏ a p¯es okresnÌ
silniËku. Neû jsme s Mimi staËily dopÌt drinky ñ j· uû druh ,̋
a to party sotva zaËala ñ, byla Helena zp·tky. L·hev, kterou
p¯inesla, byla kr·snÏ modr· a velik·. AspoÚ litr a p˘l. AspoÚ
dvÏ stovky.

Druh˝ bourbon mi uû trochu, zatÌm p¯ÌjemnÏ, stoupl do hla-
vy. Mimi mrkla na mou pr·zdnou sklenici a pohotovÏ mi nalila
t¯etÌ.

ÑUû bych nemÏla, Mimi. VeËer musÌm ¯Ìdit.ì
Ñ¡le,ì m·vla rukou. ÑJe teprve p˘l p·t .̋ Do veËera vyst¯Ìz-

livÌö.ì
Podlehla jsem tÈ naprosto faleönÈ iluzi a Mimi se brzy zno-

vu chopila l·hve s bourbonem. Radegast vybalil kytaru a zaËal
brnkat, p¯ipojil se k nÏmu Libor Kaöpar, Radegast jeötÏ chvÌli
brnkal d·l s Liborem a pak toho nechal a dal se do zpÏvu.
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Libor hr·l totiû jako koncertnÌ mistr. Byl profesion·lnÌ pia-
nista a ûivil se i tady muzikou. Na soukromÈ hudebnÌ ökole
panÌ McCollinsovÈ uËil klavÌr a d·val soukromÈ hodiny na
kytaru. Na piano uËil taky naöi Lucku.

TeÔ na kyta¯e spustil pÌsniËky z öedes·t˝ch let, kterÈ jsme
vöichni znali a milovali a jeû pat¯ily k reperto·ru naöich tera-
peutick˝ch mejdan˘ uû deset let.

Helena vstala a odnesla svÈ öampaÚskÈ vychladit do kuchy-
nÏ. äla jsem za nÌ, abych se na tu l·hev podÌvala jeötÏ jednou.
Helena ji otÌrala z prachu brË·lovÏ zelen˝m kleenexem. Na-
padlo mi, ûe aû se flaöka vypije, mohla by se hodit naöÌ Lucin-
ce. SvÌtila n·dhernou mod¯Ì a pestrobarevnou vinÏtou a byla
by z nÌ kr·sn· lampa pro ökolnÌ bazar. é·ci totiû dostali za ̇ kol
kaûd˝ vyrobit nÏco, co by se dalo prodat ve prospÏch ökolnÌho
basketbalovÈho t˝mu.

V kuchyni st·la maminka Konvalinkov· u plotny a va¯ila
s Mimi dröùkovou polÌvku. U nohou jÌ sedÏla naöe Billinka
a hypnotizovala ji. Inu, kde je jÌdlo, tam je n·ö pes a Ëek·, co
upadne.

ÑTak si, panÌ Anko, po¯·d l·mu hlavu, co jsem to mÏla
z Prahy vy¯Ìdit. Ale kdybyste mÏ zabila, tak si nevzpomenu od
koho, komu a co to bylo. To je co? Uk·zkov· sklerÛza. A bylo
to nÏco moc d˘leûit˝ho!ì

ÑNesmÌte na to moc myslet, panÌ Konvalinkov·. Podle Freu-
da vyplujÌ v pamÏti zapomenutÈ vÏci samy od sebe, kdyû si
s nimi p¯estaneme l·mat hlavu.ì

Na zdi zadrnËel telefon.
ÑVem to, Mimi, prosÌm tÏ. J· bych stejnÏ nerozumÏla.ì
Mimi zvedla telefon, poslouchala a potom zavolala:
ÑLibore! Pro tebe!ì
Libor od nÌ vzal telefon, poslouchal, ¯ekl: ÑV˝bornÏ!ì polo-

ûil sluch·tko, kr·tce se omluvil, ûe m· nÏco nutnÈho, sbalil
kytaru a odjel.

Pomohly jsme s Helenou panÌ KonvalinkovÈ prost¯Ìt na za-
hradÏ bufet. Bylo naËase nabÌdnout nÏco k snÏdku. SpoleËnost
vypadala uû dost vesel·. Westmacottovic drahÈ öampaÚskÈ
v hostech zmizelo a rychle spolykanÈ bublinky velmi p¯ispÏly
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k rozja¯enÌ. ZejmÈna pan Westmacott se rozdov·dÏl, popadl
pr·zdnou flaöku a furiantsky ji vyhodil p¯es ûiv˝ plot kolem
zahrady. Ovöem, jak m· ve zvyku, p¯ijel na party uû znaËnÏ
nabumban ,̋ takûe moc nepot¯eboval. Vryla jsem si do pamÏti,
ûe r·no tam tu flaöku pro Lucinku zabavÌm.

Billinka n·s samoz¯ejmÏ n·sledovala na zahradu, a kdyû
myslela, ûe se nikdo nedÌv·, vyskoËila na lavici, ukradla z t·cu
klob·su a schovala se s nÌ pod st˘l. Pok·rala jsem ji, ovöemûe
marnÏ, a radöi jsem nemyslela na to, co ¯ekne teta Huberta, aû
bude pejska v·ûit. Teta krmÌ Billinku dietnÏ, ale u n·s se pes
vûdycky spravÌ. Nikdo nem· to srdce jÌ od stolu nedat. ZejmÈ-
na Lucka ne.

Helena se rozhlÌûela dost p·travÏ, asi kam se podÏl Petr.
RozhlÈdla jsem se taky a s uspokojenÌm jsem zjistila, ûe nÏ-
kam zmizela taky Jana. Zato jsem s velk˝m znepokojenÌm zkon-
statovala, ûe Tony je nÏjak˝ rozveselen ,̋ ale p¯esto, kdyû mnÏ
Mimi nalila dalöÌ drink, v duchu jsem si ho znovu ospravedlni-
la tou faleönou iluzÌ, ûe m·m jeötÏ dost Ëasu vyst¯ÌzlivÏt, najÌm
se, d·m si turka, a neû vyrazÌme na cestu dom˘, budu mÌt hlavu
jasnou.

U stolu se rozp¯edla bl·boliv· debata o klinickÈ smrti a vÏ-
cech z·hrobnÌch a p¯edhrobnÌch. Trochu morbidnÌ tÈma pro
veselou garden party, jenûe alkohol probouzÌ v lidech nejpo-
divnÏjöÌ ˙vahy. NejvÌc byla o problÈmu informovan· Blanka
Kulhav·, chodÌcÌ encyklopedie v z·leûitostech posmrtnÈho
ûivota.

ÑP¯ineslas mi ten éivot po ûivotÏ, co jsem ti p˘jËila?ì zepta-
la se Heleny.

Helena se opÏt klepla do Ëela. ÑNojo! M·m ho v autÏ. Aû
pojedem dom˘, tak mi to p¯ipomeÚ.ì

ÑRadöi mi pro ni skoË, Helenko! Protoûe aû se jeötÏ trochu
vÌc nalÌzneme, zapomenem na tu knihu jako na smrt!ì

Helena se zvedla a bez ¯eËÌ odeöla. A najednou bylo skoro
p˘l dev·tÈ. Boûe, kdyû se jÌ a pije, Ëas letÌ jak bl·zen. Helena
byla zp·tky za chvÌli s BlanËinou knihou, p¯isedla si ke mnÏ
a s velkou horlivostÌ mi sdÏlila zajÌmavost.

ÑP¯edstav si, co jsem pr·vÏ vidÏla!ì
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To jsem si p¯edstavit nemohla.
ÑPatricka Bendera!ì pravila Helena se ökodolibou radostÌ.

ÑJak si do motelu vede nÏjakou mladou holku.ì Vyzunkla sv˘j
drink a ̄ ekla filozoficky: ÑTen teda dopad. Uû lovÌ zajÌce a bere
si je na motel.ì

No, Helena zajÌc nebyla, ale pokud jde o Bendera a mote-
lyÖ ÿekla jsem:

ÑVÌö jistÏ, ûe to byl Patrick? Co by tu dÏlal?ì
ÑProsim tÏ! Jak jsem se v autÏ hrabala v kabele, abych naöla

tu pitomou knihu, vidÏla jsem ho z okna docela zblÌzka. Zapar-
koval u pokoje hned vedle naöeho, vystoupil, ta holka vyskoËi-
la z auta, on doöel pro klÌË a odemknul, pustil holku nap¯ed
a zapad za nÌ! V tom öeru bych ho moûn· nepoznala, ale nad
dve¯ma do pokoje svÌtila lampa. A holka vypadala tak na Ëtr-
n·ct, moûn· i mÌÚ. Jako vaöe Lucka. UrËitÏ pod z·konem. P·ni,
aû se to dozvÌ ta jeho!ì

PokrËila jsem rameny. Moc se toho nestane. Ani mÏ to,
up¯ÌmnÏ ¯eËeno, zas tak moc nezajÌmalo. ée je Patrick casano-
va od p¯Ìrody, to uû Bernice d·vno vÌ. Pamatovala jsem si jejÌ
reakci, kdyû jsem ji p¯·telsky upozornila na chov·nÌ jejÌho
muûe.

Ale zato HelenÏ nÏjak divoce svÌtily oËi. ée by s nÌm jeötÏ
nÏco mÏla a û·rlila?

Najednou jsem si uvÏdomila, ûe jsem to s tÏmi bourbony
trochu p¯ehnala. Jazyk se mi nÏjak nechtÏl vrtÏt v puse. Trochu
hodnÏ jsem to p¯ehnala. Tony pije, j· piju, to jsme pÏknÌ rodi-
Ëe! A dÌtÏ doma samo s ch¯ipkou.

Vtom se objevili Womackovi.
ÑJdete brzy!ì pravila Mimi jÌzlivÏ. ÑCo budete pÌt?ì
ÑTady to,ì Stan Womack odhalil velikou l·hev öampaÚskÈ-

ho, taky nejmÌÚ p˘l druhÈho litru. Aû se vypije ñ a to nebude
trvat dlouho ñ, musÌm ji taky schovat pro Lucku. ÑP¯ijeli jsme
jen pogratulovat. R·no musÌme brzy vyjet, v jeden·ct m·me
bejt v Oakvillu na svatbÏ.ì A Womack zkuöenÏ odöpuntoval
l·hev, bouchlo to a vÌno se rozöumÏlo ve sklenicÌch.

P¯ipila jsem Radegastovi taky, ale potom jsem se p¯ipojila
k debatÈr˘m na oblÌbenÈ tÈma, co n·s Ëek· po smrti. Jestli uû
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na zaË·tku diskuse ˙ËastnÌci bl·bolili, teÔ si chodili po jazyku.
ChtÏla jsem taky nÏco poznamenat, nÏco ûe Billie m· taky du-
öiËku, a ne ûe ne, jenûe nÏjak jsem se nemohla vym·Ëknout
a zniËehoû nic jsem usnula.

Vzbudil mÏ Tony, p¯iöla jsem k sobÏ, ale byla jsem ˙plnÏ
vl·Ën·.

ÑNe-popojedeme dom˘?ì zeptala jsem se, a chtÏla jsem ̄ Ìct
nÏco jinÈho.

ÑMusÌö zavolat Lucku,ì zat¯·sl se mnou. Ñée p¯ijedeme aû
r·no.ì

ÑZavolej ji ty, j· nem˘ûu.ì
ÑJ· nesmÌm ohrozit svou otcovskou autoritu. Poznala by, ûe

se mi plete jazyk.ì
ÑA j· ñ smÌm ñ o-ohrozit ñì nedo¯ekla jsem. Dostala jsem

vztek, ale udÏlalo se mi öpatnÏ.
Tony mÏ dostrkal do kuchynÏ, zvedl telefon a vytoËil ËÌslo.

Samoz¯ejmÏ öpatnÏ. MnÏ se to poda¯ilo na druh˝ pokus. Ne-
vÌm, jak jsem to svedla, ale dokonce jsem Lucince rozumÏla.
A m·lem jsem se probrala do st¯Ìzlivosti. Lucka mi totiû sdÏli-
la, ûe k n·m p¯ijela na n·vötÏvu naöe star· zn·m· Nikolka.

TÏ pic!
JeötÏ jsem stihla ozn·mit Tonymu, jakÈ k n·m p¯ijelo nadÏ-

lenÌ, a d·l uû jsem mÏla ok˝nko.

R·no mÏ probudilo leknutÌ. Kde je pes? Proboha, kde jsem
ji nechala?

Uk·zalo se, ûe pejsek, t¯ebaûe snad nem· duöiËku, m· ro-
zum. Postarala se o sebe sama a noc str·vila Tonymu v nohou.
Sotva jsem se pohnula, vyskoËila a doûadovala se snÌdanÏ
a proch·zky.

OblÈkla jsem se a stavila se v kuchyni, protoûe jsem si vzpo-
mnÏla na LucinËin bazar a na ty dvÏ kr·snÈ lahve, kterÈ by se jÌ
hodily. Jedna st·la pr·zdn· na zemi mezi ostatnÌmi vypit˝mi.
Druhou jsem nevidÏla. äla jsem na zahradu, ale tam bylo vöech-
no uklizeno. V domÏ ticho, vöichni jeötÏ spali.
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Vydala jsem se s Billinkou na proch·zku. Za domem se roz-
prostÌrala louka, les a za lesem tekl pot˘Ëek. Teprve teÔ mi
doölo, ûe m·me doma n·vötÏvu. Kde se tu bere Nikol? A je-
jÌ mam· je s nÌ? MÏla jsem okno jak z katedr·ly. O MartÏ se
vöak Lucka nezmiÚovala. Nebo zmiÚovala? Prob˘h! DÈmon
alkohol!

PodÈl ûivÈho plotu jsme seöly k potoku. Na b¯ehu, na po-
zemku, kter˝ uû k domu nepat¯il, se v·lely obaly od pizzy, l·h-
ve a plechovky, papÌry, zbytky jÌdel z blÌzkÈho obchodu s fast
food. Podle zvyku vöech ps˘ se Billinka dala do pojÌd·nÌ odho-
zen˝ch zbytk˘. Musela jsem ji silou tahat pryË. Mezi lahvemi
od piva, vÌna a kokakoly jsem zahlÈdla, po Ëem jsem p¯ed chvil-
kou v kuchyni marnÏ p·trala: tu druhou gigantickou l·hev od
öampusu.
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KAPITOLA P¡T¡

v nÌû pan Smith zmÏnÌ svoje rozhodnutÌ dopadnout
manûelku in flagrantiin flagrantiin flagrantiin flagrantiin flagranti

NaË jsem v ûivotÏ s·hnul, vöecko se mi da¯ilo, jenom ne man-
ûelky. Na ûenskÈ jsem vlastnÏ nikdy nebyl. Otec se rozvedl rok
po mÈm narozenÌ, protoûe mu matka utekla s jeho staröÌm bra-
trem, kter˝ vlastnil na FloridÏ motel nazvan˝ Hope Harbour
Motel. Otec zaho¯kl a jedin· rada do ûivota, kterou jsem od
nÏho kdy slyöel, byla, ûe se ûensk˝ch m·m b·t jako Ëert k¯Ìûe
a oûenit se m·m ËistÏ z rozumu s nÏjakou bohatou a öerednou
dÏdiËkou nebo vdovou, a to radöi pozdÏji neû brzo.

MusÌm ¯Ìct, ûe jsem se tou radou ¯Ìdil, snad i proto, ûe jsem
se jako jedin·Ëek ûensk˝ch stydÏl, takûe mi nÏjakÈ pletky ani
nep¯iöly na mysl. Kurev jsem se ovöem nestydÏl a staËily mi.
Byly to ¯emeslnice, a neËekaly, ûe by moje noËnÌ n·vötÏvy
v jejich za¯ÌzenÌ mÏly vÈst k nÏËemu jinÈmu neû ËistÏ jen k vy-
rovn·nÌ ˙Ëtu za vykonanou pr·ci.

éivot bez takzvan˝ch zn·mostÌ mi vyhovoval a öÈf v podni-
ku McCracken & syn, gar·ûnÌ rolety, Alfred McCracken, si mÏ
oblÌbil. Byl to ten syn v n·zvu firmy a nemÏl dÏti. Ve t¯iceti
jsem se v podniku stal ̄ editelem, a mohl jsem si dovolit sluûby
nejdraûöÌch animÌrek.

Tak jsem si ûil bez povinnostÌ jin˝ch neû provoz firmy,
a p¯ehoupla se mi Ëty¯icÌtka. Pak mÏ potkalo neötÏstÌ.

äÈf mÏl manûelku o sedm let staröÌ, neû byl s·m, za jejÌû
vydatnÈ vÏno podstatnÏ rozöÌ¯il podnik zdÏdÏn˝ po tatÌnkovi.
Jejich kaûdoroËnÌ dovolenÈ na francouzskÈ riviÈ¯e nebo na Is-
landu, jÌzdy luxusnÌmi lodÏmi kolem svÏta, a dvakr·t dokonce
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v˝prava do Antarktidy, jakÈ bÏûnÈ cestovnÌ kancel·¯e ani ne-
nabÌzejÌ, s pozorov·nÌm z·bavn˝ch pt·k˘ a s p¯eletem ˙dajnÏ
vyhaslÈ sopky Terror, to vöechno si nemohl dovolit ËistÏ jen ze
zisku z v˝roby rolet. Ten byl sluön ,̋ o tom jsem mÏl p¯ehled.
Ale pr·zdninovÈ extravagance platila z¯ejmÏ Ingeborg. P·r let
po svatbÏ p¯idala k velmi nezanedbatelnÈmu vÏnu dÏdictvÌ po
bezdÏtnÈm bratrovi: nejvÏtöÌ pek·rnu v Torontu.

Na sv˝ch pÏtaöedes·t˝ch narozenin·ch se öÈf nez¯ÌzenÏ p¯e-
jedl, na mÌstÏ to s nÌm seklo a uû se neprobral. Ingeborg se
stala bohatou vdovou a j· si vzpomnÏl na d·vnou radu svÈho
zaho¯klÈho otce.

Takûe rok po öÈfovÏ smrti jsem se oûenil a brzo jsem si uvÏ-
domil, ûe otec mÏl sice na mysli svatbu ËistÏ z rozumu a se
ökaredou ûenou, ne vöak s bohatou vdovou tak velmi pokroËi-
lou v letech. Mezi n·mi zel rozdÌl pln˝ch t¯Ì desetiletÌ.

Naöe manûelskÈ souûitÌ byl karambol. Ingeborg patrnÏ ne-
byla nijak pohledn· ani v kvÏtu ml·dÌ. Ve sv˝ch Ëty¯iasedm-
des·ti se podobala m˝m dÏtsk˝m p¯edstav·m o ËarodÏjnicÌch.
NestÏûoval jsem si ovöem: byl to sÚatek z rozumu. Jenom
jsem nepoËÌtal s tÌm, ûe po sv˝ch ËÌm d·l lepöÌch zkuöenos-
tech s ËÌm d·l n·kladnÏjöÌmi hetÈrami mnÏ to prostÏ s Ëty¯ia-
sedmdes·tiletou a ohyzdnou sta¯enou nep˘jde. Jak to Ëasto
b˝v·, Ingeborg sice postr·dala sex-appeal, zato byla velice
sexuchtiv·. J· sice taky, jenûe v jejÌm objetÌ jsem se mÏnil
v rampouch.

Bylo to trapnÈ a Ingeborg to velice rozËilovalo. Zkouöel jsem
obvyklÈ psychologickÈ metody: zav¯Ìt oËi a p¯edstavovat si
jednu z tÏch n·kladn˝ch profesion·lek anebo nÏjakou filmo-
vou sexbombu. Nepom·halo to. Uch˝lil jsem se proto k che-
mii; ta zv˝öila mou û·dost, ale sotva jsem se octl v posteli
s Ingeborg, û·dost mÏ p¯eöla.

A Ingeborg, chud·k, na to neproz¯etelnÈ manûelstvÌ z rozu-
mu zahynula. Po nevÌmuûkolik·tÈ bezv˝slednÈ nÏkolikahodi-
novÈ öichtÏ se Ingeborg straölivÏ rozËilila. Jak mnÏ vynadala,
nechci opakovat, a jenom podotknu, ûe zrudla jako va¯en· lan-
gusta, aû jsem se ob·val, nebo spÌö doufal, ûe ji klepne pepka.

To se taky stalo.
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Bylo mi Ëty¯iaËty¯icet, vlastnil jsem prosperujÌcÌ tov·rnu na
gar·ûnÌ rolety a nejvÏtöÌ pek·rnu v TorontÏ, a otcova nepro-
vdan· sestra Magdalena se rozhodla, ûe mÏ oûenÌ. NemÏl jsem
sice moc chuti hn·t se do nÏjakÈho novÈho karambolu, ale kdyû
mÏ teta sezn·mila se ûenou, s nÌû mÏ chtÏla zkuplovat, byl jsem
p¯ÌjemnÏ p¯ekvapen. Nespadl jsem do toho sice po hlavÏ, byl
to v podstatÏ opÏt sÚatek z rozumu. Uk·zalo se vöak, ûe Mari-
lyn, kromÏ toho, ûe jako jedinÈ dÌtÏ zdÏdila vöechny otcovy
akcie tov·rny na suöenÈ mlÈko, vzhledem k r˘zn˝m hladomo-
r˘m po svÏtÏ velice prosperujÌcÌ, je takÈ velmi pohledn· blon-
d˝nka, devÏtadvacet let star·, takûe vÏkov˝ rozdÌl mezi n·mi
byl p¯ijateln .̋ Bydlela v n·dhernÈ vile za Guelphem, kam k nÌ
obden p¯ich·zel na obÏd jejÌ jedin˝ p¯Ìbuzn ,̋ dÏdeËek z otcovy
strany. Ale to nevadilo, dÏdeËek byl z·bavn˝ sta¯Ìk, v·leËn˝
invalida v pojÌzdnÈ ûidli, v nÌ, jakmile se u vnuËky napral, od-
jÌûdÏl do hospody U vola hr·t poker a potom v noci dom˘.

Z nesmÏlosti, jÌû jsem jako mladÌk trpÌval, mÏ d·vno vylÈ-
Ëily odbornice. Jedna jako druh· mÏ tak dlouho ujiöùovaly, ûe
jsem, vzdor ponÏkud velkÈmu b¯ichu, pohledn˝ muû a na sv˘j
vÏk nevypad·m, aû jsem jim uvÏ¯il. ⁄spÏönÈ a kr·tkÈ n·mluvy
s Marilyn mÏ p¯esvÏdËily, ûe kurvy mÏly pravdu. Net¯eba po-
dot˝kat, ûe v n·ruËÌ devÏtadvacetiletÈ manûelky nebylo po
impotenci ani stopy.

Jenûe mi zaËalo vrtat hlavou nÏco jinÈho: ËÌm to, ûe se Ma-
rilyn tak dlouho nevd·vala? Co za tÌm vÏzÌ?

Ta ot·zka mÏ posedla a promÏnila se ve fixnÌ ideu. Avöak
t¯ebaûe jsem po d˘vodech svobodnÈho stavu tak pÏknÈ a se-
xu·lnÏ p¯itaûlivÈ nevÏsty zaËal intenzivnÏ p·trat, nevyp·tral
jsem nic.

Marilyninou jedinou viditelnou v·önÌ bylo va¯enÌ; milenka
byla v˝born·, ale v posteli mi vykl·dala o receptech, jako jinÌ
lidÈ po koitu kou¯Ì. V kulin·¯stvÌ byla mistr nad mistry, mnÏ
se vöak v hlavÏ usadilo neodbytnÈ p¯esvÏdËenÌ, ûe jejÌ kucha¯-
sk· v·öeÚ je z·stÏrka, za nÌû se skr˝v· obratnÏ ukryt· nevÏra.

DospÏl jsem prostÏ k z·vÏru, ûe moje ûena je rozhoÔnoûka,
kter· se do manûelstvÌ nehnala proto, ûe mÏla horu penÏz
a z·stup milenc˘. A na vöechny jsem zaËal û·rlit.
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ProË si vzala zrovna mÏ, mi navÌc p¯iölo divnÈ. MyslÌ si, ûe
jsem jeliman a za m˝mi z·dy bude moct tajnÏ pokraËovat
v nez¯ÌzenÈm ûivotÏ?

Jsem racion·lnÌ ËlovÏk, avöak racionalita m· svÈ meze. Brzo
jsem si tu hypotetickou minulost svÈ ûeny vsugeroval a nevy-
hnutelnÏ jsem nabyl p¯esvÏdËenÌ, ûe Marilyn to pouze s jed-
nÌm milencem nevydrûÌ, a brzo mi zaËne nasazovat parohy.
Pokud mi je uû nenasadila.

Ve vöem jsem poËal vidÏt p¯Ìznaky cizoloûstvÌ. Zprvu jsem
se Marilyn den co den vypt·val, kde byla a s k˝m, lidi, kterÈ
mi vyjmenovala, jsem zpovÌdal jak inkvizitor, jejich v˝povÏdi
jsem si ovÏ¯oval u dalöÌch a dalöÌch lidÌ, ale vûdycky mi vyölo,
ûe mluvila Ëistou pravdu, a tomu jsem nevÏ¯il. Potom jsem
p¯istoupil k odposlouch·v·nÌ telefonu, tajnÏ jsem jÌ Ëetl kore-
spondenci, dokonce jsem ji jednou v ûenskÈm p¯estrojenÌ sle-
doval, Ëehoû jsem musel nechat, protoûe se mi chtÏlo na z·-
chod, na d·mskou ani na p·nskou toaletu v nÏjakÈ restauraci
jsem se neodv·ûil, a musel jsem rychle dom˘.

Ne a ne na nÏco p¯ijÌt. Rozum mÏ vöak p¯esvÏdËoval, ûe
manûelka jako Marilyn prostÏ nevÏrn· b˝t musÌ. PoprvÈ v ûi-
votÏ jsem poznal, co je û·rlivost.

Bylo to straönÈ.
A tak jsem najal detektiva. DoporuËil mi ho p¯Ìtel, jemuû

p¯ed lety, kdyû to jeötÏ bylo nutnÈ, opat¯il d˘vod k rozvodu. J·
jsem se ovöem s Marilyn rozvÈst nechtÏl; byla bohat· a v po-
steli p¯Ìliö fenomen·lnÌ, dokonce lepöÌ neû moje nÏkdejöÌ pro-
fesion·lnÌ p¯ÌtelkynÏ. To mi jen potvrzovalo, o Ëem jsem brzy
byl pevnÏ p¯esvÏdËen. Na rozvod jsem nepom˝ölel, pouze jsem
pot¯eboval jistotu, ûe m·m parohy.

Jistotu!
Detektiv, jmenoval se Harper, ne¯Ìkal nic a öel d˘slednÏ po

vöech m˝ch podez¯enÌch: v˝sledek byl nulov .̋ J· vöak vÏdÏl
svÈ: nevÏrn· mi b˝t musÌ, jenom je tak mazan·, ûe ani detektiv
z povol·nÌ ji nedok·ûe dopadnout p¯i Ëinu. Po p˘lroce jsem
Harpera vyhodil a najal jsem jinÈho.

Ten pro mne uû vlastnÏ pracoval, chytil v obou m˝ch podni-
cÌch pÏkn˝ch p·r podvodnÌk˘. A kdyû jsem jednou sedÏl s p¯Ì-
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telem v baru, p¯iöla na mÈho detektiva ¯eË a p¯Ìtel prohl·sil, ûe
Shumaker b˝val nejlepöÌ muû na in flagranti a v tÈ funkci po-
slouûil i jemu.

Tak jsem si se Shumakerem promluvil.
DÏlal na mÏ vûdycky dobr˝ dojem. MÏl knÌr jak vyst¯iûen˝

z poirotovskÈ detektivky a mazanÈ oËi blÌzko u sebe a zatÌm se
mi vûdycky osvÏdËil, i kdyû neölo o sex. Dal jsem mu tedy
ötÏdrou z·lohu a sdÏlil jsem mu sv· podez¯enÌ.

Dlouho nic, aû po dvou mÏsÌcÌch se na mÏ ötÏstÌ usm·lo.
Shumaker zjistil, ûe Marilyn se v baru Mick E. Finn v TorontÏ
seöla s Patrickem Benderem, kterÈho jsem znal z ObchodnÌ
komory. Byl to v˝robce invalidnÌch vozÌk˘ a zlepöovatel aku-
mul·tor˘, jimiû se takov· vozidla poh·nÏjÌ.

Tak jsem zavolal Shumakerovi a vyloûil mu sv˘j pl·n. Dost
mi ho rozmlouval, ale po nÏkolikerÈm zv˝öenÌ z·lohy koneËnÏ
svolil.

Rozjeli jsme tedy akci.
M·m-li b˝t up¯Ìmn ,̋ neËekal jsem, ûe intrika vyjde tak do-

konale. Vyjel jsem r·no podle pl·nu po m·lo frekventovanÈ
okresce do motelu Pine Grove, ale brzo doölo ke komplikaci.
V rozruöenÌ mysli jsem se nep¯esvÏdËil, kolik m·m benzinu,
a kdyû jsem se podÌval, ukazatel byl v ËervenÈm a motor zaËal
kloktat. NaötÏstÌ se to stalo pr·vÏ p¯ed pumpou, kterou obslu-
hoval majitel malÈho hokyn·¯stvÌ, a zrovna Ëerpal benzin do
nÏjakÈ fordky. Druh˝ v ̄ adÏ byl luxusnÌ cadillac, z nÏho vylezl
napar·dÏn˝ Ëernoch a jak·si baba, Ëernoch se dÌval, jak dÏda
pomalu Ëerp· benzin p¯edpotopnÌ ruËnÌ pumpou, a baba se op¯e-
la o chladiË cadillacu. DÏdkovi to trvalo vÏËnost. Potom ode-
öel do kr·mu.

Vylezl jsem z auta a jal jsem se nervÛznÏ p¯ech·zet sem
a tam. Baba s Ëernochem mÏ pozorovali. NevÌm proË, p¯eËetl
jsem si jejich pozn·vacÌ znaËku a napadlo mÏ, ûe je skoro stej-
n· jako moje.

KoneËnÏ se hokyn·¯ vr·til, majitel fordky mu podepsal stvr-
zenku a pomalu odkodrcal na silnici. »ernoch nastoupil do ca-
dillacu a p¯edjel k pumpÏ, pak zas vystoupil a p¯ipojil se k babÏ.
Vypadal mladöÌ neû jeho rovnÏû nastrojen· baba.
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PokraËoval jsem v pochodu sem tam, dÏdek si d·val na Ëas,
po nekoneËnÏ dlouhÈ dobÏ odeöel do kr·mu, vr·til se, baba
s Ëernochem nastoupili, Ëernoch zaplatil a cadillac velebnÏ zmi-
zel v zat·Ëce. DÏdek se jal pracovat na mÈm de sotu. Zavolal
jsem na nÏho, ûe si nÏco p˘jdu koupit do kr·mu, coû jsem ani
nemÏl v ˙myslu, ale neû se dÌvat na ten zpomalen˝ film, radöi
budu ËumÏt na plechovky s kokakolou v kr·mÏ.

Uvnit¯ to bylo obvyklÈ venkovskÈ hokyn·¯stvÌ s obvykl˝m
zboûÌm, ale vedle kasy mi padl do oka stoj·nek, kde mÏl dÏdek
vystaven˝ch nÏkolik foù·k˘ na jedno pouûitÌ.

NevÌm. Snad to bylo nÏjakÈ vnuknutÌ, nebo jsem si prostÏ
nÏco koupit musel, kdyû jsem to udal jako p¯ÌËinu svÈho z·jmu
o kr·m. BuÔ jak buÔ, jednu tu kameru jsem sebral ze stoj·nku,
zaplatil ji prodavaËce, vyöel jsem ven k vozu, dal jsem dÏdkovi
svou kreditnÌ kartu a pak jsem odjel do motelu Pine Grove.

V motelu jsem se zapsal jako John Ingraham a pozn·vacÌ
znaËku jsem uûuû uvedl spr·vnÏ, kdyû mÏ napadlo, ûe kdy-
by nÏco, mohou mÏ podle ËÌsla identifikovat. Zav·hal jsem
a v mysli mi naskoËila znaËka cadillacu toho negra s ËÌslem
podobn˝m mÈmu, a tak jsem je zapsal do motelovÈ knihy. Po-
tom jsem odeöel do pokoje.

Tam jsem poËkal do deseti, protoûe jsem p¯edpokl·dal, ûe
sotva jsem vypadl z domu, Marilyn se p¯esvÏdËila u organiz·-
tora, ûe t¯ÌdnÌ sch˘zka se opravdu kon·, a potÈ jsem tomu kole-
govi s·m zavolal do Toronta, ûe patrnÏ nep¯ijedu, protoûe se
mi udÏlalo nevolno a m·m podez¯enÌ, aby to nebyl infarkt. Pak
jsem se usadil v k¯esle a Ëekal na Shumakerovo zavol·nÌ.

Ty nekoneËnÈ hodiny byla nejkrutÏjöÌ muka, jak· jsem
v ûivotÏ proûil. Cel˝ den jsem z·pasil s lahvÌ bourbonu, kterou
jsem si vzal s sebou, ale b·l jsem se, abych se neopil a nezmeö-
kal detektiv˘v telefon·t. A sotva jsem k veËeru podlehl a nalil
jsem si, ozval se Shumaker smluven˝m heslem.

SkoËil jsem do auta a vyrazil do Guelphu.
Jak jsem p¯ibrzdil, abych zastavil p¯ed vchodem naöeho

domu, u nÏhoû st·l Bender˘v Ëerven˝ jagu·r, vybÏhl z domu
ten sv˘dce, skoËil do vozu a vyletÏl jako st¯ela, protoûe jagu·r
m· fenomen·lnÌ odpich.
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Provedl jsem zat·Ëku do ˙ a pustil jsem se za Benderov˝m
kabrioletem. VidÏl jsem, jak z parËÌku vybÏhl Shumaker a ges-
tikuluje na mÏ, ale nechtÏl jsem riskovat, ûe mi pt·Ëek ulÌtne.
Jenom jsem na Shumakera zam·val a divoce jsem öl·pl na plyn.

I kdybych ho nÏjak˝m z·zrakem dohnal, co mu vlastnÏ ̄ ek-
nu? ChtÏl jsem ho p¯epadnout v MarilyninÏ posteli, a to mi
nevyölo. A jeötÏ jsem si koupil ten foù·k a ten je teÔ k niËemu.
Chci si snad toho v˝teËnÌka, jestli zastavÌ nÏkde na kafe, vy-
blejsknout na pam·tku?

Vjel jsem do zat·Ëky, kde silnice mizela v lese, a tam jsem
si najednou uvÏdomil, ûe n·kup kamery ¯Ìdila Proz¯etelnost.
P¯e¯Ìtil jsem se kolem stojÌcÌho jagu·ra a uvidÏl jsem proË.
Zvolnil jsem, odboËil na nÏjakou soukromou cestu, zabrzdil,
vyskoËil z auta a za k¯ovÌm jsem sledoval, co se dÏje.

Bender rozvl·ËnÏ vyjedn·val se stopa¯kou. Holka kroutila
zadkem v minisukni, na hlavÏ mÏla nÏco barevnÈho, snad ö·-
tek nebo Ëepici. P¯ipadala mi subtilnÌ a velmi mlad·. Po chvÌli
jedn·nÌ skonËilo, holka hupla do jagu·ra a ten se prudce od-
pÌchl. Nasedl jsem do de sota a vr·til jsem se na silnici.

Stopa¯ka posÌlila mou jistotu, ûe m·m co dÏlat s kurevnic-
k˝m notorikem, jenû, i kdyû jim to dnes sklaplo, nebude dva-
kr·t v·hat, aû si moje mazan· ûena vymyslÌ, jak a kde se s nÌm
opÏt sËuchnout.

Ve vÏtru vl·l ten fialov˝ ö·tek, nebo co to mÏla holka na
hlavÏ, p¯idal jsem plyn na maximum ñ a n·hle jsem ho zas
ubral. P¯ed n·mi se objevil m˘j motel, Pine Grove, Bender
zvolnil, j· taky, jagu·r zahnul k motelovÈ kancel·¯i a zastavil
˙plnÏ.

Zajel jsem rychle k svÈmu parkoviöti, vbÏhl do pokoje
a ûaluziÌ jsem pozoroval Bender˘v kabriolet a ûenskou v nÏm.

Byla docela hezk· a zd·nÌ mÏ neklamalo: vypadala na Ëtr-
n·ct, öestn·ct maxim·lnÏ, rozhodnÏ teenager. Co se mi jevilo
jako fialov˝ ö·tek nebo baret, byly jejÌ vlasy, kolem dokola na
koncÌch obarvenÈ na k¯iklavÏ fialovo. VÌd·val jsem takovÈ
ozdoby hlavy, kdyû jsem obËas zajel do Toronta. Pat¯ila k nim
obvykle Ëern· koûen· kazajka, pobit· cvoËky, a podobnÏ vy-
zdobenÈ kalhoty, na nohou kovbojskÈ holÌnky. Tahle holka vöak
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na sobÏ mÏla minisukni a triËko a ruce pr·zdnÈ, û·dnou kabel-
ku, nic.

Usoudil jsem, ûe je to hetÈra. Trochu mlad· na takovÈ povo-
l·nÌ, ale podobnÈ ölapky se po TorontÏ v noci potulovaly v ce-
l˝ch hejnech.

Bender vyöel z recepce, nasedl a popojel ke svÈmu parko-
viöti. NaötÏstÌ jsem mezi ûaluziemi vidÏl aû k jeho pokoji. Vy-
lezl z auta, öel odemknout, pak holce pokynul, ölapka vyskoËi-
la a hnala se dovnit¯, jako by ho¯elo. Minisukni mÏla opravdu
minim·lnÌ. Bender zmizel v pokoji za nÌ.

Opustil jsem svou pozorovatelnu a sedl si do oöoupanÈho
motelovÈho k¯esla, v nÏmû jsem p¯edtÌm bojoval s lahvÌ bour-
bonu. NynÌ jsem boj vzdal.

Myöi mÏly prÈ, ale jak to, ûe pt·Ëek z klece ulÌt?
Zapil jsem ot·zku plnou skleniËkou a nalil jsem si znova.
Napadlo mÏ, jestli si Bender nevöiml Shumakera schovanÈ-

ho na laviËce za k¯ovÌm. Je to nepochybnÏ zkuöen˝ kurevnÌk.
Hloupost. P¯edevËÌrem jsme to s detektivem vyzkouöeli. äel

si sednout na laviËku a nebylo ho vidÏt ani z oken v p¯ÌzemÌ,
ani z oken v poschodÌ. Musel jsem vylÈzt aû do podkrovÌ
a podÌvat se vik˝¯em. Teprve odtud jsem uvidÏl detektivovu
nazrzlou hlavu a setkali jsme se oËima. Zam·val jsem na nÏho,
ûe m˘ûe odejÌt, a kdyû jsme se potom seöli v n·levnÏ u Harry-
ho, sdÏlil jsem mu v˝sledek svÈho pozorov·nÌ. Na laviËku vi-
dÏt nenÌ ani z cesty, ani z domu. JedinÏ z vik˝¯e. A Bender
p¯ece nepoleze na p˘du. Marilyn? Ta tam v ûivotÏ nebyla.

Dal jÌ snad nÏkdo tip?
DalöÌ blbost. Pl·n jsem znal jenom j· a Shumaker.
Nalil jsem si t¯etÌ skleniËku.
Nebo to byla nÏjak· nevysvÏtliteln· n·hoda? U Marilyn na

n·hody nevÏ¯Ìm.
A najednou jsem dostal n·pad.
Tak dob¯e. In flagranti jsem Marilyn nep¯istihl, ale nask˝t·

se mi jin· moûnost. P¯ihnul jsem si a dolil. Coû p¯istihnout in
flagranti Bendera s nezletilou kurvou? A po¯Ìdit snÌmeËek! Jed-
nak to bude zatracenÏ zajÌmat Marilyn, jednak tomu mizerovi
naûenu strach. KurvÏ moûn· nenÌ ani patn·ct. Kolik se d·v· za
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sex s nedospÏl˝mi dÏvËaty? I kdyby jen rok. Eleg·novi Bende-
rovi se v base lÌbit nebude, a pokud se to rozk¯ikne, jako ûe se
to rozk¯ikne, noviny to rozm·znou a Bender bude mÌt nebetyË-
nou ostudu a moûn· i bude muset zmizet z Toronta.

OpÏt jsem si nalil, pomalu jsem srkal povzbudivou tekutinu
a zah¯·l mÏ p¯Ìjemn˝ pocit, ûe vlastnÏ dos·hnu svÈho. VÌcemÈ-
nÏ. Nalil jsem si dalöÌ, zasnil jsem se, a jeötÏ poslednÌ na kur·û.

Pak jsem usnul.
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KAPITOLA äEST¡

v nÌû se Marilyn Smithov· rozhodne b˝t nevÏrn·

Jen co za Johnem zapadly dve¯e, vybÏhla jsem na p˘du a po-
dÌvala se z vik˝¯e. Za ûiv˝m plotem, kter˝ se t·hl po hrani-
ci parku p¯ed naöÌm domem, jsem uvidÏla, co jsem si mohla
myslet. Na laviËce sedÏl chlap snadno rozpoznateln˝ i na
tu vzd·lenost. Musela jsem se usm·t, jak mi do smÌchu ne-
bylo. MroûÌ knÌr tak n·padn ,̋ ûe na nÏj ËlovÏk nezapome-
ne. TakovÈ pozn·vacÌ znamenÌ si m˘ûe dovolit snad jen de-
tektiv v rom·nu, a ne ve skuteËnÈm ûivotÏ, v nÏmû m· za
˙kol nen·padnÏ sledovat z·letnÌky obojÌho pohlavÌ a p¯istih-
nout je p¯i Ëinu. NicmÈnÏ, knÌr neknÌr, tomuhle se to obËas
poda¯Ì.

Takûe Johnny mÏ opravdu d·v· sledovat.
Z·sluhu na tom, ûe jsem se do jeho lÈËky nechytla, m· moje

p¯ÌtelkynÏ Linda. Kdyû se p¯ed nÏkolika lety ˙spÏönÏ rozvedla
se sv˝m nevÏrn˝m manûelem a dos·hla vÌc neû uspokojivÈho
dÏlenÌ majetku, oslavila to ve svÈm obrovskÈm domÏ a pozva-
la snad stovku lidÌ. Mezi nimi mi uk·zala muûe s mroûÌm knÌ-
rem, kter˝ st·l osamÏle u baru a pil pivo.

ÑT·mhle vidÌö ËlovÏka, kter˝ mÏ zachr·nil. Jinak bych Fre-
dovi dÏlala vola d·l. Je to fakt profÌk. NevÌm, jak se mu to
povedlo, ale vyfotil je in flagranti. Teda oba nahat˝ a v akci.
Kdybys nÏkdy pot¯ebovala, v¯ele ti ho doporuËuju.ì

Omluvila se a odeöla za mroûÌm knÌrem k baru. J· se vmÌsi-
la mezi hosty a v nez·bavn˝ch konverzacÌch jsem str·vila zby-
tek veËera.
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Kdybych nÏkdy pot¯ebovala. Musela jsem se usm·t. Moje
neötÏstÌ nebyly nÏjakÈ Johnovy z·lety. Moje neötÏstÌ bylo, ûe
jsem si toho û·rlivce vzala.

ZpoË·tku mi to nevadilo, ba zpoË·tku mi to i lichotilo. Jeho
projevy û·rlivosti vöak rostly geometrickou ̄ adou. StaËilo, aby
se na mÏ nÏkdo usm·l, staËilo, abych se na nÏkoho usm·la j·,
a byla scÈna jak z bl·znivÈho sitcomu. A to nemluvÌm o tom,
jak mÏ n·padnÏ nen·padnÏ kontroloval, kdyû jsem nÏkam öla.
Nejd¯Ìv jsem si myslela, ûe to dÏl· opravdu z touhy po mÈ
p¯Ìtomnosti. Volal k LindÏ, kdyû jsem u nÌ byla na kafi, a jako
z·minku si bral, buÔ ûe nem˘ûe najÌt nÏjakou kravatu, anebo
ûe se mu st˝sk·. A ty jeho p¯epadovky p¯es den! Nelenil p¯ijet
na deset minut z tov·rny ñ a to je podnik na opaËnÈm konci
Guelphu ñ, jen aby se ujistil, ûe jsem doma sama. P¯epadal mÏ
i v m˝ch kurzech va¯enÌ. ObhlÌûel mÈ studenty a bÏda, kdyû
mÏ p¯istihl, ûe se s nimi p¯·telsky smÏji, nebo nedej b˘h, ûe se
nÏkoho dotknu bokem, kdyû ho uËÌm kr·jet cibuli. VeËer jsem
tutovÏ mohla oËek·vat sitcom.

ÑTen mladej kuchtÌk se k tobÏ m· dost familiÈrnÏ, nezd· se
ti?ì

ÑJak to myslÌö?ì
ÑNeumÌö si drûet odstup. Ty jsi uËitelka. Vdan· ûensk·.

A chov·ö se jako nÏjak·Ö Vöechno m· svÈ meze!ì
ÑProsÌm tÏ, copak nem˘ûu b˝t se sv˝ma ötudentama kama-

r·d?ì
ÑKamar·d moûn·, ale pouötÏt si je k tÏlu? Nemysli si, ûe

jsem si nevöiml ñì
A tak to chodilo po¯·d. Kaûd˝ hezk˝ veËer dok·zal zkazit.

Uvaûovala jsem uû, ûe ho snad poölu k psychiatrovi.
Pokud se v˝stupy odehr·valy doma v soukromÌ, ölo to jakû

takû vydrûet. Jednou ale udÏlal ostudu v divadle. O p¯est·vce
jsem ve foyeru zahlÈdla svÈho studenta Toma, staröÌho öÈfku-
cha¯e z hotelu Windsor Arms, kter˝ si do m˝ch kurz˘ va¯enÌ
pro gurm·ny chodil pro inspiraci z oblasti kontinent·lnÌ ku-
chynÏ. Dlouho jsme se nevidÏli, a kdyû mÏ Tom spat¯il, roze-
v¯el n·ruË a po kanadsko-francouzsku mi dal pusu na kaûdou
tv· .̄ Najednou kde se vzal, tu se vzal p¯ibÏhl John, popadl Toma
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za klopy a jednu mu vrazil. Pak mÏ beze slova chytil za loket
a odvlekl z divadla. Cestou dom˘ jsem si uvÏdomila, ûe ¯ÌzenÌ
auta pod vlivem silnÈ emoce je stejnÏ nebezpeËnÈ jako ¯Ìdit
v opilosti.

Doma se rozplakal.
ÑTy mÏ podv·dÌö, j· to vÌm, ûe mÏ podv·dÌö. Koketujeö mi

p¯ed oËima s kdek˝m. A co teprve dÏl·ö, kdyû j· to nevidÌm ñì
ÑAle Johne, co to do tebe vjelo, prosÌm tÏ neöil, vûdyù j· tÏ

m·m r·da, nikdy bych ti nemohla ublÌûit,ì uklidÚovala jsem
ho, i kdyû to ve mnÏ v¯elo. Takov· ostuda. A mluvila jsem
pravdu. Nikdy mÏ nenapadlo, ûe bych si mohla nÏco zaËÌt
s nÏk˝m jin˝m za Johnov˝mi z·dy. MÏla jsem ho r·da, t¯ebaûe
jsem si ho vzala spÌöe z rozumu neû z nÏjakÈ divokÈ romantic-
kÈ l·sky.

Bylo mi osmadvacet. Dokud ûil otec, bydlela jsem s nÌm.
Maminka mi zem¯ela t˝den po mÈ promoci na York Universi-
ty, kde jsem vystudovala zdravotnickou vÏdu se specializacÌ
na spr·vnou v˝ûivu. Nejsem studijnÌ typ. Vûdycky mÏ spÌö
bavilo va¯enÌ a spr·vn· ûivotospr·va v praxi. Se sv˝m vzdÏl·-
nÌm jsem byla spokojen· a i dnes se mi moc lÌbÌ ve ökole, kde
uËÌm. Samoz¯ejmÏ ne proto, ûe bych mÏla zapot¯ebÌ vydÏl·vat
si na ûivobytÌ. Otec mi zanechal znaËnÈ jmÏnÌ, dob¯e jsem se
vdala a jeötÏ budu dÏdit po dÏdeËkovi z otcovy strany, kter ,̋ aË
je mu uû skoro osmdes·t, ûije samostatnÏ ve vlastnÌm domÏ
nedaleko od n·s.

S otcem jsme se mÏli moc r·di, i kdyû byl taky û·rliv .̋ Jen-
ûe jinak. SpÌö se b·l, abych nenalÌtla nÏjakÈmu vypoËÌtavci, co
by si mÏ vzal jen kv˘li penÏz˘m. Jednomu taky dal facku
a vyhodil ho z domu. To byla moje l·ska ze ökoly. Studoval
obchodnÌ vÏdu, chodili jsme spolu dva semestry, a pak to vzalo
konec. Byli jsme sice milenci a j· ho milovala z hloubi srdce,
jenûe on chodil jeötÏ s Vilmou a spal s nÌ a ona ho milovala
a byla taky z bohatÈ rodiny, a pak jeötÏ chodil s Karin, kter· ho
taky milovala a spala s nÌm a mÏla tatÌnka slavnÈho architekta,
a tak jsme s nÌm chodily t¯i bohatÈ holky, aËkoli on nemÏl otce
ani architekta, ani tov·rnÌka, n˝brû byl synem svobodnÈ mat-
ky, kter· ho ûivila ze svÈho platu barmanky u »ervenÈho lva na
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Jarvisu. Nakonec se vöecko provalilo a j· se zhroutila a svÏ¯ila
se tatÌnkovi.

TatÌnek mi nic nevyËÌtal, jenom mÏ hladil po vlasech a dal
mi radu do ûivota:

ÑS chud˝m si nikdy nezaËÌnej, Marilyn, to nedÏl· dobrotu.
Najdi si hocha na svÈ spoleËenskÈ ˙rovni.ì

Poslechla jsem. Hoch byl na mÈ ˙rovni, z dobrÈ rodiny, oba
rodiËe univerzitnÌ profeso¯i, opÏt l·ska jako tr·m, a skonËila
˙plnÏ stejnÏ jako ta s chud˝m. Aû na to, ûe n·s za nos tahal
Ëty¯i. Tehdy mi otec poradil znovu:

ÑNajdi si nÏjakÈho staröÌho, usedlÈho, zavedenÈho a vy¯·-
dÏnÈho. DneönÌ mladÌ kluci jsou zkaûen· generace. Vöechno
dostat, nic nedat.ì

Na mou n·mitku, ûe staröÌ, usedlÌ a zavedenÌ jsou uû d·vno
ûenatÌ nebo rozvedenÌ nebo vdovci, odpovÏdÏl: ÑTak si najdi
vdovce. Takov˝ si tÏ aspoÚ bude v·ûit a nÏjak˝ ten vÏkov˝
rozdÌl bude jen k dobrÈmu.ì Coû se stalo.

Vzala jsem si staröÌho, usedlÈho, zavedenÈho vdovce.
é·rlivce.
A doölo to tak daleko, ûe si na mÏ najal detektiva.
Vrtalo mi hlavou, proË lezl na p˘du.
Neû odjel, dÌval se dlouho z okna v p¯ÌzemÌ. Odhrnul z·clo-

nu vpravo, pak vlevo, pak si stoupl na öpiËky a studoval v˝-
hled. TotÈû prov·dÏl u okna z loûnice v prvnÌm pat¯e r·no, kdyû
si myslel, ûe jeötÏ spÌm. A pak vylezl na tu p˘du.

ÑHledal jsi nÏco na p˘dÏ, mil·Ëku?ì zeptala jsem se s pode-
z¯enÌm.

ÑVzpomnÏl jsem si, ûe jsme tam uloûili bÏûky,ì ¯ekl trochu
nejistÏ.

ÑBÏûky?ì rozesm·la jsem se. ÑTy se chyst·ö lyûovat? TeÔ
v lÈtÏ?ì

ÑNo, tak mÏ to napadlo, ûe bych, aû napadne snÌh, trochu
trÈnoval,ì a pohladil si vystouplÈ b¯icho, abych vÏdÏla proË.

ÑStejnÏ jsme je d·vno dali do Arm·dy sp·sy, nepamatujeö?ì
¯ekla jsem lhostejnÏ a polÌbila ho na rozlouËenou.

V̋ hled do parku z okna v p¯ÌzemÌ a z prvnÌho poschodÌ za-
kr˝valo k¯ovÌ. Z vik˝¯e byla vyhlÌdka podstatnÏ lepöÌ. Pozoro-
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vatel na laviËce n·m sice do oken vidÏt nemohl, ale zrovna tak
jsme na nÏho nemohli vidÏt my. A p¯itom mÏl voln˝ v˝hled na
p¯Ìjezdovou cestu k naöemu domu, takûe mohl mÌt pod kontro-
lou eventu·lnÌ n·vötÏvnÌky. Neb˝t vnuknutÌ, abych se podÌvala
na p˘du, mohla jsem spadnout do pÏknÈ rejûe.

DÏdeËek k n·m jezdÌval dvakr·t t¯ikr·t t˝dnÏ na obÏd. R·da
jsem pro nÏj va¯ila a tÏöilo mÏ, jak je pokaûdÈ p¯i chuti. ÿÌ-
k·m-li jezdÌval, vyvol·v· to p¯edstavu, ûe p¯ijÌûdÏl autem, a to
nenÌ p¯esnÈ. Nep¯ijÌûdÏl autem, ale na koleËkovÈ ûidli, protoûe
mÏl amputovanou nohu z v·lky. Z˙Ëastnil se kanadskÈho vylo-
dÏnÌ u Dieppe. Pohyboval se vöak Ëile, byl to sta¯Ìk neposeda
a r·d se toulal v okolÌ. »ast˝mi v˝lety na dlouhÈ vzd·lenosti se
vöak ûidle zaËala unavovat, aû se unavila tak, ûe se rozpadla.
Vyhledala jsem ve ûlut˝ch str·nk·ch firmu, kter· takovÈ vozÌ-
ky vyr·bÌ, a rozjela jsem se do Toronta koupit dÏdovi novÈ,
modernÌ vozidlo s co nejv˝konnÏjöÌm motorkem na akumu-
l·tor. P¯edvedli mi nÏkolik pÏkn˝ch model˘, bohuûel vöak
v˝konnost motork˘ nebyla pro pot¯eby mÈho dÏdeËka dost
velk·.

ÑPr·vÏ teÔ uv·dÌme na trh nÏco novÈho, supersiln˝ akumu-
l·tor, kter˝ vydrûÌ aû sto kilometr˘, podle terÈnu. Bohuûel vöak
moment·lnÏ nem·me û·dn˝ na skladÏ,ì ̄ ekl mi prodavaË. ÑAle
zept·m se pana öÈfa, kdy bychom mohli vaöi objedn·vku
vy¯Ìdit.ì

Pan öÈf se objevil osobnÏ, velice ochotnÏ mi vysvÏtlil prin-
cip novÈho elektromotoru, j· k˝vala hlavou, jako ûe vöechno
ch·pu, t¯ebaûe jsem dodnes nepochopila, co se dÏje pod kapo-
tou mÈho auta anebo proË hraje televize anebo svÌtÌ û·rovka.
Tak jsem se sezn·mila s Patrickem Benderem, majitelem fir-
my Radostn· jÌzda.

Byl to elektroinûen˝r, ˙spÏönÏ pracoval na zdokonalov·-
nÌ akumul·tor˘, kterÈ by jednou mÏly nahradit benzinovÈ
motory.

ÑNebude to trvat dÈle neû dva t¯i dny a v·ö dÏdeËek bude
opÏt mobilnÌ,ì ¯ekl s ˙smÏvem tak mil˝m, aû jsem cÌtila, ûe se
Ëerven·m. P¯i jeho v˝kladu jsem totiû v˘bec nemyslela na elek-
tromotory, ale na to, jak˝ je to hezk˝ ËlovÏk. Podepsala jsem
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objedn·vku a sloûila z·lohu. Pan öÈf p¯ijal m˘j öek a podÌval se
na hodinky. Bylo poledne.

ÑSmÌm v·s pozvat na nÏco k zakousnutÌ?ì zeptal se podle
zvyku dobr˝ch byznysmen˘, v·ûÌcÌch si z·kaznÌka. A tak to
vlastnÏ zaËalo.

Jet do Toronta jsem mÏla d˘vod jeötÏ mnohokr·t, i kdyû uû
o ûidli pro dÏdeËka neölo. Dostal fungl novou a s nÌ zdokonale-
n˝ akumul·tor a pochvaloval si, jak se kr·snÏ vozÌ. A od scÈ-
ny v divadle jsem beztak byla uû rozhodnut·. UdÏl·m to, z Ëe-
ho mÏ po¯·d podezÌr·. A bude to jeho vina. Snad ho ten öok
vylÈËÌ.

Patrick Bender mi vöak nemÏl poslouûit jenom jako n·stroj
v˝chovnÈ odvety. J· jsem se prostÏ po uöi zamilovala. P¯em˝ö-
lela jsem ve dne v noci, jak to za¯Ìdit, abych mohla b˝t s nÌm,
vym˝ölela jsem si d˘vody k cestÏ do Toronta, ale nic vÏrohod-
nÈho mÏ nenapadalo.

Pomohla mi Linda, aniû o tom mÏla tuöenÌ. V poslednÌ dobÏ
mÌvala pozoruhodnÏ upravenou hlavu, dokonal˝ make-up, ma-
nik˙ru a nemohla si vynachv·lit salon U hrabÏnky v TorontÏ.
A tak jsem Johnovi ozn·mila, ûe mÏnÌm kade¯nÌka, a zaËala
jsem s Lindou jednou t˝dnÏ zajÌûdÏt do Toronta. Linda byla
moje p¯ÌtelkynÏ, ale ne natolik d˘vÏrn·, abych se jÌ svÏ¯ovala.
Byla tak trochu drbna a j· ji vlastnÏ vyuûÌvala. Linda straönÏ
r·da nakupovala. P¯edstÌrala jsem tedy, ûe mÏ to nebavÌ, ale ûe
na ni poËk·m v ä·lku navÌc, protoûe mÏ naopak bavÌ dÌvat se
na lidi v kav·rnÏ. A tak kdyû Linda öla po n·kupech, stihla
jsem sch˘zku s Patrickem na drinku v baru Mick E. Finn. Na
vÌc nezb˝val Ëas. A pak honem do ä·lku navÌc na sraz s Lindou.
M˘j û·rlivec mÏ oËek·val doma v rozumnou dobu a na Lindu
ho kupodivu û·rlit nenapadlo.

Kdyû mi ozn·mil, ûe pojede do Toronta na t¯ÌdnÌ sch˘zku
po dvaceti letech a ûe tam asi z˘stane p¯es noc, poskoËilo mi
srdce radostÌ a uû jsem vÏdÏla, jak to za¯ÌdÌm. Pod svÌcnem je
tma, myslela jsem si a nemohla jsem se doËkat toho p·tku, kdy
vyt·hne paty.

ÑMil·Ëku, nechceö, abych jela s tebou?ì ptala jsem se fa-
leönÏ.
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ÑTo je p·nsk· z·leûitost. Manûelk·m vstup zak·z·n,ì sm·l
se.

ÑMohla bych jÌt do bij·ku a pak na tebe poËkat v hotelu,ì
ûadonila jsem jeötÏ faleönÏji, a t¯·sla se strachy, aby ne¯ekl ÑTak
dob¯eì.

Nadeöel m˘j velk˝ den. V p·tek r·no John vypadl. Patrick
mÏl p¯ijet v osm veËer. Abych mÏla opravdu jistotu, zatelefo-
novala jsem po¯adateli tÈ t¯ÌdnÌ veselice.

ÑAno. John potvrdil ˙Ëast, m· rezervaci v hotelu Comfort
Inn a rovnÏû p¯islÌbil, ûe pronese uvÌtacÌ ¯eË.ì

O. K., oddychla jsem si a pak jsem si vzpomnÏla na ten
vik˝ .̄

Radost mÏ opustila. SedÏl tam. A sedÏl a sedÏl. Pokouöela
jsem se zavolat Patrickovi, ale jeho sekret·¯ka mi ¯ekla, ûe je
mimo Toronto a vr·tÌ se aû zÌtra r·no.

Straön˝ den. NavÌc mi vrtalo hlavou, jestli je Patrick oprav-
du na obchodnÌ cestÏ, a jestli nenÌ jako ti mÌ p¯edchozÌ milenci
a mÌsto obchodnÌ cesty neobjÌûdÌ souloûnice. Den se vlekl
a chlap s knÌrem tam sedÏl a sedÏl.

Potom koneËnÏ chvilku p¯ed osmou zazvonil Patrick. M·-
lem jsem se rozbreËela.

Pustila jsem ho dovnit ,̄ dlouze jsme se polÌbili, a j· pak
zalkala:

ÑJdi pryË, l·sko! Jdi pryË, nebo bude pr˘ser!ì
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KAPITOLA SEDM¡

v nÌû se pan Smith rozhodne k Ëinu

Probudil jsem se a na chvilku jsem zaûil, co se st·v· lidem,
kte¯Ì po p¯ÌliönÈ konzumaci p¯ijdou k sobÏ v jinÈ posteli neû ve
svÈ vlastnÌ. NevÏdÏl jsem, kde jsem, jenom se hl·sila siln· ko-
covina. Teprve po chvÌli jsem si vzpomnÏl na past nastraûenou
na tu potvoru Marilyn, a jak z nÌ pt·Ëek ulÌt. V duchu jsem
uvidÏl Shumakera s jeho poirotovsk˝m knÌrem, kdyû mÏ od
toho zrazoval, je to blbost, öÈfe, nechte to na mnÏ, po¯ÌdÌm
v·m snÌmeËek hasselblademÖ ZaËalo se mi zd·t, ûe ö·mus
mÏl pravdu. ée j· to vyËet z detektivek a teÔ vypad·m jak
amatÈr. A kdyby amatÈr! Vypad·m jak v˘l!

ProË jsem se v˘bec za nÌm hnal jak splaöen ,̋ kdyû k deliktu
nedoölo? Ale moment ñ co ta stopa¯ka? P¯eci se mi to nezd·lo,
vidÏl jsem je z k¯ovÌ u soukromÈ cesty ñ a mechanicky jsem
s·hl po l·hvi, nalil jsem si, zav·hal ñ ale co! Napil jsem se
z plna hrdla. Ta holka s tÌm fialov˝m baretem nebo ö·tkem na
hlavÏ. V minisukni. Nebylo jÌ vÌc neû patn·ct. SpÌö Ëtrn·ct!
Moûn· dokonce mÌÚ.

A moment! M·m kameru! To znamen· ûe pt·Ëek do pasti
p¯ece jen vlez. Do jinÈ, tu jsem s·m nenastraûil, ale je v nÌ.
A öoust· nezletilou!

Dopil jsem sklenici, nalil jsem si znova. NÏkde jsem slyöel,
ûe po opici m· ËlovÏk Ñvyrovnat hladinkuì. No ano. DÏda Fred-
die. KarbanÌk a expert na tvrdÈ alkoholy. M· doma bar a tomu
mezi cel˝m öikem lahvÌ vÈvodÌ Glen Loch Ness, star· pades·t
let. ÑTu vypijem, aû se vnuËka koneËnÏ vd·!ì sliboval mi, kdyû
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jsem chodil za Marilynkou a jÌ pomalu t·hla t¯icÌtka. Slib vöak
vÏrolomnÏ nesplnil. M· se p¯Ìliö r·d, dÏdek! Tu pades·tiletou
whisku si cenÌ vÌc neû vlastnÌ vnuËku! Taky bych ji s chutÌ
okusil. Pil jsem nejv˝ö t¯icetiletou, a to byl jeötÏ bourbon. Ta-
hle byla glen. Glen Loch Ness!

UvÏdomil jsem si, ûe myölenky mi ulÌtly a taky ûe venku je
tma. Jak dlouho jsem vlastnÏ spal? Na hodink·ch bylo m·lem
devÏt. P˘l hodiny. Asi vÌc. Do motelu jsme dojeli jeötÏ dost za
svÏtla. Uû se öe¯ilo, ale holku s fialov˝m ö·tkem jsem vidÏl
jasnÏ. Ne vÌc neû patn·ct. SpÌö Ëtrn·ct! J· mu to osladÌm!

Napil jsem se konzumnÌho bourbonu a dostal jsem vztek.
Ne, û·dnÈ n·silÌ. Jednak by mi moh Bender naml·tit, je mlad-

öÌ a z¯ejmÏ chodÌ na tÏlocviËnÈ maöiny do klubu, a jednak bude
mnohem lepöÌ, kdyû ho jen chytnu na övestk·ch. A m·m ten
foù·k. Ten kodak za patn·ct dolar˘, kter˝ se po vyvol·nÌ filmu
zahodÌ, ale snÌmky dÏl· stejnÏ dobrÈ jako foù·k za dvÏ stovky.
Dokonce m· blesk! A snÌmeËek uk·ûu Marilynce! Aby vidÏla!

S·m pro sebe jsem se zachechtal. Muû, kter˝ mÏl nasadit
parohy mnÏ, nasazuje je MarilynÏ!

OpÏt jsem se napil, zav·hal jsem, ale co! Potichu jsem ote-
v¯el dve¯e a vlezl do auta. Kamera byla ve schr·nce na ruka-
vice.

Vylezl jsem z de sota a tiöe jsem se kradl ke dve¯Ìm Bende-
rova pokoje. Napadlo mi, ûe na nÏ budu muset zabuöit a holka
se zatÌm nÏkam uklidÌ. No, jedinÏ do koupelny a tam jsou ok˝n-
ka jak pro koËku. VidÏl jsem to ve vlastnÌ koupelnÏ. Tudy mi
neunikne! VyfotÌm ji stejnÏ ñ jenûe to nebude ono, jako kdy-
bych je vyblejsknul v posteli, s Benderov˝m nah˝m zadkem
mezi stehnama tÈ patn·ctky.

Ale aù! Vztek se ve mnÏ mohutnÏ zvednul, uûuû jsem chtÏl
zatlouct na dve¯e, kdyû jsem si vöimnul, ûe jsou pootev¯enÈ.
Byl to star˝ motel u okresky, nemÏli automatickÈ zavÌr·nÌ. J·
mu to osladÌm.

P¯iloûil jsem hled·Ëek kamery k oku, prudce jsem dve¯e
otev¯el a zm·Ëkl spouöù. Blesk osvÏtlil motelovou postel ñ
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KAPITOLA OSM¡

v nÌû panÌ Coxov· poloûÌ manûelovi d˘leûitou ot·zku

SedÏl sem v recepci, nap˘l eötÏ v limbu, dyû mÏ probudilo
jeËenÌ Gelewiny. Odkud ty neg¯i takov˝ mÈna berou, to sem
bl·zen. To snad se ani v bibli nenajde. Jenûe dlouho sem vo
divnym gustu negerskejch matek p¯emejölet nemoh. Gelewina
vtrhla do recepce a jeËela tak straönÏ, ûe probudila mou starou
v loûnici vzadu. ÑCo je, hergot!ì dala vospalym hlasem naje-
vo, ûe je vzh˘ru, ale Gelewina nic nevysvÏtlovala, jenom jeËe-
la k nezastavenÌ jak pominut·.

ÑCo se stalo? BuÔ zticha! Co je?ì za¯val jsem na ni.
Gelewina si p¯ikryla dlanÌ tu svou velkou hubu a nÏco za-

mumlala.
ÑCoûe?ì
Troöku hubu vodkryla a vyjekla:
ÑNa trojce!ì a rozjeËela se do dlanÏ.
Sebral sem se a öel sem do trojky. Chlap asi polil postel

Ëervenym vÌnem nebo se jeho kurva vyblila na koberec, to se
st·v·. Jenûe to by holka takhle nejeËela. To by nad·vala, jak to
neg¯i umÏj, û·dnej servÌtek.

Dve¯e trojky byly doko¯·n, tak sem tam vlez.
A sakra!
Na posteli rozvalenej ten chlap, co vËera p¯ijel s tou ötÏt-

kou. PozdÏjc se vobjevil v recepci a koupil si cig·ra z automa-
tu. Jo, a na hlavÏ mÏl baseballovou Ëepici naraûenou do Ëela.
TeÔ tu leûel bez Ëepice a svinil postel krvÌ, co mu proudem
vytekla z kebule a uû byla zaschl·.
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ÑDo prdele!ì vozvala se za mnou star·.
ÑBudem muset zavolat poldy,ì ¯ekl sem.
Star· vlÌtla do koupelny a hned zas vypadla:
ÑA kde je ta ötÏtka?ì
ÑNojo,ì ¯ek sem. ätÏtka nikde. ÑNevylezla voknem?ì
ÑKdo votev¯el ty dvÈ¯e?ì zeptala se star·.
Nojo, dvÈ¯e. ÑJ· nÈ,ì ¯ek sem. ÑByly votev¯en .̋ì
ÑVole vochlastan·! Zeptal ses Gelewiny?ì
No, nezeptal.
Star· beze slova vodeöla do recepce. J· za nÌ. Gelewina se-

dÏla v koutÏ na ûidli a breËela.
ÑNÈ,ì lezlo z nÌ jak z chlupat˝ deky. ÑTy uû tak byly! J· se

mrkla do auù·ku, esli nechce zmizet bez placenÌ, ale von tam
nebyl, tak sem öla dovnit¯ a von ñ,ì zase zaËla bulit.

ÑJak se menoval?ì vobr·tila se na mÏ star·.
Zamnul sem si Ëelo a star· se uöklÌbla.
ÑKoukni do knÌhy, ty voûung¯e.ì
To sem udÏlal. St·lo tam ÑJohn Brown s dcerouì a adresa,

dÏsnÏ naökraban·, ûe sem ji nemoh p¯eËÌst: ÑBran- Branton?ì
ÑUkaû!ì star· mÏ vztekle vodstrËila a ËumÏla na z·pis.
ÑBrampton, Ont·rio,ì zavrËela. ÑScrew Street vosumn·ct.ì
älehla po mnÏ krhavym vokem a zvedla telefon. VytoËila

trojËÌslo, to sem poËÌtal. Pak zavrËela jako pro sebe:
ÑKde, sakra, je ta ötÏtka?ì
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KAPITOLA DEV¡T¡

v nÌû inspektor Sinclair zjiöùuje, ûe se z motelu
vypa¯ilo podez¯ele moc lidÌ

Zavolal jsem na stanici, aby mi podle znaËky jeho ËervenÈho
jagu·ra zjistili, jestli zavraûdÏn˝ je skuteËnÏ John Brown
Ñs dcerouì a zda skuteËnÏ bydlÌ v Bramptonu na Screw Street
osmn·ct. PotÈ jsem se otoËil k panÌ CoxovÈ, abych zjistil nÏco
o ˙dajnÈ sleËnÏ BrownovÈ.

PanÌ CoxovÈ t·hlo na öedes·t a vidÏla toho v ûivotÏ uû z¯ej-
mÏ vÌc neû dost.

ÑCÈra!ì pravila pohrdavÏ. ÑAsi takov·, jako ûe se ten ñ no,
¯eknÏme ûe chud·k ñ menoval John Brown!ì

ÑM˘ûete mi ji popsat, prosÌm?ì
ÑHubeÚour, takovej typ jako Twiggy, minisukniËka, v jak˝

se nejde shejbnout, aby v·m, s vodpuötÏnim, nebylo vidÏt vÌte
kam?ì PanÌ Coxov· po mnÏ mrkla. ÿekl bych, ûe v p¯Ìtomnos-
ti pouze svÈho muûe by v˝hled, jak˝ sk˝tala minisuk˝nka
v p¯edklonu, neopsala. ÑNa hlavÏ vrabËÌ hnÌzdo a kolem doko-
la takovou jako fialovou svatoz· ,̄ì zaöklebila se. ÑTeda svato-
z·¯Ö Jak se dnes takov˝ Ë˘zy hyzdÏj a myslej si, b˘hvÌjak jim
to nesekne.ì

ÑSvatoz·¯?ì pravil jsem t·zavÏ a panÌ Coxov· mÏ obda¯ila
pohledem, z nÏhoû jsem poznal, ûe se jÌ moje inteligence nezd·.

ÑMyslim ñ koneËky vlas˘ mÏla vobarven˝ na fialovo ñ nÏco
jako m· pan biskup Pewter pod kol·rkem! Na sobÏ triËko, ûe
byste podle nÏj poznal, co mÏla celej tejden k vobÏdu, a na
nohouch lodiËky s nÌzkejma podpatkama. Taky nejmÌÚ tejden,
jesli nÈ vÌc nevypucovan .̋ì
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