
Kapitola první

VáÏnû mám pocit, Ïe snad Ïádná z vymoÏeností moderní
doby není smutnûj‰í – banálnûj‰í, fiekl bych – neÏ obrov-
ská kanceláfi. Vypadá to, Ïe jakmile ãlovûk zdokonalil
montáÏní linku, zjistil, Ïe nezb˘vá neÏ se tomu v‰ude pfii-
zpÛsobit. Nekoneãné fiady rozmûrn˘ch stolÛ, které se táh-
nou jako Ïelezniãní koleje do nikam. Monotónní klepání
a cinkání psacích strojÛ a mechanick˘ch kalkulaãek a k to-
mu ulepené mramorové podlahy – a nûkdy i sloupy, kdyÏ
to byl pofiádnû hogofogo kancl –, které se klopotnû a ne-
úspû‰nû snaÏily pfiiÏivit se na nádhefie starovûk˘ch chrá-
mÛ a knihoven. VáÏnû nevím, jestli na mû v takové kan-
celáfii padá víc deprese nebo nuda. 

Pokud se vám v ní nûkdo právû nesnaÏí vymlátit du‰i
z tûla. V tu chvíli vám bez váhání fieknu, Ïe je to mnohem
vût‰í deprese, protoÏe na nudu tak nûjak nezb˘vá ãas. 

V ten moment jsem se zrovna nekochal pohledem na
stoly, psací stroje nebo sloupy, protoÏe jsem tupû zíral na
rostoucí rudou skvrnu, která se mezi m˘mi se‰majdan˘-
mi polobotkami vpíjela do koberce barvy ranní moãi. (No
jo, koberec. Tohle bylo druhé podlaÏí, sem uÏ se mramor
nedává.) Té krve nebylo nijak moc, ale ti maníci s pûstmi
jako cihly byli zfiejmû celí fiíãní s tím nûco udûlat. Já a oni
ãtyfii jsme tady mûli takového kamarádského spicha, po-
máhal jsem jim trochu se uvolnit, kdyÏ jsem jim masíro-
val klouby rukou stfiídavû sv˘m Ïaludkem a obliãejem.
Musím fiíct, Ïe je mûli pofiádné ztuhlé. Ale co, na druhou
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stranu jsem pfies ten mûdûn˘ pach v nose necítil bohatou
smûs zatuchlého potu, oleje na psací stroje a kobercového
‰amponu.

K ãertu, fiíkal jsem si, jak nûkdo mÛÏe dûlat v takové dífie?
Pak mi pûst, která se mi snaÏila namasírovat záda skrz

pupík, pfiipomnûla, Ïe mám na práci mnohem dÛleÏitûj‰í
vûci. 

Ti maníci byli typick˘mi ukázkami svého druhu: hro-
motluci v lacin˘ch oblecích, dech jim smrdûl pa‰ovanou
kofialkou a lacin˘mi cigaretami. Nebylo tady Ïádné horko,
ale tím cviãením na mnû se potili, takÏe si saka pfiehodili
pfies Ïidle nebo aspoÀ pfies rameno. Myslím, Ïe skuteãnost,
Ïe já jsem se nepotil, je rozpalovala je‰tû víc. 

Co by asi fiekli tomu, kdybych jim pfiedem rovnou
oznámil, Ïe se nepotím? Opravdu nikdy.

Nezaslechl jsem jejich jména, a i kdyby byli mluvili,
stejnû jsem mûl tou dobou jiné starosti. Proto jsem si je po-
jmenoval Kníraã, Vazoun, Nervák a ·i‰oun. Vazoun byl
ten, kter˘ se se mnou zab˘val nejvíc (pfiekvápko, co?),
a Kníraã mu koukal pfies rameno, asi hlídal, jestli Vazoun
nûco nedûlá ‰patnû. Nervák stál pár krokÛ stranou a v pûs-
ti Ïmoulal jediné Ïelezo v dohledu – poloautomatick˘ colt,
jestli na tom sejde –, ale já vûdûl, Ïe ostatní mají svoje stfií-
kaãky v kapsách sak. ·i‰oun, s hlavou jako dvouÏloutko-
vé vejce, si jednou rukou utíral ãelo a v druhé drÏel lehce
zahnutou, hladkou hÛlku z bílého dfieva, sotva dvakrát
del‰í neÏ plnicí pero. Koumal nad tím, jako kdyby to byla
ta nejpodivuhodnûj‰í vûc, se kterou se za svÛj Ïivot setkal.

MoÏná to tak bylo. Vyndal mi ji z podpaÏního pouzdra,
které jsem mûl pod sakem, takÏe si umím pfiedstavit, Ïe
oãekával nûco docela jiného. 

Ale m˘m hlavním problémem nebyli tihle maníci. MÛj
zásadní problém právû sv˘m zadkem le‰til stÛl manaÏera
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v pfiední ãásti kanceláfie. Svûtlehnûdé kalhoty, sako v ná-
mofinické modfii a naÏehlená ko‰ile s límeãkem tak veli-
k˘m, Ïe by z nûho mohl mít padák. Dokonal˘ obraz toho,
co si zazobanec pfiedstavuje pod pojmem „leÏérní“.

Znal jsem ho. Byl jedním z dÛvodÛ mé pfiítomnosti. Tím
druh˘m dÛvodem byla velká hnûdá obálka v jeho ruce,
která se pfiedtím nacházela v mé kapse. 

Floyd Winger, ãlen v˘boru ãtyfiiatfiicátého okrsku, obálku
otevfiel, podíval se dovnitfi, zrudl jak nevûstinka na líbán-
kách a zaãal chrlit v˘razy, které by jeho voliãi rozhodnû
nemûli nikdy sly‰et. 

Vazoun si zfiejmû myslel, Ïe ten proud sprosÈáren je
patrnû dÛsledkem rozãarování jeho ‰éfa, a nakopl mû do
Ïeber. Asi se chtûl pfiesvûdãit, jestli je nûkdo doma. Mys-
lím, Ïe jsem hekl, a snaÏil se soustfiedit na Nerváka a ·i-
‰ouna. 

Skoro…
„Kdo tû poslal?“ houkl Vazoun. „Proã ses sem vloupal?

Pfiísahám, kámo, Ïe jestli nezaãne‰ zpívat, tak ti…“
„UÏ ho nech, Ronnie.“ Winger mávl obálkou m˘m smû-

rem. „UÏ vím v‰echno, co potfiebuju.“
Jo, tak jen si to mysli dál, mizero…
·i‰oun ukojil svoji zvûdavost a otoãil se k ‰éfovi. Bez-

my‰lenkovitû zasunul hÛlku do kapsy saka, které mûl
pfiehozené pfies Ïidli za sebou. 

Tak, koneãnû! Vlákna a úponky jeho my‰lenek byly tak
slizké, Ïe jsem si chvíli fiíkal, Ïe se mi to nikdy nemÛÏe po-
dafiit. Neomluvitelnû jsem vypadl ze cviku. Nebylo divu,
Ïe mi to trvalo víc neÏ pár minut. 

„A kdoÏe to je, pane Wingere?“ zeptal se ·i‰oun, strãil
si mezi pysky cigaretu a ‰átral v kapse po sirkách. SnaÏil
jsem se poslouchat, co si fiíkají, a pfii tom se stále soustfie-
dit na NervákÛv colt…

11
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„Já nevím, jak se jmenuje, Benny.“ Pochopitelnû, pro-
toÏe penûÏenku jsem nechal v kanceláfii. Pfiece s sebou ne-
budu pfii vloupání nosit vizitku, no ne? „Zato vím, proã je
tady.“

Upfiel na mû úzké, fale‰né oãi. „A my oba víme, kdo vás
poslal, viìte?“ Ani teì, kdyÏ mluvil k pûti lidem – ãtyfii mûl
na v˘platní pásce a pátému zfiejmû bral míru na kabát
z borovice –, nedokázal vypadnout z role politika. Jeho
jasn˘, pronikav˘ hlas se nesl rozlehlou místností, jako
kdyby mluvil k plnému námûstí. 

„Nemám páru, o ãem to mluvíte,“ opáãil jsem a zakfie-
nil se ústy pln˘mi krve. „Jsem jenom uklízeã. Musel jsem
se sem vloupat, protoÏe jsem si zapomnûl klíã. A unifor-
mu.“ Pokrãil jsem rameny, jak jen mi to ruce svázané za
opûradlem Ïidle dovolovaly. „Co chcete sly‰et? Dûlám to
prvnû.“

Buì jsem nebyl tak vtipn˘, jak jsem si myslel, nebo se
Vazoun místo úst smál pûstmi. To nechám na vás. KaÏdo-
pádnû jsem na chvíli pfiestal mluvit. 

„Hele, Ronnie, to uÏ bude staãit,“ fiekl Winger. Nûco
v jeho hlase mû pfiimûlo podívat se na nûho a málem jsem
se pfiestal soustfiedit na Nerváka. Jeho tón se nijak nezmû-
nil, ale ta slova se mi nelíbila. Byla v nich zloba. Vrásky ko-
lem oãí a úst mûl tak ostré, Ïe by se o nû jeden pofiezal. 

„TakÏe Baskin pfii‰el s novou hrou?“ zeptal se mû. „Po‰le
zlodûje, aby mi to tady vyraboval? No dobfie, tak budeme
hrát. Jde o jeho hlavu a o va‰i.“ Hfibetem ruky si odhrnul
pramen jemn˘ch vlasÛ z obliãeje, strãil si obálku do ná-
prsní kapsy a sáhl po telefonu. Se sluchátkem v ruce se ob-
rátil ke mnû. Abych se mohl dívat. 

V‰ivák. Nesná‰ím politiky. 
„Centrála?“ Rty se dot˘kal mluvítka, jako kdyby se

s tou vûcí miliskoval. „Prosím Glenview 0898.“
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To ãíslo jsem znal. Volal Baskinovi. DomÛ. Fajn kluk. 
„Mûl byste…“
On a jeho ãtyfiãlenná parta na mû sotva pohlédli, kdyÏ

jsem se na okamÏik odmlãel, abych vyplivl poslední chu-
chvalec krve. „CoÏe?“ zeptal se Winger. Vzdálenû jsem sly-
‰el vyzvánûní na druhém konci linky. 

„Mûl byste zavûsit, neÏ se ztrapníte.“
Odpovûdí na moje prohlá‰ení byla tfii uchechtnutí a dva

páry oãí v sloup. A proã ne? I kdybych nebyl pevnû pfii-
vázan˘ k dubové Ïidli, dostal jsem uÏ nakládaãku, která
by drsného chlapa odrovnala na nûkolik hodin a slab‰í ná-
turu poslala na pár dní do nemocnice. 

Asi by mûli vûdût dvû vûci. Hojím se rychle. Zatracenû
rychle. Na to, abych byl mimo více neÏ pár minut nestaãí
nakládaãka, aÈ je jak chce velká. A zadruhé, z tûch prova-
zÛ bych se byl dokázal vymotat do pÛl minuty poté, co mû
svázali. NejenÏe mám mnohem ohebnûj‰í klouby, neÏ je
bûÏné, ale navíc Kníraã ty svoje smyãky moc neutáhl. 

Proã? ProtoÏe ãlovûk snadno udûlá chybu, kdyÏ se moc
nevyzná v uzlech, a já jsem se sakra soustfiedil, aby chyby
dûlal. A teì jsem uÏ jen ãekal na…

(Cítil jsem, jak ‰Èastná aura kolem Nervákovy bou-
chaãky, ty fietûzce pfiíãin a následkÛ, které zpÛsobí, Ïe
mechanizmus spustí, koneãnû splaskla pod soustfiedû-
n˘m tlakem, kter˘m jsem na ni posledních deset minut
zpÛsobil.)

… Tohle.
Vstal jsem, z levého zápûstí mi klimbal kus provazu, za-

toãil jsem Ïidlí jako partnerkou na taneãním parketu v Sa-
voyi a oplatil jsem s ní Vazounovi láskyplnou pozornost,
kterou mi bûhem veãera vûnoval. Zlomil se v pase, padl
na koberec a vyzvrátil krvavé chuchvalce nûãeho, co zfiej-
mû b˘valo lacin˘m párkem nevalné chuti. 

13

Marmell 1 - zlom  11.1.1957 5:08  Stránka 13



Ari Marmell

A pofiád to smrdûlo stejnû odpornû jako celá tahle kan-
celáfi. 

Vtefiinu nebo dvû na mû v‰ichni civûli, jako kdyby mi
na nose vypuãel zepelín. Sluchátko vypadlo Wingerovi
z prstÛ a trhanû se mu kymácelo po boku. Vypadalo to,
jako kdyby nervóznû ‰vihal ocasem. ·i‰ounovi vypadlo
retko z pyskÛ a nûkolikrát poskoãilo po koberci. Skoro ta-
kov˘ mal˘ ohÀostroj na ãtvrtého ãervence. V místnosti
bylo takové ticho, Ïe bylo sly‰et syãení tabákov˘ch jisker.
Jen se ‰tûstím nic nezapálily. 

MoÏná to bylo tím, Ïe jsem to nechtûl. U takov˘ch
drobn˘ch ‰Èastn˘ch náhod si nejsem nikdy jist˘. 

Nervák byl, samozfiejmû, na nervy a jednal jako první.
Zdvihl colt v roztfiesené ruce – ale netfiásla se mu zase tak,
aby na tuhle vzdálenost netrefil – a stiskl spou‰È.

Nûco uvnitfi s tup˘m cvaknutím prasklo, podle zvuku
nejspí‰ úderník, a Nervák si najednou uvûdomil, Ïe jeho
Browning Colt M1911 se hodí nejv˘‰ jako zaráÏka ke
dvefiím. 

NeÏ si kdokoli z nich uvûdomil, co se dûje, pfietáhl jsem
·i‰ouna po bradû tak, Ïe se nejmíÀ t˘den neoholí. Zhroutil
se, jako kdyby nemûl v tûle jedinou kost, ale bolest v klou-
bech prstÛ mi prozradila, Ïe má pofiádnû tvrdou ãelist.
Strhl jsem jeho sako z opûradla Ïidle, otoãil se a rozbûhl se
ke svému oblíbenému vefiejnému ãiniteli Wingerovi.

Kter˘ nasadil velice pfiesvûdãiv˘ sprint k nejbliÏ‰ím dve-
fiím.

Kníraã mû chtûl zastavit a vytrhl z náprsní kapsy saka
osmatfiicítku special. Nemohl jsem se s ní vypofiádat tak
jako s Nervákovou pistolí, i kdybych byl mûl ãas se na ni
soustfiedit. Je o hodnû obtíÏnûj‰í vyfiadit revolver neÏ po-
loautomatickou pistoli, protoÏe je to star‰í technologie,
a tedy i jednodu‰‰í mechanizmus. MoÏná kdybych staãil

14

Marmell 1 - zlom  11.1.1957 5:08  Stránka 14



Îhavé olovo, chladné Ïelezo

vytáhnout svoji zbraÀ z ·i‰ounova saka, ale na to zatím
ani náhodou nebyl ãas…

Proto jsem udûlal to, co kaÏd˘, kdyÏ kouká do ústí hlav-
nû. Uskoãil jsem.

Pfiesnûji vrhl jsem se stranou, narazil do stolu a pfievrá-
til ho. NejenÏe se mi rohy té zatracené vûci zaryly do Ïe-
ber, ale na‰ly si tfii rÛzná místa, která mi pfiedtím Vazoun
naklepal jako lacinou flákotu. Jak jinak.

Ale vy‰lo to. Sly‰el jsem hukot letícího olova a mûkké
praskání, kdyÏ se kulky zar˘valy do stûny nebo do dfievû-
ného ‰títu, za kter˘m jsem se teì krãil. Ale kromû tfiísky,
která mi rozsekla hfibet levé ruky, jsem neutrpûl Ïádnou
újmu. 

Sice se hojím rychle a zabít mû je o hodnû tûÏ‰í neÏ vás
obyãejné mouly, ale to neznamená, Ïe nechat se stfielit je
nûjaká psina. 

Nemohl jsem se tam skr˘vat donekoneãna. StÛl se za-
ãínal rozpadat, nevûdûl jsem, jak dlouho budou ostatní
mimo hru a Winger se s kaÏdou vtefiinou vzdaloval. Zvedl
jsem se, napumpoval ‰tûstí, které jsem vycucl z Nerváko-
va coltu do kusu provazu, kter˘ se mi stále klinkal na zá-
pûstí, a hodil ho. 

Kníraã se ho pokusil srazit, aby ho nezasáhl do obliãeje,
a zároveÀ vystfielil. Kohoutek osmatfiicítky spustil a zasekl
se do konopn˘ch vláken. 

S trochou ‰tûstí navíc dokáÏete spoustu vûcí, kdyÏ víte
jak na to.

Tentokrát ho bylo opravdu jen trochu. Kníraã zufiivû tr-
hal za roztfiepené prameny provazu a patrnû mu nebude
trvat dlouho, neÏ kohoutek uvolní. Nervák ‰acoval Kní-
raãovo sako pfiehozené pfies Ïidli, zfiejmû v nûm hledal dal‰í
pistoli, a sám Kníraã se supûním vstával. 

Na druhou stranu i já jsem se uÏ pakoval. 

15

Marmell 1 - zlom  11.1.1957 5:08  Stránka 15



Ari Marmell

Z kapsy ·i‰ounova saka jsem vytáhl hÛlku, na kterou
tolik valil bulvy. Byla to Luchtaine & Goodfellow model
1592. Padla mi do ruky, jako kdybych se s ní narodil. To
nebylo nic zvlá‰tního. Mûl jsem ji tak dlouho, aÏ jsem dfie-
vo o‰oupal tak, Ïe mi sedûla v dlani jako ulitá. Dverga, kte-
rá mi ji kdysi dávno prodala, pfiísahala na v‰echno moÏné
i nemoÏné, Ïe doopravdy obsahuje tfiísku voru, kter˘ od-
vezl krále Artu‰e do Avalonu. Moc jsem jí to neba‰til, ale
tak nebo tak, ta hÛlka mû je‰tû nikdy nenechala ve ‰tychu. 

Mávl jsem L&G pfies Wingerovy pohÛnky a mystick˘m
kanálem jsem upravil obraz, kter˘ jejich oãi pfiedávaly do
mozku. Uchopil jsem okraje stínÛ na hranicích jejich zor-
ného pole a rozmazal jim je pfies cel˘ pohled. Nebylo to
tak elegantní, jako kdybych se vymazal z místnosti nebo
mû vidûli jinde, neÏ jsem byl, ale s pomocí hÛlky to bylo
velice rychlé. Na nûkolik okamÏikÛ museli mít pocit, Ïe se
ocitli uvnitfi prázdné benzínové nádrÏe. 

„Co je sakra?“
„Hej, kdo zhasnul?“
„To se‰ ty, Ronnie? Kde se‰?“
„Tady!“
„Kde, tady?“
V tu chvíli dostal Nervák geniální nápad a zaãal stfiílet po

kaÏdém zvuku, kter˘ okamÏitû nepoznal. Ze stûn a sloupÛ
odletovala omítka a úlomky mramoru, ocel se proh˘bala,
klávesy psacích strojÛ létaly vzduchem a Kníraã s Vazou-
nem poslepu hledali úkryt. Usly‰el jsem hlasitou ránu, bo-
lestné vyjeknutí a dal‰í stÛl se porouãel. Vazoun byl podru-
hé úplnû mimo hru. 

Pfiedpokládal jsem, Ïe tohle je na pár minut zamûstná.
K˘chl jsem, pach spáleného stfielného prachu mû vÏdyc-
ky nutí k˘chat, a rozbûhl jsem se za Floydem Wingerem. 
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V podstatû jsem se sklouzl po hrubém koberci, dvefie za
mnou práskly a já narazil do mosazného zábradlí na dru-
hé stranû ochozu. Rychl˘ pohled do atria v pfiízemí mi ne-
nabídl nic uÏiteãného: velik˘ recepãní stÛl, kapradí v kvû-
tináãích, mramorová dlaÏba v barvû svûtle rÛÏového
melíru. Pod ochoz jsem samozfiejmû nevidûl, ale vchodo-
vé dvefie byly pevnû zavfiené a Winger se nenacházel ni-
kde v jejich blízkosti.

Ten trouba chtûl zfiejmû zÛstat nablízku, aby z první
ruky vidûl, jak se o mû jeho maníci postarají. Skvûlé roz-
hodnutí – pro mû.

Dal jsem si malinko naãas a pofiádnû jsem zaãichal.
Winger se musel dost potit, kdyÏ tak vystfielil ze dvefií.
Mûla by po nûm zÛstat pachová stopa zfietelnûj‰í neÏ ãer-
stvû vyasfaltovaná silnice. A taky Ïe jo. Bylo to tam. Vlast-
nû jsem ani nepotfieboval cítit jeho pot. Zfietelnû jsem vní-
mal zbytky aury jeho strachu ve vzduchu. 

Po ‰piãkách jsem se plíÏil chodbou, L&G pfiipravenou,
atrium jsem mûl po levé ruce a masivní dvefie a potemnûlá
okna po pravé. ¤ekl bych, Ïe vûdûl, Ïe se blíÏím, protoÏe
vyletûl z úkrytu a jako blesk se hnal ke schodÛm. 

Schovával se na záchodû. Pochopitelnû. Kde jinde mÛ-
Ïete najít chicagského politika neÏ s ostatními sraãkami? 

Byl bych ho zfiejmû dobûhl, ale proã dûlat vûci sloÏitû? Na-
mífiil jsem L&G a vykfiikl jsem: „To by staãilo, pane Wingere!“

Ztuhl s rukama vzhÛru, otoãil se a v tu chvíli si v‰iml,
ãím na nûj mífiím. KdyÏ nic jiného, aspoÀ se mi podafiilo
z toho jeho ksichtu strhnout fale‰né pozlátko poãestného
vefiejného ãinitele. Vûnoval mi ú‰klebek, na kter˘ by byl
hrd˘ nejeden mafián. „Myslíte, Ïe jste zábavn˘? Myslíte
si, Ïe je na tomhle vÛbec nûco zábavného?“

Pokrãil jsem rameny. „Jo, myslím, Ïe nûco zábavného
by se pfiece jenom na‰lo.“
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„V˘bornû! AÏ vyjdou fotky, po‰lu tu va‰i pitomou hÛl-
ãiãku Baskinovi spolu s obtahem titulkÛ.“ Zaãal couvat
a chystal se vzít nohy na ramena. „Myslím, Ïe ten vtip
bude povaÏovat za absolutnû hysteri…“

Chodbou zadunûl v˘stfiel z pûtaãtyfiicítky a moje „pito-
má hÛlãiãka“ vyplivla oheÀ. Nebylo to samozfiejmû sku-
teãné, jen dal‰í iluze, rána, kravál a tak, ale jemu to jako
skuteãn˘ v˘stfiel pfiipadalo. 

Hm, krása nechtûného.
Winger vykfiikl, a neÏ si staãil uvûdomit, Ïe jsem ho ne-

stfielil, skoãil jsem po nûm jako troll po ranûném dítûti. 
Chvilku jsme se váleli mezi stûnou a zídkou ochozu,

pûsti se jen míhaly a nebudu dom˘‰liv˘, kdyÏ fieknu, Ïe
od zaãátku nemûl nejmen‰í ‰anci. Pûknû jsem si ho chytil
a zaãal ho valchovat. 

Také jsem mu, aniÏ by si toho v‰iml, dvakrát sáhl do
náprsní kapsy saka. Rád bych chtûl tvrdit, Ïe se mi to po-
vedlo díky mé neuvûfiitelné ‰ikovnosti, ale myslím, Ïe
v tu chvíli vûnoval pfiíli‰ velkou pozornost tomu, Ïe ho
drÏím za vlasy a mlátím mu hlavou o podlahu, a kopan-
cÛm do rozkroku. 

UÏ jsem chtûl stejnû pfiestat – váÏnû jsem o tom serióznû
uvaÏoval! –, kdyÏ jsem zjistil, Ïe jsem silnû podcenil jednu
z politikov˘ch mlátiãek. 

Kníraã vyletûl z kanceláfie, na levé tváfii se mu vybar-
vovala nádherná modfiina a v pravaãce svíral mal˘, ale
o‰kliv˘ vyhazovák. MoÏná byl k Wingerovi loajální ne-
jen kvÛli penûzÛm a kfiik jeho ‰éfa mu dodal sil, aby pfie-
konal mé pouto. K ãertu, moÏná jsem byl nepozorn˘,
nebo jsem ho tam v kanceláfii zranil jen lehce. Nevûdûl
jsem to a asi se to nikdy nedozvím. KaÏdopádnû na tom
nijak nezáleÏelo. AÈ byl dÛvod jak˘koli, byl tady a hnal
se po mnû. 
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Sly‰el jsem ho i na mûkkém koberci a pfies Wingerovo
sténání. Musel b˘t je‰tû trochu zmaten˘ z magie, kterou
jsem proti nûmu pouÏil. Já bych tedy byl! Jakmile byl
u mû, vztyãil jsem se, popadl ho za loket a otoãil do stra-
ny. Brnkaãka. 

Zapotácel se, v tu chvíli vypadal, jako kdyby byl pln˘
laciné kofialky, a s holãiãím vypísknutím pfiepadl pfies zá-
bradlí ochozu. 

To jsem váÏnû nechtûl!
Winger a já jsme na sebe zírali s trapnû spadl˘mi ãelist-

mi. Kdyby to bylo smû‰né, byla by to docela legrace. Pak
jsem váhavû – nevím proã, uÏ jsem vidûl spoustu mnohem
hor‰ích vûcí – popo‰el a naklonil se pfies zábradlí. 

Nebudete tomu vûfiit, ale Kníraã byl naÏivu! Podle
zvlá‰tních úhlÛ, do kter˘ch se mu oh˘baly konãetiny, si
hned tak nezatrsá, ale to kapradí v kvûtináãích dole jeho
pád pofiádnû zbrzdilo. 

Nûkdy je to k nevífie, jaké mám ‰tûstí. 
Je‰tû pofiád jsem se pfies mosazné zábradlí díval na po-

lámaného a krvácejícího chlápka pode mnou, kdyÏ se
hlavní dvefie rozlétly jako opasek na banketu a do haly se
vfiítil tucet poldÛ. Doslova jsem cítil dvacet oãí, které se
upfiely na Kníraãe, leÏícího v troskách velkého kameni-
nového kvûtináãe a pokrytého krví a hlínou, a pak se
zvedly a soustfiedily se na mÛj ciferník. 

Nûkdy je to aÏ k nevífie, jaké mám ‰tûstí. 
V tu chvíli zaãal Winger – lasiãka slizká – fivát o pomoc.

A fival moje jméno. A hulákal, Ïe jsem na nûho vystfielil.
Vsadím se, Ïe v domû nebyl policista, kter˘ by nevûdûl,

jak˘ je ten mizera kfiivák. Ale to neznamenalo, Ïe jsem se
ho zfiejmû nesnaÏil zabít. Z jejich pohledu to naopak vy-
padalo o to pravdûpodobnûji. Navíc spousta z nich mohla
b˘t na Wingerovû v˘platní pásce. 
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Proto mû asi nemûlo nijak pfiekvapit, kdyÏ ãtyfii z nich
vytáhli bouchaãky a zaãali po mnû pálit dfiív, neÏ jsem vÛ-
bec stihl zvednout ruce. 

Uskoãil jsem od zábradlí tak prudce, Ïe jsem rozbil okno
kanceláfie za sebou – na‰tûstí to nebylo zrcadlo, pfiestoÏe
dost odráÏelo; obvykle s sebou nosím dost soli, abych od-
vrátil i takovou smÛlu, ale zrovna teì byla v kapse svrch-
níku v kanceláfii –, a první kulky mû moÏná minuly o my‰í
vous. Odrazil jsem se od okna, pra‰til sebou na zem a za-
ãal jsem se plíÏit pryã. Vstupní halou se nesl dusot nohou
na schodech a já vûdûl, Ïe kdyÏ mû najde ten ‰patn˘ pol-
da, budu mít v sobû pár dûr navíc dfiív, neÏ dostanu pfiíle-
Ïitost cokoli vysvûtlit. 

Proto jsem musel nûco udûlat, i kdyÏ to znamenalo, Ïe
si pár policajtÛ bude myslet, Ïe na nû chci zaútoãit. V tu
chvíli jsem si nedokázal vzpomenout, kolik jsem mûl pro
dne‰ek vymy‰len˘ch plánÛ a s kolika eventualitami jsem
poãítal, ale tohle mezi nimi rozhodnû nebylo. 

Znovu jsem z pouzdra vytáhl hÛlku, sevfiel ji do zubÛ, po-
polezl je‰tû nûkolik yardÛ a v oãekávání dal‰í kanonády jsem
sakra opatrnû vykoukl mezerou mezi zídkou a zábradlím. 

Vût‰ina poldÛ se poschovávala rÛznû po hale buì za
stolem, nebo mezi dvefimi. Pfiedpokládal jsem, Ïe ti, které
nevidím, jsou uÏ v patfie a zfiejmû dost blízko. Nemohl
jsem si nev‰imnout, Ïe o Kníraãe se nikdo moc nestará.
Zfiejmû byli opravdu pfiesvûdãeni, Ïe na nû seshora zaãne
nûkdo pálit. 

V‰iml jsem si, Ïe za uniformovan˘mi policisty ve‰li tfii
v civilu, také s pfiipraven˘mi zbranûmi. A díky bohÛm,
ktefií snad je‰tû v téhle dobû zÛstali, jedno jak˘m, jsem jed-
noho z nich poznal!

„Keenane!“ Pfiikrãil jsem se, kdyÏ se kulka odrazila od zá-
bradlí jen nûkolik palcÛ od mého nosu. „Poruãíku Keenane!“
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MuÏ, na kterého jsem volal, ãernovlas˘ chlápek s jes-
tfiábím obliãejem, v hnûdém plsÈáku a kabátu do de‰tû
stejné barvy, namífiil svoje strni‰tû m˘m smûrem. „To jste
vy, Oberone?“

Druhá kulka udefiila do zídky, za kterou jsem se scho-
vával, tfietí mi hvízdla nad hlavou a zaryla se do dvefií
kanceláfie. „Na dlouho ne!“

„Nestfiílejte! V‰ichni zastavte palbu!“
Ne Ïe bych se s Keenanem znal nûjak dobfie, spí‰ jen

pfies spoleãného pfiítele u sboru, ale v tu chvíli bych ho byl
zulíbal. 

Poldové je‰tû chvíli pobíhali po místnostech, kfiiãeli „Po-
licie!“ a „Ruce vzhÛru!“ a „Pracky nahoru!“, aÏ nakonec
v‰echny shromáÏdili dole u toho rozlehlého stolu. Winger
si uhlazoval pomaãkané sako a kapesníkem otíral z obliãe-
je pot a krev; nûkdo o‰etfioval Vazouna a Kníraãe; Nervák
se hrbil s rukama v klepetech, protoÏe pra‰til prvního pol-
du, kter˘ se objevil ve dvefiích; a ·i‰oun je‰tû podfiimoval. 

A pokud ‰lo o mû, na‰el jsem si ãas na rychlou, pfiesnû
zacílenou iluzi…

„Tak,“ fiekl Keenan, kdyÏ ke mnû zamífiil a v levé ruce
se mu pohupovala tuÏka, zápisník a nezapálená cigareta.
„Nûkdo by mi mûl pûknû rychle fiíct, co se tady sakra…“

„Povím vám v‰echno, co budete potfiebovat, poruãíku,“
pfieru‰il ho Winger a vykroãil k nûmu. „Tenhle… chuligán
se vloupal do sídla mé firmy a napadl moje zamûstnance!
Kdo ví, jakého násilí by se na nás dopustil, kdybyste vãas
nepfiijeli!“

„Tak já jsem napadl pût maníkÛ?“ opáãil jsem. Cítil
jsem, jak mi cukají koutky, pfiestoÏe jsem se ze v‰ech sil
snaÏil zachovat váÏnou tváfi. „Sám? A beze zbranû?“

Keenan si odka‰lal, pfiesunul si cigaretu do pravé ruky
a ukázal s ní na bouli na mém saku. „A co je tohle?“ Pfii-
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lepil si cigaretu na ret a chvilku se jen tak rozhlíÏel, dokud
jeden z poldÛ nevyndal sirky a nezapálil mu. 

Dal jsem si záleÏet, abych klopu saka odhrnul hodnû
pomalu a bez dvojznaãn˘ch pohybÛ a ukázal jsem mu
pouzdro – a hÛlku.

„Co to sakra je, Oberone?“
Vûnoval jsem mu úsmûv. „SlouÏí to k zastra‰ení. Vypa-

dá to, jako kdybych mûl pistoli. Ale nemám, poruãíku.
Brnknûte Peteovi, jestli mi nevûfiíte. Potvrdí to.“

„Aha. A tvrzení tady pana Wingera?“
„Kecy do posledního slova. I na politika lÏe aÏ moc.“
AÏ do té chvíle jsem si myslel, Ïe v˘raz „nafouknout se“

je ãistû metafora, ale pfiísahám, Ïe Winger opravdu nab˘-
val na objemu. „Tak podívejte…!“

„Vlastnû jsem tady oficiálnû,“ pokraãoval jsem. „Z po-
vûfiení asistenta státního návladního, Daniela Baskina.“

To mi vyslouÏilo nûkolik povytaÏen˘ch oboãí. Ale jako
první zareagoval Winger. „Myslím, poruãíku,“ fiekl ke
Keenanovi, zatímco se mi snaÏil probodnout bulvy zniãu-
jícím pohledem, „Ïe byste mûl o asistentovi státního ná-
vladního Baskinovi pár vûcí vûdût, neÏ si nûco necháte na-
mluvit.“ A pfiesnû jak jsem ãekal, pfiistoupil ke Keenanovi
a se slizk˘m úsmûvem sáhl do náprsní kapsy saka. 

Do stejné kapsy, do které jsem já sáhl dvakrát, kdyÏ
jsme se tam nahofie koãkovali. 

Byl jsem pfiipraven˘ dát mu mentální ‰Èouchanec, ale
vÛbec to nebylo tfieba. Byl tak natû‰en˘, tak dychtiv˘ toho
muÏe zniãit, Ïe si do poslední chvíle zfiejmû neuvûdomil,
Ïe papír, kter˘ drÏí v ruce, není ta obálka, kterou si pfied-
tím dával do kapsy. 

Floyd Winger jen zkoprnûle stál a potil se jako my‰, za-
tímco poruãík Keenan s pfiimhoufien˘ma oãima proãítal
pfiedvolání k soudu Cookova okresu. 
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„Vypadá to, Ïe jste pfievzal pfiedvolání, pane Wingere,“
fiekl Keenan. Zdálo se mi to, nebo jsem zaslechl v˘smû‰-
n˘ podtón? „Jsem si jist, Ïe soud ocení va‰i ochotu svûd-
ãit.“ Znovu se podíval na pfiedvolání. „TakÏe osmadvacá-
tého bfiezna? Jsem rád, Ïe jste nám to ukázal. Zajistím
nûkolik policistÛ. Aby vám dûlali eskortu. Samozfiejmû jen
kvÛli va‰emu bezpeãí a pohodlí.“

„Já… já…“
Klidnû jsem tu práci pro Baskina mohl udûlat zadarmo.

Sly‰et chicagského politika koktat za to stálo. 
„Vás si taky budeme muset odvést, Oberone,“ fiekl pak

Keenan. „Nevûfiím, Ïe jste ty muÏe napadl, ale dokud ne-
zjistíme, co pfiesnû se stalo – zvlá‰È tady tomu,“ vytrãil bra-
du, takÏe d˘mající cigaretou ukázal zhruba na Kníraãe,
„musíme s vámi jednat jako s podezfiel˘m.“

Jo, tak to jsem ãekal. „Podívejte, poruãíku,“ pfiedstíral
jsem, Ïe si mnu naraÏená Ïebra a posunul jsem ruku v˘‰,
kdybych náhodou potfieboval svoji L&G pro malé kouzlo
navíc. „Mám schÛzku s klientem.“ Pok˘vl jsem k pfiedvo-
lání, jako kdyby snad zapomnûl, koho myslím. 

„Víte, Ïe zítra vám v úfiedních hodinách fieknu v‰ech-
no, co budete potfiebovat.“

Rozhodnû by mi to neseÏral, ale já se jen tak neptal. Ce-
lou dobu, co jsme spolu mluvili, jsem k nûmu vysílal silo-
vé vlny vÛle a nahlodával ho. Teì jsem zatlaãil na mem-
bránu vÛle za jeho oãima, foukl do Ïhav˘ch uhlíkÛ jeho
my‰lenek a rozdm˘chal tu trochu dÛvûry, kterou ve mnû
mûl – ale pfiedev‰ím respekt k Danu Baskinovi –, do dy-
chtiv˘ch plamenÛ. 

Nakonec jsem ani hÛlku nepotfieboval. „Tak dobfie,“
fiekl. VyslouÏil si tím pfii‰krcené zachrãení od Wingera
a zmatené pohledy od ostatních, na‰tûstí hodnostnû niÏ-
‰ích detektivÛ. „Ale pfiesto budu potfiebovat, abyste se
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u nás co nejdfiív zastavil a popsal nám, co se tady stalo. Je
to jen formalita.“

„Naprosto rozumím, poruãíku. Jsem vám velice zavázán.“
Pok˘vl a podíval se na drobné krvavé skvrny na mé ko-

‰ili a obleku. „Nemá vás prohlídnout doktor, neÏ pÛjdete?“
„Kdepak.“ Trochu jsem odtáhl límec a ukázal mu pár

drobn˘ch modfiin a odfienin. „Staãí dobr˘ krejãí. Nejsou to
takoví drsÀáci, jak se tváfií.“

Keenan se u‰klíbl a ode‰el.
Vybelhal jsem se do patra, vzal jsem si svrchník, se‰el

dolÛ a vy‰el ven. Teprve potom jsem nechal iluzi odeznít
a objevily se o‰klivé modfiiny a ‰krábance. Vûdûl jsem, Ïe
zanedlouho Keenana znovu uvidím – moÏná aÏ zase zajdu
za Petem, a kdyÏ ne, tak aÏ pÛjdu uãinit v˘povûì – a do té
doby by ty rány opravdu mûly zmizet. Nechtûl jsem, aby
si jich v‰iml a vyptával se. 

Hmm. Myslím, Ïe nastala chvíle, abych aspoÀ trochu
vyloÏil karty. Jsem autorizovan˘ soukrom˘ detektiv s fiád-
nou licencí. Jmenuju se Mick Oberon, tedy aspoÀ v téhle
dobû. 

A jak nûkter˘m z vás uÏ zfiejmû do‰lo, nejsem ãlovûk.
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