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Sila chlapa spočíva v jeho odvahe. Sila starca v jeho synoch.
Sicílske príslovie
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I.
1965
Ecorse, Wayne County, Michigan
Po mramorovej dláţke sa ozývali ťaţké kroky. Otvorili sa presklené dvere. Stál v nich
vysoký muţ v tmavom obleku a blond vlasmi. Tvár mal bezvýraznú. Hneď po príchode si
sňal čierne okuliare a na znak pozdravu sa mierne uklonil. V miestnosti uţ čakali dvaja muţi.
Sedeli za konferenčným stolíkom na ktorom boli dva poháre so škótskou. Muţ sediaci bliţšie
k dverám, sa zdvihol a nalial do ďalšieho pohára. Mal oblek veľmi podobný tomu, aký mal
ten, čo práve prišiel, ale mal krémovú košeľu. Muţ čo ostal sedieť, bol oblečený v ţupane, na
znak toho, ţe je tu doma. Jemne sa pousmial na hosťa. Tým nebol nikto iný ako agent FBI,
Steve McCarrick. Pozval si ho muţ v ţupane - mafiánsky boss a obchodník so zbraňami
Marco Bellaro. Trojicu uzatváral jeho caporegime Frank Telli.
Jednanie, kvôli ktorému tu všetci prišli, začal ráznym hlasom Bellaro: ,,Som rád, ţe ste
prišli, ako som vás ţiadal. Hlavne vy, pán McCarrick. Asi uţ tušíte, prečo ste dnes tu. Akciu,
ktorú sme aj s vašou výdatnou pomocou,‘‘ pozrel uznanlivo na McCarricka, ,,dlho
pripravovali, môţeme v blízkej budúcnosti uskutočniť. Je však treba dotiahnuť ešte zopár
detailov.‘‘
Uchlipol si zo škótskej a pokračoval. ,,Musíte zariadiť, aby dom nebol v čase uskutočnenia
akcie monitorovaný FBI.‘‘ Vykročil smerom k oknu a vzal kovový kufrík, ktorý bol pod ním.
Otvoril ho a poloţil pred agenta.
Ten tichým hlasom riekol: ,,Spolupracujeme spolu uţ nejaký ten čas. Ste dobrý obchodný
partner. Tejto vašej ţiadosti bude vyhovené. Kedy presne to chcete urobiť?‘‘ Bellaro vytiahol
z puzdra s dokladmi malý skladací kalendár a ukázal McCarrickovi dátum. Ten kývol hlavou.
,,Na tejto akcii mi nesmierne záleţí,‘‘ vzdychol Bellaro. ,,Musí to vyjsť. Pripravoval som to
veľmi dlhý čas. Bol to aj jeden z dôvodov, prečo som sa vrátil do Ameriky. Lagapone, teda
teraz Stewart, ţije pod zmenenou identitou uţ skoro 30 rokov. Teraz je uţ oveľa menej
sledovaný a chránený ako na začiatku, ale my musíme mať úplnú istotu. Chápete, však?‘‘
Obrátil sa na McCarricka.
,,Veľmi dobre,‘‘ odpovedal on s úsmevom.
,,Tak to by asi bolo nadnes všetko,‘‘ povedal Bellaro. ,,Ak by sa vyskytli nejaké
komplikácie, diskrétne sa so mnou skontaktujte. Tak ako vţdy.‘‘
McCarrick pochopil, ţe to bola výzva k odchodu. ,,Áno, pane.‘‘ Vzal kufrík, mierne sa
uklonil a zasa s bezvýraznou tvárou, s takou s akou prišiel, vyšiel z miestnosti. V nej ostali len
Bellaro a Telli.
Bellaro sa zahľadel na spaľujúce Slnko nad riekou Detroit, koré ju celé zalievalo a zasnene
riekol: ,,Tak vidíš, Frankie. Konečne sme pri cieli. Stálo nás to veľa síl, ale konečne je to tu.
Vyplatilo sa byť trpezlivý. Treba urobiť posledný krok a ten zverujem tebe. Je tu však ešte
jedna vec, o ktorej nevieš. Toľko námahy sme nevykladali len kvôli vendete, hoci aj na tej mi
záleţí.‘‘
,,O čo ide?‘‘ spýtal sa Telli a nahol sa k Bellarovi.
Bol to jeho najlepší priateľ, spolu s druhým caporegimem Fattorinim, ale Tellimu viac
dôveroval. Všetci boli zo Sicílie, kde sa Bellaro vypracoval na vynikajúceho obchodníka so
zbraňami a Telli a Fattorini boli jeho spoločníkmi. Dodával zbrane do celého sveta. Do
Baskicka, na Korziku, do Afriky a dokonca i do Vietnamu. Do USA prišli pred desiatimi
rokmi, aby rozšírili svoje pole pôsobnosti, veď predsa je to krajina neobmedzených moţností.
Zobral so sebou aj ďalších schopných muţov o ktorých vedel, ţe mu budú platní v jeho
obchodoch. Telli a Fattorini však neboli vţdy jeho caporegimami. Stali sa nimi aţ keď sa
v USA jeho základňa stále rozširovala a keď začal disponovať veľkým počtom ľudí. Keď
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však prišiel do Ameriky, potreboval aj nejaký legálny podnik, aby to vyzeralo, ţe je slušný
občan a podnikateľ. Tak si zaloţil v Detroite malú firmu, kde vyrábal diely do autorádií.
Hlavným dôvodom jeho príchodu do Ameriky však bola túţba pomstiť sa za otca, ktorého
Lagapone dostal do väzenia. Celých desať rokov kúsok po kúsku skladal mozaiku, aby mohol
vypátrať, kde Lagapone ţije. Bolo to nesmierne ťaţké, pretoţe bol zaradený do programu na
ochranu svedkov, ale roky úmornej driny a podplácania polície a FBI, priniesli svoje ovocie.
Bolo to však pre Bellara mimoriadne finančne vyčerpávajúce, pretoţe skoro 30 % jeho ziskov
išlo na úplatky. Jeho spoločníci to miestami povaţovali aţ za posadnutosť, ale povedali si, ţe
ich šéf predsa vie čo robí. Vravel im, ţe sa im toto úsilie niekoľkonásobne vráti a tak ho
počúvli. Práve McCarrick, ktorý pred okamihom odišiel, z neho najviac ťahal peniaze. Ale nie
nadarmo. Získal od neho najviac informácií a doviedol tieţ Bellara priamo k Lagaponemu.
Bellaro sa sám čudoval, ako môţu v FBI zamestnávať takého úplatného človeka bez chrbtovej
kosti, ale nakoniec mu to bolo jedno. Hlavné je, ţe dosiahol svoje.
Teraz po chvíli ticha vravel Marco Bellaro Tellimu: ,,Takţe nemysli si, ţe to všetko som
robil iba kvôli tej jednej veci. Ţe som bol zaslepený chorobnou túţbou pomstiť sa tomu
človeku. Áno, priznávam, bol to jeden z dôvodov. Ale ďalší nemenej dôleţitý dôvod sú
diamanty.‘‘ Hovoril pevným a mocným hlasom a pozeral Tellimu do očí. Mal prenikavý
pohľad. Aj preň sa ho mnohí báli.
,,Diamanty?‘‘ spozornel Telli. ,,Aké diamanty?‘‘
,,Diamanty, ktoré patrili môjmu otcovi a ktoré získal tesne predtým, ako ho dostal ten
človek do basy. A takisto aj niekoľko desiatok zlatých tehál.‘‘
,,Chceš tým povedať, ţe ich má Lagapone?‘‘ opäť sa spýtal Telli.
,,Presne tak,‘‘ uškrnul sa Bellaro a diabolsky sa zasmial. Išiel z neho strach. Pokračoval
ďalej: ,,Nejakým spôsobom sa mu ich podarilo vziať a niekde skryť. Myslím, ţe najskôr budú
niekde v jeho dome dobre ukryté, pretoţe v čase toho procesu s mojim otcom bol neustále pod
dohľadom polície a tak ich nemohol niekomu dať alebo uloţiť v bezpečnostnej schránke
nejakej banky.‘‘
Vstal, prešiel k intarzovanej skrini v rohu miestnosti a zo zásuvky vybral nejakú starú
zarámovanú fotografiu. Ukázal ju Frankovi. ,,Vidíš, toto je môj otec so svojou suitou v čase,
keď mal najväčšiu moc a slávu. Svoje impérium si budoval desiatky rokov a táto nula
Lagapone,‘‘ povedal Bellaro ukazujúc na muţa v pozadí, ,,to všetko šmahom ruky zničil. Ale
teraz prichádza deň odplaty, ktorý bude zároveň dňom začiatku budovania impéria
a niekdajšej slávy môjho otca. Nech odpočíva v pokoji.‘‘ Pokrčil perami a teatrálne pokyvkal
hlavou na znak smútku, hľadiac pritom na otcovu fotografiu.
Na to sa ozval Telli: ,,Ale veď ani teraz na tom nie sme tak zle. Máme moc, peniaze,
obchody idú pokojne a dobre vynášajú...‘‘
Bellaro ho prerušil: ,,Keby si vedel akú moc mal otec.‘‘
Stále len tvoj otec, otec, otecko, choď uţ niekam s tým tvojim otcom, pomyslel si Telli, ale
rýchlo zahnal túto myšlienku a ďalej počúval Bellara.
,,My sme oproti nemu len taký malý miestny gang, ktorý ţije z toho, čo predá. Nie je to zlé,
ale prečo takto ţiť, keď to môţe byť oveľa lepšie. Otec ovládal odbory, politici v meste sa ho
báli a široko ďaleko mal rešpekt. Tieto diamanty a zlato nám k tomu výborne poslúţia.
A pritom je to také ľahké. Stačí len prísť a vziať si ich.‘‘ Bellaro hovoril s oduševnením
malého dieťaťa. Celkom sa stratila tá jeho prenikavosť v jeho očiach a šibalsky v nich ihrali
iskričky.
,,No, keď je to také jednoduché,‘‘ neveriacky odvetil Telli, natiahol sa v kresle a vybral
z vrecka cigarety. Nikdy nemal rád cigary, ktoré fajčieval Bellaro, hoci mu ich stále núkal
a vravieval pri tom, ţe aj otec stále fajčil len cigary.
Marco mu pripálil veľkým strieborným zapaľovačom a usalašil sa v kresle. Odmlčal sa
a pozrel na Telliho. Z krabičky na konferenčnom stolíku vytiahol cigaru. Chvíľu ju
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šúľal medzi prstami, zdalo sa, ţe rozmýšľa a nakoniec povedal Tellimu: ,,Takţe sme
dohodnutí. Postaraj sa o nášho Laga... teda Matta Stewarta a aj o tie diamanty a zlato.‘‘
Frank Telli prikývol: ,,Dobre.‘‘
Bellaro zase upriamil svoj pohľad k oknu a hneď na to na Telliho: ,,Alebo nie. Nie. Tie
diamanty majú nateraz čas. Takţe nikomu o nich nehovor. Nechcem, aby o tom vedelo veľa
ľudí. Môţeš to povedať akurát tak Vitovi. Ale inak nikomu. Rozumieš?‘‘
Telli s porozumením prikývol: ,,Pravdaţe, rozumiem.‘‘
Bellaro vstal a začal sa prechádzať. Bol to znak toho, ţe aj Telli uţ má ísť. Tak sa pomaly
postavil aj on. Bellaro mu ešte povedal: ,,Dobre teda. O diamanty sa postaráme neskôr. Teraz
sa postaráme o nášho milovaného Allessia Lagaponeho.‘‘ Zasa urobil teatrálne gesto
s predstieraným pátosom.
Telli sa zľahka usmial: ,,Nebojte sa don Bellaro. Zverím to svojim najlepším ľuďom.
Ostávajte v zdraví.‘‘ povedal Telli, uklonil sa a odišiel.
Poslednú vetu povedal známou sicílskou frázou, takţe sa Bellaro tieţ pousmial a uznanlivo
kývol hlavou. Znova si sadol do svojho kresla. Nezaujala ho však ani tak táto sicílska fráza
ako fakt, ţe ho niekto prvý raz nazval donom. Robievali to síce v mladosti niektorí jeho
priatelia len tak zo ţartu, ale teraz v Telliho hlase nebol ani náznak výsmechu, ani strojená
váţnosť. S povznesením si uvedomil, ţe sa začína nová etapa jeho ţivota, keď ako dedič
svojho otca zodvihne z prachu jeho zabudnutú slávu, vplyv a moc.
Frank Telli vyšiel z Bellarovej vily v Ecorse a zakýval na svojho čierneho vodiča, ktorý stál
obďaleč pri jeho čiernom audi. Sadol do auta a prihovoril sa vodičovi: ,,Dnes máme naozaj
krásny deň, čo povieš George?‘‘
Šofér sa pozrel do spätného zrkadla a usmial sa. ,,Dnes máte nejakú výnimočne dobrú
náladu, pane.‘‘
,,To vieš, George, keď veci vychádzajú‘‘, vydýchol s úľavou Telli, ,,aj svet okolo teba je
krajší.‘‘
,,Máte pravdu, aj ja si to myslím,‘‘ nespúšťal úsmev z tváre George.
,,Áno, a prečo? Aj tebe sa darí?‘‘ bol zvedavý Telli.
,,Keby ste vedeli ako,‘‘ pritakal George, ,,narodila sa mi dcéra.‘‘
Telli sa rozţiaril. ,,Áno? Tak to teda musíme osláviť!‘‘
,,Pravdaţe, pane. Ale aţ po šichte,‘‘ povedal George.
,,Správne, aţ po šichte.‘‘ riekol aj Telli a odmlčal sa. Zahĺbil sa do svojich myšlienok
a rozmýšľal ako odpraviť Lagaponeho. Uţ teraz mal však jasno v tom, kto to spraví. Jeho
najlepší muţi, ktorí ho ešte nikdy nesklamali – Mario Messina a jeho bratranec Emilio Zazo.
Ten druhý menovaný bol dokonca jeho vzdialená rodina. Bol synovcom jeho ţeny. Viac ako
samotný plán však jeho myseľ zamestnávali diamanty, o ktorých sa zmienil jeho šéf. Teda
oplatilo sa ho vtedy počúvnuť a nepoľaviť z pátrania po Lagaponem, aj keď to mnohokrát
nedávalo zmysel. Telli začal veriť tomu, ţe tie diamanty z nich skutočne spravia bohatých
a mocných. Prechádzali cez Jefferson Avenue. Pozrel z okna. Prešli okolo veľkého domu
s veľkou záhradou pri rieke. Patril k nemu aj výbeh s koňmi. O ten dom mal uţ dávnejšie
záujem. Teraz nechýba veľa a môţe byť jeho. Pousmial sa a pomyslel si, ţe ten dom je ešte
väčší ako samotného Bellara. Ale zasa na druhej strane aj Bellaro bude bohatší a bude si môcť
dovoliť väčšiu vilu. V duchu sa zasmial nad svojou malichernosťou a radšej rozmýšľal nad
tým plánom. George ho však vyrušil z myšlienok, pretoţe uţ boli v cieli cesty. Zastavili pred
Telliho kaviarňou na Porter street v centre Detroitu. Frank Telli si ju otvoril asi pred pol
rokom. Vţdy túţil mal nejaký bar alebo kaviareň. Splnilo sa mu to a tak mal malú, ale útulnú
kaviarničku. Vystúpil z auta a vykročil k dverám.
Otočil sa ešte a spýtal sa šoféra: ,,A ako sa volá?‘‘
,,Jasmine.‘‘ odpovedal George s nemiznúcim úsmevom.
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,,Pekné meno. Maj sa George.‘‘ povedal Frank a uţ bol v kaviarni. Kývnutím hlavy ho
pozdravili stáli zákazníci, väčšinou aj spolupracovníci a podriadení z ich nie celkom
legálnych obchodov, pričom Telli im pozdrav opätoval. Pobral sa hneď dozadu.
Zvítal sa s mladším bratom Ronym a spýtal sa čo nové: ,,Tak čo Rony, dnes to išlo
v pohode?‘‘
,,Ale, hej. Vieš, ako obyčajne. Stále nuda. Stále čakám, ţe tu vbehnú nejakí gangstri so
samopalmi a všetko to tu rozstrieľajú na sračku. Ale stále nič. Ţiadne vzrúšo.‘‘
Obaja sa od srdca zasmiali a objali sa.
,,Á, vieš čo braček, zatiaľ ti nemôţem povedať podrobnosti, ale myslím, teda vyzerá to tak,
ţe v blízkej dobe budeme dosť bohatí. Ale akoţe fakt dosť,‘‘ povedal smejúc sa Frank.
,,To váţne? Tak to mi potom môţeš zabezpečiť tých gangstrov.‘‘
Zasa sa zasmiali, ale Frank potom trochu váţnejším tónom povedal: ,,Len aby si to zbytočne
neprivolával, Rony. Lebo potom to uţ taká sranda nebude.‘‘
Rony na to:,, Ale no tak, veď si robím ţarty.‘‘
,,No dobre. Ja si ešte niečo vybavím a potom sa hore zastavím na pohárik,‘‘ povedal Frank
a išiel k telefónu. Vytočil číslo, ktoré mal napísané na papieri a povedal len stručne: ,,Ty aj
bratranec budete tu o piatej.‘‘ Zazo, ktorému Telli volal, hneď vedel o čo ide a zvesil. Vţdy
mu takto volal, keď išlo o nejakú akciu. Taký strohý bol kvôli odpočúvaniu.
Emilio Zazo bol v kaviarni o 16:45, Mario Messina o 20 minút neskôr. Takto, v rôznych
časových intervaloch, išli tieţ kvôli bezpečnosti. Keď prišiel Mario, tí dvaja ho uţ čakali dole
v pivnici. Bolo to ideálne miesto, bez okien, a nepôsobilo ani odpudzujúco. Bola to čistá,
pekne upravená pivnica, navyše tu boli sudy so znamenitým vínom a nejaké prepravky
s tvrdým alkoholom. Takţe v čase pohromy by bolo o osádku kaviarne dobre postarané.
Začal Emilio Zazo: ,,Tak, strýko. Prečo ste si nás zavolali? Máte pre nás nejakú prácu?‘‘
Frank Telli práve všetkým podolieval víno a povedal: ,,Uhádol si, Emilio, mám pre vás
prácu.‘‘ Pozdvihli poháre, štrngli a napili sa. Telli pokračoval: ,,Nebude to však práca ako
kaţdá iná. Toto bude niečo naozaj veľké a priamo úmerná tomu bude aj odmena. Musíte byť
však veľmi obozretní, pretoţe chybný krok sa môţe rovnať guľke v čele, alebo elektrickému
kreslu. Prinajlepšom doţivotiu. Ten človek je totiţ veľmi dôleţitý.‘‘
Ozval sa Mario: ,,No tak. Nebuďte taký tajnostkársky. O čo vlastne ide?‘‘
Frank mu odpovedal: ,,Prejdem teda k veci. Je treba odstrániť jedného človeka. Volá sa
Alessio Lagopone, vlastne predtým sa tak volal, teraz sa volá Matt Stewart a ţije
v Kalifornii.‘‘
,,Tak to by pre nás nemal byť problém,‘‘ povedal Zazo, ,,je tak, Mario?‘‘
,,Tak ako vravíš. My uţ sme poslali niekam toľkých zlosynov, ţeby nám polícia mala
ďakovať,‘‘ pritakal Mario.
,,Ale to určite neurobí. Pretoţe nás nechápe. My sme ako tí nepochopení umelci, maliari,
básnici, ktorí sa stanú slávnymi aţ po smrti. A polícia, keby prišla na naše umenie, by nám ten
pôţitok určite s radosťou dopriala,‘‘ zasmial sa Emilio. A zasmiali sa aj Frank s Mariom
a napili sa vína.
,,No tak, kde sme to skončili?‘‘ povedal Telli po chvíli a pokračoval. ,,Ten Lagapone ţije
v mestečku Ross, neďaleko San Francisca. Býva na tomto čísle a vyzerá takto.‘‘ Vytiahol
z vrecka papierik na ktorom bol názov ulice, a Lagaponeho fotku a obom ju ukázal. ,,Ten
človek bol príčinou pádu celého klanu otca Marca Bellara. Tieţ bol jeho súčasťou, ale
rozhodol sa prejsť na druhú stranu. Tak dostal policajnú ochranu a jemu aj jeho rodine
zmenili identitu. Preto je taký dôleţitý a táto akcia bude taká riskantná. Od FBI, ktorá
monitoruje jeho dom sme dostali prísľub, ţe v čase keď to vy vykonáte, tam nebude nikto,
a ani v dome nebudú ţiadne odpočúvacie, ani iné zariadenia. Aj tak však opatrnosti nikdy nie
je dosť. A preto to urobíte takto: Pôjdete tam autom, pričom v meste Hays v Kansase,‘‘ ukázal
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pritom na mapu, ,,ho vymeníte za iné. Týmto autom pôjdete aţ do Ross. Tam to urobíte skoro
ráno, keď bude na uliciach málo ľudí, ale zároveň preto, aby to bolo uţ za vidna. Z tej vraţdy
musí byť vidno, ţe ide o vybavovanie účtov podsvetia. A aj preto ho zavraţdíte luparou.‘‘
Prešiel sa po pivnici a spoza jedného suda vytiahol drevenú debnu. Otvoril ju a vytiahol z nej
túto tradičnú sicílsku zbraň. Podal ju Mariovi. ,,Zoberte si ale, so sebou kaţdý svoju vlastnú
výbavu, hoci toto vám asi ani nemusím hovoriť.‘‘ Mario s Emiliom prikývli. ,,Telo potom
necháte tak ako je. Na výstrahu. Rýchlo odtiaľ odídete a zbavíte sa auta. Nikto ho nesmie
nájsť. Ostanete potom ešte dva týţdne, napríklad v Las Vegas a potom sa môţete vrátiť.‘‘
Z vnútorných vreciek saka vybral zväzok bankoviek a obom dal po 100 000 dolárov v tisíc
dolárových bankovkách. ,,Toto je na cestu a zároveň nejaké vreckové. Zvyšok vám dám
potom. To znamená kaţdému po 300 000.‘‘
,,Dobre, toto by sme mali zvládnuť,‘‘ povedal Zazo a pozrel na Messinu.
,,Hádam hej. To je všetko?‘‘ spýtal sa Mario Franka Telliho.
,,Áno, myslím, ţe áno. Môţete vyraziť uţ zajtra ráno. A ak vám bude ešte niečo nejasné,
zastavte sa u mňa. A ešte raz vám opakujem – buďte nadmieru opatrní.‘‘
,,Tak dobre. Keď je to všetko, my uţ teda pôjdeme,‘‘ povedal Mario a zdvihol sa na odchod.
Keď uţ boli vo dverách, Telli ich zastavil. ,,Ešte niečo. Niečo dôleţité, čo som zabudol.
Zabite aj celú jeho rodinu, hlavne jeho syna. Aby sa potom aj on nepokúsil o vendetu. Aj keď
o tom pochybujem, pretoţe pravdepodobne ani vôbec nevie o minulosti svojho otca a v tomto
duchu nebol vychovávaný. Ale viete, istota. To je všetko. Dobre sa vyspite.‘‘
Keď tí dvaja odišli, vyšiel aj on hore a sadol si k bratovi, na ktorom bolo vidno, ţe uţ má
dosť. Tak si s ním dal len jeden pohárik a odviezol ho domov. Cestou mu hovoril, ţe by uţ
nemal toľko piť, ţe sa načisto upije k smrti, keď bude takto pokračovať. Rony mu odpovedal
asi v tom zmysle, ţe mu označkoval interiér jeho auta.
Medzitým Mario a Emilio tieţ odišli, pričom teraz uţ spolu, Emiliovym autom. Mario ešte
navrhol, ţeby mohli ísť ešte sadnúť niekde do baru, ale Emilio mu na to povedal, ţe sa obaja
musia vyspať, lebo skoro ráno odchádzajú. Vyloţil teda Maria pred jeho domom a išiel
domov.
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II.
Cambridge, Middlesex County, Massachusetts
Práve teraz nadišla tá chvíľa, ktorej sa mnohí nevedeli dočkať. Pre stovky poslucháčov
Harvardovej univerzity sa skončilo niekoľko rokov ich tvrdej práce a stali sa jej absolventmi.
Kaţdý, kto chodil na túto školu, môţe hovoriť o veľkej pocte, pretoţe ako kaţdý vie, je to
jedna z najlepších škôl na celom svete. Porovnať sa dá len s Yale či Oxfordom. A ešte väčšia
pocta je skončiť túto školu.
Rektor univerzity v tejto chvíli skončil svoju dlhú reč, na záver poprial končiacim
poslucháčom školy do ţivota všetko dobré a priestranstvom sa uţ niesla radostná vrava týchto
šťastných absolventov.
Jedným z nich bol aj Jimmi Stewart, dvadsaťpäťročný ročný mladík z Kalifornie, ktorý túto
svoju radosť dával aj značne najavo. Bol tu s ním aj jeho najlepší priateľ Jeff Martin, rovnako
z Kalifornie – priamo z L.A. Koľko toho spolu preţili. Poznali sa uţ od strednej školy.
A teraz spolu končia Harvard. No boli tu aj ostatní priatelia a známi. Objímal sa aj s nimi
a spoločne zdieľali neopakovateľnú chvíľu, ale uţ bola pri ňom jeho rodina, ktorá ho chcela
mať len pre seba a tak ho odtiahli nabok, aby mu mohli zablahoţelať. Boli tu všetci jeho
najbliţší – jeho mama, sestra, jej manţel a ich malá dcérka. Ale nebol tu jeho otec. Aj on tu
veľmi chcel byť, ísť na synovu promóciu, ale kvôli zhoršenému zdravotnému stavu nemohol
letieť. Všetci prítomní sa predbiehali v gratuláciách. Ešte aj malá Alice išla blahoţelať svojmu
strýkovi a na líce mu vtisla veľký bozk. Nakoniec došiel rad aj na jeho mamu Susan. Stisla
mu pravicu a pobozkala na líce.
,,Som na teba veľmi hrdá, syn môj,‘‘ povedala, pričom sa jej od dojatia zaligotala v oku
slza, ,,my všetci sme na teba hrdí. A aj tvoj otec.‘‘
,,A ako je na tom teraz vlastne? Bolo mu aţ tak zle, ţe nemohol prísť?‘‘
,,Práve naopak. Stav sa mu zlepšil, no napriek tomu mu to lekár zakázal, aby sa zbytočne
nepreťaţoval. Ale aj tak to oslávime spolu s ním, lebo uţ zajtra poletíme všetci aj s tebou
domov. Veľmi sa na teba teší.‘‘
Aj Jimmy sa potešil pri myšlienke, ţe po dlhšom čase uvidí otca. Naposledy to bolo skoro
pred rokom. Mal ho veľmi rád a dobre si s ním rozumel. Ale dobre si rozumel aj s mamou.
Bol dobrým synom svojich rodičov.
Potom sa však celej rodine ospravedlnil, ţe uţ musí ísť za priateľkou. Po chvíli predierania
sa davom ju našiel. Volala sa Ema Donerová a bývala v Seattli, čiţe tieţ na druhom konci
Ameriky. Zobral ju za ruku a vyviedol z tej trmy-vrmy.
,,Som rada, ţe uţ je to tu. Konečne koniec,‘‘ povedala mu ona.
,,Aj ja som veľmi rád. Ale oveľa radšej som, ţe ťa mám a si tu so mnou,‘‘ vášnivo ju
pobozkal.
,,Kam ideme teraz? Nejdeš hádam so svojou rodinou. Ani ja nejdem s našimi.‘‘
,,Jasné, ţe chcem byť teraz iba s tebou. Ale aj tak ich teraz musím nájsť, aby vedeli kde som
a kde budem zajtra. Nemôţem sa im predsa len tak vypariť,‘‘ povedal Jimmy a pohľadom
prešiel po dave. ,,Poď, ideme,‘‘ povedal jej a znova zobral jej ruku do svojej. Chodili takto po
priestranstve asi pätnásť minút, ale nikoho nemohli nájsť. Napokon však predsa len narazili
na niekoho z rodiny, vlastne on skôr narazil na nich.
,,Hľadáš niekoho, Jimmy?‘‘ ozvalo sa im spoza chrbta. Otočili sa a Jimmy videl, ţe je to
manţel jeho sestry, Tom Schweinkopf.
,,Áno, Tom. Hľadal som niekoho z rodiny,‘‘ odpovedal mu Jimmy.
,,A kto je to krásne stvorenie, ktoré tu máš pri sebe?‘‘ znova sa spýtal Tom a zahľadel sa na
Emu. Tú očaril jeho pohľad a šarmantné vystupovanie.
,,To je Ema. Ema Donerová, moja snúbenica. Onedlho sa budeme brať. Uţ som ti o nej
hovoril Tom, nie?‘‘
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,,Áno, áno, uţ si spomínam,‘‘ povedal Tom a dţentlmensky pobozkal Eme ruku, pričom
z nej nespúšťal pohľad.
Jimmy sa na nich chvíľu díval, ako sa oni dvaja nejako čudne dívajú na seba a rýchlo
povedal: ,,Ema, toto je Tom Schweinkopf, môj švagor,‘‘ a ukázal na Toma.
,,Teší ma pán Schweinkopf. Podľa mena usudzujem, ţe máte nemeckých predkov. Je tak?‘‘
povedal Ema.
,,Máte pravdu, slečna. Do Ameriky prišiel môj pradedo z Brém. Význam môjho mena by
som však ďalej radšej nerozoberal,‘‘ trochu zahanbene riekol Tom.
,,Ale prečo? Čo to znamená?‘‘ spýtala sa Ema, hľadiac pritom stále na Schweinkopfa.‘‘
,,Svinská hlava,‘‘ hlesol Jimmy a usmial sa na Toma.
,,Ale, Jim, ty máš ale spôsoby,‘‘ oborila sa na Jimmyho Ema.
,,Má pravdu. Skutočne to znamená svinská hlava,‘‘ povedal Tom a sklonil hlavu.
,,Pravdepodobne to má niečo spoločné s tým, ţe moji predkovia boli mäsiari.‘‘
,,Ale veď to nie je nič hrozné. Veď meno ešte nič neznamená. Dôleţité je to, čo je vo vnútri
človeka, nie? A na druhej strane málokto v Amerike vie po nemecky. Horšie by to bolo, keby
ste ţili v Nemecku,‘‘ povedala Ema.
,,A aké jazyky ovládate vy, ak sa smiem spýtať. Okrem angličtiny, samozrejme,‘‘ usmial sa
Tom a zodvihol pohľad na Emu.
Tá sa zasmiala a povedala: ,,Viem francúzsky, španielsky a aj latinsky...
Jimmymu sa však uţ zdalo, ţe tento rozhovor sa trochu natiahol a on sa iba mlčky prizeral,
takţe doň najslušnejšie ako sa dalo skočil a povedal: ,,Vidím, ţe si dobre spolu rozumiete, ale
my uţ asi budeme musieť ísť, lebo máme rezerváciu na určitú hodinu a aby sme to
nezmeškali.‘‘
,,Akú rezerváciu?‘‘ pozrela naňho spýtavo Ema.
,,To je tá vec, čím som ťa chcel prekvapiť. Takţe sa to dozvieš aţ na mieste.‘‘ Ponúkol jej
rameno a decentne ju začal odťahovať preč.
,,Tak niekedy nabudúce, slečna Ema,‘‘ povedal Tom, pričom ju nespúšťal z očí. Ema na
neho tieţ stále pozerala.
,,Zatiaľ sa maj sa Tom. A povedz aj ostatným, ţe zajtra budem na letisku. A nech ma
dovtedy nikto nehľadá,‘‘ povedal Jimmy a uţ spolu s Emou kráčali preč. Ešte raz sa obzrel za
Tomom, ktorý sa na to potmehúdsky zasmial.
,,Celkom milý človek, ten tvoj švagor,‘‘ povedala Ema, keď uţ boli dosť ďaleko.
,,Aţ príliš,‘‘ odvrkol Jimmy a pomyslel si, čo je vlastne Schweinkopf za človeka. Záletník,
sukničkár. Vie najmenej o dvoch prípadoch, keď bol neverný jeho sestre. A určite ich bolo
oveľa viac. Uţ jej to viackrát chcel povedať, ale zdrţal sa. Nechcel medzi nich dvoch vnášať
nepokoj. Je to predsa ich ţivot. Ale teraz, potom čo videl, jej to uţ určite povie. Veď ten chlap
ju vyzliekal pohľadom! A ona mu pritom vôbec neodporovala. Takto okato flirtovať
s priateľkou svojho švagra. To uţ je naozaj drzosť. Aj teraz by najradšej niečo povedal Eme,
ale zasa sa radšej zdrţal. Nechcel vyvolávať hádky, a uţ vôbec nie na začiatku večera, ktorý
tak starostlivo pripravoval a na ktorý sa tak tešil. A hlavne, ktorý mal patriť iba im dvom.
Nechal všetko tak a mlčky kráčal s Emou cez Church street.
,,Kde to vlastne, ideme?‘‘ spýtala sa po chvíli.
,,Povedal som ti, ţe je to prekvapenie,‘‘ odpovedal Jimmy stroho.
,,Čo si taký. Si ticho, nič nehovoríš. Ty sa na mňa hneváš, alebo čo?‘‘
,,Ale nie. Iba nad niečím rozmýšľam.‘‘
,,Uţ viem. Ty ţiarliš,‘‘ pozrela mu do očí a usmiala sa.
,,A prečo by som mal preboha ţiarliť?‘‘ povedal on a tieţ sa jej pozrel do očí.
,,Veď som to videla, ako si sa pozeral, keď som sa rozprávala s tvojim švagrom.‘‘
,,Ja som sa len pozeral, ako sa on pozerá na teba. Veď ťa vyzliekal pohľadom. A ty si mu
ani nijako zvlášť neoponovala. Flirtoval s tebou.‘‘
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,,Ale veď to bol normálny priateľský rozhovor. A aj keby som s ním flirtovala, čo je na tom,
veď to nič neznamená. Dobre vieš, ţe milujem iba teba.‘‘ Vrhla naňho zamilovaný pohľad
a hodila sa mu okolo pása.
,,Dobre, nechajme to uţ. Bavme sa o niečom inom,‘‘ povedal Jimmy a uvedomil si svoju
malichernosť. Snaţil sa uţ zabudnúť na túto epizódku.
,,Bavme sa teda napríklad o tom, kde ma to unášaš,‘‘ povedala Ema.
,,To sa o malú chvíľu dozvieš, lebo skoro uţ sme tam,‘‘ povedal veselším tónom Jimmy,
keď práve zatáčali na Appian Way. Prešli pár metrov, keď povedal: ,,Tak a uţ sme tu.‘‘
Zastali pred hotelom Sheraton Commander, najdrahším a najluxusnejším hotelom
v Cambridgi. Navonok to nie je veľmi pôsobivá budova, skôr šedý priemer, ale ten kto mal tú
moţnosť navštíviť ho, môţe povedať, ţe vnútri to je hotový palác.
Keď vošli dnu, Ema bola očarená. Prišla z chudobnejších pomerov a také niečo ešte
nevidela. Na Harvard sa dostala aj napriek tomu, ţe jej rodina nebola aţ taká zazobaná. Teda
nie je pravda, ţe na Harvard sa môţu dostať len deti bohatých rodičov. Ona to dosiahla svojou
húţevnatosťou a cieľavedomosťou, ale hlavne tým, ţe bola naozaj vynikajúca študentka.
Teraz, keď tu takto stáli, na ňu celá tá nádhera mimoriadne zapôsobila. Recepcia, rovnako ako
iné miestnosti, bola vysoká a mala bohato zdobený strop. Všetko dýchalo prepychom
a honosnosťou. Všetky tie lustre, lampy, nábytok, aj personál. Jeden člen tohto personálu sa
ich ujal a zaviedol ich do jedálne. Tá bola ešte vyššia a ešte viac zdobená. Bola obrovská.
Usadili sa pri jednom zo stolov a Ema aţ teraz zo seba dostala: ,,Je to tu úţasné.‘‘
,,Tak to si teda myslím,‘‘ povedal Jimmy so zadosťučinením a podal Eme jedálny lístok,
ktorý im práve doniesol čašník na striebornom podnose.
,,Najprv som si aj myslela, ţe ma vezmeš do Sheraton Commander. Ale to stačí prejsť od
univerzity po Garden street a boli by sme v tu. Ty si ma však vodil vedľajšími uličkami
a úplne si ma tým zmiatol. Ďakujem ti, ţe si ma tu zobral.‘‘
Zahľadela sa mu do očí a on urobil to isté. Z jedálneho lístka si vybrali tie najdrahšie jedlá
a pili víno, ktoré im odporučil someliér. Ema najprv ani nechcela také drahé jedlá, hovorila,
ţe na ňu predsa len tak nebude vyhadzovať veľké peniaze, ţe ona si dá aj niečo lacnejšie, ale
Jimmy ju napokon presvedčil. Potom prišiel k ich stolu večerný predajca kvetov a ponúkol
dáme ruţu. Jimmy ako pravý dţentlmen sa nenechal zahanbiť a kúpil hneď tri, hoci boli
vzhľadom na miesto, kde sa predávali, mimoriadne drahé. Potom si uţ vychutnávali, ako
obaja zhodne skonštatovali, vynikajúce jedlo, veď keď uţ toľko stálo, a rozprávali sa o škole.
O tom, ţe mali jedného večne naliateho profesora, o ktorom sa čudovali, ţe ho mohli tak
dlho drţať na škole takého významu ako je Harvard. Povrávalo sa, ţe je v rodinnom vzťahu
so senátorom Massachusetts, ţe je muţom jeho sestry, alebo niečo podobné. Vraj preto učil
tak dlho. Ale prišiel aj jeho čas a po niekoľkonásobných sťaţnostiach na jeho osobu bol po
zásahu z najvyšších miest prepustený. Ale bola s ním aj zábava. Skoro vţdy, keď mal
prednášku, odbočil úplne od témy a hovoril o niečom úplne inom. Hovoril hlavne príhody
z mladosti a z vojny. Niekedy bolo celkom fajn mať takého profesora, ale keď prišlo
skúškové obdobie, tak to uţ také vtipné nebolo.
Ema si spomenula na to, keď boli pred dvoma rokmi na výmennom pobyte v Ríme. Išli tam
obaja, ale vtedy sa poznali len z videnia. Počas týchto čarovných štyroch mesiacoch sa
spoznali bliţšie, stali sa priateľmi a neskôr aj čosi viac. V tieni starobylých antických
pamiatok a ďaleko od domova spolu preţili najkrajšie chvíle ţivota.
Jimmy na ňu hľadel a uvedomil si, ako veľmi ju miluje. Keď hovorila, pozoroval jej pery
a jej krásne biele zuby. Vlastne to bol jeden z dôvodov, prečo sa do nej vtedy pred dvoma
rokmi zaľúbil. Jej ţiarivo biely úsmev. Keď sa smiala, bola najkrajšia. Preto sa ho teraz
zmocnila neuhasiteľná túţba po nej. Po jej tele. Po jej úsmeve. Spýtal sa jej, či si ešte niečo
bude priať a keď povedala, ţe nie, zavolal čašníka a zaplatil. Vstal a ponúkol jej rameno. Ona
ho s radosťou prijala a uţ kráčali smerom k výťahu. Keď boli v ňom, Jimmyho napadla
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bláznivá myšlienka. Uţ viackrát ho niečo podobné napadlo, keď bol niekde s Emou a
nablízku nebol skoro nikto. Napríklad v parku, vo fontáne nočného mesta alebo v kniţnici.
Tam to dokonca raz urobili. Teraz však od tejto myšlienky upustil, predsa sa mu len zdal sex
príjemnejší a lákavejší v luxusnom apartmáne, ako tu vo výťahu. Radšej to ani nepovedal
Eme. Len sa na ňu tajuplne usmial.
,,Čo je?‘‘ spýtala sa ona, keď sa na ňu tak čudne pozrel.
,,Ale nič,‘‘ povedal on a uţ vystupovali z výťahu.
Zobral ju za ruku a doviedol k dverám apartmánu. ,,Prosím,‘‘ povedal a ukázal na kľučku.
Ema otvorila. Jej prekvapenie bolo ešte väčšie, ako keď vošla do hotela. Ten apartmán bol
veľký ako dva trojizbové byty. A nemohla zaostávať ani výška a výzdoba. Vlastne všetko
v celom hoteli bolo nádherne vyzdobené, ale zároveň vôbec nie gýčové. Ema si sadla na
prepychovú posteľ a stále sa rozhliadala okolo seba. Jimmy medzitým išiel do vedľajšej
miestnosti a vrátil sa so šampanským vo vedierku s ľadom. Nalial obom.
Ema sa spýtala: ,,Aţ teraz ma to napadlo. Oslavujeme my niečo? Veď je to tu tak všetko
pripravené, ako keby sme mali mať medové týţdne alebo zlatú svadbu. Ten drahý hotel
a všetko okolo toho. A odkiaľ si vlastne zobral peniaze na všetko toto. Nechcela som, aby si
na mňa tak míňal.‘‘
Jimmyho akoby ani nezaskočil ten príval slov, ktorý v okamihu naňho jeho drahá vychrlila.
Pokojne jej odpovedal: ,,Čo oslavujeme? No predsa našu lásku. A nielen to. Je tu viac
dôvodov na oslavu. Ţe sme úspešne skončili školu... A keď si uţ vravela o tých medových
týţdňoch, tak toto sú predsvadobné týţdne. Ešte si o takých nepočula? Tak teraz zakladáme
novú tradíciu. Všetci budú mať nielen medové ale aj predsvadobné týţdne. Len škoda, ţe to
nie sú týţdne, ale iba jedna noc. Keby sme tu mali stráviť čo i len jeden týţdeň, musel by som
asi predať dom...‘‘ Obaja sa zasmiali a vrhli sa jeden druhému do náručia.
,,Ale to ti sľubujem, milý môj,‘‘ povedala roztúţene Ema, pričom mu rýchlo vyzliekala
šaty, ,,ţe to bude najkrajšia noc v tvojom ţivote. O to sa postarám.‘‘
,,Ja ti zaručujem to isté...‘‘ povedal Jimmy a stíchol. Zmĺkla aj Ema. Venovali sa len
jednému. Vzájomne si zasypávali nahé telá horúcimi bozkami. Takto strávili najlepšiu noc,
ako obaja predtým sľubovali, a neklamali. Po oknách stekali prúdy vody. Vonku lialo ako
z krhly. Tým dvom to ani najmenej nevadilo. Vášnivo sa milovali skoro do rána. Aţ vtedy
tuho zaspali. Nečudo, veď celú noc nezaţmúrili ani oka, ale určite to zďaleka ani pre jedného
neboli premárnené chvíle. Jimmy si však veľmi nepospal, uţ inštinktívne vstal, keď sa
predierali prvé lúče Slnka do ich hniezda lásky. Nastavil si síce pre istotu budík, ale nechcel
ním budiť Emu a tak vstal radšej skôr a vypol ho. Obliekol sa a vzal si osobné veci. Pozrel na
hodinky. Bolo presne 05:25. Podišiel k posteli a zľahka pobozkal Emu na čelo a na pery.
Pomyslel si, ţe ešte štyri mesiace, nie, menej ako štyri mesiace a budú svoji. S pocitom ako
veľmi ju ľúbi a ţe si bez nej nevie predstaviť ţivot, vyšiel z izby.
Dole na recepcii sa spýtal, či si môţe zavolať. Zavolal si taxík. Vyšiel von z hotela a taxík
uţ prichádzal. Hm, pomyslel si Jimmy, tu majú naozaj všetko bezchybné. Zavoláš taxík, a on
uţ je tu. Nasadol.
,,Tak kam to bude,‘‘ spýtal sa taxikár.
,,Na letisko,‘‘ odpovedal Jimmy.
,,Vidím na vás, ţe dnes ste toho asi veľa nenaspali. Ja tieţ ťahám od šiestej večera a vy ste
môj posledný zákazník. Tak si pospite. Keď budeme tam, zobudím vás.‘‘
,,Ďakujem vám,‘‘ povedal Jimmy, zívol a zavrel oči. Netrvalo dlho a tvrdo zaspal. O malú
chvíľu ho však zobudil prudký náraz. Vymrštilo ho aţ na predné sedadlo.
,,Kurva! Toto sa musí stáť práve mne. Teraz pred koncom šichty. Nestalo sa vám nič?‘‘
spýtal sa taxikár Jimmyho.
,,Nie, myslím, ţe nie. Čo sa stalo?‘‘ udivene sa spýtal Jimmy. Obaja sa dostali z auta.
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,,Sám neviem,‘‘ povedal taxikár a obrátil sa na šoféra druhého auta, čo bol pred ním, ,,hej
vy, pane. Nie je vám nič? Viem bola to moja chyba. Cesta je mokrá, samé mláky, išiel som
príliš rýchlo.‘‘
,,Som v pohode,‘‘ ozval sa druhý vodič, ,,to máte naozaj pravdu, ţe ste mohli ísť trochu
pomalšie. Šťastie, ţe to dopadlo iba takto. Veď ste sa skoro prevrátili. A to, ţe je to vaša vina,
potvrdíte aj pred políciou, áno?‘‘
,,Ale hej. Veď som vám to uţ povedal. Á, ale ja mám asi zlomenú roku. Strašne to bolí.
Pozrite, uţ je tu polícia.‘‘
Dnes sú všetci nejakí rýchli, pomyslel si Jimmy, ale čo z toho, keď aj tak uţ asi nestihnem
lietadlo. Pozrel na lakeť, ktorý ho riadne štípal. Mal ho poriadne odretý.
Policajné auto spomalilo. Vystúpili z neho dvaja príslušníci. Tvárili sa dôleţito. Asi práve
nastúpili na šichtu. Jeden z nich sa spýtal:
,,Čo sa tu stalo?‘‘
,,Ja som nezvládol riadenie a narazil som doňho. Som poistený, takţe s náhradou škody by
nemal byť problém,‘‘ ozval sa po chvíľke taxikár a vykročil k policajtom.
,,Je niekto zranený?‘‘ spýtal sa druhý. Keď sa o policajtoch hovorí, ţe sú hlúpi a tak
podobne, väčšinou to nebýva pravda. Ale na týchto dvoch to dokonale sedelo. Uţ na pohľad
intelektom neprekypovali.
Na policajtovu otázku odpovedali ten druhý šofér a Jimmy, ţe sú trochu doudieraní a ţe
Jimmy má aj pár škrabancov. Taxikár povedal, ţe má asi zlomenú ruku. Policajt na to
povedal, ţe zavolá sanitku. Oni mu zhodne na to, ţe netreba, ţe nič váţne sa nestalo, ale
keďţe tí policajti rozmýšľali ako uţ bolo spomenuté, sanitku nakoniec aj tak zavolali. Aj so
spisovaním zápisnice to išlo podľa očakávania, a teda, ţe chvíľu sa zdalo, ţe tí dvaja sú
negramotní. Chvalabohu, nakoniec vysvitlo, ţe vedia aj písať aj čítať v rodnom jazyku a tak
napokon tú zápisnicu spísali. Ešteţe sa obaja aktéri nehody normálne dohodli, ako to aj pri
obyčajných ťuknutiach býva, kto je vinný, pretoţe potom by tu všetci strávili moţno aj pol
dňa. Aj tak Jimmy uţ teraz naisto vedel, ţe to lietadlo nestihne. Poprosil preto múdrych
policajtov, či si nemôţe zavolať z telefónu v ich aute. Oni mu ho samozrejme veľkoryso
poskytli a tak si mohol zavolať na letisko. Spojovateľke z letiska povedal, či mu môţu dať
k telefónu jeho matku, ktorá bude určite niekde na letisku. Po chvíli čakania začul v telefóne
jej hlas. Oznámil jej, čo sa mu prihodilo a ţe pôjde druhým lietadlom. Ona o tom nechcela ani
počuť a trvala na tom, ţe ho počkajú a všetci pôjdu s tým ďalším. Tak sa aj dohodli a Jimmy
uţ mohol konečne odovzdať telefón netrpezlivým stráţcom zákona.
Chytil taxík, ktorý išiel práve okolo a dúfal, ţe sa na to letisko konečne dostane. Keď tam
došiel, rodina ho uţ čakala vo vstupnej hale.
,,Nič ti nie? Si celý?‘‘ pýtala sa ho starostlivá matka, ešte ani nebol dnu.
,,Ale áno. Je to iba pár odrenín a škrabancov.‘‘
,,Určite?‘‘
,,Áno určite, nič to nie je,‘‘ povedal Jimmy a upokojil tak matku. Sadli si v blízkom bufete
a všetci spoločne počkali na lietadlo. Keď konečne mali vzlietnuť, Jimmyho zmohla únava
a zaspal v lietadle. Spal skoro celú cestu. Do San Francisca prišli skoro ráno, keď ešte bola
tma. Išli do podzemnej garáţe blízko letiska, kde mal Jimmy zaparkované auto a celá rodina
sa doň vteperila. Vyrazili do mestečka Ross, kde bývali.
Keď vchádzali do Ross, Jimmy si všimol auto, ktoré odtiaľ vychádzalo. Všimol si ho
celkom náhodou, kvôli detailu – malo kansaskú značku. Bol to červený chevrolet kabrio,
ale strechu mal zatiahnutú. Jeho pohľad sa stretol s pohľadom vodiča. Mal z toho taký divný
pocit, ani sám nevedel prečo.
Keď zastal pred domom, všetkých sa zmocnila hrôza.
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III.
Mario Messina a Emilio Zazo boli konečne v cieli svojej cesty. Cesta naprieč Amerikou
bola zaujímavá a vzrušujúca, ale aj tak boli radi, ţe uţ sú tu. Išli najrýchlejšie ako sa dalo
a len dvakrát prespali v moteloch. Inak sa striedali v šoférovaní kaţdých šesť hodín. Keď bola
noc, ten druhý, ktorý neriadil, si ľahol na zadné sedadlo a svojich šesť hodín prespal. Urobili
všetko podľa plánu. V polovici cesty, v meste Hays v Kansase predali auto s ktorým prišli
z Detroitu a zaobstarali si tu druhé. Aj druhá polovica cesty prebehla bez problémov a tak sa
teraz skoro ráno, po noci strávenej v San Franciscu, vybrali do Ross.
Pomaly vchádzali do mestečka. Podľa inštrukcií, ktoré dostali od Telliho, hneď vedeli
ktorým smerom. Uţ z diaľky videli, ţe pri dome, ktorého popisné číslo napísané na papieriku
zvieral Zazo, ktosi stojí a polieva trávnik. Keď zastali pred domom, vedeli, ţe to je on. Bolo
im trochu čudné, ţe tak skoro ráno môţe človek polievať trávnik, ale len nad tým kývli
hlavou a vystúpili z auta. Kráčali smerom k nemu. Otočil sa. Vtedy sa ho Emilio spýtal:
,,Pán Alessio Lagapone?‘‘
,,Prosím?‘‘ udivene povedal ten muţ polievajúci trávnik. Prekvapilo ho to, pretoţe to meno
nepočul uţ takmer tridsať rokov. Okamţite zacítil nebezpečenstvo.
,,Pozdravuje vás don Bellaro,‘‘ chladnokrvne povedal Zazo.
Po týchto slovách vedel, ţe smrť je uţ tu. V zlomku sekundy mu hlavou prebehol celý jeho
ţivot. Detstvo, prvé lásky, ţena, deti, priatelia, jeho pôsobenie v Chicagu...
V tom Mario Messina obratne vytiahol spod kabáta luparu a okolím sa ozval dunivý výstrel.
Muţa odhodilo dozadu. Jeho bielu košeľu zalial červený fľak. Z úst mu začali vytekať
pramienky krvi.
Jeho vrahovia boli v tom momente v aute a hnali sa preč z tohto miesta. V okamihu ich tu
nebolo. Akoby sa vyparili.
O pár minút na to uţ bol Jimmy Stewart aj so svojou rodinou doma. Všetci okamţite
vybehli z auta, keď videli, čo sa stalo. Jimmy beţal k otcovi. Plakal na jeho skrvavenej hrudi.
Zdvihol hlavu k nebu a skríkol: ,,Nie! Prečo práve ja...‘‘ Aj ostatní si kľakli k telu
a srdcervúco plakali. Mestečkom sa niesol vzlyk a bolestné výkriky. Tom Schweinkopf
vbehol do domu a volal sanitku a políciu. Privolaný lekár však uţ mohol len konštatovať
smrť, ktorá nastala okamţite. Prišla aj polícia a neskôr aj tí z oddelenia vráţd. Všetci z rodiny
utrpeli poriadny šok, preto nemohli byť hneď vypočúvaní. Najhoršie na tom bola malá Alice.
Nečudo, veď práve videla svojho mŕtveho starého otca v kaluţi krvi. Policajný dôstojník Gary
Nettles, ktorý sa ujal prípadu, preto uznal za vhodné, ţe najskôr pôjde za synom
zavraţdeného, za Jimmym Stewartom. Zobral si ho nabok a prihovoril sa mu:
,,Som Gary Nettles a poverili ma vyšetrovaním. Viem, ţe je to pre vás aj pre vašu rodinu
teraz veľmi ťaţké, ale musím vám poloţiť zopár otázok.‘‘ Potriasol Jimmymu pravicu. Ten sa
prizeral, ako rakvu s jeho otcom nakladajú do pohrebného auta. Nettles pokračoval:
,,Rozprával som sa so súdnym lekárom a ten mi povedal, ţe váš otec bol zavraţdený zblízka
zbraňou s veľkým rozptylom. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o brokovnicu s odpílenou
hlavňou. Mal váš otec nejakých nepriateľov?‘‘
,,Nie, určite nemal. S kaţdým vychádzal dobre. Bol skôr uzavretej povahy. Nechápem prečo
on... Prečo takto...,‘‘ ticho riekol Jimmy a zakryl si ruky dlaňami.
,,Viete, spôsob akým bol zavraţdený váš otec, nasvedčuje vybavovaniu účtov podsvetia.
Taká zbraň sa pouţíva na také účely a preto som...‘‘
Jimmy ho prerušil a náhle akoby ho tieto slová vzchopili. Vyletel na Nettlesa: ,,Čo mi tým
chcete povedať! Ţe môj otec patril k mafii, alebo čo!? Celý ţivot robil ako šofér nákladiaku.
Bol to slušný človek. Nedovolím vám ho takto uráţať!‘‘
,,Prepáčte mi ak som vás nejako dotkol, ale všetko tomu nasvedčuje.‘‘
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,,Nie, vy mi prepáčte, ţe som na vás tak vyskočil. Ale dosť ma to vzalo, takţe...‘‘
,,Ale neospravedlňujte sa. Chápem vás. Taká tragédia. Radšej sa s vami, aj s vašou rodinou
porozprávam neskôr, keď vám bude lepšie. Keby niečo, kontaktujte ma na tomto čísle, alebo
adrese,‘‘ povedal detektív a podal Jimovi vizitku. Povedal aj ostatným spolupracovníkom, ţe
uţ pôjdu a odišiel.
Bruno Loni práve doraňajkoval a chystal sa do svojej pracovne, keď za ním prišiel jeho
pobočník, päťdesiatročný ročný viacnásobný miešanec. Jeho otec bol totiţ Hispánec, matka
jeho matky Indiánka a otec jeho matky černoch. A dokonca jeho otec mal ešte nejakých
predkov Číňanov. Takţe kvalitný mix. Ale pravdepodobne sa v tomto Loniho pobočníkovi,
inak Xavierovi Duaresovi, spojili zo všetkých predkov tie najlepšie vlastnosti, pretoţe mu to
dobre pálilo a bol mu veľmi platný v jeho obchodoch. Teraz prišiel za ním, aby mu oznámil
dôleţitú vec. Povedal, ţe práve ho kontaktoval jeho informátor zo San Francisca.
Bruno Loni mal svojich informátorov skoro po celom svete. V USA, Mexiku, ale aj Európe
a ďalších krajinách. Potreboval ich k svojim obchodom. Bol totiţ významným obchodníkom
s drogami a svoj hlavný stan mal tu, v Kolumbii. Postupoval však individuálne, nebol
súčasťou ţiadneho kartelu, ani rozmáhajúceho sa medelínskeho. Mal svoj vlastný.
V Kolumbii je v tejto oblasti veľká konkurencia a preto musí byť človek stále na pozore.
Spýtal sa Xaviera, čo sa deje: ,,A čo zasa robia problémy Číňania? Skoro vţdy keď ide o
niečo z Frisca, sú v tom nejako zapletení Číňania.‘‘
,,Nie,‘‘ odpovedal Xavier, ,,Číňania to tentoraz nie sú. Matt Stewart je mŕtvy.‘‘
Loni si Stewarta vybavil v mysli. Uţ o ňom nepočul dlhé roky. Odvtedy, čo mu zmenili
identitu z Alessia Lagaponeho na Matta Stewarta. Spomenul si, ako veľmi mu Alessio
pomohol. Hlavne v začiatkoch jeho podnikania a vďaka nemu sa aj dostal do Kolumbie. Ale
bolo toho oveľa viac. Bruno vedel, ţe je Alessiovým dlţníkom. Vďačil mu skutočne za veľa.
V čase, keď Alessio zanechal starý spôsob ţivota, poţiadal Bruna o láskavosť. Aby sa
postaral o jeho rodinu, keby sa mu náhodou niečo stalo. Keby si ho aj po tých rokoch našli.
Mal síce iné meno a ţil tisíce kilometrov od predošlého bydliska, navyše bol pod ochranou
FBI, ale chcel mať 100 % istotu. Chcel preto, aby Bruno zobral pod ochranu jeho rodinu, no
najmä jeho syna, o ktorom vedel, ţe bude po ňom druhý, po kom pôjdu. Teraz Bruno vedel,
čo je jeho povinnosť. Hoci bol k svojim nepriateľom krutý a nemilosrdný, priateľov si raz
toľko váţil. A aj starých. Práve starí priatelia bývajú tí, ktorí človeku najviac pomôţu.
Xavier ho prerušil z myšlienok a povedal: ,,Dokonca sa o jeho vraţde písalo v novinách.
Ale bol to iba krátky článok, asi táto udalosť nevzbudila veľký rozruch. Ale bolo tam aj niečo
v tom zmysle, ţe išlo o mafiánske vybavovanie účtov.‘‘ Odmlčal sa a sklonil hlavu. ,,Viem čo
pre vás ten človek znamenal. Je mi to ľúto.‘‘
,,Aj vďaka nemu máme teraz toto všetko. Omne principium grave1. Ale on nám v tých
začiatkoch pomohol. On tomu poloţil základy. Aj keď to uţ bolo pred toľkými rokmi. Ale ja
nezabudnem na svoj sľub a vezmem pod ochranu jeho rodinu.‘‘
,,Čo presne plánujete urobiť?‘‘ spýtal sa Duares.
,,Poletíme hneď teraz. Stretnem sa tam s nimi osobne. Chcem byť aj na pohrebe.‘‘
Duares prikývol a odišiel. Loni si sadol do prúteného kresla a nalial si tequilu. Rýchlo ju
vypil a nalial si ďalšiu. Premýšľal čo povie Lagaponeho rodine.
Medzitým uţ Xavier Duares zariadil, čo bolo treba. Odleteli súkromným lietadlom do
Mexico City a odtiaľ potom druhým do San Francisca. Bolo to z toho dôvodu, aby nikto
nemohol zistiť kam presne cestuje. Ani konkurenčné gangy, ani vláda.
Nadišiel deň pohrebu. Bol štyri dni po vraţde. Odloţili ho o jeden deň, pretoţe súdny lekár
ešte niečo potreboval zistiť. Nad hrobom stála celá blízka Stewartova rodina. Prišli aj jeho
dve sestry, Natalia a Valentina, s ktorými nebol v kontakte dlhých tridsať rokov. Prišli aţ
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teraz, na jeho pohreb. Oni dávali najviac najavo svoj ţiaľ. Nemohli brata vidieť celý ten dlhý
čas. Aţ teraz. Stál tu aj Thomas Starinski, človek, ktorý pre neho pred tými tridsiatimi rokmi
veľa urobil. Bol to uţ veľmi starý muţ. Ticho hľadel do hrobu.
A hlavne, stáli tu tí, ktorí ho vtedy videli leţať pred domom v kaluţi krvi. Deti James
a Paula, jej manţel Tom a dcéra Alice, a manţelka Susan. Tí však uţ za uplynulé dni preliali
veľa sĺz a tak tu teraz iba mlčky zakaleným pohľadom hľadeli na truhlu, ktorá bola poloţená
pri prázdnom hrobe.
Inak ale na pohrebe nebolo veľa ľudí. Pár najlepších priateľov a kolegovia z firmy. Nemal
veľa priateľov. Keď začal ţiť novým ţivotom, bol opatrný. Kde koho si nepripustil k telu.
Pri Jimmym Stewartovi tu dnes stál jeho najlepší priateľ Jeff Stewart. Prišiel podporiť
priateľa v tejto ťaţkej chvíli. Chcela prísť aj Ema, ale kvôli zlým poveternostným
podmienkam jej let museli zrušiť.
Obďaleč stáli traja muţi v čiernych oblekoch. Všetci mali čierne okuliare. Jimmy ich
nepoznal. Tí dvaja na kraji boli zjavne podriadení tomu v strede. Mlčky stáli a pozerali sa na
trúchliacich.
Kňaz dokončil reč nad hrobom. Odriekol záverečnú modlitbu a rakva sa začala spúšťať do
útrob zeme. Bolo počuť prerývané vzlykanie. Kaţdý postupne vhodil na rakvu trochu zeminy.
Tí, čo stáli vzadu, prišli k hrobu a tieţ urobili to isté. Najprv ten v strede a potom aj tí dvaja
po jeho ľavici a pravici. Ten, o kom si Jimmy myslel, ţe je nadriadený tých dvoch, k nemu
prišiel a opýtal sa: ,,Jimmy Stewart?‘‘ Ten pritakal.
,,Som starý priateľ vášho otca a prišiel som mu vzdať posledné ad honorem2,‘‘ povedal muţ
a potriasol Jimovi pravicu, ,,úprimnú sústrasť.‘‘
Susan spoznala toho muţa a ticho riekla: ,,Bruno.‘‘ On ju tieţ spoznal a povedal: ,,Susan.‘‘
Chytil jej ruky do svojich a povedal: ,,Je mi naozaj ľúto, čo sa stalo.‘‘
,,Nevidela som ťa odvtedy čo...‘‘ ozvala sa po chvíli Susan, no nedokončila.
,,Prišiel som, aby som splatil dlh tvojmu manţelovi a vášmu otcovi,‘‘ povedal Bruno,
pričom sa otočil smerom k Jimmovi a Paule. ,,Všetkým vám čo ste tu, hrozí veľké
nebezpečenstvo.‘‘ Porozhliadal sa, hoci nablízku nikto iný nebol a povedal stíšeným hlasom:
,,Musíme sa pozhovárať. Ale nie tu.‘‘ A tak išli do ich domu. Cestou sa im Bruno Loni
predstavil a povedal aj niečo o svojom podnikaní. Samozrejme, ţe nespomenul nič o drogách.
Keď prišli do domu, bol vystrojený menší kar. Keď poodchádzali všetci známi a ostala len
najbliţšia rodina, začal Loni svoju reč.
,,Ako som uţ spomenul, Matt bol môj dobrý priateľ a veľmi mi pomohol. Preto som dnes
tu. Aj keď som ho uţ taký dlhý čas nevidel, na starých priateľov sa nezabúda a nezabudol som
ani ja. I tem3, je tu však aj ďalší dôvod prečo som tu. Matt ma pred tými tridsiatimi rokmi
poţiadal o jednu vec. Aby som bol jeho rodine nablízku a aby som ju ochránil ak sa mu stane
to, čo sa bohuţiaľ stalo. Matt sa stal obeťou vybavovania účtov z minulosti. Bol zaradený do
programu na ochranu svedkov, zavrel dvere za svojim starým ţivotom, no aj tak to
nepomohlo. Dostali ho aj tak. A teraz pôjdu aj po vás všetkých, hlavne po tebe James. Aby si
sa nemohol pomstiť za otcovu smrť. Mafia si nájde kaţdého...‘‘
,,Takţe aj vy mi chcete nahovoriť, ţe môj otec patril k mafii?‘‘ skočil Lonimu do reči
Jimmy, ,,to by som o tom musel vedieť, nie? Nikdy mi nič také ani náznakom nespomenul.
Ani mama. Ty o niečom takom vieš, mama?‘‘ Obrátil sa na matku. Tá však nepovedala nič.
Úplne ju to zobralo. Odkedy sa to stalo, nepovedala skoro ani slovo. Ale určite vedela svoje.
A Jimmy to vedel. Sadol si k nej. ,,Tak čo mama. Je niečo, čo si mi nepovedala?‘‘ No tá len
pozerala do prázdna.
,,Nechaj ju tak. Nevidíš v akom je stave?‘‘ osopila sa na brata Paula a zobrala ju preč. ,,Poď
mama, ľahneš si trochu.‘‘ Keď ju uloţila, vrátila sa k ostatným. Loni medzitým pokračoval:
,,Musíš mi veriť Jim, ţe je to tak. Musel si predsa vedieť o tom, ţe váš dom bol celý ten čas
monitorovaný FBI.‘‘
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Jim neveriacky pokrútil hlavou a povedal: ,,Nie ani o tom nič neviem. A neviem to, prečo
by som sa mal tým ľuďom mstiť, čo ja som nejaký mafián alebo čo? A nenahovoríte mi, ţe
ním bol môj otec. A to, ţe aj po nás pôjdu tí, čo stoja za otcovou vraţdou, je tieţ výmysel.
A aj keby nebol, je tu predsa polícia, nie? Určite by som neţiadal o ochranu vás. Veď vás ani
nepoznám, čo ste zač. Verím vám, ţe ste boli priateľom môjho otca, aj matka vás spoznala,
ale to je všetko. Ďakujeme, ţe ste si prišli uctiť jeho pamiatku, ale uţ môţete ísť.‘‘
,,Počkaj Jimmy, nevyháňaj ho ešte,‘‘ povedala Paula a spýtala sa Loniho, ,,o akej ochrane
ste to hovorili? Vari nás môţete ochrániť lepšie ako polícia? Čo ste vy vlastne za človeka?‘‘
Bruno Loni sa nadýchol a začal hovoriť ,,Polícia vás pred mafiou veľmi neochráni. Keby
nebola úplatná, tak moţno hej. Ale oni v tom idú s nimi. Ako som hovoril, váš dom bol
monitorovaný FBI. Ale v čase keď sa to stalo, z ničoho nič prestal byť. Takţe mafia
spolupracuje nielen s políciou, ale dokonca aj s federálmi. Neviem, či by vás títo ľudia mohli
adekvátne ochrániť. Ja vám navrhujem, aby ste ad interim4 opustili krajinu, aspoň kým sa to
všetko vyrieši. Skrátka musíte ab hinc5. Mohli by ste ísť so mnou do Kolumbie, kde by ste
boli blízko mňa a mali by ste zaručenú bezpečnosť. Ja sa postarám o Mattových vrahov.‘‘
,,Takţe vy sa postaráte,‘‘ povedal povýšenecky Jimmy, ,,Keď máte takú moc, tieţ musíte
byť mafián. Čím sa zaoberáte? Zbraňami, drogami? Asi to budú tie drogy, keď ste spomenuli,
ţe ste z Kolumbie. Vy ste si fakt mysleli, ţe si tu len tak prídete, rozpoviete nám toto a my za
vami bez výhrad hneď pôjdeme ako stádo? Zapliesť sa s nejakým dílerom drog. Uţ len to mi
chýbalo.‘‘
,,Prišiel som bona fide6, ale vidím, ţe to bude tvrdý oriešok presvedčiť vás. No nič. Robil
som čo sa dalo, keď nechcete, nebudem vás do ničoho nútiť,‘‘ povedal Loni a podal
Jimmymu vizitku. ,,Tu je adresa na ktorej sa budem v najbliţších dňoch v San Franciscu
zdrţiavať. Viete, mám tu nejaké obchody.‘‘ Usmial sa a povedal: ,,Keď som uţ ten díler
drog.‘‘ Tváre prísediacich ostali kamenné. Loni sa postavil, pozdravil sa a odišiel. Domáci
sledovali z okna sledovali, ako mu iný muţ otvára dvere jeho čierneho mercedesu a ako doň
Loni nastupuje. Keď auto odišlo, Jimmy sa spýtal: ,,Čo si o tom všetkom myslíte?‘‘
,,A o čom ako?‘‘ odpovedala mu otázkou Paula.
,,No o tom človeku a o tom, čo nám rozprával.‘‘ Pozrel na svojho švagra Schweinkopfa
a spýtal sa ho: ,,Čo si o tom myslíš ty, Tom? Celý čas si nepovedal ani slovo.‘‘
Tom mu odvetil: ,,Nechcel som sa do týchto vecí pliesť. Je to vec najbliţšej rodiny, teda vás
dvoch a vašej matky. Ale môj názor je, ţe mám z toho všetkého skutočne zlý pocit. Aj z toho
človeka, z toho Loniho, čo teraz odišiel. Nemal si na neho vyjsť s tým, ţe je drogový díler. Aj
ja som mal z neho taký pocit, ale preto, ţe si sa doňho tak pustil, môţeš mať ešte problémy.
Ten človek vyzeral na to, ţe má naozaj vplyv a moc. Mohol to od teba pokladať za drzosť
a potom...‘‘
,,Viem, teraz som si to uvedomil ako som sa s ním rozprával,‘‘ povedal Jimmy. ,,Ale aj tak.
Len tak si tu príde a začne rozprávať o tom, ţe po nás pôjdu nejakí gangsteri a ţe on nás
zoberie do tej jeho Kolumbie. No určite. Len o tom som vţdy snívať. Ţiť pod ochranou
nejakého narkobaróna.‘‘
,,No tak čo budeme teraz robiť?‘‘ spýtala sa Paula. Jimmy sa začal prechádzať po miestnosti
a nahlas rozmýšľal.
,,Musela to byť určite nešťastná náhoda. S niekým si otca museli pomýliť. Také veci sa
stávajú. To, ţe bola za tým mafia, to je nepopierateľné. Ale to, ţe k nim niekedy v minulosti,
alebo dokonca teraz patril aj otec, to môţeme s istotou vylúčiť. Preto sa nemáme čoho báť.
Ale aj tak pre istotu, aby ste mali pokojný spánok, poţiadam v tejto veci o policajnú ochranu.
Kým sa celá vec nevyrieši. Súhlasíte?‘‘ Jimmy prešiel po tvárach prítomných. Paula aj Tom
dali na sebe znať súhlas. Pobudli tu ešte chvíľu a aj oni sa pobrali na odchod. Keď uţ boli vo
dverách, Jimmy poznamenal: ,,Keď bude na tom mama lepšie, treba sa jej na to opýtať. Určite
o tom bude niečo vedieť. Aj o tom Lonim.‘‘
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Paula prikývla a zavrela za sebou dvere. Jimmy si sadol do kresla a snaţil sa na nič
nemyslieť. Premohla ho však únava a zaspal.
Jimmy urobil tak, ako povedal. Zašiel na políciu, povedal, čo je vo veci a poţiadal
o policajnú ochranu. Jeho ţiadosti vyhoveli a tak mohol byť o čosi pokojnejší. Aj tak však
mal nepokojnú myseľ. Stále musel na všetko to, čo sa v priebehu tých pár dní stalo, neustále
myslieť. Vedel, ţe to zmení celý jeho doterajší ţivot, ţe uţ nebude nič ako predtým. Myslel
na svojho otca, na svojho milovaného otca, ako sa naňho tešil, ţe ho uvidí po takom dlhom
čase a namiesto radostného zvítania prišla nočná mora. Myslel naňho, ako sa spolu hrávali,
keď bol ešte malý, keď ho učil hrať baseball, ako ho učil správne nadhadzovať, správne
pálkovať. Učil ho aj všetky moţné iné športy. Hrali basketbal, futbal, tenis... Ako spolu
zberali jablká zo stromov. Pamätal sa ako mal vtedy plný veľký kôš s jablkami a ako ho
naradostene vliekol ukázať otcovi. Pri týchto spomienkach mu bolo vţdy ťaţko. Ale neplakal.
Odkedy mu otec zomrel, skoro ani nevyronil slzu. Za to však cítil veľkú ťaţobu, akoby mu
išlo roztrhnúť hruď. Zamyslel sa aj nad Lonim. Pomyslel si, ako mohol mať, hoci aj
v minulosti, jeho otec za priateľa takého človeka, ktorý sa venuje takým činnostiam. Ţeby to
predsa len bola pravda a otec mal niečo spoločné s tými ľuďmi, ktorí ho zniesli z tohto sveta?
Nie, určite nie, musí na to existovať nejaké rozumné vysvetlenie. Ale nijaké také nemal.
Vedel, ţe vţdy si len nahovára, ţe jeho otec taký nebol, ale bolo to len asi v tom, ţe si nechcel
pripustiť, aby mu niekto zmenil obraz jeho otca, akého on poznal a mal rád. Keď bol zasa
pohrúţený do takýchto myšlienok, uvedomil si, ţe uţ je ráno a ţe prebdel takto celú noc.
Sedel v hojdacom kresle a pozeral von strešným oknom. Bol totiţ na povale. Uţ ako malý
chlapec sem rád chodil. Bolo to preňho magické miesto. Rád sa vtedy prehrabával v starých
haraburdách a vţdy ponachádzal nejaké zaujímavé veci, s ktorými sa toho dalo podľa neho
ešte veľa urobiť. Spomenul si teda na detstvo a začal niečo hľadať, hoci ani sám nevedel čo.
Boli tu staré zaprášené knihy, časopisy, niektoré aj dvadsať rokov staré, jeho hračky s ktorými
sa ako malý hrával. Bolo tu kopec staroţitností, ktoré by určite zobrali v obchode, na to
určenom. Lampy, hodiny, gýčové vázičky a sošky, starý nábytok. V jednom takom nábytku –
malom nočnom stolíku, ho zaujali zvláštne zásuvky. Začal ich otvárať. V prvých dvoch
nebolo nič, no posledná tretia ukrývala kovové puzdro. To puzdro vyzeralo, ţe je v ňom asi
nejaká kniha. Bolo na číselný kód. Skúsil rok narodenia otca. Niečo cvaklo a puzdro sa
otvorilo. Bola v ňom skutočne nejaká kniha, na ktorej bolo napísané ,,Môj starý ţivot.‘‘
Otvoril ju. Bola písaná rukou, vyzeralo to na akýsi denník. Jimmy spoznal otcove písmo.
Začal čítať. Bolo tu napísané asi toto...
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IV.
1911
Villasmundo, provincia di Siracusa, Sicilia
V tento najhorúcejší mesiac v roku sa všetci ľudia usilovali skryť pred ţeravým slnkom.
Ako sa sicílsky povie: L’otta di li scursuna. Hadia hodina. Najlepší na to bol chládok
kamenných domcov, z ktorých ľudia vychádzali aţ večer, pretoţe dnes bolo obzvlášť teplo a
v takej páľave sa nedalo pracovať. Obloha bola bez jediného obláčika a pôda zvrásnená
širokými puklinami. Uţ tri týţdne nespadla ani kvapka. Ani len búrka z tepla. A tak všetko
ţivé bolo zalezené v tieňoch.
Tieň mohutných olivovníkov, ktoré zatiaľ horúčave statočne odolávali, vyhľadala aj
skupinka piatich deväť, desať ročných chlapcov. Mali prázdniny a tak len vysedávali. Sladké
ničnerobenie ich však uţ omrzelo a tak sa uţ riadne nudili. Radi by čosi podniknúť, ale
nikoho nič nenapadalo. Moţno to bolo aj tým slnkom, ktoré otupovalo zmysly.
Zrazu sa z ničoho nič pred nimi vynorila mačka. Bola čierna a akoby si ich ani nevšímala.
Tieţ sa prišla skryť do tieňa pred horúčavou. Všetkých do jedného napadla tá istá myšlienka.
Zlovestne sa na seba úškľabkom usmiali. Jeden z nich povedal: ,,Tak vidíte. O zábavu
máme postarané. Chytíme tú mačku a trochu sa s ňou pohráme.‘‘ Vytiahol z malej plátennej
náprsnej tašky chlieb, ktorý mu mama pripravila na obed a odštipol z neho kúsok. Prilákal
ním mačku a chytil ju. Potom vybral z vrecka nejaké motúzy a druhému povedal, aby mu
pomohol. Šikovne priviazali mačku na strom tak, aby sa nezadusila. Začali do nej hádzať
kamene. Zo začiatku len malé, no postupne to uţ boli hotové balvany. Zabávali sa takto pol
hodiny, no časom ich to uţ omrzelo. No mačka ešte stále ţila. Jeden z chlapcov poznamenal,
ţe by ju mali doraziť, aby tak netrpela. Iný mu na to povedal, ţe to nebude také jednoduché,
lebo mačka má sedem ţivotov. Vtom jeden chlapec, známy svojou krutosťou aj k iným
zvieratám, vytiahol z vrecka malý noţík a začal mačku rezať. Najprv jej odrezal uši a potom
jej vypichol obe oči. Takto ju týral hodnú chvíľu. Ešte stále však ţila a celý čas hrozne
vrieskala od bolesti. Niektorým to uţ prišlo nechutné. ,,Dosť!‘‘ zakričal ten, čo ju chcel
doraziť a utekal domov. Býval neďaleko. Zobral z komory otcovu luparu, pretoţe minule sa
náhodou dozvedel kam ju otec skrýva, a beţal späť. ,,Ustúpte!‘‘ okríkol ostatných, ktorí
mačku ešte stále trýznili a postavil sa asi meter pred ňu. Namieril a vystrelil. Z mačky ostala
len masa mäsa a krvi. Aj tak ňou ešte pár sekúnd trhalo. Teda je to naozaj pravda, ţe mačka
má sedem ţivotov, pomyslel si. Z nej ţivot len tak ľahko nedostaneš. Keď si bol chlapec istý,
ţe uţ je po nej, ponáhľal sa pušku vrátiť na pôvodné miesto, aby sa o tom otec nedozvedel.
Naspäť uţ išiel krokom, pretoţe behal hore-dole a uţ bol ustatý. Keď sa vrátil, jeden práve
podotkol, ţe to bolo naozaj dobré. Iný sa spýtal: ,,A čo s ňou teraz urobíme?‘‘
,,Necháme ju tak ako je. Muchy ju zoţerú,‘‘ povedal ďalší.
Vtom k nim prišlo akési dievča a povedalo: ,,Alessio, máš ísť domov.‘‘
,, Ma pirchi? A prečo?‘‘ opýtal sa chlapec.
,,Máš ísť pomáhať s balením.‘‘
,,Povedz im, ţe prídem neskôr.‘‘
,,Otec povedal, ţe tam máš byť hneď teraz,‘‘ povedalo rázne dievča a chlapec poslúchol.
A tak Alessio aj so sestrou Nataliou zišli dole domov. Keď ho uţ z diaľky videla matka
prichádzať, pokarhala ho: ,,Kde si zasa túlal? My tu všetci celý deň robíme a ty si chodíš
kade-tade. Choď za otcom, on ti dá robotu. Musíme sa poponáhľať, aby sme to do večera
stihli.‘‘
Alessio iba čosi zamrmlal popod nos a išiel k otcovi. Ten mu dal nakladať ľahšie veci na
dostavník. Keď mali večer všetko hotové, uťahaní sa uloţili spať. Spánku však nemali,
pretoţe to bola ich posledná noc v tomto dome. Zajtra začínajú nový ţivot.
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Vstávali skoro ráno. Ešte sa iba brieţdilo. Najedli sa a vyrazili. Alessio, jeho dve sestry jedenásťročná Natalia a štvorročná Valentina a rodičia Caterina a Angelo. Jeho matka
Caterina čakala uţ svoje štvrté dieťa. Veľmi preto zvaţovali túto cestu, ale nakoniec sa
rozhodli, ţe pôjdu. Veď bola iba v treťom mesiaci a čo také by sa jej mohlo stať. Po
vyčerpávajúcej ceste kamenistou hradskou pod horúcim sicílskym slnkom, konečne dorazili
do cieľa svojej cesty. Do prístavného mesta Catania. Tu ich čakala loď smerujúca do ich
konečného cieľa – do Ameriky. V tom období tam chodilo veľa ľudí za lepším ţivotom a ani
Sicílčania neboli výnimkou. Väčšinou to ale boli jednotlivci, ktorí tam cestovali za prácou.
Celé rodiny, ktoré so sebou brali celý majetok, boli skôr výnimkou. Jednou takou boli aj
Lagaponeovci. Rozhodli sa tak kvôli Angelovmu bratovi Carlovi. Ten pracoval uţ desať
rokov v newyorskom prístave a vodilo sa mu celkom dobre. Tak sem zavolal aj svojho brata.
A on za vidinou lepšieho a hlavne pokojnejšieho ţivota zobral rodinu a šiel.
Teraz v prístave robili ešte posledné opatrenia pred odchodom. Predali dostavník a kúpili si
cestovné lístky. Rozlúčili sa s rodinou a keď počuli loď zapískať, nastúpili. Keď boli na lodi,
išli k zábradliu a kývali ostošesť na rozlúčku. Všetkým bolo ľúto, ţe musia opustiť Sicíliu. No
najväčšmi smutno bolo asi Alessiovi. Uţ keď všetci boli dnu v kajutách, on ešte vţdy stál
opretý o zábradlie. Hľadel na neustále sa vzďaľujúci prístav. Bol to krásny pohľad naň pri
západe slnka, ale o to viac mu pritom stislo srdce, ţe opúšťa kraj, kde preţil celý svoj
doterajší ţivot. Moţno to je posledný krát čo vidí Sicíliu. Hľadel na zvetrané skaly, vyhlodané
vetrom a morom do bizarných tvarov, lemujúce pobreţie a okrášlené reťazcom vtáčích
hniezd. Z oka sa mu pomaly skotúľala slza. No premýšľal aj nad tým, aké to bude v tej
Amerike. Moţno sa mu tam bude páčiť ešte viac ako tu. Veď toľkí tam idú a vravia, ţe je tam
tak úţasne. Ako to tam asi musí vyzerať. Nič konkrétne mu však nenapadalo. Pozrel dole ako
vlny naráţajú na loď. Sem tam zazrel mihnúť sa nejakú rybu. Spomenul si, ako otec istý čas
rybárčil, keď bol ešte veľmi malý chlapec a vţdy ráno sa ponáhľal s ním na loďku. Vţdy keď
chytili nejakú rybu, hoci aj veľmi malú, veľmi sa radoval. Otcovi ale rybolov veľmi nešiel,
málo to vynášalo a tak to nechal. Potom pracoval u jedného bohatého a mocného muţa. Keď
stratil aj túto prácu, ţili z ruky do úst a tak dúfal, ţe keď bude mať prácu v Amerike, bude sa
im ţiť lepšie.
Alessio sa ešte posledný krát významne pozrel na fliačik pevniny, ktorý za sebou nechali
a išiel aj on do kajuty.
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V.
1929
Chicago, Cook County, Illinois
Alessio zastal pred svojim domom a vystúpil z auta. Oprel sa o kapotu. Bolo mu trochu
zima. Bol totiţ chladný novembrový večer. Z vrecka vytiahol cigaretu a zapálil si.
Oddychoval po ďalšej namáhavej celodennej šichte. Ako taxikár pracoval vyše roka.
Odkedy prišiel z Talianska do USA ako deväťročný chlapec, vystriedal veľa zamestnaní.
Keď mal pätnásť rokov, rozhodol sa tieţ prispieť svojou trochou do rodinnej kasy a začal
pracovať s otcom v newyorskom prístave. Vykladali z lodí tovar. Bola to ťaţká a namáhavá
práca, ale boli radi, ţe aspoň čosi zarobia.
Obaja pracovali spolu. Otec musel dávať na syna pozor. Nadriadený im bol istý Ír. Ľudia,
ktorí boli pod ním, boli najmä Taliani. Ten Ír nemal Talianov veľmi v láske, a dal im to aj
pociťovať. Kým to boli len slovné uráţky, dalo sa to vydrţať. Človek zaťal zuby a snaţil sa
predstierať, ţe nič nepočuje.
Pod týmto Írom pracoval aj Roy Gianini, Alessiov kamarát, s ktorým aj nejaký ten čas
chodil do školy. Bol rovnako starý ako on. Nevyzeral na Taliana. Bol nízkeho vzrastu, chudý,
hnedé vlasy, so slabým odtieňom červenej, úzke zelené oči. Vyzeral utiahnuto, slabo, priam si
výzorom pýtal, aby ho niekto aspoň kopol.
Tie uráţky pomaly prerastali do fyzického násilia, no aj tak sa to ešte dalo vydrţať, hoci
v mnohých kypela ţlč. Jedného dňa však pohár pretiekol. Chudák Gianini raz prenášal jednu
debnu. Nebola veľmi veľká. Niekto ju ale zo spodnej strany zle uzavrel. A tak po pár metroch
sa mu dno preklopilo a obsah sa vysypal na zem. Ten Ír bol blízko. V ten deň bol od rána
nejaký podráţdený a kaţdý si dával pozor, aby niečo nezbabral. Gianini mal však nie
vlastným pričinením smolu. Ír na neho skočil a začal doňho mlátiť ako do boxerského vreca.
Reval na Gianiniho ako zmyslov zbavený. Keď to videl Alessio, skočil na Íra a ťahal ho preč.
To ho ešte viac rozzúrilo, ţe sa doňho niekto stará a chcel sa vrhnúť aj na Alessia. Keď sa
však rozhliadol, neprítomným pohľadom plným hnevu videl, ţe okolo neho je veľa ľudí.
Všetci sa naňho pozerali. Nechal preto Alessia tak a zreval na robotníkov: ,,Čo sa poflakujete!
Toto nie je ţiadny cirkus. Vráťte sa do práce! Za čo platím tie vaše smradľavé makarónske
zadky!‘‘ Robotníci na neho ešte stále pozerali. On zrúkol ešte raz: ,,Tak bude to?!‘‘ Aţ teraz
sa pomaly začali rozchádzať. Ír pozrel nenávistne na Alessia: ,,Ty si tu dnes skončil.‘‘
Odišiel, pričom ešte leţiaceho Gianiniho kopol do brucha a povedal: ,,Talianski všiváci.‘‘
Alessio sa zahol k Royovi. Celú tvár mal skrvavenú. Pery a obočie rozťaté, nos rozbitý a oči
podliate krvou. Všetky údery, ktoré dostal, mu spôsobili nejakú ranu. Spýtal sa Roya: ,,Ako ti
je? Bolí to veľmi?‘‘ Gianini iba čosi zamumlal. Alessio mu riekol: ,,Dobre. Uţ bude dobre.
Zanesiem ťa k doktorovi a ten sa o teba postará. Zobral ho na ruky a urobil, ako povedal. Do
prístavu sa uţ nevrátil. A nevrátil by sa, ani keby ho ten Ír nevyhodil. Keď povedal otcovi, čo
sa stalo, ten sa hneval a vykrikoval mu, ţe sa vôbec do toho nemal pliesť.
,,Ale veď ho mohol umlátiť na smrť. To som sa mal pozerať ako mi zabíjajú kamaráta?
Taliana?‘‘ rozhorčene povedal Alessio a pozrel na otca. Ten mu po chvíli ticha povedal:
,,Máš šťastie, ţe si sa do toho Íra nepustil, ale iba ho odtiahol, lebo za to by si išiel pekne
krásne sedieť.‘‘
,,A on? Do krvi zmláti človeka a jemu sa teraz nestane nič?‘‘
,,Synu, veľa toho ešte o ţivote nevieš. Tí nad nami sú vţdy v práve. Tým sa nikdy nič
nestane. Vţdy budú podozrievať iba teba. To si zapamätaj a nabudúce sa do ničoho takého
nepleť. Aj keď ťa chápem, prečo si to urobil.‘‘ Potľapkal syna po pleci. Aţ teraz mu dal
najavo, ţe urobil dobrú vec.

21

Z dobrého pocitu však človek nevyţije a tak si musel Alessio hľadať prácu. Vystriedal veľa
zamestnaní. Pracoval ako čistič topánok, umývač okien, maľoval steny a robil ešte veľa iných
podradných robôt. Ani pri jednom dlho nevydrţal a tak sa rozhodol skúsiť šťastie inde.
Mal devätnásť rokov, keď sa dozvedel, ţe v Chicagu robia nábor do novej továrne na
výrobu farieb. Rozhodol sa, ţe skúsi šťastie tam. Doma ho nič nedrţalo. Otec stále pil a bil
matku. Keď raz prenášal v prístave nejaké debny, zasa bol naliaty. Jedna debna, ktorá bola
poloţená na vyvýšenom mieste sa kvôli jeho neopatrnosti uvoľnila a spadla naňho. Bola
poriadne veľká a ťaţká a mohol ďakovať Bohu, ţe ţije. Ostal však z neho invalid. A tak, keď
bol nútený sedieť doma, pil ešte viac. Skoro nikdy nebol triezvy. O syna sa veľmi nezaujímal.
Podobne to bolo aj s matkou. Tá bola zasa chorá na nervy. V mladosti sa jej stalo niečo
nepríjemné a odvtedy bola zatrpknutá na celý svet, aj na svoje deti.
Keď teraz stál na stanici a čakal na vlak do Chicaga, smutno mu bolo iba za malým bratom
Jimmym. Narodil sa krátko na to, ako prišli do Ameriky a tak dostal americké meno – James.
S ním si rozumel najlepšie z celej rodiny. Bol to dobrý chlapec. Dobre sa učil, poslúchal
a keď bolo treba s niečím pomôcť, vţdy bol tam. Od rodičov sa mu ale nedostávalo veľa
lásky, podobne ako jeho bratovi a sestrám, a aj preto si boli s Alessiom takí blízky. Keď teraz
Alessio odchádzal preč, Jimmymu bolo veľmi smutno, ale drţal sa statočne a slzu nevypustil.
Povedal Alessiovi, ţe keď bude veľký, príde aj on za ním. Rozlúčil sa aj so sestrami za
ktorými mu bolo tieţ trochu ľúto. Natalia uţ bola vydatá a čakala prvé dieťa. Valentina mala
na to ešte dosť času, mala iba štrnásť. Jeho sestry sa za celý ţivot nesťahovali do iného mesta
a v New Yorku ţili aţ do smrti.
Alessio nastúpil a vlak sa pohol. Malý Jimmy beţal popri ňom a kýval. Alessio cestoval do
mesta, ktoré sa mu stalo osudovým.
Keď prišiel do Chicaga, zamestnal sa v tej továrni. Mal šťastie, lebo to bolo jedno
z posledných voľných miest. Zo začiatku bolo všetko také, ako si predstavoval. Dobrá práca,
dobrý plat, dobré ubytovanie. Iba občas sa mu trochu horšie dýchalo, keďţe musel vdychovať
výpary z farieb, ktoré sa pri ich výrobe uvoľňovali. Práve preto, ţe to bolo zdraviu škodlivé,
mal celkom slušný plat. Ale jemu to nevadilo. Bol rád, ţe je samostatný, na nikom nie je
závislý a má všetko čo si môţe priať. Teda všetko určite nemal, ale on toho veľa k šťastiu
nepotreboval. Dokonca v krátkom čase stretol jedno dievča, ktoré sa mu veľmi páčilo. Jeho
city boli opätované a tak po roku čo boli spolu, rozhodli sa vziať. Jej rodičia tým však neboli
veľmi nadšení a so svadbou nesúhlasili.
A tak si spolu naplánovali, ţe sa vezmú tajne. Dohodli sa na mieste, kde sa stretnú a odtiaľ
potom pôjdu do kostola, kde ich oddajú. Alessio však márne čakal. Čakal hodinu, dve, tri, no
ona stále neprichádzala. A tak šiel k nej domov. Nikto mu neotváral. Kričal, hádzal kamienky
do okien, no stále nič. Smutný sa vrátil domov. O Lucy, ako sa volala, nemal dlho ţiadne
správy. Bol zúfalý. Aţ po určitom čase sa dozvedel, ţe Lucy podľahla silnému tlaku zo strany
rodičov, ktorí jej zakázali stýkať sa s ním. A v ten večer, keď sa mali vziať, ju prichytili ako
chce odísť, a dostali z nej aj to, čo chcela urobiť. Bola to ich jediná dcéra a mali nad ňou
veľkú moc, takţe sa im podriadila.
Okrem súkromných problémov začal mať Alessio problémy aj v práci. Začali sa zhoršovať
podmienky na pracovisku. Mnoho ľudí váţne ochorelo pre nedodrţiavanie bezpečnosti.
Robotníci pracovali v neľudských podmienkach. Výpary z farieb boli čoraz silnejšie. Zvýšil
sa pracovný čas. Ľudia tu dreli od šiestej do šiestej ešte aj v sobotu. No mzda naopak stále
klesala. Firme sa prestalo dariť a tak to riešila týmto spôsobom. Niekedy výplatu robotníci
nedostali aj tri mesiace. Stávali sa z nich ľudské trosky. Mnohí odtiaľto poodchádzali, lebo to
uţ nemohli vydrţať, ale tým to bolo pre nich ešte horšie. Boli vyslabnutí a takých nikto
nechcel zamestnať. Obdivuhodne dlho tu ľudia v takýchto podmienkach vydrţali pracovať.
Vyše dva roky. No potom všetko to, čo sa v nich za ten čas nahromadilo, muselo ísť zákonite
von.
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Jedno ďalšie ráno sa zdalo byť ako kaţdé iné. Ľudia prichádzali do práce a zaujímali svoje
zvyčajné miesta. Nikto z nadriadených si nevšimol nič zvláštne. No asi po hodine sa ozval
mohutný hlas: ,,Ideme!‘‘ Všetci zúčastnení robotníci zborovo odpovedali: ,,Ideme!‘‘
Predstavenstvo nevedelo, čo sa robí. Všetci robotníci začali rad radom vstávať zo svojich
miest. Jeden z nich išiel otvoriť sklad. Ostatní za ním. Zobrali si odtiaľ uţ vopred pripravené
transparenty. Takto vyzbrojení pochodovali smerom k budove, kde sídlilo riaditeľstvo firmy.
Tu sa zastavili. Začali vykrikovať rôzne heslá, no bolo to jeden cez druhého, takţe nebolo nič
rozumieť.
Po chvíli sa dopredu začal predierať chudý vysoký muţ. Mal krátke čierne vlasy,
pristrihnuté fúzy a na nose okuliare. Čistý intelektuál. Ešte nič nepovedal, ale aj tak bolo
z jeho prejavu jasné, ţe je to vodcovský typ. Postavil sa pred dav na vyvýšené miesto a vzal
k ústam megafón. ,,Ticho. Prosím ticho,‘‘ povedal mierne a v tej chvíli ten obrovský dav
stíchol. Akoby mal nad nimi nejakú zvláštnu moc. Obrátil sa smerom k budove
predstavenstva a začal svoju reč: ,,Určite ste prekvapení, ţe sme teraz tu. Moţno ste si
mysleli, ţe v takýchto podmienkach vydrţíme donekonečna. Ale my nie sme zvieratá. Sme
ľudia ako vy. Preto sme tu a ţiadame dôstojnejšie podmienky a adekvátny plat k týmto
pracovným podmienkam. Prosím vás teda, aby ste vyšli von a aby ste sa s nami dohodli. Sme
za takú dohodu, aby ste boli spokojní vy aj my.‘‘ Odmlčal sa a čakal čo sa bude diať.
Riaditeľ aj s ostatnými členmi predstavenstva zatiaľ mlčky hľadeli spoza záclon von
z okien. Boli skutočne prekvapení a toto naozaj nečakali. Štrajk len tak znenazdajky uprostred
pracovnej doby. Bez varovania.
,,Čo teraz urobíme?‘‘ spýtal sa tajomník a otočil sa pritom na riaditeľa. Riaditeľ bol nízky
tučný človek s hrubými perami. Vyzeral úplne ako Talian, ale opak bol pravdou. Bol to ţid,
ale svoj výzor šikovne vyuţíval na to, ţe ho pokladali za nejakého talianskeho bosa. Túto
situáciu však nečakal, alebo aj moţno čakal, ale stále si predtým zakrýval oči a teraz keď to
prišlo, si nevedel rady. A tak iba mlčal. Pozrel na svojho poradcu v právnych veciach: ,,Čo si
o tom myslíš ty, Nick?‘‘
Nicholas Shaw, hlavný advokát firmy, povedal: ,,Teraz bude najrozumnejšie s nimi
vyjednávať. Keď tu takto budeme zavretí sedieť, nič sa tým nevyrieši. Musíme sa s nimi
dohodnúť. Hlavne musíme dosiahnuť, aby u nás ostali pracovať. Ako všetci vieme, firma
pôjde za nejaký čas do konkurzu‘‘, pozrel veľavravným pohľadom na prísediacich
a pokračoval. ,,Preto to musíme ešte nejaký čas utiahnuť. Teraz ide o čas. Musíme im
nasľubovať aj hory-doly, ale hlavne im musíme dať najavo, ţe to všetko dostanú neskôr.
Tento štrajk bol iba otázkou času. To vieme všetci. Ale nič sa nedá robiť. Myslím, ţe s touto
situáciou sa môţeme vysporiadať najlepšie takýmto spôsobom.‘‘
,,Myslím, ţe máš pravdu, Nick. Musíme im stále hovoriť, ţe dostanú čo chcú,‘‘ povedal
riaditeľ a vstal zo stoličky. ,,Máte niekto nejaký lepší nápad?‘‘
,,Nie je to dobré, takto klamať ľudí,‘‘ ozvalo sa pomaly šeptom zo zadnej časti miestnosti.
,,Vari sme ich uţ dosť nevyţmýkali?‘‘
,,Máš pravdu, Jack,‘‘ prerušil ho Nick Shaw, ,,viem, ţe nie je správne takto vykorisťovať
ľudí. Ale povedz, čo iné nám zostáva? Keď to nespravíme, padneme úplne na dno. A stratíme
všetko, čo sme ťaţkou prácou získali.‘‘
,,Určite nie ťaţšou, ako tí úbohí robotníci,‘‘ ozval sa znova Jack Nilsen, člen predstavenstva
zodpovedný za odbyt.
,,Má ešte na to niekto iný názor?‘‘ rozhliadol sa riaditeľ po miestnosti a keď videl, ţe všetci
sú ticho, povedal: ,,Takţe je rozhodnuté. Väčšina je za to, ako sme sa dohodli, tak sa to aj
spraví. Ty, Nick, pôjdeš teraz von a povieš im, ţe ich hovorca sa s nami stretne a podrobne
nám predloţí svoje poţiadavky. A povieš im, aby sa vrátili do práce, ţe všetko sa vyrieši.‘‘
Nick prikývol a vyšiel von. Povedal všetko, čo mal povedať a ľudia sa rozišli naspäť
k svojej práci. Veci sa však nevyvíjali tak, ako predpokladal. Hovorcovia robotníkov sa nedali
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obalamutiť sladkými rečami a ţiadali okamţite vyplatenie aspoň určitej časti mzdy, ktorú uţ
tak dlho tí ľudia nedostávali. Keďţe ţiadne peniaze predstavenstvo nemalo, nemohlo
robotníkov vyplatiť, firma bola totiţ v mínuse. Nepomohli ani všetky moţné sľuby a tak na
druhý deň ľudia začali znova štrajkovať. Mali jasný cieľ. Budú štrajkovať kaţdý deň dovtedy,
kým nedostanú aspoň nejaké peniaze. Predstavenstvo však situáciu nezvládlo a rozhodlo sa
štrajk potlačiť pomocou polície. Tá to zvládla ešte horšie a pri jej zásahu zomreli traja ľudia.
A tak sa to skončilo zle pre všetkých. Polícia bola potrestaná za neprimeraný zásah a niekoľko
policajtov sa dostalo do väzenia. Vedeniu podniku prišli na to, čo s ním chceli urobiť a ako
zaobchádzali so zamestnancami. Väčšina z nich tak tieţ skončila vo väzení. A kto by čakal, ţe
z toho najlepšie vyjdú robotníci, mýlil by sa. Tí stratili prácu a svoje peniaze, ktoré mali
dostať, nikdy nedostali, aj keď im súd garantoval, ţe budú odškodnení.
A tak ostal znova bez práce aj Alessio. Navyše pri tom zásahu polície bol medzi desiatimi
zranenými, no dostal sa z toho. Teraz to bolo pre neho mnohonásobne horšie, ako kedykoľvek
predtým. Ţil z ruky do úst. Aj psychicky bol na tom dosť zle. Dokonca niekoľkokrát váţne
uvaţoval, ţe sa vráti do New Yorku. Vţdy sa však vzchopil a povedal si, ţe predsa nebude
chodiť domov a pýtať almuţnu ako nejaký ţobrák. Mal svoju hrdosť, aj keď to bolo ťaţké. Po
rokoch ţivorenia sa však naňho znova usmialo šťastie. Z ničoho nič sa mu naskytla moţnosť
pracovať ako závozník, neskôr ako šofér nákladiaku v chicagskom prístave. Bolo to zvláštne.
Zasa sa hrou osudu dostal k prístavu. Rozváţal z neho tovar do celého mesta. Nebola to zlá
práca, no uţ dlhšie sa okúňal za jedným taxíkom, ktorý bol na predaj. Keď uţ mal dosť
peňazí, rozhodol sa, ţe ho kúpi. A urobil dobre, pretoţe keď v dvadsiatom deviatom prišla
hospodárska kríza, práca vodiča nákladiaku nemusela byť taká istá. A teraz keď bol taxikár,
súkromník, zarábal ešte lepšie. Dokonca toľko, ţe mohol niečo poslať aj rodine do New
Yorku. A aj vzťahy s nimi sa zlepšili. Hlavne s rodičmi. Pretoţe so sestrami a hlavne s bratom
mal celkom dobré vzťahy. Aj keď s otcom to bolo relatívne, pretoţe sa z neho stal totálny
alkoholik. A to sa podpísalo aj pod jeho smrť, ktorá prišla pred niekoľkými mesiacmi. Alessio
začal častejšie chodiť domov a tak tam bol aj vtedy, keď jeho otec zomieral. Keď vošiel do
izby, kde leţal jeho otec, prekvapilo ho, ako veľmi ho choroba zmenila. Bol vychudnutý, oči
mal vpadnuté a koţu tváre ovísajúcu. Vlasov sa však choroba napodiv akoby ani nedotkla,
stále boli čierne ako za mladi.
,,Otec, som tu,‘‘ zašeptal Alessio a sadol si na kraj postele.
,,Vedel som, ţe prídeš, syn môj,‘‘ povedal priduseným hlasom Angelo Lagapone.
,,Všetkých, čo som prosil o odpustenie, mi odpustili. Teraz na smrteľnej posteli ţiadam
o odpustenie aj teba, Alessio...‘‘
,,Pravdaţe ti odpúšťam otec,‘‘ povedal Alessio a do očí sa mu vtisli slzy, ,,len nás prosím ťa
neopúšťaj.‘‘
,,Mám to, čo som si zaslúţil. Boh ma potrestal za to, koľko zla som v ţivote urobil. Ale
umieram šťastný, ţe všetci, ktorých najviac milujem, mi v srdci odpustili...‘‘ Vydýchol. Zrak
mal upretý do stropu a ústa otvorené. Alessio mu zatlačil oči, vstal a odišiel.
,,Kňaz u neho bol?‘‘ spýtal sa matky. Tá kývla hlavou.
Starý Lagapone sa stihol so synom aj s ostatnými uzmieriť a tak ako vravel, zomrel s pokojom
na duši. Jeho smrť vzala najmä Jimmyho, ktorý ho mal veľmi rád napriek tomu, aký bol.
Vtedy, keď Alessio odchádzal do Chicaga, povedal, ţe za ním príde. Teraz keď bol otec
chorý, a on sa oňho staral, na to celkom zabudol. No po niekoľkých mesiacoch od otcovej
smrti sa predsa rozhodol, ţe príde za Alessiom do Chicaga. Malo to byť práve v týchto dňoch.
Teraz, keď Alessio premýšľal nad svojim ţivotom, nad tým čo všetko uţ preţil, hľadiac
pritom na jasnú nočnú oblohu so ţiariacim Mesiacom, vyrušil ho silný náraz. Muselo to byť
niekde blízko, niekde za rohom vo vedľajšej ulici. Hneď na to sa ozvali výstrely a výkriky.
Keď sa išiel pozrieť, odkiaľ ide ten hluk, spoza rohu vyšli dvaja muţi s koltmi.
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VI.
A tak, keď stál zoči-voči týmto dvom muţom, od strachu mu vypadla z ruky cigareta.
,,Pozri sa Rico, je tu auto,‘‘ povedal jeden druhému, ,,máme šťastie, dostaneme sa z toho.‘‘
Ten druhý bol zjavne ranený, pretoţe bol zohnutý a drţal si bok. ,,Uţ to nevydrţím, strašne to
bolí...‘‘, reval od bolesti.
Vtom jeden z nich otočil zrak na Alessia. Toho aţ zamrazilo. ,,Hej ty! Teraz nás odvezieš,
kam potrebujeme! Rozumieš?‘‘
Alessio iba mlčky kývol hlavou a všetci traja vošli do taxíka. V tejto chvíli sa mu zdalo
najrozumnejšie spolupracovať, pretoţe pri pohľade na ich zbrane mu nebolo všetko jedno.
,,Takţe, kde to bude?‘‘ spýtal sa trasľavým hlasom, pričom sa neopováţil pozrieť ani na
jedného z nich.
,,Preč! Hlavne preč odtiaľto,‘‘ skríkol zozadu ten ranený, ,,vari nevidíš tých za nami? Keď
dostanú nás, dostanú aj teba.‘‘
Alessio sa pozrel do spätného zrkadla. Zozadu sa pribliţovalo auto, z ktorého čosi trčalo.
Keď uţ bolo bliţšie, zistil, ţe sú to hlavne samopalov. V zlomku sekundy si dal všetko do
kopy a uvedomil si, ţe sa musí striasť prenasledovateľov svojich nových zákazníkov.
Naštartoval a razantne stúpil na plyn. Pneumatiky aţ zapískali pri tomto prudkom pohybe.
Išiel najrýchlejšie ako sa dalo, ale prenasledovatelia im boli stále v pätách. Počul ako guľky
prederavili plech kapoty a vzápätí sa roztrieštilo zadné sklo.
,,Do riti! Kurva! Skoro som to zasa dostal. Choď rýchlejšie s tou kraksňou, lebo tu všetci
zgegneme!‘‘ vykrikoval zasa ten vzadu ako zmyslov zbavený.
,,Fakt robím čo môţem. Toto auto viac nevytiahne,‘‘ povedal Alessio. Napadlo ho, ţe
najlepší spôsob, ako sa ich striasť, je kľučkovať ulicami a nie bezhlavo stále rovno trieliť.
Prudko stočil volant a zahol do malej, slabo osvetlenej uličky. Medzitým tí dvaja, čo boli
s ním v aute paľbu opätovali cez prázdne zadné okno.
,,Myslím, ţe to dostal do pneumatiky,‘‘ poznamenal ten, čo sedel vpredu.
Alessio zaregistroval, ţe ich prenasledovateľov trochu hádzalo do strán a aj trochu spomalili.
No keď sa pozrel pred seba, videl ako znenazdajky z tmy vykročil chodec. Skrútil volantom
a auto sa otočilo o viac ako deväťdesiat stupňov. Vydýchol si. Skoro toho človeka zrazil. No
keď sa znova pozrel pred seba, zistil, ţe stojí pred otvorenou bránou. Rýchlo do nej vošiel
a zaparkoval auto tak, aby ho nebolo vidno z ulice. On však odtiaľ na ulicu videl a videl ako
sa okolo prehnalo auto, čo ich prenasledovalo. Ich však nebolo vidieť, lebo na nich
nedopadalo svetlo lámp z ulice. Keď si bol istý, ţe sú dosť ďaleko, povedal s uľahčením:
,,Tak, myslím, ţe sme sa ich zbavili.‘‘
,,Výborne, výborne. Naozaj dobrá práca. Si skutočne dobrý vodič. Ty by si kľudne mohol
jazdiť aj formulu,‘‘ odvetil mu ten pri ňom.
,,Teraz by si nás ešte mohol hodiť do baru u Lucu,‘‘ ozval sa ten vzadu. ,,Je to v talianskej
štvrti. Ak by si náhodou nevedel, kde presne to je, ja ťa budem navigovať. Ale teraz uţ
môţeme ísť pokojnejšie. Ako normálnym taxíkom,‘‘ povedal a zasmial sa. Zasmial sa aj ten
vpredu. Atmosféra vnútri auta sa uvoľnila a Alessio si pomyslel, ţe to nemusia byť aţ takí zlí
ľudia. Spomenul si však, ţe jeden z nich je zranený a povedal mu: ,,Ale vy ste ranený. Nemal
by som vás odviesť do nemocnice?‘‘
,,Nie, len to nie...‘‘ povedal on, no hneď zmĺkol na prísny pohľad toho vpredu. Ten mu
jasne povedal: ,,To uţ nie je tvoja starosť. Len nás odvez, kde ti Rico povedal a o ostatné sa
nestaraj.‘‘
Alessio pochopil a zostal ticho aţ kým neprišli na miesto. Rico a Achille vystúpili z auta
a poďakovali sa za zvezenie. Akoby sa vôbec nič nestalo. Úplne obyčajní zákazníci. Achille si
prehľadal vrecká, no keď zistil, ţe pri sebe má len pár drobných, povedal Alessiovi, ţe skočí
do baru a prinesie mu peniaze. A tak obaja vošli do baru. Alessio čakal. Pár metrov od jeho
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auta sa ponevieralo pár indivíduí. Čudne sa na neho pozerali. On radšej odvrátil zrak. Keď
tam čakal uţ hodnú chvíľu a nikto nevychádzal, chystal sa odísť. Veď predsa môţe oţelieť
tých pár dolárov. Aj to, ţe to dnes preţil, je niečo. No pri týchto myšlienkach spozoroval, ţe
dvere baru sa otvorili. Objavil sa v nich Achille. Pozrel na jednu aj druhú stranu a kráčal cez
ulicu smerom k Alessiovmu taxíku. Keď bol od neho pár metrov, Alessio si všimol, ţe
Achille načahuje ruku do vnútorného vrecka saka. Paneboţe, preblesklo hlavou Alessiovi, ten
chlap ma teraz ide odpraviť. Chcú sa zbaviť svedka, to je jasné. Pozrel smerom, kde stáli tie
indivíduá, no nikto tam uţ nebol. Ulica bola úplne prázdna. Rýchlo zobral do ruky kľúč
a chcel ho zasunúť do zapaľovania. Akokoľvek chcel, nedarilo sa mu to. Ruky sa mu hrozne
triasli. Ani si to neuvedomil a Achille uţ stál pri ňom. Aţ ním myklo, keď sa ozval: ,,Tak, uţ
som tu. Prepáč mi, ţe som ťa nechal tak dlho čakať, ale niečo ma zdrţalo.‘‘ Z vnútorného
vrecka saka vybral obálku a podal ju Alessiovi. Ten ju roztrasenou rukou zobral, hoci sa
veľmi snaţil ovládať, aby sa mu netriasla.
,,Tu je niečo za tvoje sluţby a zároveň je to nejaká kompenzácia za škody, ktoré ti aj našim
pričinením vznikli. Posiela ti ju pán Bellaro a ďakuje ti rovnako ako ja a Rico.‘‘
Alessio sa zmohol len na: ,,Jasné, jasné, ďakujem. A ţe pozdravujem pána Bellara.
,,Pán Bellaro ti je zaviazaný a odkazuje ti, ţe keby si niečo potreboval, môţeš sa tu v tomto
bare, niekedy u neho zastaviť. Býva tu často. Určite ho tu zastihneš. Lebo pán Bellaro
nezabúda na tých, čo mu pomohli. Keby si mal záujem, našla by sa u nás pre teba aj nejaká
práca. Za slušné peniaze. Dobrých chlapov ako ty, berieme vţdy.‘‘
,,Hm, dobre. Porozmýšľam o tom. Určite. Ale uţ asi budem musieť ísť. Opraviť auto
a tak...‘‘
,,Samozrejme. Tak o tom popremýšľaj. A to čo sa dnes stalo, ostane len medzi nami. Je ti to
jasné, nie?‘‘
Alessio prikývol.
,,Dobre sa vyspi,‘‘ povedal mu Achille a odišiel späť do baru.
Ešte raz sa mu Alessio poďakoval a rýchlo z toho miesta odfrčal. Chcel sa čo najrýchlejšie
dostať domov. Keď tam uţ bol, rýchlo odomkol a zavrel za sebou dvere. Kolená sa mu ešte
stále triasli. Rýchlo si sadol k stolu a nalial si raţnej. Vypil ju a vzápätí si nalial druhú. To
bola ale noc, pomyslel si. Vybral z vrecka obálku a poloţil ju na stôl. Vypil pohár raţnej
a otvoril obálku. Keď videl koľko tam je, nemohol veriť vlastným očiam. Rovných tristo
dolárov. Na tú dobu to bola pre človeka ako on obrovská suma. Určite to bolo mnohonásobne
viac, ako len na opravu taxíka. Spomenul si aj na to, ţe mu ponúkli prácu. Hneď zavrhol túto
myšlienku a pomyslel si, ţe môţe byť vôbec rád, ţe ţije. To čo dnes preţil, mu akurát tak
stačilo. Predstava, ţe má pracovať s takými ľuďmi sa mu zdala úplne absurdná. Rozhodne sa
nechcel zapliesť s nejakými gangstermi, aj keby mali peňazí koľko len chcú. Na také niečo by
ani nemal povahu. Chcel len pokoj a snaţil sa na všetko zabudnúť, ako mu radil jeden z tých
dvoch, Achille. A najlepší spôsob ako zabudnúť je alkohol. A tak sa v ten večer poriadne opil,
ţe ani nevedel, kedy zaspal.
Hneď ráno na druhý deň odviezol taxík k opravárovi. Ten mu to na počkanie spravil. Bolo
treba len osadiť zadné sklo a jedno spätné zrkadlo. Trochu sa mu nezdala tá prevŕtaná
karoséria, ale na nič sa nepýtal a spravil aj to. Alessio mu zaplatil a uţ poobede sa mohol
vrátiť k svojej práci. Tak to išlo aj počas nasledujúcich dní. Zdalo sa, ţe ţivot sa mu vracia do
normálnych koľají. Ale opak bol pravdou.
Bolo pár dní po tej noci, keď raz ráno vyšiel Alessio z domu a keď pozrel na svoje auto,
premkol ho zmiešaný pocit strachu a zároveň hnevu. Taxík bol úplne rozmlátený. Bolo to
snáď ešte horšie, ako keď ho mal doriadené predtým. Teraz ho uţ ani k opravárovi nemohol
doviezť. Musel zavolať odťahovú sluţbu. Všetky štyri kolesá boli totiţ prepichnuté, sklá

26

vybité a plech dokrútený. Táto oprava uţ bola finančne dosť nákladná a tak mu uţ nezostalo
nič z peňazí v obálke.
Aby toho nebolo dosť, uţ na druhý deň po tejto oprave, keď sa vracal večer domov po
šichte, čakalo ho ďalšie nemilé prekvapenie. Keď vystúpil z auta a chystal sa vykročiť
k svojmu bytu, vyšli z tmy štyria chlapi a obstúpili ho z kaţdej strany. Vyzerali dosť hrozivo,
ako dáki hrdlorezi. Aj keď bola tma, Alessio si všimol, ţe v rukách majú niečo dlhé lesknúce
sa. Zistil, ţe sú to kovové tyče.
Jeden z nich sa mu prihovoril: ,,Vidím, ţe auto máš zasa ako nové. Odkiaľ stále berieš
peniaze na opravu? Na obyčajného taxikára vyzeráš byť pekne zazobaný.‘‘
,,Čo odo mňa chcete?‘‘ spýtal sa Alessio čo najrozváţnejšie. Uţ mu došlo, kto mu vtedy
rozmlátil auto a ţe to má niečo spoločné s tou nočnou prestrelkou.
,,Ty asi nemáš dosť,‘‘ ozval sa jeden zozadu, ,,tak to vyzerá, ţe ti nestačilo spraviť fasádu
na tom tvojom taxíku, ale ţe ju musíme urobiť aj tebe.‘‘ Škodoradostne sa zasmial a spolu
s ním aj jeho kumpáni. ,,Tak, chlapci, dáme sa do toho.‘‘ Ten, čo stál za Alessiom ho poklepal
po pleci a keď sa ten otočil, vrazil mu takú medzi oči, aţ sa mu pred nimi zahmlilo. Druhý sa
zahnal kovovou tyčou Alessiovi rovno do rebier, no ten sa aj napriek tomu, čo predtým utŕţil,
stihol vyhnúť. Šikovne sa im vyšmykol a beţal k autu. Tí grázli sa ani nespamätali a Alessio
uţ bol vo svojom taxíku. Jeden z nich mu ešte stihol hodiť kovovú tyč do auta, pričom mu
rozbil bočné sklo, no aj tak im ušiel.
,,Nečučte na neho a sadajte do auta,‘‘ zreval ten, čo vyzeral na to, ţe asi bol ich vodca.
,,Nesmie nám ujsť! Tak pohyb, pohyb!‘‘
Medzitým bol od nich Alessio uţ hodný kus vzdialený. Utŕţil síce pár úderov, ale mohol si
vydýchnuť, ţe im unikol. Chcel som len pokoj. Len pokoj, pomyslel si. So ţiadnymi
mafiánmi som nechcel nič mať a čo za to mám? Uţ dvakrát som musel dávať opravovať auto
a teraz ma chcú zmlátiť a moţno aj zabiť. Čo mám teraz robiť? Z myšlienok ho náhle vytrhol
výstrel. Pozrel do spätného zrkadla a videl v ňom auto z ktorého sa nakláňal chlapík
s pištoľou v ruke. ,,Do riti!,‘‘ skríkol Alessio. Ozval sa ďalší výstrel a ten uţ zasiahol auto.
Alessiovi preblesklo hlavou, ţe pôjde na políciu, ale hneď aj dostal lepší nápad. V tejto chvíli
ho napadlo, ţe existuje len jedno miesto, kde ho ochránia pred tými ľuďmi. Bar u Lucu. Keď
ho uţ z diaľky videl, vydýchol si. Keď bol pred ním, tak prudko skočil na brzdu, aţ za ním
ostali skoro desaťmetrové stopy po pneumatikách. Z baru práve vychádzal Riccardo Ricci.
,,Idú po mne! Prosím vás, pomôţte mi!‘‘ kričal Alessio vychádzajúc zo svojho taxíka
a ukázal smerom na auto svojich prenasledovateľov. Riccardo nepovedal ani slovo, schmatol
Alessia za ruku a vtiahol ho do baru. Z okna videl, ako okolo pomaly prechádza to auto.
Všimol si gesto šoféra, ktorý mu jasne naznačil o čo im išlo – prešiel si palcom po krku.
Riccardo ho usadil a objednal mu niečo zajesť a niečo tvrdšieho vypiť. Alessiovi to dobre
padlo. Cítil sa tu v bezpečí. Keď sa poobzeral okolo seba, uvedomil si, ţe je medzi svojimi.
Ale uvedomil si aj to, ţe pracovať s nimi by tieţ nemuselo byť aţ také zlé. Vedel, ţe mafia
mu ide po krku a polícia by ho ochrániť nemohla, pretoţe vedel, ţe je podplatená. A ani jeho
šéf by určite nechcel zamestnávať niekoho, koho mafia nemá v láske. Nebola by to dobrá
vizitka. A tak sa rozhodol. Keď mu je uţ súdené teraz zomrieť, tak pekne bohatý.
Keď dojedal jedlo, ktoré mu priniesli, prišiel práve don Bellaro. Hoci ho osobne nikdy
nevidel, uţ z diaľky videl, ţe to je on. Vyţarovala z neho akási zvláštna sila, charizma. Kaţdý
jeho pohyb, záchvev na tvári, prezrádzal obrovskú duševnú silu. Mal sivasté vlasy, avšak nie
úplne sivé, múdry pohľad v očiach a tvár ladnú, súmernú. Aj keď uţ musel mať po
päťdesiatke, pre ţeny bol určite stále príťaţlivý. Spolu s ním išiel ešte jeden muţ, vyzeral
rovnako starý ako don, no bol o čosi chudší. Jeho tvár vyzerala ustarostenejšia ako donova.
Na to, ţe don prichádza, ho upozornil Riccardo. Alessio hneď odskočil od stola a stískajúc
mu pravicu, sypal zo seba slová vďačnosti. Don Bellaro sa tváril, akoby bol v rozpakoch
a naznačil mu, aby si sadol. Spýtal sa Alessia priateľským tónom, aby ho posmelil:
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,,Ako sa voláš, chlapče?‘‘
,,Alessio Lagapone.‘‘
,,Hm, takţe ty si tieţ Sicílčan. Ako my všetci,‘‘ povedal don Bellaro a rozhliadol sa vôkol,
aby tak navodil rodinnú atmosféru a aj mu to vyšlo. ,,A odkiaľ presne pochádzaš?‘‘
,,Z Villasmunda pri Syrakúzach. Keď som mal deväť, odišli sme do Ameriky. Do New
Yorku. A odtiaľ som sa vybral skúsiť šťastie v Chicagu. Tu uţ ţijem nejakých pár rokov.‘‘
,,Pekne, pekne. A poznáš tých ľudí, čo po tebe idú?‘‘
,,Nie, nepoznám. Ale podľa mňa to má niečo dočinenia s tou nočnou prestrelkou,‘‘ povedal
Alessio a inštinktívne sklonil hlavu, lebo si spomenul, ţe to nikomu nemá hovoriť. Ale hneď
sa aj zahanbil, lebo si uvedomil, ţe don Bellaro o tom všetkom veľmi dobre vie.
,,A ty si sa rozhodol prejsť pod moju ochranu.‘‘
,,Áno, pane. Ponúkli ste mi svoju pomoc, keď to budem potrebovať a tak som teraz tu,‘‘
hovoril Alessio stále so sklonenou hlavou a s čo najpokornejším tónom.
,,Máš pravdu. Ale ponúkol som ti aj moţnosť pracovať pre mňa. Prijmeš aj túto moju
ponuku? Vieš vôbec kto ja som?‘‘
Alessio v skutočnosti presne nevedel, kto don Bellaro je. Mal o ňom iba hmlistú predstavu.
Ale skutočný rozsah donovej moci nepoznal.
,,Ak budete taký veľkorysý a zamestnáte ma, budem vám veľmi vďačný.‘‘
,,Dobre teda. Tak ťa vítam u nás. Na určitý čas u nás budeš bývať, kým sa veci nevyriešia,
lebo keby si teraz ostal bývať vo svojom byte, bolo by to pre teba veľmi nebezpečné. Rico ti
ukáţe, kde načas ostaneš.‘‘
,,Dobre, don Bellaro. Urobím, ako poviete.‘‘
,,Á, skoro by som zabudol. Toto je Tony Marinuzzi, náš zástupca v právnych veciach, náš
consigliore,‘‘ povedal Bellaro a ukázal na muţa, ktorý s ním prišiel. Keď si podali ruky,
zaviedol ho dozadu. Tam, na malom dvore, ktorý bol za barom a ku ktorému viedla
príjazdová cesta, stálo niekoľko chlapov, ktorí vykladali prepravky s pivom. Stál tam aj jeden
muţ, ktorý niečo zapisoval. Bol na Sicílčana pomerne vysoký, dobre stavaný, vyzeral o čosi
starší ako don Bellaro. Na hlave nemal ani jedného vlasu. Oblečené mal staré ošúchané
nohavice, košeľu a na tom ešte zásteru.
,,Čau Luca! Ako sa darí?‘‘ ozval sa k tomuto muţovi don Bellaro. ,,Vidím, ţe ti priviezli
tovar.‘‘
,,Dobrý deň, don Bellaro,‘‘ povedal úctivo Luca, ,,máte pravdu, práve mi priviezli pár
prepraviek piva. Uţ bolo načase. Mali tu byť uţ minulý týţdeň. Ale čo narobím. To viete,
kríza.‘‘
,,Toto je Alessio Lagapone. Ten taxikár, čo minule pomohol Achillemu a Ricovi. Rád by
u nás pracoval.‘‘
,,Teší ma,‘‘ povedal Luca a podal Alessiovi ruku, ,,ja som Luca Crapanzano.‘‘
,,Luca je môj dobrý priateľ uţ od detstva,‘‘ povedal don Bellaro, ,,a toto všetko, celý tento
bar je jeho. Aj sa volá podľa neho.‘‘
,,Ale to všetko mám dnes iba vďaka vám, don Bellaro,‘‘ riekol Luca skromne.
,,Nebuď taký skromný Luca,‘‘ oponoval mu Bellaro, ,,veď aj ty máš na tom veľkú zásluhu,
a tieţ si mi v ţivote veľmi pomohol.‘‘ Keď odchádzali od Lucu späť do baru, don Bellaro
podotkol: ,,Vieš, Alessio, my všetci si tu navzájom pomáhame. Ţivot je ťaţký. Akokoľvek by
si chcel, sám sa ním neprebiješ. Vţdy potrebuješ niekoho kto je ti vţdy nablízku, keď ho
potrebuješ. Preto si musíme pomáhať.‘‘
Pokynul Ricovi, ten zobral Alessia a odišli. Keď odchádzali, don Bellaro ešte Alessiovi
pripomenul: ,,Ostatné podrobnosti sa dozvieš neskôr. Neskôr sa dozvieš aj o úlohe, ktorú
máme pre teba pripravenú. Teraz si choď oddýchnuť. Za posledné dni si toho veľa zaţil.‘‘
Keď odišli, Tony sa naklonil k Bellarovi a spýtal sa ho: ,,Myslíš, ţe je správne stýkať sa
s niekým, koho ani poriadne nepoznáš? Neviem, či je to práve bezpečné.‘‘
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,,Ale veď je to celkom milý chlapec, nie? A pomohol mi, takţe teraz som bol na rade ja. Aj
keď to nebolo práve niečo veľké, nikdy nevieš, ako sa nám môţe zísť. Počul som, ţe je veľmi
dobrý šofér.‘‘
,,Ale aj tak bude iba obyčajný pešiak. A s tými nie je dobré byť priamo v kontakte. Dobre
vieš, ţe keď ho náhodou niekedy dostanú, aj keď to bude pre nich malá ryba, povie aj to, čo
nevie.‘‘
,,Ale pokoj, Tony, to sú malé veci. Mňa teraz zaujíma hlavne to, či mi chce Bonura naozaj
vyhlásiť vojnu. Lebo inak si tú nočnú prestrelku neviem vysvetliť.‘‘
Don Bellaro mal pravdu. Alessio toho za posledné dni preţil toľko, koľko moţno nie ani za
celý ţivot. Ale bol rád, ţe je tu. Skutočne mu to pripadalo ako rodina, hoci ich videl prvý krát
v ţivote. Boli to Sicílčania ako on. Hoci vedel, ţe mnohí z týchto ľudí sú gangstri, ktorí semtam aj niekoho odbachnú, veľmi si to nepripúšťal. Veď na to ani vôbec nevyzerali. Všetci
k nemu boli milí a usmievali sa na neho. Neboli to nejaké strojené úsmevy, ale cítil, ţe to ide
od srdca.
Rico ho zaviedol do svojho bytu, ktorý bol neďaleko.
,,Tak toto je ten môj pelech,‘‘ povedal Rico hrdo, ,,tu na nejaký čas ostaneš.‘‘ Previedol ho
izbami a nakoniec ukázal na posteľ: ,,Musíš byť riadne uťahaný. Tu si môţeš zdriemnuť. Ja
ešte niečo musím ísť vybaviť. Tak zatiaľ sa maj.‘‘ Letmo mu kývol na rozlúčku a odišiel.
Alessio sa rozvalil na posteľ. Ešte chvíľu premýšľal, čo za úlohu to preňho don Bellaro môţe
mať, no potom ho uţ premohol spánok.
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VII.
Bol raz jeden človek. Volal sa Giuseppe, neskôr Joseph, Canizzo. O tomto človeku sa
skutočne dalo povedať, ţe je muţom cti. Bol múdry, prezieravý, spravodlivý a ak sa vyskytol
nejaký problém, vţdy sa ho snaţil riešiť pokojnou a mierovou cestou. Ak mal uţ raz preliať
krv, bolo to skutočne aţ v krajnom prípade.
Giuseppe Canizzo sa dostal do Ameriky ako dvadsaťročný, keď musel odísť zo Sicílie pre
nejakú nepríjemnosť a bolo pre neho bezpečnejšie odísť. Uţ tam mal vybudovanú dobrú
povesť – kradol dobytok, vydieral boháčov a robil veľa iných ďalších prospešných vecí. Za
celý ten čas, čo strávil na Sicílii zabil človeka len raz – aj to iba v sebaobrane. A to bol aj
dôvod, prečo musel odísť. Vďaka svojim vlastnostiam a schopnostiam sa však rýchlo uchytil
aj vo svojom novom pôsobisku – Chicagu. Doma na Sicílii zanechal Canizzo celú rodinu.
Medzi ňou aj brata, ktorý bol vlastníkom veľkého citrusového sadu. A tak, keď prišiel
Giuseppe do Ameriky, snaţil sa tu vytvoriť odbytisko pre citrusy svojho brata. Aj sa mu to
podarilo, pretoţe obchody šli skutočne dobre. Osoh z tohto obchodu mal Giuseppe aj jeho
brat. Ale obchody šli tak dobre hlavne preto, ţe nemal ţiadnu konkurenciu. A zo začiatku ju
skutočne krátky čas vôbec nemal. Neskôr, keď sa začali tomuto obchodu venovať aj iní,
ľahko si s nimi poradil. Priateľskou dohodou alebo vyhráţkami sa mu podarilo presvedčiť
väčšinu obchodníkov. Fyzické odstránenie bolo krajnou moţnosťou, keď si uţ daný
podnikateľ nedal nijako poradiť.
To bol aj prípad jedného mimoriadne agilného Hispánca, ktorý dováţal citrusy z Portorika.
Keď sa chcel s ním Canizzo stretnúť a porozprávať sa o obchodoch, ten Hispánec mu vţdy
povedal, ţe nemá čas, ţe je zaneprázdnený. Canizzo sa o stretnutie pokúšal najmenej štyri
krát, no keď videl, ţe ten človek, nemá vôbec vôľu sa s ním stretnúť, nasledovali vyhráţky.
No tie bral ten obchodník tak, ako keby sa ho to ani netýkalo. A tak musel Giuseppe Canizzo
prikročiť k sabotovaniu jeho dodávok tovaru. Začal kradnúť jeho dodávky citrusov, vydierať
jeho ľudí a nakoniec mu vypálil jeho najväčší sklad. Hispánec s tým išiel na políciu a vtedy si
Canizzo povedal, ţe ten človek si podpísal rozsudok smrti. Na prvýkrát sa mu ho odstrániť
nepodarilo a tak sa stalo, ţe Canizzo sa ocitol na lavici obţalovaných. Hrozilo mu dvadsať
rokov za pokus o vraţdu, ničenie cudzieho majetku a podpaľačstvo. Takmer by skutočne
skončil vo väzení, ale o tri dni na to, sa ráno našlo mŕtve, no neporušené, telo úbohého
Hispánca. Nenieslo ţiadne znaky cudzieho zavinenia. Nasledovalo dôkladné vyšetrovanie
jeho smrti s dôvodných podozrením, ţe jeho vraţdu nariadil z vyšetrovacej cely sám
Giuseppe Canizzo. Domnienky sa však napriek veľkej snahe nepotvrdili a Canizzo vyšiel
z basy na päťročnú podmienku. Vyšiel z toho víťazne, no aj tak to bral ako ponaučenie, ţe
v budúcnosti musí byť opatrnejší a hlavne dôkladnejší.
Obchodovanie s citrusovými plodmi však nebolo to jediné, čím sa Canizzo zaoberal. Neskôr
spolu s citrusmi začal do USA a späť ilegálne preváţať alkohol, tabak a cigarety, na ktoré by
sa inak vzťahovalo clo.
Časom sa však tieto jeho obchody rozrástli do takých rozmerov, ţe uţ na nich sám nestačil.
A tak si oficiálne za spoločníkov pribral svojich dobrých kamarátov, ktorí boli prví, s ktorými
sa dostal do kontaktu, keď prišiel do USA – Rodolfa Bellara a Bernarda ,,Barnieho‘‘ Bonuru.
Spolupracoval s nimi uţ dlhší čas, ale teraz nadobudla táto ich spolupráca oficiálny rozmer.
Boli to dvaja rovnako starí mladíci, o päť rokov mladší od Canizza a za ten čas, čo bol
v Amerike, sa mohol viackrát presvedčiť, ţe týmto dvom môţe najviac dôverovať. Mali aj
veľkú zásluhu pri tom, ţe sa vyhol väzeniu. A tak vtedy, keď ich určil za svojich spoločníkov,
čo bolo aj právne ukotvené vo viacerých zmluvách, začali ho oslovovať titulom don. A on ako
prejav svojej vďaky a skromnosti im dvom pridelil titul sotto capo, alebo americky underboss,
čo v preklade znamená podšéf.
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V tom čase však ešte neboli dosť dobre organizovaní a nemali ani dosť ľudí. Časom sa však
vyriešilo jedno aj druhé a ich organizácia sa stále viac a viac vzmáhala. A postupne
prichádzali stále nové a nové moţnosti ziskov.
Bernardo Bonura mal odjakţiva blízko k psom a tak navrhol, aby sa pustili do psích
zápasov. Tie sa ukázali ako veľmi dobrý obchod a začali dobre vynášať. Kým dovtedy bolo
toto odvetvie výsadou pár kšeftárov, Canizzo a spol. z neho urobili hotový biznis. Začali
prenajímať stále nové priestory, kde sa zápasy konali a začali aj so selektívnym chovom
bojových psov, aby boli čo najsilnejšie a najagresívnejšie. Vymýšľali aj stále nové inovácie
na oţivenie súbojov a dávali do arény medveďov, býkov a iné zvieratá. Raz sa im dokonca
podarilo zo zoologickej záhrady ukradnúť tigra. Aj keď proti nemu nemali psi ţiadnu šancu,
výsledok bol uspokojivý. V ten deň prišli síce o niekoľko psov, ale zisky boli mnohonásobne
vyššie ako kedykoľvek predtým. Kaţdý chcel vidieť súboj psa s tigrom.
Neskôr sa od psích zápasov dostali aj k psím dostihom a odtiaľ bol uţ len krôčik
k ovládnutiu niektorých stávkových kancelárií a neskôr aj k zaloţeniu vlastných. Vtedy
zaznamenala Canizzova moc svoj vrchol. Párkrát sa mu ešte potom podarilo ísť riadne
vysoko, ale tento úspech uţ neprekonal. Mal všetko. Moc, peniaze, vplyv a mnoho oddaných
ľudí, ktorí by boli ochotní kedykoľvek za neho aj poloţiť ţivot. A to si cenil najviac.
Avšak ako sa uţ dalo čakať, jeho úspechy začali leţať v ţalúdku tým menej úspešným.
Presnejšie povedané, niektorým iným konkurenčným gangom. On sám o sebe a svojich
ľuďoch rezolútne odmietal pomenovanie gang. Spolok, ktorý viedol nazval zdruţením
ctihodných muţov. Najmocnejším z gangov, ktoré nemali Canizza v láske, bol ţidovský gang
Jerryho Stieglitza. Bolo to hlavne z toho dôvodu, ţe Canizzo začal Stieglitzovi pomaly
vstupovať do rajónu a prekáţať mu v niektorých obchodoch. Stieglitz obchodoval tieţ
s citrusmi, ale zo Španielska. A tak prišla prvá veľká a hlavná skúška pre Canizzu a jeho
muţov. S tým ţidom sa nedalo vôbec po dobrom, ani po zlom a vrcholom bolo, keď raz
prišiel Bonura za donom Canizzom a povedal mu: ,,Don Canizzo, mám pre vás zlú správu.‘‘
,,Áno? A čo to je za správu?‘‘ spytoval sa Canizzo.
,,Práve prichádzam z prístavu. Ten ţid nám ukradol tie veľmi drahé havany, ktoré nám dnes
ráno prišli. A zabil nám pri tom jedného nášho muţa.‘‘
,,Taká drzosť, taká trúfalosť,‘‘ začal zúriť don Canizzo a od zlosti zlomil ceruzu, ktorú mal
v ruke. ,,Ten človek nás vyslovene provokuje. Ale ja si po hlave skákať nedám. Čo navrhuješ
ty? Čo by som mal teraz podľa teba spraviť?‘‘
Bonura chvíľu hľadel do prázdna a potom povedal: ,,Mali by sme urobiť nejaké odvetné
opatrenie. Aby vedel, kto tu je pánom. Mohli by sme mu zapáliť napríklad niektorý z jeho
skladov. Toto dosiaľ vţdy zabralo. Potom uvidíme, ako sa postaví k veci on.‘‘
A don Canizzo urobil, ako mu jeho sotto capo poradil. Vţdy keď sa vyskytla nejaká
nespratná konkurencia, vypálenie skladu pomohlo. Ale Stieglitz nebol len tak hocikto a mohol
si dovoliť krok, ktorý bol však pre neho, ako sa neskôr ukázalo, veľmi zlým rozhodnutím.
V jeden pekný sobotný večer sa don Canizzo rozhodol navštíviť istého vysokopostaveného
dobrého známeho. Bol to skutočne skvelý večer a všetci sa dobre bavili a keď uţ bolo niečo
po polnoci, donovi Canizzovi, aj jeho dobre situovanému hostiteľovi a ďalším hosťom bolo
ľúto, ţe sa musia rozísť. Don však ešte mal nejakú prácu a tak sa aj s jedným svojim
stráţcom, ktorý bol zároveň jeho šoférom, vybrali k autu. No v momente, keď šofér otváral
svojmu donovi dvere auta a on chcel doň vojsť, z kríkov vyšiel akýsi muţ a začal strieľať.
Donovho stráţcu, ktorý strelcovi bránil vo výhľade na dona, prederavilo päť guliek. No keď
strieľal na dona Canizzu, uţ taký úspešný nebol. Z troch vystrelených guliek ho trafila jedna
do ramena a druhá mu zobrala kus ucha. Don však bol pohotový a rýchlo sa skryl za auto.
Kým sa stihol útočník dovtípiť, Canizzo vytiahol revolver a rýchlym výpadom spoza auta mu
strelil rovno medzi oči.
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To, ţe polícia ho bude z niečoho podozrievať, sa nebál. Toho človeka zabil v sebaobrane
a aj zbraň mal v legálnej drţbe. Vedel však jedno. Musí zabiť Stieglitza. Nebolo to však
vôbec jednoduché, lebo Stieglitz bol veľmi dobre stráţený a navyše vôbec nevychádzal von,
ale skrýval sa na neznámom mieste. Vojna bola preto nevyhnutná. Stieglitz bol však zasa
o krok vpred, lebo sa k nemu pripojili aj ďalšie ţidovské gangy. V tejto situácii sa zdalo, ţe
víťaz je vopred jasný. Canizzo nedisponoval takým mnoţstvom kapitálu ani ľudskej sily ako
Stieglitz. Kým na jeho strane boli straty na ţivotoch minimálne, na strane Canizzu boli čoraz
citeľnejšie. A prešlo pod neho aj zopár stávkových kancelárií, patriacich predtým Canizzovi.
Bol tu však niekto, niekto veľmi prekvapujúci, koho by nikto nečakal, kto zmenil túto pre
Canizzu nepriaznivú situáciu. Íri. Presnejšie írske gangy, ktoré doteraz len nezainteresovane
sledovali situáciu a rozhodovali sa, koho bude výhodnejšie podporiť. Nakoniec sa rozhodli
pre Canizzu, aj napriek tomu, ţe bol v pozícii prehrávajúceho. Hlavný dôvod bol ten, ţe
usúdili, ţe do budúcnosti bude pre nich ako partner v obchodných veciach výhodnejší práve
Canizzo. A tak sa karta obrátila. Canizzovi sa rýchlo vrátili stratené podniky a keď mal za
sebou takých silných spojencov, rozhodol sa túto vojnu ukončiť ráznym krokom.
A vďaka tomuto kroku, oveľa úspešnejšiemu ako ten, ktorý predtým podnikol Stieglitz,
Canizzo vojnu vyhral. No musel uznať, ţe bez pomoci gangov Davea Daringtona a Ernesta
O’Tranta, by sa mu to len ťaţko podarilo. Víťazstvo bolo aţ prekvapivo rýchle a ľahké.
Jerry Stieglitz, teda to čo z neho zostalo, bol nájdený asi rok na to, v lese sto kilometrov od
Chicaga. Jeho najvýznamnejší komplici bol tieţ mŕtvi a tí ostatní sa rozpŕchli buď po celom
Chicagu, alebo rovno po celých Spojených štátoch. Stieglitzova organizácia sa úplne
rozpadla. Rozpadla sa ako váza pri dopade na zem.
Potom sa ešte musel popasovať s niekoľkými menšími konfliktami, no tie v pohode zvládol,
lebo ani jeden z nich uţ nedosiahol veľkosti konfliktu so Stieglitzom. Dal za pravdu heslu ,,čo
ťa nezabije, to ťa posilní.‘‘ A to isté sa dalo povedať aj o prvej svetovej vojne. Na jednej
strane prišiel o niekoľkých dobrých muţov, ktorí museli narukovať a niektorí sa z Európy uţ
nevrátili. Avšak na strane druhej boli USA zbrojovkou a zásobárňou Európy a tak na tejto
vojne veľmi zbohatli. A keď si don Canizzo myslel, ţe aj jemu by mohlo z toho niečo
kvapnúť, šípil dobre.
Raz, bolo to niekedy v polovici vojny, mala do chicagského prístavu doraziť britská loď, na
palube vezúca veľký obnos peňazí. Bola to platba Američanom za vojenskú techniku, ktorú
USA dodali Veľkej Británii. Don Canizzo mal dobrých informátorov a o tom, ţe takáto loď
príde do Chicaga, sa dozvedel tri dni pred jej príchodom. Takéto lode tu chodili často
a Canizzo o nich vedel, ale vţdy boli veľmi dobre zabezpečené. Ale táto mala mať prekvapivo
slabú ochranu a don Canizzo si nemohol nechať ujsť takú príleţitosť. Tri dni bol dostatočný
čas na prípravu a tento čas don aj so svojimi ľuďmi náleţite vyuţil. A tak sa stalo, ţe keď
vyslanec britského námorníctva odovzdával v prístave hotovosť, nič podozrivé si nevšimol.
Skutočne nemohol vedieť, ţe peniaze dáva do rúk tým nepravým. Canizzovi ľudia si totiţ
zistili, kto bude preberať a peniaze a tak ten chudák, čo mal skutočne prevziať tie peniaze,
ostal zabarikádovaný doma. Na miesto prišiel jeho dvojník aj s úplne dokonalou falošnou
dokumentáciu a všetko dokonale klaplo. Don Canizzo mal svoje peniaze a vedenie banky, kde
mali peniaze skončiť a ktorá za ne ručila, mohlo len zlostne škrípať zubami. Pretoţe ani vo
sne nemohli tušiť, kto takto s nimi vybabral. Aj keď po tomto čine bola bezpečnosť prepravy
podobného charakteru mimoriadne zosilnená, don Canizzo si z toho ťaţkú hlavu nerobil.
Jedna chvíľková nepozornosť mu bohato stačila. A takýchto podobných prípadov, ako sa
donovi Canizzovi podarilo oklamať systém, bolo oveľa viac.
Po vojne prišiel rok 1920 a s ním aj prohibícia – zlatá baňa mafie. Vtedy sa zišiel don
Canizzo so svojimi podšéfmi Bellarom a Bonurom, aby zaujali k tejto veci stanovisko. Stretli
sa takto po dlhšom čase, lebo kaţdý operoval na určitom svojom území a veľa príleţitostí ani
času na spoločné stretnutia nemali. Bellaro s Bonurom vošli do Canizzovej pracovne
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vykladanej drevom a sadli si do koţených kresiel, ktoré stáli oproti stolu. Za stolom ich uţ
čakal don Canizzo, usadený na rovnakom kresle, ako boli tie dve pred ním. Keď vošli, práve
niečo písal, vyzeralo to ako nejaké zmluvy. Kývnutím hlavy im dal najavo, aby si sadli. Písal
ešte dve – tri minúty a potom sa ozval k svojim hosťom: ,,Musíte mi prepáčiť, ţe som vás
nechal čakať, ale mal som ešte niečo rozpracované.‘‘ Ponúkol ich drahými cigarami, ktoré
mal uloţené v drevenej truhličke a keď si obaja zobrali, vytiahol si jednu aj on. Keď mu
Bellaro pripálil, don Canizzo pokračoval: ,,Zákaz alkoholu, teda prohibícia, uţ platí niekoľko
týţdňov. Je najvyšší čas, aby sme sa rozhodli ako ďalej. Je to veľmi dôleţitá vec a netreba ju
brať na ľahkú váhu. Preto som vás ako svojich spoločníkov zavolal, lebo ma zaujíma, aký
máte na túto vec názor. Potom vám poviem svoj názor ja.‘‘ Bellaro aj Bonura boli ticho. Z ich
tvárí sa dalo vyčítať, ţe nevedia čo majú povedať, alebo skôr hanbia sa to povedať.
,,No, len smelo,‘‘ povzbudil ich Canizzo, ,,poznáme sa uţ dlhé roky, tak kľudne povedzte
čo máte na jazyku.‘‘
,,Môj názor na vec je,‘‘ začal nesmelo Bellaro, ,,ţe na tejto prohibícii môţeme zbohatnúť
ako nikdy predtým. Veď nejaký ten alkohol sme pašovali uţ predtým, tak prečo nie aj teraz?‘‘
,,Ale vtedy to bolo oveľa bezpečnejšie a teraz je to ešte menej legálne, ako bolo predtým,‘‘
povedal don Canizzo.
,,Podľa mňa by sme sa do toho mali pustiť a to čo najskôr,‘‘ oponoval mu Bellaro.
,,Ale veď to je jasné, ţe nemôţeme ostať bokom, no podľa mňa by sme mali trochu počkať.
Nie, samozrejme, ţe sa tomuto obchodu nebránim, ale ak do toho pôjdeme zhurta, bez
rozvahy, môţe nás to prísť draho. Teraz, keď sa to všetko len rozbieha, bude polícia
najrazantnejšia proti akémukoľvek porušeniu zákona. My musíme počkať na vhodnú
príleţitosť a za ten čas nadväzovať kontakty a staré posilňovať. Treba jednoducho počkať. Čo
má prísť, príde.‘‘ Don Canizzo potiahol z cigary a sledoval ich tváre. ,,A čo na ty,
Bernardo?‘‘ spýtal sa Bonuru, ktorý bol doteraz ticho a videl na ňom, ţe sa cíti akýsi nesvoj.
,,Viete, don Canizzo, ja by som sa priklonil k Rodolfovmu názoru. Tieţ si myslím, ţe
s pašovaním a pálením alkoholu by bolo treba začať čo najskôr, aby nás konkurencia
nepredbehla. Ale keď ste sa vy rozhodli, ţe počkáme, tak počkáme. Vaše rozhodnutie platí.
Vy ste tu šéf.‘‘ Canizzovi tieto slová polichotili a pozrel významne na Bellara. Ten nechcel
zaostať za Bonurom a byť zbytočne neúctivý a povedal: ,,Dobre teda. Počkáme. Osobne si
nemyslím, ţe je to úplne správne rozhodnutie, ale rešpektujem to vaše.‘‘
,,Skutočne vám ďakujem za dôveru, kamaráti. Verte mi, ak počkáme, bude to pre nás
mnohonásobne výhodnejšie, ako keby sme začali uţ teraz,‘‘ povedal Canizzo. Na chvíľu sa
odmlčal a potom zmenil tému a ešte nejaký čas sa rozprávali o rodine, o športe, o počasí
a podobných neutrálnych témach. Potom, keď si dali na záver pohárik, don Canizzo ich
vyprevadil von.
A pritom, čo bolo povedané v Canizzovej kancelárii, aj ostalo. Bellaro aj Bonura sa rozišli
späť k svojej práci a dlhší čas išlo všetko tak ako predtým. No ani jednému, ani druhému
nešiel von z hlavy ten obchod s alkoholom. Neustále na to museli myslieť. A tak bolo len
otázkou času, kedy sa opäť stretnú, no tentoraz uţ bez dona Canizza. Ale nebolo to
jednoduché, lebo takéto stretnutie mohol don Canizzo povaţovať za sprisahanecké proti
nemu, a po ich rozhovore, keď mali obaja rozdielny názor, v takej dôleţitej veci, ako on, bol
ešte podozrievavejší. A tak si museli nájsť vhodnú zámienku. Preto im veľmi dobre padla
svadba Bellarovho bratranca a Bonurovej netere. Na takú významnú udalosť by určite prišiel
aj don Canizzo, ale práve v tom čase musel byť pri svojej chorej matke o ktorej sa zdalo, ţe
uţ čoskoro umrie. Táto svadba bola preto vynikajúca príleţitosť, ako sa v pokoji porozprávať,
bez toho aby o tom don Canizzo musel vedieť. Keď ostali Bellaro s Bonurom sami, kde
o nich nikto nevedel, zhodli sa opäť na tom, ţe tie obchody s alkoholom bude treba rozbehnúť
čo najskôr, lebo potom uţ bude neskoro. Načo odrobiny, keď môţu mať celú tortu? Bellaro
tieţ pripomenul, ţe by bolo tieţ uţ na čase začať s riadenou prostitúciou. Tu Bonura podotkol,
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ţe za všetkým tým, ţe don odmieta tie obchody je tá jeho nová ţena a ţe to kvôli nej tak
zmäkol. Mnohé rodiny ich uţ aj tak v tomto riadne predstihli. Preto po dlhej a vášnivej debate
usúdili, ţe don Canizzo brzdí celý podnik. Keby toľko so všetkým neotáľal, mohli by mať
toho oveľa viac, ako majú teraz. Preto sa rozhodli, teda Bonura to navrhol, ţe musia dona
odstaviť. Bellaro hneď pochopil, čo Bonura myslel pod tým odstavením. Ešte presne
premysleli, ako to urobia a vyšli von medzi svadobčanov. Uţ aj tak boli dlho preč.
Sotto capovia Giuseppeho Canizzu boli nedočkaví. Chceli všetko hneď a zaraz. Rozhodne
to uţ neboli také zdravé charaktery, ako keď si ich Canizzo zobral pred dvadsiatimi rokmi za
spoločníkov. Peniaze ich zmenili. Aj keď uţ je človek dosť bohatý, stále musí mať viac
a viac. Peniaze sú ako droga. A don Canizzo na túto drogu doplatil.
Keď raz Canizzo letel z Chicaga do New Yorku na nejaké obchodné stretnutie, asi po
piatich minútach letu sa lietadlo nešťastne zrútilo a on pri páde tragicky zahynul. Spolu s ním
zahynulo aj dvadsaťpäť ďalších ľudí. Zďaleka to však nebola nešťastná náhoda a Bellaro aj
Bonura to veľmi dobre vedeli. Canizzu nemohli násilne odstrániť, ani sa postarať aby zmizol.
Vedeli, ţe ich ţivoty by tak boli v nebezpečenstve. Don Canizzo bol navyše veľmi bystrý
a inteligentný človek a na takéto spiknutie by určite prišiel. Preto bol pád lietadla najlepší
spôsob, ako sa legitímne zmocniť Canizzovho impéria. Canizzo nemal ţiadneho potomka
a tak to bolo veľmi jednoduché. Mal však rodinný klan na Sicílii. Bonura s Bellarom si chceli
byť úplne istí a tak ich dali preventívne všetkých vyvraţdiť. Chceli sa tak poistiť, aby sa
niekto z nich čo i len nepokúsil pátrať po skutočnej príčine pádu lietadla. Diaľkovo si najali
dvoch Albáncov – hrdlorezov do špiku kostí, ktorých nikdy predtým nevideli, a bolo
vybavené.
No stále tu bola ešte jedna osoba, ktorá im prekáţala. Mladučká vdova Monica po zosnulom
donovi Canizzovi. Mala len dvadsaťjeden rokov a Canizzo si ju vzal rok pred svojou smrťou.
Bellaro a Bonura jej dali taktne najavo, ţe by bolo najlepšie, keby odišla z Chicaga. Vtedy
začala mať Monica Canizzová pochybnosti o smrti svojho manţela a videla za ňou tých
dvoch. Bola aj na polícii a doţadovala sa dôkladného prešetrenia pádu lietadla. Vyšetrovanie
sa aj začalo, no potom bolo náhle prerušené pre nedostatok dôkazov. A tak ostala asi jediná,
čo bola presvedčená o vine Bellara a Bonuru. Nemala však priame dôkazy, a tak sama
usúdila, ţe by bolo pre ňu lepšie a hlavne bezpečnejšie odísť z Chicaga.
S jej odchodom mohli Rodolfo Bellaro a Bernardo Bonura mohli otvárať šampanské.
Všetko vyšlo tak, ako malo a oni dvaja sa teraz stanú na nikom nezávislými pánmi vo svojich
vlastných svetoch.
A tak si rozdelili moc a začali s alkoholom a prostitúciou, s ktorou Canizzo nechcel nič mať.
Takto si veselo šafárili kaţdý na svojom piesočku. No neprešlo ani desať rokov a jednému aj
druhému začalo byť tesno.
A práve vtedy sa hrou osudu ocitol Alessio Lagapone u dona Bellara, prenasledovaný
muţmi dona Bonuru...
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VIII.
Na druhý deň ráno si Alessia zavolal Luca Crapanzano. Odkázal mu, ţe má za ním prísť do
baru, lebo má pre neho úlohu o ktorej včera hovoril don Bellaro. Do baru prišiel presne
v určený čas, o pol siedmej. Ešte tam nikto nebol, iba jedna upratovačka zametala. Keď
prišiel, odišla aj ona. Luca sedel za jedným stolom, obrátený k Alessiovi chrbtom. Aj keď
sedel, vyzeral mohutne a majestátne, hlavne vďaka svojim širokým pleciam a pevnej
konštrukcii.
,,Dobré ráno,‘‘ pozdravil sa uţ vo dverách Alessio.
,,Dobré, Alessio,‘‘ odpovedal Luca a ukázal na stoličku. Alessio si sadol. Na stole stála
fľaša whisky a dva poháre. Luca do oboch nalial a začal hovoriť: ,,Zavolal som si ťa preto,
aby som ti povedal o úlohe, o ktorej sa uţ včera zmieňoval don.‘‘ Napil sa whisky
a pokračoval. ,,Poviem ti to rovno. Musíš odstrániť tých štyroch, čo po tebe včera išli.‘‘
Alessio ostal zjavne zaskočený. Čakal niečo iné. Myslel si, ţe v tom bude násilie, aj to, ţe sa
to moţno aj bude týkať tých muţov. Ale domnieval sa, ţe ich bude stačiť poriadne zmlátiť,
dať im príučku, alebo niečo podobné. A teraz sa dozvedá, ţe má vraţdiť. Dokonca to má byť
vraţda hneď štvornásobná. Čo si myslel, povedal aj Lucovi: ,,A nestačilo by ich poriadne
zmastiť a ukázať kto je pánom? Alebo im rozmlátiť nejaké auto, ako oni rozbili to moje?
Myslím si, ţe to by bola adekvátna odplata. Nemusím sa im hneď odplácať smrťou. Veď ja
ţijem, nie?‘‘
Luca chápal Alessia a povedal mu: ,,Viem, ako sa teraz cítiš. Nikdy predtým si také niečo
nerobil. Ale všetko býva po prvýkrát. Jednoducho musíš pochopiť, ţe ak nezabiješ ty ich,
zabijú oni teba? Logické, nie?‘‘
Alessia prekvapil cynizmus, akým povedal Luca túto vetu. Ale spomenul si pri nej na
veľavravné gesto, ktoré mu vtedy ukázal vodič toho auta.
,,Dobre si pamätám ich tváre,‘‘ povedal Alessio. ,,Pôjdem na políciu a udám ich. Za
poškodzovanie cudzej veci a za pokus o vraţdu by mohli dostať aj desať rokov.‘‘
,,Prečo si nešiel na políciu hneď a nepovedal si im to, čo teraz vravíš mne?‘‘ riekol Luca
pokojne, ale v hlase mu bolo cítiť rozhorčenie. ,,Prečo vôbec strácaš čas s nami?‘‘ Alessio sa
zahanbil, ţe vôbec spomenul políciu. Teraz to Luca môţe povaţovať za jeho nevďak voči ich
pohostinnosti. No Luca na to ako keby ani nedbal a hovoril ďalej: ,,Aj keby si ich udal, keby
ich odsúdili na tých desať rokov, keby sa stalo presne to, o čom hovoríš, čo by si tým
dosiahol? Desať rokov by si mal síce pokoj, ale potom by vyšli z basy a môţeš si byť istý, ţe
tvoj rozsudok smrti by bol oveľa istejší ako teraz.‘‘ Tentoraz sa napil whisky Alessio. Dnes to
bol uţ jeho druhý pohár. Luca sledoval ako pije a keď dopil, pokračoval: ,,Ty si doteraz ţil
ako sporiadaný občan. No teraz neexistuje iná moţnosť. A ako sporiadaný občan si určite ani
nemohol poznať naše zákony, aj keď ako Sicílčan by si ich mohol poznať. Ty si z východnej
Sicílie a tak ťa chápem.‘‘ Povedal to preto, lebo východná Sicília nebola, aspoň v čase keď
odtiaľ Alessio odchádzal, tak zasiahnutá mafiou ako západná. ,,Ale to jedno. Jedným
z najdôleţitejších zákonov je omerta.‘‘ Alessiovi sa pri vyslovení toho slovo zazdalo, ţe ho uţ
niekde počul, ale nevedel čo to znamená. Luca mu to preto vysvetlil: ,,Omerta je zákon
mlčanlivosti. To znamená, ţe ak ti bolo ukrivdené, v ţiadnom prípade sa nemôţeš obrátiť na
políciu, ani na úrady. My si riešime problémy medzi sebou a políciu k tomu nepotrebujeme.
Omerta sa dodrţiava v rámci rodiny, to znamená, ţe nikto na nikoho nedonáša, ale aj vo
vzťahu k nepriateľom, to znamená ţe NIKTO NIKOHO NEUDÁVA. Rozumieš?‘‘ Alessio
prikývol: ,,Myslím, ţe áno.‘‘
,,To, ţe si pamätáš ich tváre, môţe byť pre teba veľmi prospešné,‘‘ pokračoval Luca.
,,Budeš ich môcť ľahko identifikovať a potom to s nimi skončiť.‘‘
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,,To je pravda, ţe som videl ich tváre. Ale čo z toho mám, keď nemám ani tušenia, kde sa
bývajú, alebo kde sa schádzajú. Ja nie som predsa nijaký detektív, aby som to mohol
vypátrať.‘‘
,,O to strach nemaj,‘‘ ubezpečil ho Luca, ,,pôjde s tebou Rico a ten sa v týchto veciach
vyzná.‘‘
,,Dobre. Urobím to. Vidím, ţe ţiadna iná moţnosť nie je.‘‘
,,V tom máš úplnú pravdu. Myslím, ţe celú vec som ti vysvetlil dosť jasne a zreteľne. To je
všetko.‘‘
Alessio vstal, dopil whisky, poďakoval sa a odišiel. Išiel domov, teda do Ricovho bytu,
a tam čakal kým sa vráti. Keď Rico prišiel domov, Alessio mu povedal: ,,Bol som dnes
u Lucu Crapanzana. Povedal mi o tej úlohe, čo včera spomínal don Bellaro.‘‘
,,Hej, aj mne uţ povedal o čo ide.‘‘
,,Takţe je to skutočne pravda? Mám zabiť štyroch ľudí?‘‘
,,Je to tak. Oni ťa chceli zabiť a budú to skúšať znova. Ty ich musíš predbehnúť a byť
úspešnejší ako oni,‘‘ povedal Rico, zvliekajúc si dole kabát.
,,To isté mi povedal aj Luca,‘‘ povedal sklamane Alessio, lebo si myslel, ţe Rica ešte môţe
presvedčiť o tom, ţe štvornásobná vraţda nie je nevyhnutná, no keď videl Ricov postoj, vzdal
to.
,,Ale neboj sa,‘‘ povzbudil ho Rico, ,,sám na nich nebudeš. Pôjdem tam s tebou.‘‘
,,Ale kde tam?‘‘ spýtal sa Alessio, ,,veď ja ani nemám poňatia, kde sa môţu skrývať.‘‘
,,Viem asi kto sú tí ľudia. Vtedy keď šli po tebe a ja som ťa vtiahol dnu do baru, zbeţne som
si všimol ich tváre. No ty si ich musel vidieť lepšie.‘‘
,,Áno, videl som ich celkom dobre. Jeden bol nízky, tučný, mal husté čierne obočie
a bokombrady aţ k brade. Vyzeralo to tak, ako by ani nemal krk, iba dáku hlavohruď. Druhý
bol rovnako vysoký ako ten prvý, ale bola to polovica z neho. Napriek tomu, ţe bol chudý,
vyzeral mocný. Dosť sa tvárou podobal na toho prvého, snáď mohli byť aj bratia. Ďalší, tuším
to bol ten čo šoféroval, bol zasa mimoriadne vysoký a vyzeralo to dosť zvláštne, keď stál pri
tých dvoch nízkych. Tento aţ tak mocne nevyzeral, no kompenzoval to svojou výškou.
A napokon ten štvrtý, čo vyzeral ako ich šéf, bol strednej postavy a bolo vidno, ţe je to
športový typ. Aj pod šatami bolo vidieť, ţe ho príroda mimoriadne obdarila svalovou hmotou.
Povedal by som, ţe to bol nejaký boxer, vyzeral na to po tvári. Na hlave nemal ani jedného
vlasu a pri dopade svetla z lampy jeho hlava vyzerala ako bowlingová guľa. Bol zjavne lepšie
oblečený ako tí traja a aj podľa toho som súdil, ţe bol ich nadriadený.‘‘
,,Som presvedčený, ţe tento tvoj opis nám bude úplne stačiť. S 99% istotou uţ asi viem
o koho ide. Myslím, ţe dvaja z nich, no v tomto si nie som úplne istý, boli aj pri tej nočnej
prestrelke, keď si nám vtedy ty zachránil krk. Takţe aj ja budem mať motiváciu, aby sme tých
chlapov dostali.‘‘ Rico chvíľu rozmýšľal a potom povedal Alessiovi: ,,Ja sa poinformujem
o tom, kde bývajú, kde sa schádzajú, vybavím všetky potrebné veci a keď to bude aktuálne,
poviem ti podrobnosti.‘‘
Rico si teda pozisťoval, čo potreboval, zabezpečil všetko potrebné a povedal Alessiovi svoj
plán. Alessio súhlasil a povedal, ţe urobí všetko ako mu Rico povie. Noc predtým, ako to
mali urobiť, Alessio vôbec nespal. Neustále mu vírila hlavou myšlienka, či nie je nejaký iný
spôsob. Ale dobre vedel, ţe nebol.
Pete Natina mal za sebou zas jeden ťaţký deň. Zo svojimi kumpánmi sa práve vracal
z jedného záťahu a spolu s nimi mieril do svojho obľúbeného hostinca na Lexington Street.
Bolo to dobre zašité miesto a zvonku to vyzeralo ako autoopravovňa. Bola prohibícia a tak
pre istotu otvárali hostinec aţ o jedenástej a zatvárali o piatej. Aj tak tu bolo vţdy plno.
Nebola to ţiadna sláva, bol to riadny pajzel, ale zvykli si tu uţ chodiť a tomuto zvyku ostali
verní. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Vţdy keď vošli dnu, hneď sa o nich vedelo. Boli
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vyslovene hluční a vulgárni, no treba uznať, ţe takí boli všetci, čo tu chodili a tak Natinova
partia tu vynikajúco zapadala. Natina zrúkol na hlavného, ţe je riadne smädný a ţe sa chce
niečoho dobrého napiť, rovnako ako jeho chlapi. O pár chvíľ sa uţ k jeho stolu nieslo osem
veľkých pív, pre kaţdého dve. Natina začal to svoje okamţite piť a za minútu bolo po ňom.
Ľudia sa len mohli čudovať, ako môţe jeden človek naraz exnúť veľké pivo a za tak krátky
čas. No nebudil rešpekt len týmto. Povrávalo sa, ţe on a jeho chlapi sú banda hrdlorezov,
ktorí vraţdia na objednávku. Ich výzor a ich zúrivé tváre tomu tieţ napovedali. Natina však
bol len raz odsúdený na pár mesiacov za ublíţenie na zdraví, inak nič. Aj ostatní členovia
bandy boli trestaní za menšie krádeţe, ublíţenia na zdraví a podobné veci. Povrávalo sa tieţ,
ţe vysokým trestom sa vyhýbajú vďaka kontaktom s mafiou.
,,Ešte dvakrát whisky pre mňa a mojich chlapov!‘‘ zreval znova mocným hlasom Natina
a začal rozdávať karty na poker. Boli však len štyria a tak zavolal ešte ďalších dvoch chlapov,
ktorí boli pri vedľajšom stole a ktorých tieţ poznal. Tí prikývli, prisadli si a začalo sa hrať. Zo
začiatku sa Nativovi darilo. Vyhrával. No čím viac vyhrával, tým viac začal vkladať do
ďalších hier. No stále mal viac a viac vypité a začal prehrávať. S prehrami začal byť aj čoraz
viac zúrivejší. V jednom momente, keď sa uţ zdalo, ţe vyskočí od stola a niekomu niečo
urobí, ozval sa ten, čo sedel pri ňom, nízky, chudý, ale mocný chlapík menom Val:
,,Mám nápad. Teraz, keď sme si uţ dosť zahrali pokru a aj toho dosť vypili, mohli by sme
sa ísť zabaviť s nejakými dievčatami. Nie?‘‘ Pozrel sa na prísediacich, no hlavne sledoval,
ako sa zatvári Natina. Jeho tvár, červená od zúrivosti a od vypitého alkoholu, trochu ochladla
a uţ povedal pokojnejšie, no ešte stále podráţdene: ,,A kde chceš za tými dievčatami? Ku
Rose, nie?‘‘ Povedal to preto, lebo s verejným domom u Rose mal od poslednej návštevy
neblahé skúsenosti.
,,Poznám jeden skutočne dobrý podnik. Je to len pár blokov odtiaľto.‘‘
,,Dobre, poďme. Uţ ma to tu aj tak nebaví,‘‘ povedal Natina uţ výrazne pokojnejšie. Val si
vydýchol, ţe zasiahol včas. Ten Natina je nevyspytateľný človek a ktovie čo by urobil, keby
sa neozval. Chlapi sa pomaly dvíhali, dopíjali svoje poháre a išli k dverám. Ako posledný
vyšiel Natina. Všetci uţ boli riadne podguráţení, no toľko koľko kaţdý z nich dnes vypil, by
priemernému človeku privodilo smrť. Oni uţ boli zvyknutí a z toľkého mnoţstva alkoholu čo
vypili, mali iba náladu. Išiel s nimi aj jeden z tých dvoch, čo sa pridali ku nim hrať poker.
A tak sa všetci piati vybrali k autu, ktoré mali zaparkované pár metrov od vchodu. No
v momente, keď sa chystali nasadnúť, spustila sa na nich paľba zo samopalu. Presnejšie
z dvoch samopalov. Lebo na nich strieľali dvaja muţi v čiernom, ktorí mali na tvárach masky.
Keď skončili, rýchlo prebehli za roh, kde ich uţ čakalo pristavené auto. Jeden to však preţil
a zraneniam podľahol aţ pri prevoze do nemocnice. Bol to práve Pete Natina. V telách
všetkých piatich zavraţdených sa neskôr pri pitve našlo spolu 92 nábojov. To je pol kila
olova.
Alessio zvládol svoju úlohu nadmieru úspešne. Konal ako profesionál. Sám bol prekvapený,
ţe to urobil tak chladnokrvne. Dalo by sa povedať, ţe to bol pre Alessia krst ohňom. Rico ho
deň predtým zoznámil s Gaetanom di Grassim, najväčším odborníkom na zbrane z celej
Bellarovej organizácie. Na zbrane bol skutočne macher a vedel zohnať úplne všetko. Od neho
aj dostali tie dva samopaly. Potom Rico naučil Alessia narábať so zbraňou na jednej strelnici
patriacej ľuďom blízkym donovi Bellarovi a uţ tu sa Alessio ukázal ako veľmi učenlivý ţiak.
Potom mu povedal presné inštrukcie, ako to urobia. Pri samotnej akcii potom pouţili masky
a čierne oblečenie, ktoré zaistili, aby ich ani ţiadny náhodný svedok nemohol spoznať. Auto
ktorým išli, bola ľahko postrádateľná kraksňa, navyše s falošnou značkou. Po čine auto
odviezli na jedno šrotovisko neďaleko Merchandise Mart a domov sa odviezli taxíkom. Aj
keď sa polícia vyšetrovaním postupne dopracovala k tomuto autu, jeho majiteľov sa jej uţ
nepodarilo vypátrať. Alessio s Ricom sa po príchode domov zbavili masiek a šatstva ich
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spálením. Boli tu však ešte samopaly, no ani s nimi si ťaţkú hlavu nerobili. Pracovali
v rukaviciach a tak ţiadne odtlačky prstov nehrozili. Dokonca si ich aj mohli nechať, lebo aj
keby ich polícia čírou náhodou niekedy našla, v celom Chicagu sú tisíce takých samopalov.
Preto boli Alessio a Rico úplne mimo podozrenia. Mali zaistené aj alibi, ţe boli v ten večer
Lucovom bare, čo mohlo potvrdiť viacero svedkov, no toto opatrenie sa ukázalo ako úplne
zbytočné.
No Alessio aj tak nebol práve nadšený. A to hlavne kvôli jednej veci. Tí muţi, ktorých
zavraţdili, neboli štyria ako pôvodne predpokladali, ale piati. Povedal to aj Ricovi.
,,A čo má byť,‘‘ odpovedal so stoickým pokojom Rico, ,,o jedného darebáka menej.‘‘
,,Ale ten človek bol v tom úplne nevinne.‘‘
,,Určite to nebol ţiadny svätec, keď išiel s takými ľuďmi. Jednoducho bol v zlom čase na
zlom mieste. Za to nemôţeš.‘‘
,,Nejde o to, kto to bol. To ma vôbec nezaujíma. Tu ide o princíp.‘‘
,,Tak aby si mal srdce na pokoji, ten chlap ide na mňa. Ja som za to zodpovedný, všetko
som to pripravil. V poriadku?‘‘
Alessio sa s tým nakoniec uspokojil, no z hlavy to aj tak nepustil. Stále bol presvedčený, ţe
zabil nevinného.
Bola to skutočne profesionálna prácička. Alessio bol prijatý do rodinného klanu Rodolfa
Bellara. Podrobil sa tajomnému rituálu prijímania nových členov, o ktorom si myslel, ţe sú to
len výmysly. Teraz, keď ho pichli do prsta a svojou krvou skropil svätý obrázok, zistil, ţe je
to naozaj pravda. Počas tohto rituálu si uvedomil, ţe ţivot ktorý ţil predtým, je nenávratne
preč. No uvedomil si potom, ţe preč uţ je nejaký ten čas. Ale teraz, keď je uţ súčasťou
Rodiny, vedel, ţe všetko sa zmení ešte viac.
Keď rituál skončil, vybral sa domov. Bolo uţ dosť neskoro. Muselo byť aspoň tri ráno. Keď
došiel domov a vošiel do chodby obytného domu, zazdalo sa mu, ţe videl v svojom byte
svietiť sa. Začudoval sa, no presvedčil sám seba, ţe sa mu to zdalo. Keď sa potom pribliţoval
k dverám svojho bytu, začínal byť čoraz viac znepokojený. Čo ak tam niekto je, pomyslel si.
Stlačil kľučku a zistil, ţe je otvorené. Vošiel dnu a zistil, ţe sa skutočne v jeho byte svieti.
Premkol ho pocit strachu. Uţ sa chystal vybrať pištoľ, keď začul hlas: ,,To si ty, Alessio?‘‘
Bolo počuť ako Alessiovi spadol kameň zo srdca. Ten hlas dobre poznal. Bol to hlas jeho
brata Jimmyho. Ten vyšiel z druhej izby a mocne objal brata. Alessio mu začal vyčítať: ,,Ako
to, ţe si tu? A odkiaľ máš kľúče?‘‘
,,Aj ja ťa rád vidím, braček,‘‘ povedal Jimmy. ,,Vieš, prišiel som len pred pol hodinou
nočným vlakom. A kľúč si mi dal ešte vtedy, keď si bol naposledy v New Yorku, pamätáš?‘‘
Alessio si to začal všetko vybavovať. Celkom mu vypadlo, ţe v týchto dňoch mal Jimmy
prísť. ,,Prepáč, úplne som zabudol. Teraz mám toho veľa a neviem, kde mi hlava stojí.‘‘
Vybral z police fľašu raţnej a obom nalial. ,,Ale, Alessio. Veď to je zakázané,‘‘ zasmial sa
Jimmy. Zasmial sa aj Alessio: ,,Pst, ale prosím ťa, nikomu o tom nepovedz.‘‘
,,Uţ letím na políciu a idem ťa im udať,‘‘ povedal so smiechom Jimmy a napil sa tej ohnivej
vody.
,,A ako doma? Ako sa má mama?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Uţ je to s ňou lepšie. Pomaly sa zmieruje s tým, ţe to musí zvládnuť aj bez otca.‘‘
Zavládlo dusivé ticho potom, čo Jimmy spomenul otca, ktorý ich len nedávno opustil.
Alessio, aby odohnal smutné myšlienky, spýtal sa: ,,A Natalia a Valentina? Ako sa majú?‘‘
,,Tieţ celkom dobre. Natalia si našla celkom dobrú prácu. Začala robiť v jednej textilnej
firme ako krajčírka. Tá robota ju určite zachránila. Veď z čoho by ţivila seba a svoje dve
deti? Keď zahynul Paul, má to veľmi ťaţké.‘‘ Paul bol Nataliin manţel. Pracoval na ţeleznici.
Tá sa mu však stala osudnou. Raz posunovali jeden vozeň a ten náhle nabral takú vysokú
rýchlosť, ţe stiahol Paula po kolesá. A tak ostala Natalia sama na dve deti. Aby ich uţivila,
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musela sa zamestnať. Dlho sa jej to nedarilo a vyzeralo to s ňou uţ veľmi zle. Ale teraz jej to
nakoniec vyšlo.
,,A Valentina,‘‘ pokračoval Jimmy, ,,tá má chlapčeka.‘‘
,,Váţne? To uţ? Páni, ten čas tak letí,‘‘ povedal Alessio a odpil z pohára.
,,To hej. Narodilo sa jej to teraz v pondelok. A tebe sa ako vedie Alessio? Ešte stále si
taxikár?‘‘
,,Ehm.‘‘
,,A kde máš ten svoj slávny taxík?‘‘ spytoval sa Jimmy.
,,No, vieš, práve je v opravovni. A ten opravár mi povedal, ţe je to v nejakom dielci, ktorý
je ťaţko zohnať, takţe asi budem nejaký čas bez roboty,‘‘ zaklamal Alessio. V ţiadnom
prípade nechcel, aby jeho mladší brat vedel o jeho skutočnej novej práci.
,,Ja som si myslel, ţe keď prídem do Chicaga, môj brat mi nájde nejaký job a teraz vidím,
ţe on sám nemá prácu. No to je dobré,‘‘ povedal pobavene Jimmy.
,,Ale to je len dočasne,‘‘ podotkol Alessio.
,,Tak to vyzerá, ţe ja si teraz budem musieť dočasne zarábať na ţivobytie v stávkových
kanceláriách.‘‘
,,No to nech ti ani nenapadne,‘‘ zahriakol ho Alessio. ,,Máš pri sebe pár drobných a aj tie
chceš len tak prehajdákať.‘‘
,,Máš nejaký lepší návrh? Z čoho potom budeme ţiť?‘‘
,,O peniaze sa neboj. Tie vţdy boli aj budú.‘‘
,,A to ako myslíš? Chceš vari vykradnúť banku, alebo čo?‘‘
Alessio sa zarazil nad tým, čo Jimmy povedal. Pravdaţe, povedal to len tak, ţartom, nemôţe
tušiť, čo jeho brat v skutočnosti robí. Alessia to zarazilo kvôli tomu, ţe práve oddnes je
oficiálne v spolku s takými ľuďmi, ktorí by pokojne mohli robiť aj také veci.
,,Keď ti hovorím, ţe peniaze budú, tak budú,‘‘ povedal razantne Alessio a Jimmy sa uţ viac
nepýtal.
,,Vieš ty čo?‘‘ spýtal sa Jimmy.
,,Čo?‘‘
,,Meral som takú dlhú cestu a vôbec nie som unavený. A uţ vonkoncom sa mi nechce
spať.‘‘
,,No a?‘‘
,,Mohli by sme niekde zájsť. Do nejakého podniku, trochu sa zabaviť a tak. Ukáţeš mi
Chicago a jeho zaujímavosti. Noc je ešte mladá.‘‘
,,Zaujímavosti Chicaga ti môţem ukázať aj zajtra. Som hrozne uťahaný, na rozdiel od teba,
a rád by som šiel spať.‘‘
,,Ale ty dobre vieš aké zaujímavosti mám na mysli. A za vidna sú také zaujímavosti
neprístupné. Tak nevymýšľaj a poď. Spať môţeš predsa aj ráno. Do roboty predsa nejdeš, tak
o čo ide?‘‘
,,Ale som veľmi unavený. Nemôţeme ísť zajtra?‘‘
,,Nie, ideme teraz. Poď, obleč sa a ideme.‘‘
Jimmy sa nedal odbiť a tak sa Alessio obliekol a nechal sa prehovoriť, aj keď sa mu
absolútne nechcelo. Zobral Jimmyho do najbliţšieho hostinca a tam si sadli. On však nemal
veľmi chuť piť a dával pozor aj na brata, aby to veľmi nepreháňal. Dlho nezdrţali. Jimmy
Alessiovi povedal, ţe by mohli ísť za nejakými dievčatami. Alessio dobre pochopil, ako to
myslí a rázne mu povedal, ţe na to má ešte čas. Jimmy mu na to povedal, ţe uţ je dosť starý,
ţe uţ má osemnásť. A tak išli do jedného verejného domu. Alessio bol sám prekvapený, ţe
s mladším bratom chodí po takých miestach. S malým bračekom Jimmym. S tým Jimmym,
ktorý vtedy, keď Alessio odchádzal do Chicaga, beţal popri vlaku a kýval mu. Uvedomil si,
ţe musí na brata dávať pozor a aj napriek jeho protestom ho zobral z toho verejného domu. Po
ceste domov mu povedal, ţe je zaňho zodpovedný a ţe z celej rodiny má najradšej práve jeho.
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Jimmy mu poloţartom povedal, ţe uţ bude poslúchať, no Alessiovi to aţ také vtipné neprišlo.
Zvyšok cesty prešli mlčky a keď prišli domov, uloţili sa spať. Bol uţ na to najvyšší čas, veď
uţ bolo skoro šesť.
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IX.
Alessio Lagapone bol po zvládnutí svojej úlohy a prijímacom rituáli zaradený na
prekvapivo vysoké miesto vzhľadom na to, ţe bol nováčik. Jeho priamym nadriadeným sa stal
caporegime dona Bellara, sám Luca Crapanzano. Bolo to z toho dôvodu, lebo po dôkladnom
prešetrení Alessiovej minulosti a na základe jeho charakterových vlastností, don Bellaro
rozhodol, ţe človek ako Alessio Lagapone bude lepšie riadený Crapanzanom, ako keby mal
byť úplne dole a robiť ľahko postrádateľného pešiaka. Don Bellaro uţ skoro zistil, ţe Alessio
má pre nich väčšiu cenu. Týmto svojím rozhodnutím teda don Bellaro nedal za pravdu
consigliorovi Marinuzzimu, ktorý tvrdil, ţe aj tak bude obyčajný pešiak a ţe s ním nemá
strácať čas. A mal námietky aj teraz, keď mu dal don Bellaro také miesto v organizácii. A tak
sa stalo, ţe Alessio sa dostal do operačnej skupiny Achilleho Coselliniho a Riccarda Ricciho.
Táto skupina vyvíjala veľa rozmanitých činností, no hlavnou náplňou ich práce bolo
vyberanie poplatkov za ochranu. Raz, keď zasa išli na takýto záťah, Luca Crapanzano si
zavolal Rica, Achilleho aj Alessia.
,,Dnes je potrebné,‘‘ začal Luca, ,,aby ste zašli na pár miest vybrať poplatky za ochranu. Ide
o jeden hostinec, jednu reštauráciu a napokon jednu benzínku za mestom smerom na
Evanston. Majiteľ tej pumpy sa minule s platbou oneskoril a tak dnes bude musieť zaplatiť
o niečo viac. To je všetko. Úplne beţná záleţitosť.‘‘
Pre Alessia to však bolo niečo nové a tak mu Achille začal vysvetľovať: ,,Moţno si uţ
niekedy počul ako zločinci zdierajú obchodníkov pod rôznymi hrozbami. To ale určite nie je
náš prípad. Ľudia, ktorí nám platia, dostávajú za svoje peniaze sluţby, ktoré im polícia
rozhodne nemôţe poskytnúť. Minulý mesiac napríklad naši muţi vyriešili dosť závaţný
prípad násilia v jednej rozkošnej reštaurácii. Myslím, ţe k spokojnosti majiteľa sa tam uţ
nikdy nič nebezpečného nestane.‘‘
,,Ty aj tak budeš len sledovať ako sa to robí a priúčať sa,‘‘ povedal Luca. ,,Vyberať budú
Rico a Achille. Ty budeš iba šoférovať. Je ti to jasné?‘‘
,,Úplne,‘‘ pritakal Alessio a vstal zo stoličky. Vstali aj Rico a Achille a všetci traja išli
k autu, ktoré ich uţ čakalo pred Lucovým barom. Prvou zastávkou bol hostinec Philipa
Kellnera, ktorý bol iba pár blokov od Lucovho baru. Cez deň bol pochopiteľne zatvorený,
a keď vošli dnu, bol tam iba Kellner s jednou ţenou v nie úplne mravnej polohe. Keď videl,
ţe niekto ide, rýchlo poslal ţenu dozadu. Aj tak však bol v rozpakoch, ţe ho niekto prichytil
v takej chúlostivej situácii.
,,Ale Phil, nemusíš sa predsa hanbiť. Veď to predsa robíme všetci. Si úplne normálny
chlap,‘‘ ozval sa Rico aby ho z rozpakov dostal, no svojim pochechtávaním tomu veľmi
nepomohol, takţe Kellner sa cítil, ešte viac poníţený.
,,Prejdime rovno k veci,‘‘ povedal aby odpútal pozornosť, od toho čo sa stalo. ,,Takţe ako
zvyčajne, áno?‘‘
,,Áno, Phil presne tak. Zaplatíš toľko ako zvyčajne. Ani o dolár viac. My sme poctiví ľudia.
Nezneuţívame dôveru našich priateľov,‘‘ povedal Achille a otvoril diplomatku, ktorú si so
sebou priniesol. Phil otvoril pokladňu, vybral peniaze a vloţil ich do diplomatky. ,,Ale prišli
ste nejako skoro, nie?‘‘ povedal. ,,Nemali ste prísť aţ o týţdeň?‘‘
,,Máš pravdu, mali sme prísť aţ o týţdeň,‘‘ odpovedal mu Rico, ,,ale dlhší čas sa tu
neukáţeme, takţe preto sme prišli v predstihu.‘‘
,,Môţem vám, niečo naliať, chlapci?‘‘ zaliečal sa Kellner a išiel smerom k policiam
s alkoholom.
,,Nie Phil, teraz nemôţeme. Sme v sluţbe,‘‘ povedal ironicky Rico a zasa sa zachechtal.
,,No tak tu máte aspoň nejakú pozornosť odo mňa,‘‘ povedal Kellner a podal Ricovi
najdrahšiu fľašu whisky, akú mal. Všetky traja sa mu srdečne poďakovali, nasadli do auta
a išli o dom ďalej. Zastávkou číslo dva bola reštaurácia hneď pri Arrigskom parku. Trvalo to
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dosť dlho, kým sa tam dostali, ale stálo to za to. Uţ zvonka to vyzeralo, ţe je to dosť luxusný
podnik a ešte lepšie to bolo dnu. Vlastníkom bol jeden zbohatlík, ktorý zbohatol zo dňa na
deň. Na psích dostihoch sa mu totiţ podarilo vyhrať obrovský balík peňazí. Potom uţ bolo
úplne jednoduché splniť si celoţivotný sen. Otvoriť si vlastnú reštauráciu. Do nej potom
vrazil veľa energie a námahy, a hlavne peňazí. Ale oplatilo sa. Vybudoval skvelý podnik,
skorý si čoskoro získal výbornú reputáciu a chodili tu mnohí známi ľudia mesta. Vysokí
úradníci, bankári, ale aj politici. Nepočítal však s úskaliami tohto obchodu a neuvedomil si, ţe
svoju reštauráciu má na území kontrolovanom donom Bellarom. Preto, keď tu prvýkrát prišli
jeho ľudia a pýtali od majiteľa, čo im patrí, ten, zrejme v nevedomosti, ako to chodí, išiel
hneď volať políciu. No Bellarovi muţi ho hneď oboznámili s pravidlami hry a na niekoľkých
názorných ukáţkach naučili majiteľa móresom. Potom uţ problémy nerobil a aj keď veľmi
nerád, musel odvádzať donovi Bellarovi daň, ktorá mu prináleţala.
Alessio, Achille a Rico teraz prešli reštauráciou a spýtali sa jedného čašníka, kde je šéf. Ten
im povedal, ţe vo svojej pracovni. Vyšli teda hore na poschodie, kde mal okrem iných
kancelárií tú svoju aj majiteľ reštaurácie. Vošli do nej a pozdravili sa.
,,Zasa vy,‘‘ povedal znechutene majiteľ, keď videl, akú návštevu má. ,,Hneď ma začne
bolieť hlava, keď vás vidím.‘‘
,,Aj my vás radi vidíme, pane,‘‘ povedal Achille a úctivo si sňal klobúk. ,,Ale nebudeme vás
dlho zdrţiavať. Zaplatíte nám a my tu uţ nebudeme.‘‘
Majiteľ otvoril zásuvku, vybral z nej hrubý zväzok bankoviek a hodil ich na stôl. Rico ich
zobral a strčil ich do diplomatky. Keď uţ boli na odchode, majiteľ ešte na nich zavolal: ,,Hej,
počúvajte ešte. Dohodli sme sa, ţe za to, ţe vám budem platiť, sa budete vy starať o moju
ochranu. Je tak?‘‘
,,Máte pravdu,‘‘ prikývol Rico, ,,o čo ide?‘‘
,,Pred dvoma dňami mi nejakí chuligáni rozbili jedno okno na reštaurácii. A to nebolo prvý
raz, čo sa stalo niečo také. Nedávno obťaţovali mojich hostí, priamo pred vchodom. Dúfam,
ţe sa o nich postaráte. Nechcem vyhadzovať peniaze len tak do vzduchu a nič za to
nedostať.‘‘
,,Ale veď to je úplne samozrejmé, ţe sa o tých grázlov postaráme,‘‘ povedal oduševnene
Rico, ,,zajtra uţ o nich nebudete počuť.‘‘
,,Takţe sa o nich postaráte?‘‘ ešte raz sa spýtal majiteľ.
,,Môţete sa spoľahnúť,‘‘ povedal Achille a všetci traja vyšli z kancelárie. Keď schádzali
dole schodmi, Rico prehodil: ,,Treba povedať Bobbymu nech sa o to postará.‘‘
,,Dobre, poviem mu,‘‘ povedal Achille.
,,Kto je Bobby?‘‘ spýtal sa Alessio. Achille s Ricom na seba pozreli, no mlčali.
,,Uţ predsa patrím k Rodine, nemajme medzi sebou ţiadne tajnosti,‘‘ naliehal Alessio.
,,Máš pravdu, Alessio,‘‘ povedal Rico, ,,nemáme čo mať pred tebou ţiadne tajnosti. Bobby,
zvaný aj Čistič, so svojimi muţmi, ako aj napovedá jeho prezývka, čistí.‘‘
,,Čistí?‘‘ začudoval sa Alessio.
,,Áno, čistí. Čistí územie dona Bellara od tých všelijakých drobných kriminálnikov,
zlodejíčkov a iných podvratných ţivlov, aby dali pokoj slušným ľuďom a aby sa nebáli ísť
v noci po ulici. Don si veľmi potrpí, aby bol na jeho území pokoj a Bobbyho si veľmi cení,
lebo svoju prácu si odvádza veľmi dobre. O jeho minulosti sa skoro nič nevie, ale povráva sa,
ţe znásilňoval ţeny a nejaké vraj aj zabil. Potom sa však zmenil a ujal sa ho don Bellaro. To
sú však len povedačky a ja tomu veľmi neverím. Podstatné je, ţe vo svojom obore je skutočne
macher. No ale dosť uţ bolo rečí. Ešte nás čaká tá pumpa, tak aby sme to do večera stihli.‘‘
Nasadli do auta a vydali sa smerom na sever, smerom na Evanston. Keď konečne došli na
miesto, Achille povedal Alessiovi: ,,Počkaj tu na nás, kým to dnu vybavíme a za ten čas
natankuj.‘‘
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,,Dobre,‘‘ odvetil Alessio a povedal pumpárovi, asi šestnásťročnému chlapcovi, aby mu
natankoval plnú. Keď dotankoval, zaplatil a sadol si späť do auta. Vonku bola riadna kosa.
Bola uţ polovica decembra a fúkal silný vietor. Krajina bola celá zahalená do bielej pokrývky
a v diaľke bolo vidieť líšky ako sa preháňajú po snehu. Istotne sú vyhladované a teraz si
hľadajú potravu. Vietor trochu utíchol a začal padať sneh. Nádherná idylka. Alessio si išiel
práve zapáliť, keď počul výstrely. Vtom vybehol z budovy Achille. Mal krvavé fľaky na nohe
a na ruke. Dovliekol sa aţ k Alessiovi a hrozne od bolesti pritom kričal: ,,Do riti! Kurva!
Dostal som to, Alessio. Strašne to bolí!‘‘
,,Čo sa stalo?‘‘ pýtal sa prestrašene Alessio, ,,kto ti to urobil?‘‘
,,Nejakí zasraní tvrdí chlapíci nás predbehli,‘‘ snaţil sa hovoriť Achille, ale bolesť mu
znetvorovala tvár. ,,Majú tam dnu Rica. Chcú z neho vytĺcť nejaké informácie. Musíš ho
odtiaľ dostať. Á, to strašne, bolí...‘‘
Alessio, hľadiac na svojho kamaráta, aký je doriadený, mu povedal: ,,Ale ty musíš ísť
v prvom rade do nemocnice. Veď tu vykrvácaš!‘‘
,,Stále by si chodil do nejakej nemocnice,‘‘ odbil ho Achille, ,,teraz je prvoradý Rico. Musíš
ísť po neho, lebo je s ním koniec.‘‘
,,Dobre teda, idem. Ale musím ti to stiahnuť, lebo stratíš ešte viac krvi.‘‘ Zobliekol sa
z kabáta a aj napriek veľkej zime si dal dole aj košeľu. Roztrhal ju a obviazal ňou Achilleho
ruku aj nohu. Keď bol hotový, znova si obliekol kabát a chystal sa ísť dnu.
,,Choď radšej zadným vchodom!‘‘ zakričal naňho Achille. Alessio poslúchol a preplazil sa
popod okná aţ k tomu zadnému vchodu. Keď bol tam, opatrne dvihol hlavu aţ k oknu. Videl,
ţe dnu sú traja chlapi s búchačkami. To sa javilo ako menší problém. Rica však nikde nevidel.
Rozmýšľal, čo urobí. Dnu ich mohlo byť oveľa viac. Von totiţ stáli dve autá a tak nimi mohlo
prísť oveľa viac ľudí. Vtedy dostal nápad. Preplazil sa späť k Achillemu a povedal mu, ţe sa
musí niekde ukryť. Potom zobral hadicu a nenápadne polial auto jedného z tých gangstrov, čo
boli dnu. Ten šestnásťročný chlapec sa na to len bezmocne pozeral, ale keď videl pištoľ
v jeho ruke, dostal strach. Alessio mu povedal, ţe sa mu nič nestane, ale ţe sa musí ísť skryť
k Achillemu. Chlapec ho poslúchol a Alessio škrtol zápalkou. Rýchlo utekal preč. Auto
začalo horieť a vzápätí vybuchlo. Hneď na to vybehli von tí traja chlapi. Alessio vyuţil
moment ich prekvapenia a všetkých troch zastrelil. Rýchlo vošiel dnu. Jeden, čo leţal pri
dverách, ešte ţil. Alessio mu strelil do hlavy a zobral jeho zbraň. Opatrne prešiel celú
benzínku, no nikoho nenašiel. Uţ sa chystal ísť von, keď pocítil niečo chladné na zátylku.
Bola to hlaveň zbrane. ,,Ani sa nehni, lebo ti vystrelím mozog,‘‘ ozval sa hlas za ním. ,,Teraz
pusť svoju pištoľ na zem,‘‘ pokračoval ten za ním. Zvuk kovu sa ozval benzínkou. Človek za
ním sa trochu vzdialil a povedal: ,,Teraz sa otoč a ja ti poviem, kam máš ísť.‘‘ Alessio sa
otočil a robil, čo mu ten chlap povedal. Prišli aţ k akýmsi dverám, ktoré vtedy, keď
prehľadával benzínku, skúšal otvoriť, ale boli zamknuté. Muţ hodil pred neho kľúč a povedal:
,,Vezmi ho a otvor dvere.‘‘ Alessio tak urobil a dnu ho čakalo nemilé prekvapenie. Na
stoličke tam zviazaný sedel Rico. Mal zviazané aj ústa a celý bol dobitý. ,,Postav sa k nemu,‘‘
povedal ten so zbraňou, ,,teraz to s vami oboma skončím.‘‘ Namieril na Alessia, no v tom
padol výstrel. Muţ padol na zem. Pod jeho hlavou sa začala tvoriť kaluţ krvi. Alessio sa išiel
opatrne pozrieť tým smerom, odkiaľ išiel výstrel. Keď uvidel, kto to bol, nemohol veriť
vlastným očiam. Vo vchodových dverách stál ten mladý pumpár. V ruke drţal zbraň. ,,Odkiaľ
si ju vzal?‘‘ spýtal sa ho začudovane Alessio.
,,Zobral som ju tomu chlapovi, čo ste ho zabili pred vchodom,‘‘ odpovedal mladík
a neprítomne hľadel do prázdna.
,,Zachránil si mi ţivot,‘‘ povedal Alessio a ani sa veľmi neusiloval zakryť svoje dojatie.
,,Prečo si to urobil?‘‘
,,Ten človek zabil môjho otca.‘‘
,,Kto bol tvoj otec?‘‘
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,,Vlastnil túto benzínku,‘‘ a ukázal na mŕtvolu opretú o okno.
Alessio rozviazal Rica a zaviedol ho k autu. Do auta zobral aj Achilleho. Povedal chlapcovi:
,,Ďakujem ti, ţe si ma zachránil. Som tvojim dlţníkom. Keď budeš niečo potrebovať, môţeš
sa na mňa kedykoľvek obrátiť.‘‘ No chlapec to, čo povedal Alessio, vôbec nevnímal. Sedel na
schodíku pred pumpou a hľadel do prázdna. Alessio nasadol do auta a odišiel. ,,Dnes to bolo
zasa o chlp,‘‘ prehodil Alessio, keď bol v aute.
,,Vţdy keď sa my dostaneme do nejakého problému, musíš nás z neho ťahať,‘‘ povedal
Achille a pozrel na Rica. Ten síce nebol postrelený, ale bolo na ňom vidno, ţe ho zmlátili,
koľko sa doňho vošlo.
,,Do nemocnice s tou prestrelenou nohou a rukou asi nepôjdeme,‘‘ povedal Alessio a pozrel
na Rica, ktorý sedel pri ňom.
,,To máš teda pravdu. Pôjdeme k jednému doktorovi, ktorý je náš dobrý známy a ktorý sa na
nič nepýta. Nebudú ho zaujímať ani tie diery v nohe a ruke.‘‘
,,Určite?‘‘ spýtal sa nedôverčivo Alessio.
,,Určite,‘‘ odpovedal Rico, ,,je to človek ktorému môţeme úplne veriť. Išli sme za ním aj tej
noci, keď si nás bral taxíkom.‘‘
,,A kde býva ten doktor?‘‘
,,Neďaleko budovy Americkej lekárskej asociácie v takej radovej zástavbe. Ja ti ukáţem,
ktorým smerom máš ísť.‘‘
,,Aká zhoda náhod. Doktor býva pri Americkej lekárskej asociácii.‘‘
,,To teda hej.‘‘
Keď dorazili na miesto, Alessio pomohol z auta najskôr Ricovi a potom aj Achilemu.
Zazvonil a čakal. Po chvíli vyšiel von mladý muţ, asi tridsiatnik, stredne vysoký, dobre
upravený, s pristrihnutým vlasmi a krátkymi fúzikmi. Mal na sebe elegantnú sivú vestu ku
ktorej bol určite aj oblek rovnakej farby a bielu košeľu. Vyzeral, ţe je dobre situovaný.
,,Dobrý deň, doktor Massa,‘‘ pozdravil sa Rico, ,,vyzerá to tak, ţe budeme opäť potrebovať
vaše sluţby.‘‘
,,To je úplná samozrejmosť, páni,‘‘ povedal zdvorilo doktor Massa.
,,Toto je Alessio Lagapone,‘‘ povedal Rico a ukázal na Alessia, ,,je u nás nový.‘‘
,,Teší ma, pán Lagapone,‘‘ povedal doktor Massa a potriasol Alessiovi pravicou.
,,Aj mňa teší,‘‘ odpovedal on.
,,Tak poďte dnu, nestojte predsa v takom stave v takej zime,‘‘ povedal doktor a Rico aj
Achille vošli do domu.
,,Poďte aj vy,‘‘ riekol doktor Alessiovi, no ten povedal, ţe sa ponáhľa, ţe má ešte iné
povinnosti. No nakoniec sa nechal presvedčiť a išiel dnu aj on. Vyzeralo to tam celkom útulne
a solídne. Dom bol zariadený vkusným nábytkom, na stenách viseli obrazy, ktoré vyzerali
dosť drahé a s kobercami to bolo podobné. Doktor Alessiovi povedal, nech si urobí pohodlie
a dá si čaj. On sa zatiaľ išiel postarať o tých dvoch. O chvíľu ho zavolal, aby mu išiel pomôcť
s ranenými. Keď boli uţ konečne hotoví a tých dvoch nechali odpočívať, Alessio sa dozvedel,
ţe doktor je v dome momentálne sám, lebo jeho ţena išla na víkend k matke a ţe tu ţijú iba
oni dvaja. Deti sa im zatiaľ nepodarili, aj keď sú zosobášení sedem rokov. V tomto
priateľskom rozhovore ešte nejaký čas zotrvali, no potom sa Alessio ospravedlnil, ţe uţ
skutočne musí ísť a odišiel.
Cestou domov rozmýšľal Alessio nad dnešným dňom. Bolo to zasa raz ostré. Pomyslel si,
ţe aj keď nepatrí k tým, čo odrovná na ulici kde koho a nepotrebuje násilie k ţivotu, ani
nevyhľadáva ţiadne konflikty, nepociťuje uţ ţiadne výčitky. Oni chceli jednoducho s nimi
vybabrať, tak vybabral on s nimi. Proste mu to uţ bolo jedno. Nezaujímal sa o osudy ľudí. Ale
aj keď keby sa zaujímal, dá sa na to zvyknúť. Všetci hovoria, ţe ide o biznis. Rodina drţí
pokope. Je to zmena potom, čo ţil sám a kaţdý na neho kašľal. Naraz mal úctu všetkých tých
ľudí, čo stretol. Všetci vedeli, ţe im môţe pomôcť, ale aj pekne posrať ţivot. Keď prišiel
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domov, išiel sa pozrieť do Jimmyho izby. Bol prekvapený, ţe uţ tak skoro spí. Pozeral chvíľu
na svojho mladšieho brata a zaprisahal sa, ţe nikdy sa nesmie stať, aby v ţivote robil niečo
také, ako on urobil dnes.
Noviny boli plné tej masakry v benzínke, ale nikto nič nevidel. Pokiaľ chcel zostať naţive.
Úradníkom bolo vyplácané kaţdý mesiac 5000 dolárov a polícia na to zvysoka kašlala.
Dôstojníci od poručíka hore pili chľast za reţijnú cenu a v prípade zvláštnych akcií, ako bola
táto, samozrejme dostávali mastné úplatky. Prípad uzavretý pre nedostatok dôkazov.
S políciou to bolo dokonca niekedy tak, ţe pre mafiu preváţala zásielky alkoholu. Dokonalá
stráţkyňa zákona.
Achille a Rico sa dali za krátky čas dokopy. Ten doktor Massa robil hotové zázraky. Uţ na
druhý deň volal Alessiovi, ţe si má po nich prísť, ale ţe majú leţať aspoň tri týţdne doma. Tí
dvaja to vyleţali a boli úplne k dispozícii. Boli to skutočne tvrdí chlapi a len tak niečo ich
nepoloţilo.
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X.
Uţ druhý krát sa mohol don Bellaro presvedčiť, ţe tento Alessio Lagapone je skutočne
výnimočný muţ a ţe sa v ňom nemýlil. Teraz však mal iné, oveľa väčšie problémy. Vrásky
mu robil Bernardo Bonura. V poslednom čase začal vystrkovať roţky. Na hraniciach jeho
územia s územím Bonurovým sa v poslednom čase vyskytlo aţ príliš veľa incidentov, aby to
mohli byť iba náhody. Jeden z najväčších incidentov bol práve ten, keď takmer prišli o ţivot
jedni z jeho najlepších muţov – Cosellini a Ricci. Bellaro uvaţoval nad tým, či to má
povaţovať za vyhlásenie vojny, ale potom rýchlo odohnal tieto myšlienky, lebo otvorená
vojna by nebola dobrá tak pre neho, ako ani pre Bonuru. Musí sa s ním čo najskôr stretnúť
a vydiskutovať si to s ním, aby sa obaja vyhli nepríjemnostiam. A to čo najskôr. Práve vtedy
začul Bellaro zaklopanie na dvere. Boli pootvorené a tak dnu bez opýtania vošiel muţ. Od
dona bol aspoň o desať rokov mladší. Mal husté čierne kučeravé vlasy, rovnako husté čierne
obočie a inteligentný, taký prešibaný výraz v tvári. No teraz bola jeho tvár bezvýrazná a keď
podišiel k donovi, oči mal sklopené. Ten muţ bol Bellarov druhý caporegime Mike Merino.
Bellaro ho spoznal ešte pred prvou svetovou vojnou, keď bol Merino vyhadzovačom
v jednom bordeli. Rozhodne to nebola práca, ktorá by ho napĺňala a ktorú mienil robiť celý
ţivot. Hneď ako v Európe začala vojna, Merino si uţ vtedy prezieravo vybavil u lekára, ţe je
neschopný ísť na front. Mnohí sa tomu vtedy čudovali, ţe to je úplne zbytočné, keď USA nie
sú vo vojne, ale keď potom do nej vstúpili, ukázalo sa to ako veľmi múdre rozhodnutie. To sa
Rodolfovi Bellarovi rátalo. Navyše, to on im dal vtedy typ na tú britskú loď s obrovskou
hotovosťou a mal aj veľký podiel na jej zisku. Preto bolo úplne samozrejmé, ţe Bellaro si ho
zobral pod svoju záštitu a nebolo prekvapením ani to, ţe po rozdelení si moci s Bonurom sa
stal jeho caporegimem.
A práve teraz prišiel Mike Merino k svojmu donovi, aby mu oznámil smutnú správu. Keď
ho don Bellaro takto videl, spýtal sa: ,,Čo je Mike? Stalo sa niečo?‘‘
,,Áno,‘‘ odpovedal Merino, ,,váš bratranec Ciro dnes ráno zomrel.‘‘
Donova tvár zosmutnela. Vedel síce, ţe Ciro bol dlhšiu dobu ťaţko chorý, no aj tak mu to
bolo ľúto. Tohto svojho bratranca mal veľmi rád.
Trochu to zmenilo jeho plány v najbliţších dňoch. Hlavne stretnutie s Bonurom sa teraz
javilo ako nie príliš vhodné. Ale vzápätí si spomenul, ţe bratranec Ciro je manţelom
Bonurovej netere a tak aj on bude na pohrebe prítomný. Bolo iróniou osudu, ţe Bellaro
a Bonura sa takto pred desiatimi rokmi stretli na svadbe tých dvoch ľudí, aby sa dohodli, ţe
odrovnajú Giuseppeho Canizza a teraz sa majú stretnúť na ich nenávratnom odlúčení, aby sa
dohodli na ďalšej nemenej dôleţitej veci. Toto stretnutie je potrebné uskutočniť tak, ţe o ňom
trúchliaca najbliţšia rodina nemusí vedieť. Tento svoj zámer Bellaro povedal aj
Merinovi. Ten kývol hlavou. Ďalej mu povedal, aby sa postaral o to, aby bol Bonura o veci čo
najskôr informovaný.
Tretí deň na to bol pohreb Cira Baroneho. Katedrálou Svätého mena sa ozývala ponurá
pohrebná pieseň. Pred oltárom stála Cirova truhla a v prvých laviciach ho oplakávali najbliţší
príbuzní. Omša sa práve skončila. K rakve vykročili šiesti muţi a vyloţili si ju na plecia.
Z katedrály za stáleho zvonenia mohutných zvonov najskôr vyšli kňaz s miništrantmi
a kríţom, za nimi nasledovala truhla a aţ potom pohrebný sprievod. Takto prišli na cintorín.
Kňaz začal odriekavať modlitbu nad hrobom. Hneď pri ňom stála Cirova najbliţšia rodina.
Bola tu jeho mladá vdova, Bonurova neter, ktorá vtedy, keď sa pred desiatimi rokmi
vydávala, mala iba osemnásť rokov. Bola to pekná ţena. Mala krásnu postavu aj tvár, ale tú
mala teraz skrivenú od smútku. Svojho muţa skutočne milovala, aj keď bol od nej o sedem
rokov starší. Ale to zasa nie je taký veľký vekový rozdiel. Pred ňou stál ich malý synček
a pozeral na otcovu rakvu. Dlho sa im nedarilo splodiť dieťa, aţ pred štyrmi rokmi sa na nich
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usmialo šťastie. No šťastie pri nich dlho neostalo a Ciro zanedlho ochorel a uţ sa z toho
nedostal. Stáli tu ešte jeho dvaja bratia a sestra. Mal ešte jednu sestru, ale tá ţila v Kanade
a rodine sa odcudzila. Ani jej neoznámili, ţe jej brat zomrel. A napokon tu boli jeho staručkí
a zhrbení rodičia. Neverili, ţe sa niekedy stane, ţe preţijú niektoré zo svojich detí a uţ
vonkoncom nie, ţe prídu o svojho milovaného Cira. Bol totiţ ich najmladším a narodil sa im,
keď uţ to ani nečakali, keď obaja uţ mali po štyridsiatke. Na ich zvráskavených tvárach bolo
vidno, ţe ich zvnútra dusí ţiaľ, ale akokoľvek chceli, nemohli to dostať zo seba von. Cirov
otec bol mimochodom Bellarov strýko.
Za najbliţšou rodinou potom stáli najlepší priatelia, ktorí aj spolu s bratmi niesli rakvu. Aţ
za nimi stála ostatná rodina – tety, ujovia, bratranci, sesternice a iní. Bolo ich tu skutočne
veľa. Veď talianske rodiny bývajú vţdy veľmi rozvetvené. A medzi nimi aj Rodolfo Bellaro
so ţenou a deťmi. Bellarova ţena Camilla bola o dosť niţšia ako on. Pleť mala tmavú, ešte
tmavšiu ako jej muţ a ešte tmavšie pekné oči. Nemala ešte ani päťdesiat a na svoj vek bola
pomerne štíhla.
Vedľa nej stála ich dcéra Camilla, ktorá dostala meno po matke. Bola Bellarovým
najstarším dieťaťom. Bola pekná, zvodne plná s plnými perami a rovnako bola plná v tvári.
Vysoká bola rovnako ako jej matka. Na to, ţe uţ porodila tri deti a štvrté čakala, vyzerala
celkom dobre. Povahou bola dosť svojbytná a tvrdohlavá. S rodičmi a hlavne s otcom, ktorí
mali inú predstavu o jej smerovaní, si veľmi dobre nerozumela. Bola to emancipovaná
a uvedomelá ţena. Keď sa rozhodla študovať na vysokej škole, jej rodičia hovorili, ţe ţena
má byť doma, rodiť deti, starať sa o nich a aj o manţela. Keď sa jej postupne narodili tri deti,
neboli zase spokojní, tentoraz kvôli výberu jej manţela. Zobrala si totiţ jedného spoluţiaka
z vysokej, ktorý mal jednu váţnu chybu – nebol Talian. Jej však bolo jedno, čo si o ňom
myslia rodičia a ţila si svoj ţivot ďaleko od nich, v New Yorku. Tento pohreb bol miestom,
kde sa s nimi stretla po dlhšom čase.
Druhým Bellarovým dieťaťom bol Arturo. Bol o dva roky mladší od Camilly. Mal tieţ plné
aţ tučné pery, ako celá rodina a v tvári sa podobal viac na matku, ako na otca. Bol nízky, ešte
niţší ako jeho sestra a v tom čase uţ dosť tučný. Ako donov prvorodený syn sa mal stať jeho
nástupcom. Don si však nebol istý, či je na to vhodný. Aţ donedávna mal váţne pochybnosti
o jeho muţnosti. Nikdy totiţ nebol v bordeli a nedalo sa ani povedať, ţe behá za ţenami. Za
to sa však od malička zaujímal o kvety a neskôr si aj otvoril vlastné kvetinárstvo. Don Bellaro
mal na toto jeho správanie len dve vysvetlenia. Buď sa z neho stane kňaz alebo je to druhé.
Tieto jeho váţne obavy sa rozplynuli aţ minulý rok, keď sa Arturo oţenil a ešte aj za dobré
talianske dievča zo slušnej rodiny. Ulahodil tak otcovi, ani nevedel ako, potom koho si vzala
jeho dcéra. Aj tak si však stále nebol istý jeho nástupníctvom. Napriek tomu, ţe bol dosť
inteligentný a bystrý, nebol dosť bezcitný a surový. Kaţdý by ním mohol kývať, ako by sa mu
chcelo.
Preto čakal, čo sa vykľuje z jeho druhého syna Marca. Ten mal ešte len jedenásť rokov a na
podobné úvahy more času. No svojou bezohľadnosťou, najmä voči zvieratám, bol známy uţ
teraz. Takáto bezohľadnosť sa však jeho otcovi veľmi nepáčila. Predsavzal si, ţe tohto syna si
vychová tak ako sa patrí, skutočne v sicílskom duchu. Vo veku v ktorom je, sa ešte dá správne
usmerniť a korigovať a vykoreniť všetky nešváry. Don Bellaro sám uznal, ţe výchovu svojich
prvých dvoch detí zanedbal, ţe je to jeho vina. No s Marcom trávieval oveľa viac času. Videl
sa v ňom. A to nielen po vnútornej stránke, ale i po vonkajšej. Mnohí vravievali, ţe Marco
vyzerá presne tak, ako vyzeral don Rodolfo v jeho veku. V tvári, postavou, očami aj vlasmi
ako uhoľ. No tie mal teraz don Bellaro, na rozdiel od Marcových, uţ aj so sivými
pramienkami.
Hneď vedľa Bellara a jeho rodiny stál s tou svojou Bernardo Bonura. Bol to vysoký
a mocný chlap, ktorý keby sa postavil do súboja s Bellarom, určite by ho predčil a vyhral by.
Výraz jeho tváre však nebol aţ taký inteligentný a niesol skôr akési barbarské črty. V tom aj
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bol rozdiel medzi ním a Bellarom. Kým Bellaro sa snaţil problémy riešiť vţdy najskôr
pokojne a povahou bol podobný zosnulému donovi Canizzovi, Bonura by najradšej všetko
riešil hrubou silou. Na nej mal vybudovanú svoju moc. Bol to prchký cholerik, pred ktorým si
v návale jeho zlosti nemohol byť nikto istý, ţe mu niečo nespraví. A aký bol on, takými
ľuďmi sa aj obklopoval. Ţenu uţ nemal, pred pár rokmi sa stal vdovcom. Po jej smrti trochu
skrotol. Ale kto by si myslel, ţe taký ostane večne, mýlil sa. Uţ rok po jej smrti sa mu začala
vracať jeho niekdajšia zúrivosť, aţ sa napokon stal ešte horším, ako bol predtým.
Mal dve dcéry. Prvá z nich, Maria, nebola nízka, ale za to vyslovene tučná. O plnoštíhlosti
tu nemohlo byť ani reči. Bolo to geneticky dané, lebo aj jej matka bola taká. Za to, ţe si ju
vôbec niekto vzal, mohla vďačiť tomu, ţe mala takého bohatého a vplyvného otca. Jej manţel
bol totiţ prešibaný a vypočítavý podvodník, ktorý bol jedným z Bonurových ostrých muţov.
Po tomto vydaji dostal oveľa vyššie miesto v jeho rodine. Bonura, vţdy podozrievavý, bol
v tomto prípade akoby slepý, a nevidel, alebo nechcel vidieť o čo tomu človeku skutočne ide.
Bol rád, ţe jeho dcéra sa konečne vydala a ostatné ho nezaujímalo.
Jeho druhá dcéra Linda mala dvadsať rokov a bola na tom s váhou podobne ako jej sestra.
Bola však vyššia od nej a tak sa jej tie kilá trochu stratili. Napriek tomu, ţe bola moletná, bola
celkom pohľadná a aj v tvári bola pekná. Podobne ako jej sestra, mala v tvári čosi z otcových
barbarských čŕt. Ale tieto črty dávali v jej prípade akúsi zvláštnu zmyselnosť. O ňu mali muţi
aj skutočne záujem, no ona stále hovorila, ţe na vydaj má ešte čas. Bola otcovým miláčikom
a na slovo ho vţdy poslúchala. On jej na oplátku dával voľnosť a toleroval jej občasné úlety.
Spolu s Bernardom Bonurom a jeho dcérami tu stál ešte jeden muţ. Pippo Bonura, mladší
Bernardov brat. Bol podobnej mocnej konštrukcie ako jeho brat, len o čosi niţší. Z tváre sa
mu zračil tieţ ten podobný ohnivý zlostný výraz. Boli si v mnohom podobní, len Pippo bol
o čosi miernejší a rozumnejší ako jeho starší brat. Pippo bol muţom číslo dva v organizácii
Bernarda Bonuru. Pod jeho taktovkou boli odbory, jeden z najdôleţitejších pilierov Bonurovej
moci. On jediný mohol Bernardovi povedať čo si skutočne myslí a neupadnúť tak do jeho
nemilosti. Výborne sa dopĺňali hlavne v tom smere, ţe ak bola Bernardova reakcia na nejakú
vec neopodstatnene prudká, Pippo vţdy vedel, kedy ho má krotiť a schladiť.
Kňaz práve skončil s modlitbou a za mocného náreku najbliţších sa rakva začala pomaly
spúšťať do hrobu. Všetci postupne vhodili do hrobu kusy zeme. Ako poslední to boli Bellaro
a Bonura. Pohrebný sprievod sa pomaly ťahal von z cintorína a strácal sa v automobiloch
zaparkovaných pred ním. Kolóna týchto áut sa tiahla pár kilometrov, aţ sa zastavila pred
domom zosnulého. V rozsiahlej záhrade vedľa domu uţ bolo všetko pripravené, hlavne veľa
stolov a stoličiek na pojatie toľkých ľudí. Keď prišli aj poslední hostia, kar sa začal. Prípitok
na Cirovu pamiatku predniesol sám Rodolfo Bellaro. Najskôr sa zdráhal, ţe on bol iba jeho
bratranec, a ţe by takúto poctu mali zveriť niekomu inému, no nakoniec to prijal a povedal, ţe
,,V Cirovi sme stratili skutočne výnimočného človeka. Poznal som ho dobre, ţe bol vzorným
manţelom a otcom. Rovnako bol dobrým priateľom, ktorý nikdy, keď ho niekto poţiadal
o pomoc, nevedel povedať nie. Bol to skutočne človek s veľkým srdcom.‘‘ Na donovi
Bellarovi bolo vidno, ţe sa mu uţ ťaţko hľadajú slová a bolo vidno aj slzu, ktorá sa mu
zaligotala v oku. ,,Česť jeho pamiatke,‘‘ povedal len a zdvihol pohár. To isté urobili aj ostatní
a napili sa. Bellaro sa však pri trúchliacich dlho nezdrţal. Zašiel za bratom zosnulého a spýtal
sa, či mu môţe poskytnúť nejakú miestnosť v dome a ţe sa tam dlho nezdrţí. Ten mu
povedal, ţe to je úplne samozrejmé, ţe takému vzácnemu hosťovi ako je on, nemôţe nič
odmietnuť. Hovoril, ţe všetci si veľmi váţia, ţe taký významný muţ ich poctil svojou
prítomnosťou, aby si uctil pamiatku svojho bratranca. Takto zasypával slovami vďaky nielen
jeho, ale aj Bonuru, ktorý išiel s ním, aţ kým nedošli k jednej miestnosti. Bola to jedáleň.
Potom ich uţ nechal samých. Do tejto jedálne vošlo šesť ľudí. Bellaro, Bonura, ich právni
zástupcovia, Mike Merino a Bellarov brat Pippo. Ani jednému z nich neprišlo vôbec
nevhodné, ani cynické, ţe na pohrebe svojho známeho sa idú jednať o obchodných veciach.
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Bellaro a Bonura sa posadili za vrchy stolov tak, aby boli oproti sebe a ich ľudia si posadali
kaţdý k svojmu donovi.
,,Stretli sme sa síce na pohrebe nášho príbuzného Cira Baroneho, česť jeho pamiatke,‘‘
povedal Bellaro s ľútosťou v hlase, ,,ale bola to najlepšia moţnosť, ako sa stretnúť bez toho,
aby sme jeden druhého neupodozrievali. Je to skutočne neutrálna pôda a uţ len z úcty
k mŕtvemu by sa tu určite nikto o nič nepokúsil.‘‘
,,Máš pravdu, drahý priateľ,‘‘ povedal Bonura, ,,za daných okolností je to najvhodnejšie
miesto.‘‘
,,Ale ak sa chceme naďalej nazývať priateľmi, musia sa objasniť príčiny tých okolností.‘‘
,,O čo ide?‘‘
,,V poslednom čase došlo k viacerým incidentom o ktorých viem, ţe za nimi boli tvoji
ľudia. Podrobnosti teraz rozoberať nebudem. Chcem len vedieť, či o tom vieš aj ty, alebo tvoji
ľudia to robili bez tvojho vedomia.‘‘
Po dlhšej odmlke Bonura povedal: ,,O týchto veciach viem. Nezasiahol som kvôli jedinej
veci. Tvoji ľudia prekáţali tým mojim v obchodných záleţitostiach. A tak som ich nechal,
nech si to sami medzi sebou vyriešia.‘‘ V tomto Bonura klamal. Sám to nariaďoval svojim
ľuďom. A Bellaro mu videl na očiach, ţe nehovorí pravdu.
,,Ale takéto veci by sa nemali stávať,‘‘ povedal. ,,Ako hlava rodiny by si si mal stráţiť
svojich ľudí. Nemajú sa čo púšťať do mojich, ak chceme ostať priateľmi.‘‘
,,Preto sme dnes tu. Aby sme sa dohodli.‘‘
,,Ak sa chceš dohodnúť, najskôr mi musíš vysvetliť tú benzínku. Písalo sa o tom aj
v novinách. Určite si o tom musel počuť.‘‘
,,Á, áno. Počul som o tom. A čo s tým mám ja?‘‘
,,Majiteľ ten benzínky nám odvádzal poplatky za ochranu. Bol to slušný a dobrý človek.
Nikdy nerobil problémy. Aţ raz tam išli moji chlapi ako zvyčajne a čakalo ich nemilé
prekvapenie. Tú benzínku obsadili nejakí iní muţi. Zdá sa, ţe ma chceli obrať o to, čo mi patrí
a prevziať benzínku pod svoju kontrolu. Moji muţi našťastie všetkých zlikvidovali, aj keď
sami boli váţne zranení a takmer prišli o ţivot. O ţivot však prišiel pri prestrelke ten úbohý
pumpár. Nevieš o tom niečo?‘‘ Bellaro sledoval Bonurovu tvár, kaţdý jej záchvev a myknutie
brvou. No tentoraz sa mu javili Bonurove slová skutočne úprimné.
,,Nie, skutočne. V tomto som naozaj nevinne. Môţeš si zistiť totoţnosť tých muţov a zistíš,
ţe so mnou nič nemajú.‘‘
Bellaro to aj urobil a na nič neprišiel. Človek nikdy nevie a nemohol vedieť, či s ním niečo
nemajú spoločné. Ale kto potom boli tí muţi? Kto ich poslal? To bolo pre neho hádankou.
K jedinému logickému záveru, ku ktorému prišiel, bol fakt, ţe tí chlapi boli len obyčajní
amatéri, ktorí sa pokúsili vylúpiť pumpu. Alebo bol amatér ten, kto ich poslal.
,,Dobre teda,‘‘ povedal Bonura, ,,dohovorím svojim ľuďom, aby sa také niečo uţ
neopakovalo. Ale musíš povedať ty svojim, aby nepchali nos tam, kde nemajú.‘‘
Bellaro chcel niečo povedať, ale jeho právny poradca Tony Marinuzzi ho zastavil a šeptal
mu niečo do ucha. Bellaro sa nad tým pousmial a uznanlivo prikývol. Povedal Bonurovi:
,,Mám nápad, ako sa v budúcnosti úplne vyhnúť nepríjemnostiam tak, aby sa necítili
oklamaní moji ani tvoji ľudia.‘‘
,,Aký nápad?‘‘ spýtal sa Bonura.
,,Podľa môjho názoru by bolo vhodné vytvoriť medzi našimi územiami akési nárazníkové
pásmo. Územie nikoho.‘‘
,,A to si ako predstavuješ?‘‘
,,Nemaj obavy. Viem o čo ti ide. Určite tým neutrpia ani moje ani tvoje obchodné záujmy,
pretoţe tento pás bude veľmi tenký a kaţdý z nás môţe oţelieť tých pár podnikov, čo tam
sú.‘‘
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,,Ale problém je v tom, ţe keď to územie nebude kontrolované vyššou mocou, bude sa tam
rozmáhať podradná kriminalita. Vieš o kom hovorím, nie?‘‘
,,Viem. Ale tí drobní lumpi sa tam pozabíjajú medzi sebou. O svoje obchodné záleţitosti sa
nemusíš obávať, podobne ako sa ja nemusím obávať o svoje.‘‘
Bonura sa otočil k svojmu consigliorovi a čosi si s ním šepkal. Bellaro pozoroval jeho tvár,
no tá ostala nehybná, bez jediného záchvevu. Iba na okamih zazrel v jeho očiach akýsi
zlovestný záblesk, no bolo to tak krátko, ţe si myslel, ţe sa mu to iba zdalo. Bonura potom
povedal: ,,S mojim consigliorim sme sa zhodli, ţe momentálne je to najlepšie moţné
riešenie.‘‘
,,Máš vari nejaké iné?‘‘ spýtal sa Bellaro.
,,Nie, plne sa stotoţňujem s tým tvojim.‘‘
,,Tak prečo si povedal, ţe to je iba momentálne riešenie.‘‘
,,Ale nechytajme sa teraz za slovíčka. Povedal som to, lebo predsa nič nie je večné. Alebo
vari áno?‘‘
,,Máš pravdu. Práve dnešný deň je toho príkladom.‘‘ Myslel to tak, ţe dnes boli na pohrebe
svojho príbuzného.
,,Rád by som ešte videl, kde presne má viesť to pásmo,‘‘ povedal Bonura.
,,To akoţe na mape?‘‘
,,Napríklad.‘‘
Bellaro sa obrátil na Marinuzziho a ten vybral z vrecka saka zloţenú mapu. ,,To je ale
praktický človek, ten môj consigliore. Ešte aj na pohreb zoberie mapu,‘‘ povedal Bellaro
a rozloţil ju. Marinuzzi mu podal pero a Bellaro začal kresliť. Keď skončil, ukázal ju
Bonurovi. Ten povedal: ,,Môţe byť, ale táto časť by mohla byť trochu uţšia.‘‘
,,Prečo?‘‘ spýtal sa Bellaro.
,,Je tam jeden podnik, na ktorom mi dosť záleţí.‘‘ Bellaro pokrčil plecami a urobil tú časť
tenšou. ,,A teraz?‘‘
,,Áno, môţe,‘‘ prikývol Bonura.
,,Dobre. Keď je všetko jasné, môţeme sa rozísť,‘‘ povedal Bellaro a dal mapu späť
Marinuzzimu.
,,Dúfam, ţe toto naše dnešné stretnutie dá zasa do poriadku naše vţdy dobré vzťahy, ktoré
boli len trochu pošramotené, ale dneškom sa to dá zase do poriadku.‘‘
,,Aj ja v to pevne dúfam,‘‘ povedal Bellaro a na znak dobrej vôle podal Bonurovi ruku.
Keby tu teraz stál ešte fotograf a zvečnil túto chvíľu, vyzeralo by to úplne, ako keby hlavy
štátov uzatvárali medzi sebou medzištátne zmluvy. No tí dvaja skutočne nemali od nich
ďaleko, lebo územia, ktorým vládli, boli skutočne ako štáty v štáte. Keď vyšli z miestnosti, uţ
odchádzali aj ostatní. Pristavili sa ešte raz pri mladej vdove a s povzbudivými slovami do
budúcnosti sa rozlúčili. Takisto nezabudli pripomenúť, ţe ju určite či uţ finančne, alebo
morálne podporia.
Bellaro a Bonura potom nasadli kaţdý do svojho auta a išli kaţdý svojim smerom. Dnes sa
skutočne zdalo, ţe všetko sa vyriešilo a nebudú uţ ani najmenšie problémy. Ale nie všetko
býva také, ako sa zdá...
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XI.
Bolo to niekedy v lete roku 1930. V tom čase prišlo k niečomu, čo by sa stalo skôr či
neskôr. Ale náhoda chcela, aby sa to odohralo práve vtedy. Napriek tomu, ţe sa Alessio
zaprisahal, ţe k tomu nikdy v ţiadnom prípade nesmie dôjsť.
Jimmy býval u svojho brata Alessia uţ nejakú tú dobu. Po určitom čase, keď bol
nezamestnaný, si konečne našiel prácu. Bol rád, ţe niečo si našiel, lebo bola kríza a mať
robotu bolo skutočným poţehnaním. Aj keď Alessio nosil domov vţdy dosť peňazí, Jimmy
chcel pracovať. Nechcel byť len príveskom a chcel byť samostatný. Zamestnal sa ako natierač
výškových budov. Bola to dosť nebezpečná práca a hocikto by ju nevzal, takţe celkom slušne
to nieslo. Ale aj tak to bolo neporovnateľné s tým, čo zarábal Alessio. Ten Jimmymu povedal,
ţe taxík predal a s taxikárčením nadobro skončil. Teraz vraj pracuje v jednom bare.
Nepovedal presne, aká je náplň jeho práce, ale po dlhom Jimmyho vyzvedaní povedal názov
toho baru. Bar u Lucu. Preto si v jeden deň zobral Jimmy v práci voľno a hneď ráno sa dal
sledovať Alessia, či neklamal a skutočne pracuje v tom bare u Lucu. Keď ho videl vchádzať
doň, povedal si, ţe počká aspoň pol hodiny, či sa tam náhodou iba nezastavil. Keď to bola uţ
skoro štvrťhodina a Alessio bol stále dnu, pre Jimmyho to bol jasný dôkaz, ţe Alessio
skutočne neklamal a pracuje v podniku, ktorý spomínal. Jimmy sa s tým uspokojil a všetko uţ
nechal tak. Ţil ďalej s bratom v byte ako dovtedy. No ako čas beţal, čoraz viac mu to začalo
vŕtať hlavou a napádali ho všelijaké moţnosti čím sa jeho brat v skutočnosti ţiví, ţe ten bar je
iba zámienka, ţe ho vtedy, keď ho sledoval, moţno videl, a preto vošiel do toho baru
a podobné veci.
Jedného dňa si však povedal, ţe zistí, čo robí jeho brat v skutočnosti. Tentoraz sa ho
rozhodol sledovať nie ráno, ale v noci. V ten večer mu Alessio povedal: ,,Musím si ísť ešte
niečo vybaviť. Vrátim sa neskoro.‘‘
Som skutočne zvedavý, čo si ideš vybaviť, pomyslel si Jimmy a keď Alessio za sebou
zatvoril dvere, chvíľu počkal a vykradol sa za ním. Sledoval, ako nastupuje do auta
a odchádza preč. Hneď na to nasadol on do toho svojho. Nedávno si totiţ aj on zaobstaral
jedno staré, aj keď, samozrejme, s malým finančným Alessiovým prispením. Bola to riadna
šunka, ale Jimmy bol rád, ţe má aspoň nejaké auto. Neustále sa drţal Alessia, ale dbal na to,
aby bol v dostatočnej vzdialenosti od neho. Alessio zastal pred barom u Lucu. Vošiel dnu. Po
niekoľkých minútach vyšli von spolu s ním ďalší dvaja chlapi. Všetci mali čierne obleky.
Jeden z nich, čo vyzeral mimoriadne mocný, nasadol dozadu a ten druhý dopredu k Alessiovi.
Alessio šoféroval. Jimmy nevedel, kto sú tí muţi, lebo im nevidel do tvárí. Alessiovo auto sa
pohlo. Jimmy išiel za ním. Tentoraz uţ bol obozretnejší a drţal si ešte väčší odstup, lebo keď
tam uţ sedeli traja, skôr by si niečo všimli, akoby tam mal byť iba jeden. Takto sledoval
Alessiovo auto hodnú chvíľu, aţ kým nezastavilo neďaleko jedného nočného baru.
Zaparkované bolo tak, ţe naň nedopadalo svetlo ulice, takţe bolo dosť nenápadné. Dlho sa nič
nedialo. Jimmymu to uţ bolo čudné. Asi po štvrťhodine vyšiel z baru muţ. Jimmy mu
spočiatku nevenoval zvláštnu pozornosť. Všimol si ho aţ keď sa vybral smerom
k Alessiovmu autu. Rezko si vykročoval po chodníku a keď uţ bol vedľa auta, dvere sa
otvorili a chlap v ňom zmizol. Ešte neboli ani poriadne zatvorené dvere a auto uţ uháňalo
preč. Pneumatiky aţ zapišťali pri tomto prudkom pohybe. Jimmy im bol stále v pätách.
Zanedlho auto vyšlo von z mesta. Jimmy uţ z toho celého mal zvláštny pocit. Začal sa aj
trochu báť. Pár kilometrov za mestom Alessiovo auto odbočilo na lesnú cestu. Stále išli
lesom, aţ dorazili k jednému zrubu. Jimmy si teraz uvedomil, ţe keď sú teraz mimo mesta,
v nejakom lese, ľahko ho môţu zbadať. Bude totiţ veľmi nápadný, lebo okrem neho tu nebolo
ani ţivej duše. No nedbal na svoj vnútorný hlas, ktorý mu nahováral, aby nešiel ďalej, ţe to
môţe byť nebezpečné. Alessiovo auto zastalo pri zrube. Jimmy bol však veľmi ďaleko, aby
niečo videl a tak vystúpil z auta a pomaly sa pribliţoval k zrubu. Snaţil sa byť čo najtichší
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a opatrne sa predieral nočným lesom. Keď bol v dostatočnej vzdialenosti, na verande zrubu sa
zasvietilo svetlo. Jasne teraz videl tvár svojho brata aj tváre tých dvoch. Bol tam aj ten, čo
vyšiel z toho nočného podniku. Kľačal na zemi so zviazanými rukami aj nohami. Bolo vidno,
ţe bol riadne dobitý. Z nosa sa mu rinul prúd krvi. Do tváre mu však dobre nevidel. Videl,
ako jeho brat siahol rukou do saka a vybral z neho zbraň. Namieril kľačiacemu do zátylku
a vystrelil. Padol mŕtvy na zem. Jimmy zhíkol. Preľakol sa, ţe to mohli počuť, ale bolo to také
slabé a on bol tak ďaleko, ţe si povedal, ţe to počuť určite nemohli. Úplne ho to ohromilo. No
ohromený bol ešte viac, keď ho čosi pichlo do rebier. ,,Kto si a kto ťa poslal?‘‘ ozval sa hlas
za ním. Jimmy si uvedomil, ţe to čo ho štuchlo do rebier bola zbraň. Od strachu nemohol
preriecť ani slovo.
,,Hej, poďte sem,‘‘ zakričal ten za ním, ,,niekto tu je!‘‘
Pohľady postáv pri zrube sa upriamili smerom, kde stál Jimmy.
,,Čo je? Čo sa stalo?‘‘ spýtal sa Alessio. Jimmy si pomyslel, ţe uţ je s ním koniec. Teraz ho
zabije vlastný brat, lebo videl, ako zabil človeka. Rodina, nerodina, keď ide človeku o krk,
nepozná vlastného brata. Jimmy sa pribliţoval k osvetlenému zrubu so zbraňou na chrbte.
Keď vyšiel z tmy na svetlo, videl Alessiov prekvapený výraz. ,,Ty?! Čo ty tu robíš?‘‘
,,Ja som, no...‘‘ povedal Jimmy, no prerušil ho jeden z muţov, čo prišli s Alessiom. Obrátil
sa na Alessia: ,,Ty ho poznáš?‘‘
Alessio odpovedal: ,,Samozrejme, ţe ho poznám. Je to môj brat.‘‘
,,Čo tu, do riti, robí tvoj brat?!‘‘ povedal ten druhý.
,,To by som tieţ rád vedel,‘‘ povedal Alessio a zlostne pozrel na Jimmyho. Vtedy Jimmy
pochopil, ţe teraz bude pre neho najlepšie vyjsť s pravdou von.
,,Dobre. Poviem vám, prečo som tu. Keď som prišiel pred pol rokom do Chicaga, myslel
som si, ţe môj brat pracuje ako taxikár. On mi však povedal, ţe má taxík v oprave a neskôr,
ţe s tým úplne skončil. Aj tak však nosil domov veľa peňazí. Preto mi bolo čudné, odkiaľ ich
má, keď nikde nepracuje. Napokon som z neho dostal aspoň to, ţe pracuje v nejakom bare. Aj
tak mi to nesedelo, lebo ani tam nemohol dostávať taký plat. Nedalo mi to pokoj a tak som sa
raz, bolo to asi pred mesiacom rozhodol Alessia sledovať.‘‘
,,Ty si ma uţ predtým sledoval?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Áno, bolo to vtedy, keď som bol doma a povedal som ti, ţe nejdem do práce kvôli tomu,
ţe mi je zle. Videl som ťa, ţe vchádzaš do toho baru u Lucu, či ako sa to volá, a uţ si odtiaľ
nevyšiel. Na nejaký čas som sa s tým uspokojil, no aj tak mi to stále nešlo do hlavy. Preto
som ťa sledoval aj dnes.‘‘
,,To je všetko, čo si nám chcel povedať,‘‘ povedal ten mocný chlap.
,,Áno, všetko,‘‘ odpovedal Jimmy.
,,Hm, zaujímavý príbeh. Sledoval si brata viackrát?‘‘
,,Nie, iba v tých dvoch prípadoch o ktorých som hovoril.‘‘
,,Ale ty si bol svedkom vraţdy. Vieš čo to pre teba znamená?‘‘ povedal ten, čo ho načapal.
,,Zabijete ma?‘‘ spýtal sa prestrašene Jimmy. ,,Naozaj ma zabijú, Alessio?‘‘ povedal ešte
raz a pozrel so smrťou v očiach Jimmy.
,,Nikto tu nebude nikoho zabíjať,‘‘ zakročil rázne Alessio.
,,Nie? A čo máme robiť? Veď videl, ako sme zabili človeka,‘‘ povedal jeden z nich.
,,Tak po prvé. Ja sa zaňho zaručím, ţe nikomu nič nepovie. Doma si to ešte s ním vybavím.
A po druhé. Toho človeka som zabil ja a to je o dôvod viac, prečo nepôjde na políciu. Predsa
nepôjde udať vlastného brata. Nie je tak Jim?‘‘ pozrel Alessio naňho prísne.
,,Áno máš pravdu, Alessio,‘‘ vyjachtal Jimmy.
,,Dobre, ako chceš,‘‘ povedal jeden z chlapov, ktorým nebol nikto iný ako Riccardo Ricci,
,,ale ak niečo povie, vieš, čo ťa čaká.‘‘
,,Áno, viem,‘‘ odvetil Alessio, ,,ale to sa určite nestane.‘‘
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,,Dobre teda. Teraz musíme zahrabať telo. A uţ aj viem, kto bude kopať jamu,‘‘ povedal ten
tvrdý chlapík a pozrel zlovestne na Jimmyho. ,,Aspoň bude mať o dôvod viac mlčať. Súhlasíš
s tým Alessio?‘‘ spýtal sa. Ten prikývol. Keď bola jama vykopaná, telo uloţené a zahrabané,
chystali sa na odchod. Vysvitlo, ţe ten čo Jimmyho prichytil, tu uţ bol pred nimi a prišiel sám
vlastným autom. Teraz späť s ním išli aj tí ostatní dvaja. Na Alessiovu ţiadosť, ţe s bratom si
ešte potrebuje niečo vydiskutovať, išli v jeho aute iba on a Jimmy.
,,Ja fakt nechápem, čo ti to vošlo do hlavy sledovať ma,‘‘ začal zasypávať výčitkami
Alessio Jimmyho. ,,Uvedomuješ si vôbec, ţe dnes sme mohli skončiť obaja s guľkou v čele?
Môţeme byť obaja radi, ţe to takto skončilo.‘‘ Jimmy akoby svojho brata ani nepočúval a po
chvíli povedal: ,,Videl som, ako si zabil človeka.‘‘
,,Tak aspoň si uţ zistil, čím sa skutočne ţivím. Si uţ teraz spokojný?‘‘
,,Takţe ty kaţdý deň chodíš zabíjať ľudí?‘‘ spýtal sa zhrozene Jimmy.
,,Ale to určite nie. To uţ preháňaš. Málokedy sa to vyskytne. Robím to iba v prípadoch, keď
iná moţnosť nie je.‘‘
,,Čo je potom náplňou tvojej práce? Teraz mi to uţ hádam môţeš prezradiť. Inak ťa budem
povaţovať za nájomného vraha.‘‘
,,Spolu s ďalšími chodíme vyberať poplatky za ochranu.‘‘
,,Čiţe si výpalník.‘‘
,,Keď to tak chceš pomenovať. Okrem toho robím aj iné veci. Podľa potreby.‘‘
,,Napríklad zabíjanie ľudí.‘‘
,,Napríklad.‘‘ Jimmyho prekvapil chlad a cynizmus v Alessiovom hlase. Rozprával o týchto
veciach, ako keby boli úplne normálnou súčasťou ţivota. Začal sa svojho brata desiť. Chvíľu
bolo zasa ticho. Jimmy sa spýtal: ,,Nikdy by som nepovedal, ţe človek ako ty bude niekedy
robiť niečo také. Dobre ťa poznám a viem, ţe ty na také niečo nemáš povahu. Ako si sa
vlastne k tomu dostal?‘‘
,,Dohnali ma k tomu okolnosti. Nemal som na výber. Vlastne mohol som si vybrať. Ale
keby som si vybral ţivot toho bezúhonného občana, ktorý som ţil predtým, asi by som tu uţ
teraz nebol.‘‘
,,Keď teraz viem čo robíš, mohol by som aj ja pracovať s tebou. V tom bare u Lucu.‘‘
,,Presne toto som čakal, ţe sa ma spýtaš. No moja odpoveď je jasná: nie.‘‘
,,Ale veď keď to robíš ty, prečo by som nemohol aj ja? Vodu káţeš a víno piješ.‘‘
,,Som tvoj starší brat a som za teba zodpovedný. Nevieš si predstaviť, aká je táto práca
nebezpečná. Ľahko pri nej môţeš prísť o ţivot. Ráno si ešte budeš dávať kávičku a na obed ťa
uţ budú zoškrabovať z chodníka. Nie, toto nie je ţivot pre teba. Za nejaký čas budem mať
dostať peňazí, aby si mohol ďalej študovať.‘‘
,,A pre teba to je ţivot?!‘‘
,,Ja som nemal na výber. Ty máš ten dar rozhodnúť sa. Nepremrhaj ho. Rozhodni sa
správne.‘‘
,,Uţ som sa rozhodol.‘‘
Zvyšok cesty uţ obaja mlčali. Jimmy mu to, ţe by s ním chcel pracovať ešte pár krát
pripomenul. Alessio však bol neoblomný. Časom to nechal Jimmy tak a moţno by pri tom aj
ostalo, keby jedného krásneho večera nedostali zvláštnu návštevu. Na dvere niekto dvakrát
zabúchal. Otvoriť šiel Alessio. Uvidel tam človeka, ktorého uţ kdesi videl. Nevedel si však
vybaviť, kde to bolo. Rýchlo sa mu vyjasnilo a mysľou mu preblesla tá pumpa. Áno, presne.
To je ten chlapec z tej pumpy, čo mu vtedy zabili otca. Teraz vyzeral dosť zúboţene.
Oblečenie mal staré a ošúchané a s obuvou to bolo podobné. Ale najviac Alessia zarazili jeho
oči. Jakţiv nevidel také smutné oči. Jeho smutný výraz tváre bol podobný zbitému šteňaťu.
,,Povedali ste mi, ţe keď budem potrebovať pomoc, vaše dvere mi budú otvorené,‘‘ ozval sa
tichým hlasom.
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,,Máš pravdu. To som povedal. Tak teda poď dnu,‘‘ povedal Alessio a voviedol ho do bytu.
Keď ho usadil spýtal sa ho: ,,Ale ako si ma našiel?‘‘
Chlapec neodpovedal. Po chvíli ticha začal rozprávať: ,,Odkedy sa to na pumpe stalo a môj
otec bol zavraţdený, všetko išlo dolu vodou. Moju matku veľmi zobrala otcova smrť. Mala ho
veľmi rada. Bol skutočne dobrý manţel a otec. Nepil, nefajčil a nikdy nezdvihol ruku na ňu,
ani na nás deti. V práci drel ako kôň a často pracoval aţ do noci, aby nás uţivil. Keď otec
zomrel, matka ochorela na nervy a skončila v blázinci. A tak som ostal na všetko sám. Ja sám
som musel prevádzkovať pumpu. Viete si to predstaviť? Ale to netrvalo dlho. Čoskoro som
zistil, ţe ju budem musieť predať. Otec si narobil veľa dlhov a ak som chcel mať pokojný
spánok, ktorý som aj tak nemal, musel som ich splatiť. Navyše, peniaze som potreboval aj pre
matku na jej liečbu a lieky a aj ja sám som potreboval z niečoho ţiť. Pokúšal som sa niekde
zamestnať, no neúspešne. V týchto časoch si nájsť robotu pri ktorej neţijete z ruky do úst, je
skoro nemoţné. No mne sa nepodarilo nájsť si ani len tú. Preto bolo len otázkou času, kedy
ma vyhodia z bytu. Nestačil som platiť nájomné a tak som skončil na ulici. Takto som ţil pár
týţdňov. Ţivil som sa príleţitostnými krádeţami. Raz ma však prichytili a len zázrakom som
dostal podmienku. Musel som však zaplatiť tými pár drobnými, čo som mal a tak som prišiel
úplne o všetko. Bol som nútený dať im aj jedinú spomienku na otca. Zberateľskú mincu, ktorú
mi daroval, keď som mal desať rokov.‘‘ Pri týchto slovách sa uţ nezdrţal a vyhŕkli mu z očí
slzy. Pokračoval ďalej: ,,A tak mi nezostalo vôbec nič. Absolútne nič. Iba tieto ošúchané šaty
a topánky, ktoré mám na sebe. V tejto situácii, keď sa mi zdalo uţ všetko stratené a myslel
som aj na samovraţdu, som si spomenul na vás. Na vaše slová, ţe keď to budem potrebovať,
pomôţete mi.‘‘ Tento príbeh Alessia dojal. Tie slová sa mu zdali úprimné a nezdalo sa mu,
ţeby ten chlapec klamal. Toto všetko si vypočul aj Jimmy Lagapone, ktorý bol vo svojej izbe
a keď chlapec skončil s rozprávaním, vyšiel z nej a povedal: ,,Pomôţeme mu, nie?‘‘
,,Ty nespíš?‘‘ spýtal sa ho Alessio.
,,Nie, uţ nie. Zobudil som sa, keď som počul hlasy.‘‘
,,Toto je,‘‘ ukázal Alessio na chlapca a chcel ho predstaviť Jimmymu, no uvedomil si, ţe
ani nevie ako sa vlastne volá. ,,Veď ja vlastne ani nepoznám tvoje meno. Ako sa voláš,
chlapče?‘‘
,,Charlie Tagis,‘‘ odpovedal on.
,,Ja som Alessio Lagapone,‘‘ predstavil sa Alessio, ,,a toto je môj brat Jimmy.‘‘ Zo stola
zobral misu špagiet, syr a chlieb a podal to celé Charliemu. Ten sa do toho hltavo pustil. Bolo
na ňom vidieť, ţe uţ dlhý čas sa poriadne nenajedol. ,,Mali by sme tu mať ešte nejaké víno,‘‘
povedal Alessio a po chvíli uţ bolo víno na stole. Alessio sa s radosťou pozeral, ako mu chutí.
Keď dojedol, povedal mu: ,,Je teda rozhodnuté,‘‘ a pozrel na Jimmyho, ,,ostaneš u nás na
nejaký čas, kým sa tvoja situácia nevyrieši. Teraz sa choď okúpať a Jimmy ti dá nejaké lepšie
šaty.‘‘
,,Kúpeľ by mi teraz skutočne dobre padol,‘‘ povedal Charlie a nasledoval Jimmyho, ktorý
mu išiel ukázať kúpeľňu. Charlie sa okúpal a išiel spať. A spal a spal. Zobudil sa aţ na druhý
deň okolo piatej. Alessio aj Jimmy uţ boli doma. Práve prišli z práce.
,,Ako si sa vyspal?‘‘ spýtal sa ho Alessio.
,,Tak výborne som sa nevyspal, ani nepamätám,‘‘ povedal Charlie.
,,To ma teší. Mám na teba jednu otázku. Včera som na to zabudol, tak sa to pýtam teraz.
Máš tu v Chicagu nejakú rodinu?‘‘
,,Nie nemám. Mám staršiu sestru, ktorá však býva v Európe. Mal som aj brata, no ten
zomrel, keď bol malý. Som úplne sám.‘‘
,,Nemáš ani nejakých strýkov alebo tety?‘‘
,,Tu v Chicagu a okolí nie.‘‘
,,Hm, tak to bude malý problém. Na nejaký čas tu môţeš ostať, ale zasa nie donekonečna.‘‘
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,,Keby ste mi pomohli nájsť nejakú prácu, ja by som sa vzchopil a neobťaţoval by som
vás.‘‘
Alessio chvíľu premýšľal a potom mu skrsol v hlave nápad: ,,Uţ to mám. Mal by som pre
teba jedno miesto. Poznáš bar u Lucu?‘‘
,,Niečo mi to hovorí. O čo ide?‘‘
,,To sa dozvieš neskôr. Ale hlavné je, ţe tvoj problém je vyriešený. Určite budeme
potrebovať niekoho ako ty. Veď to ako si ma našiel. Si výborný stopár. Určite miesto pre teba
bude.‘‘
A tak bol Charlie Tagis prijatý do organizácie dona Bellara. Toto však nemohol zniesť
Jimmy, ktorý Alessiovi vyčítal, ţe Tagisa zamestnal a jeho nie. Hovoril mu, nech uţ prestane
s tými kecmi, ţe je zaňho zodpovedný, ţe je jeho starší brat a podobne. Povedal mu, ţe je uţ
dosť starý a vie sa postarať sám o seba a jeho nepotrebuje. Alessio sa nakoniec, aj keď
s nevôľou, podrobil a postaral sa aj o prijatie Jimmyho. Jimmy bol, podobne ako Charlie,
dobrý v pátraní a sledovaní, keďţe vtedy sledoval svojho brata. Charlie a Jimmy mali preto
pracovať ako informátori. Po vynikajúcom zvládnutí svojej prvej úlohy boli oficiálne prijatí
do organizácie. Na Alessiovu osobnú ţiadosť boli priradení pod jeho velenie. Chcel to preto,
aby na nich, a hlavne na Jimmyho, mohol dávať pozor a osobne dohliadať.
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XII.
Prešli asi dva roky, čo Jimmy a Charlie pracovali u Bellara. Za krátky čas mal Charlie dosť
peňazí, aby si mohol kúpiť vlastný byt. Ani Alessio s Jimmym v tomto byte dlho neostali.
Zakrátko si uţ Alessio mohol dovoliť oveľa väčší a priestrannejší byt, ktorý bol navyše bliţšie
k centru. K baru u Lucu to bola rovnaká vzdialenosť. Predal starý byt a nasťahoval sa do
nového. Veľmi si ho pochvaľoval. Bolo v ňom veľmi útulne. Aj prostredie bolo príjemné.
Dookola bolo dosť zelene. Z balkóna bol tieţ celkom pekný výhľad. Všetko bolo oveľa lepšie
ako predtým.
Keď takto raz sedel v tomto svojom novom byte a dojedal večeru, zazvonil telefón. Postavil
sa a šiel ho zdvihnúť. ,,Prosím,‘‘ povedal do telefónu preţúvajúc ešte zvyšky mäsa čo mal
v ústach.
,,To som ja, Luca,‘‘ ozvalo sa v slúchadle, ,,príď do baru. Don má pre teba nejakú prácu.‘‘
,,Dobre, hneď som tam.‘‘ Na druhej strane sa ozvalo cvaknutie. Poloţil aj Alessio. Dosť ho
prekvapilo, ţe s ním chce hovoriť sám don, lebo vţdy, keď o niečo išlo, povedal mu to rovno
Luca. Dona vídal málokedy. Išiel si zobrať do skrine čistú košeľu. Tú čo mal na sebe, mal
trochu zababranú od rajčinovej omáčky. Keď bol oblečený, zamkol za sebou dvere a vyšiel
von. Sadol do svojho auta a vyrazil. Premýšľal nad tým, ţe by si uţ mohol zaobstarať nejaké
novšie, lebo toto uţ mal dva roky. Nebolo zlé, ale malo uţ svoje roky. Zastal pred barom
a vošiel dnu. Išiel dozadu, kde ho uţ čakal don Bellaro. Spolu s ním tu bol iba Luca
Crapanzano. Alessio sa pozdravil a na donov pokyn si sadol.
,,Tak čo to pre mňa máte, don Bellaro,‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Počúvaj, Alessio,‘‘ povedal Bellaro a nahol sa k nemu, ,,mám pre teba jednu takú
delikátnu prácičku. Neviem o nikom inom, kto by to vedel urobiť lepšie ako ty. Si vynikajúci
šofér, myslím, ţe najlepší, akého máme. Máš prax s taxíkom a tak. Prejdem teda k veci. Zajtra
sa budú jazdiť preteky tu na mestskom okruhu a ja som si stavil na chlapíka, ktorý bol dodnes
jednoznačným favoritom. Trochu som mu pomáhal s kariérou. Mám rád rýchle vozy. Tento
chlapík sa mi zdal mimoriadne nadaný a perspektívny a hovoril som si, ţe investícia do neho
by sa mi mohla vrátiť. A potom mi môj mechanik Petie Sabella začne hovoriť, ţe prišiel tieţ
nejaký pretekár z Európy a má monopost s ktorým určite vyhrá. Petie sa rozumie autám, to sa
musí uznať. Ale nemohol mi to povedať skôr, ţe prišiel ten človek? Skôr ako som si stavil na
víťaza? Ale do riti, aj tak. Toto sú predsa americké preteky. Čo tu má čo hľadať nejaký
chlapík, bohvie odkiaľ. Tak sme s consigliorim premýšľali, čo urobíme. Lebo veľa našich
chlapov si stavilo podľa mňa. A určite by neboli potešení, keby prišli o svoje prachy. No
a povedz mi. Ako by som potom vyzeral. Ako starý somár. A to si predsa nemôţem dovoliť.
Tak sme teda s consigliorim premýšľali, čo by sa dalo robiť s tým európskym autom, ale tak,
aby bolo všetko v rámci fair-play. Inak by som vôbec nemal radosť z výhry. Petie povedal, ţe
pozná muţa, čo stráţi garáţe pri okruhu. Ty tam dnes pôjdeš, vezmeš auto a odvezieš ho
Petiemu. Poznáš Petieho a vieš, ţe on sa v týchto veciach vyzná. On sa na to auto pozrie
a trochu vylepší to naše. Keď to spraví, odvezieš to auto zasa späť. Je dôleţité, aby stálo na
svojom mieste, skôr ako ho niekto uvidí. A ešte niečo. Dávaj pozor, aby si s ním niekde
nenabúral, alebo aby ťa nechytili poliši, ale to ti snáď ani nemusím hovoriť.‘‘
,,Myslím, ţe som pochopil o čo tu ide. Dobre, urobím to.‘‘
,,Keď to úspešne zvládneš, dostaneš samozrejme podiel z výhry. Ale teraz uţ choď. Zájdi
ešte za Petiem a on ti vysvetlí podrobnosti.‘‘
Alessio vstal a vyšiel von z baru. Premýšľal nad tým, ţe takúto robotu musí robiť práve on,
ţe nemohli na to uprostred noci zavolať niekoho iného. Ale zároveň bol polichotený
donovými slovami, ţe on je zo všetkých najlepší a iba on to môţe urobiť najlepšie. Vošiel do
vedľajšieho dvora, kde mal svoju dielňu Petie Sabella. Bol o štyri rokov mladší od Alessia
a pre dona Bellara pracoval bezmála desať rokov. Zo začiatku robil len nejaké podradné
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práce, ale don Bellaro si skoro všimol jeho talent na autá a tak sa stal jeho mechanikom číslo
jeden. Mal na starosti všetky donove vozidlá, ktorých nebolo málo, a staral sa o ich údrţbu.
Keď bolo treba, robil aj iné veci. Teraz bol ten prípad. Keď za ním Alessio prišiel, piplal sa
práve s nejakým motorom, ktorý mal celý vyloţený na zemi.
,,Á, Alessio,‘‘ povedal Petie, ,,prišiel si preto, aby som ti povedal podrobnosti o dnešnej
akcii, je tak?‘‘
,,Petie, ty mi normálne čítaš myšlienky. Tak čo pre mňa máš?‘‘
,,Takţe, musíš zájsť na mestský závodný okruh a zobrať si odtiaľ to auto. Pracuje tam môj
známy. Volá sa John Landish. Musíš tam ale prísť zozadu. Povedz Johnovi, ţe ťa posiela
Petie Sabella a John ti uţ to auto ukáţe. Je to s ním dohodnuté.‘‘
,,Uhm. No a potom?‘‘
,,Potom ho uţ len odvezieš ku mne. Ja sa na to pozriem a trochu ho pohladím. Potom ho uţ
iba vrátiš nazad.‘‘
,,To by som mal zvládnuť.‘‘
,,No ale celé to musíš stihnúť do druhej ráno. Nesmie byť na ňom ani škrabanec a musíš sa
vyhýbať polišom. Také auto je dosť nápadné.‘‘
,,To je mi jasné. Don mi to uţ hovoril. Ešte niečo?‘‘
,,Nie, to je všetko.‘‘
,,Tak ja uţ radšej idem, aby som to stihol. Tak zatiaľ,‘‘ povedal Alessio a odišiel.
,,Drţ sa!‘‘ zakričal ešte naňho z diaľky Petie a vrátil sa k svojej pôvodnej práci. Nasadol do
svojho auta pred barom a vybral sa na tú dráhu, ako mu povedali don aj Petie. Išiel tam
zozadu, ako mu bolo povedané. Pri bráne stál akýsi chlap. Alessio vystrčil hlavu z auta
a zakričal naňho: ,,Ste John Landish?‘‘
,,Áno, som,‘‘ odpovedal on. ,,Vy budete asi od Petieho.‘‘
,,Hej, volám sa Alessio,‘‘ povedal a cez otvorené okno mu podal ruku.
,,Uţ tu na vás hodnú chvíľu čakám. Zájdeme tam vašim autom. Počkajte, otvorím bránu.‘‘
Keď to urobil, Alessio mu otvoril dvere a Landish nastúpil dnu.
,,Choďte stále rovno. Poviem vám, kedy máte zastaviť,‘‘ povedal Landish. Keď prišli
k nejakým garáţam, Landish mu ukázal, ţe to je tu a zastavili. Otvoril na jedných z nich dvere
a vošli dnu.
,,Tak to je teda ono,‘‘ povedal Alessio, pričom poznamenal, ,,vyzerá to skutočne dobre.‘‘
,,To teda je,‘‘ pritakal Landish, ,,ale musíte byť sakramentsky opatrný. Nesmie byť na ňom
ani škrabanec. A policajtom sa na míle vyhýbajte.‘‘
,,Budem. Ste dnes uţ tretí, kto mi to hovorí.‘‘
,,Asi tak o hodinu ma príde vystriedať druhý stráţnik, takţe do tej doby by ste to mali
stihnúť.‘‘
,,Fúha, tak to aby som uţ išiel.‘‘
Sadol si do toho auta a naštartoval. Bol to zvláštny pocit sedieť v takom niečom. Taký
povznášajúci.
,,To auto ide ako ţihadlo,‘‘ pripomenul Landish, ,,moţno je to najrýchlejšie auto na zemi.‘‘
,,Uvidíme,‘‘ povedal Alessio a stúpil na plyn. To auto malo neuveriteľné zrýchlenie.
Landish mal pravdu. Skutočne to bolo najrýchlejšie auto na zemi. Ale keď uţ vchádzal do
mesta, musel sa krotiť. V ţiadnom prípade nesmel vzbudiť pozornosť. Ani sa nenazdal, a bol
u Petieho. Ten uţ ho čakal so všetkým potrebným v dielni.
,,Tak tu máš tú nádheru,‘‘ povedal mu Alessio vystupujúc za auta.
,,No, to uţ je niečo,‘‘ uznanlivo prikývol Petie.
,,Mám ti ho dať do dielne?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Môţeš. Trochu ho sa mu pozriem na zúbky a málinko ho upravím.‘‘
,,Ale mal by si sa uţ do toho pustiť, keď si hovoril, ţe to musím stihnúť do druhej ráno.‘‘
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Petie preto nelenil a dal sa do práce. Za pár minút bol hotový. ,,Tak a môţeš ísť,‘‘ povedal
Petie, ,,ale teraz by si si mal švihnúť, lebo uţ to nepôjde tak rýchlo, ako keď si sem prišiel.‘‘
Alessio nasadol do auta a odfrčal preč. Keď uţ vychádzal z mesta, zazdalo sa mu, ţe videl
policajné auto. Bol však dosť ďaleko a nemohlo ho vidieť. Na okruh dorazil päť minút pred
druhou. Keď vychádzal z auta, Landish mu povedal: ,,Zvládol ste to perfektne, Alessio. A na
aute nie je ani škrabanec. To sa mi ale uľavilo. Ste skutočne dobrý vodič.‘‘
,,Mal si pravdu, John. To auto je skutočne najrýchlejšie na zemi.‘‘
,,To teda hej. Máme šťastie, ţe ste to zvládol. Tieţ som stavil na auto dona Bellara.‘‘
,,Vyzerá to tak, ţe si na neho stavil kaţdý.‘‘
,,To by som povedal, ţe stavil. Skoro kaţdý v našej štvrti.‘‘
,,Myslím, ţe ten, kto to auto bude riadiť, musí byť skutočne dobrý.‘‘
,,Určite. Ale uţ by ste radšej mali ísť, lebo za chvíľu ma bude striedať ten druhý stráţnik.
Nebolo by dobré, keby vás tu videl.‘‘
,,Tak ťa teda uţ nebudem obťaţovať. Maj sa a ďakujem za pomoc,‘‘ povedal Alessio
a nasadol do svojho auta.
,,Nemáte za čo,‘‘ povedal mu ešte John Landish a Alessio uţ bol preč. Bol skoro doma, keď
uvidel pred sebou policajné a auto a pred ním policajta ukazujúceho, aby zastavil. Tí policajti
sa tu zjavili z ničoho nič, zbadal ich na poslednú chvíľu. Do frasa, pomyslel si Alessio, museli
ma vtedy vidieť, keď som vychádzal z mesta. Ale ako mohli na mňa prísť? Treba byť pokojný
a rozváţny, moţno o nič nejde.
,,Dobrý večer,‘‘ povedal policajt, ,,vystúpte prosím von.‘‘ Alessia zalial studený pot, no
nedal na sebe nič znať. ,,O čo ide?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Nič zvláštne, iba námatková kontrola. Ukáţte prosím vodičský preukaz a papiere od auta.‘‘
Alessio vybral vodičák z vrecka kabáta a po papiere sa nahol do auta. Keď ich policajt
skontroloval, povedal: ,,Ešte mi fúknite do tohto.‘‘ Alessio fúkol a keď nič nenafúkal, policajt
mu povedal: ,,Všetko v poriadku. Môţete ísť. Šťastnú cestu.‘‘ Alessio si vzal vodičák
a papiere a sadol si auta. Bol rád, ţe to bola iba beţná kontrola. Naštartoval. Chcel byť čo
najskôr doma, lebo uţ bol riadne uťahaný. Keď prišiel domov, rýchlo sa umyl a bezvládne sa
hodil na posteľ. Okamţite zaspal.
Veľa toho však nenaspal, lebo na druhý deň boli tie preteky. Keď prišiel do baru, bol tam
iba Luca a nejaký jeho pomocník. Pozdravil sa a povedal Lucovi, nech mu niečo dobré naleje.
Luca mu nalial whisky. Alessio sa napil a spýtal sa: ,,Kde sú všetci?‘‘
,,Asi uţ išli na tie preteky. Aj ja som sa práve chystal. Ideš neskoro.‘‘
,,Potreboval som sa trochu vyspať, keď som celú noc pracoval,‘‘ odvetil Alessio.
,,Jasné.‘‘ Vtom zazvonil telefón. Luca ho zdvihol: ,,Prosím. Áno. Práve prišiel. Áno.‘‘
Odtiahol si slúchadlo od ucha a povedal: ,,To je pre teba, Alessio.‘‘
,,Prosím?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Tu je Tony,‘‘ ozvalo sa na druhej strane, ,,včera si to urobil dobre, ale teraz potrebujeme
ešte raz tvoju pomoc. Príď ihneď na dráhu. Tomu chlapíkovi, čo mal dnes vyhrať preteky,
nejaký grázel zlomil ruku. Povedal by som, ţe to určite nebude náhoda. V kaţdom prípade to
musíš odjazdiť ty, si náš najlepší jazdec, takţe by si to mal v pohode zvládnuť.
,,Ale Tony, ja...‘‘
,,Do riti, Alessio, tu ide o veľký balík peňazí a ja nemám čas pol hodiny pred pretekmi
niekoho učiť šoférovať. Dúfam, ţe mi rozumieš.‘‘
,,No dobre, Tony, ale...‘‘
,,Takţe ťa za pár minút čakám tu na okruhu.‘‘ Alessio chcel ešte niečo povedať, ale ozvalo
sa cvaknutie.
,,Nevyzeráš byť nadšený,‘‘ prehodil Luca.

58

,,To teda nie som. Tony Marinuzzi mi povedal, ţe ten donov pretekár je zranený a ja mám
nastúpiť namiesto neho. Vieš si vôbec predstaviť?‘‘
,,Fúha, tak to budeš mať ťaţké. Ale inú moţnosť asi nemáš.‘‘
,,Asi nie. Maj sa,‘‘ povedal Alessio a išiel na okruh, ako mu povedal Tony. Nebolo toho
snáď dosť? Celú noc sa sral s tým pretekárskym autom a teraz sa dozvie, ţe má dokonca
odjazdiť ten pretek. Najradšej by to odmietol, no Tony ho vôbec nepustil k slovu. Povedal si,
ţe keď bude tam, musí Tonyho v kaţdom prípade presvedčiť, ţe on to jednoducho odjazdiť
nemôţe. Keď prišiel na okruh, spýtal sa, kde môţe nájsť Tonyho. Keď ho našiel, Tony mu
povedal: ,,Ahoj, Alessio. Vedel som, ţe na chlapa ako ty je spoľahnutie.‘‘
,,Vy to teda fakt myslíte váţne,‘‘ vychrlil Alessio, ,,ja som preteky v ţivote nešiel.‘‘
,,Viem, ţe to nebude jednoduché, ale nič iné nám nezostáva. A keď to zvládneš, čaká ťa
skutočne bohatá odmena.‘‘
,,Ja si ale nepripadám, ţe to zvládnem. Ani neviem, aké sú pravidlá,‘‘ všemoţne sa vykrúcal
Alessio.
,,To je úplne jednoduché. Ide sa na päť kôl a musíš prísť do cieľa prvý, aby sme vyhrali.
Prídeš druhý a všetko je v háji. Ale myslím, ţe keď sme trochu upravili vozidlo toho
odkundesa a vylepšili to, s ktorým pôjdeš ty, všetko pôjde ako po masle. Ale inak, v tej
rýchlosti je celkom normálne, ţe do teba niekto strčí, takţe si na tých všivákov dávaj pozor.
No, veľa šťastia. Verím, ţe to zvládneš.‘‘
,,No, ja tomu zase tak úplne neverím,‘‘ neveriacky pokrútil hlavou Alessio.
,,Alessio,‘‘ povedal Tony a dal mu ruku na plece, ,,pol štvrte a všetci naši chlapi stavili na
donovho pretekára. Rozumieš, čo by to znamenalo, keby prehral? Prehral by aj don, ja a vy.
Všetka tá úcta, ktorú sme si prácne celé tie roky budovali, by bola razom preč. Ľudia do nás
vloţili dôveru a hlavne peniaze. Rozumieš, čo je v stávke?‘‘
,,Veď práve, rozumiem. Kladiete na mňa príliš veľkú zodpovednosť.‘‘
,,Len pokoj a ukáţ im kto z koho!‘‘ Alessio pochopil, ţe nemá inú moţnosť, iba nastúpiť na
tie preteky. On chcel presvedčiť Tonyho, ale stal sa úplný opak. Presvedčovacie schopnosti
Tonyho Marinuzziho boli chýrne. Ten by presvedčil aj smrť, keby si poňho prišla. Preto
nečudo, ţe bol consigliorom dona Bellara. Bol skutočne výborný vo svojom odbore.
Preteky sa mali začať uţ o pätnásť minút. Tony ukázal Alessiovi šatňu a dal mu kombinézu,
ktorú si mal obliecť. Keď tak urobil, zaviedol ho k automobilu, ktorým ma jazdiť. Sadol si
doň a vyšiel na dráhu. Bol veľmi nervózny. Pozrel na tribúny. Boli preplnené do prasknutia.
Zazrel tam aj dona Bellara so svojimi ľuďmi. Veľavravným gestom mu ukázal svoju podporu.
Alessio mu pozdrav opätoval a nasadil si prilbu. Začalo sa odpočítavanie. Päť, štyri, tri, dva,
jedna, štart! Pneumatiky monopostov zaskučali pri prudkom pohybe vpred. Alessio si hneď
na začiatku vybudoval sľubnú pozíciu. Za chvíľu uţ bol v tesnom závese za prvým. Myslel si,
ţe jeho najväčším súperom bude ten z Európy, ale ako sa neskôr dozvedel, ten skončil aţ
piaty. Ešte ani nemal za sebou prvé kolo a cítil ako z neho nervozita úplne opadla. Úplne ho
ovládla rýchlosť a túţba po víťazstve. Nemyslel na nič iné. Bolo uţ po treťom kole a on sa
stále drţal aktuálneho lídra. Premýšľal, akoby ho len mohol predbehnúť. Kolo predtým to
skúšal v jednej zákernej zákrute, no nevyšlo mu to a skoro na tento risk doplatil. Povedal si,
ţe to skúsi ešte raz. Tentoraz mu riskantný manéver vyšiel a on sa ocitol na čele. Jeho súper
sa s tým však nezmieril a neustále dobiedzal. Aţ do poslednej chvíle to bolo veľmi napínavé.
Alessio však jeho výpady ustál a došiel do cieľa ako víťaz. Bolo to však skutočne tesné. Bol
rýchlejší o menej ako sekundu ako jeho rival. O to viac ho tešilo víťazstvo. Keď preťal
cieľovú čiaru, zaplavil ho pocit neopísateľného šťastia. A keď vystupoval na stupienok pre
víťaza a dostal víťaznú trofej, ten pocit dosiahol dokonalosti. Cítil sa ako kráľ. To všetko ešte
umocňovali davy skandujúce jeho meno. Odkiaľ ma môţu poznať, pýtal sa sám seba Alessio.
Veď včera ešte nikto ani nechyroval, ţe bude pretekať. Ale nejako obzvlášť sa tým netrápil.
Bol rád, ţe nesklamal dôveru toľkých ľudí a hlavne dôveru dona Bellara. Práve on bol medzi
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prvými gratulantmi. Na jeho počesť dal vystrojiť veľkolepú oslavu ešte v ten večer. Bolo na
nej veľa známych ľudí mesta, donových priateľov a pred vchodom čakali netrpezliví
reportéri. Kaţdý chcel vedieť, kto vlastne je ten človek, ktorý sa z ničoho nič objavil a hneď
aj vyhral preteky. Stal sa skutočne úctyhodným muţom. Kaţdý ho mal za hrdinu. Vo svojej
skromnosti si tak on sám tak nepripadal a sám najlepšie vedel, ţe dnes mal neuveriteľné
šťastie. Veď pokojne mu vtedy ten riskantný manéver nemusel vyjsť alebo sa tam mohol aj
zabiť. Takéto preteky predsa jazdil prvý krát v ţivote. Na tej oslave si ho zobral na chvíľu
bokom don Bellaro: ,,Vedel som, ţe to dokáţeš. Si skutočne dobrý vodič. Na tých pretekoch
získalo veľa ľudí veľký balík peňazí. A ty na tom máš najväčšiu zásluhu. Takţe neboj sa, ţe
odmena nečaká aj teba.‘‘
,,Ďakujem pane. Je pre mňa pocta počuť takéto slová uznania od vás.‘‘
,,Ale nebuď taký skromný. Ja ťa uţ nebudem zdrţiavať. Choď sa zabaviť s priateľmi.‘‘
Alessio poslúchol svojho dona a v bujarých oslavách pokračoval aţ do rána. Na druhý deň si
o sebe skoro vo všetkých novinách mohol prečítať, ţe zo dňa na deň zaţiarila nová hviezda.
Vo všetkých tých novinách sa pýtali, kto je vlastne ten neznámy víťaz. Uţ aj predpovedali
jeho hviezdnu kariéru, ale Alessio sa nad tým všetkým len pousmial. Bol realista a vedel, ţe
to je tých jeho pätnásť minút slávy. Ţe slávnym pretekárom určite nebude, lebo to, ţe vyhral
bolo z veľkej miere o šťastí. Ale po tomto svojom úspechu sa stal nielen slávnym, ale dalo by
sa povedať, ţe aj dosť zbohatol. Získal pomerne vysokú prémiu pre víťaza a dočkal sa aj
peňazí, ktoré mu sľúbil don Bellaro. Ale aj tak to bolo nič oproti tomu, ako mu stúpol kredit
u dona Bellara.
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XIII.
V jeden večer, bolo to pár dní po tých pretekoch, nemal Alessio uţ nič na práci, sedel sám
v bare a iba tak popíjal. Pil však s mierou, takţe nebol opitý. Naraz k nemu prišiel Luca
s prosbou o malú sluţbičku: ,,Počúvaj, Alessio. Moju dcéru Nicole poznáš.‘‘
,,Áno, je to veľmi pekné dievča. Môţeš byť pyšný otec, Luca.‘‘
,,Vieš, ona mi tu občas pomáha za barom, ale nerád by som ju tu videl po nociach a tak
chodí vţdy takto večer domov. Ibaţe včera, keď išla domov, ju otravovali nejakí nespratní
chuligáni. Vieš, mali oplzlé reči a tak. To vieš, ţe sa o dievča bojím a tak som si hovoril, či by
si ju nemohol dnes odprevadiť. Si dţentlmen, ale máš tu vo štvrti rešpekt a nejakí
nevychovanci si na teba len tak nedovolia. Je to iba kúsok.‘‘
,,Ale Luca, nemaj ţiadne obavy. Niečo také je úplná samozrejmosť.‘‘
,,Alessio, ani nevieš, ako som ti vďačný. Robilo mi to starosti. Ktovie, čo sú tí týpkovia zač.
Zajtra príď na obed. Urobím ti niečo extra špeciálne. Nicole!‘‘ zavolal Luca na svoju dcéru.
Keď prišla zozadu, Luca jej povedal: ,,Tuto Alessio ťa dnes odprevadí domov, aby ťa zasa
neotravovali tí výrastkovia.‘‘
,,Ahoj,‘‘ pozdravil ju Alessio.
,,Ahoj,‘‘ odzdravila Nicole, ,,ďakujem pekne. Nebude to veľmi dlho trvať, bývam kúsok
odtiaľto. Iba sa prezlečiem a môţeme ísť.‘‘
,,Dobre,‘‘ odvetil Alessio, ,,počkám vonku.‘‘ Vyšiel von a čakal. Keď vyšla aj ona,
povedala mu: ,,Ste veľmi milý, ţe idete so mnou. Tí chuligáni boli skutočne čudní. Hrozne
som sa bála.‘‘ Vykročili smerom k jej bytu.
,,Ale to je v poriadku,‘‘ uistil ju Alessio, ,,odvediem vás domov a potom sa s Ricom o tých
nespratníkov postaráme. Hm?‘‘
,,Vy tieţ pracujete pre pána Bellara, ţe? Je to sympatický pán. Vţdy je s ním veľa zábavy.‘‘
,,To áno. Občas pre neho niečo urobím, podľa potreby, ale väčšinou sa pritom veľmi
nesmejem.‘‘
,,A čo vlastne tak normálne robíte?‘‘
,,No, ja väčšinou dona iba vozím. Niekedy ma ale dosť prekvapuje. Napríklad teraz odo
mňa chcel, aby som jazdil tie preteky.‘‘
,,Ale išiel ste skutočne výborne. Tieţ som sa pozerala.‘‘
,,No, ja by som skôr povedal, ţe som mal len veľké šťastie.‘‘
,,Prečo toľko skromnosti? Myslím, ţe musíte byť predsa len dobrý vodič, aby ste porazil
profesionála.‘‘
,,Viete, predtým som jazdil nejakú dobu s taxíkom, takţe nejaké skúsenosti som mal. Ale
s pretekárskym autom som jazdil prvýkrát deň pred pretekmi.‘‘
,,Tak vidíte, máte talent!‘‘
,,Hm, moţno na tom niečo bude. Ale aj tak viem, ţe zo mňa slávny jazdec určite nebude.
Bola to len krátka epizóda v mojom ţivote, ktorá je uţ uzavretá.‘‘ Práve vchádzali do tmavej
neosvetlenej uličky, keď sa ozvali hlasy: ,,Hej, čo nám to tu ide za párik?‘‘
,,To sú oni!‘‘ skríkla Nicole.
,,Čo sa deje?‘‘ zakričal druhý chuligán, ,,včera si išla sama a dnes uţ máš nápadníka.‘‘
,,Myslím, ţe by bolo najlepšie, keby ste šli svojou vlastnou cestou a nerobili zbytočné
problémy, chlapci,‘‘ povedal Alessio ako chlap na správnom mieste.
,,Myslím, ţe jediný, kto tu bude mať problémy, si ty, kamarát,‘‘ nedal sa ten grázel.
,,Byť vami, vykašľal by som sa na to, mohlo by sa vám niečo stať,‘‘ povedal úplne pokojne
Alessio.
Tí chuligáni, boli traja, uţ neváhali a vrhli sa na Alessia. Obratne sa vyhol ich úderom a sám
im zasadil zdrvujúce rany. S dvoma si ľahko poradil a keď ten tretí videl, čo sa stalo s jeho
kamarátmi, utekal preč. Zdalo sa, ţe uţ bude pokoj, ale ten všivák si so sebou priviedol
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ďalších piatich jemu podobných. Troch síce zvládol, ale toto bola presila nad jeho sily. Dvom
dokonca videl v rukách nôţ. Keď sa tie indivíduá pribliţovali k nemu a k Nicole, rozhodol sa,
ţe musí siahnuť k poslednému moţnému riešeniu. Vytiahol zbraň. Vystrelil do vzduchu
a potom dvakrát popod nohy tých grázlov. To uţ ich odradilo a nadobro odišli.
,,Keby ste nebol so mnou, dopadla by som asi veľmi zle,‘‘ vďačne povedala Nicole. ,,Ale
nečakala som, ţe muţ ako vy bude so sebou nosiť zbraň.‘‘
,,Mám ju na ochranu pred takými, akých sme dnes stretli. Je nebezpečné chodiť po nociach
neozbrojený. Všade sa potuluje veľa indivíduí. A môţeš mi hovoriť Alessio, Nicole.‘‘
,,Hrozne som sa bála, Alessio. Ukáţ nie je ti nič?‘‘
,,Nie je to nič váţne.‘‘
,,Poď, uţ sme skoro doma, tam sa na to pozriem. Bývam sama, hneď vedľa otca. Matka od
nás odišla chvíľu potom, čo som sa narodila. Pracujete tieţ s Ricom? Je hrozne zábavný.‘‘
,,S Ricom sme jedna ruka. A zábavný to teda on je. Niekedy si hovorím, ţe sa mal stať
radšej hercom.‘‘
,,Niekedy sa ale chová dosť čudne. Aţ z neho ide strach. Neviem, ako je moţné, ţe naraz sa
tak môţe zmeniť. Asi toho musel v ţivote dosť zaţiť.‘‘
,,To áno. Myslím, ţe na to, koľko má rokov, má toho za sebou skutočne veľa. Vyrástol na
ulici a všetko čo má, si sám tvrdo vydrel. Moţno sa niekedy chová k cudzím ľuďom trochu
ako surovec. Za veľa vďačí donovi Bellarovi. Ktovie, čo by s ním bolo, keby sa ho tak trochu
neujal.‘‘
,,Aj môjmu otcovi don Bellaro veľa pomohol. A ku mne sa chová skoro ako vlastný starý
otec.‘‘
,,Áno, don Bellaro je dobrý človek.‘‘
,,Tak a uţ sme tu,‘‘ povedala Nicole a otvorila dvere svojho bytu. ,,Tak toto je moje
kráľovstvo. Poď dnu a posaď sa. Pozriem sa ti na to zranenie.‘‘
,,Celkom pekné kráľovstvo,‘‘ uznanlivo povedal Alessio a rozhliadol sa po byte. Nebol síce
veľký, ale útulný a vkusne upravený. Hneď na prvý pohľad bolo vidno, ţe to tu má na starosti
ţenská ruka. Sadol si na gauč a čakal. Keď sa Nicole vrátila z kúpeľne s nejakými obväzmi,
spýtala sa Alessia: ,,Tak, kde ťa to bolí?‘‘
,,Trochu som si poranil ruku, ale s tým si sa nemusela obťaţovať.‘‘ Keď skončila s rukou,
videla ţe má rozťatú peru. Keď ho ošetrovala, obaja pocítili jeden k druhému niečo zvláštne
a na pár sekúnd sa na seba zadívali. Nicole však toto ticho rýchlo prerušila a povedala: ,,Tak
vidíš, nebolo to nič hrozné. Šťastie, ţe to dopadlo takto.‘‘
,,To je pravda, oni dopadli o niečo horšie.‘‘ Chytil ju za ruku a povedal: ,,Ďakujem.‘‘ Ona
sa trochu začervenala, jemne pustila jeho ruku zo svojej a povedala: ,,Ale čo mi máš ty za čo
ďakovať, veď dnes si ma zachránil.‘‘
,,Ďakujem ti, ţe sa o mňa tak staráš.‘‘
,,Hm, dáš si niečo na pitie, Alessio?‘‘ spýtala sa Nicole a odišla do kuchyne, aby skryla
svoje mierne rozpaky. Ale tie boli skutočne len mierne.
,,No, napil by som sa. Nebolo by trochu whisky?‘‘
,,Určite.‘‘
To vyzerá na zaujímavý večer, pomyslel si Alessio. Zatiaľ Nicole doniesla fľašu whisky
a poháre. Alessio sa napil a aj ona si trochu upila.
,,Máš rád swing?‘‘ spýtala sa.
,,No jasné, mám rád swing.‘‘
,,Mám gramofón. Pustím niečo.‘‘ Podišla ku gramofónu a zapla ho. Miestnosťou sa začali
ozývať pohodové, uchu lahodiace skladby. Ako stvorené na takýto večer. Sadla si na gauč
oproti Alessiovi, zasa si upila whisky a spýtala sa ho: ,,Sú Bellarovi zlí muţi na kaţdého zlí?‘‘
,,Zlí muţi robia po večeroch roztomilým dievčatám škaredé veci a nebavia sa s nimi pri
tom.‘‘
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,,Niektorí moţno áno.‘‘
,,Ale iba niektorí.‘‘
,,Takţe ty nie si Bellarov zlý muţ.‘‘
,,Iba niekedy.‘‘ Nicole ho chytila za ruku a naklonila sa k nemu.
,,Si veľmi dobrý zlý muţ.‘‘
,,Niekedy som aj veľmi zlý dobrý muţ,‘‘ povedal Alessio a obaja skončili v horúcom
bozku, ktorý prerástol do mocného objatia. Alessio láskyplne zasypával Nicole horúcimi
bozkami. Ani nevedeli ako a skončili v posteli. Na Nicole bolo spočiatku badať mierny ostych
a zo začiatku sa trochu odťahovala. No postupne sa aj ona oddala vášni, ktorá spaľovala celé
jej telo. Milovanie s Nicole bolo pre Alessia niečo úţasné. Bola ako anjel. Mal síce pred ňou
veľa iných ,,vzťahov na jednu noc‘‘, ale toto bolo iné. Keď skončili a ona zaspala ako dieťa,
jemne odkryl prikrývku a sledoval jej krásne tvarované ladné telo, jej úţasné krivky. Bola
nádherná, keď spala. Krásne bujné čierne vlasy jej cudne zakrývali prsia. Aj jej tvár bola
nádherná, taká súmerná. Mala jemne olivovú hebkú pleť. Keď sa jej dotýkal, cítil jemnú
triašku. To sa mu ešte nikdy nestalo, keď bol so ţenou. Nicole poznal z videnia. Vedel, ţe je
Lucovou jedinou dcérou. Celý ten čas si nevšimol, okolo akého pokladu to skoro kaţdý deň
chodí. Bol zahľadený do seba a oči mal zatvorené pred toľkou krásou. Bol rád, ţe sa mu
otvorili práve dnes. Cítil, ţe musí ochraňovať to neţné stvorenie, čo leţalo vedľa neho.
Uvedomil si, ţe ak by chcel stráviť s niekým zvyšok ţivota, bolo by to práve s ňou. Na chvíľu
zaspal aj on, no nie nadlho. Zobudili ho nesmelé ranné lúče, ktoré pozvoľna prenikali cez
záves. Vstal, obliekol sa a pobozkal Nicole na čelo. Urobil to najjemnejšie, ako sa dalo, len
aby nezobudil to krásne stvorenie. Po špičkách vyšiel z bytu a tíško za sebou zavrel dvere.
Rozhodol sa, ţe hneď teraz pôjde do baru a povie o tom včerajšku. Teda nie úplne o všetkom,
ale o tých grázloch, čo ich prepadli. Keď prišiel do baru, práve tam sedel don Bellaro.
Rozhodol sa, ţe to povie rovno jemu. Povedal mu, ţe banda nespratníkov sa usídlila v jeho
štvrti, ktorí robia bordel a prepadávajú slušných ľudí. Dona Bellara to poriadne naštvalo.
,,Čoţe? V mojej štvrti? Ako sa mohli opováţiť! Keď ešte navyše prepadnú ţenskú, ktorá sa
nemôţe brániť! Nestalo sa Nicole nič?‘‘
,,Nie, pane, tá je v poriadku. Postaral som sa o ňu.‘‘
,,To je dobre. Prečo si mi, Luca, nič nepovedal?‘‘ povedal Bellaro a pozrel na svojho
caporegima. ,,Takéto veci treba riešiť hneď v zárodku. Nestrpím, aby nejakí zasraní výtrţníci
prepadávali ľudí v mojej štvrti. Čo by si mohol kaţdý myslieť. Platí Bellarovi ochranu a on
vôbec nič nerobí. Nie, nie, musíme s tou špinou zatočiť a naloţiť im, čo sa do nich vojde.‘‘
,,Ja sa o to s Alessiom rád postarám,‘‘ povedal Rico, ktorý bol tieţ v miestnosti. ,,Čo si to
kurva tí sráči o sebe do prdele myslia? Ţe je to tu nejaký zasraný lunapark alebo čo?
Vlastnoručne tým hovädám rozstrieľam prdel na sračky.‘‘
,,Ale pokoj, Rico, pokoj,‘‘ povedal pokojne don Bellaro, ,,nikto nebude nikoho zabíjať.
Rozumieš? Nechcem, aby ste ich zabili. Chcem, aby ste im dali ponaučenie. Aby ste im
zlomili všetky kosti v tele a nechali ich leţať na chodníku v kaluţi vlastnej krvi. Aby do
konca ţivota museli tie svine jazdiť na vozíčku a slintali si na košeľu!‘‘ Bolo zreteľne vidno,
ako sa donova dovtedy pokojná tvár mení na masku zúrivosti. Úplne očervenela od návalu
krvi. Na čele mu navreli veľké ţily. No on ešte pokračoval. ,,Aby sa malé deti smiali ich
zošívaným ksichtom. Aby jednoducho kaţdý do konca ich ţivota videl, čo sa stane, keď
niekto robí v mojej štvrti bordel!‘‘
,,To znie zaujímavo,‘‘ povedal Alessio.
,,No, no, to vôbec nie je zlý nápad,‘‘ pridal sa Rico.
,,Ale aj tak,‘‘ povedal Bellaro a potiahol si z cigary, ,,nie je to vaša starosť. Na také veci tu
predsa máme Bobbyho Čističa. Neviem, ako mohla uniknúť jeho pozornosti taká vec, ale
stalo sa.‘‘
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,,Ja ho o veci môţem upovedomiť,‘‘ ponúkol sa Alessio. ,,Videl som ich a mohol by som
tým Bobbymu pomôcť.‘‘
,,Dobre, ak chceš. Nedbám,‘‘ povedal don Bellaro, ,,choď teda za ním a povedz mu čo je vo
veci.‘‘
Alessio sa preto vybral za Bobbym. Bobby býval na okraji štvrti. Patril mu celý jeden
nájomný dom. V jednom byte býval a ostatné prenajímal. Býval na najvyššom poschodí.
Alessio zazvonil a po chvíli sa vo dverách objavil svalnatý stredne vysoký chlap v tielku.
Musel uţ mať po štyridsiatke. Jeho drsné črty tváre sa pri úsmeve zdali zvláštne priateľské.
,,Á, koho to tu máme?‘‘ privítal chlap svojho hosťa.
,,Zdravím ťa Bobby,‘‘ povedal Alessio.
,,Tak poď dnu, nestoj von,‘‘ riekol Bobby a Alessio vošiel do bytu. Bol tu dosť neporiadok,
ale nebolo to aţ také zlé.
,,Čo ťa ku mne privádza?‘‘ spýtal sa Bobby.
,,Idem od dona Bellara.‘‘
,,Aha, takţe bude treba asi niečo spraviť, hádam správne?‘‘
,,Máš pravdu. Vyskytol sa taký menší problém s bandou akýchsi chuligánov čo prepadávajú
ľudí. Sám som to na vlastnej koţi okúsil, keď som odprevádzal Lucovu dcéru domov, keď ma
o to poţiadal.‘‘
,,Hm, dalo sa čakať, ţe sa také niečo vyskytne, lebo uţ dlhší čas bol pokoj. A ja som bol bez
práce,‘‘ zasmial sa Bobby.
,,Tak vidíš, teraz budeš mať opäť čo robiť.‘‘
,,Čo vieme o tých grázloch?‘‘
,,Sú to výrastkovia vo veku okolo pätnásť aţ tridsať rokov. Do tvárí som im veľmi nevidel,
lebo bola dosť tma, ale asi takých dvoch by som spoznal. Keď som na nich narazil ja, bolo ich
spolu osem, ale pokojne ich môţe byť aj viac.‘‘
,,Boli ozbrojení?‘‘
,,Niektorí mali noţe a bejzbalky, ale inak nič. Keď som vytiahol zbraň a párkrát vystrelil do
zeme, vzali nohy na plecia.‘‘
,,Myslím, ţe tento problém by sme mali bez problémov vyriešiť.‘‘
,,Dobre. Ja uţ teda pôjdem. Keby si niečo potreboval, som kedykoľvek k dispozícii.‘‘
,,Jasné.‘‘
,,Tak sa maj,‘‘ povedal Alessio a odišiel. Bobby premýšľal, ako je moţné ţe takáto banda
mohla uniknúť jeho pozornosti. Dopil kávu a obliekol sa. Rozhodol sa, ţe obehne svojich
spoľahlivých informátorov. Keďţe uţ dlhšie sa nič nedialo, čo by bolo hodné pozornosti,
dlhšie ani s nimi nebol v kontakte. Najskôr zašiel za Fredom Hillarym, ktorý býval na
Madison Street blízko rieky a bol štamgastom v bare na rovnakej ulici. Bol to tučný nízky
chlap, ktorý čoraz viac prepadal alkoholu. Ale ešte stále mu to dobre pálilo. Keď Bobby
vošiel do baru, videl, ţe Fred sedí ako obyčajne pri pulte. Vyzeral pomerne triezvy a to mu
vyhovovalo. Zašiel za ním a hlasno ho pozdravil: ,,Á, nazdar, ty starý bastard!‘‘ Zavolal
barmana a povedal mu: ,,Dvakrát whisky tuto pre pána na môj účet.‘‘
,,Čo ťa ku mne privádza?‘‘ spýtal sa Fred. Ani som ťa nespoznal, ako si zarástol. Ale vidím,
ţe je to stále ten starý dobrý Čistič.‘‘
,,Vieš, potreboval by som nejakú informáciu,‘‘ povedal Bobby a pripil si s Fredom.
,,Takto si za mnou neprišiel, ani nepamätám. O čo ide?‘‘
,,V našej štvrti sa zasa po dlhom čase usadil gang chuligánov, ktorý otravuje ţivot slušným
ľuďom. Mali dokonca nejaké nekalé úmysly s dcérou Lucu Crapanzana a nebyť jedného
môjho známeho, ktorý ju bol odprevadiť domov, neviem čo by jej urobili. Potreboval by som
vedieť, kde sa schádzajú.‘‘
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,,Myslím, ţe uţ som o nich počul. Ak sa nemýlim, tí o ktorých hovoríš, by mali mať svoje
hlavné hniezdo pod mostom Lake Street Bridge. Počul som dokonca, ţe berú drogy a aj
s nimi aj kupčia.‘‘
,,Ďakujem ti Fred. Na teba je vţdy spoľahnutie. Veľmi si mi pomohol. Ešte jednu tu pre
pána,‘‘ zavolal Bobby ešte raz na barmana. Zaplatil a odišiel. Pôvodne chcel ísť ešte za
jedným svojim informátorom, ale teraz uţ videl, ţe ani nebude treba. Rozhodol sa, ţe jedným
zdrvujúcim úderom zničí tu háveď. Obvolal všetkých muţov, ktorým velil, a nebolo ich málo,
a kaţdému iba stručne povedal, kde má prísť. Keď prišli všetci na dohodnuté miesto, Bobby
im všetkým povedal: ,,Dlhší čas bol v našej štvrti pokoj. Aţ to bolo podozrivé. No teraz si
zasa začali dovoľovať nejakí chuligáni a my ich musíme naučiť móresom. Mali by sme tu byť
dvadsiati. Je tak?‘‘ Spočítal všetkých muţov a zistil, ţe sa nemýlil. ,,Tá pliaga má svoju
liaheň pod mostom Lake Street Bridge. Dvanásti pôjdete so mnou pod ten most a zmlátime
tam tých chuligánov, ţe ich vlastná mať nespozná. Zvyšní ôsmy pôjdu s Alessiom
Lagaponem na miesto blízko baru Lucu Crapanzana. Tam sa schádzajú tieţ, ale v menšom
mnoţstve. Zoberte si so sebou bejzbalky a boxery, ale pre istotu aj nejaké búchačky. Človek
nikdy nevie. Je to všetkým jasné?‘‘ Keď bola odpoveď kladná, zavolal Alessiovi a ten tieţ
súhlasil. Akcia bola dohodnutá na jedenástu hodinu večer. Obe skupiny mali začať v rovnaký
čas. Alessio išiel sám tou temnou uličkou ako vtedy s Nicole. Zasa počul známe hlasy: ,,Tak
ty nemáš dosť, čo? Minule ti nestačilo? Ale teraz sme sa na teba pripravili.‘‘
,,Áno? Nehovorte,‘‘ povedal úplne pokojne Alessio, ,,som zvedavý, kto sa pripravil lepšie.‘‘
Z tmy vtedy vyšli jeho ôsmy muţi. Bolo ticho. ,,Hej! Tak kde ste!‘‘ zakričal Alessio.
Namiesto odpovede zazneli výstrely. Jeden z jeho muţov padol mŕtvy na zem a ďalší bol
zranený. ,,Kurvy jedny. Oni sú ozbrojení! Našite to do nich!‘‘ zreval Alessio. Začala sa
ohlušujúca prestrelka. Trvalo to asi tri minúty. Postrieľali všetkých tých zasranov, ale prišli
pritom ešte o jedného muţa a ďalší dvaja boli zranení. Aj sám Alessio to dostal. Jedna guľka
mu riadne škrabla líce a mohol byť rád, ţe nešla o dva centimetre ďalej. Podobné to bolo so
skupinou Bobbyho Čističa. Oni na tom boli ešte horšie, lebo jeden z tých chuligánov mal
samopal. Rýchlo bol však zneškodnený. Zneškodnení boli aj ostatní po dlhej
pätnásťminútovej prestrelke. Bobby Čistič bol však ťaţko zranený a len zázrakom to preţil.
Doktor Massa mal v tú noc plné ruky práce. Doviezli k nemu celkovo šiestich chlapov.
Všetkých z toho dostal. Najviac sa natrápil s Bobbym, no aj o neho sa postaral.
Alessio aj Bobby si túto bleskovú akciu predstavovali trochu inak. Chceli iba trochu
napraviť fasádu tým nespratníkom. No teraz z toho bola hotová masakra. Neďaleko Lucovho
baru bolo nájdených desať a pod mostom Lake Street Bridge aţ devätnásť rozstrieľaných
obetí. Bolo to vo všetkých novinách a ešte dlho potom to rezonovalo v mysliach občanov
Chicaga. Do vyšetrovania bola nasadená celá pechota policajtov. No bez najmenšieho
úspechu. Nikto nič nevidel, čo aj bola pravda, lebo bola tma, ale hlavne nikto nič nepočul.
Toto sa ţiadnemu vyšetrovateľovi nechcelo vôbec veriť, lebo celkove sa vo všetkých telách
našlo 63 guliek! Taký rámus ľudia museli počuť, lebo všade naokolo sú obytné štvrte. A zo
zúčastnených nepreţil nikto, kto by mohol vypovedať. Navyše, Alessio aj Bobby sa postarali
aby telá ich mŕtvych z miesta činu zmizli. A tak bolo vyšetrovanie uzavreté ako mnohokrát
predtým a aj potom pre nedostatok dôkazov. Verejná mienka sa ani veľmi nebúrila, keď ani
po dlhom čase nebol tento čin objasnený, lebo o týchto zavraţdených bolo známe, ţe sú to
narkomani a ako aj neskôr vyplynulo z policajnej správy, prepadávali ľudí.
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XIV.
Bolo to skutočne drsné. Navyše, neskôr vysvitlo, ţe otec jedného z tých výrastkov bol
poslanec v mestskom zastupiteľstve. So synom si neboli veľmi blízki potom, čo zišiel na zlé
chodníčky. Ale takáto udalosť človeka zmení. Začal zúriť. Najhoršie ale bolo, ţe to bol
Bonurov spojenec. Bez pomoci mafie by sa hore nikdy nedostal. Pán poslanec čoskoro prišiel
na to, kto bol za tým masakrom. Bolo to verejným tajomstvom. Škrípal zubami, ţe polícia
nerobila v tejto veci nič. Začal ju preto mobilizovať. Bellaro uţ dávno vedel, ţe neplatí ten
,,pakt o neútočení‘‘ z pohrebu Cira Baroneho. Bonura na neho s prepáčením zvysoka sral.
Bolo len otázkou času, kedy vypukne otvorená vojna. A tak mal teraz Bellarov klan proti sebe
políciu aj Bonuru dokopy. Spojili sa proti nemu a spolupracovali spolu. Obidve strany z toho
mali prospech. Polícia si mohla urobiť plus za boj proti zločinu a zároveň inkasovať slušné
úplatky od Bonuru za to, ţe ho nechá na pokoji. A Bonura sa mohol za pomoci polície zbaviť
svojho najväčšieho nepriateľa. Celé tie dva roky pokoja sa Bonura pripravoval na nič
netušiaceho Bellara. Teda on niečo tušil. A zúril, ţe chce s ním Bonura vybabrať. Nevedel
ešte ako, ale vedel, ţe čoskoro sa to stane. Alessio na tom v období po tej masakre nebol tieţ
najlepšie. Začalo sa mu zdať, ţe ţivot nemá zmysel. Ţe by si mal uţiť čo najrýchlejšie a čo
najviac. Pokiaľ to ide, keď je to také jednoduché prísť o krk. Moţno preto začali s Ricom,
najlepším Alessiovým priateľom, tak piť. Jeho ţivot sa zmenil na súvislý sled vráţd, zločinu
a chľastania. Skoro úplne citovo otupel. Keby nebolo jedného rozhovoru s Tonym
Marinuzzim, ktovie ako by to s ním dopadlo. Bolo to zvláštne. Vţdy bol k nemu odmeraný,
odkedy prišiel do Rodiny, ale naraz za ním prišiel a chcel mu pomôcť. Alessio sa uţ chystal
domov, keď vyšiel z baru Tony a spýtal sa ho: ,,Mohol by si ma hodiť domov, Alessio?‘‘
,,Ale jasné, Tony,‘‘ povedal Alessio. Mal to po ceste, takţe bol rád, ţe sa nemusí nikde
zdrţiavať.
,,Tak čo, ako ide ţivot?‘‘ spýtal sa Tony.
,,No, hej. Celkom to ujde,‘‘ odvetil Alessio a naštartoval.
,,Počul som, ţe s Ricom dosť flámujete. Začínate byť prehlásení po celom meste.‘‘
,,Asi hej. A vedel by si o niečom lepšom, čo mám s prachmi robiť?‘‘
,,Keď nechceš skončiť ako troska, mal by si si nájsť nejaký, prepáč za výraz, zmysel
ţivota.‘‘
,,Zmysel ţivota. Ty ma chceš poučovať o zmysle ţivota?‘‘
,,Uţ som videl pár dobrých chlapov, ktorí nedokázali ustáť problémy a skončili dosť zle.
Minimálne ťa odrovná niekto kvôli peniazom. Ale moţno iba zblbneš a aţ ti dôjdu peniaze,
zmiznú všetci tvoji kamaráti a pekné ţeny. Ani don nemá záujem, aby pre neho robili
alkoholici s trasľavými rukami. Takí mu iba pridávajú problémy. Nakoniec ťa zabije tvoj
najlepší priateľ a ani nemrkne okom‘‘
,,A čo mám podľa teba teda robiť?‘‘
,,Vzchop sa! Skús investovať peniaze do nejakého kšeftu. Mohol by som ti dať typ. Prestaň
sa stýkať s Ricom. Zájdi si niekedy v nedeľu na dostihy. Skús niekedy vziať nejakú ţenu do
divadla. Je veľa vecí, ktoré sa dajú podniknúť.‘‘
,,Koho by som si ako mal zobrať? Slušné ţeny nestoja o vrahov.‘‘
,,Policajti sú snáď vrahovia, keď dohliadajú na zákony spoločnosti a zastrelia niekoho, kto
ich porušuje? Ty dohliadaš na zákony NAŠEJ VECI. Je to to isté. Iba stojíme na opačnej
strane. Ty nie si vrah, Alessio. Pamätaj si – nikdy nezaťahuj obchod do rodiny. To spôsobí iba
problémy.‘‘
,,No a kde mám takú ţenu vziať?‘‘
,,Myslel som, ţe máš niečo s Lucovou dcérou Nicole. Je to skvelá ţena.‘‘
,,Nechcem ublíţiť niekomu takému, ako je Nicole.‘‘
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,,Počúvaj Alessio,‘‘ povedal po chvíli Tony. ,,Z Kanady nám príde veľká zásielka alkoholu.
Sú to štyri nákladné autá toho najlepšieho pitia. Naši priatelia navigovaní Achillem zastavia
neďaleko od hranice na jednej starej farme a my potrebujeme ten tovar dostať sem do mesta.
Posielam tam štyri nákladiaky. Najskôr pôjdu prvé dva a asi o hodinu ďalšie dva, aby
nevzbudili pozornosť. S jedným z nich pôjde Riccardo. Od teba chcem, aby si išiel s nimi
a dohliadol, aby všetko prebehlo hladko.‘‘
,,A kedy sa to má uskutočniť?‘‘
,,Zajtra večer. Rico ťa bude čakať v našom sklade v meste.‘‘ Za chvíľu uţ boli pred Tonyho
domom. ,,Premýšľaj o tom, čo som ti hovoril,‘‘ povedal Tony, keď vychádzal z auta. Alessio
prikývol a odišiel. Na druhý deň prišiel Alessio do skladu. Rico uţ sedel v aute. Vonku totiţ
riadne lialo a bola dosť zima.
,,Ahoj Alessio,‘‘ privítal ho Rico, ,,Tony ti uţ asi niečo hovoril. Pôjdeme na farmu za
mestom pre štyri nákladiaky vynikajúceho chľastu. Potrebujeme, aby nás bolo viac, keby sa
niečo pokašľalo, ale myslím, ţe všetko pôjde ako po masle. Ty vlastne nebudeš musieť skoro
nič robiť. Iba pôjdeme tam, chlapi naloţia nákladiaky a pôjdeme naspäť. Tieţ nás tam bude
čakať Achille. Dúfam, ţe všetko nevychľastá, neţ tam prídeme,‘‘ zasmial sa Rico. ,,Šoférovať
budem ja. Policajti sú podplatení. Nemusíme mať ţiadne starosti.‘‘
,,Vyzerá to, ţe som mohol doma pokojne spať a nič by sa nestalo.‘‘
,,Predsa by som ťa nenechal spať, keď ja musím byť hore!‘‘ Obaja sa zasmiali a vyrazili na
tú farmu za mestom.
,,To je paráda,‘‘ poznamenal Rico, keď uţ boli skoro na mieste. Perfektný pokoj, príroda,
ţiadny stres. Takú prácu by sme mali robiť častejšie.‘‘
,,Ale radšej vo dne.‘‘
,,Radšej by si bol s tou Lucovou dcérou Nicole, čo?‘‘ povedal uštipačným tónom Rico
a zachechtal sa. ,,No, to by bola nočná šichta.‘‘
,,Nechaj si to, prosím ťa,‘‘ odvetil Alessio podráţdene, ,,čo ty o tom môţeš, vedieť.‘‘
,,To čo všetci,‘‘ neprestal Rico, ,,veď to vie aj Luca, ţe mu chodíš za dcérou. A povedal by
som, ţe mu to ani veľmi nevadí. Veď si jej zachránil panenstvo a potom si ju oň hneď
pripravil, čo? Haha.‘‘
,,Sklapni, Rico,‘‘ povedal, Alessio tónom, ţeby bol teraz Ricovi schopný dať aj jednu medzi
oči. ,,Nevedel som, ţe si bol pritom.‘‘
,,No tak, Alessio, robím si srandu,‘‘ povedal uţ miernejšie Rico. ,,Je to dobrá ţena, hodíte sa
k sebe.‘‘
,,To práve neviem. Nejako si neviem predstaviť, ţe by som prišiel domov a povedal by som:
Predstav si to, Nicole. Dnes sme mali v práci strašnú drinu. Musel som zabiť desať ľudí.‘‘
,,O takých veciach sa doma vôbec nesmieš baviť. Ţena to spozná, čo si zač. Ale keď ťa má
rada, vydrţí to. Keď sa doma nebudeš chovať ako to zviera, čo opisujú v novinách, keď na ňu
budeš milý a budeš sa starať o rodinu, bude také veci ignorovať.‘‘
,,A tebe sa zdá normálne celý ţivot skrývať pred vlastnou ţenou, čo si vlastne zač?‘‘
,,Do riti,‘‘ povedal Rico. Boli uţ totiţ na mieste.
,,Čo sa deje?‘‘
,,Achille tu mal byť, ale nikde ho nevidím.‘‘
,,Nejako to tu začína smrdieť.‘‘
,,Zober si dvoch muţov a choďte sa pozrieť, čo sa deje.‘‘
,,Hm, vďaka za dôveru.‘‘
,,Zober si túto brokovnicu, nech tam nejdeš iba tak naľahko.‘‘ Alessio vystúpil z auta.
Vystúpili aj ostatní zo zvyšných troch áut. ,,Lenny, Carlo!‘‘ zakričal Alessio, ,,pôjdete so
mnou. Pozrieme sa dozadu. Niečo sa tu deje.‘‘ Obaja prikývli a nasledovali ho. Prišli aţ
dozadu k nejakej búde. Stál pri nej nákladiak. Ďalší horel neďaleko neho. Na zemi leţali
muţi, ktorí mali ísť s Achillem. Nejavili známky ţivota. Vtom sa ozvali výstrely. Alessio aj
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s tými dvoma paľbu opätovali. Z druhej búdy vybehli ďalší muţi a spustili paľbu. Lenny to
dostal. Alessiovi a Carlovi sa však s ťaţkosťami, ale predsa, podarilo útočníkov zlikvidovať.
Utekali rýchlo k nákladiakom, kde stál Rico. Horeli aj tie. Dvaja muţi, ktorí boli s Ricom,
boli mŕtvi. Bolo vidno, ţe aj tu sa strhla prestrelka.
,,Je to všetko v riti. Všetci sú mŕtvi,‘‘ povedal Alessio.
,,Čoţe?‘‘ neveriacky krútil hlavou Rico.
,,Posádka áut. Sú tam vzadu. Zabili ich. Vidím, ţe aj vy ste mali čo robiť,‘‘ povedal Alessio
hľadiac na mŕtvoly Ricových muţov.
,,Hej, napadli nás. Prišli sme o dvoch ľudí.‘‘
,,Lennyho zabili tieţ.‘‘
,,A čo Achille? Videl si Achilleho? Je tieţ mŕtvy?‘‘
,,Neviem, nevidel som ho tam. Ale bola tam nejaká zavretá stodola. Moţno sa schoval
tam.‘‘
,,Musíme sa pre neho vrátiť. Nemôţeme ho tam nechať.‘‘
,,Dobre. Ideme späť.‘‘
,,Pri tej stodole som videl nejakú tyč. Dvere môţeme vypáčiť pomocou nej,‘‘ povedal Carlo.
,,Dobre, tak poďme,‘‘ povedal Alessio Ricovi, ,,poď s nami aj ty Carlo. Pomôţeš nám.‘‘
,,Chlapi,‘‘ povedal Rico zvyšným muţom pri autách. ,,Vy tu zatiaľ stráţte autá a zabite
kaţdého, kto sa priblíţi na sto metrov. Okrem nás, samozrejme.‘‘ A tak sa všetci traja, Rico,
Alessio a Carlo, vydali k tej stodole.
,,Pozrite, tu je tá tyč,‘‘ povedal Carlo, keď boli pri stodole. ,,Kryte ma.‘‘ Vzal tyč a vypáčil
dvere. Našťastie, krytie nebolo nutné, lebo dnu nik nebol. Prehľadali stodolu. Na jej
najvyššom poschodí leţal Achille.
,,Achille, do riti, čo to zase s tebou urobili!‘‘ vykríkol Rico, keď videl leţať na zemi
krvácajúceho Achilleho. ,,Zasa som bol v zlú dobu na zlom mieste,‘‘ povedal on potichu.
,,Môţeš sa hýbať, Achille?‘‘ spýtal sa Rico.
,,Nie, ani veľmi nie.‘‘
,,Dobre. Vydrţ, s Carlom ideme po auto a odvezieme ťa k doktorovi. Z toho sa dostaneš,
Achille. Alessio, počkaj tu s ním. Za chvíľu sme späť.‘‘ Keď odišli, Alessio povedal
Achillemu: ,,To bude, dobré, Achille. Uţ sme preţili aj horšie veci, no nie?‘‘
,,Jasné.‘‘
,,Počuješ? Rico uţ ide,‘‘ povedal Alessio, keď počul zvuk prichádzajúcich áut.
,,Tak ale nákladiak neznie.‘‘ Alessio sa pozrel z okna. ,,Máš pravdu,‘‘ povedal keď videl
prichádzajúce policajné autá. Spustila sa prestrelka medzi nimi a Ricom a jeho muţmi. Videl
ako padajú mŕtvi ďalší jeho ľudia.
,,Čo sa deje?‘‘ spýtal sa prestrašene Achille.
,,Je tu polícia.‘‘
,,Kurva, uţ len to nám chýbalo.‘‘ Výstrely prestali. Bolo počuť kroky po starých drevených
schodoch, ktoré strašne vŕzgali. Alessio sa pripravil na najhoršie. Namieril zbraň na schody,
odhodlaný vystreliť na kohokoľvek kto sa tam objaví. Objavila sa tam tmavá postava. Skoro
stlačil kohútik, ale spoznal v tej postave Rica.
,,Uţ som sa zľakol, ţe vás dostali,‘‘ vydýchol si Alessio.
,,Takmer to aj bola pravda,‘‘ povedal Rico. ,,Za tým určite musí byť Bonura.‘‘ Vzdychol si
a povedal: ,,Paneboţe, táto noc je za všetky prachy.‘‘
,,Vyzerá to, ţe sa nás definitívne chcú zbaviť.‘‘
,,Lenţe to nebude tak jednoduché. Achille, nie je ti nič?‘‘
,,Pozri sa na mňa a vidíš sám,‘‘ povedal Achille.
,,Poď, zoberieme ťa dole,‘‘ povedal Alessio a obaja vzali Achilleho na plecia. Naloţili ho
dozadu na nákladiak. Leţal tam uţ Carlo.
,,Čo? Aj Carlo je zranený?‘‘ spýtal sa Alessio.
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,,Ako vidíš,‘‘ odvetil Rico, ,,musíme ich oboch zobrať urýchlene k doktorovi. Sadni si ku
nim a daj na nich pozor. Tam vzadu je samopal, keby niečo.‘‘ Alessio teda vyšiel k nim
a obidve autá, čo zostali vyrazili rýchlo preč z toho miesta. Išli najrýchlejšie ako sa dalo a za
chvíľu uţ boli pred domom starého dobrého doktora Massu.
,,Dobrý večer, doktor Massa,‘‘ pozdravil sa Rico, keď mu doktor otvoril.
,,Preboha, to ste vy Rico,‘‘ neskrýval prekvapenie doktor, ,,čo chcete tak neskoro v noci?‘‘
,,Ospravedlňujeme sa, ale máme tu dva váţne prípady a súrne potrebujeme vašu pomoc.‘‘
,,Dobre. Kde ich máte?‘‘ Priniesli dnu Carla aj Achilleho. Alessio a Rico sa pozdravili
a nechali doktora pracovať.
,,Ešte ţe je po všetkom,‘‘ s úľavou povedal Rico, ,,mohli sme tam všetci traja zgegnúť. Aţ
chytím toho skurvysyna, čo nás podrazil, urvem mu hlavu, strčím je do zveráka a budem sa
ňou veľmi dlho hrať.‘‘
,,Vyzerá to, ţe nám nejako veľa ľudí ide po krku.‘‘
,,To teda vyzerá.‘‘ Obaja nasadli do nákladiaka a išli ho odviezť späť do skladu. Keď boli
tam, Rico povedal Alessiovi: ,,Neviem ako ty, ale ja si pôjdem dať poriadneho panáka. Keď
sa don dozvie čo sa stalo, bude to pekný prúser. Toto znamená skutočnú vojnu. A to nie je
dobré.‘‘
,,To určite nie je.‘‘
,,Dobre, tak dobrú noc.‘‘
,,Tebe tieţ.‘‘
,,To, čo sa stalo včera, uţ prekročilo všetky medze,‘‘ nahnevane povedal don Bellaro, keď
sa dozvedel o včerajšej nevydarenej akcii. ,,Prišli sme o osem muţov, celý náklad a Achille
a Carlo sa ešte dnes nepostavia na nohy. Toto je vojna a my sme vo veľmi prekérnej situácii.
Najhoršie je, ţe v tom Bonura nejde sám. Uţ získal na svoju stranu prokurátora, ktorý proti
nám zhromaţďuje dôkazy. A tieţ má dobré vzťahy s poslancom, ktorého syn bol zavraţdený
vtedy pri tej masakre. A ten na nás štve políciu. A všetci teraz ťahajú za jeden povraz proti
nám.‘‘
,,Zatiaľ ale proti nám nič nemajú,‘‘ povedal Alessio. Spolu s ním boli teraz v miestnosti
Merino, Crapanzano a Rico. Bolo preňho zvláštne, ţe tu nie je aj consigliore Marinuzzi. Hneď
na to aj dostal odpoveď od dona.
,,Ale majú. Včera mal prokurátor šťastný deň. Včera nás zradil môj consigliore a vzal si so
sebou všetky naše účtovné knihy.‘‘
,,Čoţe? Tony?‘‘ neskrýval prekvapenie Alessio, ,,ten predsa... Tak to teda on prezradil
miesto toho prekladišťa.‘‘
,,Nie, to si nemyslím. Tony nechce mať ruky od našej krvi. Vyzerá to ale, ţe doţivotie pre
mňa uţ mu nie je proti srsti. Tie účtovné knihy poskytnú prokurátorovi nespočetne veľa
dôkazov na proces proti nám. Ale sú mu na nič bez Tonyho. Musíme ho odstrániť.‘‘
V miestnosti zavládlo hrobové ticho. Nikto nevedel, čo má povedať. Tak don pokračoval:
,,Tonyho poznám uţ viac neţ dvadsať rokov. Všetko čo mám, som získal spoločne s ním. Ale
Tony porušil omertu. Neviem prečo to urobil, ale určite k tomu mal dôvod. Teraz ale tieţ my
máme dôvod ho odstrániť a získať tie knihy späť. Inak ideme sedieť a to na pekne dlho.‘‘
,,A neexistuje nejaká iná moţnosť?‘‘ spýtal sa Luca.
,,Myslím, ţe neexistuje a ty to dobre vieš Luca. Povedal by som, ţe dnes máme tieţ
poslednú šancu niečo podniknúť, skôr neţ Tonyho niekam upracú.‘‘
,,Kde presne teraz Tony je?‘‘ spýtal sa Mike Merino.
,,To ja neviem, ale naši informátori by to vedieť mali. Charlie Tagis a tvoj brat, Alessio,
majú kontakty na polícii a na súde. Treba sa ich spýtať. Potom treba nájsť Tonyho. Za ţiadnu
cenu ho však nesmiete zabiť skôr, ako vám povie kde sú tie knihy.‘‘
,,A kto to má urobiť?‘‘ spýtal sa Rico.
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,,Pre istotu pôjdete viacerí v dvoch autách. V jednom pôjdeš ty Mike. Zoberieš si ešte
ďalších dvoch muţov. V druhom pôjdu Alessio, Rico a s nimi ešte niekto. Tony bude mať
určite ochranu. Musíte sa ich zbaviť. Keď sa dozviete, kde sú tie knihy, zastreľte ho.‘‘
,,Dobre don Bellaro. Urobíme, ako poviete,‘‘ povedal Alessio a vstal. ,,Idem za Jimmym
a spýtam sa ho.‘‘ Keď odišiel, Bellaro ostatným povedal: ,,Pamätajte si. Toto musíte dokázať.
Inak to bude náš koniec.‘‘ Alessio išiel za bratom ako povedal. Za tie tri roky, čo pracoval pre
klan dona Bellara sa vypracoval na skutočného odborníka vo svojom odbore. Takého špióna
mohla Bellarovi pokojne závidieť aj CIA. O nič horšie na tom nebol ani Charlie Tagis. Aj keď
sa v práci takmer nevídali, boli skoro ako bratia. Alessio sa teraz nesklamal v jednom, ani
druhom a dozvedel sa, kde skrývajú Tonyho Marinuzziho. V jednej nenápadnej budove blízko
Lake Street Bridge, toho istého mosta, kde sa vtedy stal ten masaker, ibaţe na jeho druhom
konci. Alessio sa ponáhľal oznámiť túto správu do Lucovho baru, kde uţ všetci netrpezlivo
čakali. Nasadli do dvoch áut podľa donových pokynov a ponáhľali sa k tomu domu. Práve
keď tam prichádzali, Tony vychádzal z domu a nastupoval do auta. Pri bliţšom pohľade bolo
vidieť, ţe to auto je pancierované.
,,Kam ho to berú?‘‘ čudoval sa Rico.
,,To neviem,‘‘ povedal Alessio, ,,budeme ho sledovať a uvidíme.‘‘ Tak sa ho v dostatočnej
vzdialenosti drţali Merinovo aj Alessiovo auto. Sledovali ho aţ za mesto. Potom videli, ţe
smeruje na letisko. Obe autá sa ho snaţili zblokovať, no neúspešne. Navyše tak na seba
upútali pozornosť a auto s Tonym uháňalo preč. Keď dorazili na letisko, akoby sa pod ním
zľahla zem. Všetci šiesti vystúpili z áut. ,,Nikde po ňom nie je ani stopy,‘‘ povedal Mike
Merino, ,,ale niekde tu musí byť. Najlepšie urobíme, ak sa rozdelíme. Tak máme väčšiu
šancu.‘‘ Rozdelili sa teda a rozbehli sa po celom letisku. Nikto ho však nemohol nájsť.
Alessio sa vybral sám k jednému hangáru. Išiel aţ na jeho koniec, keď uvidel to pancierované
auto a pri ňom nejakých ostro vyzerajúcich chlapíkov. Stál tam aj Tony. Alessio spustil
paľbu. Tých chlapov sa ľahko zbavil, no musel dávať pozor, aby náhodou netrafil Tonyho.
Keď uţ ostali sami, Alessio mierac Tonymu na hlavu, mu povedal: ,,Posiela ma don. Asi vieš
prečo.‘‘
,,Viem, ja, ja viem,‘‘ povedal trasľavým hlasom Tony cítiac, ţe smrť sa blíţi.
,,Nikdy by ma nenapadlo, ţe sa stane niečo ako toto. Prečo si to preboha urobil?‘‘
,,Ja uţ som takto ďalej nemohol. V poslednej dobe zomrelo príliš veľa ľudí a ja na to
nemám ţalúdok. Pripadá mi, ţe skôr, keď sme s donom začínali, veci fungovali nejako inak.
Moţno som sa zmenil ja, moţno sa zmenil don, moţno som na to uţ príliš starý, ale toto je
vojna a ja v nej uţ ďalej nechcem bojovať. Mám dieťa a chcel by som uţ konečne trochu
pokoja.‘‘
,,To by ale išlo aj nejako inak, nie? Nemusel si nás podraziť.‘‘
,,Oni za mnou prišli a ja som to vzdal. Majú moju ţenu a dcéru a ak im nedám tie knihy,
zabijú ich. Skôr by som to asi riešil násilím. Dostal by si ich z toho ty, alebo Rico a Achille,
ale ja som uţ nechcel riskovať. Nechcem o nich prísť, Alessio, to by som nepreţil. Povedali
mi, ţe keď urobím, čo chcú, pustia ich a skryjú nás do Európy, kde nám zariadia nový ţivot.‘‘
,,Polícia. Polícia ťa vydiera a chce pozabíjať tvoju rodinu.‘‘
,,Od tej doby, čo bol zabitý ten poslancov syn, tak v tom idú policajti spoločne s Bonurom.
Ten poslanec sa dostal na svoje miesto vďaka mafii a teraz od nej nemá veľmi ďaleko.
Bonura sa mal postarať, aby som spieval a polícia potom mala zlikvidovať dona. Obidve
strany by sa tak zbavili svojho najväčšieho nepriateľa.‘‘
,,Obávam sa ale, ţe situácia sa trochu zmenila. Kde sú tie knihy, Tony.‘‘
,,Ja ich nemám.‘‘
,,Čoţe,‘‘ zhrozil sa Alessio, ,,ty si im uţ ich dal?‘‘
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,,Nie, nie, to nie. Poviem ti kde sú, keď sa postaráš o moju ţenu a dcérku. Mali sme sa
stretnúť tu na letisku. Niekde ich tu musia drţať. Pokojne ma potom zastreľ, ale postaraj sa
aby boli v bezpečí.‘‘
,,Dobre,‘‘ povedal Alessio po dlhšom uvaţovaní, ,,ale potom mi dáš tie knihy. Prepáč, ale
musím sa poistiť, keby si náhodou kecal,‘‘ povedal Alessio a zobral putá, ktoré mal pri sebe
ten mŕtvy ochrankár. Jedno dal na ţelezný stĺp a druhé dal Tonymu. Za Tonyho ţenou
a dcérou ani nemusel ďaleko chodiť. Boli v budove hneď vedľa. Ale bol tu menší problém.
Stráţili ich dvaja ozbrojení muţi. Preto vystrelil do vzduchu, aby ich vylákal a von ich uţ
pohodlne zneškodnil. Potom vošiel dnu. Tonyho ţena ho spoznala: ,,Ó, vy ste nás prišiel
zachrániť. Som vám tak vďačná! Kde je Tony?‘‘
,,Je tu vedľa. Počkajte tu, privediem ho.‘‘ Vrátil sa po Tonyho a zaviedol ho k jeho rodine.
,,Julia!‘‘ zvolal, keď uvidel svoju ţenu.
,,Tony!‘‘ povedala aj ona a beţala mu naproti.
,,Oci!‘‘ vykríkla od radosti aj jeho malá dcérka Rita a vrhla sa mu do náručia. Takto boli
všetci traja pripútaní k sebe hodnú chvíľu. Alessio si povedal, ţe si od toho všetkého bude
drţať odstup, ţe sa zachová ako profesionál, ale toto ho dostalo.
,,Paneboţe, tak som sa bála,‘‘ hovorila so slzami šťastia v očiach Tonyho ţena, ,,vďaka
Bohu, ţe si v poriadku.‘‘ Po chvíli sa Tony uvoľnil z toho tuhého objatia a obrátil sa
k Alessiovi: ,,Sľúbili mi, ţe mi dajú letenky do Európy, keď im dám tie knihy. Tie letenky by
tu niekde mali byť.‘‘ Alessio sa rozhliadol a napadlo ho, ţe by ich mohli mať tí zabití
stráţcovia. Vytiahol ich im z vrecka a podal Tonymu. Ten povedal: ,,Ďakujem. Len sa
rozlúčim s Juliou a s Ritou a môţeme sa postarať o ...‘‘
,,Tony,‘‘ prerušila ho Julia, ,,ty nepoletíš s nami?‘‘
,,Nejde to Julia. Máme tu s Alessiom jeden pomerne závaţný obchod o ktorý sa musíme
postarať. Však, Alessio.‘‘
,,Tony, iba mi povedz kde sú tie knihy a odíď s nimi.‘‘
,,Alessio,‘‘ povedal s dojatím Tony, ,,ale ako to vysvetlíš donovi?‘‘ Alessio chvíľu
premýšľal a potom povedal Tonymu: ,,Máš nejaký ostrý predmet?‘‘
,,Hm, áno mám. Taký malý uzatvárací noţík. Spomienka na otca. Ale na čo ho chceš?‘‘
,,Neboj sa. Nič ti s ním nespravím. Len mi ho daj.‘‘ Tony mu teda s nevôľou dal ten nôţ.
Alessio išiel k jednému z tých dvoch mŕtvych ochrankárov. Narezal mu tepnu na krku
a povedal Tonymu: ,,Poď sem rýchlo a potri si tou krvou hruď.‘‘
,,Ale prečo?‘‘ nechápal Tony.
,,Poď sem a urob to!‘‘ Tony si teda potrel hruď tou krvou. Alessio mu vysvetlil prečo tak
urobil: ,,Vieš Tony, nie som tu sám. Spolu so mnou sú tu aj Mike Merino, Rico, Achille
a ďalší traja muţi. Keď sme prišli na letisko, stratil si sa nám z dohľadu a my sme sa rozdelili.
Máš šťastie, ţe som ťa našiel ja. Keby to bol niekto iný, uţ by si bol mŕtvy. Ale aj tak budú
chcieť vidieť tvoju mŕtvolu. Preto si tu ľahneš a budeš sa tváriť, ţe si mŕtvy. Nesmieš sa ani
pohnúť. Ja vystrelím z lupary a pôjdem po nich. Keď uvidia tvoje mŕtve telo, odídu a ja
s nimi. Potom môţete všetci traja odísť.‘‘
,,Toto ti nikdy nezabudnem,‘‘ povedal Tony. ,,Tu je kľúč od bezpečnostnej schránky v
LaSalle Bank. Tie knihy sú tam. Stačí si ich vyzdvihnúť. A Alessio, ďakujem ti za všetko, čo
si pre mňa urobil. Som tvojim dlţníkom. A povedz donovi, ţe ma mrzí ako sa to končí.‘‘
,,Pre dona si mŕtvy. Ak zistí, ţe nie si, tak to zďaleka neskončilo. Teraz si ľahni na zem. Ty
Julia,‘‘ povedal Alessio hľadiac na Tonyho ţenu, ,,sa aj s dcérou teraz niekde skryješ. Nikto
ťa v ţiadnom prípade nesmie nájsť. Keď si budeš istá, ţe budeme preč, môţeš vyjsť von
a môţete odletieť.‘‘ Objal ju a podal ruku na rozlúčku Tonymu.
,,Dovidenia, Alessio,‘‘ povedala Julia, ,,nikdy ti nezabudnem ako si nám pomohol. Boh ti
ţehnaj.‘‘
,,Dovidenia, ujo Alessio,‘‘ povedala aj malá Rita a Alessio ju vzal na ruky.
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,,Tak beţte uţ,‘‘ povedal im Alessio, ,,keď začujete výstrel, neľakajte sa. To bude iba
akoţe.‘‘
Keď odišli, Tony ešte Alessiovi povedal: ,,A nezabudni na to, čo som ti vtedy v aute
povedal.‘‘
,,Nezabudnem,‘‘ povedal Alessio a vystrelil. Vystrelil však iba do vzduchu. Bola to však aj
tak ohlušujúca rana. Strely z lupary uţ totiţ také bývajú. Vyšiel von a išiel hľadať ostatných.
Ostatní, ktorí počuli tú silnú ranu, mu uţ išli naproti.
,,Tak čo. Našiel si ho?‘‘ spýtal sa Mike.
,,Tony nám uţ problémy robiť nebude,‘‘ povedal Alessio a zaviedol ich do budovy, kde
leţal zakrvavený Tony.
,,Dobrá práca Alessio,‘‘ pochválil ho Rico, ,,ale vieš kde sú tie knihy?‘‘
,,Sú v LeSalle Bank. A uţ by sme tam aj mali ísť, lebo onedlho tu bude polícia.‘‘
Poslúchli ho a išli k autám. Alessio sa skutočne nemýlil, lebo keď vchádzali do mesta, práve
odtiaľ vychádzalo päť policajných áut a niet pochýb, ţe smerovali na letisko. Mikeovo
a Alessiovo auto mali namierené rovno do LeSalle Bank. Tie knihy boli skutočne tam, ako
hovoril Tony. Keď uţ bolo po všetkom a Alessio si zmorený sadal doma do svojho kresla,
začal o všetkom premýšľať. Nakoniec ťa zabije tvoj najlepší priateľ – to mu hovoril Tony.
A teraz to mal byť on, Alessio, kto mal zabiť priateľa. Lenţe to neurobil. Nerob druhým to, čo
nechceš, aby bolo robené tebe. Alessio nechcel aby ho Rico raz odrovnal. Aj keď dnes mu dal
na to o dôvod viac. Jednoducho povedané – dnes si zavaril na pekný prúser. Dúfal, ţe Rico ho
má aspoň tak rád ako on Tonyho.
Všetci Alessiovi našťastie uverili, ţe Tony Marinuzzi je mŕtvy. Aj keď bolo potom čudné,
ţe telo zmizlo. Ale bolo päť svedkov, ktorí videli Tonyho leţať v klauţi krvi a to stačilo.
A tak sa konal Tonyho pohreb bez Tonyho. Mafiáni majú vo zvyku svojim dôleţitým
osobnostiam usporadúvať veľkolepé okázalé pohreby, v priebehu ktorých zabúdajú na
nevybavené účty, ktoré medzi sebou majú, alebo v prípade mŕtvych mali. O mŕtvych len
v dobrom. To je zásada kaţdého gangstera. Aspoň na pohrebe. A tak sa stalo, ţe na pohrebe
nebol iba Bellaro a jeho ľudia, ale aj Bonura a ďalší gangsteri a kaţdý mal nad hrobom dlhú
reč o svojom nešťastne zosnulom najlepšom kamarátovi Tonym. Bonura si dokonca
s Bellarom so slzami v očiach vzlykali na pleciach, ţe to skoro ani nevyzeralo, ţe si ešte včera
šli tvrdo po krku. A zajtra zasa pôjdu. Tony mal asi niekde v Európe ťaţké mrazenie v chrbte.
Dá sa povedať, ţe všetko dopadlo dobre. Ešte si musel Alessio niečo vymyslieť o Tonyho
rodine, lebo Bellaro chcel samozrejme úbohú vdovu po svojom kamarátovi zabezpečiť aţ do
konca ţivota.
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XV.
Ubehlo niekoľko týţdňov od pohrebu Tonyho Marinuzziho, keď si Luca zavolal Alessia do
baru s tým, ţe má pre neho jednu veľmi dôleţitú prácu. Alessio teda samozrejme prišiel
a Luca mu povedal: ,,Alessio, zdá sa, ţe problémom ešte nie je koniec. Ten prokurátor, čo
dostal Tonyho skoro proti nám, zhromaţďuje ďalšie dôkazy. Vraj má aj svedkov. Vyzerá to,
ţe poslanec, čo ste mu zabili syna náramne baţí po pomste. A prokurátor je jeho dobrý
kamarát a keď mu nepristrihneme včas krídelká, môţeme byť v dosť ošemetnej situácii.‘‘
,,To nevyzerá veľmi dobre,‘‘ poznamenal Alessio.
,,Navyše ten chlap vôbec nikomu nedôveruje. Všetky dôkazy proti nám má v trezore vo
svojej vlastnej vile. Achille a Rico so svojimi muţmi sa práve teraz starajú o tých svedkov.
Na tebe je získať tie dôkazy.‘‘
,,A ako sa k ním mám dostať?‘‘ spýtal sa Alessio a dopil svoj pohár vína. Luca mu dolial
a pokračoval: ,,Dnes máme skvelú príleţitosť. Pán prokurátor sa rozhodol ísť do divadla a tak
nikto nebude doma. Teda nikto okrem ochranky jeho domu. Ale aj tak bude jeho pracovňa
prázdna. Jeho vila stojí v milionárskej štvrti.‘‘ Zobral mapu a ukázal na nej presné miesto, kde
prokurátor býva. ,,Zober si tú mapu so sebou,‘‘ povedal Luca, ,,pán prokurátor nie je asi
ţiadny chudák. Ako sa dostaneš dnu, je uţ tvoja vec. Ale očakávaj, ţe okolo vily budú
hliadkovať stráţe. Je ich tam najmenej päť. Nechceme zbytočne prelievať krv a tak ti
poradím, ţe by si tam mal ísť v prestrojení za inštalatéra.‘‘ Podal Alessiovi inštalatérske
oblečenie a náradie a hovoril ďalej: ,,Dnu by malo byť všetko pokojné. Vila bude prázdna.
Pracovňu má prokurátor na prvom poschodí a v stene by mal byť zabudovaný trezor. Na to
budeš mať so sebou Bruna Loniho. To je chlapík, ktorý dokáţe otvoriť kaţdý trezor
v Amerike. Aj on sa bude vydávať za inštalatéra. Keď získate všetky dôkazy, rýchlo zmiznite.
Skôr, ako sa prokurátor vráti domov.‘‘
,,Dobre, Luca. A kde nájdem toho Loniho?‘‘
,,Býva pár blokov odtiaľ pri štadióne. Dohodli sme sa s ním, ţe ťa bude čakať pri vstupe na
štadión. Nemusím ti hovoriť, ţe na tejto akcii nám veľmi záleţí. Takţe zlomte väz. A keby sa
vám ten prokurátor náhodou priplietol do cesty, čo je ale málo pravdepodobné, za ţiadnu cenu
ho nesmiete zabiť. Iba by nám to narobilo problémy.‘‘
,,Vidím, ţe na tejto akcii nám záleţí asi tak ako na tej s Tonym.‘‘
,,Máš pravdu. Je od nej nemenej dôleţitá a preto ju neradno podceniť.‘‘ Alessio dopil svoj
pohár vína a obliekol si inštalatérsku rovnošatu. Zobral si aj brašnu s náradím a išiel po toho
Loniho. Keď sa blíţil k štadiónu, uţ z diaľky videl kohosi stáť pri bráne. Keď podišiel bliţšie,
videl, ţe to je on.
Bol to stredne vysoký útly chlap s hlavou plnou kučeravých vlasov. Tvár mal príjemného
vzhľadu s jemnými črtami. Bol tieţ oblečený v inštalatérskom oblečení. Bol to Sicílčan ako sa
patrí a človek by ani nepovedal, ţe je aţ druhej generácie narodenej v Amerike. Uţ jeho dedo
totiţ prišiel do Ameriky a tu si vzal za manţelku ţenu tieţ pochádzajúcu z ostrova. Podobne
to bolo aj z jeho deťmi a tak bola sicílska krv dobre zachovaná. Bruno, ako aj jeho predkovia
sa špecializovali na otváranie trezorov. Dalo sa z toho slušne vyţiť. Bruno Loni mal však
jednu zvláštnosť, ţe keď o niečom hovoril, mohlo to byť čokoľvek, vţdy tam vsúval nejaké
latinské frázy. Nevedno prečo to robil, ani kedy sa to naučil, ale uţ sa to stalo pre neho
charakteristické. Málokto síce vedel, čo pod tou frázou myslí, ale nikto sa ho na to nepýtal,
aby nevyzeral hlúpejší ako on. Teraz si nastúpil k Alessiovi a pozdravil: ,,Zdravím vás pane,
môţeme vyraziť.‘‘
,,Skvelé, tak ideme,‘‘ povedal Alessio a vyrazili. ,,Takţe ty vieš otvoriť všetky sejfy
v Amerike.‘‘
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,,No, skoro kaţdý. Pane, to uţ môj dedo pracoval v tomto odbore. U nás sa to in continuo8
dedí. Aj keď samozrejme sejfy sa menia a človek sa musí veľa učiť, aby šiel s dobou.
Niektoré dnešné sejfy sú celkom tvrdý oriešok.‘‘
,,Hovor mi Alessio.‘‘
,,Dobre, ja som Bruno.‘‘
,,Ako dlho uţ vlastne robíš pre dona Bellara, Bruno? Ja uţ pre neho robím najmenej štyri
roky a ešte som sa s tebou nestretol.‘‘
,,No to vieš. Pre dona Bellara robím ex tempore8 ak niečo potrebuje. Uţ to bude takých šesť,
sedem rokov.‘‘
,,Zvláštne a za tú dobu som nepočul o nikom kto otvára sejfy. Veď ty by si sa pokojne
mohol ţiviť tým, ţe si kaţdý deň otvoríš sejf nejakej banky?‘‘
,,Ale to nie je také jednoduché, ako si myslíš. Aj keď pre dona Bellara pracujem len
príleţitostne, stojí to za to. Peniaze od neho mi vrchovato stačia. Kto si neváţi to čo má,
a stále chce viac, ľahko môţe prísť o všetko. Inter nos9. S donom máme takú dohodu, ţe ja
nebudem robiť nič na vlastnú päsť, ţiadne banky a tak a on mi na oplátku bude kráľovsky
platiť. Zatiaľ všetko dodrţal, takţe nemám v pláne robiť niečo, čo je mimo neho. A ty? Čo
robíš ty?‘‘
,,Ja pracujem u dona také štyri roky a väčšinou je náplňou mojej práce vyberanie poplatkov
za ochranu. Aspoň tomu tak kedysi bolo. Teraz mi don dáva na prácu samé kuriózne veci.
Ako napríklad teraz. Mám sa vlámať do domu prokurátora a odniesť nejaké dokumenty.‘‘
,,Tak to preto máme mať obaja tie inštalatérske rovnošaty. Aby sme nevzbudili pozornosť.
Aţ teraz mi to zaplo. Vieš, mne totiţ nikto ţiadne podrobnosti nepovedal. Bolo mi iba
povedané, ţe mám prácu a ja som vedel, ţe zasa treba niečo otvoriť. Nič viac.‘‘
,,Tak teda, poviem ti čo presne budeme robiť, Bruno. Keď prídeme tam, povieme stráţam,
ţe sme boli zavolaný ku kotlu, ţe s ním niečo nie je v poriadku. Oni by nás mali vpustiť dnu
a tam by to uţ malo ísť hladko. Ľahké nie?‘‘
,,Áno. Ale čo ak to nevyjde? Teraz by si mal povedať, ţe máš aj nejaký plán B, nie?‘‘
,,Mal by som, ale nepoviem, lebo ţiadny nemám. Toto stopercentne vyjde.‘‘
,,Keď to vravíš.‘‘
,,No, za chvíľu budeme tam. Tak sa priprav. A pamätaj si, hovoriť budem iba ja.‘‘
Zastali asi sto metrov pred prokurátorovou vilou a išli k nej pešo. Zazvonili a prišiel im
otvoriť tvrdo vyzerajúci namakaný chlapík. ,,Čo chcete?‘‘ spýtal sa bezočivým tónom
a premeral si ich od hlavy po päty.
,,Prišli sme opraviť kotol,‘‘ povedal vľúdne Alessio.
,,Ale my nemáme pokazený kotol,‘‘ odvrkol chlap.
,,Volala nám nejaká ţena, ţe máme prísť,‘‘ povedal Alessio.
,,Aha, tak to bola asi Sarah,‘‘ povedal ten chlap a nedôverčivo otvoril bránku. ,,Tak poďte.
Ale teraz večer chodia opravári opravovať kotly?‘‘
,,Dozvedeli sme sa, ţe ide o takú chybu, ktorú treba opraviť ihneď, lebo inak bude celý
kotol v háji. Takţe sme museli prísť okamţite. Verte mi, ani nám sa teraz takto na noc nechce
babrať s nejakým kotlom, ale čo uţ máme robiť. Taká je naša práca a s tým uţ nanarobíme
nič.‘‘ Alessio hovoril tak presvedčivo, ţe ten stráţca ho bez výhrad voviedol rovno do domu.
,,Ale budem pri vás dohliadať na vašu prácu,‘‘ povedal, ,,nehnevajte sa, ale v dnešnej dobe uţ
človek nemôţe veriť nikomu.‘‘ A tak ich zaviedol k tomu kotlu. Keď prechádzali záhradou aţ
k domu, videli, ţe ho zvonku stráţi okolo desať ozbrojených muţov. S tými by sme si veru
neporadili, pomyslel si Alessio. Keď boli pri tom kotle, Alessio povedal Brunovi: ,,Otvor
uzáver, ja sa zatiaľ pozriem na trubky privádzajúce plyn.‘‘ Bruno sa naňho nechápavo pozrel,
ale počúvol ho a predstieral, ţe čosi robí okolo uzáveru. Alessio zobral najväčší kľúč aký tam
mal v brašne a išiel k trubkám ako vravel. Ochrankár sa naňho pozrel čo ide robiť a vzápätí sa
pozrel na Bruna. Alessio vyuţil túto skutočne iba sekundovú ochrankárovu nepozornosť

74

a ovalil ho po hlave ako najsilnejšie vedel. Z jeho pľúc sa vydral iba pridusený výkrik, ale
taký slabý, ţe ho nikto vonku nemohol počuť. Keď sa ochrankár bezvládne zvalil na zem,
Alessio s Brunom vyuţili príleţitosť a utekali na prvé poschodie. Alessio však zistil, ţe
prokurátorova pracovňa je zamknutá. Ten skutočne nikomu neverí, pomyslel si Alessio.
,,Toto by si vedel otvoriť?‘‘ spýtal sa Bruna.
,,To je pre mňa lampone.‘‘ Alessio sa na tom zasmial, lebo Bruno povedal malina, ale po
taliansky. Keď boli dnu, Alessiovi ihneď udrel do očí ten veľký sejf.
,,Ale toto uţ taká malina nebude. Som zvedavý ako sa popasuješ s týmto.‘‘
,,Skúsim to,‘‘ odvetil Bruno a začal pracovať. Pracoval precízne a s ľahkosťou a za minútu
bol trezor otvorený. ,,Mám to. Šlo to ako po masle,‘‘ povedal Bruno, keď skončil.
,,Výborne. Si skutočne odborník vo fachu. Zoberiem tie dokumenty a ideme.‘‘ Alessio ich
zobral a išli. Pohodlne prešli okolo ochranky, ktorým nebolo vôbec nič podozrivé, ešte sa aj
úctivo pozdravili a odišli preč. Práve keď nasadali do auta, Alessio si v zadnom zrkadle
všimol, ţe do vily vchádza nejaký dosť drahý voz. S najväčšou pravdepodobnosťou to bol ten
prokurátor. To bolo o vlások, povedal si Alessio. Keby odtiaľ vyšli iba o pol minúty neskôr,
ktovie, ako by to dopadlo. Odviezol Bruna na miesto, kde ho vyzdvihol a sám šiel domov.
Po tejto vydarenej akcii si don Bellaro zavolal Alessia, Rica a Achilleho, aby im osobne
poďakoval za dobre vykonanú prácu: ,,Gratulujem vám, chlapci. Tá posledná akcia vyšla
výborne, presne podľa našich predstáv. Teraz uţ proti nám nemajú ţiadny dôkaz a svedkovia
vďaka vašim presvedčovacím metódam ani nepípnu.‘‘
,,Ďakujeme, pane,‘‘ povedal Rico, ,,chceli sme vám urobiť radosť.‘‘
,,A to sa vám podarilo,‘‘ zasmial sa Bellaro, ,,no ale dnes sme tu kvôli niečomu úplne
inému. Achille prišiel s celkom zaujímavým návrhom. Mne ho uţ povedal a teraz ho povie
vám.‘‘ Pozrel na Achilleho a naznačil mu, ţe môţe hovoriť.
,,No, takţe,‘‘ začal s rozprávaním Achille, ,,minule som stretol jedného chlapíka
z Kentucky. Volá sa Joe Brown. Je známe, ţe v Kentucky si ľudia odjakţiva pália doma
výbornú whisky. No a tak keď tento chlapík ochutnal whisky, ktorú predáva Bonura, skoro
omdlel. A keď mi dal napiť whisky ktorú pália u nich doma, bolo mi jasné prečo. Poviem
vám, v ţivote uţ nechcem piť nič iné. Tieţ som mu to hneď povedal a on na to, ţe nie je
ţiadny problém, ţe mi jej môţe dodať koľko budem chcieť. Úplne ma z toho zamrazilo
v chrbte, aký by to bol kšeft. Tak som si u neho objednal dve autá toho skvelého pitia.
Povedal som si, ţe môţeme vyskúšať, ako sa to uchytí a potom to môţeme rozbehnúť vo
veľkom. Ale podľa mňa to je absolútna tutovka.‘‘
,,Určite to bude dobrá náhrada za tie stratené kontakty z Kanady,‘‘ usudzoval don, ,,a mne
sa to sakramentsky pozdáva.‘‘
,,Hm, celkom zaujímavý nápad,‘‘ poznamenal Alessio.
,,No výborne, uţ sa teším,‘‘ povedal aj Rico.
,,A kde to schovávajú?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Budú na nás čakať v tom veľkom nadzemnom parkovisku pri Wrigley Building;,‘‘ odvetil
Achille.
,,Musíme byť teraz ale opatrnejší. Minule šlo veľa muţov a videli ste ako to dopadlo. Dnes
ich musí byť s vami dvakrát toľko. Rozdelíte sa tak, ţe polovica chlapov pôjde s vami prebrať
ten náklad a polovica ostane von. Vy traja potom pôjdete s nákladiakmi a ostatní vás budú
doprevádzať. Odveziete ich do nášho najväčšieho skladu.‘‘
,,A kedy sa to má uskutočniť?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Dnes o jednej poobede,‘‘ odpovedal Achille.
A tak sa stalo, ţe bolo niečo pred jednou, keď menšia kolóna smerovala k nadzemnému
parkovisku pri Wrigley Building. Autá išli v päťminútových intervaloch, aby nevzbudili
pozornosť. Presne o jednej boli na mieste. Deviati chlapi ostali von a ďalší piati spolu
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s Alessiom, Achillem a Ricom išli dnu. Vyšli na najvyššie poschodie, kde uţ čakal Joe
Brown. ,,Nazdar Achille,‘‘ pozdravil sa.
,,Zdravím ťa Joe,‘‘ povedal Achille a ukázal na Alessia, Rica a ostatných piatich, ,,toto sú
moji partneri a dobrí priatelia. Ten nápad s našim obchodom sa im pozdáva. Tieţ majú radi
kvalitnú whisky a to tá tvoja je.‘‘
,,To by som povedal,‘‘ neskromne riekol Brown.
,,Najdôleţitejšie ale je, ţe sa ten nápad pozdáva donovi Bellarovi, lebo ten to celé financuje.
Tu ti posiela prvú odmenu za tvoj tovar.‘‘ Siahol do vrecka, vytiahol zväzok bankoviek
a podal ich Brownovi. Ten ich vzal a povedal: ,,Odkáţ pánovi Bellarovi odo mňa srdečné
pozdravy. S ľuďmi ako je on, je radosť obchodovať.‘‘
,,To je, Joe. Moţno to raz dotiahneš na veľkého magnáta, lebo keď to vyjde s týmito dvoma
autami, nabudúce si objednáme o mnoho viac.‘‘ Achille chcel niečo ešte povedať, ale ozvali
sa výstrely.
,,To muselo byť pri vchode,‘‘ povedal Rico, ,,niečo sa deje.‘‘ V tej chvíli sa aţ na horné
poschodie vrútili tri autá a povyskakovali z nich chlapi so samopalmi. Vzápätí im boli
v pätách tí deviati muţi čo stáli pri vchode. Strhla sa neskutočná prestrelka. Rev samopalov
bol ohlušujúci. Bolo vidieť ako Joe Brown padá mŕtvy na zem. Bellarovi muţi však boli
tentoraz v presile a nakoniec to úspešne zvládli. Muţi, ktorí boli s Brownom však boli všetci
mŕtvi, ako aj sám Brown. ,,Čo to malo kurva znamenať?‘‘ pýtal sa Rico.
,,Nemám tušenia,‘‘ krútil hlavou Achille.
,,Keď sme boli pri vchode,‘‘ povedal jeden z tých deviatich stráţiacich vchod, ,,prišli títo tu.
Samozrejme, ţe sme ich nechceli pustiť dnu, keď tam prebiehal obchod. No oni nás začali
strieľať, nasadli do áut a vrútili sa dnu. My sme sa pustili za nimi.‘‘
,,To nič. Zachovali ste sa všetci správne. Veď nakoniec sme z toho víťazne vyšli my,‘‘
povedal Alessio.
,,Dobre. Vezmime tie nákladiaky a padajme odtiaľto,‘‘ povedal Achille a sadol do auta.
Nasadli aj ostatní a išli. Rico však ešte predtým nezabudol zobrať ten zväzok bankoviek
z vrecka mŕtveho Browna. To však nebolo všetko. Boli iba pár metrov od parkoviska, keď na
nich zaútočili ďalšie dve autá. Bellarovi ostrí chlapci sa ich však ľahko zbavili a tak bol
náklad šťastne dopravený aţ do skladu. Táto akcia bola oveľa úspešnejšia ako tá z tej farmy.
Tentoraz prišli iba o jedného muţa a tieto dva nákladiaky im aspoň čiastočne nahradili straty
za tie predchádzajúce štyri. Všetci si zo začiatku mysleli, ţe Bonura im chcel znova prekaziť
obchod. Ale ako neskôr vysvitlo, Bonura síce stál za tou prestrelkou, ale bol to on kto mal
škodu. Joe Brown bol totiţ v skutočnosti malý zlodejíček, ktorý Bonurovi ukradol zásielku
najlepšieho tovaru a chcel ho predať Bellarovi. Bonura si teda teraz nepripadal, ţe Bellarovi
znova skoro prekazil obchod, ale ţe Bellaro mu vyfúkol dve autá najdrahšej whisky.
Táto zásielka alkoholu však bola jednou z posledných. Prišiel totiţ december roku 1933
a s ním koniec prohibície. Toto posledné obdobie, tých pár posledných mesiacov bolo pre
klan dona Bellara a aj pre Alessia dosť ťaţkých. Aj keď teraz prohibícia skončila, Bellaro ani
jeho ľudia nezúfali. Za ten čas si nahanobili obrovské mnoţstvo peňazí a majetku a teraz sa uţ
mohli venovať aj normálnym legálnym obchodom. Mali normálne legálne firmy, boli úplne
legálne stavebníctvo, opravovne, reštaurácie, ovládli niektoré odbory. A to najdôleţitejšie pre
Alessia – konečne si zobral Nicole. Svatbu mali začiatkom roku 1934. Bol na nej Bellaro,
Merino, samozrejme Nicolin otec Luca, potom Achille, Rico a mnoho mnoho ďalších. Ako sa
patrí na pravú taliansku svatbu, bolo na nej obrovské mnoţstvo ľudí. Alessio bol rád, ţe
konečne prišiel tento deň, lebo vedel ţe Nicole je to najlepšie čo ho mohlo v ţivote stretnúť.
Svadobný obrad sa konal najskôr v Katedrále svätého mena a potom sa svadobčania presunuli
do rezidencie dona Bellara v Roger Park. Alessio bol jedným z jeho najlepších muţov a preto
mu poskytol nielen rezidenciu na svadobnú hostinu, ale aj mu daroval ohromný svadobný dar
– veľmi drahé luxusné auto a aby toho nebolo málo, aj mesiac na Havaji pre oboch. Alessio
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mu celú svadbu dával najavo svoju vďačnosť, hovoril, ţe také niečo si nezaslúţi, ale don
Bellaro mu len povedal, ţe to je dobré, ţe on pre neho tieţ veľa urobil. V neskorých nočných
hodinách, keď Alessio a Nicole ostali sami v spálni, nemohli sa uţ dočkať jeden druhého.
Podľa talianskych zvykov to mala byť ich prvá noc, ale nebola. Starostlivo to pred všetkými
tajili, lebo Luca Crapanzano aj don Bellaro ešte boli zo starej školy a v týchto veciach boli
veľmi úzkostliví. No aj tak sa teraz milovali s takou náruţivosťou, ako by to bola ich prvá
noc. Milovali sa aţ do rána a takto tesne pri sebe pritisnutí zaspávali, aţ keď sa uţ prvé lúče
predierali do miestnosti.
Dlho však nespali, lebo uţ dnes mali odchádzať na svoje medové týţdne na Havaj. A tento
mesiac, čo tu strávili sa Alessiovi zdalo, akoby boli v raji. Po tom období vráţd a zločinu sa
mu toto zdalo, akoby bolo z iného sveta. Ich celý pobyt tam bol iba o jednom súvislom
kolebehu. V noci sa milovali aţ do rána, potom spali aţ do obeda a potom zvyšok dňa sa iba
tak prechádzali po pláţi. Keď uţ sa to všetko chýlilo ku koncu, Alessio sa nechcel prebudiť
z tohto sna a znova vstúpiť do reality. Hovoril Nicole, ţe si môţu kúpiť nejaký malý domček
pri pláţi, kde budú ţiť a vychovávať svoje deti odrezaní od okolitého sveta. Dobre však vedel,
ţe klame sám seba. Na Havaji splodili dcéru, ktorá sa im narodila, ako to uţ býva o deväť
mesiacov na to. Dali jej meno Paula, po Nicolinej starej mame. Alessio si začal nahovárať, ţe
aj potom čo odišli z Havaja sa tento sen neskončí. Nič však netrvá večne a tak netrvalo dlho
a Alessiovým šťastným dňom bol koniec.
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XVI.
V jedno nedeľné predpoludnie išiel Alessio iba tak na kus reči so svojim svokrom Lucom
Crapanzanom. Ţeny bývali o tomto čase na omši a chlapi si vtedy chodili pri vínku
podebatovať. Tak tomu bolo aj teraz. No práve, keď Alessio vošiel do baru, bol tam aj don
Bellaro. ,,Á, Alessio. To je dobre, ţe ideš. Uţ som sa bál, ţe sa ťa nedočkám,‘‘ privítal don
Alessia.
,,Dobrý deň, pane. Ale o čo ide?‘‘ nechápal Alessio.
,,Ale, predstav si. Celý týţdeň som sa tešil, ţe si dnes zájdem k Dannymu do reštaurácie na
obed a môj osobný stráţca sa práve dnes ospravedlnil, ţe je chorý a nemôţe ma tam odviesť.
Tu v bare nikto nie je, kto by ma tam odviezol a Luca mi hovoril, ţe máš prísť ty. Si moja
jediná záchrana. Navyše do spoločnosti nerád chodím sám. Nevadilo by ti, keby si tam so
mnou zašiel?‘‘
,,To určite nie, pane.‘‘
,,No výborne. Tak to môţeme hneď teraz aj vyraziť. Uţ som dosť hladný. Máš so sebou
pištoľ, Alessio?‘‘
,,Áno, mám. Myslíte, ţe ju budem potrebovať?‘‘
,,Á, to snáď nie. Ale istota je istota, veď vieš. Ja nosím tieţ stále so sebou zbraň. Tu máš
kľúče,‘‘ povedal don Bellaro a podal Alessiovi kľúče od auta. Ten naštartoval a vyrazili. Don
Bellaro zvykol chodievať na nedeľné obedy do reštaurácií svojich starých sicílskych
priateľov. Mnohým z nich dopomohol k takýmto reštauráciám práve on. Don Bellaro bol
prezieravý človek a vţdy vycítil, či mal ten ktorý človek na niečo talent. Keď ten talent bol
navyše prospešný aj jemu, neváhal týchto ľudí podporovať. Takto podporil nielen majiteľov
reštaurácií, ale aj toho pretekára namiesto ktorého napokon jazdil Alessio, a podporil aj
samotného Alessia, lebo uţ intuitívne vedel vedel, ţe ten človek má veľký potenciál. Za tých
pár rokov sa vypracoval na dosť vysoké miesto v organizácii a to len vďaka svojej vţdy
profesionálne vykonanej práci. Don Bellaro sa naňho mohol spoľahnúť v čomkoľvek, Alessio
jeho príkazy vţdy dokonale splnil. Napríklad aj teraz, keď don potreboval odviesť do
reštaurácie. Hoci to nebolo hodné jeho funkcie robiť nejakého šoféra, vţdy všetko bez
reptania urobil. Dalo by sa predsa niečo odmietnuť donovi?
Za pár minút boli na mieste. Don Bellaro, keď vystupoval, povedal Alessiovi: ,,Alessio,
strašne sa uţ teším. Danny Tappo je rodený Sicílčan a hlavne vynikajúci kuchár. Vţdy keď
chcem nejakú špecialitu z domova, zájdem si k nemu. A počkaj aţ ochutnáš tie jeho syry. Tie
sú proste vynikajúce. Luca nie je zlý kuchár, ale Danny, to je skutočný majster.‘‘ Sadli si
k stolu a čakali. Jeden čašník, ktorý išiel okolo, sa ich uţ aj chystal obslúţiť, ale asi spoznal
dona Bellara a tak išiel dozadu zavolať šéfa reštaurácie.
,,Jé, don Bellaro,‘‘ povedal Danny, keď videl dona Bellara,‘‘ srdečne vás vítam. To sú
k nám hostia.‘‘
,,Danny. Ani nevieš, ako sa uţ teším na tvoje špeciality,‘‘ horel nedočkavosťou don Bellaro.
Danny mu teda pripravil to najlepšie, čo mal, svoje najvychýrenejšie špeciality a dal ich
doniesť na stôl. Keď sa Alessio aj don schuti najedli, Danny sa prišiel spýtať, ako im chutilo.
,,Bolo to vynikajúce, Danny,‘‘ odpovedal don, ,,nič tak dobré som uţ dlho nejedol.‘‘
,,Ďakujem, pane,‘‘ bol nadšený donovou odpoveďou Danny, ,,pochvala od labuţníka ako
vy, ma vţdy poteší.‘‘
,,Ale prosím ťa, čo som ja za labuţníka. Keby si videl, čo som si včera uvaril na večeru,
určite by si mi tak nehovoril.‘‘ Danny sa len galantne zasmial a spýtal sa dona: ,,Dáte si ešte
niečo, don Bellaro? Mám tu výborné chianti.‘‘
,,Skutočne? Tak sem s ním!‘‘ zasmial sa aj don.
,,Hneď to bude,‘‘ povedal Danny a išiel dozadu. Keď odišiel, Alessio povedal donovi:
,,Bolo to výborné, pane. Budem tu musieť niekedy prísť s Nicole.‘‘
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,,To by si určite mal. Toto je skutočne vynikajúci podnik. Ale pozor, aby sa Nicole
neurazila, ţe varí horšie neţ Danny.‘‘
,,Čo to má do riti znamenať,‘‘ zvolal Alessio hľadiac na vchodové dvere.
,,Čo sa deje?‘‘ spýtal sa don a otočil sa aj on smerom, kde pozeral Alessio. Vonku stálo
niekoľko muţov so samopalmi. Spustila sa ohlušujúca paľba. ,,Kryte sa!‘‘ vykríkol Alessio
a prevrátil stôl za ktorým sedeli. On aj don sa zaň schovali.
,,Bonura asi nemá čo robiť,‘‘ poznamenal Alessio, pričom opätoval spoza stola streľbu.
,,Aspoň mohli počkať kým ochutnám to víno. Burani,‘‘ povedal don Bellaro a tieţ pár krát
vystrelil.
,,Tak vylez von Bellaro,‘‘ ozvalo sa zvonku, ,,aj tak ťa dostaneme.‘‘ ,,Hoď mu tam darček,‘‘
povedal druhý, ,,moţno ho odtiaľ vykúrime.‘‘ Vtom sa v reštaurácii ozvala ohlušujúca rana.
Bol to granát. Alessiovi ani donovi sa našťastie nič nestalo.
,,Pracovať pre vás je veľmi zaujímavé, pane,‘‘ povedal Alessio.
,,Čo hovoríš,‘‘ pýtal sa don, ,,vôbec nič nepočujem. Bola to hrozná rana.‘‘
,,To teda hej.‘‘
,,Počúvaj Alessio. Vyzerá to, ţe hlavným vchodom sa von nedostaneme. Skús to nabehnúť
zozadu. A ja sa ich pokúsim zabaviť.‘‘
,,Áno, pane. Dávajte na seba pozor.‘‘ Alessio sa preplazil aţ k zadnému východu. Akurát,
keď sa chcel postaviť, zbadal jedného chlapíka so samopalom. Bol rýchlejší ako on a zbavil
sa ho dobre mierenou strelou medzi oči. Zobral mu samopal a šiel ďalej. Práve keď vyšiel na
ulicu, zbadal ďalšieho a toho tieţ skosil. Keď videl, ţe vzduch je čistý, vrátil sa po dona.
Preplazil sa aţ k nemu, a povedal, ţe zozadu sa dá prejsť. Ten ešte dvakrát vystrelil na tých so
samopalmi, ktorí stále stáli pred reštauráciou a kropili ju ohnivými guľkami. Ešte dvakrát
vystrelili spoza stola a potom nepozorovane preliezli aţ k zadnému vchodu. Tým so
samopalmi to uţ bolo po chvíli čudné, ţe ich paľba nie je opätovaná, no keď zistili prečo
tomu tak je, Alessio aj don uţ boli dávno preč. Keď vyšli na ulicu, Alessio povedal: ,,Musíme
sa okamţite odtiaľto dostať. Ísť domov našim autom by bolo asi veľmi nerozumné, keď tam
sú tí chlapíci so samopalmi.‘‘
,,Čo takto tamto auto,‘‘ ukázal don na jedno odstavené vedľa nich.
,,Autá väčšinou nekradnem, ale čo pre vás človek nespraví,‘‘ povedal Alessio, vytiahol
drôtik a strčil ho do dverí. Chvíľu ním šmátral, aţ čosi cvaklo a dvere boli otvorené. Rýchlo
doňho nasadli a Alessio podobným spôsobom naštartoval.
,,Kde si sa to všetko naučil?‘‘ spýtal sa don.
,,Od nášho Petieho Sabellu,‘‘ odvetil on, ,,ale teraz nie je čas na reči. Musíme odtiaľto
padať. Tí chlapi uţ asi zistili, ţe nie ste v tej reštaurácii.‘‘ Don sa pozrel do spätného zrkadla.
Videl, ako tá banda čosi pokrikuje a tieţ nasadá do áut. Alessio uháňal čo mohol, počul ako
spŕška zo samopalov kropí kapotu auta. Skoro všetky sklá boli vybité. Alessio videl, ţe bar je
uţ blízko, no aj tak sa mu to zdalo neskutočne ďaleko. Keď boli pri ňom, vyskočili z auta
a beţali dnu. Aj tak sa však nevyhli zraneniu. Alessia trafili do ramena a dona do ruky. Keď
však útočníci videli, ţe tí dvaja sú dnu, usúdili, ţe tam bude oveľa väčšia presila proti nim
a tak odišli. Keby však vedeli, ţe vnútri v tom čase nik nebol! Ani len Luca Crapanzano. Don
Bellaro povedal: ,,Uf, vďaka Bohu zvládli sme to. Aj keď mi ešte teraz píska v ušiach z tej
rany. Musím povedať, ţe máš celkom odvahu, Alessio. Zachránil si mi krk. Vďaka.‘‘
,,Vy ste tieţ nebol najhorší, pane.‘‘
,,Paneboţe tu je spúšť. Luca bude musieť dať zapraviť nové okná. Ale to je nič oproti
Dannyho reštaurácii. Danny sa našťastie skryl. Chudák. Budeme mu musieť poslať nejaké
peniaze na opravu.‘‘
,,To by sme mali. Zaujímalo by ma ale, odkiaľ mohli vedieť, kde budeme. Myslíte, ţe nás
sledovali?‘‘
,,Myslím, ţe nie. Mám taký pocit, ţe viem kto nás prezradil.‘‘
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,,Kto?‘‘
,,Gaspare. Môj osobný stráţca. Ten zasraný skurvisyn jediný vedel, kde chcem dnes ísť. Ţe
ma to nenapadlo skôr. A ešte sa na dnes vyhovoril, ţe so mnou dnes nemôţe. Veľmi dobre
vedel, čo sa stane.‘‘
,,To znie celkom pravdpodobne.‘‘
,,Povieme Bobbymu a on sa uţ o toho sráča postará.‘‘ A Bobby Čistič ako inak nesklamal
a postaral sa. O dva dni na to našli Gaspareho s prestrelenou hlavou pri výjazde z mesta na
Higgins Road blízko cintorína Všetkých svätých. Aká irónia.
,,No vidíš, štrajkovanie nie je ţiadna zábava,‘‘ povedal jeden svalnatý chlapík chlapovi
s priviazanými rukami a nohami a udrel ho z celej sily. Ten zviazaný chlap bol uţ od bitky
celý krvavý. Celé to sledoval zámoţne vyzerajúci muţ v drahom tmavom obleku s divým
výrazom tváre. Pippo Bonura. Práve v tejto chvíli prišiel do skladu, lebo tu sa to všetko
odohrávalo, ďalší podobný muţ aj so svojim sprievodom, ibaţe v oblekom bielokrémovom,
Pippov brat, Bernardo.
,,Ale, koho to tu máme,‘‘ privítal brata Pippo.
,,Zdravím ťa braček. Čo to tu zasa robíš za neplechu?‘‘
,,Ale, tuto pánovi,‘‘ povedal Pippo povýšenecky hľadiac na toho zbitého človeka, ,,sa zdajú
financie našej odborovej organizácie príliš nepriehľadné a chcelo by sa mu štrajkovať.‘‘
,,Vţdy hovorím ľuďom, ţe štrajk je zlá vec. Veľmi zlá. Pokiaľ ale nie je riadená mojim
drahým bratom za určitým vyšším cieľom.‘‘
,,Toto vám neprejde!‘‘ vykríkol ten zviazaný chlap, ,,chlapi vám ukáţu!‘‘
,,Myslím, ţe by som ich odvahu toľko nepreceňoval,‘‘ povedal pokojne Bernardo Bonura.
,,Vy svine!‘‘ neprestával ako zmyslov zbavený kričať ten chlap.
,,Ale kvôli tejto diskusii som neprišiel,‘‘ znova pokojne povedal Bernardo. Pippo podišiel
k tomu chlapovi, nahol sa k nemu a povedal mu: ,,Teraz dostaneš niekoľko dúfam, ţe
podnetných impulzov k premýšľaniu o princípoch na akých pracujú odbory v tejto slobodnej
krajine.‘‘ S úsmevom na tvári kývol hlavou tomu, čo ho bil aj predtým, ten si nasadil boxer
a udrel ho takou silou, aţ bolo vidieť, ako mu vypadlo aspoň päť zubov.
,,Čo ťa ku mne privádza bratu,‘‘ otočil sa späť k bratovi Pippo.
,,Bellaro je naţive.‘‘
,,Čoţe?‘‘ bol prekvapený Pippo, ,,ako to mohol preţiť?‘‘
,,Ušiel mojim muţom z tej reštaurácie. Neviem, ako sa mu to podarilo, ale nejako z nej
vykĺzol. Skutočne to nechápem. Poslal som na neho svojich najlepších ľudí. Hej, a počul si,
ţe dnes ráno našli toho Gaspara s prestrelenou lebkou?‘‘ spýtal sa Bernardo, no uţ mal plné
zuby toho priviazaného chlapa. Ten totiţ celý čas, čo sa bratia zhovárali, vykrikoval po
silných úderoch od bolesti. Bernarda to uţ napálilo a zreval naňho: ,,Mohol by si uţ konečne
drţať hubu! My sa tu s bratom pokúšame váţne rozprávať!‘‘
,,Bozaj ma v riť!‘‘ vykríkol ten dobitý chlap z posledných síl.
,,Takto sa s pánom Bonurom nehovorí,‘‘ povedal mu ten chlap, čo ho celý čas mlátil
a z celej sily ho bejzbalkou udrel do brucha.
,,Hulvát,‘‘ povedal pohoršene Pippo a pokračoval, ,,paneboţe ako to mohol dokázať? Veď
tam bol sám proti takej presile.‘‘
,,Je rovnako starý ako ja, takţe by som ho veľmi nepodceňoval. Ale sám tam nebol. Vraj
tam bol s ním ešte nejaký chlap. Myslím, ţe Bellaro práve teraz plánuje, ako sa nás zbaví.‘‘
,,Čo budeme robiť?‘‘
,,Skúsim niečo vymyslieť. Znova sa musíme pokúsiť odstrániť ho, ale teraz to musí byť
tutovka. V kaţdom prípade si dávaj na seba pozor. Teraz po nás pôjdu určite jeho najlepší
ľudia.‘‘
,,Takţe sme v skutočnej vojne.‘‘
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,,To uţ sme dlho,‘‘ povedal Bernardo a poklepal brata po pleci, ,,ale teraz viac neţ
kedykoľvek predtým. Dobre sa opatruj bratu.‘‘ Bernardo si zapálil cigaru a odišiel zo skladu.
,,Pane, ten uţ má dosť,‘‘ povedal ten, čo mlátil toho človeka, ,,čo máme robiť?‘‘
,,Dorazte ho a hoďte ho do mora,‘‘ povedal Pippo a premýšľal nad slovami svojho brata.
Po atentáte na svoju osobu si zavolal don Bellaro k sebe svojich caporegimov Mikea Merina
a Lucu Crapanzana, aby s nimi predebatoval, ako ďalej. Po dlhej diskusii sa napokon zhodli
na tom, ţe Bonuru musia zbaviť všetkých jeho spojencov aţ nakoniec ostane sám. Prvým na
rade mal byť ten poslanec, ktorý im narobil uţ toľko problémov. O niekoľko dní mal mať
veľkolepú oslavu svojich narodenín na parníku aj s prejavom. Ideálna moţnosť, ako sa ho
zbaviť na verejnosti. Luca Crapanzano hneď aj vedel o jednom svojom človeku, ktorý by to
vedel urobiť najlepšie. Jimmy Lagapone. Bol to majster prestrojenia, mal kontakty a bez
akéhokoľvek podozrenia mohol kohoľvek sledovať. Luca si ho teda zavolal, aby mu oznámil
úlohu ktorou bude poverený.
,,Jimmy,‘‘ začal hovoriť Luca, ,,ten pokus o atentát znamená, ţe nám Bonura otvorene
vyhlasuje vojnu. Nám teraz nezostáva nič iného, len sa podľa toho zariadiť. Naše sily by boli
vyrovnané, keby Bonura nemal spojencov v politike a neovládal vďaka svojmu bratovi aj
ďalšie dôleţité organizácie v meste. Keď ho týchto ľudí zbavíme, bude náš protivník o mnoho
slabší neţ sa teraz môţe zdať.‘‘
,,Hm, áno. Ale kvôli čomu ste zavolali mňa?‘‘
,,Len počkaj, dozvieš sa. Ako vieme, je úplne zbytočné zvádzať veľké bitky. Stačí dostať
vojvodcov a vojaci sa vzdajú bez boja. Presne to urobíme. Dostaneme ich jedného po
druhom.‘‘
,,Koho presne máte na mysli?‘‘
,,Prvý na rade je pán poslanec, ktorý nám uţ narobil toľko problémov. Bonura ho dostal do
politiky a za to má u neho veľkú podporu. Pošleme ho pekne za jeho synáčikom. Dnes je
k tomu najvhodnejší deň. Pán poslanec totiţ oslavuje narodeniny a rozhodol sa to urobiť
skutočne vo veľkom štýle. Bude mať oslavu na parníku s prejavom pre novinárov.
A s ohňostrojom. Bude tam veľa ľudí, ktorí keď uvidia ako dopadol, neodváţia sa proti nám
ani pohnúť prstom.‘‘
,,Takţe uţ chápem, prečo ste ma zavolali. Mám to urobiť ja. Správne? Znie to ale trochu
riskantne.‘‘
,,Ale výsledok stojí za to riziko.‘‘ Luca sa nahol k Jimmymu a povedal mu: ,,Takţe poviem
ti môj plán. Ako som ti uţ hovoril, bude sa to odohrávať na lodi. Dostať sa tam bez pozvánky
vôbec nie je ľahké, ale verím, ţe ty to nejako zvládneš. Nesmieš vzbudiť pozornosť skôr, ako
nastúpi náš cieľ. Samozrejme, ţe zbraň so sebou cez ochranku neponesieš, ale o to som sa uţ
postaral. Akonáhle sa dostaneš na palubu, choď do jednej z pánskych toaliet na prvom
poschodí. Je tam skrytý malý vreckový revolver. Potom musíš chvíľu počkať. Poslanec bude
najskôr zalezený vo svojej kajute. Von vylezie aţ so svojim prejavom, kedy oficiálne zaháji
oslavu. A to bude tvoja chvíľa. Pri tom prejave ho musíš odbachnúť. Musí to byť verejné
a prejav je k tomu tá najlepšia príleţitosť. Bude tam dav ľudí, medzi ktorý sa pôjde dobre
skryť. Ten revolver má krátky dostrel, ale na blízko je veľmi účinný.‘‘
,,A čo potom? Rád by som sa z tej lode dostal ţivý.‘‘
,,Potom bude asi trochu zmätok, na lodi budú asi nejaké stráţe a tým by som sa v tom
chaose vyhol. Inak sa ale stačí dostať na najniţšie podlaţie pretoţe tam pripláva tvoj brat
a Rico s člnom a odvezú ťa do bezpečia.‘‘
Jimmy sa netváril príliš nadšene a Luca sa ho spýtal: ,,Tak čo Jimmy? Nie je ţiadna zábava,
ale malo by to vyjsť.‘‘
,,Dobre. Urobím to.‘‘
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,,A ešte som ti chcel povedať, ţe tá loď kotví v prístave Monroe a začína sa to zajtra
o šiestej večer. Tak nech ti to neujde.‘‘ Jimmy sa uţ zberal na odchod, keď mu Luca povedal:
,,Hneď ako sme vedeli, ţe máme odstrániť toho poslanca, vedel som, ţe to je práca pre teba
ako stvorená. Neviem skutočne o nikom, kto by ju vedel urobiť lepšie. Tak sa drţ a zlom väz,
Jimmy.‘‘
,,Ďakujem za podporu,‘‘ povedal Jimmy a odišiel. Keď sa dozvedel o tom všetkom Alessio,
nebol veľmi nadšený, ţe jeho brat má takto nastavovať krk. Ale musel sa podvoliť vyššej
moci. Jimmy sa podľa očakávania dostal na tú loď bez problémov. Vybavil si falošnú
legitimáciu a zohnal aj pozvánku. Keď uţ bol na lodi, išiel do toho záchoda, ako mu hovoril
Luca a zobral odtiaľ ten revolver. Všetko šlo podľa plánu. Teraz uţ len čakal na vhodnú
príleţitosť, keď bude mať poslanec ten prejav. Najskôr sa poobzeral okolo, či uţ nejde ten čln
a keď ho videl prichádzať, vedel, ţe teraz je tá chvíľa. Nevnímal nič okolo seba, v hlave mu
tak hučalo od nervozity, ţe slová poslancovho prejavu mu splývali do nesúvislej hatlaniny.
Krútilo sa mu v hlave, no snaţil sa koncentrovať na tú vec, pre ktorú tu prišiel. Siahol pod
sako a vytiahol revolver. Aspoň päťkrát vystrelil a stál ako omámený. Rýchlo sa však
spamätal a intuitívne beţal dole k člnu. Keď bol uţ skoro pri ňom, ozvali sa výstrely. Pocítil
obrovskú bolesť v chrbte a v bruchu, zapotácal sa a stratil vedomie.
Keď sa prebudil, leţal v posteli. Videl, ţe sa nachádza v nejakom dome. Z okna totiţ videl
záhradu. ,,Uţ sa prebral,‘‘ začul akýsi hlas. Videl pred sebou tri rozmazané siluety. Keď sa
mu vyjasnilo, videl, ţe sú to jeho brat, Rico a doktor Massa.
,,Kde som to?‘‘ spýtal sa Jimmy.
,,U doktora Massu,‘‘ odpovedal mu Alessio. ,,Keby nebolo jeho, uţ by si tu medzi nami
nebol.‘‘
,,Ďakujem,‘‘ šepol potichu Jimmy, lebo naviac sa nezmohol. Bol príliš slabý. Keď znova
nabral silu, spýtal sa: ,,Čo sa vlastne stalo?‘‘
,,Včera si bol na tej lodi. Spomínaš si?‘‘ spýtal sa Rico.
,,Áno spomínam. Viem, ţe som strieľal na toho poslanca, no viac si nepamätám.‘‘
,,Potom si išiel na prízemie k člnu, ale dostal si to,‘‘ povedal Alessio, ,,a stratil si vedomie.
My sme ťa rýchlo zobrali do člna a uháňali sme preč. Rico ťa potom zaviezol k doktorovi
a ten sa o teba postaral. Máš šťastie, ţe to nebolo váţne. Dostaneš sa z toho. Ten poslanec je
na tom horšie. Trafil si ho tak nešťastne, ţe trpel v hrozných bolestiach a zomrel pri prevoze
do nemocnice.‘‘
,,Á, don bude mať radosť,‘‘ potichu riekol Jimmy.
,,To teda bude,‘‘ povedal Alessio a usmial sa naňho, ,,a ţelá ti skoré uzdravenie. Ale
nabudúce uţ nedovolím, aby si tak riskoval.‘‘
,,Starší brat sa nezaprie,‘‘ pokúšal sa zasmiať Jimmy, ale veľmi ho to bolelo.
,,Dobre. Tak mi uţ pôjdeme,‘‘ povedal Alessio, ,,necháme ťa odpočívať. Potrebuješ pokoj.‘‘
Keď odišli, Jimmy znovu zaspal. Bol rád, ţe splnil donove očakávania a na to, ţe bol pri tom
zranený, takmer ani nemyslel. Hlavne ţe vyhovel donovi.
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XVII.
Poslancova smrť citeľne otriasla Bonurovou pozíciou, ale nebolo to aţ také váţne, ako sa
mohlo zdať. Bonura však dobre vedel, ţe jeho ţivot je teraz v ohrození a tak bol odhodlaný za
kaţdú cenu definitívne zlikvidovať Bellara. Čakal len na vhodnú príleţitosť. Bellaro mu však
tých príleţitostí veľa nedával. Vôbec nevychádzal von a Bonura nevedel, aj napriek svojim
dobrým informátorom, kde sa skrýva. Dozvedel sa, ţe v bare u Lucu sa uţ takmer vôbec
nezdrţiava a nezdrţiava sa ani vo svojej rezidencii v Roger Park. Viac krát to uţ vyzeralo
sľubne, Bonura vedel, kde sa Bellaro nachádza, no záverečná fáza mu nikdy nevyšla. Bonura
uţ bol z toho na nervy. Bola to hra s časom. Keď nezabije on Bellara, Bellaro zabije jeho.
Jedného dňa mu praskli nervy a urobil veľmi neuváţený krok. Definitívne si ním podpísal
rozsudok smrti, hoci ho mal podpísaný uţ skôr, ale teraz to uţ bolo spečatené. Poslal svoje
gorily, aspoň desať chlapov, do Roger Parku a celú Bellarovu vilu dal vyplieniť, vyrabovať
a podpáliť, napriek tomu, ţe tam Bellaro nebol. Aspoň takto chcel dať najavo svoju moc, keď
sa uţ na nič iného nemohol zmôcť. Keď sa dozvedel Pippo Bonura o tomto neuváţenom
kroku svojho brata, veľmi mu to vyčítal. Ale uţ bolo neskoro. Škoda uţ sa stala. A keď sa to
dozvedel don Bellaro, bol napálený ako nikdy v ţivote. ,,Taká drzosť! Taká trúfalosť!‘‘
vykrikoval celý červený od zlosti, ,,keď sa mi ten skurvysyn dostane do rúk, vykrútim mu
krk!‘‘ Sadol si na stoličku a napil sa whisky aby sa trochu upokojil.
,,Čo podnikneme, don Bellaro?‘‘ spýtal sa ho Mike Merino, ktorý mu prišiel túto zvesť
oznámiť.
,,Bezpodmienečne musíme tú sviňu odstrániť a to čo najskôr,‘‘ hovoril uţ o čosi pokojne
Bellaro.
,,Máte nejaký plán?‘‘
,,Mám niečo, ale ešte to nie je nič konkrétne. Musíme zvolať poradu, aby sme to všetko
dobre premysleli.‘‘
,,Koho kaţdého mám zavolať?‘‘
,,Lucu Crapanzana, Alessia Lagaponeho a Artura.‘‘
,,Aj Artura?‘‘
,,Áno, aj toho. Chcem, aby tu bol aj môj syn.‘‘ Merino sa čudoval tomu, ţe má zavolať
Bellarovho syna z toho dôvodu, ţe väčšinou ho do obchodných vecí nezaťahoval. Skôr, ešte
keď bol mladší, mal don záujem na tom, aby sa Arturo priúčal, ale videl na ňom, ţe nemá
veľký záujem a tak to nechal tak.
Na druhý deň boli všetci menovaní na dohodnutom mieste v dohodnutom čase. Posadali si
za okrúhly stôl. Don Bellaro začal rozprávať: ,,Ako iste viete, nedávno mi Bonura zničil môj
dom v Roger Parku. Asi uţ skutočne nevie čo od dobroty, alebo, lepšie povedané, nevie ako
ma dostať, tak sa uchyľuje k takému niečomu. Rozhodol som sa, ţe Bonuru treba zlikvidovať
hneď a zaraz, aby uţ bol konečne pokoj. Chcel som to urobiť tak, ţe ho postupne budem
zbavovať spojencov, ale vidím, ţe tým by sme len strácali čas. V jeho časti mesta sa kradne,
lúpi, vydiera, usporadúvajú sa ilegálne herne a bordely. A čo je najviac škandalózne?‘‘
,,Drogy?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Hovno drogy,‘‘ povedal Bellaro, ,,škandál je, ţe my z toho nemáme ani dolár. Ale to
všetko sa zmení. Akonáhle Bonuru odstránime, celá jeho organizácia sa zrúti. A všetci tí
drobní zlodejíčkovia a kriminálnici sa medzi sebou vyvraţdia, keď niekto medzi nich
nevnesie poriadok.‘‘ Chvíľu bolo ticho a potom začal hovoriť Luca Crapanzano: ,,To ale
nebude také jednoduché. On tieţ, podobne ako vy, takmer vôbec nevychádza von. A keď áno,
tak iba vo svojom opancierovanom aute. Bude veľmi ťaţké dostať ho.‘‘
,,A podľa môjho názoru,‘‘ povedal Mike Merino, ,,bude najlepšie, ak ho odstránime naraz
spolu s jeho bratom Pippom. Keď totiţ odstránime iba Bernarda, stále bude pre nás veľkým
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nebezpečenstvom Pippo. Keď mu zabijeme brata, bude sa snaţiť o vendetu. Toho sa my
musíme vyvarovať a vyčkať na príleţitosť, keď budeme môcť zabiť oboch naraz.‘‘
,,Zaujímavý postreh, Mike,‘‘ povedal don Bellaro, ,,tieţ som nad tým premýšľal. Ale ako
ich dostať na jedno miesto?‘‘
,,To zatiaľ neviem, ale premyslím to.‘‘
,,V kaţdom prípade,‘‘ ozval sa Alessio, ,,túto akciu musíme dôkladne pripraviť. V ţiadnom
prípade sa nemôţeme unáhliť. Musí to byť prepracované do najmenších detailov. A musíme
mať pripravený aj nejaký plán B a moţno aj C.‘‘
,,A máš niečo konkrétne?‘‘ spýtal sa Bellaro.
,,Konkrétny budem vtedy, keď budeme vedieť presné miesto, kde sa budú v určitý čas
nachádzať a budeme mať aspoň 90% istotu, ţe sa tam budú nachádzať. O to sa postarajú
Jimmy, Charlie a iní naši informátori.‘‘
,,A Jimmymu je uţ lepšie?‘‘
,,Áno, uţ je na tom celkom dobre. Dal som ho od vás pozdravovať. O také dva dni uţ bude
plne k dispozícii.‘‘
,,To je dobre. Som rád, ţe sa z toho dostal. Človeka, ako je on by bola škoda,‘‘ povedal don
Bellaro a pozrel na svojho syna Artura, ktorý bol doteraz ticho: ,,A ty Arturo? Čo si myslíš
ty?‘‘
,,Ja si myslím to, ţe musíme byť trpezliví a čakať na vhodnú príleţitosť,‘‘ povedal Arturo,
,,nesmieme ísť na neho zhurta, to by vôbec nemalo význam. A keď uţ budeme vedieť kde je,
musíme nasadiť do akcie čo najviac muţov aby to stopercentne vyšlo.‘‘ Don Bellaro bol
spokojný s touto rozumnou rečou svojho syna a ňou aj ukončil túto debatu. Povedal všetkým,
ţe teda počkajú na tú vhodnú príleţitosť a keď to bude aktuálne, bude ich o veci informovať.
A tak don Bellaro čakal. A čakal. No táto príleţitosť neprichádzala. Bonurovi to uţ bolo
čudné, ţe Bellaro nerobí vôbec nič, ţe neboli ţiadne odvetné opatrenia a tak začal byť čoraz
menej opatrnejší. Donedávna ešte kaţdého podozrieval, no teraz uţ bol menej pozorný. Prešlo
uţ dosť veľa času a Bonura začal častejšie vychádzať von. Dokonca rozmýšľal o stretnutí
s Bellarom, na ktorom by zakopali vojnovú sekeru. Ale o tom zatiaľ len premýšľal a nikomu
o tom nepovedal. A tak, keď uţ Bonura ani veľmi nedbal na bezpečnostné opatrenia,
informátori dona Bellara vypátrali trasu, kadiaľ pôjde Bonura autom a v tom aute bude aj jeho
brat Pippo. Bellarova trpezlivosť sa vyplatila. Konečne mal Bonuru tam, kde ho chcel mať.
Avšak na zorganizovanie celej akcie mal ţalostne málo času, iba tri hodiny. Aj to mu však
stačilo, a keď mu Charlie Tagis ukázal na mape kadiaľ auto pôjde, hneď mal vymyslený plán.
Bellaro síce nevedel odkiaľ presne má auto štartovať, ale určite vedel, ţe má ísť cez Grant
Park a cieľom bol Bonurov najväčší sklad pri prístave Monroe. Videl, ţe auto má prechádzať
cez ţelezničné priecestie a tak presne vedel, čo urobí. Zavolal si caporegimov a Artura
a oznámil im svoj plán: ,,Dnes je ten deň, keď sa môţeme zbaviť svojho najväčšieho
nepriateľa,‘‘ hovoril naradostene Bellaro a od vzrušenia sa mu triasol hlas.
,,Vieš, kde sa nachádza Bonura?‘‘ spýtal sa Arturo.
,,Áno, viem. Dnes pôjde autom po tejto trase,‘‘ povedal Bellaro a ukázal na mapu. ,,Nás
bude najviac zaujímať toto miesto.‘‘
,,To je ţelezničné priecestie,‘‘ poznamenal Luca.
,,Presne tak. A môj plán je takýto,‘‘ povedal Bellaro a začal vysvetľovať plán: ,,Týmto
priecestím by mal prechádzať niekedy v rozmedzí od treťej do štvrtej. My tam však budeme
pre istotu uţ o pol jednej. V búdke pri priecestí sedí vţdy nejaký ţelezničiar obsluhujúci
závory. My tam dáme nášho človeka. Keď budeme vidieť, ţe Bonura prichádza, závory dá
dolu. V tom momente pustíme vozeň, ktorý bude stáť asi sto metrov odtiaľ. Akurát vtedy, keď
bude vozeň tesne pred priecestím, závory sa zdvihnú a do Bonurovho auta zozadu bude tlačiť
naše auto, ktoré tam bude obďaleč stáť. Natlačí ho rovno pod vlak a máme vybavené. Ak by
to náhodou preţil, nablízku budú stáť ešte štyri naše autá, ktoré to všetko budú istiť.‘‘
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,,Vynikajúci plán don Bellaro, skutočne geniálny,‘‘ pochválil svojho dona Mike Merino.
,,Kto to urobí?‘‘ spýtal sa Luca Crapanzano.
,,V tom aute, čo bude tlačiť Bonurovo auto budú dvaja, v ostatných štyroch autách po štyria
muţi a ešte jeden bude falošný ţelezničiar. Velenie bude mať na starosti Arturo. Áno. Presne
ty Arturo budeš viesť borgátu.‘‘ Všetkých tieto slová prekvapili, vrátane samotného Artura.
Nikto však nič nepovedal a tak don Bellaro pokračoval: ,,Luca, Mike, zo svojich regimov
vyberte kaţdý po osem najlepších muţov. Povedzte im, čo majú robiť a o pol jednej nech sú
na mieste. Všetko je jasné?‘‘ spýtal sa Bellaro a keď nikto nemal námietky, všetci odišli preč.
S donom Bellarom ostal len Mike Merino, ktorý sa ho spýtal: ,,Don Bellaro. Nemyslíte, ţe pre
Artura to je príliš veľká zodpovednosť viesť akciu takého veľkého významu?‘‘
,,Čakal som dosť dlho, aby som ho podrobil adekvátnej skúške. Teraz je na to tá
najvhodnejšia príleţitosť.‘‘
,,A nemohli ste vybrať pre neho nejakú menej dôleţitú akciu na ktorej by sa učil? Ak to
nevyjde teraz, tak hádam uţ nikdy.‘‘ Merino sa trochu sám zarazil nad svojou priamosťou
a rozmýšľal, či takáto trúfalosť nemohla dona uraziť. Ten však iba pokojne povedal: ,,Verím
svojmu synovi,‘‘ a odišiel z miestnosti.
O pol jednej uţ bolo všetko pripravené. Ţelezničiar bol spacifikovaný, na jeho mieste sedel
Bellarov človek a vozeň bol tieţ pripravený na svojom mieste. Blízko stálo auto, ktoré malo
potlačiť Bonuru pod vlak. Neďaleko stáli aj ďalšie štyri autá, ktoré boli zaparkované veľmi
nenápadne. Všetci s napätím čakali, kedy príde. Čakali hodinu, čakali dve a on stále
neprichádzal. Chlapi uţ začali byť netrpezliví a hovorili si, ţe to bol planý poplach. Arturo
Bellaro im všetkým oznámil, ţe počkajú do piatej a potom pôjdu preč. Takáto šanca sa uţ
nezopakuje, takţe musia byť trpezliví. Bolo uţ päť päť, keď bolo vidieť, ako prichádza
strieborná limuzína. Všetci vedeli, ţe v nej sedí Bonura. Falošný ţelezničiar stiahol závory
a Bonurovo auto zastavilo pred priecestím. Zároveň vypustil vlak. Ten sa rozbehol a za chvíľu
uţ nabral riadnu rýchlosť. Za Bonurovo auto sa postavilo to, ktoré ho malo potlačiť na
priecestie. Vlak stále uháňal ďalej. Keď ţeleţničiar videl, ţe je uţ blízko, zdvihol závory. Dal
pokyn tým za ním a tí Bonuru popchli dopredu. Ukázalo sa však, ţe to bolo priskoro a keď
Bonura videl, čo sa deje, kričal na šoféra, aby rýchlo išiel preč. Ten pridal a tak pod kolesami
vlaku skončilo auto s Bellarovými ľuďmi. Niesol ho ešte päťdesiat metrov a úplne ho
zošrotoval. Tí dvaja nemali najmenšiu šancu. Štyri zvyšné Bellarove autá sa však rýchlo
spamätali a dali sa za Bonurom. Boli mu stále v pätách. Snaţili sa ho zovrieť do klieští, ale
vţdy sa im vyšmykol. A tak im unikal aţ do svojho skladu. Keď tam dorazili aj Bellarovi
muţi, strhla sa hrozná prestrelka. Bernardo aj Pippo sa chceli niekde skryť, ale guľky
Bellarových chlapov boli rýchlejšie. Bonurovci urobili osudnú chybu, keď vystrčili hlavy
z auta. Pippo Bonura bol na mieste mŕtvy. Bernardo ešte ţil a tak sa k nemu zhŕkli všetci jeho
ľudia, aby mu pomohli. To vyuţili ľudia dona Rodolfa Bellara a rýchlo odtiaľ zmizli. Proti
takej presile, aká bola vtedy v sklade, by mali sotva nejakú šancu. Arturo Bellaro utekal
rýchlo oznámiť, celý natešený, túto správu otcovi: ,,Otec! Bonura aj jeho brat sú mŕtvi.
Zvládli sme to. Máš radosť?‘‘
,,Áno, mám radosť,‘‘ odpovedal jeho otec, pričom v jeho hlase nebolo také nadšenie aké by
Arturo čakal, ,,ale mal by som ešte väčšiu, keby boli skutočne mŕtvi obaja. Bernardo to preţil
a teraz je na jednotke intenzívnej starostlivosti.‘‘
,,Čoţe?‘‘ bol prekvapený Arturo, ,,ako to mohol preţiť? Veď na vlastné oči som videl, ako
ho prederavili guľky. Toto nemohol preţiť.‘‘
,,A vidíš, stalo sa. Zlá burina len tak nevyhynie.‘‘
,,Ale ako si sa to mohol dozvedieť skôr, ako som tu bol ja? Veď som šiel odtiaľ priamo
sem.‘‘
,,Asi sú moji informátori rýchlejší ako ty.‘‘
,,A čo urobíme teraz? Určite ho bude v tej nemocnici stráţiť aspoň tucet muţov.‘‘
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,,To uţ nie je tvoja starosť. Svoju prácu si si odviedol perfektne. Nemôţeš za to, ţe to ten
bastard nejakou náhodou preţil. Aspoň máme pokoj od jeho brata.‘‘ Artura potešili tieto
povzbudivé slová svojho otca a pomyslel si, ţe po úspešnom zvládnutí takej dôleţitej akcie si
uţ konečne vydobil isté nástupníctvo po ňom. Teraz si to myslel aj don Bellaro. Bol si uţ
takmer istý, ţe Arturo je schopný prevziať po ňom vedenie.
To, v ktorej nemocnici a v ktorej jej izbe leţí Bonura, bolo zistiť to najľahšie. Pred
vchodom do nemocnice stálo sedem ostro vyzerajúcich chlapov a pred vchodom do izby v tej
istej nemocnici bolo päť ďalších takýchto chlapov. Neprešlo ani 24 hodín od atentátu, keď
nastúpil Bellarov majster prestrojenia číslo dva – Charlie Tagis. Všetko si dôkladne pripravil
a tak s falošnými dokladmi, falošnou bradou a v lekárskom plášti bez problémov vošiel do
nemocničnej izby dona Bonuru. Ani jeho najlepším muţom, ktorí stráţili vchod do jeho izby
nebolo vôbec nič podozrivé. Charlie vošiel do izby, z vrecka plášťa vybral injekčnú
striekačku a vpichol ju do hadičky smerujúcej do ţily Bernarda Bonuru. Znova bez
najmenšieho podozrenia vyšiel Charlie z izby a aj z nemocnice. Smrť Bernarda Bonuru sa
dostavila o päť minút. Ráno si mohol don Bellaro vo všetkých novinách prečítať o smrti
údajného bossa chicagskeho podsvetia Bernarda Bonuru. Potom, čo sa dozvedel túto správu,
usporiadal veľkolepú oslavu na počesť víťazstva. Všetkých svojich priateľov a druhov
v tomto boji pozval do svojej zrekonštruovanej vily v Roger Park. Práve v týchto dňoch tam
bolo všetko dokončené a tak to celé voňalo novotou. Na oslave bolo aspoň sto ľudí. Všetko to
boli donovi dobrí priatelia s ktorými chcel zdieľať túto výnimočnú chvíľu. Zdalo sa, ţe
všetkému tomu krviprelievaniu bude koniec. Všetci si svorne pripíjali na lepšie časy. Oslava
vyvrcholila nadránom veľkolepým ohňostrojom. Všetko bolo také nádherné, také úţasné.
V tej chvíli, práve keď bola zábava v najväčšom prúde, prišiel Charlie Tagis za Alessiom.
Jeho tvár bola úplne kamenná. ,,Čo je Charlie? Čo sa tak tváriš? Stalo sa vari niečo?‘‘ spýtal
sa ho Alessio.
,,No vieš, akoby som ti to...‘‘
,,O čo ide?‘‘ Charlie ho zobral nabok od toho hurhaja a povedal Alessiovi: ,,Radšej si
sadni.‘‘ Ten si sadol a spýtal sa: ,,No tak mi uţ konečne povieš o čo ide? Čo je také dôleţité,
ţe musím pritom sedieť.‘‘ Bolo vidno ako Charliemu vyhŕkla slza. Bola úplne maličká,
takmer nebadateľná, ale Alessio ju jasne videl. Charlie priduseným hlasom povedal: ,,Jimmy
je mŕtvy.‘‘
,,Čoţe?‘‘ neveril vlastným ušiam Alessio, ,,čo mi to hovoríš. Ţe Jimmy je mŕtvy? Ale ako,
ako sa to mohlo...‘‘
,,Aj Bobby Čistič je mŕtvy. Našli ich spolu len pred malou chvíľou na rohu Racine Avenue
a Madison Street‘‘
Alessio cítil, ţe mu prišlo fyzicky nevoľno, do hlavy sa mu vovalila krv. ,,Kto, kto ich
zabil,‘‘ dostal zo seba po chvíli.
,,To zatiaľ neviem. Ale zistíme to, to ti sľubujem. Ale vieš čo je zvláštne?‘‘
,,Čo.‘‘
,,Ani na jednom nebolo vidno ţiadne známky násilia.‘‘
,,Mohli ich teda otráviť. Ale kto to mohol byť?‘‘
,,Neviem, Alessio, skutočne neviem.‘‘
,,Nechaj ma na chvíľu samého,‘‘ povedal po chvíli Alessio.
,,Dobre. Vieš kde ma môţeš nájsť, keď budeš potrebovať. Aj mňa to veľmi zobralo,‘‘
povedal cez slzy Charlie, ,,veď sám najlepšie vieš, ţe mi bol ako vlastný brat.‘‘
,,Viem, Charlie, viem. Ale teraz ma nechaj.‘‘ Charlie sa teda vzdialil a Alessio sa šiel prejsť.
Chcel byť čo najďalej od toho huriavku a od všetkých tých ľudí. Nakoniec, keď uţ bol dosť
ďaleko, sadol si na jednu opustené lavičku medzi stromami. Dal si halvu do dlaní a horko sa
rozplakal. On, to on je na vine. Nikdy nemal dovoliť, aby Jimmy robil túto prácu. Nikdy
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nemal chodiť do Chicaga, do toho prekliateho mesta, ktoré mu nedalo nič okrem vraţdenia,
násilia a zločinu. Najradšej by hneď teraz odišiel a všetko nechal tak. Ale boli tu Nicole a ich
malá dcérka. Jeho jediná útecha, jediné prečo sa ešte oplatí ţiť a ostať v tomto zasranom
meste. Po chvíli, keď uţ sa prestával zasypávať výčitkami, pokúšal sa racionálne rozmýšľať.
Kto mohol stáť za Jimmyho a Bobbyho vraţdou? Keby bol Bonura ţivý, bolo by jednoznačné
vysvetlenie. Ale teraz sú obaja, Pippo aj Bernardo, mŕtvi. Tak kto potom? Ţeby to bolo
odvetný útok za ich smrť? Alebo ich zabili ešte predtým, ako boli mŕtvi Bonurovci? Jimmy
ich moţno sledoval, oni naňho prišli a odstránili ho. Ale čo tam robil Bobby Čistič?
Akokoľvek sa to mohlo stať, aj tak Alessiovi nešlo do hlavy, ţe ich telá boli, ako vravel
Charlie, neporušené. Alessio sa rozhodol, ţe zajtra celú vec podrobne preskúma. Na druhý
deň zašiel za donom Bellarom, aby mu povedal, ţe chce vidieť svojho brata. On mu vyslovil
úprimnú sústrasť a povedal mu, kde sa nachádza telo. Bola to pitevňa najbliţšej nemocnice.
Keď uvidel Jimmyho mŕtve telo, zaliala ho ďalšia silná vlna ţiaľu. Rýchlo sa však spamätal
a spýtal sa obhliadajúceho lekára, čo zistil. Ten mu povedal, ţe nezistil ţiadne cudzie
zavinenie a na Alessiovu otázku, či bol otrávený odpovedal tieţ záporne. Po týchto zisteniach
bol Alessio ešte viac zmätený. Ako mohol jeho brat len tak z ničo nič umrieť. Veď mu nič
nebolo, nemal ţiadnu chorobu. Jednoducho zomrel a on ani lekár nepoznal príčinu. A čo bolo
ešte viac zaráţajúce, príčina smrti nebola zistená ani u Bobbyho Čističa.
O dva dni na to bol dvojnásobný pohreb. Zúčastnil sa ho celý klan dona Bellara. Všetci
vyslovovali Alessiovi úprimnú sústrasť. Alessio hľadel do ich tvárí a zdali sa mu akési
falošné. V duchu ich začal upodozrievať z Jimmyho smrti. A keď mu podal ruku don Bellaro,
bol si úplne istý, ţe za tým stál on. Jimmy sa mu nejako znepáčil, neurobil niečo správne a tak
ho dal bez podozrenia odstrániť. Keď Alessio pozeral na všetkých tých ľudí, kypela v ňom
nenávisť. Nenávidel všetkých na čele s Bellarom. Ale po chvíli si uvedomil, ţe to je absolútny
nezmysel. Zomrel mu brat a on teraz obviňuje celý svet. Ale čo bolo potom za jeho smrťou?
Neskutočne ho zoţierala táto nevedomosť.
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XVIII.
Na druhý deň sedel Alessio doma vo svojom kresle a snaţil sa prísť na iné myšlienky. Keď
tak premýšľal, došla mu jedna zaujímavá vec. Keď mohol on, taká nula, zabiť najmocnejšieho
chlapa v meste (totiţ Alessio vtedy pri tej prestrelke v sklade trafil Bernarda Bonuru), k čomu
mu potom bola tá jeho moc. Keby mocný nebol, asi by ţil ešte teraz. Došlo mu, ţe človek
môţe byť mocný a silný koľko chce, ale vţdy sa nájde niekto mocnejší a silnejší, kto mu skôr,
zakrúti krkom. Alessio si uvedomil, ţe táto nenásytnosť je na hovno. Keď nemá človek ţiadne
prachy, hovorí si, ţe by mu stačilo pár dolárov mesačne. Keď ich dostane, povie si, ţe
poriadne auto by tieţ nebola zlá vec a potom je naraz starosta a premýšľa ako sa stať
prezidentom a ako prezident sa najviac zaujíma o to, ako poraziť Nemecko v zbrojení. Aj keď
bolo Alessiovi ťaţko, nad týmto sa v duchu zasmial. Jeden človek by sa musel stať bohom,
aby to všetko zadosťučinenie bolo kompletné a to vďakabohu nejde. Celá táto stratégia šplhať
ostatným po chrbte smerom nahor má jednu zásadnú slabinu. Celú cestu si totiţ musí človek
dávať pozor na to, aby náhodou niekto nevyliezol po tom jeho vyššie neţ on. Alessiovi došlo,
ţe všetci tí ľudia s ktorými je tak rád, všetci jeho priatelia sú presne takí. Ţe sa mu pokojne
môţe stať presne to isté, ţe sa raz otočí na Rica a uvidí ústie jeho pištole. Ţe si skrátka
nemôţe byť ničím istý. Raz hore, raz dole. A keď dole, tak úplne na dne. Napadla ho aj ďalšia
závaţná vec. Ţe je rozdiel, keď je v akcii, keď má v krvi veľa adrenalínu a bojuje o ţivot
s nepriateľom, ktorý preţíva to isté. Sú ako dvaja vojaci, ktorí vopred vedeli do čo idú a zaleţí
len na schopnostiach kto preţije. Je to rovnaký pocit, ako vo vojne. Ale pocit, keď človek
nemôţe veriť ani svojmu najlepšiemu priateľovi je hrozný. Človek je sám a smrť môţe prísť
odkiaľkoľvek. Keď v noci nemôţe zaspať a premýšľa, či ten vtip čo mu hovoril najlepší
priateľ bol iba vtip, alebo sa má pripraviť na popravu.
Alessio si to dal celé dokopy a pri týchto myšlienkach na smrť si opäť spomenul na
Jimmyho záhadné úmrtie. Povedal si, ţe by stálo za to málinko zmeniť ţivotné pripority. Od
tej chvíle sa prestal angaţovať v organizácii a začal sa viac venovať rodine. Otvoril si malý
obchodík v ktorom predával zeleninu a ovocie, hlavne zo stredomorskej oblasti a to mu
stačilo na ţivobytie.
Zato don Bellaro preţíval najšťastnejšie chvíle svojho ţivota. Zbavil sa svojho najväčšieho
konkurenta, čo na tom, ţe to bol jeho priateľ z mladosti, a postupne ovládol celé jeho územie.
Bonurovo územie bolo ešte o čosi väčšie ako to pôvodné Bellarove. Bellaro tak teraz
operoval, na ešte väčšom území ako kedysi don Canizzo. Stal sa najmocnejším muţom
Chicaga. Tešilo ho, ţe po slávnom Al Caponem, ktorého zločinecká kariéra skončila v roku
1931 a definitívne v roku 1934, to môţe byť práve on, kto môţe byť najmocnejším muţom
mesta. Pretoţe kým tu bol Capone, či uţ Bonurov alebo Bellarov klan bol v porovnaní s tým
Caponeho iba akýmsi menším gangom. Teraz však bol pánom Bellaro. Obchody prekvitali
ako nikdy predtým, aj napriek tomu, ţe uţ bolo po prohibícii a čo je dôleţitejšie, bez
akéhokoľvek krviprelievania. Don Bellaro chcel v tejto pozícii ešte lepšie miesto pre Alessia,
chcel ho ustanoviť za svojho ďalšieho caporegima, za čo značne loboval aj jeho svokor
Crapanzano. Alessio to však úctivo odmietol a ţil si ďalej svoj ţivot v ústraní. Don Bellaro
mu však toto miestečko drţal, presvedčený, ţe raz ho to prejde, ţe Jimmyho smrť prebolí a do
organizácie sa vráti. Sám Bellaro totiţ najlepšie vedel o výnimočných Alessiových kvalitách.
Od Jimmyho smrti uţ prešlo vyše roka, keď si raz Alessia zavolal do baru Luca
Crapanzano. Alessio, samozrejme, ako dobrý zať, prišiel. V bare bol aj don Bellaro. Alessio
sa pozdravil a spýtal sa, čo je vo veci.
,,Rád ťa vidím, Alessio,‘‘ povedal don Bellaro, ,,potreboval by som od teba jednu malú
sluţbičku. Neviem o nikom kto by tú prácu vedel urobiť lepšie ako ty.‘‘
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Alessio sa v duchu pousmial. Koľko krát uţ počul túto vetu – neviem o nikom, kto by tú
prácu vedel urobiť lepšie ako ty. ,,O čo ide, don Bellaro?‘‘
,,Teraz sme uţ skutočne mocní. Ovládame veľkú časť mesta. Ale má to ešte jednu malú
chybičku krásy. Je tu jeden politik, ktorý mi pije krv. Má podiel v polovici nevestincov, ktoré
nám neplatia podiely zo zisku a dovolí si kecať o likvidácii zločinu v meste. Keby iba kecal,
tak sa na neho môţeme vykašľať. On sa ale snaţí s tými svojimi kurvičkami expandovať aj do
nášho rajónu. Mám taký pocit, ţe treba ukončiť jeho politickú kariéru. Bohuţiaľ voľby sú
ďaleko. Budeme ho teda musieť odstrániť fyzicky.‘‘
,,Pane, nebolo toho násilia uţ trochu veľa?‘‘ podotkol Alessio, ,,ja iba aby sa to nakoniec
neobrátilo proti nám. Mám z toho skutočne čudný pocit.‘‘
,,Alessio. Sme tesne pred vrcholom. A posledný kto nám bráni v našej absolútnej moci, je
jeden človek.‘‘
,,Odstránime ho na verejnosti ako Bonuru?‘‘ spýtal sa rezignovane Alessio, lebo uţ vedel,
ţe to má urobiť on.
,,Na verejnosti áno, ale nie ako Bonuru. Odpraviť politika je predsa len chúlostivejšie, ako
odpraviť gangstera. Urobíme to tak, aby nás nikto nemohol obviniť. Stačia nám iba špekulácie
a strach, ktorý to vyvolá.‘‘
,,Takţe? Ako to chcete urobiť?‘‘
,,Pán Timander má dnes stretnutie s občanmi na priestranstve pred jedným hotelom na
nábreţí pri Grant Parku. Ako som ti hovoril, nesmú nás v ţiadnom prípade obviniť a tak ho
musíme odpraviť z diaľky. Gaetano vymyslel zlepšovák. Zobral beţnú armádnu pušku
a prirobil na ňu teleskop. Takţe budeš môcť presne mieriť aj z omnoho väčších vzdialeností
ako obyčajne. A tým pádom nebudeš musieť byť vôbec v hoteli, ani nikde v jeho blízkosti.‘‘
,,A kde potom?‘‘
,,Pôjdeš s Ricom na člne. Bude stačiť, ak budete od hotela vzdialení tak tristo metrov.
Odtiaľ budeš mať celé priestranstvo ako na dlani a s tou puškou nebude ťaţké odstrániť náš
cieľ, bez toho aby ktokoľvek vedel, čo sa deje. Teraz choď za Gaetanom a on ti dá tú pušku.‘‘
Alessio sa ešte snaţil z toho celého vyhovoriť, ale donove presvedčovacie schopnosti boli
silnejšie. Navyše, za túto akciu by Alessio dostal toľko, ţe aspoň tri roky by nemusel
pracovať. S jeho obchodom s ovocím to nešlo veľmi dobre, rozmýšľal, ţe ho predá a tak aj
toto zaváţilo. Povedal si, toto je skutočne posledná akcia – dám dole toho politika a uţ to
všetko nechám tak. Alessio to teda nakoniec prijal a šiel za Gaetanom di Grassim, donovým
odborníkom na zbrane.
,,Zdravím ťa Gaetano,‘‘ pozdravil sa Alessio, ,,vraj pre mňa máš nejaký zázrak.‘‘
,,Budeš asi potrebovať zamieriť na veľkú diaľku, tak som na to hľadal najlepšiu zbraň.
Vojaci skúšajú namontovať na klasické pušky optiku podobne. ako na lovecké. Jedná sa
o túto pušku,‘‘ povedal Gaetano a poloţil zbraň na stôl, ,,vyrábala sa u nás pre Rusov, ktorí ju
upravovali na ostreľovačku. Je to dosť presná zbraň.‘‘
,,Hm, vyzerá to dosť zaujímavo. Dúfam, ţe bude aj fungovať.‘‘
,,Ale uvedom si, ţe keď budeš strieľať z toho člnu, bude to trochu hojdať. Takţe aj napriek
tomu, ţe tá zbraň je mimoriadne presná, musíš sakramentsky dobre mieriť.‘‘ Alessio si zobral
zbraň a šiel za Ricom. Ten ho uţ čakal v prístave pri člne. Veľa spolu nehovorili, iba ako sa
máš, ako ide ţivot a podobne. Aj napriek tejto odmeranosti jeden aj druhý vedel, ţe v tom
druhom má najlepšieho priateľa. Rico naštartoval čln a vyrazili na jazero. Keď Alessio videl,
ţe sú uţ pred tým hotelom, povedal Ricovi aby zastavil. Alessio vytiahol pušku a zamieril.
V hľadáčiku videl na tom priestranstve stáť na pódiu pred mikrofónom akéhosi chlapíka.
Zdalo sa mu, ţe to môţe byť on. Čln sa však stále tak veľmi kýval, ţe vôbec nemohol
zacieliť. Chcel to uţ všetko zabaliť a odísť preč, keď sa hladina zrazu úplne upokojila.
Zacielil teraz a bolo to uţ oveľa lepšie. Vystrelil. Videl, ako ten muţ klesá k zemi. Okamţite
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sa okolo neho zhŕklo mnoţstvo ľudí. Videl aj to, ako ochranka hľadá v dave útočníka, no
márne.
,,Vybavené,‘‘ povedal spokojne Alessio, ,,môţeme ísť.‘‘ Rico naštartoval a čln odplával
späť odkiaľ prišiel. Potom si takto spokojne ţil Alessio nejaký čas, aţ kým jedného večera
nedostal nečakanú návštevu. Bol to Bruno Loni. Bruno bol Alessiov dobrý priateľ a teraz
ţiadal Alessia o pomoc. Vysvitlo, ţe v posledných mesiacoch bol Bruno nespokojný
s donovou plácou za jeho sluţby a tak si na vlastnú päsť otvoril pár trezorov, len tak na
prilepšenie. Donovi Bellarovi začali byť podozrivé jeho nové auto, nový dom a mnoţstvo
ďalších drahých vecí, ktoré si Bruno kúpil v krátkom časovom slede. Preto dal všetko preveriť
a zistil, čo je vo veci. Keď Bruno zistil, ţe sa o tom don Bellaro dozvedel, začal sa
odôvodnene báť o svoj ţivot. Porušil dohodu s donom a tak ho zákonite čakal najvyšší trest.
Preto teraz s vedomím, ţe Alessio, dá sa povedať sa drţí bokom a môţe mu pomôcť, prišiel k
nemu. Alessio sa spočiatku zdráhal, nechcel ísť proti donovi, ale napokon sa rozhodol, ţe mu
pomôţe. ,,A čo presne môţem pre teba urobiť?‘‘ spýtal sa.
,,Potrebujem od teba iba, aby som tu mohol na pár dní ostať. Skutočne to budú dva, tri dni.‘‘
,,Hm, a čo poviem Nicole? Je to Lucova dcéra a on sa jej určite spýta, či ťa náhodou niekde
nevidela. A ty budeš rovno u mňa doma.‘‘
,,Veď by sa to dalo vyriešiť nejakým maskovaním. Dám si bradu, fúzy, parochňu, okuliare,
zmením hlas a je to vybavené. Povieš jej, ţe som tvoj bratranec, ktorého si dvadsať rokov
nevidel, alebo niečo podobné.‘‘
,,Nuţ, keď myslíš.‘‘
,,A kde vlastne tvoja ţena teraz?‘‘
,,Je v bare u svojho otca aj s malou. Kaţdú chvíľu by mali prísť, takţe by si si mal švihnúť.
Jimmy často pouţíval prestrojenia, takţe by som mohol nájsť niečo také o čom si hovoril.
Poď rýchlo.‘‘
,,A je tu ešte jedna vec o ktorej ti musím povedať.‘‘
,,Dobre, dobre, povieš mi to neskôr. Teraz poď si dať rýchlo tie veci, lebo uţ budú tu.‘‘
Bruno sa teda zamaskoval všetkými tými vecami a keď sa naňho Alessio pozrel, vôbec by ho
nenapadlo, ţe to je on. Bolo to dokonalé. ,,A ešte jedna vec,‘‘ pripomenul Alessio, ,,snaţ sa
vyvarovať pouţívania tých svojich latinských porekadiel, či čo to je. To nepouţíva nikto, len
ty. Ľahko by ťa to mohlo vyzradiť.‘‘
,,Ok,‘‘ prikývol Bruno. Práve v tej chvíli prišli domov Nicole s Paulou.
,,Ahoj miláčik,‘‘ privítal ju Alessio, ,,pozri, máme dnes hosťa. Toto je môj bratranec Aurel.
Aurel Basile.‘‘
,,Teší ma,‘‘ povedal Bruno zmeneným hlasom, teraz Aurel a podal Nicole ruku.
,,Toto je moja ţena Nicole a dcérka Paula,‘‘ predstavil svoju rodinu Alessio.
,,A koľko má toto dievčatko rokov?‘‘ spýtal sa Bruno.
,,Má dva roky,‘‘ odpovedala Nicole za ňu, ,,ešte nevie veľmi rozprávať.‘‘
,,Nikdy som o vás nepočula pán Basile,‘‘ povedala Nicole.
,,Vieš, Aurela som nevidel dobrých dvadsať rokov,‘‘ povedal Alessio, ,,ţije totiţ na druhom
konci Ameriky, aţ vo Vancouvri.‘‘
,,Áno,‘‘ pritakal Aurel, ,,kaţdý sme mali svoj ţivot, svoje starosti a tak nebolo veľa času na
stretávanie. Teraz som však mal cestu do Chicaga a tak som si povedal, ţe prídem pozrieť
svojho bratranca, ako sa mu darí. A vidím, ţe sa mu darí veľmi dobre, keď má takú krásnu
ţenu a krásnu dcérku.‘‘
,,Ó ďakujem,‘‘ bola polichotená Nicole, ,,tak si teda u nás sadnite, Aurel. Za chvíľu bude
večera.‘‘ Alessio a Aurel si sadli za stôl a čakali na večeru. Keď Nicole nalievala polievku,
spýtala sa: ,,Vy ste teda syn tety Mary alebo Cateriny?‘‘ Aurel bol chvíľu v rozpakoch, lebo
nevedel o čo ide a nevedel čo povedať, no rázne zakročil Alessio: ,,On je nevlastný syn tety
Cateriny. Pamätáš si, čo si vtedy vzala toho Gréka? Tak on bol vdovec a s prvou ţenou mal
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Aurela. Takţe dalo by sa povedať, ţe je to môj nevlastný bratranec. Ale my sme spolu vţdy
dobre vychádzali. Bol mi ako vlastný.‘‘
,,Áno, presne tak,‘‘ vyjachtal Aurel.
,,A čím sa ţivíte?‘‘ spýtala sa Nicole.
,,Ako prosím?‘‘
,,Ţe kde pracujete? Váš job.‘‘
,,Á, áno, jasné. No viete, ja, akoby som to. Robím niečo také, ako finančný poradca,‘‘ dostal
zo seba Aurel, ,,no aj kvôli tomu som dnes v Chicagu. Mám tu nejaké stretnutie.‘‘
,,Aha. Zaujímavá práca.‘‘ Aurel hltavo zjedol celú večeru a ospravedlnil sa, ţe uţ si pôjde
ľahnúť, lebo z tej cesty je veľmi unavený. Pravda však bola, ţe uţ nevedel čo si má
vymýšľať, aby sa nezamotal do svojich lţí. Takto preţil u Alessia dva dni a jeho ţene
povedal, ţe má dve deti, ţe jeho ţena sa volá Maggie, hoci ţenu ani deti nemal, a narozprával
ešte kopu iných výmyslov. Bol si celkom istý, ţe Nicole netuší, kto v skutočnosti je. Raz keď
znova nebola doma, šiel Bruno za Alessiom a povedal mu: ,,Počúvaj, Alessio. Je tu jedna vec
o ktorej som ti chcel povedať uţ skôr.‘‘
,,Tak o čo ide? Von s tým.‘‘
,,Vieš, potreboval by som od teba jednu sluţbičku. Na Ashland Avenue je jedna úschovňa
batoţín. Dal som si tam minule dva kufre na falošné meno. Tie kufre by som teraz potreboval
späť. Sú tam všetky veci čo mám, všetko cenné. Ale ja tam ísť nemôţem, lebo tí ľudia by ma
spoznali a hneď by volali dona Bellara. Tak som myslel, ţe by si mohol ísť po nich ty.‘‘
,,Ale veď by si tam mohol ísť v tomto prestrojení. Takto by ťa určite nespoznali.‘‘
,,Viem, rozmýšľal som nad tým, ale uţ nechcem nič riskovať. Prosím ťa, vyzdvihni mi ich
ty.‘‘
,,Dobre, zoberiem ich. Ale čo ty? Ako dlho tu ešte chceš ostať?‘‘
,,Potrebujem sa nejako dostať na letisko a uţ ťa viac nebudem otravovať.‘‘
,,A kedy ti to letí?‘‘
,,Dnes o ôsmej.‘‘
,,Tak dobre. Idem po tie kufre a zoberiem ťa na to letisko.‘‘
,,Ďakujem ti Alessio. Skutočne ti veľmi pekne ďakujem.‘‘
Alessio teda išiel do tej úschovne a zobral tie dva kufre. Boli riadne veľké, ale neboli nejako
extra ťaţké. Prišiel domov a tam uţ naňho čakal vychystaný Bruno. Sadol k Alessiovi do auta
a ten sa ho spýtal: ,,A kde ti to vlastne letí, ak sa smiem spýtať?‘‘
,,Do Mexiko City. Zatiaľ sa zdrţím tam a potom sa rozhodnem ako ďalej.‘‘
,,Poznáš tam vôbec niekoho?‘‘
,,Áno, mám tam jedného známeho. Ale o mňa sa nemusíš báť. Viem sa o seba postarať.‘‘
Keď boli na letisku, Bruno si kúpil lístky a keď mu uţ malo ísť lietadlo, Bruno Alessia
zasypával slovami vďačnosti za to, ţe mu takto zachránil krk a sľuboval, ţe ak bude mať
problémy, alebo ktokoľvek jeho blízky, vďačne mu pomôţe. No to určite, pomyslel si
Alessio, tam kdesi v tom Mexiku za pár rokov zabudneš, ţe vôbec bol nejaký Alessio
Lagapone. Podal mu jeho dva kufre a rozlúčil sa s ním. Keby tak vedel, ţe v tých kufroch
bolo spolu 20 miliónov USD! Keď prišiel Alessio späť, Nicole uţ bola doma. ,,Kde si bol?‘‘
spýtala sa ho.
,,Bol som odviezť bratranca Aurela na letisko.‘‘
,,Hm, tak skoro? A ani sa nerozlúčil.‘‘
,,No, súrne ho zavolali z práce, tak musel hneď teraz odísť. Musel stihnúť toto lietadlo.‘‘
Nicole spadol príbor a musela sa poň zohnúť. Alessio sa díval na jej krásny zadok. Naraz sa
ho zmocnila túţba a ţiadostivo ju zaň chytil.
,,A, čo to robíš?‘‘ zasmiala sa Nicole.
,,Malá uţ spí?‘‘ spýtal sa Alessio.
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,,Áno, pred chvíľou som ju uloţila,‘‘ povedala Nicole a otočila sa k nemu. Alessio sa
postavil zo stoličky a vášnivo ju pobozkal, stále drţiac ten jej úţasný zadok. Oprel ju
o kuchynskú linku a siahol jej rukou pod sukňu. Dotýkal sa jej hebkej pokoţky a divo z nej
strhával šaty. Chcel sa jej čo najskôr zmocniť a ona sa mu ochotne poddávala. Milovali sa
priamo v kuchyni. Potom pokračovali v spálni a takto zotrvali aţ do hlbokej noci, keď
vyčerpaní zaspali.
Od tejto udalosti prešlo niekoľko týţdňov, keď si dal don Bellaro zavolať Alessia. Alessio
premýšľal, či mohol prísť na Bruna, ale hneď to pustil z hlavy. Aj tak tam však radšej zašiel.
V zadnej miestnosti uţ čakali don Bellaro, Achille, Rico a Luca Crapanzano.
,,Dnes podnikneme prácu len tak pre radosť,‘‘ začal hovoriť don, pričom vyfúkol dym
z cigary, ,,jedna importná firma dováţa veľa druhov luxusného tovaru z celého sveta. Práve
včera im priviezla ďalšiu loď s tovarom do prístavu a ja mám na niektoré poloţky v ich
zozname zálusk.‘‘
,,Čo tak extra majú, čo my nemôţeme mať?‘‘ spýtal sa Achille.
,,Uţ dlho som nefajčil skutočne kvalitné cigary. A oni ich majú skoro tonu.‘‘
,,Cigary?‘‘ bol prekvapený Alessio.
,,Ale áno, cigary. Čo je na tom čudné? Zákazníci v našich nočných podnikoch majú
o luxusné kvalitné cigary záujem. Pritom sú tak drahé a zle sa zháňajú. Keď získame
nákladiak tých najlepších cigár, je to skoro toľko peňazí, akoby ste urobili banku.‘‘
,,Čo?‘‘ nechápal Achille.
,,No dobre. Jednoducho mi privezte ten nákladiak. Rico vám povie čo a ako.‘‘ Všetci traja
teda išli von a Alessio sa spýtal: ,,Rico, o čo do prdele ide?‘‘
,,Ako to mám vedieť? Máme jednoducho šlohnúť nákladiak plný tých drahých cigár. Don
pre nich má odbyt a zarobí na tom, takţe keď ich chce, bude ich mať.‘‘
,,Vyzerá to ako práca pre nejakých zlodejíčkov, alebo ako pekná lacnota. Prečo to musíme
robiť práve my?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Na to sa vykašli,‘‘ povedal Achille.
,,Cigary, ktoré musíme ukradnúť, sú zloţené v debnách v prístave. Najskôr sa ale musíme
dostať dnu,‘‘ povedal Rico.
,,A to urobíme ako?‘‘ neveriacky krútil hlavou Alessio, ,,v prístave teraz majú ešte silnejšiu
stráţ ako za Bonuru.‘‘
,,Presne tak,‘‘ prikývol Rico, ,,násilie nie je na mieste. Musíme sa tam dostať pekne
v pokoji. Ukradneme nejaký z nákladiakov, ktoré pendlujú medzi prístavom a skladiskom
v meste. Tie autá majú na sebe nápis Atlantic import. Počkáme si aţ nejaký vyjde z prístavu,
budeme ho sledovať a niekde na pokojnom mieste ďaleko od polišov mu zatarasíme cestu.
Vystrelíme do vzduchu a aţ vylezie, musíme mu zobrať tie jeho papiere, aby s nimi pustili
jedného z nás do prístavu.‘‘
,,A toho chudáka zabijeme?‘‘ spýtal sa Alessio. Keby išlo o ďalšie krviprelievanie, uţ by do
toho určite nešiel. Ale Achille mu povedal: ,,Nie, bývajú to poserovia. Stačí, keď mu ju
natiahneš a dá ti všetko čo má.‘‘
,,Do prístavu s tým nákladiakom pôjdeš ty, Alessio,‘‘ povedal Rico a pozrel na Alessia,
,,tam naloţíš tie debny s cigarami a odvezieš ich na dohodnuté miesto. A skoro by som
zabudol. Obleč si toto robotnícke oblečenie aby si nebol veľmi nápadný.‘‘
Alessio veľmi spokojný nebol: ,,Ja si to sám naloţím, odveziem a potom asi vyfajčím. A čo
akoţe budete robiť vy?‘‘
,,My budeme čakať kúsok od prístavu na vopred dohodnutom mieste,‘‘ vysvetľoval Rico,
,,keby ťa tam niekto prenasledoval, postaráme sa o nich. Ty potom odvezieš auto do nášho
prekladiska.‘‘
,,No to je paráda,‘‘ ,sršal‘ nadšením Alessio, ,,ako tie debny spoznám?‘‘
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,,Budú mať na sebe nápis First Atlantic-Michigan Co.,‘‘ odpovedal Rico.
,,A to dohodnuté miesto?‘‘
,,Tam teraz zájdeme a ja ti ho ukáţem,‘‘ odpovedal tentoraz Achille.
,,Jasné, najprv zájdeme tam a potom po ten nákladiak,‘‘ súhlasil Rico. Takţe zašli na jedno
miesto, do jednej nenápadnej uličky na brehu Chicago River.
,,Ok. A sme tu. Toto je ideálne miesto,‘‘ povedal Achille keď videl, ţe sú na mieste. Všetci
traja vystúpili z auta, keď sa im prihovoril Rico: ,,Počúvajte, chlapi. Keď sme uţ tu takto
spolu, chcel som sa vás na niečo spýtať.‘‘
,,Čo máš na srdci, Rico?‘‘ opýtal sa Achille.
,,No viete, dostal som taký nápad. Nechceli by sme so mnou ísť do jedného kšeftu?‘‘
,,A čo je to za kšeft?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,No, je to veľký kšeft. Sám by som to nezvládol a vy ste moji dobrí kamaráti, poznáme sa,
rozumiete.‘‘
,,A Bellaro o tom vie?‘‘ spýtal sa Achille.
,,Nie, ten o tom nevie a ani nemusí vedieť. Raz by som ho z toho vynechal. Ten uţ má
peňazí dosť.‘‘
,,A čo je to za kšeft?‘‘ spýtal sa Alessio po druhý raz.
,,Vyhliadol som si jednu malú banku.‘‘
,,Čoţe?‘‘ prekvapene zvolali jednotne Achille aj Alessio.
,,Pokoj,‘‘ upokojoval ich Rico, ,,upokojte sa, všetko je v pohode. Tá banka nie je veľmi
dobre zabezpečená. Je to len taká malá bančička. Ale na konci mesiaca majú v trezore veľa
peňazí. Boli by sme celkom bohatí, keby sa to podarilo.‘‘
,,Alebo mŕtvi,‘‘ prerušil ho Alessio, ,,počúvaj, o čo ti do riti ide? Veď my uţ sme bohatí.‘‘
,,Hovno,‘‘ oponoval mu Rico, ,,nemáme sa zle, ale rozhodne nie sme bohatí. Bellaro nie je
zlý, ale aspoň raz by som chcel mať zo svojej práce zaslúţenú odmenu a nie iba nejaký
zasraný podiel.‘‘
,,Hm, nie som si istý,‘‘ dával najavo svoj nesúhlas Alessio.
,,A čo ty Achille?‘‘
,,Do tohto ja nepôjdem. Rodina pre mňa veľa znamená a toto je skoro ako zrada.‘‘
,,Dobre, asi máte pravdu,‘‘ začal hovoriť uţ úplne iným tónom Rico, ,,kašlem na to. Iba som
sa pýtal. Zabudnite na to.‘‘
,,Dobre,‘‘ prikývol Alessio.
,,Ok,‘‘ pridal sa aj Achille, ,,myslím, ţe je čas. Ja sa idem pripraviť. Za chvíľu som tu.‘‘
,,Zlom väz,‘‘ povedal mu Rico a otočil sa k Alessiovi, ,,Alessio, my ideme k prístavu po ten
nákladiak.‘‘ Išli teda k prístavu a pár metrov odtiaľ v jednej úzkej uličke si vyhliadli jedno
auto. Rico mu zatarasil cestu a Alessio vyšiel von s búchačkou v ruke. Keď ju videl ten vodič,
úplne bol z toho hotový a urobil všetko, ako mu povedali. Dal Alessiovi papiere aj auto
a utekal preč. Ani nebolo treba pouţiť násilie. Alessio chcel toho vodiča pôvodne trochu
naučiť móresom pomocou svojej bejzbalovej pálky, ale ukázalo sa, ţe to nie je potrebné. Rico
ešte naňho nakričal, ţe ak to vytrúbi polícii, je synom smrti a bolo vybavené. Alessio nasadol
aj s dokladmi do nákladiaku a išiel do prístavu. Tesne pred ním si uvedomil, ţe plný tam ísť
nemôţe a tak sa vrátil a všetky debny musel vyloţiť. Opäť sa vrátil do prístavu. Pri vstupe mu
skontrolovali papiere a pustili ho ďalej. Vošiel dnu a o pár metrov ďalej zastavil. Vystúpil
a začal hľadať tie debny s nápisom. Vtom ku nemu prišiel nejaký chlap, asi nadriadený
a povedal mu, aby sa tu len tak neponevieral a preloţil tamtie debny. Alessio teda musel
prekladať nejaké debny z miesta na miesto. Keď videl, ţe ten chlap sa nepozerá, rýchlo sa
vyparil a ďalej hľadal tie správne debny. Nakoniec ich našiel a pristavil k nim nákladiak.
Rýchlo ich začal nakladať. Nebola to však ţiadna zábava. Tie debny boli totiţ riadne ťaţké
a nebolo ich málo. Nakoniec ich predsa len zdolal a umorený si sadol do auta. Vtom videl ako
ku nemu beţí ten chlap a kričí: ,,Hej! Ale toto ty nemáš nakladať! Stoj!‘‘ Alessio rýchlo
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naštartoval a bral sa preč z toho miesta. Keď videl, ako ten chlap vyťahuje zbraň, vedel, ţe je
skutočne zle. Prehnal sa celým prístavom aj cez vstup, pri ktorom mu zahatali cestu
stráţcovia. Takmer ich prešiel. Stále uháňal preč a keď videl, ţe za ním nikto nie je, upokojil
sa. Prišiel na dohodnuté miesto a vystúpil z nákladiaku. Achille aj Rico ho tam uţ čakali.
,,Výborne, Alessio,‘‘ pochválil ho Rico, ,,dobrá práca. Achille teraz zájde po dona a my
dvaja odvezieme ten náklad do prekladiska.‘‘ Vtom bolo počuť prudké brzdenie auta.
Vyskákali z neho štyria chlapi s búchačkami. Rico s Achillem však nestratili duchaprítomnosť
a všetkých zneškodnili. ,,To bolo zasa o chlp,‘‘ vydýchol si Achille.
,,Dobre, tak my uţ radšej poďme do toho skladu, kým tu neprídu ďalší,‘‘ povedal Rico
a nasadal do nákladiaku. Sadol si k nemu aj Alessio a naštartoval.
,,Dnes to bola fakt paráda,‘‘ povedal namosúrene Alessio, ,,zatiaľ čo vy dvaja ste sa flákali,
ja som prenosil aspoň tonu debien a všade naokolo bolo plno chlapíkov s búchačkami.‘‘
,,Niekto to urobiť musel. A ty si z nás najmladší. Achille má dobré nápady.‘‘
,,Aha, tak Achille. Takţe nabudúce vám na to zvysoka seriem, kamaráti. Ten nákladiak
budeš vykladať ty. Ja sa ani jednej z tých debien ani nedotknem.‘‘
,,To sa ešte uvidí,‘‘ povedal Rico a cestou k prekladisku uţ neprehovorili ani slovo. Keď
tam prišli, Rico uţ vľúdnejším tónom povedal: ,,Výborne, dokázali sme to.‘‘
,,Tak sa pozrieme, čo sme to doniesli za zázrak,‘‘ povedal aj Alessio miernejšie.
,,No jasné,‘‘ povedal Rico, vyšplhal sa zozadu na ten nákladiak a začal prezerať tovar.
,,Dúfam, ţe sa to cestou nejako nepomlátilo. A sakra. Pár sa ich vysypalo. Cigary sú na
mader. No ale nie je to tak hrozné. Tu sa jedna iba prevrátila, tak ju narovnáme. A do prdele,
to sa mi veľmi nepodarilo.‘‘
,,Čo tam preboha vyvádzaš?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Čo, čo, trochu som to tu rozsypal, nič hrozné. A pozrimeţe. Škatuľka. Čo v nej asi bude.
A do prdele. Toto mi nebudeš veriť.‘‘
,,Čo? Čo je v tej škatuľke?‘‘ bol zvedavý Alessio. Pozrel sa do tej škatuľky a hneď
pochopil. ,,No do riti. Myslíš, ţe to je to, načo myslím ja?‘‘
,,No ako cigary to nevyzerá.‘‘
,,Hm. A na kryštáľový cukor je to zasa veľké.‘‘
,,Povedal by som, ţe sú to diamanty.‘‘
,,A nie je to len biţutéria? Vieš, ţe tie cigary vymieňajú za zrkadlá, korálky a podobné
kraviny a toto im náhodou zostalo.‘‘
,,Toto sú, Alessio, diamanty,‘‘ povedal Rico, vzal jeden a s priţmúreným okom sa naň
pozrel do slnka. ,,A je ich hrozne veľa.‘‘
,,Ja som vedel, ţeby Bellaro tak neriskoval kvôli blbým cigarám a poslal po nich svojich
najlepších muţov. Keby šlo skutočne iba o cigary, mohol by to spraviť ktorýkoľvek
postrádateľný pešiak a nemusel riskovať naše krky.‘‘
,,No, vyzerá to tak, ţe si mal pravdu. Čo budeme teraz robiť? Necháme si ich?‘‘
,,Čoţe?‘‘ zhrozil sa Alessio. ,,Myslíš, ţe by nám toto prešlo?‘‘
,,No, mohli by sme povedať, ţe sme nejaké debny stratili pri naháňačke, alebo...‘‘
,,Ani na to nemysli,‘‘ rázne ho zahriakol Alessio, ,,to je riadna blbosť. Vráť to tam, kde si to
našiel. Nechcem skončiť s dierou v čele.‘‘
,,No a čo keby sme si kaţdý vzali jeden alebo dva? Myslíš, ţe vie koľko ich tam malo
byť?‘‘ stále dobiedzal Rico.
,,Rico,‘‘ povedal Alessio a hodil naňho tvrdý pohľad.
,,Ok, ok, uţ ich dávam späť. Ale čo keď o nich Bellaro vôbec nevie?‘‘
,,Myslím, ţe môţeme zistiť úplne jednoducho, či o tom vie alebo nie.‘‘
,,Ako?‘‘
,,Pozri, Achille ho uţ sem vezie. Oťukneme si ho.‘‘ Keď auto s Achillem a Bellarom
zastavilo, pristavili sa pri ňom Alessio a Rico. Keď don Bellaro videl, ţe úspešne získali ten
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tovar, povedal: ,,Výborne chlapci, dokázali ste to. Čaká vás zaslúţená odmena.‘‘ Podišiel
k nákladiaku a začal si prezerať náklad. ,,Á, jedna rozbila. Ale to nič. Hlavne, ţe tie zadné sú
v poriadku. Výborne, výborne.‘‘
,,Pane, máme tie debny rozloţiť a cigary dať do skladu?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Nie, nie, ešte nie,‘‘ zháčil sa Bellaro, ,,a prečo vy? Nie ste moji skladníci, nie?‘‘
Ale na takúto podradnú robotu sme ti dobrí, čo, pomyslel si Alessio.
,,Choďte si pekne odpočinúť, chlapci, musela to byť riadna drina,‘‘ povedal Bellaro a tak sa
Rico aj Alessio pobrali domov. Alessio ešte šepol Ricovi do ucha: ,,Zajtra sa u teba zastavím
a dohodneme sa na tom kšefte.‘‘ Rico sa najskôr začudoval, no potom prikývol a išiel domov.
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XIX.
Na druhý deň zašiel Alessio, ako sľúbil, k Ricovi. Keď mu Rico otvoril a usadil ho, spýtal
sa ho: ,,Tak čo, Alessio? Ako to, ţe si tak naraz zmenil názor? Nezdalo sa mi, ţe by si do toho
chcel ísť.‘‘
,,Hej. Ale vtedy som si ešte myslel, ţe s nami Bellaro nevyjebáva. Vieš o tom, ţe pred pár
mesiacmi bol u mňa Bruno Loni s podobným problémom? Teraz uţ viem, ţe to Bellaro robí,
a nie sme jediný komu to robí.‘‘
,,Asi máš pravdu. Takţe by si tú banku chcel urobiť?‘‘
,,A čo Achille?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Veď si to počul,‘‘ mávol rukou Rico, ,,bojí sa, ţeby sa to prevalilo a don by po nás začal
ísť. Takţe ak do toho ideš, tak sme iba dvaja.‘‘
,,Najskôr by som chcel vidieť tú banku a počuť tvoj plán.‘‘
,,Poď za mnou, pôjdeme tam nadzemnou dráhou. Je to v New Eastside. Sme tam za
chvíľu.‘‘ Rico si vzal kabát, lebo von uţ pomaly začínal padať sneh a bolo vidno, ţe zima uţ
prichádza. Vyšli z bytu a išli k najbliţšej stanici metra. Chicagske metro je špecifické tým, ţe
väčšina z neho vedie nad zemou a len malá časť je podzemná. Nastúpili teda obaja dnu
a zaviezli sa aţ k tej banke. Keď stáli pred ňou, Rico povedal: ,,Tak to je ona. Nie je ani veľmi
veľká, ani veľmi malá. Poď sa pozrieť dovnútra.‘‘ Vošli dnu a Alessio aj s Ricom si sadli do
jej prostriedku, k malému konferenčnému stolíku. Rico sa naklonil k Alessiovi a tichým
hlasom mu začal hovoriť svoj plán: ,,Začneme tu v hale. Vletíme sem a zareveme, ţe ide
o prepadnutie. Sú tu dvaja stráţcovia. Myslím, ţe sa vzdajú, ale keby sa chceli hrať na
hrdinov, musíme ich zlikvidovať. Akonáhle to tu spacifikujeme, musíme získať kľúče od
trezoru. Kde sú, by sme sa mali dozvedieť od úradníkov, ale nemyslím, ţeby nám to nechceli
povedať s búchačkou na čele. Za prepáţky sa dostaneš týmito dverami. Aţ vezmeš kľúč, sú
tam dvere, ktoré vedú na chodbu. Vľavo je schodisko dole k trezoru a hore do kancelárií. Keď
budeš mať kľúče, beţ rovno k trezoru, inak ich budeš musieť niekde hore zohnať. Tam budú
asi ďalší členovia bankovej ochranky. S tými to musíš vybaviť sám. Ja budem celú dobu drţať
v šachu východ. V podzemí je veľký trezor. Ten musíš odomknúť. Potom uţ stačí iba zobrať
prachy a vypadnúť. To je všetko.‘‘
,,Ok,‘‘ prikývol Alessio.
,,Poď, radšej uţ padáme.‘‘ Vyšli von a Rico pokračoval opäť tichým hlasom: ,,Banka je
napojená na Holmesov bezpečnostný systém, ale ani rádioautá to nestihnú skôr ako za päť
minút. To znamená, ţe od chvíle čo tam vojdeme, máme na všetko päť minút. A potom
budeme musieť zmiznúť. Povedal by som, ţe nás nenechajú len tak v pokoji odísť a keď
stihneme včas zmiznúť z banky, môţeme naraziť na policajtov v meste.‘‘
,,A keď sa ich zbavíme?‘‘
,,Pôjdeme na dvor jedného opusteného baráku v North Side.‘‘
,,Dobre. Tak zajtra ráno sa zastavím u teba v byte.‘‘
,,Ok, príď pred barák a zatrúb na klaksón. Domovníčka stále zamyká dvere. Ja zbehnem
dole a pôjdeme. Zatiaľ sa maj.‘‘
Na druhý deň bol podľa dohody Alessio znova u Rica. Išli do tej banky, ale teraz uţ naostro.
Vtrhli dnu a Rico zreval: ,,Všetci k zemi! Toto je prepadnutie! Nikto sa ani nehne!‘‘ Keď
ľudia videli zbrane v Ricovej a Alessiovej ruke, okamţite si ľahli na zem. Podobné to bolo
s ochrankou. Alessio šiel za prepáţky dvermi, ako mu Rico povedal a spýtal sa úradníka,
ktorý tam sedel: ,,Kde sú kľúče od trezoru!?‘‘
,,Ja ich nemám,‘‘ odpovedal on prestrašene.
,,A kto ich potom má?‘‘
,,Ja, ja neviem. Asi ich má riaditeľ.‘‘
,,A kde je ten riaditeľ?‘‘
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,,Kanceláriu má úplne na najvyššom poschodí.‘‘
,,Ďakujem za informáciu,‘‘ povedal Alessio a beţal hore po schodoch. Vtom začal niekto po
ňom strieľať. On streľbu opätoval a keď prišiel k mŕtvole, zistil, ţe to bol ochrankár. Za
chvíľu tam nabehli aj ostatní, no zbavil sa aj tých. Nakoniec našiel tú kanceláriu a v nej toho
riaditeľa.
,,Kde je kľúč od trezoru! Rýchlo!‘‘ zreval naňho Alessio.
,,Je, je tam v tej skrini. Len ma prosím vás nezabíjajte.‘‘
,,Dobre, dobre,‘‘ povedal Alessio vyberajúc ten kľúč zo skrinky, ,,a netreba k tomu trezoru
náhodou aj nejakú číselnú kombináciu?‘‘
,,Tri krát otočiť doľava a päťkrát doprava. To je všetko.‘‘
,,Ak si mi klamal, vrátim sa a urobím z teba rešeto,‘‘ povedal Alessio a rýchlo beţal dole
k trezoru. Odomkol ho a zadal kombináciu, akú mu povedal ten riaditeľ. Trezor sa začal
pomaly otvárať. Bolo tam plno zlatých tehál. Alessio však hľadal peniaze, bankovky. Nikde
ich však nemohol nájsť. Nesmel strácať čas a tak nahádzal do vreca aspoň tie zlaté tehly.
Vybehol hore a povedal Ricovi: ,,Bol som v tom trezore a boli tam iba tieto zlaté tehly. Viem,
ţe to nie je práve najideálnejšie, ale hotovosť som tam nikde nenašiel.‘‘
,,Čo budeme robiť kurva so zlatými tehlami? Čo si ich mám roztaviť a urobiť z nich
mince?‘‘ bol nervózny Rico.
,,Ja viem, ţe lepšia by bola hotovosť, ale uţ som nemal čas ju hľadať. Vieš, koľko ešte
máme času?‘‘
,,Ešte máme čosi viac ako dve minúty.‘‘
,,Tak to ešte stihneš zbehnúť dolu a nájsť tie peniaze.‘‘ Rico poslúchol a beţal dole. Za
minútu bol hore aj s vrecom.
,,Tak čo?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Poviem ti v aute,‘‘ zadychčane vravel Rico, ,,teraz musíme rýchlo odtiaľto padať.‘‘
Vybehli preto aj s vrecami von a skočili do auta. Alessio na to dupol a uháňali odtiaľ
najrýchlejšie, ako sa dalo.
,,Tak čo? Boli tam tie peniaze?‘‘ druhý raz sa spýtal Alessio.
,,Nie, peniaze som tieţ nenašiel. Ale tieţ som zobral nejaké tie tehly.‘‘
,,Hm, tak to nám teraz trochu mení plány.‘‘
,,Teraz choď v prvom rade do dvora tej budovy v North Side a potom porozmýšľame ako
ďalej. Budem ťa viesť‘‘ Keď tam dorazili, prezliekli sa do iných šiat, aby nevzbudili
pozornosť a Alessio povedal Ricovi: ,,Podľa mňa by bolo teraz najvhodnejšie zmiznúť
z mesta a tie tehly ukryť niekde mimo neho.‘‘
,,No, celkom rozumný nápad. A kde presne máš na mysli, ţe chceš zmiznúť?‘‘
,,Napríklad do Detroitu. Je to pomerne blízko a zároveň dosť ďaleko od Chicaga. Kúpime
veľké kufre, tie tehly dáme do nich a kufre dáme do bezpečnostnej schránky jednej z bánk.‘‘
,,Tak to by sme uţ mali vyraziť.‘‘ Išli teda do Detroitu. Rico kúpil štyri najväčšie kufre, aké
tam boli a potom šli von z mesta a odbočili na poľnú cestu. Tam auto zaparkovali za stromy
tak, aby ho nebolo vidieť a Rico premiestnil tehly z vriec do kufrov. Alessio dával zatiaľ
pozor, či nikto nejde. Keď Rico skončil, vrátili sa späť do Detroitu a vloţili kufre do
bezpečnostnej schránky jednej nemenovanej banky. Pre istotu predali auto, ktorým prišli
a kúpili iné. Potom sa vrátili späť do Chicaga. Keď prišiel Alessio domov, bolo uţ pol
dvanástej. Najskôr šiel pozrieť na malú. Keď spala, bola ako malý anjelik. Naklonil sa nad
postieľku a rád by jej aj dal bozk na čelo, ale bál sa, ţe sa zobudí a tak šiel do spálne. Spala uţ
aj Nicole. Prezliekol sa a potichu vkĺzol do postele. Pobozkal ju na líce a chvíľu sa na ňu iba
tak pozeral. Rozmýšľal, aké poklady to má vlastne doma a koľkokrát si to ani poriadne
neuvedomuje. Za chvíľu však aj jemu ťaţoba sadla na viečka a zaspal.
Na druhý deň ráno šiel do tretice znova sa Ricom. Včera sa dohodli, ţe sa opäť stretnú, aby
prebrali aký bude ich ďalší postup. To, ţe z tej banky potiahli zlaté tehly a nie peniaze, značne
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skomplikovalo ich plány. Preto to musia dobre premyslieť. Alessio stúpal pomaly po
schodoch aţ k Ricovmu bytu. Chcel zaklopať na dvere, no uvedomil si, ţe sú pootvorené.
Otvoril ich, a to čo videl, v ňom vyvolalo obrovské zdesenie. Na podlahe leţal zakrvavený
Rico. Oči aj ústa mal otvorené. Akoby sa z nich dral akýsi nemý výkrik. Bol mŕtvy. Alessio
vytiahol zbraň a opatrne prešiel po celom byte. Nikto tam však uţ nebol. Všade bol
neporiadok, všetko bolo rozhádzané, niektoré dvere vytrhnuté z pántov. Vtom zazvonil
telefón. Alessio sa pri jeho zvuku preľakol. Išiel k oknu, poobezeral sa a keď nevidel nič
podozrivé, zdvihol.
,,Rico?‘‘ ozvalo sa z druhej strany. Alessio spoznal Achilleho hlas.
,,Tu je Alessio. Rico je mŕtvy a ...‘‘
,,Do prdele,‘‘ prerušil ho Achille, ,,ja som to vedel. Alessio, si v poriadnej kaši. Chcel som
Rica varovať. Bellaro sa dozvedel o tej banke a rozhodol sa, ţe to nemôţe tolerovať.
Bohuţiaľ, nedozvedel sa to včas. Alessio, ale ty musíš rýchlo zmiznúť, teraz pôjdu aj po
tebe.‘‘
,,Achille, ja,‘‘ hovoril roztraseným hlasom Alessio, ,,nevedel som, ţe to bude taký prúser.
Povedz mi čo mám teraz robiť? Nemôţem predsa len tak odísť od Nicole a od Pauly.‘‘
,,Alessio, pomôţem ti,‘‘ upokojoval ho Achille, ,,ale musíme sa niekde stretnúť. Teraz je to
pre teba skoro všade nebezpečné. Môţeme sa stretnúť na jednej opustenej farme za mestom
pri ceste na Bolingbrook.‘‘
,,Dobre, za chvíľu som tam. Počúvaj, ja, chcem ti poďakovať. Vieš, Rico tu leţí úplne
rozstrieľaný a ja neviem na koho sa mám obrátiť.‘‘
,,Ale to je v poriadku, Alessio. Som ti dlţný.‘‘
,,Vďaka Achille.‘‘
Alessio prišiel na dohodnuté miesto. Po ceste si dával pozor na policajtov, ale našťastie
ţiadnych nestretol. Aj tak zobral pre istotu so sebou samopal. Keď prišiel ku tej farme
a vystúpil z auta, začul drsný hlas: ,,Nehýb sa!‘‘ No do riti, povedal si Alessio a hneď vedel,
o čo ide.
,,Prekvapenie,‘‘ začul Achilleho hlas, ktorý vyšiel z dverí domu.
,,Čo to má znamenať? Myslel som, ţe tu budeme sami.‘‘
,,Situácia sa zmenila, Alessio. Musel som sa rozhodnúť na čiu stranu sa pridám. A pridať sa
na tvoju stranu by bola skoro samovraţda. Takto to bude iba vraţda,‘‘ cynicky povedal
Achille a zapálil si cigaretu.
,,Takţe Rica si zabil ty!?‘‘
,,Najskôr som mu len sprostredkoval smrť, rovnako ako to urobím v tvojom prípade.‘‘
,,Dnes nejako sršíš vtipom. Tak ťa ešte nepoznám.‘‘
,,To vieš, mám dobrú náladu, veci pekne vychádzajú, budem bohatší o pekný balík prachov.
A ozaj. Kde sú vlastne tie peniaze? U Rica sme ich nenašli. No ty nám to určite povieš.‘‘
,,Ja ţiadne prachy nemám. A aj keby som mal, nepoviem ti kde sú.‘‘
,,Takţe v tej banke ste sa boli len tak prejsť. Pozdraviť jej zamestnancov s búchačkami
v ruke a potom ste vyšli zasa von. Ale ty mi to povieš, Alessio. Ja mám času dosť,‘‘ povedal
Achille a škodoradostne sa zasmial.
,,Hm, zabíjanie kamarátov je asi veľká zábava. Mám chuť to tieţ skúsiť.‘‘
,,Nie je to zlé, ale ty uţ to asi nestihneš.‘‘
,,Nikdy nie je neskoro začať. Ty uţ v sebe nemáš ani kúsok cti?‘‘
,,Česť je irelevantná. Toto je obchod. A vy ste významne porušili jeho nepísané pravidlá. Ty
dokonca niekoľkokrát, Alessio. Moţno, ţe cítim nejakú ľútosť, ale tá do obchodu nepatrí.‘‘
,,Zatiaľ som si nevšimol, ţeby som rodine čímkoľvek spôsobil problémy.‘‘
,,Skutočne? Ty si si robil čo si chcel. Nezabil si Tonyho, pomáhal si Brunovi Lonimu a teraz
tá banka. Ty si nesmieš robiť na čo pomyslíš. Pretoţe nič nevieš. Nechápeš celkové dôsledky
svojich činov. Myslieť má don.‘‘
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,,Ty si nikdy nebol veľký mysliteľ. Takţe ty to asi potrebuješ. Ja mám ale aj vlastné pocity
a vlastné názory.‘‘
,,Názor dona Bellara je, ţe kvôli tvojim pocitom nepôjde na staré kolená sedieť. A ja sa
s týmto názorom plne stotoţňujem. Don Bellaro ťa mal skutočne rád. A ja celkom tieţ. Ale
poplačeme si spolu aţ na pohrebe.‘‘
,,Si chudák, Achille,‘‘ opovrţlivo riekol Alessio, ,,ľutujem ťa.‘‘
,,Škoda, ţe uţ si tých peňazí neuţiješ. Ale neboj sa, niečo z toho dáme aj Nicole. Slobodné
matky to dnes nemajú ľahké. Don sa o ňu postará. Nie je to taký odľud, ako si myslíš.
Zbohom, Alessio. Som rád, ţe som ťa poznal. Postarajte sa o neho, chlapci. A nech sa veľmi
netrápi. Je to môj priateľ.‘‘ Achille vošiel zasa dnu. Zrazu, ani nevedel odkiaľ, sa vynorili
ostrí chlapci s búchačkami. Rýchlo sa skryl za jeden veľký prevrátený sud. Začali po ňom
strieľať. On, keďţe mal samopal, bol vo výhode a spustil na nich spoza toho suda paľbu. Za
chvíľu všetkých zlikvidoval. Beţal do toho domu. Keď otvoril dvere, prekvapil ho ďalší, no aj
s tým urobil krátky proces. Vzadu zazrel mihnúť sa Achilleho. Videl, ako vyšiel zadným
vchodom. Išiel za ním. Vyšiel von, no nikoho nevidel. Zrazu sa spoza jedného stromu spustila
paľba so samopalu. Alessio sa skryl za nádrţ s vodou ktorá bola nablízku a paľbu opätoval.
,,Vyzerá to, ţe si svojich nových parťákov podcenil. Moţno si sa predsa len mal pridať na
inú stranu,‘‘ povedal Alessio.
,,Ešte nie je všetkému koniec, Alessio,‘‘ povedal Achille a skropil nádrţ spŕškou zo
samopalu.
,,Všetko nie je ako vyzerá. Bellaro nás tieţ podviedol.‘‘
,,O čom to hovoríš?‘‘
,,Skoro sme všetci zgegli kvôli tým blbým cigarám, ale to, ţe celá tá riskantná akcia je kvôli
zásielke diamantov ukrytých medzi cigarami, to si uţ don nechal pre seba. A to iba preto, aby
nám nemusel vyplatiť tak vysoký podiel. Tak si chcel Rico trochu privyrobiť, keď zistil, ţe
nás Bellaro podvádza.‘‘
,,On mi to o tých diamantoch povedal. Vtedy chcel iba utajiť, ţe ich má, aby sa nerozkríklo
odkiaľ sú. Navyše, diamanty nemajú nič spoločné s tým, ţe si nezabil Tonyho, ktorý porušil
omertu. A to je ďaleko horšie.‘‘
,,Ako vôbec vieš, ţe som Tonyho nezabil?‘‘
,,Pamätáš si, ako si mal raz, bolo to ešte keď si začínal, odstrániť jednu ľahkú ţenskú za to,
ţe donášala Bonurovi? Za všetko môţe ona.‘‘
,,A vieš ty vôbec kto ona bola? Bola to moja bývalá snúbenica! Ty by si zabil svoju
snúbenicu, aj keby bola tvoja bývalá? Ak áno, tak ty ani nie si človek.‘‘
,,No, nie. Ty si úplny ľudomil. No tak to máš pravdu. Keby som bol ja na tvojom mieste,
nestrácal by som čas s takou snúbenicou, ktorá keď to so mnou skončí, bude pracovať
v bordeli. No a nedávno sa vrátila do mesta a my sme ju náhodou našli. To vieš, nemôţeš sa
spoliehať na slovo ţeny, aj keď ti bola blízka. Lebo obchod je obchod. A tam veru city, láska
ani nič podobné nepatrí. A tak som to musel urobiť za teba. Tieţ ma prosila a plakala. No
a ako sme zistili, ţe na teba nie je spoľah, trochu sme si ťa preklepli a prišli sme na Tonyho.
A tieţ na to, ţe si pomáhal tomu Lonimu. Jeho sa nám však nepodarilo vypátrať.‘‘ Alessio po
dlhšej chvíli ticha povedal: ,,Rico, skutočne si myslíš, ţe to všetko musí takto skončiť? Ešte
máme šancu.‘‘
,,Teraz uţ nie je cesty späť, Alessio,‘‘ povedal Achille a vystrelil. V tom momente sa
vyklonil aj Alessio a bol zasiahnutý. Našťasie mal na sebe nepriestrelnú vestu a tak sa rýchlo
spamätal a beţal späť do domu. Vystrelil pár krát na Achilleho a vošiel dnu. Ako beţal,
potkol sa a spadol. Uveomil si, ţe Achille pribehol k nemu a teraz mu mieri samopalom na
hlavu. Stlačil kohútik. Alessio zavrel oči. Samopal však nevystrelil. Zasekol sa.
,,Do prdele,‘‘ odvrkol Rico, ,,zasa rovnaká situácia. Zasa sa nemôţeš rozhodnúť.‘‘ Alessio
zvieral v ruke samopal a mohol to teraz nadobro skončiť, no ruka bola neuveriteľná ťaţká
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a nemohol ju zodvihnúť. Achille vybehol von z domu. Alessio sa pustil za ním. Bol asi
dvadsať metrov pred ním, keď Alessio dvakrát vystrelil. Achille klesol k zemi. Alessio
pribehol k nemu. Mohol ho teraz doraziť a skoncovať to s ním. Veď zabil Rica aj Lucy. Ale
z nepochopiteľných príčin, aj sám Alessio bol z toho prekvapený, povedal: ,,Nie, Achille, ešte
nie je všetko stratené. Odveziem ťa do nemocnice a všetko bude dobré. Zabudneme na to čo
sa stalo.‘‘
Achilleho viditeľne prekvapila táto reakcia: ,,Ty? Ty, čo som ti spôsobil toľko utrpenia mi
teraz chceš zachrániť ţivot? Ale veď ja...‘‘ Nedohovoril. Alessio priloţil ucho k jeho hrudi.
Ešte dýchal. Iba stratil vedomie. Alessio ho zobral na ruky a dal ho do auta. Rozhodol sa, ţe
s ním pôjde do Detroitu. V Chicagu nechcel nič riskovať, ani sa príliš ukazovať. Zaviezol ho
do tamojšej najbliţšej nemocnice. Urýchlene ho operovali. Po operácii bol pri vedomí a tak
šiel Alessio k nemu. Najprv sa spýtal lekára, ktorý ho operoval, aký je jeho stav a on mu
povedal, ţe má vysoké šance dostať sa z toho.
,,Prečo? Prečo si to urobil?‘‘ pýtal sa Achille Alessia tichým chrapľavým hlasom, keď
vošiel do izby.
,,Neviem. Sám neviem, prečo som to urobil. Akýsi vnútorný hlas mi hovoril, ţe je to
správne.‘‘
,,Dokáţeš mi odpustiť, Alessio?‘‘
,,Ak by som to nedokázal, uţ by si neţil.‘‘ Chvíľu bolo ticho. Achille povedal: ,,Čo teraz
urobíš? Zabiješ dona?‘‘
,,Vyzerám na to, ţe mám ešte chuť zabíjať? Nie. Toho uţ bolo skutočne dosť.‘‘
,,A čo teda urobíš? Kým ťa nezabijú, nebudú mať pokojný spánok. A aj keby si išiel na
koniec sveta, aj tak si ťa nájdu. Tony šiel aţ do Európy a našli ho.‘‘
,,Oni ho našli?‘‘
,,Iba si mu predĺţil ţivot. Nakoniec ho aj tak našli.‘‘ Znovu zavládlo hrobové ticho.
Prerušoval ho iba občasný šum prichádzajúci z chodby. Alessio spozoroval, ţe Achilleho tvár
sa začína nejako rýchlo meniť. Vytrácala sa z nej krv.
,,Aj tak zomriem, Alessio,‘‘ povedal tichým, sotva počuteľným hlasom Achille.
,,Nie, nezomrieš, Achille. Lekár mi povedal, ţe máš dobré vyhliadky na uzdravenie.‘‘
,,Ale ja sa vôbec necítim na to, ţe sa uzdravím. Cítim, ako zo mňa uniká ţivot. Aj tak ti
ďakujem za snahu. Tieţ neviem prečo to vlastne robím, ale poviem ti, kde má don ukryté tie
diamanty.‘‘ Neprítomne sa zasmial a privrel na chvíľu oči. Bolo na ňom vidno, ţe blúzni.
Zasa oči otvoril a šeptom pokračoval: ,,Sú v tom istom sklade, kde ste ich vtedy priviezli.
Keď vojdeš dnu, naľavo sa dá zo steny vybrať jedna tehla. Tam niekde by mali byť. Aké
primitívne, nie? Don si myslel, ţe pod lampou je najväčšia tma. V ţivote by ho nenapadlo, ţe
to prezradím práve ja!‘‘ Rozrehotal sa na plné ústa a zrazu prestal. Alessio videl, ţe vydýchol
naposledy. K počudovaniu, aj napriek tomu, ţe bol Alessio k nemu taký milosrdný a priviezol
ho sem, teraz nepociťoval ţiadnu ľútosť ani smútok. Iba sa chladne pozrel na mŕtvolu
a odišiel preč. Nezatlačil mu ani oči.
Odišiel späť do Chicaga. Bola uţ noc a zúrila tam riadna metelica. Spomenul si na to, čo mu
Achille hovoril o tých diamantoch. Nepripisoval tomu veľkú váţnosť, lebo predpokladal, ţe
Achille to povedal iba v blúznení, v delíriu pred smrťou. Navyše, uţ sa nechcel do ničoho
takého zapliesť, uţ nechcel nič riskovať. No zvedavosť bola nakoniec predsa len silnejšia
a tak tam zašiel. Všade naokolo skladu bola tma. Široké okolie nebolo osvetlené. Asi vypadol
prúd. Za ten čas, čo prichádzal do kontaktu s ľuďmi ako Sabella alebo Loni sa naučil otvárať
mnoţstvo dverí, áut či trezorov a tak sa ľahko dostal do skladu. Išiel naľavo, ako mu hovoril
Achille. Všade však bola neskutočná tma ako v rohu. Preto si svietil zapaľovačom. Nič však
nenachádzal a tak sa rozhodol, ţe sa na to vykašle. Vtom zacítil na dlani akúsi vyhĺbeneninu
v stene. Zasvietil zapaľovačom a zistil, ţe tá tehla je akási iná ako ostatné. Začal ňou kývať,
no ani sa nepohla. Hľadal nejaký predmet, ktorým by ju dal preč. Našiel veľké kladivo. No
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keď sa vrátil späť, nemohol tú tehlu nájsť. Uţ mu to išlo riadne na nervy. Oziabali ho ruky
a bolo mu chladno. Nakoniec ju predsa len zasa našiel. Začal do nej búchať tým kladivom aţ
kým ju celú nerozbil. Zasvietil do diery, no nič tam nebolo. Moţno to bude ďalej, pomyslel si
a začal odstraňovať ďalšie tehly. No stále nič. Asi nie som celkom pri zmysloch, pomyslel si.
Naháňam sa za nejakými diamantami, ktoré moţno, nie moţno, ale celkom určite sú len
výplodom chorej mysle. Z týchto myšlienok ho vytrhlo niečo, čo videl v tej diere. Moţno to
bolo len zdanie, uţ vidím, to čo som si vysníval. Aj tak sa však pozrel na to bliţšie a videl, ţe
sú to nejaké škatuľky. Vtedy, keď dával dole tie tehly, škatuľky asi nejako prehliadol. Vzal
jednu z nich a otvoril ju. Boli tam cigary. Ale veď tu nemôţu byť iba cigary, keď boli tie
škatuľky tak dobre ukryté. Premýšľal, kde asi tak môţu byť tie diamanty. Chvíľu premýšľal
a svitlo mu. Vyhádzal zo škatuľky cigary a odlúpol dno. Pod ním boli diamanty. Zaplavil ho
pocit uľahčenia, ţe ich konečne našiel. Zobral diamanty a strčil si ich do vrecka. Podobne tak
urobil aj s ostatnými škatuľkami. Diamanty si napchal všade, kde sa len dalo. Keď skončil,
rýchlo odtiaľ šiel preč. Nemal z toho miesta dobrý pocit. Sadol do auta a vyrazil do mesta.
Premýšľal, čo teraz urobí. Jednoznačne musí zobrať ţenu aj dieťa okamţite preč z Chicaga.
Vošiel do domu a videl, ţe Nicole plače.
,,Čo sa stalo, Nicole?‘‘ spýtal sa Alessio.
,,Otec zomrel,‘‘ odpovedala ona cez slzy. Jeho v tej chvíli napadlo nespočetné mnoţstvo
moţností jeho smrti, ale spýtal sa: ,,Čo sa mu stalo?‘‘
,,Dostal infarkt. Zomrel len pred pár hodinami.‘‘
,,To mi je ľúto,‘‘ povedal Alessio a objal Nicole, ,,tieţ som ho mal veľmi rád. Bol mi ako
otec.‘‘ Odmlčal sa a po chvíli povedal: ,,Ale teraz musíme načas odísť z mesta. Nemôţem ti
povedať prečo, ale je nutné, aby sme odišli.‘‘
,,Ale prečo? Čo sa deje?‘‘
,,Poviem ti potom. Dôveruješ mi?‘‘
,,Áno, dôverujem, ale...‘‘
,,Tak sa na nič nepýtaj a priprav malú. Ideme hneď teraz.‘‘
,,Teraz v noci?‘‘
,,Áno, teraz. Tak ju zobuď a priprav. Za pätnásť minút odchádzame.‘‘ Nicole bola
prekvapená, ale počúvla svojho manţela a urobila, ako jej povedal. Cestovali celú noc.
Zastavili sa aţ v Springfielde. Tam ich Alessio ubytoval v jednom hoteli. On sám išiel späť do
auta s tým, ţe musí ešte ísť niečo vybaviť. Uţ sa začínalo brieţdiť, keď vchádzal do Chicaga.
Zamieril rovno na policajné riaditeľstvo a pýtal si tam Thomasa Starinskeho, ktorý bol známy
tým, ţe bol zarytý odporca korupcie a skorumpovaných policajtov a vţdy si čestne robil svoju
prácu. Keď boli sami v miestnosti, Starinski sa spýtal: ,,Čo odo mňa chcete?‘‘
,,Mám pre vás ponuku na obchod, detektív.‘‘
,,Nie som obchodník. A s ľuďmi ako ste vy, by som určite neobchodoval.‘‘
,,Tieţ beţne neobchodujem s ľuďmi ako ste vy. Ale toto je, dá sa povedať, trochu zvláštny
obchod. Výhodný ako pre vás a vašich nadriadených, tak pre mňa. Jedná sa o určitý druh
výmeny.‘‘
,,Výmeny?‘‘ začudoval sa Starinski.
,,No povedzme, povedzme, ţe zastávam vysokú funkciu v nie úplne legálnej organizácii.
Teoreticky. Je to presne ten typ organizácie o ktorej predstaviteľoch a činnosti by ste vy
chceli vedieť čo najviac a ja naopak z určitých...‘‘ Alessio sa na chvíľu odmlčal. Hľadal
správne slová. ,,Mám jednoducho svoje osobné dôvody , prečo s touto organizáciou nechcem
mať nič spoločného. Nie je to ale jednoduché odísť iba tak z tohto biznisu. Chápete?‘‘
,,Myslím, ţe rozumiem veľmi dobre. Skončíš s guľkou v čele, keď sa rýchlo nezašiješ, je
tak?‘‘
,,Je to moţné, ale nie je to ten hlavný dôvod. Máte deti, detektív? Ja mám ţenu a dcéru
a nechcem, aby mali kvôli mne nejaké problémy.‘‘
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,,Ja ale nie som ţiadny ochranca Talianov, čo si posrali ţivot. Na deti si mal myslieť skôr,
pretoţe...‘‘
,,Samozrejme, samozrejme,‘‘ prerušil ho Alessio, ,,ja nechcem nič zadarmo. Preto vám
ponúkam tento obchod. Hovorí vám niečo meno Bellaro?‘‘
,,Bellaro? To by som povedal, ţe hovorí. Máte s ním snáď niečo spoločné?‘‘
,,Dá sa to tak povedať. Niekoľko rokov som pre neho pracoval. Teraz ma chce zabiť. Keď
mne a mojej rodine poskytnete ochranu, môţem vám povedať všetko. Mená, dátumy, sumy,
jednoducho všetko. Myslím, ţe to pokojne bude stačiť na doţivotie.‘‘
,,Nie som, ale ţiadny Santa Claus,‘‘ upozornil ho Starinski, ,,ak s tým pôjdem za šéfom,
musím vedieť všetko čo vieš a musíme mať istotu, ţe pôjdeš svedčiť k súdu.‘‘
,,Spoľahnite sa. Pokiaľ máme dosť času, môţem vám povedať celý môj príbeh. Všetko,
odkedy som bol spätý s klanom dona Bellara.‘‘ Starinski vytiahol z vrecka saka diktafón,
zapol ho, poloţil na stôl a povedal: ,,Môţeme začať. Ja mám času dosť.‘‘
A tak Alessio rozprával. Povedal úplne všetko, čo zaţil v Rodine, odkedy do nej
v tridsiatom roku vstúpil. O všetkých tých zločinoch, vraţdách, podvodoch. Keď skončil,
Starinského tak upútal jeho príbeh, ţe si ani neuvedomil, ţe uţ prešli skoro dve hodiny.
,,To je všetko?‘‘ spýtal sa.
,,Áno, všetko. A potom som zobral ţenu aj dieťa do bezpečia mimo mesta. Achille mal
pravdu. Ak si dali prácu nájsť Tonyho v Európe, pomstiť sa mu skoro päť rokov potom, čo
zmizol, tak mňa tieţ nenechajú odísť, keď som ich zradil.‘‘
,,A vy ste teda ochotný všetko to, čo ste mi teraz povedal, vypovedať pred súdom a svedčiť
proti všetkým týmto muţom? Nemyslíte, ţe potom pre vás bude situácia ešte horšia? To čo sa
chystáte urobiť, to nie je zrada, to je velezrada.‘‘
,,Pokiaľ budú tí ľudia vo väzení, alebo moţno v celách smrti, nebudú sa mi môcť pomstiť
lepšie, neţ keď sú na slobode. Som ochotný proti nim svedčiť, keď mi zaistíte ochranu a po
procese novú identitu pre mňa, moju ţenu a dcéru.‘‘
,,Pokiaľ sa vám toto podarí dokončiť, bude to najväčší súdny proces, aký táto krajina zaţila.
Myslím, ţe vaša ponuka vyzerá zaujímavo. Neviem, či je morálne pomáhať niekomu ako ste
vy, ale myslím, ţe výsledný efekt za to stojí. Myslím, ţe vám pomôţeme.‘‘
A tak to vyšlo. Aţ do súdneho procesu Alessio sedel v cele a spisoval svedectvá proti
ľuďom, s ktorými sa desať rokov priatelil a pracoval. Súdny proces bol gigantický a spôsobil
ohromný cirkus v celej zemi. Samozrejme, ţe Alessiova totoţnosť bola zamlčaná. Nicolin
otec, Luca Crapanzano, bol našťastie tejto potupy uchránený, keďţe tesne pred tým zomrel.
Ostatní však od toho vonkoncom uchránení neboli. Bellaro dostal doţivotie, Mike Merino
dostal tridsať rokov, Arturo Bellaro dvadsaťšesť, niektorí nájomní vrahovia dokonca
elektrické kreslo. Takmer nikto neostal na slobode. Tie najmenšie ryby dostali po osem rokov.
Po celú tú dobu bol Alessio uzavretý na tajnom mieste a nesmel k nemu skoro nikto.
Dozvedel sa, ţe viackrát bolo plánovaná jeho likvidácia, ale nikdy to nedošlo aţ do finálnej
fázy. Po celú tú dobu Alessio nevidel Nicole, ani svoju malú dcérku. Ale všetko sa nakoniec
vyplatilo. Keď boli uţ všetci za mreţami, Tom Starinski zabezpečil, aby dostali novú identitu.
Začali sa volať – pán a pani Stewartovci. Z Nicole sa stala Susan a z Alessia Matt. Malá
Paula, aj keď mala zmenené priezvisko, krstné meno jej ostalo. Z Chicaga sa presťahovali na
druhý koniec Ameriky. Do mestečka Ross pri San Franciscu.
Avšak ešte predtým všetkým, ešte keď bol Alessio v Chicagu a nebol pod ochranou, stihol
vybaviť dve veľmi dôleţité veci.
Najskôr kontaktoval Bruna Loniho. Ten sa medzičasom presťahoval z Mexika do Kolumbie
a začal tam obchodovať s drogami. Povedal mu o všetkom čo sa stalo a uistil sa, ţe ak by on
alebo jeho rodina, aj napriek zmenej identite, mali nejaké problémy, Bruno sa o nich postará.
Bruno pochopiteľne súhlasil, ţe to je úplne samozrejmé, lebo Alessiovi vďačí skutočne za
veľa.
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Druhou, nemenej dôleţitou záleţitosťou, bolo vybranie kufrov z detroitskej banky. Keď
vybavil Alessio aj túto vec, mohol sa začať proces a po ňom sťahovanie do Kalifornie. Tu sa
zamestnal ako vodič v jednej malej dovoznej firme. V štyridsiatom roku sa im narodil syn.
Dali mu meno podľa Alessiovho zosnulého brata – James. Potom prišlo ešte jedno ťaţké
obdobie – druhá svetová vojna, ale po nej uţ si mohol Alessio nerušene uţívať ţivot so svojou
rodinkou. Konečne mal všetko, o čom vţdy sníval. Pokoj na duši.
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XX.
1965
Ross, Marin County, California
Jimmy dočítal denník a vykukol z okna. Videl, ţe von je uţ tma. Pozrel na hodinky a zistil,
ţe uţ je hlboká noc. Poriadne sa povystieral. Chrbát aj krk mal úplne stuhnutý. Na povale
totiţ strávil čítaním denníka celý jeden deň. Vôbec ho nepustil z ruky. Čítal ho v kuse od
začiatku do konca bez jedinej prestávky. Bez jedla a pitia. Nemohol odísť, kým to celé
nedočítal. To, čo sa dozvedel, ho úplne šokovalo. Jeho otec bol skutočne tým, o ktorom
hovorili Loni aj ten policajt. Uţ mu bol hneď jasný motív jeho vraţdy. Ale aj tak ho
nenapadalo, kto by mohol byť vrahom. Veď všetci jeho nepriatelia boli buď mŕtvy, alebo za
mreţami. Či uţ Bellaro, Cossellini alebo ktokoľvek iný.
To všetko písal jeho otec. O tom nebolo pochýb. Napriek tomu sa mu to nechcelo veriť.
Ešte dlho potom, čo to dočítal, sedel tam ako omámený. Akoby tá kniha bola nejaká droga
a začala účinkovať. Po chvíli sa spamätal a šiel spať. Noc to však bola bezsenná. Neustále mu
prichádzalo na myseľ to, čo sa práve dozvedel. Pokúšal sa na nič nemyslieť a konečne zaspať,
ale bolo to silnejšie ako on. Ráno vstal z postele celý dolámaný. Bolo ešte veľmi skoro, slnko
len teraz vyšlo, no Jimmy si povedal, ţe aj tak uţ nezaspí a radšej si pôjde niekam prevetrať
hlavu. Šiel sa prejsť k moru. Od ich domu to bol poriadny kus cesty. Keď tam došiel, tá
scenéria mu bola ako balzamom na dušu. Na hladinu dopadali prvé lúče slnka. More dávalo
nádherné farby. Široko ďaleko nebolo ani ţivej duše. Ani vtáčika letáčika. Bolo počuť iba
šum mora prekrývaný šumom lístia tých pár stromov na pobreţí. Jimmy nešiel aţ úplne na
pobreţie. Sledoval ho z jednej vyvýšeniny. Sadol si do trávy a kochal sa tou nádherou.
V diaľke zazrel loď. Jediný prejav existencie ţivota, čo tu mohol vidieť. Ľahol si do trávy
a zavrel oči. Zasa ich otvoril. Sledoval oblohu. Nebolo na nej ani jedného obláčika. Hľadel na
tú modrú nekonečnú plochu veľmi dlhú dobu. Ani sám nevedel, koľko času takto strávil.
Hodinky si totiţ so sebou nebral. Vôbec nemal pojem o čase. Zrazu zadul silný studený vietor
a ten ho prebral z letargie. Bol oblečený len naľahko a ten chlad ho premkol. Išiel naspäť
domov. Táto prechádzka úplne splnila jeho očakávania. Celkom mu to prevetralo myseľ. No
teraz keď uţ išiel späť, mu prišlo na um, ţeby sa na to všetko mohol spýtať matky. Ona určite
bude tieţ o niečom vedieť. Keď uţ bol tesne pred svojim domom, povedal si, ţe teraz ju
radšej nebude ničím takým trápiť, lebo je na tom ešte stále psychicky dosť zle. Moţno neskôr,
keď sa jej stav aspoň trochu zlepší. Zatiaľ ju nechce príliš rozrušovať. Keď vošiel dnu do
domu, videl z okna ako mama robí v záhradke. Po otcovej smrti jej takáto činnosť aspoň
trochu pomáhala zabudnúť. Ale zato záhradu mali skutočne znamenitú. Mali tam všetky
moţné druhy zeleniny a aspoň desať druhov ovocných stromov – slivky, marhule, broskyne,
jablká, ale aj figy, pomaranče, mandarínky, citróny a mnoho iných. Záhrada bola pre
Jimmyho mamu všetkým. Mali ju uţ skôr, ale teraz v nej trávila oveľa viac času. Jimmy šiel
do kuchyne a išiel si urobiť niečo jesť. Bol hrozne hladný. Ráno nič nejedol a ani včera
takmer nič nevzal do úst, keďţe bol tak zaneprázdený čítaním. Otvoril chladničku a vybral
z nej dve klobásy a tri vajcia. To všetko dal na panvicu a pripravil. Keď to bolo hotové,
s chuťou sa do toho pustil. Bol hladný ako vlk. Len tak sa za tým zaprášilo. Stále ešte cítil
hlad a tak ešte niečo hľadal v chladničke. Bola v nej ešte nejaká pizza od včera. Zohrial si ju
a zjedol. To všetko zalial dobre vychladeným pivkom. Po dlhom čase si jedlo poriadne
vychutnal.
Na ďalší deň volal Jimmymu Gary Nettles, hlavný vyšetrovateľ vraţdy jeho otca.
,,Potrebujem, aby ste prišli na policajné riaditeľstvo. Mám na vás ešte pár otázok,“ povedal
Nettles.
„O koľkej tam mám byť?“ spýtal sa Jimmy.
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„Ak vám to nerobí problémy, môţete prísť aj hneď teraz.“
„Dobre. Za chvíľu tam budem,“ povedal Jimmy a zloţil. Obliekol si oblek, sadol do auta
a šiel. Keď prišiel na riaditeľstvo, spýtal sa sekretárky: „Mohli by ste mi povedať, kde nájdem
detektíva Nettlesa? Som James Stewart.“
„Áno,“ odvetila milým hláskom ona, „uţ vás čaká vo svojej kancelárii.‘‘ Ukázala na dvere
oproti.
„Dobrý deň, pán Nettles,“ pozdravil Jimmy, keď vošiel dnu.
„Dobrý, pán Stewart,“ odzdravil Nettles a ukázal na stoličku pred sebou, „prosím, sadnite
si.“
,,Tak, o čo ide?“ spýtal sa Jimmy.
„Pri našom poslednom rozhovore ste boli trochu rozrušený a tak som sa nemohol spýtať na
všetko, čo som chcel, ale plne vás chápem. Dúfam, ţe teraz sa uţ cítite aspoň o trochu lepšie.“
„Áno, je to trochu lepšie. Vyjasnil som si v hlave niektoré veci.“
,,O čo ide, ak sa smiem spýtať?“ Jimmy ostal po týchto slovách mierne zaskočený. Myslel
totiţ na to, ţe sa dozvedel pravdu o otcovi z toho denníka. Teraz sám nevedel, či má o tom
polícii povedať, alebo nie. Nakoniec však povedal iba toto: „Ale samozrejme, ţe sa môţete
spýtať. Veď preto som tu, nie? Ja, vyjasnil som si v hlave to, ţe aj napriek tejto tragédii ktorá
mi tak hlboko zasiahla do ţivota, sa musím pozbierať a ísť ďalej.“
„Som rád, ţe napriek všetkému máte na veci pozitívny pohľad. Takţe, kto kaţdý bol s vami,
keď ste našli otcovo telo pred domom?“
„Boli so mnou moja matka, sestra, jej manţel a ich dcéra.“
„Nikto iný s vami nebol?“
„Nie.“
„Nevšimli ste si na ulici, alebo potom v dome niečo podozrivé? Napríklad, ţe z domu niečo
zmizlo, alebo bolo niečo poškodené. Alebo nejaké podozrivo vyzerajúce osoby.“
„Nie, nič také som si nevšimol. Keď sme prišli pred dom, nikto iný tam nebol. Prečo sa
pýtate?“
„Viete, na základe pitvy sa zistilo, ţe k smrti došlo iba desať, maximálne dvadsať minút
pred vašim príchodom.“
„Takţe keby sme prišli o desať minút skôr, moţno by zabili aj nás. A moţno by som
zabránil otcovej smrti.“
„Netrápte sa nad tým, čo bolo sa uţ neodstane. Mňa však zaujíma, kde ste takto celá rodina
boli? A prečo s vami nebol aj váš otec?“
„Celá rodina bola na mojej promócii. Skončil som totiţ Harvard a všetci sa na mňa prišli
pozrieť.“
„Hm, blahoţelám. Ale prečo s vami nebol aj váš otec?“
„Mal nejaké zdravotné problémy, ktoré mu nedovoľovali letieť. Ale čakal nás doma a tu
sme chceli všetko aj s ním patrične osláviť. Oslava mojej promócie sa však zmenila na jeho
kar...“
„Uţ som sa vás na to raz pýtal, ale spýtam sa ešte raz. Mal váš otec nejakých nepriateľov?“
„Nie, myslím, ţe nie. Aspoň ja o takých neviem.“ Jimmyho odpoveď uţ bola iná ako
predtým. Teraz uţ vedel o otcovej minulosti, o jeho nepriateľoch, no aj tak nič presné
nepovedal.
„Teda pripúšťate, ţe mal nejakých nepriateľov?“
„Čo ja viem? Ja som pri ňom nestál 24 hodín denne.“
„Ako som vám uţ minule povedal, spôsobom akým bol zavraţdený váš otec, si medzi sebou
vybavuje účty mafia.“ Nettles čakal, ţe Jimmy mu bude oponovať, no on iba mlčal. Aj Jimmy
teraz čakal, ţe bude od neho Nettles ťahať nejaké veci o minulosti jeho otca, no Nettles úplne
zmenil tému a pýtal sa len na také veci ako - koľko uţ bývajú v tom dome, kde pracuje sestra,
čo robí matka a podobné, ako sa Jimmymu javilo, nepodstatnosti.
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„Dobre, pán Stewart,“ povedal nakoniec Nettles a postavil sa, „na dnes to bude všetko.“
Rukou naznačil, ţe uţ môţe ísť. „Keď vás budem znova potrebovať, alebo ak pokročíme vo
vyšetrovaní, budem vás kontaktovať.“
Jimmy sa poďakoval a vyšiel von z kancelárie. Jemne sa pousmial na sekretárku, ktorá mu
úsmev opätovala a vyšiel von. Rozhodol sa iba tak trochu prejsť po meste. V poslednom čase
mal rád prechádzky a samotu s nimi spojenú. Udalosti posledných dní ho viedli k tomu, aby
takto o nich premýšľal. Uţ si ani nepamätal, kedy sa prechádzal po San Franciscu. Naposledy
to bolo hádam ešte vtedy, keď chodil na strednú. Prechádzal sa len tak bezcieľne strmými
ulicami a obdivoval architektúru tohto mesta. V pozadí sa týčil najznámejší most sveta –
Golden Gate. Toto mesto mal skutočne rád a nielen preto, ţe tu vlastne, dalo by sa povedať,
vyrástol. Malo svoje skutočné genius loci. Prešiel uţ veľa miest v Amerike, ale San Francisco
mu bolo zo všetkých srdcu najbliţšie. Mal rád nielen mesto ako také, ale hlavne ľudí, čo tu
ţili. Mal tu veľa priateľov a aj ľudí ktorých nepoznal k nemu boli vţdy priateľskí. Mal svoje
miesta, kde rád chodil a jedným z nich bol aj park Lafayette ku ktorému sa práve teraz blíţil.
Ešte pred pár rokmi tu vţdy chodil so svojimi prvými láskami a iba tak s nimi sedával na
lavičke. Bolo tu ticho a pokoj, táto štvrť mala v tom čase najniţšiu kriminalitu v meste a tak
tu presedel celé hodiny, často aţ do zotmenia. Sadol si aj teraz na jednu z lavičiek a sledoval
ľudí, čo sa prechádzali po parku. Bol tam jeden zarastený chlap s dlhými vlasmi v červenom
tričku a zelených nohaviciach. Zjavom ako prvý upútal Jimmyho pozornosť. V jednej ruke
mal koţené vodítko na ktorého konci si poslušne vykračoval malý huňatý pes a za druhú ruku
viedol malého chlapca, moţno päť, či šesť ročného, ktorý bol celý v námorníckom. Jimmy so
záujmom sledoval túto podarenú trojicu, zjavne otca so synom na prechádzke. Celý ten čas
otec ani syn neprehovorili ani slovo, iba sa pozerali pred seba. Otec bol váţny a jeho synček
to opakoval po ňom. Dokonca aj ten pes kráčal s hlavou vzpriamenou. Keď ich stratil
z dohľadu, objavili sa pred ním dve postaršie ţeny, tak okolo šesťdesiatky a veselo si trkotali.
Mali oblečené rovnaké sivé kabáty po kolená a rovnaké modré staromódne topánky. Ešte aj
účesy mali rovnaké. Keď sa im Jimmy prizrel bliţšie, zistil, ţe sú to dvojičky. V rukách mali
ešte dokonca aj rovnaké plátené tašky. Jimmy sa len v duchu zasmial, koho človek dnes
nestretne. Prestal uţ sledovať ľudí a sústredil sa na prírodu. Zaklonil hlavu a zahľadel sa do
korún vysokánskych jaseňov. Započúval sa do trilkovania vtákov a do jemného šumu lístia.
Ten zvuk ho zvláštnym spôsobom upokojoval. Zavrel oči a vdychoval svieţu vôňu stromov
a vetra. Po chvíli ich znova otvoril a videl na konári nad sebou veveričku. V labkách tuho
zvierala orech. Zdalo sa mu, ţe hľadí rovno naňho. Takto uprene na seba pozerali hodnú
chvíľu. Jimmy potom iba skutočne na malý okamih zablúdil zrakom inde, no veverička tam
uţ nebola. V duchu sa nad tým zasmial a zamyslel sa nad zmyslom svojho ţivota. Čo bude
robiť ďalej? Skutočne, tak ako to vravel tomu detektívovi, sa musí cez to trápenie preniesť
a zaradiť sa do spoločnosti ako kaţdý slušný občan. Práve skončil vysokú a tak by uţ bolo
načase hľadať si prácu. Nebolo by zlé byť uţ konečne samostatný a nie sa iba priţivovať. No
na myseľ mu zišlo aj to, ţe by sa uţ mal ťahať domov. Pozrel na hodinky. Bolo uţ pol štvrtej.
Nemal dobrý pocit, keď nechával svoju matku samu doma dlhší čas a hlavne teraz v týchto
ťaţkých chvíľach. Vstal a šiel k svojmu autu, ktoré bolo zaparkované aţ na parkovisku
neďaleko polície.
Uplynul nejaký čas a rany sa, síce len veľmi pomaly, ale predsa, uţ začínali hojiť. Lepšie
bol na tom nielen Jimmy, ale aj jeho mama Susan, čomu sa Jimmy veľmi potešil. Jedného
pekného septembrového dňa, keď bolo babie leto v plnom prúde, ju Jimmy zobral do mesta
aby išla trochu medzi ľudí. Sadli si na terasu jednej reštaurácie a Jimmy sa spýtal: „Čo ti mám
objednať?“
„So mnou si nerob starosti. Nevyhadzuj zbytočne peniaze.“
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„O akom vyhadzovaní to hovoríš?“ povedal Jimmy a strojeným prísnym pohľadom pozrel
na matku. „Tak čo to bude?“ spýtal sa čašník, ktorý k nim prišiel.
„Hm, dva veľké zmrzlinové poháre,“ povedal Jimmy.
„Jimmy,“ vzdychla si Susan, no neodporovala mu. „Aké veľké sú tie poháre, čo si
objednal?“ spýtala sa po chvíli.
„Najväčšie aké v San Franciscu majú,“ povedal so šibalským úsmevom Jimmy. Aj ona sa
usmiala a láskyplne vzala jeho ruku do svojej dlane. Mal teraz sto chutí spýtať sa jej, čo vie
ona o otcovej minulosti, keď ju videl takú pokojnú a vyrovnanú, ale zdrţal sa. Nechcel jatriť
rany, čo sa tak dobre začali hojiť. Keď dojedli zmrzlinu, čo im čašník doniesol, Jimmy zobral
mamu za ruku a ťahal ju preč.
„Kam ideme?“ spýtala sa.
„Ako dlho si uţ nebola v kine?“
„V kine? Bude to uţ takých dvadsať rokov. Ty ma chceš vziať do kina? Ale neblázni,
Jimmy,“ povedala, keď videla, ţe ju dotiahol pred kino.
„Pamätáš si, ako veľmi si chcela ísť na ten muzikál My Fair Lady? Tak teraz to uvidíš aspoň
vo filme.“ Susan nič nehovorila a mlčky sledovala úplne sústredená celý film. Keď skončil,
veľa sa nerozprávali. Ale z ich slov bolo cítiť, ţe jeden v druhom majú skutočnú oporu,
skutočne milujúceho človeka.
Na druhý deň šiel Jimmy na pohovor do práce. Po dlhšom čase hľadania našiel konečne
niečo, čo bolo pre neho ako stvorené. Bola to jedna maklérska univerzálna spoločnosť. Vošiel
dnu a spýtal sa sekretárky, kadiaľ má ísť. Ona mu odpovedala, ţe je to na druhom poschodí.
Išiel teda tam a predstavil sa: „Dobrý deň. Som James Stewart a bol som pozvaný na
pracovný pohovor.“ V miestnosti boli traja muţi. Jeden z nich, šesťdesiatnik, jediný mal
okuliare, vstal, podal mu ruku a povedal: „Ja som Nicholas Shaw. Áno, viem. Dostali sme váš
ţivotopis. Prosím, sadnite si.“
„Takţe vy ste len pred nedávnom skončili Harvard, je tak?“ povedal ten druhý, pričom
pozeral do Jimmyho ţivotopisu.
„Áno, Harvard Bussiness School,“ odvetil Jimmy.
„Tam si chodil aj ty, Sam, nie?“ povedal Shaw a pozrel na tučného chlapa, ktorý zatiaľ nič
nepovedal.
„Máš pravdu, Nick,“ povedal on, „skutočne znamenitá škola. Je tak pán Stewart?“
„To určite,“ riekol Jimmy.
„Prejdime teda na vec,“ povedal Shaw a začal sa pýtať otázky z rôznych oblastí odboru.
Jimmy vţdy pohotovo odpovedal a vţdy ešte pridal niečo navyše. Pár otázok na neho mali aj
tí dvaja a keď bolo vidno, ţe sú s ním spokojní, Shaw začal Jimmymu rozprávať o histórii
firmy, o jej širokom poli pôsobnosti a to, ţe vo svojej triede je jedna z najlepších v krajine.
Jimmy mal stále aktívny prístup a zapájal sa do diskusie. Skutočne na nich urobil dobrý
dojem. Nakoniec mu Shaw povedal: „O toto miesto sa uchádza niekoľko ľudí, ktorí ešte
neboli na pohovore, ale môţem vám povedať, ţe to miesto je s najväčšou pravdepodobnosťou
vaše. Očakávajte, ţe v najbliţšej dobe sa vám ozveme.“
„Ďakujem páni,“ povedal Jimmy, postavil sa a všetkým podal ruku, „bolo mi cťou.“ Zišiel
dole schodami a vyšiel na ulicu. Vtom ku nemu priskočil zvláštny chlapík s bradou a dlhými
vlasmi. Na hlave mal zelenú čelenku a na sebe kaki košeľu. Vyzeral naozaj zúfalo a kričal na
Jimmyho: „Prosím vás, pomôţte mi! Môj kamarát umiera! Musíte mu pomôcť! Prosím!“
„Čo? Umiera?“ čudoval sa Jimmy.
„Áno. Prosím, rýchlo musíme ísť. Je na tom veľmi zle,“ nariekal chlapík.
„Ale prečo práve ja?“ stále sa čudoval Jimmy, keďţe naokolo bolo veľa ľudí a ten človek
zastavil práve jeho.
„Pomôţte mi, prosím. Je to s ním váţne,“ nedal sa odradiť ten chlap.
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„A kde je ten váš priateľ?“ spýtal sa Jimmy.
„Je tu neďaleko v mojom aute. Poďme, rýchlo.“ Jimmy teda išiel, ale vôbec sa mu to ani
najmenej nezdalo. Čo môţe byť tomu chlapovi, ku ktorému ho vedie? Ale radšej šiel, lebo
keby náhodou ten muţ zomrel len kvôli tomu, ţe mu neposkytol pomoc, celý zvyšok ţivota
by ho za to hrýzlo svedomie. Pár metrov šli rovno po chodníku a potom zabočili za roh. Chlap
čo šiel s Jimmym pritom neustále srdcervúco bedákal. Prišli aţ k jednému kvietkovanému
hippisáckemu volkswagenu. Chlap povedal, ţe jeho kamarát je vo vnútri. Jimmy začínal mať
z toho celého zlý pocit. Na nariekanie toho muţa a na jeho výzvu však napokon išiel otvoriť
zadné dvere. Na jeho prekvapenie sa však dvere otvorili samé a dnu ho vtiahlo štvoro
mocných rúk. Dvere sa za ním zavreli.
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XXI.
Jimmy nevedel, čo sa deje. Okná na dodávke boli začiernené. Vnútri bola úplná tma. Cítil,
ako ho ktosi zrazil na kolená a zviazal mu povrazom ruky. Chcel niečo povedať, no páskou
mu prelepili ústa. Cítil aj to, ako mu šatkou prevezujú oči. Dovtedy videl nejaké obrysy, no
teraz bol uţ v absolútnej temnote. Nevedel odhadnúť, koľkí ľudia tam s ním boli. Boli moţno
traja alebo štyria. Nikto nič nehovoril a to ho ešte viac desilo. Počul iba monotónny zvuk
motora. Čo to všetko má do kelu znamenať? Veľmi sa bál. Nevedel si to vysvetliť. Strach mu
nedovoľoval logicky myslieť. Auto zrazu zastalo. Jimmy si odhadom spočítal, ţe mohlo ísť
tak pol hodiny aţ hodinu. Nevedel načo mu to bude, ale povedal si, ţe moţno v budúcnosti sa
mu bude tento fakt hodiť. Počul ako sa dvere dodávky otvorili a aj napriek zaviazaným očiam
zacítil lúče slnka. Za jedno rameno ho vzal jeden a za druhé druhý a vyviedli ho von
z dodávky. Kráčal stále rovno s tými dvoma na bokoch, aţ kým nedošli k nejakým dverám.
Počul škripot pri ich otváraní. Prekročili prah. Cítil riadnu zatuchlinu, akoby bol v nejakej
veľmi starej a neudrţiavanej miestnosti. Potom išli dolu nejakými schodami. Odkedy vstúpil
na prvý schod, začal ich počítať. Napočítal ich tridsaťsedem aţ kým necítil pod nohami pevnú
rovnú zem. Vtom počul za sebou tresnutie dverí. Z úst mu strhli pásku. Trochu ho to zabolelo,
ale vzápätí mu dali dole šatku a oslepila ho silno ţiariaca lampa. Teraz zistil, ţe je v nejakej
pivnici alebo v bunkri. Bola to pomerne veľká miestnosť. Steny boli natreté na zeleno
a pozdĺţ nich viedlo veľké mnoţstvo káblov. Nikde inde nevidel ďalšie dvere, takţe to
vyzeralo, ţe do miestnosti vedie len jeden vchod. Všetko sa zdalo veľmi ošarpané
a zanedbané. Jimmy postrehol, ţe zo stropu kvapká voda. Viac neţ miestnosť v ktorej sa
nachádzal, si však všímal ľudí, ktorí tu boli. Bolo tu aspoň desať chlapov. Teraz nevedel
vôbec posúdiť, či všetci boli v dodávke alebo niektorí tu uţ čakali. Kaţdý z nich mal na sebe
vojenské maskáče a na tvári masku. Aj napriek váţnosti situácie mu to prišlo smiešne. Boli tu
samé svine, psy, mačky, lebo tí chlapi mali na tvárach masky zvierat. Náznak úsmevu ho však
prešiel, keď sa najmocnejší z nich ozval: „Sadni si.“ Chlapi sa rozustúpili a Jimmy uvidel
úplne vzadu stoličku. Roztriasli sa mu kolená. Teraz ma posadia na stoličku a budú ma mučiť,
preľakol sa. Ostál stáť na mieste. Na opätovný príkaz však predsa len podišiel k stoličke
a sadol si na ňu. Ustráchaným pohľadom hľadel na tých muţov a čakal čo sa bude diať.
„Ničoho sa neboj,“ povedal iný chlap, „nič ti neurobíme. Keby sme ťa chceli nedajboţe
zabiť, uţ to urobíme dávno. A vidíš, ani sa ťa nikto nedotkol. Mal si nejakú ujmu na zdraví,
kým si tu prišiel?“
„Nie, ale kvôli čomu som teraz tu?“ spýtal sa Jimmy. „Vysvetlí mi to niekto?“
„Súvisí to s tvojim otcom,“ povedal ďalší. Jimmymu pri týchto slovách svitlo. Začal si
dávať všetko dokopy. Určite to bude kvôli tým diamantom, čo sa spomínali v tom denníku.
Kvôli nim zabili jeho otca a teraz si myslia, ţe on vie kde sú. Hneď sa mu aj jeho domnienky
potvrdili, keď ten muţ pokračoval: „Tvoj otec mal diamanty a zlaté tehly, ktoré patria nám.
On uţ doplatil na to, ţe s nami chcel vybabrať. Je teraz len na tebe či chceš. aby na to
doplatilo ešte viac ľudí. Napríklad tvoja rodina.“
„Ale ja naozaj neviem o ţiadnych diamantoch ani zlatých tehlách. Museli ste si ma
s niekým zmýliť.“
„Určite sme si ťa s nikým nezmýlili. Vieme o tebe všetko. Si James Stewart. Tvoj otec sa
volal Matt Stewart a pred zmenou identity Alessio Lagapone. Tvoja matka je Susan, predtým
Nicole a tvoja sestra sa volá Paula. Máš priateľku vo Vancouvri a nedávno si skončil Harvard.
Istý čas si tam za nich hral futbal, ale po pol roku si s tým skončil. Máš alergiu na ananás.
Zabudol som na niečo?“ Jimmy ostal ticho. Bol ohromený tým, čo všetko o ňom vedia.
„Moţno máš pravdu v tom, ţe nevieš, kde presne sa nachádzajú. Ale určite si o nich uţ
musel počuť. O tom nepochybujem. Preto je teraz len na tebe vypátrať ich a odovzdať nám.
Ale verím, ţe to pre teba nebude problém. O nejaký čas sa ozveme.“ Kráčali ku nemu dvaja
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chlapi. Jimmy sa zľakol, čo mu idú urobiť. Vyzerali naozaj hrozivo. Ale dali mu iba späť
pásku na ústa a na oči šatku. Na povel sa postavil a kráčal opäť po bokoch s tými dvoma.
Dvere sa otvorili a išli hore schodmi. Vyšli von z tej budovy, alebo čo to bolo a kráčali po
ceste ktorá sa teraz zvaţovala smerom dole. Jimmy počul znova otváranie dverí dodávky.
Popchli ho dnu a dvere sa za ním zavreli. Zistil, ţe vnútri s ním nikto nie je. Čo to má
znamenať? Začal kopať do stien dodávky. Za chvíľu ho však sila opustila a klesol unavený na
dláţku. Zdalo sa mu, ţe cesta trvá dlhšie ako keď šli tam. Kam ho to zasa vlastne vezú? Čo
s ním mienia urobiť? Začínali ho premáhať driemoty. Zaspal.
Zobudil sa aţ na lavičke, ktorá bola pri mieste odkiaľ ho vtedy zobrali. Pozrel na hodinky.
Bolo pol tretej. Preč bol teda viac ako tri hodiny. Poobzeral sa vôkol seba, ale nevidel nič
podozrivé. Ani dodávku, ani tých chlapov. Jimmy vedel, čo má teraz robiť. Utekal rýchlo na
políciu oznámiť, čo sa mu stalo. Išiel za Garym Nettlesom, lebo táto udalosť súvisela
s vraţdou jeho otca.
„Pán Nettles, musím vám niečo...“ povedal Jimmy celý zadychčaný, keď vošiel do
detektívovej kancelárie.
„Á, pán Stewart,“ spoznal ho Nettles, „stalo sa niečo?“
„Prosím vás, dajte mi trochu vody,“ povedal Jimmy a sadol si pred Nettlesa. Ten mu podal
pohár vody. Jimmy sa napil a hovoril: „Neuveríte, čo sa mi dnes stalo. Takţe, poviem vám to
celé po poriadku. Dnes som bol na pohovor v jednej firme. Celkom dobre som obstál, ale to
teraz nie je dôleţité. Keď som niečo po jedenástej vyšiel z ich budovy na ulicu, zastavil ma
čudný chlapík. Vyzeral ako nejaký hippisák. Hovoril mi, ţe jeho priateľ zomiera a ţe mu
mám ísť pomôcť. Mne to bolo celé čudné, ale nakoniec som šiel za ním. Došli sme aţ k jednej
dodávke. Otvorili sa na nej zadné dvere a mňa vtiahli dnu. Spútali mi ruky, ústa prelepili
páskou a oči zaviazali šatkou. Dnu bola navyše úplná tma. Okná boli zatreté. Asi po takej
hodine cesty auto zastalo a mňa vyvliekli von a dovliekli aţ do nejakej miestnosti. Tam mi
dali dole šatku aj tú pásku z úst.“ Jimmy sa znova napil vody. Gary, ktorý ho celý čas
sústredene počúval, sa ho spýtal: „A čo bolo v tej miestnosti?“
„Bolo tam asi zo desať chlapov, presný počet neviem.“
„Videli ste ich tváre?“
„Nie, všetci mali masky v podobe nejakého zvieraťa. Prasatá, mačky, myšy a tak. Jeden
z nich mi povedal, aby som si sadol na stoličku. Tak som si sadol. Hovorili mi, ţe chcú odo
mňa nejaké diamanty, a ţe to má niečo spoločné so smrťou môjho otca. Ja však o ničom
takom neviem.“
„Potom vás zbili, alebo nejako inak mučili?“
„Nie, ani sa ma nedotkli a to mi bolo najviac podozrivé. Znova mi dali šatku a pásku a dali
ma späť do auta. Ešte predtým mi však povedali, ţe mám myslieť na svoju rodinu. Keď ma
dali do toho auta, zistil som, ţe tam vzadu so mnou nikto iný nie je. Pokúšal som sa
vyslobodiť, ale nepodarilo sa mi to. Nakoniec som zaspal. Asi mi niečo museli potajme dať,
alebo čo. Zobudil som sa aţ na lavičke presne na tom mieste, odkiaľ ma vzali. Potom som uţ
šiel rovno k vám.“
„Hm, celé sa nám to začína pekne zamotávať,“ povedal Nettles šúchajúc si zamyslene
bradu. „Súvislosť so smrťou vášho otca tam určite bude.“
„Preto som šiel za vami,“ odvetil Jimmy. Nettles sa ho potom spýtal na pár detailov, ktoré
by im mohli pomôcť a ukončil to slovami: „Tí ľudia to mali perfektne premyslené. Bude
veľmi ťaţké prísť na to, o koho ide. Nevideli ste cestu kadiaľ auto šlo, aj tí muţi boli
maskovaní. Nuţ, bude to náročné,“ povzdychol si Nettles a šiel vyprevadiť Jimmyho.
A skutočne sa vyšetrovanie pohýnalo len málo dopredu. Jimmy sa začal viac zaujímať
o prípad svojho otca aj o prípad svojho únosu. Mal totiţ dostatočný dôvod na obavy. Avšak
vyšetrovanie prinášalo len veľmi malé úspechy. Raz sa uţ zdalo, ţe sú na správnej stope, no
rýchlo sa ukázala ako falošná. Jimmy síce povedal všetko, čo vedel, ale aj tak zatajil jednu
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veľmi dôleţitú vec – denník svojho otca. Z neho preto aj vedel, ţe jeho otec mal niečo
dočinenia s diamantmi, ale nikde sa tam nepísalo, kde sa teraz nachádzajú. Prehľadal celý
dom, ale nič nenašiel. Asi po dvoch týţdňoch zazvonil u Jimmyho doma telefón. Zdvihla to
jeho mama.
„Prosím? Kto volá?“ spýtala sa.
„Tu je Jeff Martin. Mohli by ste mi zavolať k telefónu Jimmyho?“
„Aha, ty si ten Jimmyho kamarát. Hneď ho zavolám.“ Jimmy práve opravoval tesnenie na
vodovodnom kohútiku. „Jimmy, máš telefón!“ zvolala Susan a on rýchlo pribehol.
„Haló?“ povedal do telefónu.
„Tak ako ide ţivot, starý?“ ozvalo sa z druhej strany.
„Jeff?,“ povedal Jimmy, keď spoznal kamarátov hlas. „Nepočul som ťa celú večnosť. Ako
sa ti darí?“
„Mne sa darí celkom dobre. Keby som ti nezavolal, ani by som nevedel, či vôbec ţiješ. Tak
ako. Cítiš sa uţ lepšie?“
„Pomaly sa na to snaţím prestávať myslieť. Ale je to ťaţké.“
„Hore hlavu, chlape. Musíš sa cez to preniesť. Bola to veľká tragédia pre teba aj tvoju
rodinu, ale ţivot ide ďalej.“
„Ja som si to tieţ hovoril. Začal som si hľadať prácu a črtá sa mi niečo dobré. Len to
nechcem zakríknuť.“
„No to je skvelé.“
„A ty? Máš uţ nejakú prácu ty?“
„Mojim terajším zamestnaním je roznášanie pizze,“ zasmial sa Jeff, ,,ale to je iba dočasné.
Tieţ sa snaţím nájsť si niečo seriózne. Ale tak sa mi vidí, ţe v tomto máš viac šťastia ty.“
„Zatiaľ ešte nič nie je isté.“ Jimmy počul v pozadí ţenský hlas a hneď na to Jeffovo ,uţ
idem‘.
„To bola Kerry. Pozdravuje ťa. Ja uţ musím ísť, tak sa maj.“
„Ţe ju aj ja pozdravujem.“ Jimmy počul zloţenie slúchadla na druhej strane. Zloţil aj on.
Chystal sa ísť doopravovať ten kohútik, no telefón opäť zazvonil. Myslel si, ţe to je Jeff. Rád
by s ním ešte trochu pokecal, keď uţ sa unúval zavolať. Zdvihol to.
„Máš uţ tie diamanty,“ ozval sa z druhej strany hrubý hlas. Jimmyho striaslo. Nevedel ako
má najvhodnejšie zareagovať a tak čakal, čo ďalej povie ten na druhej strane. Chvíľu bolo
ticho. Jimmy si uţ myslel, ţe to ten na druhej strany zloţil, ale stále počul jeho dych
v slúchadle.
„Nie, ešte ich nemám,“ povedal napokon trasľavým hlasom Jimmy.
„Prečo ich ešte nemáš?“
„Ja, ja nemám ani potuchy kde sú. Nemali ste mi zabiť otca. On by vám povedal kde sú...“
Ten na druhej strane zloţil. Aj Jimmy pomaly spustil slúchadlo na vidlicu. Mal hrozný strach.
Rýchlo sa poobzeral naokolo, či to všetko náhodou nepočula jeho mama. Našťastie bola von
v záhrade. Polícia hneď vedela, ţe mal takýto hovor. Po jeho únose totiţ odpočúvala jeho
telefón práve pre takýto prípad. Veľmi im to však nepomohlo, lebo aj tak ho nemohli
lokalizovať. Jimmy pre neschopnosť polície mal ešte väčší strach. Celé dni aj noci ho to
zoţieralo a ešte väčšmi ho zoţieralo, ţe nemôţe nič urobiť. Bol to hrozný pocit. Vlastná
bezmocnosť. Na sebe to však nedával veľmi badať, aby sa neznepokojovala pre jeho
správanie aj jeho matka. A tak to dusil v sebe. To bolo pre neho ešte horšie.
Ubehli dva dni a znovu zazvonil telefón. Uţ pri počutí jeho zvuku sa Jimmymu rozbúchalo
srdce v hrudi. Pomaly kráčal k nemu a zdvihol ho.
„Prosím?“ spýtal sa. Jeho srdce strojnásobilo svoj tlkot, keď počul prehovoriť známy hlas.
„S diamantami a tehlami budeš zajtra o desiatej v starom sklade horľavín. Dnes sa však uţ
nepouţíva. Vieš, kde to je, nie?“
„Áno, ale ja ich ešte nemám.“

112

„Poviem ti iba jedno. Mysli na svojich blízkych.“
„Ale...“ Nedokončil. Spojenie sa prerušilo. Hneď na to išiel Jimmy na políciu. Tam uţ však
o všetkom vedeli.
„My sa uţ o všetko postaráme, nemusíte sa báť,“ uisťoval ho Nettles.
„Ale oni mi povedali, ţe im mám priniesť tie diamanty.“
„Vy však ţiadne nemáte. Alebo sa mýlim?“
„Nemýlite.“
„No tak vidíte. Choďte pekne domov a nemajte ţiadne obavy. My to máme všetko pevne
v rukách.“ Jimmyho však tieto slová rozhodne neupokojili. Z toho celého mal aţ ţalúdočné
kŕče a celú noc ani oka nezaţmúril. Na druhý deň sa dozvedel, ţe tajní od polície išli na
dohodnuté miesto, no nikoho tam nenašli. Zasraní poliši, pomyslel si Jimmy. Neschopná
banda. Človek by od nich čakal pomoc, no namiesto toho mu ešte priťaţia. Tí, ktorí chceli od
neho tie diamanty to teraz budú povaţovať za podraz od neho, ţe tam poslal policajtov.
Jimmy tušil, ţe toto sa neskončí dobre.
Ešte v ten deň mal jeden smetiar traumu na celý ţivot. Ako vţdy vysypával spolu so svojim
kolegom kontajnery do smetiarskeho auta. Vtom však niečo zvláštne zaujalo jeho pozornosť.
Bolo to medzi odpadkami a vyzeralo to ako vlasy, alebo nejaké chlpy. Tomu chlapovi to
nedalo a vošiel dnu k odpadkom. Keď to uvidel, vykríkol: „Warren! Poď sem rýchlo.“ Jeho
parťák k nemu rýchlo priskočil do tých smetí a tieţ sa ho zmocnilo zdesenie. Vnútri bola totiţ
odrezaná ľudská hlava. Privolaná hliadka hlavu vzala do igelitového vrecka. Netreba asi
nikomu vysvetľovať, aké je asi človeku nepríjemné zobrať odrezanú zakrvavenú ľudskú hlavu
do rúk a strčiť ju do vrecka. Pár hodín po objavení nálezu uţ bolo jasné, komu patrí tá hlava.
Thomasovi Schweinkopfovi. Telo sa nikdy nenašlo.
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XXII.
Keď sa o tom dozvedel Jimmy, veľmi ho to zdrtilo. Takţe to neboli iba slová do vetra.
Odstránením Jimmyho švagra potvrdili, ţe to myslia smrteľne váţne. A hoci prišiel o ţivot
manţel Jimmyho sestry, Jimmy bol v kútiku duše rád. Odľahlo mu, ţe tí ľudia nezabili ako
prvého jeho matku alebo sestru, ale jeho. No spolu s touto skutočnosťou si uvedomil, ţe na
políciu sa uţ nemôţe ani v najmenšom spoľahnúť. Totálne zlyhala uţ vtedy, keď mal ísť on
sám na dohodnuté miesto. Vedel, ţe je v situácii, kedy nesmie strácať ani minútu. Keď zabili
Schweinkopfa, nezastavia sa teraz uţ pred ničím. Dobre vedeli, ţe z jeho rodiny je pre neho
najmenej dôleţitý. Teraz však Jimmy vedel, čo bude nasledovať. Ak im v najbliţšej dobe
neodovzdá tie diamanty, vyvraţdia celú jeho rodinu. Bol si istý, ţe mu kaţdú chvíľu zavolajú,
aby im uţ ich dal. V mysli začal nadávať na otca do čoho sa to zaplietol a ţe zatiahol do toho
aj svoju rodinu.
Jimmy si sadol na posteľ a vzal hlavu do dlaní. Prešiel si nimi pomaly aţ k ústam. Pokúšal
sa na niečo prísť. Vstal a zahľadel sa na veľkú mapu, ktorú mal zavesenú na stene. Pozeral na
USA, na Californiu, aţ jeho pohľad zišiel dolu k Juţnej Amerike. Venezuela, Kolumbia. Pri
Kolumbii sa zarazil. Spomenul si, ţe ten Bruno Loni bol z Kolumbie. Hovoril, ţe je priateľ
jeho otca. Jimmy teraz vedel, ţe hovoril pravdu, lebo sa to spomínalo aj v denníku. Rozhodol
sa, ţe pôjde za ním a poradí sa čo a ako. V tejto situácii sa mu to javilo ako najvhodnejšie
riešenie. Alebo inak povedané – nič lepšie ho nenapadlo.
Bruno Loni sa v USA zdrţiaval uţ tretí mesiac. Odkedy ţil v Kolumbii, tak dlho nebol
nikdy mimo domu. Bola síce skutočne pravda, ţe musel vybaviť nejaké obchodné záleţitosti
v L. A. a Las Vegas, ale väčšinu času aj tak strávil rekreačne. Potreboval na nejaký čas
zmeniť prostredie a tak mu táto cesta prišla naozaj vhod. Veľa času strávil v kasínach Las
Vegas, ale veľa peňazí tam neminul, lebo si dával pozor a nedal sa tým strhnúť. Chcel sa tam
hlavne odreagovať. V ţiadnom prípade tam nešiel zbohatnúť. Mal peňazí aţ-aţ. Jeho druhou
najčastejšou činnosťou bol golf. Veď je dobre známe, ţe pri golfe sa robia obchody najlepšie.
A Loni bol navyše v ňom veľmi dobrý. Teraz bol ubytovaný v luxusnom hoteli svojho
dobrého priateľa a práve sa chystal zahrať si s ním golf. Práve vychádzal z hotela a chystal sa
nastúpiť do svojej limuzíny, keď zbadal známu tvár.
„Pán Stewart!“ zakričal, keď videl prichádzať Jimmyho.
„Zdravím, pán Loni,“ riekol Jimmy a potriasol mu pravicou.
„Čo vás ku mne privádza?“ spýtal sa Loni.
„Prišiel som sa ku vám poradiť. Viem, ţe ste boli dobrým priateľom môjho otca a ...“
„Poďte,“ prerušil ho Loni, „porozprávame sa o tom vnútri.“ Loni ho zobral do hotela.
Cestou mu povedal: „Mal som síce nateraz dohodnutú partičku golfu, ale to počká.“
„Ale tak to vás potom nechcem obťaţovať. Môţem za vami prísť aj neskôr.“
„Nie, nie, pozhovárame sa teraz. Kurt,“ oslovil jedného z dvoch chlapov, čo išli s nim,
„choď a oznám pánu Starkeymu, ţe prídem neskôr.“ Chlap prikývol a odišiel. Všetci traja sa
potom výťahom vyviezli na najvyššie poschodie. Odtiaľ to bol iba kúsok k apartmánu Bruna
Loniho. Celý vnútrajšok hotela, ako aj jeho exteriér budili dojem prepychu. Jimmy si pred
vchodom všimol, ţe je to päťhviezdičkový hotel. Zdalo sa mu, ţe to uţ nie je hotel, ale hotový
palác. No to všetko bolo nič oproti apartmánu Bruna Loniho, do ktorého teraz vstúpili.
Hotová hala. Bolo to také priestranné, ţeby sa tu dal hrať futbal. Celý priestor dokonale
osvetlený oknami od stropu po podlahu. Bol z nich uchvacujúci výhľad na more a skalnaté
pobreţie. V diaľke dokonca videl Alcatraz. Aj vybavenie apartmánu bolo špičkové.
Televízorom, telefónom a minibarom počnúc a obrovskou zamatovou posteľou
s baldachýnom končiac. Loni zaviedol Jimmyho do svojej dočasnej pracovne, ktorá vyzerala
oproti ostatnému zariadeniu apartmánu pomerne skromne, ale aj tak bola zariadená drahým
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nábytkom a zariadením. Loni sa posadil a usadil sa aj Jimmy. Ochrankár ostal stáť
s kamennou tvárou Indiána pri dverách.
„Čo sa také stalo, ţe ste zmenil názor?,“ spýtal sa Loni. „Keď sme spolu hovorili naposledy,
tvrdošijne ste odmietali všetko, čo som hovoril. Ale, potius sero quam numquam10.“
„Odvtedy sa toho veľa zmenilo,“ povzdychol Jimmy.
„Tak? Aký máte problém?“
„Dozvedel som sa, ţe to čo ste hovorili o otcovi bola pravda. To by však ešte nič
neznamenalo. Len potom sa to všetko začalo. Bol som potom na pohovor do práce a keď som
odtiaľ vychádzal, uniesli ma nejakí ľudia. Zaviezli ma na neznáme miesto a ţiadali odo mňa
diamanty a zlaté tehly, ktoré mal mať môj otec. To bol vraj dôvod prečo zomrel.“
„Viem o tom, ţe váš otec mal nejaké diamanty. Netuším však, kde ich schoval.“
„Ani ja neviem, kde sú. No tí ľudia mi napriek tomu potom viackrát volali, ţe mám ich im
dať.“
„Oznámili ste to na polícii, však?“
„Áno. A čo som mal podľa vás robiť?“
„Ísť hneď za mnou.“
„Myslel som si, ţe polícia to vyrieši. Ale teraz viem, ţe je to banda neschopných a určite aj
skorumpovaných všivákov.“
„A čo ste čakali? Nihil sub sole novi11. Ţe dolapia všetkých tých zloduchov? Nebuďte
naivný.“
„To teraz viem sám. Ale prišiel som na to neskoro. Vyhráţili sa, ţe ublíţia niekomu z mojej
rodiny.“
„A urobili tak?“
„Áno. Zabili môjho švagra. Úprimne vám poviem, ţe som ho nemal veľmi v láske, ale teraz
aspoň viem, ţe tí ľudia sa nezastavia pred ničím. Postupne vyvraţdia celú moju rodinu.
A práve preto som teraz prišiel za vami. Aby ste mi poradili a moţno aj pomohli z tejto
situácie.“
„Som rád, ţe si nebral vtedy moje slová na ľahkú váhu a aj keď po takom dlhom čase, ale
predsa si za mnou prišiel,“ povedal Loni a hľadel Jimmymu do očí. Videl na jeho tvári, ţe je
naozaj zúfalý a čaká čo mu teraz povie. „Môţem ti ponúknuť ochranu,“ ozval sa napokon
Loni, „tak ako som ti ju ponúkal aj predtým. O dva dni letím lietadlom do Kolumbie. Môţeš
ísť so mnou.“
Jimmy neodpovedal hneď. Špičkou prstov si jemne šúchal bradu a rozmýšľal. Má vôbec
v tejto situácii nejakú inú moţnosť? Vedel, ţe po ňom a jeho rodine idú veľmi nebezpeční
ľudia a polícia určite nie je tá, ktorá ich pred nimi môţe ochrániť. Sú neschopní, alebo sa len
takými robia. Moţno dokonca spolupracujú s tými ľuďmi. Napadla ho aj ďalšia moţnosť,
ţeby odišiel niekde preč, na druhý koniec Ameriky aj s celou rodinou. No keď si dali tú
námahu zabiť jeho otca po tridsiatich rokoch, nebude pre nich problém nájsť ho, kdekoľvek
bude. Keď teraz pôjde s Lonim, tieţ budú vedieť kam šiel. Ale uţ predsa tam bude niekto,
komu môţe skutočne veriť. To, čo si prečítal o Lonim v otcovom denníku ho v tom utvrdilo.
Pozrel mu teraz do tváre a videl, ţe z nej vyţaruje dobrosrdečnosť. Nebolo to strojené, za
nejakým vlastným záujmom. To by hneď spoznal. Jimmy vedel aj to, čo je Loni za človeka.
Ţe je podobný tým, čo ho prenasledujú. Ale má teraz nejakú inú moţnosť? Po chvíli ticha a
uvaţovania sa Jimmy pozrel na Bruna a veľavravným gestom mu vyjadril svoj kladný postoj.
„Ale pôjdem iba pod podmienkou, ţe pôjdu aj mama a sestra s dcérou,“ dodal vzápätí.
„To je úplne samozrejmé,“ kývol hlavou Loni a nalial obom na rozlúčku pohár škótskej.
Keď ju vypili, Loni povedal: „Bill ťa odprevadí k dverám.“ Keď uţ boli vo dverách, Bruno
ešte zvolal: „A to lietadlo letí vo štvrtok o tretej. Auto po teba príde o druhej. Takţe buď
o tom čase uţ pripravený na odchod. Labor vincit omnia12.“
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„Hm, mami, tie lazane sú fakt boţské,“ povedala Paula, keď ochutnala z maminých lazaní.
„Skutočne nikde som nejedla také niečo výborné. Sú vţdy presne také, ako si ich robila, keď
som bola malá.“
„Som rada, ţe ste ma prišli pozrieť,“ povedala Susan, keď si tieţ sadla k stolu.
„Dnes máme v práci voľno a voľno má aj Alice v škole, tak sme si hneď povedali: keď uţ
máme ten predĺţený víkend, tak prečo nenavštíviť našu úţasnú starú mamu? Je tak Alice?“
„Áno, mami,“ povedala Alice s plnými ústami. „Stará mama?“ spýtala sa.
„Áno, miláčik?“
„Kde si sa naučila robiť také dobré jedlo?“
„Tieto lazane ma naučil robiť môj otec, tvoj pradedko,“ odvetila Susan.
„On bol kuchár?“ bola zvedavá Alice.
„Áno, bol kuchár,“ usmiala sa jej babka. „Mal reštauráciu a v nej sa varili tie najlepšie jedlá
na svete.“
„A kde je pradedko teraz?“
„Uţ zomrel.“
„Aj prababka?“
„Aj tá. Uţ boli veľmi starí.“ Po týchto slovách o smrti sa v miestnosti rozhostilo ticho.
Všetci jedli lazane a mlčky hľadeli do svojich tanierov. Paula a Alice prišlo na um, ţe len
pred pár dňami stratili manţela a otca. Obe preţívali veľmi ťaţké obdobie. Touto návštevou
chceli trochu pookriať, ale myšlienka na smrť ich neopustila ani tu. Susan zasa myslela na
niečo úplne iné. Myslela na svojich rodičov. Na matku, ktorú nevidela od svojich piatich
rokov a bola pre ňu mŕtva uţ skoro šesťdesiat rokov, hoci mŕtva v skutočnosti nebola, iba od
nej odišla. Ale teraz je určite mŕtva aj v skutočnosti. Veď teraz by mala deväťdesiat rokov.
Spomenula si aj na otca, ktorý zomrel krátko pred tým, ako odišli z Chicaga. Celý ten čas
verila, ţe zomrel kvôli tomu, ţe jej manţel zradil Rodinu. Ale smrť ho uchránila od potupy,
ktorú by musel podstúpiť. Keby ho zavreli, tak určite na doţivotie. A to by bolo pre neho
mnohonásobne horšie. Susan sa aj domnievala, ţe spáchal samovraţdu, aby sa vyhol väzeniu.
Moţno sa otrávil. Keď myslela na svojho otca, prišiel jej na rozum aj jej manţel. Odkedy ho
zabili, celé tie mesiace sa jej pred očami zjavuje obraz jeho zakrvaveného bezvládneho tela.
Nie uţ síce tak často, ale predsa ho má ešte niekedy pred očami. Aj teraz. No pri tejto
predstave uţ nad ním necítila ľútosť, ale spytovala sa, čo bol jej muţ vlastne za človeka, keď
ho takto odpravili. Isté veci tušila, ale celý ţivot nad tým zatvárala oči. Podobne sa zamýšľala
aj nad svojim otcom a nad ţivotom, ktorý viedol on. Veľký rozdiel medzi ním a svojim
muţom nenachádzala. Z týchto myšlienok ju vyviedol zvuk otvárajúcich sa dverí. Do
miestnosti vošiel Jimmy. „Á, Paula,“ povedal namiesto pozdravu, „to je dobré, ţe si tu aj ty.“
Tvár mal bielu ako kriedu a bolo na ňom vidieť, ţe ho niečo veľmi trápi. Ale v tejto
miestnosti rozhodne nebol jediný.
„Aj ja ťa rada vidím, Jimmy,“ povedala chladne Paula.
„Ahoj, strýko Jimmy,“ pozdravila o čosi vrúcnejšie Alice. No Jimmy akoby si nič z toho
nevšímal.
„Musíme sa rozprávať o otcovi,“ povedal stroho.
„Jimmy, vieš ţe...“ povedala Susan.
„Nie, musíme sa o ňom rozprávať,“ prerušil ju Jimmy a uţ nikoho nepustil k slovu, „je
skutočne pravda, ţe otec patril veľmi dávno k mafii. Vydieral, kradol, zabíjal a robil všetko čo
k tomu patrí. Bol dobrý otec, ale nebol dobrý človek. Keď sa mu to všetko začalo vymykať
spod kontroly, rozhodol sa s tým skoncovať. Myslel si, ţe to bude také jednoduché a tridsať
rokov aj bolo. Ale tí, ktorých zradil si ho nakoniec aj tak našli, takţe to také jednoduché asi
nebolo. Aby toho nebolo málo, namočil do toho aj svoju rodinu. Áno, presne tak,“ sám sebe
Jimmy pritakal a pokračoval, „teraz tí ľudia, ktorí ho zabili, idú aj po nás. Presne tí istí ľudia,
čo zabili otca zabili aj Toma.“ Pozrel na Paula a na Alice, no tie mlčali. Mlčala aj jeho matka.
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„Čo budeme robiť?“ spýtala sa Paula.
„Práve idem od Bruna Loniho. To je ten, čo tu bol v deň otcovho pohrebu a hovoril, ţe je
otcov starý priateľ.“
„A?“
„V situácii, v ktorej sa nachádzame nemáme inú moţnosť, len prijať jeho ponuku, ţe nás
ochráni. Pôjdeme s ním do Kolumbie a tam nás odvedie niekam do bezpečia.“
„Do Kolumbie?“ začudovala sa Paula, „veď toho človeka ani nepoznáme. Je tu aj polícia,
nie? Poţiadame ich o to, aby nás stráţili, kým sa všetko nevyrieši.“ Snaţila sa hovoriť
rozhodne, ale hlas sa jej aj tak triasol. Od Tomovej smrti bola s nervami na dne.
„Mohol som sa viackrát presvedčiť, ţe polícii veriť nemôţeme. Mám dôvodné podozrenie,
ţe je dokonca skorumpovaná a spolupracuje s tými ľuďmi. Tieţ nie som veľmi nadšený, ale je
to jediná moţnosť.“
„Kedy máme odísť?“ spýtala sa Susan po prvý krát od synovho príchodu.
„Lietadlo letí vo štvrtok o tretej a o druhej po nás príde auto.“
„Skutočne si myslíš, ţe tomu Lonimu môţeme veriť?“ bola stále nedôverčivá Paula.
„Potvrdilo sa mi, ţe neklamal a bol naozaj otcovým dobrým priateľom a ţe otec mu vlastne
zachránil krk. Preto sa teraz cíti mu byť zaviazaný a aspoň takto splatiť svoj dlh.“ Jimmyho
slová zneli tak presvedčivo, ţe on sám bol hrdý na to, ţe to tak povedal.
„Asi máš pravdu,“ povzdychla Paula, „ale ako dlho budeme v tej Kolumbii?“
„Neboj sa, nie veľmi dlho. Kým sa to všetko nevyrieši. Bruno Loni má dostatočnú moc na
to, aby sa zbavil tých ľudí.“
„Aj tak mám strach,“ riekla Paula a vzala Alicinu malú rúčku do svojej.
„Neboj sa mami,“ upokojovala ju Alice, „nejako to všetci spolu zvládneme.“ Všetkých
prítomných prekvapil tento vnútorný pokoj a vyrovnanosť malého dievčatka, napriek tomu čo
všetko za poslednú dobu preţila.
Jimmy bol rád, ţe všetky tri súhlasia s odchodom do Kolumbie. V týchto posledných dňoch
však najviac myslel na niekoho iného. Na Emu Donerovú. Odkedy im skončila škola, ani raz
sa nevideli. Volali spolu tieţ len pár krát. Jimmy ju nechcel zaťahovať do svojich problémov.
A keď bol jeho dom odpočúvaný políciou, nevolal s ňou vôbec. O to viac mu chýbal jej hlas.
A keby len to. Chýbali mu jej pery, jej oči, vlasy, dotyk prstov, jednoducho mu chýbala celá.
Čím dlhšie s ňou nebol, tým viac po nej túţil. Uţ to dlhšie nevydrţal. Vzal do ruky slúchadlo
a vytočil jej číslo. Vedel ho uţ naspamäť. Keď počul na druhej strane známy hlas, aţ mu
stiahlo hrdlo a roztriasol sa na celom tele od toho pocitu šťastia.
„Prosím?“ spýtala sa Ema.
„Hádaj kto ti volá?“ nenechal ju ani dokončiť Jimmy.
„Jimmy!“ skríkla natešene Ema, ,,tak dlho si nevolal. Uţ som si myslela, ţe sa ti niečo stalo.
Taká som rada.“
„Aj ja som rád,“ povedal Jimmy.
„Pokúšala som sa ti viackrát dovolať, ale nikdy si nebol doma.“
„Mám teraz nejaké problémy, tak som bol veľmi zaneprázdený.“
„Je to niečo váţne?“
„Nie, nie, nič váţne.“
„Niečo s tvojou mamou?“
„Nie, mama sa má dobre.“
„Kedy sa uţ konečne stretneme? Veď sme spolu neboli tak dlho,“ horela nedočkavosťou
Ema. „Ako keby sme uţ nepatrili k sebe.“
„Na to ani nepomysli. Neexistuje nikto na svete, koho by som miloval viac ako teba.“
„Aj ja ťa milujem.“
„Ale to stretnutie budeme musieť trochu odloţiť.“
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„A to uţ prečo?“ nechápala Ema.
„Vieš, teraz budem musieť na nejaký čas odísť preč z krajiny. Ale nemaj obavy, nie je to nič
váţne. Nebude to dlho trvať. Ver mi, zakrátko uţ budeme zasa spolu. Kúpime si útulný bytík
v San Franciscu a konečne sa vezmeme.“
„Uţ keby to bolo,“ vzdychla Ema. Chvíľu bolo ticho a potom Ema hovorila ďalej: „Vidíš,
skoro by som zabudla na takú dôleţitú vec.“ Hlas mala naradostený a horel nedočkavosťou.
„Tak čo je?“ pýtal sa Jimmy, „nenaťahuj ma uţ toľko.“
„Som...“ Nedokončila. Telefón ostal hluchý.
„Haló!“ kričal do slúchadla Jimmy. „Ema, počuješ ma?“ No stále nič. Určite niekto vedel
o tomto mojom hovore a schválne ho prerušil, pomyslel si Jimmy. Bol strašne naštvaný na
celý svet, na všetko okolo seba. Tresol slúchadlom o vidlicu a kopol do stoličky. Človek,
ktorý mu je najmilší na celom svete, mu chcel povedať niečo veľmi dôleţité a on nevie čo.
Ani sa s ňou nestihol rozlúčiť. No keď pozrel z okna, videl, ţe v celom mestečku vypadol
prúd. Trochu ho to upokojilo, no aj tak bol ešte stále naštvaný.
Ďalší deň bol dňom odchodu. Jimmy hneď ráno ako vstal, začal sa baliť. Vytiahol spod
postele svoj obrovský kufor a otvoril ho. Porozhliadal sa po izbe a šiel k skrini. Otvoril ju
a začal z nej premiestňovať do kufra svoje šatstvo. Košele, tričká, nohovice, ponoţky. Vzal si
so sebou aj zopár kníh, pár platní a dôleţité dokumenty. Porozhliadal sa ešte raz, aby sa
utvrdil, či uţ má všetko. Zatváral kufor, keď si na niečo spomenul. Rýchlo vybehol hore na
povalu. Vytiahol zásuvku na starom stolíku a vybral z nej škatuľku. Otvoril ju. Bol v nej
otcov denník, poloţený presne tak, ako ho vtedy dočítal. Teraz ešte nevedel presne načo ho
bude potrebovať, ale kdesi v podvedomí si myslel, ţe to môţe byť kľúč k niečomu, hoci stále
nevedel k čomu. Zobral ho, zbehol dolu a uloţil ho do kufra.
Auto bolo na minútu presné. Stálo pred domom presne o druhej. Všetci naň spoza okna
s nedôverou hľadeli. Nakoniec sa ako prvý odváţil Jimmy. Otvoril dvere a kráčal s kufrom
smerom k autu. Z neho vyšiel vysoký holohlavý muţ v tmavom obleku, aby otvoril vzadu
kufor. Jimmy sa mu pozrel do tváre, no ten nepohol ani brvou. Zobral kufor a uloţil ho do
auta. Podobne to urobil bez slova aj s ostatnou batoţinou. Sadol si na predné sedadlo
k vodičovi a Jimmy s rodinou si posadali dozadu. Tí štyria vzadu celú cestu neprehovorili ani
slovo a bolo im vidieť na tvárach, ţe majú obavy. Na malom letisku za mestom boli za pol
hodiny. Bolo to letisko pre súkromné a malé dopravné lietadlá. Pri lietadle ich uţ čakal Bruno
Loni. Na tvári mal široký úsmev a snaţil sa novodiť uvoľnujúcu atmosféru, lebo videl, ţe
všetci sú akýsi neistí a skľúčení. Ani sa im veľmi nečudoval, lebo vlastne ani presne nevedeli,
kam idú. Keď si sadli do lietadla, pustil im francúzsku komédiu, aby sa trochu uvoľnili. Oni,
no najmä malá Alice, boli však hlavne prekvapení luxusom v lietadle. Vyzeralo to ako
hotelový apartmán. Najskôr leteli na Trinidad a Tobago a po tomto medzipristátí uţ rovno do
Kolumbie. No Jimmy, pri pohľade z okna na maličký svet, s miniatúrnymi ostrovčekmi vo
veľkom mori, nemohol tušiť, ţe tento výlet sa neskončí tak skoro ako to predpokladal.
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XXIII.
Matt Stewart alias Alessio Lagapone dostal za mreţe všetkých členov klanu Rodolfa
Bellara. Jeden dôleţitý člen však predsa len unikol. Marco Bellaro, ktorý nemal v čase
odsúdenia svojho otca ani dvadsať rokov. Nedokázali mu nič a tak ostal na slobode. Ale
v USA to nebolo pre neho bezpečné, nemal tu ţiadneho ochrancu. Bellaro starší sa preto
postaral, aby mladý Marco odišiel na Sicíliu. Jeho otec tam mal dobrých priateľov a tak ho
poslal na tento ostrov. A to bol hlavný dôvod obáv Matta Stewarta. Vedel, ţe Marco ostal na
slobode a tak sa oprávnene domnieval, ţe skôr či neskôr pôjde pomstiť svojho otca.
Nespoliehal sa iba na ochranu FBI a tak ako je uţ známe, upovedomil o všetkom Loniho.
V Chicagu bola treskúca zima, keď mladý Bellaro nastupoval na loď do Európy. Písal sa 16.
január 1939 a on ako posledný s malou dušičkou vystupoval po schodíkoch smerom hore.
V kufri, ktorý si sebou niesol bol celý jeho majetok. Mal tam nejaké šaty, pár drobností
z domu a pri sebe tisíc dolárov. Mal strach, ale sám sebe sa to bál priznať. Stále si hovoril, ţe
to všetko zvládne, má uţ nejaký vek, no s pribúdajúcim časom sa ho zmocňoval pocit
skľúčenosti. Na celej tej veľkej lodi nikoho nepoznal. A nepoznal nikoho ani na mieste, kam
mal prísť a na ktorom mal stráviť ktovie ako dlhý čas. Moţno aj celý ţivot.
Loď konečne dorazila do Palerma. Marco vyšiel z lode na pevnú zem a hľadal v dave
nejakého muţa s tabuľkou. Mal tam mať napísané Minho. Uvidel pár ľudí s nejakými nápismi
na hrudi, ale vţdy tam mali niečo iné. Hľadal hodnú chvíľu a bol uţ zúfalý, keď konečne
našiel toho správneho človeka. Mal tmavé, trochu ošúchané sako, bledú košeľu a na hlave
čiernu baretku. Mal taký neprítomný pohľad. Ale hlavne v rukách tú správnu tabuľku.
„To som ale rád, ţe som vás našiel,“ vydýchol si Marco, „uţ som si myslel, ţe tu ostanem
sám trčať.“
„Vy ste Marco Bellaro?“ spýtal sa chladne a bez záujmu ten muţ s tabuľkou.
„Áno som,“ odvetil Marco.
„Tak poďte so mnou,“ povedal ten muţ a vykročil ráznym krokom. Nastúpili do starej
čiernej fiatky bez strechy, ktorá stála neďaleko.
„Som naozaj rád, ţe som vás našiel,“ opakoval Marco, „to vy sa voláte Minho? Neznie to
ako sicílske meno.“ No ten chlap iba odvrkol, ţe on sa tak nevolá a tak Marco ostal zvyšok
cesty radšej ticho. So záujmom si obzeral budovy okolo seba. Bolo to úplné iné ako
v Chicagu. Všade naokolo stáli hotové paláce postavené najmenej v 16. storočí. Nemenej
impozantné boli aj snehobiele obrovské chrámy, jeden krajší ako druhý. Všímal si aj ľudí. Tí,
ktorí vyzerali ako vyslovení bedári sa striedali s pánmi. Zdalo sa, ţe dobre oblečených
a solventne vyzerajúcich ľudí je tu viac ako tých bedárov. Ale to iba preto, lebo prechádzal
bohatou štvrťou. On to však nevedel. Prišli aţ k jednej vile, ktorá stála uprostred rozľahlého
pozemku plného zelene. Pár metrov od nej bola pláţ. Obaja vystúpili z auta a Marco
nasledoval svojho mĺkveho sprievodcu. Prešli okolo domu aţ k terase s úchvatným výhľadom
na more. V prútenom kresle sedel holohlavý tučný starec, mohol mať niečo po šesťdesiatke.
Spokojne bafkal fajku a hľadel na more.
„Don Di Maro. Je tu syn dona Bellaro,“ prerušil ho z rozjímania muţ, ktorý priviedol
Marca. Muţ v kresle sa na neho otočil a skúmavo si ho prezeral. Aţ potom sa ho spýtal: „Ty
si Marco, však?“
„Áno, som,“ odvetil Marco a z úcty mu pobozkal prsteň na ruke, „vy budete don Di Maro.“
„Aká bola cesta? Určite si veľmi unavený.“
„To som. Don Di Maro, z celého srdca vám chcem vyjadriť srdečnú vďaku, ţe strácate so
mnou čas a prichýlite ma u seba.“
„To je úplná samozrejmosť. S tvojim otcom sa dobre poznáme a dlhé roky sme boli
obchodnými partnermi. V tejto zlej dobe bol jedným z mála, koho som mohol označiť za
priateľa. Veľmi ma zarmútila správa o tom, čo sa stalo tvojmu otcovi. Bol to vţdy čestný
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a spravodlivý človek. Taká nespravodlivosť...“ Marco stále mlčal s očami sklopenými. Di
Maro ho posmelil: „Neboj sa, chlapče. Keď budeš pod mojou ochranou, ničoho sa nemusíš
báť.“
A tak Marca prijali do Rodiny dona Di Mara. No ako sa čoskoro ukázalo, don mal iné
starosti, ako dávať pozor na nejakého mladíka. Uţ vtedy, keď k nemu Marco prišiel, viedol
vojnu s konkurenčným klanom. Postupne táto vojna prerástla do obrovských rozmerov.
Všetko sa nakoniec skončilo smrťou Di Mara. Zomrel prirodzenou smrťou, ale v čase tejto
vojny to bolo viac neţ podozrivé. Nič však nikomu nedokázali. V krátkom čase sa celá Di
Marova Rodina rozpadla. Buď jej členov zabili, alebo sa pridali k iným rodinám. Marco ostal,
dá sa povedať na ulici, ale nie na dlho. Povolali ho do vojny. Márne namietal, ţe je cudzinec,
ţe nie je taliansky občan, armáda potrebovala kaţdého muţa. Keby bol na ţive don Di Maro,
určite by zariadil, aby nemusel ísť na front. Veď ako sa dozvedel, mafiánski kápovia to beţne
vybavovali pre svojich ľudí. Ale teraz bol opäť sám a nemal sa na koho obrátiť. Preto nemal
inú moţnosť, len sa podvoliť.
Po polročnom výcviku sa Marco dostal k jednotke rýchleho nasadenia. To znamenalo, ţe
vţdy keď to bolo potrebné, jednotka rýchlo udrela na daný nepriateľský útvar. Jeho priamym
nadriadeným bol istý Carlo Sotti, ktorý pochádzal aţ kdesi z Janova. Bol to tvrdý chlapík a pri
kaţdej moţnej príleţitosti dával najavo svoju autoritu. Na druhej strane však nebol z tých,
ktorí vţdy zosmiešňujú svojich podriadených, alebo im inak robia zo sluţby peklo. Marco si
ho celkom obľúbil a obľúbil si aj chlapov, čo boli s ním v jednotke. Boli dokopy dvanásti.
Hoci boli náplňou ich práce bleskové útoky, väčšinu času boli aj tak mimo priamych bojov na
jednej základni v Albánsku. No jedného dňa im veliteľ oznámil, ţe pôjdu do severnej Afriky.
Všetci boli znechutení touto správou, lebo si mysleli, ţe takto v pokoji prečkajú vojnu. A tak
ich skutočná vojna čakala v nepokojnej severnej Afrike. Ich prvou úlohou bolo bleskovo
zlikvidovať jeden britský útvar. Na tejto akcii spolupracovali s nemeckými spolubojovníkmi.
Vyšlo to ukáţkovo. Nikto z jednotky sa ani len nezranil a celý nepriateľský útvar bol zničený.
Po tejto akcii mali ešte niekoľko podobne úspešných. Nálada medzi muţmi, aj napriek tomu,
ţe museli bojovať, bola veľmi dobrá. Jedného večera ich zavolal veliteľ a vysvetlil im
podrobnosti akcie, ktorú vykonajú hneď na svitaní. Keď im všetko vysvetlil, muţi ešte chvíľu
hrali mariáš a uloţili sa spať. Ani v najhoršom sne im nenapadlo, čo sa môţe v najbliţších
hodinách stať.
Boli asi tri hodiny ráno, keď Marco začul výstrely pár metrov od seba. Vzápätí sa strhol
hrozný rev a krik. Napadli ich. Najskôr sa nebadane zbavili hliadky a potom vtrhli do
bivakov. Dokonale vyuţili moment prekvapenia. Toto nikto nečakal. Keď Marco videl čo sa
robí, zareagoval bleskurýchle. Schmatol pištoľ zo stolíka, otvoril okno, ktoré bolo hneď pri
jeho posteli a vyskočil von. Počul svišťanie guliek za ním. Rýchlo sa skryl za najbliţší strom.
Mal šťastie, ţe bola hlboká tma. Keď videl, ţe naokolo nie sú ţiadni nepriateľskí vojaci, beţal
z toho miesta, čo mu sily stačili. Beţal v kuse aspoň pätnásť minút. A beţal by moţno aj
ďalej, keby nepocítil vlhko v topánkach. Aj napriek tme zistil, ţe je pri rieke. Teraz je v pasci,
pomyslel si. Za chvíľu tu budú Američania a bude po ňom. Uvaţoval, čo urobí. Pôjde smerom
na sever alebo na juh popri rieke? Rozhodol sa pre sever.
Stále kráčal a ani na chvíľu sa nezastavil, aţ kým sa nezačalo brieţdiť. Uvedomil si, ţe
urobil dobre, keď šiel na sever, lebo tu nestretol ani ţivú dušu. V diaľke videl malú dedinu.
Keď sa pozrel na seba, zistil, ţe takto medzi ľudí ísť nemôţe. Mal totiţ na sebe iba spodné
prádlo. Ale na druhej strane nemal pri sebe vôbec nič. Ţiadne jedlo, pitie ani peniaze. Jediné
čo mal, bol jeho revolver. Obzeral sa okolo seba a v tom uvidel z druhej strany prichádzať
kohosi na ťave. Schoval revolver a šiel k tomu človeku. Keď bol úplne blízko, vytiahol pištoľ
a zakričal: „Okamţite zídi z tej ťavy, daj mi svoje šaty a všetko čo máš!“ No ten na tej ťave,
akiste nejaký beduín, začal len bedákať a horekovať po arabsky a Marco mu nerozumel ani
slovo. Reč zbrane je však rovnaká na celom svete a tak ten Arab nakoniec predsa len zišiel
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z ťavy dvíhajúc ruky nad hlavu. Posunkami mu Marco vysvetlil aby sa vyzliekol a dal mu
všetko, čo mal pri sebe. Arab urobil všetko, čo mu Marco kázal, pričom neustále bedákal.
Marco rozmýšľal, čo s ním urobí. Ak ho pustí, ten človek je moţno z tej dediny a hneď povie,
čo sa mu stalo. A keď ho zabije, tí z dediny ho aj tak rýchlo nájdu a vypátrajú aj Marca.
Nakoniec sa rozhodol. Namieril zbraňou na Araba a strelil mu medzi oči. Obliekol si jeho šaty
a vysadol na ťavu. Pozrel na dedinu a širokým oblúkom ju obišiel. Trvalo mu dosť dlho kým
si zvykol na jazdu na ťave, ale nakoniec uţ išiel tak ako skutočný beduín. Putoval aspoň šesť
hodín, kým natrafil na ďalšiu dedinu. Bol na smrť vyčerpaný a smädný. Rýchlo zosadol
z ťavy a zamieril do miestneho pohostinstva. Vypil aspoň liter vody a dal si výdatný obed. To
mu dodalo silu. Hneď ako dojedol, išiel zase na cestu. Bol veľmi obozretný. Nedôveroval
týmto ľuďom. Kvôli bezpečnosti prespával tieţ mimo miest a dedín. Nebezpečné to bolo pre
neho nielen od miestneho obyvateľstva ale aj kvôli tomu, ţe utiekol z bojiska a de facto bol
vlastne zbehom. A hrozbou preňho boli aj Spojenci.
Preto si nakúpil potrebné veci a zdrţiaval sa čo najviac od ľudských obydlí. Keď sa mu
peniaze minuli, prepadol nejakého osamoteného pútnika. Takto prešiel nesmierne dlhú cestu.
Aby sa nestratil, vţdy šiel pozdĺţ pobreţia. Nehostinnou krajinou putoval celé dva roky. Za
ten čas ho viackrát prepadli a viackrát o vlások ušiel smrti. Vţdy mal však šťastie. V marci
1943 sa dostal do marockého prístavu Tanger. Tu nastúpil na loď smerujúcu na Sicíliu. Kým
však prišiel do Tangeru, bol vo viacerých prístavoch, no ţiadna z lodí nešla tam, kam mal
namierené on. Aţ teraz mal to šťastie. Keď loď pristála pri brehoch Syrakúz, práve v tých
týţdňoch sa chystalo vylodenie Spojencov. Teraz keď uţ nemali v rukách moc fašisti, dýchalo
sa aj Marcovi lepšie. No ako neskôr zistil, situácia v ktorej sa nachádzal nebola oveľa lepšia,
ako keď šiel pobreţím severnej Afriky. Tieţ sa len túlal a ţil z ruky do úst. Sem tam mal aj
serióznu prácu. Vypomáhal na stavbách a pri podobných prácach, ale to bolo len veľmi
krátkodobé. Chodil po krajine hore dole ako dáky tulák.
Jedného septembrového večera, keď šiel zasa po úzkej kamenistej ceste a hľadal si miesto
na nocľah, zahatal mu cestu chlap na koni. Bola tma a tak mu nevidel do tváre. Chlap čosi
zamrmlal, niečo ako vyhráţku a Marco videl zaligotať sa mu v ruke zbraň. Vedel, ţe je zle
a tak rýchlo vytiahol aj on tú svoju a vystrelil. Muţ na koni vykríkol a nahol sa dozadu. Kôň
sa splašil a vyhodil ho zo sedla. Beţal preč ako zmyslov zbavený. Muţ leţal na zemi a chrčal
v smrteľnej agónii. Marco mu namieril na spánok a dorazil ho. Za malú chvíľu sa zbehlo na
miesto niekoľko ľudí z dediny. Najskôr sa skrývali v bezpečnej vzdialenosti, ale keď videli,
koho Marco zabil, priblíţili sa bliţšie. Keď Marco videl ich zvedavé pohľady, povedal stále
so zbraňou v ruke: „Nikomu sa nič nestane, len ma nechajte odísť.“ Tým ľuďom bolo jasné,
ţe sa bojí, ţe ho teraz udajú na polícii a tak mu jeden sedliak vysvetil: „Chlapče, ty si nám
vlastne urobil veľkú láskavosť. Neboj sa, na polícii ťa neudáme. Tento chlap, ktorého si zabil
je obávaný bandita Borluduzzo. Dlhé roky nám robil zo ţivota peklo. Nikto sa však na neho
neodváţil zdvihnúť ruku, aţ teraz...“ Marco sa teraz trochu upokojil a zastrčil pištoľ za
opasok.
„Ja som Marco Bellaro,“ povedal a potriasol ruku tomu sedliakovi.
„Michele Vitelli,“ predstavil sa on. Medzitým uţ ostatní chlapi brali mŕtveho Borluduzza
s tým, ţe ho zakopú na neznámom mieste a iní brali jeho koňa, ktorý bol tieţ nablízku.
„Poď so mnou, chlapče,“ povedal mu Michele, „dnes si náš hosť.“ Zobral ho za ruku
a priviedol ho do svojho skromného domčeka, ktorý bol hneď na kraji dediny.
„Máme hosťa!“ zakričal Michele, keď vchádzal do domu.
„Počula som výstrely,“ povedala Micheleho ţena Maria, „vieš o tom niečo?“ Mala toľko
rokov, ako jej manţel, teda šesťdesiat, ale vyzerala oveľa staršie. Podobne ako on robila celý
ţivot na poli a od ťaţkej roboty mala vlasy sivé a koţu zošúverenú. Bola to chudá zhrbená
ţienka.
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„Tento mladý muţ práve zabil Borluduzza,“ odpovedal jej manţel. Aţ teraz mu videl Marco
poriadne do tváre a videl, ţe celý ţivot určite nerobil úradníka. Tvár mal hnedú, s malými
ţilkami, riadne ošľahanú vetrom. Ale zato postavou bol stále mocný, hoci od Marca o hlavu
niţší.
„Čoţe!“ zhíkla Maria.
„Neľakaj sa,“ upokojoval ju Michele, „chlapi sa uţ postarali o telo.“
„Prepáčte, ale toho chlapa som skutočne nemal v úmysle zabiť,“ zapojil sa do debaty
Marco, „vytiahol pištoľ a tak mi nezostávalo nič iné.“
„Čo sa tu deje?“ vyšiel z druhej izby mladík asi rovnako starý ako Marco.
„To je môj syn Francesco,“ predstavil mladíka Marcovi, „je náš najmladší. Všetky ostatné
deti sa mi uţ rozpŕchli po svete. Jeden syn je v Palerme, druhý v Miláne, obe dcéry v Messine
a ďalší syn dokonca aţ v Kanade...“
„Počul som, ţe si zabil Borluduzza,“ prerušil otca Francesco, „je to naozaj pravda?“
„Áno, ale naozaj som to nemal v pláne.“
„Najväčším problémom však teraz nebudú karabinieri,“ ozval sa Michele, „ale
Borluduzzova banda, ktorá to určite nenechá len tak.“
„Niečo ti poviem, Marco,“ povedal Francesco, poloţil mu ruku na plece a pozeral do očí,
„som rád, ţe sa konečne niekto odváţil postaviť tým banditom. A je mi jedno, ţe to moţno
bola len číra náhoda, ţe si ho zabil práve ty. Teraz im uţ neustúpime. Budem stáť pri tebe.
A určite nebudem sám, kto sa ku tebe pridá.“
Francesco mal pravdu. Na druhý deň ráno, len čo Marco vyšiel z domu, všetci mu ako prví
zdravili a mladí muţi, ktorých vôbec nepoznal, vlastne nikoho v tejto dedine nepoznal, mu
potichu hovorili, ţe stoja pri ňom.
„Som Vito Fattorini,“ potriasol mu pravicou jeden z nich, ,,môj priateľ Francesco Vitelli
nám povedal, čo si urobil a za všetkých ti môţem povedať, ţe stojíme pri tebe a tých
skurvysynov sa konečne definitívne zbavíme.“ Vzal ho za rameno a povedal mu: „Teraz poď
so mnou. Francesco zorganizoval stretnutie v jednej stodole. Budú tam najodváţnejší muţi
dediny.“ Marco mu ani nestačil odpovedať a uţ boli v tej stodole. Keď vošiel dnu, pohľady
všetkých sa upreli na neho. Bolo tam aspoň dvadsať chlapov a niektorí vyzerali naozaj
hrozivo. No na druhej strane zasa inteligenciou na pohľad veľmi neprekypovali. Marcovi to
bolo nepríjemné, ţe naňho čumí toľko nevzdelaných a zapáchajúcich sedliakov. Prechádzal
im pohľadom po tvárach, ale nič mu nehovorili. Aţ nakoniec vzadu uvidel jednu známu tvár.
Francesca Vitelliho.
„Á, konečne!“ zvolal, keď videl prichádzať tých dvoch. Vito a Marco došli aţ k nemu.
Francesco poloţil Marcovi ruku na plece, rozhliadol sa po stodole a povedal: „Tento odváţny
muţ zabil Amadea Borluduzza. Nikto predtým sa k tomuto kroku neodváţil, aţ teraz. Preto si
myslím, ţe v tejto chvíli je výborná príleţitosť zbaviť sa útlaku banditov úplne. A myslím si,
ţe najpovolanejším, kto by nás mal v tejto neľahkej úlohe viesť, je práve tento muţ – Marco
Bellaro.“ Celá stodola sa v tom momente otriasla ohlušujúcim potleskom a výkrikmi
prítomných, takţe Marcove slová, ţe on to urobil úplnou náhodou a ţe sa necíti na to, aby ich
viedol, zanikli v tom huriavku. Hluk sa pomaly stišoval a Marco by sa moţno aj konečne
dostal k slovu, keby dnu nevtrhol ani nie pätnásťročný chlapec a nevykríkol: „Borluduzzova
banda! Sú tu! Všetkých nás povraţdia!“
„Sú uţ v dedine?“ opýtal sa ho Francesco.
„Nie, ešte nie,“ hovoril prerývane chlapec, lebo od toľkého behu bol riadne zadychčaný.
„Bol som na roli a videl som ich ako cválajú na koňoch na protiľahlom kopci. Hneď som
beţal sem. Môţu tu byť tak o minútu.“ Sadol si a Vito mu podal náprsnú fľaštičku s vodou,
aby sa napil.
„Chlapi!“ zvolal Francesco, „všetci, čo nemáte zbrane pri sebe, beţte si po nich domov! Ale
rýchlo! Vyzerá to, ţe dnes tu potečie veľa krvi. A počúvajte Marcove rozkazy. Velí nám on.“
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Marco naňho pozrel s vypleštenými očami, ale teraz uţ nebol čas na vysvetľovanie. Do
minúty boli všetci chlapi zo stodoly zhromaţdení na námestíčku a čakali na najhoršie. Ostatní
obyvatelia – starci, ţeny a deti sa v okamihu pozaliezali do svojich skromných príbytkov.
Marco videl, ako do dediny prichádzajú muţi na koňoch. Bolo ich asi dvadsať. Dedinčanov
na námestíčku sa nakoniec pozbieralo ešte viac, ako ich bolo v stodole. Teraz ich tu stálo asi
štyridsať. Vpredu stáli Marco, Francesco a Vito. Jeden z tých, čo prišli na koňoch, ten
najhrozivejší si pred nich zastal a zrúkol: „Kto zabil Amadea!“ V celej dedine však vládlo
hrobové ticho. Nikto sa neozval. Nepohol sa ani lístok na strome.
„Však mne to môţe byť jedno ktorý z vás to urobil. Všetci ste aj tak jedno veľké hovno.“
Urobil pohyb pravou rukou popod kabát. Vtom sa ozval Marco Bellaro: „Ja som to urobil.“
A vzápätí mu odstrelil hlavu luparou. Muţ na koni sa nezmohol ani na najmenší protiútok.
V zlomku sekundy všetci chlapi na jednej aj na druhej strane vytiahli svoje zbrane a široko
ďaleko bolo počuť ohlušujúcu streľbu desiatok pištolí, pušiek a lupár. Dedinčania rýchlo
zaujali svoje vopred pripravené úkryty a tak boli vo výhode. Naopak banditi boli v otvorenom
priestore veľmi zraniteľní. Všetko to trvalo len chvíľu, ale zdalo sa to ako večnosť. Po
ťaţkom boji z neho napokon vyšli víťazne dedinčania. Aj keď na ich strane boli siedmi mŕtvi
a štyria zranení, zabili všetkých banditov. Dvaja ešte dýchali, keď k nim prišiel Francesco
Vitelli a chladnokrvne ich dorazil luparou. Všade bolo cítiť otrasný pach krvi, ľudského mäsa
a olova. Marcovi prišlo od toho celého nevoľno a zvracal, ale tak aby to nikto nevidel. Chvíľu
sa všetci mlčky pozerali na to čo sa stalo, ale potom začali volať Marcovi na slávu, ţe ich
priviedol k takému úspechu. On sám si bol vedomý, ţe on na tom všetkom má minimálnu
zásluhu a toto celé je jedna veľká náhoda. Odkedy zabil toho vodcu banditov aţ doteraz. Bol
však polichotený tým, ţe ho tu majú radi. Vtom si spomenul na ranených.
„Hej! Počúvajte, máme tu aj ranených. Treba im rýchlo pomôcť,“ zvolal a všetci sa strhli pri
zvuku jeho hlasu. Rýchlo ich poznášali do domov a Vito Fattorini šiel na koni po lekára.
Ostatní pod Marcovým vedením ponakladali mŕtvoly banditov na vozy a šli s nimi k lesu.
Tam vykopali obrovskú jamu a všetkých do nej nahádzali a zakopali. Ešte na nich nasypali
vápno, aby sa náhodou nerozšírila nejaká nákaza.
Okamţite po týchto udalostiach sa stal Marco Bellaro váţeným muţom a v širokom okolí
mal veľký rešpekt. Bola by škoda nevyuţiť to a tak Marco ostal ţiť v dedine. Pridávalo sa
k nemu čoraz viac muţov a úmerne tomu rástli aj jeho moc a bohatstvo. Do dediny prišiel ako
tulák a za krátky čas sa z neho stal veľký pán. Zo začiatku sa on a jeho muţi ţivili perfektne
premyslenými krádeţami rôzneho druhu. Vţdy sa však dbalo na to, aby okradnutým nebol
nikto z dediny ani jeho príbuzný. Kaţdý tu kaţdého poznal, takţe toto nebol problém. Horšie
to bolo s políciou, ktorá im po nejakom čase začala dýchať na krk. Preto sa rozhodli, ţe sa
preorientujú na niečo menej nebezpečné a ako sa neskôr ukázalo, aj oveľa ziskovejšie.
Obchod so zbraňami. Navyše vo svojej oblasti nemali ţiadnu významnejšiu konkurenciu.
A keď sa neskôr aj taká vyskytla, rýchlo to s ňou vybavili.
V tom období, teda začiatkom päťdesiatych rokov začal Marco Bellaro váţnejšie premýšľať
o návrate do USA. V hlave to mal odkedy prišiel na Sicíliu, lebo keď prvý raz vkročil na jej
pôdu, myslel si, ţe sa tu zdrţí len krátko. Teraz to bolo uţ desať rokov čo tu ţil a konečne mal
prostriedky na návrat. Túto myšlienku masívne vtĺkal do hlavy aj svojim muţom. Presviedčal
ich o širokých moţnostiach v Amerike a ţe tam naozaj zbohatnú. Nikdy nezabudol spomenúť
ani to, ako skončil jeho otec a kto mu takéto postavenie zapríčinil. Hovoril aj o diamantoch
a zlatých tehlách. Nakoniec sa Marcovi podarilo aj ostatných presvedčiť a v priebehu augusta
roku 1955 postupne 17 najodváţnejších priletelo do USA. Časť muţov vedených Matteom
Rispelottim ostala naďalej na Sicílii a časť na čele s Marcom, Vitom Fattorinim a Francesom
Tellim odišla do USA. Francesco bol pre istú nepríjemnosť nútený zmeniť si meno na Telli.
Keď prišiel do USA, zmenil sa aj z Francesca na Franka. Rovnako ako on si zmenil
priezvisko aj jeho brat Rony, ktorý prišiel do Ameriky o čosi neskôr.

123

Marco Bellaro si zvolil za svoje sídlo v staronovej domovine Detroit. Aj naďalej riadil
obchody na diaľku na Sicílii. Hneď ako prišiel do Ameriky, šiel navštíviť svojho otca.
Rodolfo Bellaro preţíval jeseň svojho ţivota spolu s ďalšími svojimi muţmi v newyorskej
väznici Sing Sing. Keď Marco prichádzal k cele svojho otca, pri pohľade naňho sa neubránil
slzám. Hoci mal sedemdesiatsedem, vyzeral ako deväťdesiatročný starec. Sedel tam zhrbený,
tvár mal úplne zničenú, znetvorenú toľkým trápením a na hlave biedny chumáč bielych
vlasov. Skoro všetky mu uţ vypadali. Zdal sa mu aj o čosi menší. Keď uvidel prichádzať
svojho syna, bolo na ňom vidieť akoby úplne oţil. Do očí mu vošiel akýsi zvláštny oheň a aj
keď vyzeral bezvládny, vystrelilo ho z lavice ako pruţinou.
„Syn môj!“ objal Marca najtuhšie ako svojou stareckou silou vládal. Takto pri sebe stáli
pritisnutí aspoň minútu. „Marco, ja, toľké roky som o tebe nemal ţiadne správny, ja, myslel
som si, ţe sa ti uţ niečo stalo...“ hovoril vzlykajúc od dojatia Marcov otec.
„Ale otec,“ snaţil sa potlačiť vzrušenie vo svojom hlase Marco, „veď ja sa viem o seba
postarať.“
„Tak ako sa ti vodí chlapče. Rozprávaj, rozprávaj,“ bol nedočkavý Rodolfo Bellaro.
„Keď som prišiel na Sicíliu, šiel som k donovi Di Marovi, tvojmu priateľovi,“ začal svoje
rozprávanie Marco. „Vtedy som si myslel, ţe tam budem len krátko a vidíš, aţ teraz som tu.
Dona Mara zakrátko zabili a jeho Rodina sa rozpadla. Vypukla vojna a ja som musel ísť
bojovať.“
„Bojovať?“ zopakoval Rodolfo, pričom hltal kaţdé synove slovo.
„Áno, musel som ísť na front. Skoro dva roky sme boli iba akejsi zálohe v Albánsku. Ale
potom prišiel skutočný boj a tam som prišiel o všetkých z môjho oddielu a zostal som sám.
Trvalo mi vyše roka kým som sa dostal späť na Sicíliu. Tam som sa však tieţ len potuloval
a ţil z ruky do úst aţ kým sa nestala jedna osudová príhoda.“
„Aká príhoda?“
„Úplnou náhodou som v sebaobrane zabil nejakého vodcu banditov. Dedina pri ktorej sa to
stalo, bola pod útlakom toho banditu a tak ma začali oslavovať ako hrdinu.“
„A toho banditu neprišiel nikto pomstiť?“
„Ale áno, ale s tými sme si poradili. Tí dedinčania si ma potom zvolili za svojho vodcu
a dalo by sa povedať, ţe som hlavou jednej Rodiny. Desať rokov som pracoval na návrate do
Ameriky a teraz sa mi to konečne podarilo. A čo je hlavné, mám za sebou ľudí, ktorí by za
mňa poloţili ţivot.“
„Uţ keď si bol malý, vedel som, ţe to budeš ty, kto bude viesť Rodinu,“ povedal so slzami
v očiach Rodolfo.
„Nesklamem ťa, otec. A ver mi, ţe toto je iba začiatok.“
„Vieš kto dostal celú Rodinu do tejto situácie, však áno,“ začal hovoriť uţ pokojnešie
Rodolfo.
„Áno, otec. To veľmi dobre viem.“
„Tak potom vieš aj to, čo teraz s ním treba urobiť.“
„Áno otec.“
Marco teda začal zhromaţďovať informácie o Mattovi Stewartovi. Rýchlo si vybudoval
moc a nazhromaţdil bohatstvo podobné tým, ktoré mal na Sicílii. Vo veci bohatstva by bolo
lepšie povedané, ţe ho ešte väčšmi zveľadil. To mu aj pomohlo získať potrebné kontakty
u polície, ako aj v FBI. Vopred vedel, ţe FBI bude tvrdým orieškom, keďţe jej
nepodplatiteľnosť bola všeobecne známa. Všade sa však nájde slabšie ohnivko a to ohnivko
našiel Bellaro v agentovi McCarrickovi. S jeho výraznou pomocou a dlhodobým uplácaním
tých správnych ľudí sa mu to napokon podarilo. Celý ten čas nikdy nezabudol na otca a často
ho vo väzení navštevoval. Začiatkom roku 1963 boli jeho návštevy čoraz častejšie, lebo
otcovi sa priťaţilo a bol na tom veľmi zle. Jedného dňa Marcovi oznámili, ţe jeho otec
zomiera a chce, aby bol jeho syn pri ňom. Keď Marco zastavil pred väznicou a spýtal sa na
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otca, zaviedli ho do väzenskej nemocnice, ktorá bola súčasťou celého komplexu. V týchto
ponurých priestoroch leţal bezvládne na posteli Rodolfo Bellaro. Marco priskočil k nemu
a neţne ho chytil za ruku.
„Otec, som pri tebe,“ riekol potichu.
„Synu,“ zachrčal ledva zrozumiteľne Rodolfo, „vedel som, ţe prídeš zatlačiť svojmu otcovi
oči.“ Marco neodpovedal, iba sklonil hlavu, pričom mu skrivilo tvár od ľútosti. Dával ale
pozor, aby si otec nič nevšimol.
„Postaraj sa o tú sviňu, čo nás chcela zničiť.“
„Áno, onedlho uţ nebude medzi ţivými.“
„Ale nás nezničí nič,“ pokračoval chrapľavým hlasom Rodolfo, akoby Marca ani
nepočúval, „a to iba vďaka tebe. Ty si pýcha našej rodiny.“ Na chvíľu sa odmlčal a hovoril
ďalej: „A tie diamanty? Nesmieš zabudnúť na diamanty a zlaté tehly.“
„Áno, určite, viem o nich,“ upokojoval ho Marco. Rodolfo začal byť čoraz viac rozrušený
a začal hovoriť úplné nezmysly. Bolo jasné, ţe blúzni a smrť je uţ blízko. Potom uţ bol ticho
a miestnosťou sa ozývalo len predsmrtné chrčanie umierajúceho. Keď vydýchol naposledy,
Marco mu zatlačil oči, ako ho o to otec ţiadal.
Po otcovej smrti Marco ešte viac zintenzívnil prípravy na likvidáciu Matta Stewarta a tak
mohol o dva roky na to definitívne poveriť Franka Telliho vykonaním tejto úlohy. On dal zasa
túto prácu svojim dvom najlepším muţom Messinovi a Zazovi a tak po dokonalej príprave aj
všetko dokonale klaplo. Matt Stewart bol konečne mŕtvy. Marco Bellaro sa však nedal
uchlácholiť touto udalosťou, lebo vedel, ţe má pred sebou ešte jednu nemenej dôleţitú
povinnosť. Zmocniť sa tých diamantov a zlatých tehál, aby ešte viac posilnil svoju moc.
Myslel si, ţe kľúčom k nim bude Mattov syn Jimmy a ţe nátlakom ich od neho dostane.
Zorganizoval jeho únos a vydieral ho, ţe ublíţi niekomu z jeho rodiny. Čoskoro však sám
prišiel na to, ţe bolo unáhlené zabíjať Matta Stewarta pred tým ako mu povedal, kde sú tie
diamanty, lebo bolo zrejmé, ţe Jimmy o ničom nevie. Teraz uţ bolo neskoro a Marco urobil
niečo, čím by aspoň takto mohol demonštrovať svoju silu – dal zabiť Jimmyho švagra.
A urobil to mimoriadne okázalo, tým ţe mu oddelil hlavu od tela. Naivne si myslel, ţe potom
mu Jimmy Stewart povie aj to čo nevie. Teraz uţ Marco Bellaro prestal logicky uvaţovať
a jediné čo videl, boli tie diamanty. Znova chcel Jimmyho uniesť, ale zuby mu tentoraz klapli
naprázdno. Od svojich informátorov sa totiţ dozvedel, ţe Jimmy ani jeho rodina uţ nie sú na
území Spojených štátov.
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XXIV.
Lietadlo začalo pomaly klesať. Všade samý les. Ţiadny náznak po ploche, ktorá by nebola
zalesnená. Pilot však uţ bol skúsený. Týmto strojom lietal bezmála dvadsať rokov. Nebola to
práca, ktorá by nebola bez nebezpečenstva, ale dalo sa z nej slušne vyţiť. A to tento pilot
potreboval. Mal totiţ doma ţenu a k nej ešte sedem ďalších hladných krkov. O svoje lietadlo
sa však staral najlepšie ako mohol a tak bola moţnosť technickej závady minimálna. A na
druhej strane dával vţdy pozor, bol ostraţitý, aby seba aj ľudí za ktorých zodpovedal,
dopravil vţdy na určené miesto. Aj teraz presne vedel, kde má pristáť, hoci zhora nebolo
vidno nič len ten les, ţiadny bod o ktorý by sa dalo zrakom oprieť. Ani sa človek nenazdal
a lietadlo sa uţ dotýkalo jedným a neskôr uţ všetkými troma kolesami zeme. Keď zastavilo,
ešte chvíľu bolo zahalené hustým kúdolom prachu.
Dvere na lietadle sa vyklopili. Zjavila sa v nich mohutná postava. Chlap v čiernom vyšiel
von, prešiel pár krokov a všade naokolo sa obzeral. Za ním vyšiel chlap v bielom drahom
obleku a bielom klobúku. Bol dobre stavaný, aj keď mal sako, bol zrejmé, ţe sa pod ním
ukrýva svalnatá hruď a ramená. Jeho tvár bola vznešených čŕt a mal modré inteligentné oči.
Pod nosom sa mu černeli úzke, nakrátko ostrihané fúzy. Kráčal istým a rozhodným krokom
a celým svojim pohybom, či uţ brvami, alebo prstami na rukách dával najavo dominanciu na
tomto území. Za ním vyšli postupne traja ďalší ostro vyzerajúci chlapíci. Akoby ich jedna
mater mala. Vyzerali ako vyhadzovači z nejakého nočného podniku. S takými týpkami by
nechcel nikto určite nič mať. Ladne vyhupli z lietadla. Tento pohyb ostro kontrastoval s ich
mohutnou stavbou tela a aj výškou. Mohli mať aspoň dva metre. Zdalo sa, ţe z lietadla uţ
nevyjde nikto, ale po chvíli sa objavili naraz vo dverách tri útle postavy, dve ţeny a dieťa.
Jedna staršia, oblečená v bielom tričku a čiernych nohaviciach a druhá mladšia vo voľných
kvietkovaných šatách. Ich tváre boli poznačené preţitým utrpením, ktoré museli v poslednom
čase preţiť a skepticizmom z krajiny na ktorej pôdu teraz prvý krát majú vstúpiť. Ţena
v kvietkovaných šatách drţala za ruku malé dievčatko, pravdepodbne jej dcéru. Dieťa malo
tvár pokojnú, vyzeralo byť vyrovnané, ale jej vonkajší pokoj bol úplným opakom toho, čo sa
odohrávalo v jej detskej duši. Vykročili a jedna za druhou pomaly zišli po schodíkoch na
pevnú zem. Ako posledný vyšiel z lietadla muţ v bledomodrej košeli. Zjavne nevynikal takou
fyzickou silou ako muţi, čo vystúpili z lietadla predtým. Ani krásou v tvári veľmi nevynikal.
Nebol ani nepekný, ale dalo by sa povedať, ţe taký priemer. Zato však z neho vyţarovala
akási charizma. Charizma síce nie je presne to slovo, čo by to vystihlo, ale jednoducho mohol
človek z jeho vystupovania usúdiť, ţe má do činenia s rozváţnym, inteligentným a aj
odváţnym muţom. Na tvári mal trojdňové strnisko, ktoré ho robilo o čosi muţnejším a vlasy
nakrátko ostrihané. Zišiel aj on po schodíkoch a pridal sa k ostatným.
Chlap v bielom obleku Bruno Loni, štyria ozrutní muţi jeho ochrankári, staršia ţena Susan
Stewartová, mladšia Paula Stewartová, to dievčatko jej dcéra Alice a napokon muţ
v bledomodrej košeli James Stewart.
Keď všetci vystúpili z lietadla, videli, ţe uţ tu na nich čakajú pristavené terénne autá. Do
jedného nastúpili Loni s Jimmym a do druhého jeho matka, sestra a neter. Do kaţdého
z týchto áut nasadol jeden mocný chlap. Okrem toho ešte pred a za týmito dvoma autami šli
ďalšie dva s ochrankou. Loni sa naklonil k Jimmymu a čosi mu vravel, ale hučenie motorov
týchto áut a šumenie stromov bolo také silné, ţe počul len kaţdé tretie slovo. Navyše do toho
Loni vkladal tie svoje latinské frázy, takţe Jimmy sa len zdvorilo usmieval a prikyvoval. Loni
mu hovoril niečo v tom zmysle, ţe sú tu pekné ţeny, ţe si tu treba dávať pozor a niečo
podobné. Potom Loni stíchol a nasledovala dlhá cesta dţungľou. Všade naokolo vysokánske
stromy, aké Jimmy ani jeho rodina jakţiv nevideli. Z tej nepreniknuteľnej bariéry hrubých
kmeňov stromov, lián a hustého porastu sa neustále ozývali zvuky vydávajúce tisíce
najrozmanitejších ţivočíchov. Tangary, potosy, vrešťany a iné opice, nespočetné mnoţstvo
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vtákov – harpyje, hoacíny, ary, veľké mnoţstvo všakovakého hmyzu a mnoho ďalších. To
všetko pôsobilo v tomto bizarnom zvieracom orchestri. Jimmy a jeho tri ţeny na to hľadeli
v nemom úţase. Sem tam sa nejaké to zvieratko mihlo úplne blízko nich a najväčšiu radosť
z toho mala samozrejme malá Alice. No zároveň spolu s úţasom pociťovali z tohto lesa
rešpekt aţ strach. Ocitnúť sa sám v ňom nie je určite lákavá predstava.
Cesta začínala byť čím viac horšia a miestami taká premočená, ţe ňou ledva prešli.
O asfaltke nemohlo byť v týchto končinách ani reči. Preto postupovali len veľmi pomaly
a zdalo sa, ţe pôjdu touto cestou večne. Cesta išla stále rovno a všetko okolo bolo stále
rovnaké aţ to začínalo byť veľmi ubíjajúce. Konečne uţ začínal lesný porast rednúť, čo bolo
neklamným znakom, ţe sú blízko cieľa, ako im to povedal Loni. Uţ z diaľky bolo vidno stopy
po ľudskej civilizácii.
Autá zastali pred snehobielym múrom. Bol taký vysoký, ţe nebolo vidieť, čo sa za ním
skrýva. Pri bráne stáli traja muţi so samopalmi a poblízku sa ponevierali z bezpečnostných
dôvodov ďalší. Mohutná brána sa otvorila. Keď ňou prichádzali, všimli si, ţe tie múry sú
aspoň meter a pol hrubé. Za prvou bránou prešli aj druhou. Ocitli sa uprostred obrovského
priestoru. V samom strede tohto areálu stála vila, ktorú obklopoval starostlivo upravený park.
Kvetinové záhony vytvárali zaujímavé obrazce a kry boli zostrihané do tvarov rôznych
zvierat. Bolo tu aj niekoľko fontán, z ktorých najväčšiu zdobilo veľké súsošie. Bolo tu
najmenej sedem mytologických postáv, zobrazené vo vzájomnom boji. Všetky chodníky boli
mramorové, samozrejme okrem hlavnej príjazdovej cesty, ktorá bola asfaltová. Touto cestou
prišli aţ k samotnej vile. Bola obrovská. Mala dve podlaţia a obývateľné bolo aj podkrovie,
pretoţe strecha bola mimoriadne vysoká. Pôdorys bol podobný písmenu Z. Vila bola zmesou
zámočka z anglického vidieka a domom na typický barokový latinsko-americký štýl, známym
hlavne na Kube. Napriek tomu nepôsobila vila zvonku gýčovo. Archiktektovi sa famózne
podarilo zosúladiť dva také odlišné prvky a výsledok nebol vôbec zlý. Fasáda bola
svetlohnedá, pokrytá jemnou štukovou výzdobou. Okná boli veľké, s drevenými okenicami.
Na oknách boli ešte sieťky proti hmyzu, takému dotieravému v týchto končinách. Napriek
starosvetským prvkom budila vila moderný dojem.
Hneď pri vile boli pri sebe veľký bazén, skoro ako na plavárni a dva tenisové kurty.
Nečudo, ţe sa tu všetko toto mohlo zmestiť. Veď celý pozemok ohradený múrom mohol mať
aj päťdesiat hektárov.
„Je to tu pekné,“ zmohol sa iba na túto vetu Jimmy, keď vystúpil z auta.
„A veľké,“ doplnila ho Alice.
„Aliis alia placent13. K dispozícii je ešte deväťjamkové golfové ihrisko,“ povedal Loni
a ukázal smerom na sever, „ktoré je tu neďaleko.“ Jimmy sa snaţil, aby nevyzeral, ţe ho to
veľmi prekvapilo, lebo dnes uţ naotváral ústa viac neţ dosť.
„Nasledujte ma,“ riekol Loni a kývol rukou. „Ukáţem vám môj dom.“
„Viete čo pán Loni,“ povedala Susan, „asi by bolo najlepšie, ak si ho pozrieme zajtra.
Všetci sme veľmi uťahaní z cesty a radi by sme si oddýchli.“ Pozrela na ostatných, ktorí
prikývli. „Zajtra nám všetko poukazujete. Dom aj okolie. Veď času máme habadej.“
„Ako si ţeláte,“ povedal úctivo Loni, „tak mi teda dovoľte aspoň sa so mnou navečerať.“
„Radi s vami povečeriame,“ povedal Jimmy. Vošli teda dnu a Loni ich usadil vo svojej
priestrannej jedálni. Taniere aj príbory uţ boli prichystané, istotne dal personálu uţ dopredu
vedieť, ţe príde aj s hosťmi. Taniere, príbory, ba aj misy v ktorých sa nosilo jedlo boli
z čistého striebra. Šálky s kávou a na dezerty boli na pohľad z veľmi drahého porcelánu. Aj
jedlo bolo vynikajúce, hoci človek by si myslel, ţe prinesú niečo lepšie vzhľadom na nádoby
v ktorých bolo podávané. Aj tak však bolo chutné a výdatné. Po francúzskej polievke
a baţantovi na víne pričli na rad dezert a káva. Alice dostala limonádu. Jimmy tieţ nepil kávu
a tak si vypil s Brunom Loni kvalitného vína.
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„Chardonney, oblasť Champagne, ročník 1902,“ znalecky poznamenal a pozdvihol pohár
oproti svetlu.
„Hm, vidno, ţe ste odborník,“ povedal Jimmy, „istotne máte v zbierke veľa vín. In vino
veritas14.“
„Áno, musím sa neskromne pochváliť, lebo vína sú skutočne moja slabosť. Vinum bonum
laetificat cor hominis15. Vo svojej pivnici mám okolo päťtisíc fliaš a asi desať sudov toho
najkvalitnejšieho vína z celého sveta. Známe vína z Francúzska, Talianska či Argentíny, ale aj
skutočné rarity.“
„Máte snáď aj víno z Grónska?“ zasmial sa Jimmy.
„Tak to nie, ale mám vína z takých krajín ako Bhután, Mongolsko, Čad, teda z krajín ktoré
rozhodne nie sú vinárskymi veľmocami.“
„A aké máte najstaršie víno,“ bol zvedavý Jimmy.
„Najstaršie?“ zamyslel sa Loni a po chvíli povedal. „Asi jedno nemecké z roku 1823. Ale
dosť staré sú aj dve francúzske víno, ktoré sú asi o desať rokov mladšie.“
„Hm, tak to uţ je čo povedať. Myslíte, ţe by sa dali aj vypiť?“
„Pred nedávnom som pil jedno storočné víno, takţe s najväčšou pravdepodobnosťou áno.“
Po chvíli sa Loni spýtal ostatných spolustolovníkov, ktorí doteraz iba mlčky počúvali ţivú
Jimmyho a Loniho debatu: „Ani som sa vás nespýtal ako sa u mňa cítite.“
„Máte to tu naozaj veľmi pekné,“ ozvala sa Paula. „Na môj vkus aţ príliš veľké.“
„A varí sa u vás tieţ dobre,“ pridala sa jej matka.
„Ó, som rád, ţe vám chutilo. Aj ja vravím, ţe náš kuchár varí skvele. Jeho matka je Číňanka
a tak vţdy niečo čínske zakomponuje do svojich jedál.“ Pozrel na malú Alice, ktorá do široka
otvárala ústa a bolo na nej vidieť, ţe je veľmi unavená.
„Ideme spať, Alice,“ povedala jej mama Paula, „vidím na tebe, ţe sa drţíš ledva na
nohách.“
„Ukáţem vám vaše izby,“ povedal pohotovo Bruno Loni a vyskočil od stola. Ostatní ho
nasledovali. Jimmy dopil zvyšok vína, čo mal v pohári a šiel tieţ s nimi. Vyšli na poschodie,
kde boli vedľa seba tri hosťovské izby. Loni otvoril dvere na jednej z nich a povedal: „Táto
izba má dve postele. Ak chcete, môţu tu spať dvaja z vás.“
„Tu budeme spať my dvaja s Alice,“ povedala Paula, „dobre?“ a obrátila sa na svoju dcéru.
„Ako povieš, mami,“ odvetila ona.
„A v týchto ďalších dvoch izbách môţete spať vy a vaša matka,“ povedal Loni Jimmy.
„Ja si zoberiem tú pri schodisku. Môţe byť?“ povedal Jimmy a pozrel na matku.
„Ako chceš, Jimmy. Ja sa prispôsobím,“ povedala ona a šla si ľahnúť do svojej izby. Všetky
tri izby boli veľmi komfortne vybavené, keďţe kaţdá mala svoju vlastnú malú kúpeľňu
a vlastný televízor. V Jimmyho izbe bol aj telefón. Všetci štyria sa rýchlo umyli a šli spať.
Tento deň bol pre všetkých veľmi namáhavý a tak nebol problém pre nikoho zaspať.
Na druhý deň sa stretli všetci pri raňajkách. Bruno Loni ich uţ čakal v jedálni. Keď sa
naraňajkovali, Loni ich povodil po dome a poukazoval im, čo kde je. Zariadenie vily bolo
všade veľmi vkusné. Dalo by sa čakať, ţe takéto vily budú gýčovito zariadené, len aby všade
boli čo najdrahšie veci, ale opak bol pravdou. Návštevníka však mohla zaraziť len rozľahlosť
priestorov a celej vily. Ako povedal sám Loni, bolo tu sedem kúpeľní, päť spální, tri
hosťovské izby ktoré si uţ mali moţnosť vyskúšať a dvadsaťosem ďalších miestností.
Nechýbala medzi nimi aj herňa s biliardovým stolom, ruletou a kartárskym stolom. Boli tu aj
niektoré dosť zvláštne miestnosti ako fajčiarsky salón s vodnou fajkou, inými fajkami a
mnohými ďalšími fajčiarskymi potrebami, lovecký salón s mnohými trofejami a kuriozitami,
či terarijný salón, kde Loni choval ryby, korytnačky, hady, morčatá a podobnú háveď. Loni
však do tohto salónu chodieval málokedy a keby sa mu o zvieratá nestaralo sluţobníctvo,
určite by pohynuli. Okrem týchto zvierat mal aj štyroch psov – bordeauxské dogy. S nimi bol
tieţ len raz za čas, lebo neustále bol mimo domu.
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Najmajestátnejšou miestnosťou celej vily však bola obrovská kniţnica, ktorá síce stála
mimo vily, ale dalo sa do nej prejsť cez úzku chodbu. Bola rovnako dlhá a široká – 10 x 10
metrov a vysoká najmenej päť metrov. Podľa Brunových slov v nej mal vyše päťtisíc kníh.
„Určite sa u mňa nebudete nudiť,“ povedal Loni.
„Tak to teda nie,“ odvetil Jimmy.
„Keď vás uţ nebude baviť kúpanie alebo tenis, zájdete si sem do chládku kniţnice
a duševne pookrejete. Nulla dies sine linea16. A keď vás ani to nebude baviť, mám tu ešte to
golfové ihrisko, ktoré som včera spomínal.“
„O zábavu máme postarené,“ povedala Paula, „dalo by sa ísť niekedy aj k moru? Ako je to
ďaleko?“
„Ani o to nemajte obavy. Len dvadsať kilometrov odtiaľto je nádherná pláţ. Dokonca tam
mám víkendovú chatu.“
„Normálne si pripadám, ako keby sme boli v nejakom päťhviezdičkovom hoteli,“ zasmiala
sa Paula. „Všetko all inclusive.“ Bruno Loni nepovedal nič, iba sa tajuplne usmial. Prešli sa
k spomínanému golfovému ihrisku. Tu Paula poznamenala: „Hm, pán Loni, môţem sa vás
niečo spýtať?“
„Ale samozrejme.“
„Sú tu nablízko nejaké školy, kde sa pouţíva aj angličtina? Viete, nevieme ako dlho sa u vás
zdrţíme a Alice si nemôţe dovoliť vymeškávať školu...“
„Poznám jednu takú školu.“
„Áno? A ako je ďaleko?“
„Odtiaľ asi tých sto kilometrov, takţe by musela byť na internáte. Ale myslím, ţe to by
nemal byť problém. Ty si uţ veľká slečna, nie?“
„Ja nechcem ísť do internátu,“ povedala rázne Alice a zachmúrene pozrela na matku.
„Nie, srdiečko, nikam nepôjdeš. Pán Loni, a nebola by nejaká iná alternatíva? Sme cudzí
v tejto krajine a bála by som sa pustiť niekde úplne do neznáma svoje dieťa. Navyše, za
posledný čas sme obe preţili viac neţ dosť a ona by ťaţko niesla naše odlúčenie...“ Loni ju
prerušil, lebo uţ nestíhal zaznamenávať význam slov, tak rýchlo sa z Pauly rinuli slová.
„Počkajte, počkajte. Určite by bola aj iná moţnosť. Moţností je vţdy veľa. Mohol by som
pre vašu dcéru zaobstarať súkromného učiteľa, ktorý by ju učil priamo tu a nikam by
nemusela chodiť. Čo vy na to?“
„No, tak to by bolo prijateľnejšie riešenie. Môţe byť.“
„Tak teda dohodnuté. O dva, tri dni bude vašej dcére učiteľ plne k dispozícii.“
Prvé týţdne v Kolumbii boli skutočne ako v päťhviezdičkovom hoteli so všetkým čo
k nemu patrí. Všetci boli spokojní a pomaly začali zabúdať na všetko zlé, čo pred nedávnom
preţili a tu sa im to zdalo veľmi vzdialené. Najšťastnejší bol zo všetkých Jimmy. On najlepšie
vedel, ţe ušli, keď bolo za päť minút dvanásť. Keby ostali v Amerike, ktovie, ako by to s nimi
dopadlo. S Lonim sa veľa nestretávali, ani nerozprávali. Väčšinu času bol mimo vily. Vţdy
mal nejaké obchodné záleţitosti. Oni však mali o zábavu postarané. Hrali tenis, golf (hlavne
Jimmy), chodili na pláţ. Zo začiatku to bolo všetko perfektné, ale po čase ich uţ sladké
ničnerobenie omrzelo. Raz, keď sa všetci vybrali k moru a popíjali limonádu na verande
Loniho chaty, Paula poznamenala: „Uţ sa začínam trochu nudiť. Vy nie?“
„Veď je to tu všetko ako v raji,“ povedal Jimmy, „môţeme si robiť čo chceme a je o nás
postarané ako v bavlnke.“
„Áno, samozrejme. Veľmi si cením, ţe nás Bruno prichýlil a takto sa o nás stará. Niekedy
mám pocit, ţe ani vlastne neviem, čím sme si to zaslúţili.“
„Hlavne ţe on to vie.“
„Ale sám musíš uznať, ţe aj ty by si robil niečo iné. Nejakú prácu, čo by ťa napĺňala. Nie
iba stále vylihovať na pláţi a hrať golf.“
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„Nebude to dlho trvať. Bruno sa postará o tých čo nám zobrali to najcennejšie.“ Po týchto
slovách sa odmlčal a ticho bola aj Paula.
„Ale aj tak sa tu cítim ako v zlatej klietke,“ povedala po chvíli.
„Odíď ak chceš. Vráť sa naspäť. Sama dobre vieš, ţe sme ušli pred istou smrťou a nejako to
tu musíme vydrţať.“
„Ja som len chcela niekam von, niekam vypadnúť. Napríklad do hlavného mesta. Trochu
zmeniť vzduch, chápeš?“
„Tak to povedz Brunovi, nech ťa tam zoberie.“
„Poviem. Ale pôjdeme tam všetci. Lebo zmena miesta prospeje kaţdému. V poslednom
čase sme všetci akýsi podráţdení a nikto sa s nikým nerozpráva.“ Paula sa rozhodla, ţe pri
najbliţšom stretnutí s Lonim mu to povie. Musela však počkať, lebo doma sa ukázal aţ o tri
dni. Rázne odmietol, keď mu Paula povedala, ţe by sa radi pozreli do Bogoty. Povedal jej, ţe
je to tam veľmi nebezpečné. Štvrtinu obyvateľstva mesta vraj tvoria zločinci najrôznejšieho
zamerania. Ona mu začala hovoriť, ako sa veľmi nudí, ale spôsobom, aby ho nejako neurazila,
ţe si neváţi jeho pohostinnosť. Vravela, ţe jej chýba pre ţenu tak typické nakupovanie.
Nakoniec ho predsa len presvedčila a na druhý deň vyrazili. Bruno Loni chodieval do Bogoty
často. Keď tam dorazili, Paula precitla. Rozhodne to nebolo L.A. alebo San Francisco.
Prechádzali štvrťami, kde vládla najväčšia chudoba v meste. V centre to bolo síce o niečo
lepšie, ale aj tak to tam vyzeralo ako najmenej tridsať rokov dozadu. Keď vystúpili z auta, ich
pohľady sa stretli s pohľadmi domácich. Tí hneď spoznali, ţe sú cudzinci. Keď chodievali na
pláţ, tamojší Kolumbijčania sa na nich nepozerali tak čudne, ako títo. Chodilo tam totiţ viac
zahraničných turistov ako tu. Z Bogoty začínali mať všetci nepríjemné pocity.
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XXV.
„Kde tu je dáky obchod, kde by sa dali kúpiť nejaké šaty, parfumy a tak,“ obrátila sa Paula
na Bruna, „ak sa smiem spýtať?“
„Je to kúsok odtiaľ,“ riekol on. „Zavediem vás tam.“ Po niekoľkých minútach cesty
zastavili pred obrovskou budovou. Uţ zvonku bolo jasné, ţe sa líši od budov naokolo. Bolo
na nej badať americký vplyv. Mala tri poschodia a cez veľké presklené okná bolo vidieť dnu.
Boli tam šaty, obuv, ale aj nábytok a domáce potreby. Keď vystúpili z auta, Paula pozrela na
ostatných: „Idete aj vy?“
„Nie, ja nejdem,“ povedal Jimmy.
„Ani ja,“ pritakala Susan, „choď s Alice.“ Paula teda vzala svoju dcéru za ruku a vybrala sa
smerom k vchodu.
„Radšej si ale zoberte so sebou Manola,“ povedal Loni, „človek nikdy nevie.“
„Dobre teda,“ pokrčila plecami Paula.
„A viete čo,“ poškrabal sa Loni po brade, „nech ide aj Nino. Opatrnosti nikdy nie je dosť.“
Išli s nimi teda dvaja Loniho muţi, jeden väčší ako druhý.
„Počkáme vás tu neďaleko v parku. Určite ho nájdete,“ zakričal ešte za nimi Loni. Spolu
s Jimmym a jeho matkou, sprevádzaný svojimi ďalšími troma ľuďmi zamierili k Simón
Bolívar Metropolitan Park. Sadli si na lavičku pri fontáne a Loni sa ich spýtal: „Tak čo
hovoríte na naše hlavné mesto?“
„No, keď mám pravdu povedať, San Franscisco to nie je,“ usmial sa Jimmy.
„Je tu veľmi veľa chudobných ľudí a ţobrákov,“ bola úprimná Susan.
„A čo vari v Amerike nie sú chodobní?“ pýtal sa Loni.
„Sú, ale nie toľkí ako tu,“ povedala Susan.
„Celé to mesto mi pripadá také šedivé a ľudia takí smutní, akoby bez duše,“ povedal Jimmy
hľadiac na stavenisko, ktoré bolo opustené, napriek tomu, ţe bolo jedenásť hodín a pracovný
deň.
„To sa vám iba zdá,“ oponoval Bruno. „Ľudia sú tu takí, aké je práve počasie. Ceteris
paribus17. A keďţe máme teraz obdobie daţďov, ľudia sa správajú rovnako.“
„Prepáčte mi ak budem teraz trochu nezdvorilý, veľa ste pre nás urobil, ale nie je vám
niekedy nepríjemné, ţe ţijete s vedomím, ţe na tomto svete sú ľudia, ktorí ţijú
v podmienkach ako zvieratá, pričom vy sa oproti nim máte ako v rozprávke?“ Jimmy tým
naráţal na to, ţe dnes prechádzali okolo slumov, kde bývali takýto ľudia.
„Ale nie, vôbec nie si nezdvorilý, veď ţijeme v slobodnej spoločnosti. Na toto ti poviem len
toľko, ţe ročne dávam na týchto ľudí okolo päť miliónov dolárov. Rozhodne mi nie sú
ľahostajní. Nemysli si, ţe ja som nejaký netvor, čo myslí len na seba.“ Nastalo ticho. Všetci
hľadeli mĺkvo do vody vystrekujúcej z úst kamennej ryby a Jimmy si uvedomil, ţe bol asi
trochu drzý.
Medzitým si Paula prezerala, čo majú v tomto proamerickom obchodnom dome. Najskôr
samozrejme zašla do oddelenia oblečenia. Mali tu celkom solídne kúsky a vzhľadom na
americké ceny, to tu bolo dosť lacné. Alice však prezeranie si šiat zjavne nebavilo a ťahala
svoju mamu do oddelenia hračiek, ktoré bolo hneď pri vchode. Majitelia dobre vedeli, prečo
dávať toto oddelenie k vchodu. Hneď jej do oka padla jedna krásna bábika v červenomodrých
šatočkách. Prosíkala dovtedy, kým jej ju Paula nekúpila. Teraz, keď si uţ Alice vydobila
svoje, šla sa Paula pozrieť ešte na nejaké vône, ktoré boli pri šatách. Bolo ale treba ísť aţ na
najvyššie poschodie. Pristavila sa pri regáli s parfumami a jeden vzala do ruky. Pozrela sa
pred seba. Asi pätnásť metrov od nej stál chlap. Videla ho vyťahovať zbraň. Fľaštička jej
vypadla z rúk. Nestihla ani dopadnúť na zemi a muţ vystrelil. Zvuk rozbíjajúceho skla
splynul so zvukom výstrelu. Paulu zobralo trochu nabok. Ochrankár čo stál ďalej od nej
okamţite vystrelil smerom odkiaľ strieľali na Paulu. Ten, čo bol k nej bliţšie ju, aj jej dcéru
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rýchlo stiahol na podlahu a pozrel sa kde to Paula dostala. Na pohľad to nebolo nič váţne,
krvavá škvrna sa jej rozlievala iba v oblasti ramena. Prikázal im, aby ostali leţať na podlahe.
Pridal sa k svojmu kolegovi a prenasledoval útočníka. Vysvitlo, ţe sú aţ traja.
„Zavolám Juanitovi a Sergiovi, nech mi prídu pomôcť,“ povedal prvý ochrankár.
„Dobre,“ prikývol druhý, „ja sa postarám o ţenu a dieťa.“ Na to hneď ten prvý vytiahol
vysielačku, chvatne do nej zakričal, aby mu prišli pomôcť a pustil sa za tými muţmi. Druhý,
Manolo, šiel k Paule a Alice, ktoré ešte stále leţali na zemi a povedal: „Poďte, vezmem vás
do nemocnice, ste ranená.“ Paula mu veľmi nerozumela, lebo hovoril veľmi silným
španielskym akcentom, ale pochopila, ţe ju chce odtiaľ dostať preč. Zobral obe pod svoje
široké ramená a vyšiel s nimi von. Tam uţ bola polícia a aj hlúčik zvedavých ľudí, ktorí
počuli streľbu a videli prichádzať stráţcov zákona. Z diaľky bolo vidno prichádzať aj Bruna
Loniho, Jimmyho Stewarta a jeho matku.
„Dnu na nás strieľali a tuto pani postrelili,“ vysvetľoval polícii Manolo.
„Máte na ňu zbrojný pas?“ zaujímalo dôstojníka, ktorý keď videl vychádzať Manola
s pištoľou v ruke a so ţenou a dieťaťom, myslel si, ţe to on bol útočník.
„Áno, samozrejme,“ povedal on a podal ho policajtovi. Najskôr sa nedôverčivo pozrel na
Manola a vzápätí na pas. Tieto rýchle pohyby vyzerali skutočne komicky. Ten policajt mal
hrubé sklá a tvár škrečka. Akoby mu nedochádzalo, ţe Paulu postrelili a tak Manolo
zopakoval: „Zavolajte rýchlo sanitku. Nepočuli ste, ţe je tu ranená?“ Na to sa policajt
naklonil do auta a vytočil záchranku. Čosi zamrmlal do telefónu, ale nikto mu nerozumel.
Hlavne, ţe mu rozumeli tí na druhej strane a rýchla zdravotná pomoc bola na ceste.
„Čo presne sa tam dnu odohralo?“ pýtal sa Pauly policajt. Tá však nerozumela španielsky
a tak jej to musel preloţiť Bruno Loni. Vzápätí policajtovi oznámil, ţe sa s nimi porozpráva
neskôr, lebo ako vidia, je zranená a nebolo by vhodné ju ešte viac rozrušovať. Paula však
povedala: „Povedzte mu, ţe tam na mňa strieľal jeden muţ a vaši muţi ma chránili.“
„Poviete im to neskôr, ste zranená, nesmiete sa rozrušovať.“
„Nie, nech ma vypočujú teraz a potom mi uţ dajú pokoj.“ Bruno to pretlmočil policajtovi
a spýtal sa Pauly: „Koľkí boli tí muţi?“
„Ja som videla len jedného, toho čo strieľal.“ Zasa sa Bruno natočil k policajtovi a potom
k Paule. „A ako vyzeral ten muţ?“
„Nevidela som ho zblízka, bol odo mňa vzdialený asi dvadsať metrov. A navyše, bol to len
zlomok sekundy. Potom začali po ňom strieľať vaši muţi.“ Vtom uţ zdiaľky bolo počuť
sirénu sanitky. Zastavila pri nich a z auta vybehli traja záchranári. Vzali Paulu a uháňali preč.
„Hej, pane,“ zakričal dôstojník na Manola, „potrebujeme vypočuť aj vás.“ Manolo preto šiel
k policajtovi a povedal mu všetko, čo vedel. Keď skončil, policajt mu ešte oznámil: „Ak
budeme ešte niečo potrebovať, zavoláme si vás.“ Nastúpil do auta a odišiel. Tentoraz si
zavolal Manola Bruno Loni a opýtal sa: „Tak, čo sa tam vnútri stalo? Povedz mi to všetko do
detailov.“
„Pani si išla pozrieť nejaké parfumy alebo čo. Nino a ja sme mali samozrejme oči na
stopkách. Veď preto sme išli dnu. No pri najlepšiej vôli, ani ja ani on sme toho chlapa
nevideli. Zazreli sme ho, aţ keď sa ozval výstrel. Asi chcel vystreliť viackrát, ale my sme
bleskurýchle paľbu opätovali. On sa dal na útek a my za ním. Vtom sme zistili, ţe boli traja.
S Ninom sme sa dohodli, ţe on pôjde po nich a ja ostanem pri panej a dievčatku. Nino si
zavolal vysielačkou Juanita a Sergia.“
„Povedal si polícii, ţe bol s tebou aj Nino a ţe šiel prenasledovať tých chlapov?“
„Nie, to som nepovedal. Povedal som im všetko okrem tohto.“
„Dobre, to je dobre,“ povedal sám sebe Loni.
„Neviete do akej nemocnice odviezli Paulu?“ ozval sa spoza Loniho chrbta Jimmy, „mali by
sme ísť za ňou.“
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„Áno, viem. Ten zdravotník mi to povedal. Poďme.“ Nasadli do áut a šli do nemocnice.
Susan aj Alice sa tisli pri sebe na zadnom sedadle. Alice sa veľmi bála o mamu. Jej stará
mama ju upokojovala. Aj ona mala strach. Keď dorazili na miesto a Loni sa spýtal, kde Paula
leţí, operácia práve skončila. Trvala menej ako pol hodiny. Vybrali jej z ramena guľku a bolo
po všetkom. Keď sa prebudila z anestézy, videla všetkých vo svojej izbe. Keď Alice videla,
ţe jej mama sa prebrala, okamţite sa k nej rozbehla.
„Nebojte sa, nič váţne mi nie je,“ upokojovala atmosféru v miestnosti, keď videla na
tvárach prítomných, ţe majú o ňu strach. „Bolo to iba škrabnutie,“ dodala.
„Ale pri tom škrabnutí si stratila veľa krvi,“ povedal Jimmy. V tej chvíli vošiel do izby
Duares, Brunov pobočník. Tvár sa mu rozţiarila: „Ó, to som rád, pani Stewartová, ţe ste sa
prebrali. Uţ je vám lepšie?“
„Áno, je to lepšie,“ prikývla ona. Potom sa naklonil k Lonimu a tichším hlasom povedal:
„Máme tých dvoch. Jeden bol pri úteku zabitý.“
„Je vám teda naozaj lepšie?“ otočil sa Loni k Paule.
„Áno, áno.“
„Nervus rerum18. Tak my potom pôjdeme. Lekár mi povedal, ţe nebudete v nemocnici
dlhšie ako štyri dni.“
„Ja chcem zostať s tebou mami,“ chytila Paulu za ruku Alice.
„Zanedlho budem doma, zlatko. Musíš vydrţať. Len choď.“
„Nechám tu ad interim19 s vami štyroch muţov, takţe sa nemusíte ničoho báť.“ Paula
pobozkala svoju dcéru na čelo a tá odišla s ostatnými. Keď vyšli von z nemocnice, Jimmy dal
Lonimu najavo obavy, ktoré mal nielen on, ale aj jeho matka a neter: „Naozaj si myslíte, ţe
bude v bezpečí? Mám strach nechať ju tam samu.“
„Neznepokojuj sa,“ povedal Loni, „nie je sama. Sú tam s ňou moji najlepší ľudia.“ Jimmyho
trochu upokojili jeho slová, ale nie veľmi. Do vily dorazili pred zotmením.
„Tak sa pozrime na zúbky tým chlapíkom, ad audiendum verbum20,“ riekol Loni vystupujúc
z auta a obrátil sa na Xaviera Duaresa, „kde sú?“
„Dali sme ich dole do pivnice,“ odvetil on.
„K vínu?“
„Nie, do tej prázdnej miestnosti úplne vzadu.“ Zišli do tejto miestnosti. V jej prítmí bolo
vidieť dve sediace postavy. Pri bliţšom pohľade bolo zrejmé, ţe ich pri úteku museli
spacifikovať strelením do nôh, lebo obaja mali na nich krvavé škvrny. Jeden krvácal veľmi
silno, asi mu guľka prestrelila tepnu, ale drţal sa veľmi statočne. Ako Duares vravel, hoci
útočníci boli traja, sedeli tu len dvaja, lebo tretieho pri úteku zlikvidovali.
„Nechcú nič povedať,“ riekol Duares. „Pýtal som sa ich po španielsky aj anglicky, ale tvária
sa, ţe nerozumejú. Robia si z nás bláznov. Skúste to vy, padrone.“ Loni si so záujmom
prezeral ich tváre, na ktorých sa zračil vzdor a odhodlanie neprezradiť nič za ţiadnu cenu.
„Ako sa voláte?“ opýtal sa a pozrel jednému z nich do očí. Ten odvrátil zrak.
„Kto vás poslal?“ Aj po tejto otázke ostali ich tváre kamenné. Všetko to zopakoval po
španielsky, no bez odozvy.
„Bili ste ich?“ spýtal sa Duaresa.
„Ani veľmi nie. Kaţdý dostal len pár úderov do tváre a do brucha.“ Loni ešte raz na nich
pozrel a povedal: „Tu je zbytočné strácať čas. Tých by sme sa mohli vypytovať donekonečna
a aj by sme ich mohli pri tom mlátiť hlava-nehlava, aj tak by nič nepovedali. Musíme
pristúpiť k tvrdším donucovacím prostriedkom.“ Duares si domyslel a vyšiel von. Vrátil sa
s ozrutným dvojmetrovým chlapom, ktorý musel rovnako aj váţiť. Na holej lebke sa mu perlil
pot. Oblečený bol v zamastených montérkach. Pozornosť muţov priviazaných na stoličkách
upútal aţ veľkými kliešťami, ktoré vytiahol z vrecka. Nedali však na sebe nič znať. Ozrutný
chlap podišiel k jednému z nich a stiahol mu nohavice aj trenírky.
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„Drţte mu nohy,“ povedal obor hromovým hlasom dvom ďalším muţom, čo boli
v miestnosti.
„Ak nepovieš kto si a kto ťa poslal, odcvakneme ti gule, rozumieš?“ povedal Loni
a zopakoval to aj španielsky.
„Počúvaj, Xavier,“ otočil sa k Duaresovi, „ty vieš aj rusky, nie?“
„Viem.“
„Povedz mu to pre istotu aj rusky, aby nevznikla náhodou zbytočná škoda.“ Duares
zopakoval Loniho slová aj po rusky, no obaja zviazaní napriek tomu drţali bobríka
mlčanlivosti. Polonahý chlap bol ticho, ale oči mal plné hrôzy. Keď na svojom tele pocítil
chlad kovu klieští, premkol ho smrteľný strach. Aj tak však mlčal. Vilou otriasol hrozný
výkrik, podobný skôr zvieraciemu ako ľudskému. Rev trval ešte dve minúty, potom pomaly
slabol, aţ sa úplne premenil na bolestivé skučanie. Pod chlapom sa utvorila veľká kaluţ krvi.
Aj obor v montérkach mal ruky celé zakrvavené. Druhý priviazaný s hrôzou pozeral na to
strašné divadlo a od strachu sa aţ pomočil. Keď sa k nemu nahol chlap s kliešťami a chystal
sa mu stiahnuť nohovice, začal ako zmyslov zbavený vykrikovať: „Nie! Nie, prosím, nie!
Všetko vám poviem! Len ma prosím nechajte!“
„Tak vidíš, chlapče. Vedel som, ţe budeš rozprávať,“ usmial sa Loni a priateľsky ho
potľapkal po ramene. Muţ na stoličke sa pri tomto pohybe inštinktívne odtiahol. „Nechajte
ma prosím! Nie!“ vykrikoval stále.
„Len pokoj, pokoj,“ povedal Bruno a vzdialil sa od neho, „neboj sa, nič sa ti nestane. Len
hovor.“
„Takţe, ja sa volám Jay Angus. Tento pri mne je Simon Hall. Ten tretí, ktorého ste zabili,
bol Andy Maccarone,“ rinuli sa z neho slová.
„Kto z vás troch bol šéf?“ opýtal sa Bruno.
„Andy. Ale jeho nadriadeným je Vito Fattorini. A zasa Fattoriniho šéfom je nejaký Bellaro.
Aspoň myslím, ţe sa tak volá. Ja viem iba toľko, čo mi povedal Andy a to je, ţe máme zabiť
tú ţenu. Ale ja som nestrieľal, verte mi. Ja som ju nezabil.“
„Neboj sa, nie je mŕtva. Máte šťastie. Iba ju trafili do ramena. Kto teda strieľal?“
„Simon,“ povedal Jay a kývnutím hlavy ukázal na chrčiaceho kamaráta. „Nič viac neviem.
A musím vám povedať, ţe nám dalo veľa námahy vystopovať vás.“
„Odkiaľ je ten Fattorini?“
„Z Detroitu.“
„Dali ste do USA vedieť, ţe ste zistili, kde sme?“
„Áno, Andy hneď kontaktoval Fattoriniho.“
„Kedy ste na nás prišli?“
„Asi tak pred štyrmi dňami. Za ten čas sme si premysleli útok. Ale asi sme si ho
nepremysleli veľmi dobre...“
„To máš pravdu,“ usmial sa Bruno Loni a vzal fľašu whisky, ktorá bola poloţená na stole.
Nalial si pohárik, prevrátil ho do seba a fľašu dal k Jayovým ústam. „Napi sa,“ povzbudzoval
ho a Jay vypil pár glgov.
„Čo mi povieš o tom Fattorinim?“
„Dokopy o ňom nič neviem,“ hovoril uţ o niečo pokojnejšie Jay, „mojím šéfom bol Andy.
Viem iba toľko, ţe obchoduje zo zbraňami.“
„Je to Sicílčan, predpokladám.“
„Áno, pochádza zo Sicílie. Aj ten Bellaro, ktorý je zasa jeho šéf. Ale o ňom vám nepoviem
nič, ten je príliš vysoko. Ja som iba obyčajný pešiak oproti nemu.“
„To je všetko čo vieš?“ spýtal sa Loni a priateľsky sa na neho usmial. „Ak by si vedel ešte
niečo, dosť by ti to mohlo pomôcť.“
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„Rád by som vám ešte niečo povedal,“ hovoril ospravedlňujúcim tónom Jay, „ale my sme
iba dostali príkaz a nič viac nám nikto nepovedal. A našou úlohou je zasa zbytočne
nevyzvedať. Niekedy nie je dobré toho vedieť príliš mnoho.“
„A ty si odkiaľ?“ opýtal sa Loni.
„Bývam v Chicagu.“
„Máš ţenu a deti?“
„Nie, nemám ani jedno ani druhé.“
„Rodičov ešte máš?“
„Nie, nemám. Otec zomrel keď som mal štyri a mama iba pred dvoma mesiacmi. Ale prečo
sa ma na to všetko pýtate?“ nerozumel Jay, „Ako to súvisí s...“
„Nijako,“ odvetil chladne Bruno, „iba som chcel vedieť, či budeš niekomu chýbať. Ale ako
vidím, nebudeš.“ Vytiahol zbraň a na Jayovo počudovanie mu strelil medzi oči.
„Nemohli sme ho ešte potrebovať?“ opýtal sa Xavier Duares.
„Ten by aj tak nič viac nepovedal. Bola to malá ryba. Veľmi malá,“ riekol s nezáujmom
Loni utierajúc si vreckovkou chrbát ruky, na ktorú mu dopadlo pár kvapiek krvi. „Tento je uţ
mŕtvy?“ opýtal sa hľadiac na druhého zviazaného. Nejavil známky ţivota. Bol celý biely.
Strela do nohy ho zasiahla do tepny a k tomu ešte ten zákrok kliešťami. Muţ v montérkach
mu pritlačil dva prsty na krk. „Ešte má pulz,“ odvetil.
„Skončite to s ním, nech sa netrápi,“ povedal Bruno Loni. Xavier Duares vytiahol svoju
zbraň a strelil mu tieţ medzi oči.
„Poďte, ideme,“ povedal Loni a ostatní šli za ním, „dozvedeli sme sa, čo sme potrebovali.“
Pri tom všetkom bol aj Jimmy. Jeho matka a neter ostali hore. Chcel tam ostať aj on, ale Loni
trval na tom, aby šiel do pivnice.
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XXVI.
„Tak teraz uţ vieme, kto ide po tebe a po tvojej rodine,“ povedal Bruno Loni, keď uţ bolo
po všetkom.
„Ten chlap spomínal nejakého Bellara,“ poznamenal Jimmy.
„Tvoj otec pracoval pre Bellara. A nejaký čas aj ja. Ale to uţ bolo veľmi dávno.“
„Áno, viem. Viem všetko. Otec vám pomohol dostať sa z Ameriky, lebo vám šiel Bellaro
po krku.“
„Máš pravdu. Ale odkiaľ to všetko vieš? Otec ti to určite nepovedal.“
„To nie je podstatné. Podstatné je, ţe Bellara dostal otec do väzenia a teraz by mal aspoň
deväťdesiat rokov.“
„Starý Bellaro zomrel asi pred troma rokmi. Bolo to aj v novinách. Ale mal dvoch synov.
Jeden starší skončil vo väzení a myslím, ţe tieţ uţ zomrel a po druhom akoby sa po procese
so starým Bellarom zľahla zem. Vraj ušiel na Sicíliu.“
„Tak to môţe byť jedine on.“
„Určite. Teraz chce pomstiť svojho otca a ako sme mohli vidieť, nezastaví sa pred ničím.“
„To teda hej. Keď ma vypátral aţ tu v Kolumbii...“
„Spomínal si, ţe chce od teba nejaké diamanty, ktoré máš mať.“
„Áno, to bude spolu s pomstou pre neho ďalšia dôleţitá vec. Keby som však vedel, kde tie
diamanty otec schoval.“
„Takţe je to pravda o tých diamantoch? Ja som si celý čas myslel, ţe to je iba zastierací
manéver pre pomstu.“
„Určite nie. To by potom vynaloţili príliš veľké úsilie iba kvôli nejakej krivde. Áno, je to
pravda, ţe otec mal tie diamanty, ale ja netuším kde sú.“
„Vyzerá to tak, ţe toho Bellara sa budeme musieť úplne zbaviť. Kým bude naţive, nedá
pokoj tebe a teraz keď si pod mojou ochranou, ani mne.“
„No dobre, ale keď sme sem prišli, hovoril si, ţe sa o tých ľudí postaráš.“
„No hej, ale ja nie som FBI, aby som vypátral kto sú zač. Musel som počkať kým sa nejako
prejavia.“
„A prejavili sa tak, ţe na to skoro doplatila moja sestra ţivotom.“
„Ale veď to s ňou nie je aţ také váţne, nie?“
„Hej, ale mohlo to dopadnúť oveľa horšie.“
„Nechajme to uţ, dobre? Čo sa stalo, uţ sa neodstane. Všetko zlé je aj na niečo dobré. Gutta
cavat lapidem non vi sed saepe cadendo21.“
„A to čo zas znamená. Tie tvoje latinské frázy. Nikto ti nerozumie.“
„Na to ti poviem len jedno: Quidquid latine dictum sit, altum videtur22.“
„Hm?“
„Ale nič.“
„Čo budeme robiť teraz? Teda, aby som bol presný, čo budeš robiť ty?“
„Nemaj strach, rozhodím siete svojich informátorov po celej Amerike a zistím presne, čo je
zač ten mladý Bellaro. Teraz to uţ bude jednoduché, keď vieme mená.“
„A zdá sa mi, ţe ten mladý Bellaro sa volá Marco.“
„Áno, myslím, ţe Marco. Pamätám si ho ešte ako malého chlapca. Bolo to také milé dieťa.
Ale časy sa menia a s nimi aj ľudia. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis23.“
Marco Bellaro sedel vo svojom prútenom kresle a hľadel na rieku. Dnes bol akýsi bez
nálady. Obchody v poslednom čase nevychádzali veľmi dobre. Museli ich niekoľko zrušiť,
lebo niektorí obchodní partneri sa ukázali ako nie veľmi dôveryhodní. Navyše ho začalo
bolieť ľavé oko. Problémy mal s ním uţ od pobytu v severnej Afrike, keď preţil púštnu
búrku. Musí s ním zájsť do doktora. Odkladal to príliš dlho. Teraz je uţ bolesť neznesiteľná.
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Nemôţe si dávať ani kvapky do oka. Lekár mu povedal, ţe má takú zvláštnu chorobu, pri
ktorej by mu mohli kvapky uškodiť. Zozadu počul niekoho prichádzať. Keď uvidel, kto
prišiel, premklo ho zdesenie. Stál pred ním muţ s doškriabanou tvárou. Jazvy mal pozošívané
nespočetným mnoţstvom stehov.
„Vito!“ zvolal Marco, „čo sa ti stalo.“
„Ale, mal som menšiu nehodu,“ odpovedal Fattorini.
„Menšiu? Veď máš zjazvenú celú tvár.“
„No, našťastie si to odniesla iba tvár. To uţ nejako preţijem. Inak sa to obišlo bez
váţnejších následkov. Ale ten, čo ma predbiehal dopadol oveľa horšie.“
„Zomrel?“ Fattorini pokýval hlavou.
„Ale nie kvôli tomu som za tebou prišiel.“
„Čo je vo veci?“
„Uţ vieme, kde sa presne nachádza James Stewart a jeho rodina. Bývajú vo vile istého
Bruna Loniho v strednej Kolumbii, neďaleko pobreţia.“
„Bruno Loni,“ zamyslel sa Marco, „to meno mi niečo hovorí. Á, áno, uţ si spomínam.
Pracoval pre môjho otca. Otváral sejfy, alebo také niečo. Myslím, ţe aj on podrazil môjho
otca. Chcel sa s ním porátať, ale uţ bolo neskoro. Zdúchol. Akoby sa vyparil. Takţe teraz uţ
viem, ţe ušiel do Kolumbie.“
„Vo veľkom obchoduje s narkotikami. Má vraj obrovský majetok.“
„Hm, no to je dobré. Takţe teraz zabijem dve muchy jednou ranou. Vlastne tri, ak počítam
aj tie diamanty a zlaté tehly.“
„Vykonáme na nich preventívny útok. Aby vedeli, ţe o nich vieme. Aby mali na pamäti, ţe
pred nami sa neschovajú nikde. Treba udrţiavať atmosféru strachu.“
„Páči sa mi tvoj prístup. Vţdy sa mi páčil. Veď aj preto si môj caporegime. Niekto by
moţno namietal, ţe je to uţ zastaralé, dávať takéto funkcie, ale podľa mňa iba vtedy je Rodina
súdrţná. Treba si ctiť tradície a zvyky predkov.“
„Máte úplnu pravdu don Bellaro,“ povedal Vito Fattorini a pripil si s Marcom pohárom
škótskej na ďalšie úspechy.
Zakrátko sa Marco dozvedel o priebehu akcie. O tom, ţe bola Paula ľahko zranená a ţe sa
jeho ľudia dostali do rúk Bruna Loniho. To, ţe bola Paula len ranená, mu vyhovovalo.
Nechcel, aby ju zabili. Chcel len ţiviť strach u Jimmyho a jeho rodiny. Ale tým, ţe boli
chytení jeho ľudia, veľmi nadšený nebol. Boli to síce ľahko postrádateľný pešiaci, ale jedni
z najlepších. Čakal od nich, ţe sa nedajú lapiť. To situáciu trochu skomplikovalo, lebo určite
vyzvonili kto ich poslal. Marco sa však nedal znepokojiť a zavolal svojmu významnému
obchodnému partnerovi, sídliacemu tieţ v Kolumbii. O tri dni na to prišiel do USA Bellarov
kolumbijský priateľ Segundo Perea. K Bellarovej vile pomaly začali prichádzať čierne autá.
Zaparkovali na betónovej ploche, ktorá slúţila práve pre hostí Marca Bellara. Z prostredného
auta vyšiel muţ, z ktorého vystupovania bolo hneď zrejmé, ţe je šéf. Veď si ani sám
neotvoril. Otvoriť dvere mu prišla jedna z jeho goríl.
Segundo Perea bol stredne vysoký muţ, trochu pri sebe, s olivovohnedou, uţ trochu
vráskavou pokoţkou. Hlavu mu pokrývala helma hustých čiernych kučeravých vlasov. Ťaţko
by mal vo svojom veku vlasy bez jediného pramienka sivých vlasov. Kaţdý týţdeň si ich
dával starostlivo farbiť na čierno. Na nose mal čierne okuliare, ktoré si skladal len málokedy
a tak ľudia, s ktorými prichádzal do kontaktu nevedeli, čo si vlastne myslí, lebo aj pohyby
jeho tváre boli minimálne. Dbal na to, aby nikdy za ţiadnych okolností nedal na sebe nič
znať. Aj jeho najbliţší spolupracovníci ho videli usmiať sa moţno desať krát za ţivot.
Na priečelí svojej vily ho uţ čakal Marco Bellaro. Keď videl, ţe uţ dorazili, ponáhľal sa
privítať vzácneho hosťa.
„Aká bola cesta don Perea?“ opýtal sa Bellaro potriasajúc mu pravicou.
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„Vcelku dobrá. Len keby sme nemuseli čakať dve hodiny kvôli tej búrke. Ale našťastie sa
rýchlo vyjasnilo a tak som tu,“ odpovedal Perea, nepohnúc brvou.
„Poďte ďalej. Uţ vás všetci očakávame. Prišli ste práve včas. Práve podávame obed.“
„To uţ je pol jednej?“ pozrel Perea začudovane na hodinky. „Ten čas ale letí.“ V rozľahlej
jedálni uţ čakala Bellarova rodina a najbliţší spolupracovníci Telli a Fattorini. Bellaro
postupne predstavil Pereovi celú svoju rodinu.
Ako prvú svoju ţenu Angelicu. Vzal si ju ešte na Sicílii. Bola od neho o šesť rokov mladšia.
Jednoduché vidiecke dievča. Ale bola veľmi pekná. Nebola z veľmi bohatej rodiny, ale keď
sa jej otec dozvedel, ţe má o ňu záujem Marco Bellaro, okamţite súhlasil. Bellaro bol uţ totiţ
veľmi významný človek a disponoval aj pomerne veľkým majetkom. Angelice sa Marco tieţ
páčil a tak sa vzali ani nie po mesiaci odkedy sa spoznali. Na Sicílii mu porodila tri deti
a v Amerike ešte ďalšie dve. Všetky však boli dievčatá, aţ na predposledného, ktorý bol
jediný chlapec. Angelica bola aj teraz, hoci uţ mala po štyridsiatke, mimoriadne príťaţlivá
ţena. Jej kypré tvary, tak ako pred dvadsiatimi rokmi, aj teraz, vzrušovali jej manţela.
Z Bellarových detí tu boli trinásťročná Marta, osemročný Thomas a šesťročná Lucy.
Monica a Virginia uţ študovali na internátnych školách a tak tu dnes chýbali.
Keď mali zoznamovanie za sebou, všetci zasadli za stôl. Bolo tu celkom desať ľudí. Bellaro
s deťmi a manţelkou, Telli, Fattorini, Perea a jeho dvaja spolupracovníci. Pri obede sa veľa
nehovorilo. Iba ak tak o počasí, o športe a podobne. Najuvravenejší boli dvaja najmladší
zúčastnení – Tom a Lucy. Mama ich viackrát musela napomenúť, aby boli ticho a jedli. Perea
povedal Marcovi, ţe má krásnu ţenu a krásne deti a ţe mu je čo závidieť. Angelica bola tým
polichotená a poznamenala, ţe tie deti sú krásne najmä vtedy keď spia a sú ticho. Po obede
povedal Marco Pereovi, aby sa prešli do záhrady.
„Nedbám,“ odpovedal on, „poďme teda.“ Šli iba oni. Keď boli dostatočne vzdialení od
ostatných, Marco povedal: „Obchodujeme spolu uţ nejaký ten čas a vzájomne sa dobre
poznáme.“
„Máš pravdu. Vţdy je radosť s tebou obchodovať.“
„Iste si si domyslel, ţe som ťa nepozval do Detroitu iba kvôli nedeľnému obedu.“
„Samozrejme. O čo ide?“
„Obchod o ktorý ide tentoraz je trochu zvláštny. Za dodávky zbraní som doteraz vţdy pýtal
peniaze. Teraz však ţiadam niečo iné.“
„Čo by to malo byť?“
„Ţiadam jednu malú sluţbičku,“ povedal Bellaro a vytiahol z vrecka štyri fotografie. Na
jednej bol muţ tak medzi 25 a 30, potom staršia ţena, asi okolo šesťdesiat, ďalej ţena asi
v rovnakom veku ako muţ a napokon dievčatko asi 8-9 ročné. Na druhej strane fotografií boli
napísané ich mená. Kolumbijčan ich vzal a bez slova strčil do vrecka saka.
„Črtami tváre sa veľmi podobajú. Určite sú rodina,“ povedal po chvíli. Bellaro prikývol.
„Čo s nimi?“ opýtal sa Perea.
„Potrebujem, aby si ich uniesol a dopravil do Detroitu.“
„To je reálne.“
„Počul si niekedy meno Bruno Loni?“
„To ti poviem, ţe počul. Uţ viackrát ma pripravil o riadny balík peňazí.“
„Tak vidíš. Tí štyria sú u neho. Takţe si môţeš hneď vybaviť aj osobné účty. Ale pozor.
Ten Loni nie je len tak hocikto. Musíš byť veľmi opatrný.“
„To veľmi dobre viem. Dobre poznám Bruna Loniho a jeho spôsoby. Viem čo je zač.“
„Dobre, sme dohodnutí,“ povedal Marco a podal Pereovi ruku. Ten ňou potriasol. „Keď uţ
sme takto pekne načali toto popoludnie,“ pokračoval Marco, „bola by škoda v ňom
nepokračovať. Čo takto partička bowlingu? Tu neďaleko je bowlingový klub.“
„Nemám ţiadne námietky.“
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„Tak teda poďme.“ Prišli k ostatným a Marco aj im navrhol, ţeby si mohli ísť zahrať
bowling. Všetci samozrejme súhlasili. Išli Telli a Fattorini, Pereovi spolupracovníci Javier
a Luis a aj Angelica. Marco ju prehováral, aby hrala tieţ, no ona povedala, ţe sa bude iba
pozerať.
„Ako budeme hrať?“ opýtal sa Perea , „Kolumbia proti Amerike?“
„Nie, podľa mňa bude lepšie ak vyţrebujeme kto s kým bude,“ navrhol Marco, „tak to bude
zaujímavejšie. Urobíme to takto. Kaţdý napíše na papierik svoje meno, dá ho do Segundovho
klobúka a moja ţena vyţrebuje trojice. Môţe byť?“
„Výborne si to vymyslel, Marco,“ povedal Perea. Všetci napísali svoje mená a vloţili
papieriky do klobúka. Vyšlo to tak, ţe v jednom tíme boli Perea, Bellaro a Fattorini
a v druhom Telli, Luis a Javier. Bol to veľmi napínavý zápas. Pretiahol sa aţ do večera.
Napokon sa predsa len radovali z víťazstva Bellaro a Perea.
„Ani som neveril, ţe sa nám to podarí,“ hovoril Perea.
„No, zo začiatku to naozaj vyzeralo, ţe to pre nás bude debakel, ale potom sme zabrali
a vidíte. Víťazstvo je naše,“ radoval sa Marco Bellaro ako malý chlapec. Bolo na ňom vidno,
ţe dnes má výnimočne dobrú náladu. „A ten tvoj posledný hod, Vito,“ obrátil sa k svojmu
zjazvenému priateľovi, „keby nie jeho, tak by bolo určite všetko stratené.“
„Ďakujem,“ povedal on, „ani vy dvaja ste neboli najhorší.“
„Čo budeme robiť teraz?“ opýtal sa Perea.
„Viete čo, všetkých vás pozývam na pohárik,“ zvolal Bellaro.
„Lepšie zakončenie dňa ani nemôţe byť,“ povedal Luis a pridal sa k ostatným. Nasadli do
svojich drahých áut a rútili sa k Bellarovej vile.
„Poďte za mnou,“ zvolal Bellaro, „ponúknem vás svojou najlepšou whisky, ktorú mám
odloţenú na výnimočné príleţitosti. A stretnutie s dobrými priateľmi a ešte lepšími
obchodnými partnermi takou príleţitosťou určite je.“ Spoločnosť sa usadila za stolom
a Bellaro zavolal na domácu: „Clara! Prines dve fľaše tej najlepšej whisky, veď vieš ktorej.
Tú čo mám v pracovni.“
„Á, áno, viem ktorá to je.“
„A ešte šesť pohárikov.“
„Áno, pane, hneď to bude.“ Zanedlho sa uţ niesli dve fľaše whisky a šesť pohárikov na
striebornom podnose. Clara chcela aj ponalievať, ale Bellaro jej vzal fľašu z ruky a povedal:
„Ďakujeme Clara. To je všetko. Ja uţ nalejem. Môţete ísť.“ Clara odišla a Bellaro všetkým
vrchovato nalial.
„Tak, pripíjam na to, aby naše obchody vychádzali tak, ako doteraz a ak je to moţné, aj
lepšie,“ riekol Bellaro a zdvihol pohárik do vzduchu.
„Na nás a naše úspechy,“ povedal Perea a všetci ich do seba prevrátili. „Naozaj vynikajúca
whisky,“ poznamenal Javier, „takú som ešte jakţiv nepil.“
„Máš pravdu, Javier,“ prisvedčil Perea hľadiac na fľašu, „tak sa mi vidí, ţe rozšírime naše
obchody.“
„Ţiadny problém,“ povedal Bellaro, „tak na to sa musíme napiť.“ Ponalieval všetkým ešte
raz a poháriky boli zasa prázdne. Ani sa nenazdali a prázdne boli obidve fľaše. Nálada razom
stúpla a aj Perea sa začal usmievať.
„Skočím po ďalšiu,“ zakričal Bellaro a utekal do svojej pracovne. Beţal po schodoch, ale
jeho pohyby boli uţ také nekoordinované, ţe zakopol o schod a spadol rovno na ústa.
„Kurva!“ zaznel výkrik, ktorý bolo počuť v celom dome. Klial ešte hodnú chvíľu, kým sa
nedostal do kúpeľne. Umyl si pery z ktorých sa mu pustilo trochu krvi a šiel do pracovne.
Zapálil svetlo a zamieril k minibaru, kde mala byť tá whisky. Otvoril ho a vzal ju. Odtočil
uzáver a trochu si z nej upil. Alkohol ho zaštípal na poranených ústach. Na hrdle ostalo trochu
krvi a tak ju utrel. Ako by to vyzeralo, keby dával piť svojim priateľom zo zakrvavenej fľaše.
Zbehol dolu a šiel nalievať.
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„Stalo sa ti niečo?“ opýtal sa ho Perea, keď videl krv na jeho pere.
„Nič váţne, mal som iba drobnú nehodu. Ale hlavné je, ţe mám ďalšiu fľašu.“ Zasa všetci
prevrátili poháriky do seba a tak to pokračovalo, kým nebola vyprázdená aj táto fľaša. Bujará
oslava pokračovala aţ do skorých ranných hodín. Všetci sa skvele zabávali. Striedali sa
v rozprávaní oplzlých vtipov a historiek a viedli nechutné pijanské reči. Začínalo sa uţ
brieţdiť, keď všetci svorne naraz zaspali. A spali a spali. Postupne sa pozobúdzali aţ okolo
obeda, keď sa zo školy vrátili Bellarove deti. Chichúňali sa, keď videli bandu dospelých spať
takto neskoro iba tak rozvalených v kreslách.
O štyri dni na to sa vydali štyria Pereovi ľudia na prieskum do Loniho vily, aby zistili, aká
je situácia a aby mohli pripraviť všetko potrebné na únos. Boli to majstri svojho remesla, lebo
voľakedy robili prieskumy u skutočného vojska. Do mesta vzdialeného asi dvadsať
kilometrov od vily sa dopravili autobusom a odtiaľ šli pešo, aby boli čo najmenej nápadní.
Boli štyria. Viedol ich istý Gabrielo Mendes, ktorý bol z nich najskúsenejší. Bol to
pätdesiatnik, ktorého vyhodili z armády kvôli opakovaným nezhodám s nadriadenými
a hlavne kvôli podozreniu, ţe pašuje drogy. Aj ostatní traja mali podobné osudy. Tých
dvadsať kilometrov prešli za jediný deň. Naplánovené to mali tak, ţe pri vile Bruna Loniho
budú okolo jedenástej večer. Toto sa im aj podarilo. „Je jedenásť dvadsaťdva,“ povedal
potichu Mendes, keď pozrel na hodinky, „ideálny čas. Teraz sa musíme nebadane priblíţiť
k vile. Choďte za mnou.“
„Vidím bránu,“ povedal jeden.
„Ňou sa určite dnu nedostaneme,“ riekol druhý, „sú tam piati stráţnici.“
„Musíme sa dnu dostať nejako inak,“ povedal Mendes. Šli za ním. Vtom dal znamenie
rukou a všetci zastali. Ukázal pred seba. Asi dvadsať metrov od nich stál chlap, ktorého
prítomnosť prezrádzala len špička cigarety. Vrátili sa naspäť.
„Určite sa ich v okolí vily poneviera viac,“ povedal jeden, „podľa mňa je to teraz riskantné
ísť dnu.“
„Šéf mi dal jasné rozkazy, tak ich musím splniť,“ namietal Mendes, „máme preskúmať vilu,
tak ju preskúmame. Určite sa dá prejsť cez ten múr, aby nás nik nevidel.“ A tak šli. Ostatní
síce namietali, ale Mendes mal hlavné slovo a tak ho museli počúvať. Nakoniec našli také
miesto, kde sa zdalo, ţe nablízku nie je nik a tak pomocou povrazov preliezli múr. Ako prvý
šiel Mendes. Keď sedel hore na múre, poobzeral sa okolo a videl, ţe vila je ponorená do tmy.
Kývol na ostatných, ţe vzduch je čistý. Zliezol pomaly dolu a zoskočil. Za ním šli ďalší.
Vtom sa ozvalo hrozné štekanie samopalu. Bez varovania. Mendes klesol na zem prederavaný
ako ementál. V ruke ešte stále zvieral svoju zbraň. Ostatní ktorí boli ešte hore na múre vzali
nohy na plecia a utekali kade ľahšie. Stráţcovia vily sa ich dali prenasledovať. Zdalo sa, ţe
ich uţ majú, no napokon im všetci traja ušli.
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XXVII.
Jimmy sa strhol zo sna. Zdalo sa mu, akoby počul výstrely. Bol to len sen? Nie, nie, boli to
skutočný výstrely. Otvoril oči a pozeral do tmy. Počul otváranie vedľajších dverí. Odhrnul si
prikrývku a vstal z postele. Kráčal opatrne k dverám a otvoril ich. Na chodbe sa svietilo. Stála
tam jeho matka.
„Tieţ si počul výstrely?“ spýtala sa ho.
„Áno, počul.“ Z izby vyšla aj Paula.
„Stalo sa niečo?“ opýtala sa.
„Aj ty si počula niekoho strieľať?“
„Áno. Čo sa deje?“
„Neviem. Idem sa pozrieť dole,“ odvetil Jimmy a zišiel dole po schodoch. Práve z izby
vychádzal aj Bruno Loni.
„Niekto vonku strieľal,“ povedal Jimmy.
„Počul som. Práve som sa na to šiel pozrieť.“ Spoločne vyšli von a Loni zasvietil. Asi
dvadsať metrov od nich sa nad niečím skláňali stráţcovia vily. „Čo sa tu stalo?“ zakričal na
nich Loni, „počul som streľbu.“ Prišiel k nemu jeden zo stráţcov a povedal: „Poďte sa
pozrieť.“ Šli teda za ním aţ došli k ostatným stráţcom. Na zemi leţal mŕtvy človek. Bol
riadne prestrieľaný.
„Kto to je?“ opýtal sa Loni.
„Pokúšal sa preliezť múr, tak sme ho museli zlikvidovať. Vidíte, mal pri sebe aj zbraň,“
povedal stráţnik a kopol do pištole, ktorú mŕtvy ešte stále zvieral v ruke.
„Daj mi baterku.“ Stráţnik ju Lonimu podal a ten zasvietil mŕtvemu do tváre. „Prehľadali
ste ho uţ?“
„Ešte nie.“
„Tak to urobte.“ Stráţnik naňho pozrel. Z jeho výrazu tváre bolo jasné, ţe si veľmi nechce
špiniť ruky od krvi, lebo ten mŕtvy bol celý zakrvavený.
„Teraz,“ zakričal Loni. Dali mu teda dole bundu aj nohavice. Prehľadali všetky vrecká, no
nikde nič. Vyzuli mu aj topánky, no tieţ bez výsledku.
„Hm, ten chlapík bol veľmi prezieravý, ţe nemal pri sebe ţiadne doklady. Rátal so všetkým,
aj s tým ţeby nám mohol padnúť do rúk,“ povedal viac-menej pre seba Bruno Loni.
„Bol sám?“ opýtal sa po chvíli.
„Nie, boli ešte dvaja, alebo traja, ale tým sa podarilo uniknúť.“ Ale aj napriek tomu, ţe
zastrelený muţ nemal pri sebe doklady, Loni mal kontakty aj u stráţcov zákona a podarilo sa
mu zistiť totoţnosť mŕtveho. O veciach, ktoré boli zistené ho informoval jeden známy od
polície:
„Ten muţ sa volá Gabrielo Mendes. Vek päťdesiatdva rokov, ţenatý, tri deti.“
„Ehm,“ kývol hlavou Loni, „vieš ešte niečo bliţšie, čo by ma mohlo zaujímať?“
„Bol pár krát súdne trestaný, ale boli to iba také drobné delikty. Nelegálne drţanie zbrane,
jazda pod vplyvom omamných látok. Bol podozrivý aj z prechovávania drog, ale nič mu
nedokázali. A kvôli tomu podozreniu ho aj vyhodili z armády.“
„On bol v armáde?“
„Hej, robil u prieskumníkov.“
„Vieš ešte niečo?“
„Áno, mám pre teba jednu dôleţitú informáciu, ktorá ťa bude určite zaujímať,“ povedal
tajuplne Loniho zdroj.
„Čo? Tak ma uţ toľko nenapínaj,“ bol netrpezlivý Bruno.
„Ten Mendes pracoval pre Segunda Pereu.“
„Á, tak Perea.“
„Áno, presne ten.“
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„Ten chlap mi uţ dlho pije krv. Ale nebude to in infinitum24. Veď počkaj Perea, ja ti
zakrútim krkom,“ povedal sám pre seba Bruno Loni. „Ďakujem ti za informácie. Naozaj si mi
pomohol.“
„Ale to nestojí za reč. Veď sa poznáme, nie?“ Loniho zdrojom nebol nikto iný ako náčelník
polície v Bogote, ktorému vţdy niečo kvaplo z Loniho obchodov s drogami. On zasa na
oplátku priţmuroval oči a keď Loni potreboval niečo zistiť, ako napríklad teraz, vţdy rád
pomohol. Pre nich dvoch boli úplne samozrejmé takéto vzájomné výpomoci. Veď boli aj
rodina. Neter Loniho ţeny, ktorá zomrela uţ pred pätnástimi rokmi, bola manţelkou tohto
policajného náčelníka. Veď aj miesto policajného náčelníka získal tento muţ, ktorý nechce
byť menovaný, s výraznou pomocou Bruna Loniho. Keď starý náčelník polície šiel do
dôchodku a na jeho miesto malo zálusk viacero ľudí a medzi nimi aj, hovorme mu Juan, Loni
tam zašiel a prihovoril sa za neho. Jeho slovo malo samozrejme veľkú váhu a tak Juan
smeroval stále vyššie a vyššie. Loni mu hovoril, ţe to raz dotiahne na ministra vnútra. Juan sa
len zasmial, ale hneď aj prestal, lebo Bruno Loni to vravel s úplne váţnou tvárou. Vtedy si
Juan sám pre seba povedal, ţe s Loniho vplyvom a konexiami to moţno nebude tak ďaleko od
pravdy.
Segundo Perea bol známy svojimi stykmi s Medelínom. Kedysi boli s Lonim obchodní
partneri, ale pre akúsi malichernosť sa rozišli v zlom a boli na noţe. Vo vojne však spolu
neboli. Bruno Loni sa snaţil nebyť s nikým v otvorenom vojenskom konflikte, aj keď nemal
s danou druhou stranou dobré vzťahy. Bol to diplomat a tak vţdy vyhlasoval, ţe vojna by
škodila obchodom na jednej i druhej strane. Preto vţdy predtým, ako by došlo k zbytočnému
krviprelievaniu, Bruno s dotknutou stranou najprv jednal. Väčšinou vznikla dohoda
o vzájomnou neútočení a skoro vţdy bola aj dodrţaná. Za celý ten čas čo bol Loni v Kolumbii
bol iba v dvoch menších konfliktoch a dvakrát na neho spáchali atentát. Ale vzhľadom na to,
v akej oblasti podnikal to bolo zanedbateľne málo. A tak kým sa ostatní okolo neho vraţdili,
on ostával vţdy mimo a rástol jeho vplyv aj majetok. Rád vravieval: bella gerant alii25. Snaţil
sa nepliesť hlavne do sporov Medelínu, lebo vedel, ţe by sa mohol veľmi nepekne popáliť.
A vôbec – s Medelínom udrţiaval len slabé vzťahy. Teraz však vedel, ţe treba udrieť a to na
najvyšších miestach.
„Čo bolo také dôleţité, ţe sme museli prísť všetci?“ opýtal sa Jimmy Bruna Loniho, keď ich
všetkých zavolal do zasadacej miestnosti.
„Musím vám niečo povedať a prosím vás, aby ste to skutočne dodrţiavali.“
„Čo také?“ opýtala sa Paula.
„V najbliţších dňoch nesmiete za ţiadnu cenu opustiť vilu. Bolo by to pre vás všetkých
veľmi nebezpečné.“
„Ani na golfové ihrisko?“ opýtal sa Jimmy.
„Ani tam. Ad demonstrandum26 ak vystrčíte nos za múry ktoré ohraničujú priestor vily, je to
len na vašu zodpovednosť. Hliadky vnútri a okolo vily som zdvojnásobil takţe ak budete tu,
nič sa vám nemôţe stať.“
„Súvisí to nejako s tým zastreleným, čo chcel vniknúť dnu?“ opýtala sa Susan.
„Áno, súvisí. Uţ po tom útoku na Paulu som posilnil ochranu domu a ako vidíte, votrelcov,
ktorí sa pokúšali vniknúť sem, hravo zneškodnili. Ale teraz bude ţivotu nebezpečný aj vzduch
za bránami vily. Nebudem vás zaťaţovať o čo konkrétne ide, len vás tutti quanti27 prosím, aby
ste teraz naozaj nikam nechodili.“ Keď sa ostatní rozišli za svojou prácou, Jimmy povedal
Brunovi: „Mne môţeš povedať o čo ide. Viem, ţe ich nechceš viac rozrušovať, lebo toho
v poslednom čase preţili viac neţ dosť. Ale mne môţeš povedať, ja znesiem veľa.“
„Viem, ţe s tebou sa môţem rozprávať ako chlap s chlapom. Preto nechcem, aby ste teraz
vychádzali von, lebo mienim zaútočiť na jedného mocného a vplyvného človeka a nechcem
vás vystavovať nebezpečenstvu.“
„Kto to je?“
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„Ten muţ sa volá Segundo Perea. Mám s ním nejaké nevyrovnané účty z minulosti. Keby
išlo len o to, tak na neho môţem zvysoka kašľať. Ale predstav si, ţe to on poslal tých muţov,
čo chceli vniknúť do domu. Jednoznačne to bola provokácia. Ide po mne. A moţno aj po vás.
Kto vie. Toto je skutočný casus belli28. Preto sa ho musím zbaviť.“
„Ako to chceš urobiť?“
„Ešte presne neviem, ale musí to byť veľmi rázne. Musíme ho zničiť jedným prekvapivým
úderom, lebo ak ho nedostaneme teraz, tak potom to uţ bude ťaţké a neúspech by mohol mať
pre nás všetkých katastrofálne následky. Jednoducho teraz ide o to kto z koho.“
Segundovi Pereovi sa zatiaľ nepodarilo uniesť tých štyroch, ktorých fotografie mu dal
Marco Bellaro. Má však ešte dosť času na uskutočnenie svojho plánu. Veď ani od Bellara
nedostal tie zbrane. Náladu mu v tejto situácii trochu zlepšil nový črtajúci sa obchod, ktorý sa
ukazoval pre neho ako veľmi výhodný. Kontaktoval ho totiţ jeden Japonec. Hovoril, ţe sa
dozvedel o jeho kvalitnom tovare, ktorý je navyše cenovo veľmi výhodný. Japonec sa
predstavil ako Junishiro Takahara. Perea bol zvedavý, kto mu dal na neho tip. On mu povedal
meno a Perea kontaktoval zasa jeho a pýtal sa, či je to pravda. Keď sa presvedčil, ţe Takahara
bude skutočne seriózny obchodný partner, oznámil mu, ţe nič nestojí v ich obchode. Navyše
mu povedal, ţe sa určite dohodnú tak, ţe spokojnosť bude na oboch stranách. Keď sa ho
Perea opýtal koľko asi bude brať, Japonec odpovedal, ţe ak bude tovar kvalitný, tak nemá
problém vziať aj okolo tých tristo kíl. Perea sa od prekvapenia týmto číslom trochu zarazil,
ale nedal na sebe nič znať. V duchu si však hovoril, ţe toto bude obchod desaťročia a išiel od
radosti vyskočiť z koţe. Japonec mu oznámil, ţe ešte pošle svojho človeka a ak všetko pôjde
hladko, sám príde do Kolumbie a prevezme tovar. O tri dni na to sa pýtal na Segundu Perea
muţ mongoloidných čŕt. Stráţcovia na neho pozerali s nedôverou, no práve šiel okolo sám
Perea a spoznal v tom človeku niekoho, koho poslal ten Japonec.
„Vás určite posiela Junishiro Takahara. Nemýlim sa?“ zvolal Perea.
„Áno, som od pána Takaharu,“ povedal on.
„Segundo Perea,“ riekol Perea a stisol muţovi pravicu.
„Juzo Sugijama, teší ma,“ povedal on a úctivo sklonil hlavu, ako býva japonským zvykom.
„Poďme do mojej pracovne, nasledujte ma,“ povedal Perea a kývol Sugijamovi ktorým
smerom. Keď prišli do pracovne, Perea ponúkol hosťa pohárikom Metaxy. Keď si pripili,
Japonec prešiel k veci: „Môj pán ma poslal ako svoj predvoj z jedného dôvodu.“
„Aby ste sa pozreli na môj tovar, mám pravdu?“ skočil mu do reči Perea.
„Áno,“ odpovedal on, „takţe ak by bolo moţné poskytnúť malú vzorku, ktorú by som
priniesol domov a aby sme sa dohodli o ďalšom postupe.“
„Samozrejme,“ riekol s úsmevom Perea a zavolal na svojho poradcu, aby to zariadil. O pár
minút to uţ bolo na Pereovom stole. Japonec si privoňal a skonštatoval: „Hm, vyzerá to
skutočne na veľmi kvalitný tovar.“
„To by som povedal,“ povedal s pýchou v hlase Perea.
„Ak sa pán Takahara rozhodne, ţe sa obchod uskutoční, a to je teraz uţ na deväťdesiat
percent isté, bude to veľmi výhodné pre obe strany.“
„Tak to uţ vyzerá.“
„Kde by sme mohli teda ten obchod vybaviť? Máte nejaký sklad alebo také niečo?“
„Áno, určite. Sklad je vhodným miestom na obchod. Poďte, ukáţem vám ho.“ Perea
zaviedol Japonca do skladu, asi dva kilometre vzdialeného od jeho haciendy.
„Toto je môj hlavný sklad,“ povedal Perea, keď boli vnútri.
„Takţe sme, ako som uţ povedal, na deväťdesiat percent dohodnutí,“ povedal Japonec. „V
piatok tu o druhej.“
„Platí,“ povedal Perea a stisol Sugijamovi ruku na rozlúčku. „Moji muţi vás odvezú na
letisko ak by ste chceli.“
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„Nie, nie, nemusíte sa obťaţovať,“ namietal on, „pôjdem taxíkom.“
„Ako chcete. Tak zatiaľ.“
Keď nadišiel piatok, Perea aj so svojimi muţmi bol uţ o dvanástej v sklade a čakal. K letisku
poslal niekoľkých svojich muţov, aby išli po tých Japoncov.
„Toto je obchod na aký sme dlho čakali,“ hovoril Perea svojmu spoločníkovi Rafaelovi
Caballerovi.
„To určite,“ odpovedal on s úsmevom, „básniš o tom uţ celý týţdeň.“
„Uţ si niečo vymyslel, ako unesieme tých štyroch?“
„Rozmýšľal som nad tým a čosi by som aj mal. Keď to budem mať celé dobre premyslené,
poviem ti.“
„Hovoril som ti, ţe tí šikmookí chcú tristo kíl prášku?“
„Hej, aspoň trikrát.“
„Dobre, dobre. Ja len, ţe to je taký dobrý obchod, aţ sa mi tomu nechce veriť.“
„Zanedlho sa presvedčíme. Pozri, niekto sem ide. To budú určite oni.“ Pred skladom bola
rovina a len veľmi málo stromov a tak bolo uţ z diaľky vidno, ţe sem smerujú nejaké autá.
Všetky mali tmavé sklá. Keď boli bliţšie, bolo uţ zreteľne vidno, ţe to nie sú autá, ktoré
poslal Perea.
„Niečo mi tu nehrá,“ povedal Perea, no boli to jeho posledné slová. Okná na ešte idúcich
autách sa stiahli a vystrčili sa z nich hlavne zbraní. Pereovi muţi sa nezmohli na ţiaden odpor.
Skropila ich spŕška zo samopalov. Keď boli všetci v sklade mŕtvi, z áut vybehlo niekoľko
muţov v čiernom a začali prehľadávať sklad. Keď našli balíky s bielym práškom, ponakladali
ich do áut a odfrčali odtiaľ najrýchlejšie, ako sa dalo.
„Tak ako dopadla dnešná akcia?“ pýtal sa Bruno Loni Massima Caiceda, ktorý tomu
všetkému velil.
„Všetko vyšlo úplne perfektne,“ oplýval on nadšením.
„Perea je mŕtvy?“
„Osobne som prišiel k jeho bezvládnemu telu a strelil som mu do spánku.“
„Tak to ma veľmi teší.“
„A navyše máme k tomu všetkému jeden bonus.“
„Aký bonus?“
„Perea mal pre Japoncov, ktorých očakával pripravený ten prášok.“
„A vy ste mu vyfúkli aj ten,“ bol nadšený Loni.
„Presne tak.“
„Bolo tam tých tristo kíl?“
„Nie, nebolo.“
„Koľko teda? Menej?“
„Práve teraz to všetko dováţili. Rovných štyristo osemdesiatpäť kíl.“
„Tak to si ma skutočne potešil, Massimo,“ tľapol ho Loni po pleci a nalial do pohárikov.
„Ďakujem, pán Loni.“
„Za to ťa čaká odmena,“ riekol Loni a prevrátil pohárik do seba, „a rozhodne nie malá.“
„Je radosť pre vás pracovať,“ povedal Massimo.
„A in toto29 bohatá odmena čaká aj všetkých tvojich muţov.“
Bruno Loni povedal o všetkom aj Jimmymu. Jemu však nešla do hlavy jedna vec. Odkiaľ
zobral tých Japoncov. Bruno sa na to iba tajuplne pousmial a šiel do skladu pozrieť tovar. Uţ
mala byť dokončená expertíza a tak chcel vedieť, či je ten tovar skutočne taký kvalitný, ako sa
o ňom hovorí.
„Čo ďalej?“ opýtal sa ho Jimmy, keď sa vrátil.
„Teraz nám ostáva len čakať.“
„Zasa čakať? Uţ mám toho čakania plné zuby.“
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„Nebudeme však čakať dlho. Musíme počkať, ako sa k veci postaví Bellaro. A ten na seba
určite nenechá dlho čakať.“
„Ale teraz uţ môţeme hádam vychádzať von z domu?“
„Myslím, ţe áno. Ale aj tak treba byť stále obozretný. Vţdy, keď niekto bude chcieť ísť
preč, musí mi to vopred povedať. A prosím ťa, oznám to aj ostatným. Si vis pacem, para
bellum30.“
Do pracovne Marca Bellara vošiel Frank Telli. Nahol sa k nemu a čosi mu povedal. Marco
v tom okamihu očervenel a navreli mu ţily na čele.
„Ako je moţné, ţe Segundo Perea je mŕtvy?!“ vykríkol a vyskočil zo stoličky.
„Spolu s ním zabili aj pätnástich jeho muţov,“ povedal pokojne Frank Telli.
„Určite bol za tým ten Loni.“
„Zdá sa, ţe toto nám značne skomplikuje naše plány.“
„Tak to je jasné, ţe nám to skomplikuje plány,“ zlostne vykrikoval Bellaro, pričom ho
červeň z tváre stále neopúšťala. „Vieš vôbec čo to pre nás znamená?“
„Myslím, ţe áno.“
„Teraz nebudeme mať ani tých štyroch, ani peniaze za zbrane, ktoré som mu iba včera dal
doviezť! Keby som včera vedel, čo sa stane.“
„V Kolumbii uţ nemáme nikoho?“ opatrne sa opýtal Telli.
„Nie, uţ nikoho!“ vychrlil na neho Bellaro. Vzápätí si sadol a ospravedlňoval sa: „Frankie,
prepáč mi za moje spôsoby, ale to, čo si mi teraz povedal, ma skutočne dostalo. Viem, ţe za to
nemôţeš, prepáč.“
„Ešte by sme mohli Stewarta prinútiť tak, ţe unesieme niekoho jeho blízkeho čo býva
v Amerike.“
„A vieš o takom niekom?“
„Teraz nie, ale dám to zistiť.“
A tak Marco Bellaro pátral po nejakom Jimmyho blízkom človeku, prostredníctvom ktorého
by ho mohol vydierať a konečne dosiahol svoje. Uţ ho totiţ táto hra na mačku a myš
prestávala baviť a rád by mal uţ v rukách diamanty, ktoré patrili jeho otcovi. A tak pátral
a pátral, aţ sa nakoniec dopátral.
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XXVIII.
Ema sedela opretá o okno a pozorovala stekajúce kvapky, ktoré sa ladne kĺzali po skle.
Pršalo, ako v tú noc v hoteli Sheraton Commander, ktorá bola ich poslednou nocou. Von uţ
bola tma. Lialo takto uţ tretí deň. Tretí deň uţ Ema nevyšla z domu. Sledovala slabo svietacie
svetlá áut, ktoré stále prichádzali a odchádzali. Emu uţ začalo skutočne znepokojovať, ţe sa
od ich spoločného ukončenia školy s Jimmym ani raz nevideli. Začala ho podozrievať, ţe si
našiel inú. To prvé ju napadlo, keď premýšľala nad tým, prečo sa odvtedy nestretli. Keď spolu
však dnes volali, Jimmy to rázne odmietal a pýtal sa jej, ako jej také niečo mohlo vôbec
napadnúť. Hovoril, ţe teraz má nejaké problémy, ale hneď ako všetko zlé pominie, stretnú sa
a budú plánovať spoločnú budúcnosť. Ema vravela, ţe si kúpia nejaký malý bytík v San
Franciscu a vezmú sa. Hneď sa však aj pýtala, aké problémy to má. Jimmy jej povedal, ţe ju
teraz nebude zbytočne zaťaţovať, ale nebude dlho trvať a budú zas spolu.
„Som doma,“ vyrušil Emu z premýšľania známy hlas. Ema vstala a šla k dverám.
„Ahoj mami,“ povedala a vzala jej z rúk tašky.
„Kúpila som nám niečo pod zub a aj nejaké ovocie.“
„Odnesiem to do kuchyne.“
„Trápi ťa niečo, zlatko?“ opýtala sa Barbara, lebo tak sa Emina mama volala. „Uţ tretí deň
si nevyšla von.“
„Ale nie, som v pohode. Asi na mňa niečo lezie. Nejaká chrípka, alebo čo.“
„Chrípka? Teraz v lete?“
„Pred dvoma rokmi som mala zápal pľúc v júli, pamätáš?“
„Áno, pamätám. Ale to by si mala leţať v posteli,“ povedala Barbara a odniesla topánky do
skrinky. Šla za Emou do kuchyne. Tá si sadla za stôl a prehrabávala sa v orechoch, ktoré boli
v miske.
„Dnes som volala s Jimmym,“ povedala.
„A?“
„Vravel, ţe má teraz nejaké problémy, ale keď sa všetko vyrieši, budeme zasa spolu.“
„Aké problémy?“
„To nevravel.“
„Naozaj ho miluješ a chceš s ním ostať aţ do konca ţivota?“ povedala Barbara, sadla si
a chytila dcéru za obe ruky.
„Neustále na neho myslím. Neviem si bez neho predstaviť ţivot.“
„Neboj sa dievčatko moje. Všetko zlé pominie. Láska všetko prekoná. Musíš vydrţať. Ak
hovorí, ţe má teraz nejaké problémy, hoci nevieš ani aké, prejde všetko a vy budete zasa
spolu.“
Eme však Jimmy volal čoraz menej a ona prestala veriť aj matkiným slovám. V týchto
chvíľach vţdy s napätím čakala, kedy zazvoní telefón a ozve sa v ňom jeho hlas. Vtedy bola
najšťastnejšia na celom svete aj z toho mála, ţe ho môţe počuť. Keď uţ raz zavolal,
nedovolila aby poloţil a tak sa rozprávali celé hodiny. Po čase však volal stále menej, aţ
napokon prestal volať vôbec. Tak mu volala ona, no vţdy bol nedostupný. Veľakrát bol aj
samotný telefón hluchý. Asi po dvoch mesiacoch od ukončenia školy začala mať Ema váţne
podozrenie, ţe je v tom. Uţ asi pred mesiacom ráno často zvracala a začala jej aj vynechávať
menštruácia. Spočiatku tomu nevenovala pozornosť. No teraz si uţ uvedomila, ţe to môţu
byť neklamné znaky tehotenstva. Rozhodla sa preto navštíviť lekára. Keď ju zavolali
z čakárne do ambulancie, bola celá v napätí. Na lekárov pokyn sa vyzliekla a on ju začal
prezerať.
„Tak ako?“ opýtala sa po chvíli celá stŕpnutá.
„Musím vám oznámiť šťastnú novinu,“ odpovedal doktor. Ema po týchto slovách nevedela,
či sa má smiať, alebo plakať.
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„Som teda...“
„Áno, ste v deviatom týţdni.“
„Bude to chlapec alebo dievča?“
„To vám bohuţiaľ v takom ranom štádiu tehotenstva neviem povedať.“
„Jasné, jasné. Samozrejme, ţe to ešte nemôţete vedieť.“ hovorila so slzami v očiach Ema.
Bola úplne mimo. Ale boli to slzy šťastia. „Ďakujem, ďakujem vám.“
„Mne neďakujte,“ usmial sa lekár, „ďakovať by ste mali niekomu inému. Otcovi vašeho
dieťaťa.“ Ema sa obliekla a vyšla celá naradostená von. Vtedy si uvedomila, ţe presne pred
deviatimi týţdňami strávili s Jimmym tú noc v Cambridgeskom hoteli. Beţala domov a verila,
ţe tentokrát jej Jimmy zdvihne. No nezdvíhal. Skúsila to ešte večer, no bez úspechu. A tak
jediná osoba ktorej sa Ema zverila so svojim tajomstvom bola jej mama. Nikoho iného totiţ
nemala. Bývala iba s ňou. Otec od nej odišiel, keď mala tri roky. Jej mama sa uţ potom
nevydala a ani nikoho nemala. Ostatní súrodenci boli porozliezaní po celej Amerike. Mala
dve sestry a jedného brata. Ema bola najmladšia. Jej mama uţ mala 65 rokov, ale na svoj vek
a na to, ţe je po štyroch deťoch, nevyzerala. Človek by jej hádal maximálne 55. Keď jej Ema
povedala, ţe čaká dieťa, ostala trochu prekvapená.
„S kým to máš?“ opýtala sa po chvíli.
„No s kým by som to asi mala mať? S Jimmym, s kým iným.“
„Ja len kvôli tomu, ţe si s ním uţ nebola tak dlho.“
„Som v deviatom týţdni a presne pred deviatimi týţdňami sme boli spolu naposledy.
Netváriš sa veľmi nadšene.“
„Ale nie, som rada, len som trochu prekvapená.“
„Veď to nebude tvoje prvé vnúča. Od Chrisa máš tri, od Normana dve a Jenny má tieţ dve.“
„Nejde o to. Dieťa by malo mať otca.“
„A vari nemá? Hovoríš o Jimmym, akoby uţ zomrel.“
„Mal by byť s tebou.“
„Ani nevieš, ako veľmi chcem, aby bol so mnou. Myslíš si, ţe sa na mňa úplne vykašľal?“
„To ti neviem povedať. Ale aj keď sa to tak teraz zdá, ja si aj tak myslím, ţe má teraz také
ťaţkosti, ktoré mu nedovoľujú byť s tebou. Zabili mu otca, nie?“
„Áno, zabili mu otca. Je mi to veľmi ľúto, ale to predsa nie je dôvod, ţe sa so mnou nemôţe
stretnúť,“ povedala Ema a schúlila sa k mame, ktorá sedela na pohovke.
„Neboj sa, všetko dobre dopadne,“ hladkala ju ona po vlasoch, „musíš mi veriť. Som tu
s tebou.“
„Som rada, ţe ťa mám mami.“ Ema bola naozaj rada, ţe má pri sebe v tejto situácii človeka
ktorý sa o ňu postará a to predovšetkým psychicky. Pretoţe psychicky bola na tom Ema dosť
zle a nebyť jej mamy, ktovie ako by to s ňou dopadlo. Prešiel asi mesiac, keď zazvonil
telefón. Ema práve vstala a bola ešte rozospatá. Šla bez záujmu k telefónu a zdvihla ho.
„Prosím?“ spýtala sa Ema.
„Hádaj kto ti volá?“ ozval sa na druhej strane známy hlas. Emou aţ trhlo a zalomcovala ňou
slabá triaška.
„Jimmy!“ skríkla natešene Ema, ,,tak dlho si nevolal. Uţ som si myslela, ţe sa ti niečo stalo.
Taká som rada.“
„Aj ja som rád,“ povedal Jimmy.
„Pokúšala som sa ti viackrát dovolať, ale nikdy si nebol doma.“
„Mám teraz nejaké problémy, tak som bol veľmi zaneprázdený.“
„Je to niečo váţne?“
„Nie, nie, nič váţne.“
„Niečo s tvojou mamou?“
„Nie, mama sa má dobre.“
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„Kedy sa uţ konečne stretneme? Veď sme spolu neboli tak dlho,“ horela nedočkavosťou
Ema. „Ako keby sme uţ nepatrili k sebe.“
„Na to ani nepomysli. Neexistuje nikto na svete, koho by som miloval viac ako teba.“
„Aj ja ťa milujem.“
„Ale to stretnutie budeme musieť trochu odloţiť.“
„A to uţ prečo?“ nechápala Ema.
„Vieš, teraz budem musieť na nejaký čas odísť preč z krajiny. Ale nemaj obavy, nie je to nič
váţne. Nebude to dlho trvať. Ver mi, zakrátko uţ budeme zasa spolu. Kúpime si útulný bytík
v San Franciscu a konečne sa vezmeme.“
„Uţ keby to bolo,“ vzdychla Ema. Chvíľu bolo ticho a potom Ema hovorila ďalej: „Vidíš,
skoro by som zabudla na takú dôleţitú vec.“ Hlas mala naradostený a horel nedočkavosťou.
„Tak čo je?“ pýtal sa Jimmy, „nenaťahuj ma uţ toľko.“
„Som tehotná.“ S napätím počúvala, čo na to povie Jimmy. Na druhej strane však bolo
ticho. Telefón ostal hluchý.
„Haló, Jimmy, počuješ ma?“ volala do telefónu. Bola pri ňom aspoň päť minút. Stále
nemohla uveriť, ţe sa spojenie prerušilo. Bola taká nahnevaná, ako ešte nikdy. Na celý svet,
na všetkých ľudí, na neho. Od rozrušenia nemohla tú noc ani zaspať. Jimmy teraz odíde preč
na ktovie ako dlho a ani nebude vedieť, ţe čaká jeho dieťa. No keď ráno po bezsennej noci
celá dobitá vstala a v kuchyni našla pripravené raňajky a za stolom sedieť svoju mamu, vedela
ţe sa nemusí ničoho báť.
A tak si musela Ema zvyknúť na vzniknutú situáciu a začala pomaly nakupovať výbavičku
pre dieťa. Jej matka jej hovorila, ţe je na to ešte príliš skoro, lebo ani nevie, či to bude chlapec
alebo dievča. Ema jej na to povedala, ţe kúpi veci aj v modrom aj v červenom a bude
vybavené. Keby sa jej tak narodili dvojičky, zamýšľala sa, bolo by to krásne. Kúpila aj detskú
postieľku, ktorú s mamou doma zloţili. Pritom všetkom však stále myslela len na svojho
Jimmyho a neustále čakala, ţe sa otvoria dvere a on bude v nich stáť s otvorenou náručou,
ktorá tu bude len pre ňu.
Ema sa začala starať aj o svoje zdravie, aby malo dieťa všetko čo potrebuje. Ako úplná
samozrejmosť bolo, ţe vylúčila akýkoľvek alkohol. Predtým si zvykla dať občas trochu vína,
pohár, maximálne dva, no teraz si nedopriala ani to. S fajčením nebol problém, pretoţe
nefajčila ona, ani jej mama. Ani Jimmy nefajčil. Zohnala si všetku moţnú literatúru
o tehotenstve. Snaţila sa dodrţiavať všetky cvičnia a stravovanie. Niekedy sa to všetko zdalo
byť aţ príliš prehnané. Ale Barbara Donerová dobre poznala svoju dcéru a vedela, ţe vţdy
robila veci do úplnej dokonalosti. Bola veľká puntičkárka. Prejavovalo sa to aj v úplných
detailoch. Všetko malo svoje miesto v kredenci a v chladničke a Ema dávala dokonca na
nádoby nálepky, čo kde je. Písacie potreby boli uloţené na stole podľa veľkosti a podľa
frekventovanosti pouţívania a podobne.
Niekoľkokrát sa ešte Ema pokúšala dovolať k Jimmymu domov do Ross, ale telefón bol
stále hluchý. Predstavovala si, kde asi tak môţe byť a čo práve v tejto chvíli robí. Ona leţala
na posteli a pozerala sa na mesiac v splne. Nebo bolo úplne jasné a tak bolo vidieť ţiarivý
mesiac úplne zreteľne. Moţno práve to isté robí Jimmy a myslí na mňa tak, ako ja na neho,
premýšľala Ema.
Pravidelne chodievala na prehliadku k lekárovi. Keď bola v šiestom mesiaci, odporučil jej
leţať a veľa sa nenamáhať. Nech sa vraj nebojí, ţe jej tehotenstvo nie je rizikové, ale pre
dieťa aj pre ňu bude lepšie ak urobí tak, ako jej povedal. Bola vtedy uţ riadna zima a tam na
severe býva dvakrát taká tuhá. A tak Ema prišla domov, zababušila sa do perín a uţ odtiaľ
nevyšla. Začala čítať romány. Hltala jednu knihu za druhou. Človek by neveril, ako mu
ubehne čas pri dobrej knihe. Keď začnete čítať skutočne dobrú knihu, neodtrhnete sa od nej,
kým sa nedozviete, ako to všetko dopadne. Ubehol prvý mesiac, druhý, tretí. Ema sa ani
nenazdala a prišiel deviaty mesiac. Práve čítala Orwellovo 1984 a bola práve tam, kde tých
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dvoch odhalili, keď začala mať bolesti. Zo začiatku si myslela, ţe to nič nie je, ţe to je iba
niečo so ţalúdkom, ale onedlho uţ vedela, ţe ide do tuhého.
„Mami! Asi to uţ je tu!“ kričala Ema.
„Dobre, len pokoj zlatko,“ upokojovala ju jej mama, „zavolám sanitku.“
„Ale rýchlo! Uţ to nevydrţím!“ Barbara beţala do kuchyne a zdvihla slúchadlo. Vytočila
číslo záchranky a oznámila im, ţe tu majú pôrod. Ten na druhej strane jej povedali, ţe sa budú
snaţiť prísť čo najskôr, ale aj tak musia mať strpenie, lebo na cestách je veľa snehu. V tom
čase totiţ sneţilo v kuse aspoň päť dní a niektoré záveje mali aj dva metre. Barbara preto
musela byť pripravená na to, ţe sanitka sa k nim nedostane včas a budú musieť odrodiť doma.
Začala chystať všetko potrebné – teplú vodu, uteráky a ešte viac prikúrila, aby bolo Eme
teplo. Ubehlo uţ pätnásť minút a sanitka stále neprichádzala. Barbara sa pozrela, ako to
vyzerá s Emou.
„Ešte nevidno hlavičku,“ povedala jej. „Ešte to musíš chvíľu vydrţať.“
„Kde je tá posratá sanitka!“ kričala Ema, zvíjajúc sa od bolesti na posteli „uţ to dlhšie
nevydrţím.“
„Len dýchaj, dýchaj,“ hovorila jej mama a drţala ju za ruku, „tak si sa to predsa učila v tých
knihách, nie?“ Ema robila, ako jej mama prikázala. Tých pár minút sa zdalo ako večnosť.
Barbara pozerala na hodiny kaţdých dvadsať sekúnd a zdalo sa jej, akoby sa vôbec nehýbali.
Vtom začula v diaľke húkať sirénu. Och vďaka Bohu, uţ sú tu, prebehlo jej mysľou. Vybehla
von. Stála tam sanitka a vystupovali z nej záchranári.
„Vy ste nás volali?“ spýtal sa jej jeden z nich.
„Áno ja, poďte dnu.“ Všetci teda rýchlo vošli dovnútra. „Ospravedlňujeme sa, ţe sme prišli
tak neskoro, ale viete tá kalamita,“ hovoril jeden cestou.
„To nič, hlavne, ţe ste uţ tu.“
„Zoberieme vás do nemocnice,“ upokojoval Emu jeden zo záchranárov, „uţ bude dobre.“
„Nie, ďakujem, pôjdem po vlastných,“ povedala Ema, keď jeden zo záchranárov priniesol
nosidlá. Dvaja ju podopierali a tak vošla aţ do sanitky. Vošli dnu aj ostatní a Barbara. Vodič
naštartoval a sanitka uháňala o stošesť.
„Len dýchaj,“ hovorila matka dcére.
„Veď dýcham, nevidíš.“
„Uţ ti prestali kontrakcie?“
„Áno, ale za päť minút to bude zase.“
„Za chvíľu sme tam.“ Barbara ani nedopovedala a vozidlom prudkom trhlo. Urobilo ešte
zopár trhavých pohybov, aţ zastalo úplne.
„Čo sa deje?“ opýtala sa prestrašene Barbara.
„Neviem,“ odpovedal vodič a povedal spolujazdcovi, „choď sa na to pozrieť Bob.“ Ten
vybehol von z auta a šiel sa pozrieť na motor. Všetci vnútri boli ticho.
„Dlho si uţ nemala kontrakcie,“ povedala Barbara Eme.
„Aj mne sa zdá. Uţ najmenej desať minút.“ Ten, ktorý sa bol pozrieť na motor, bol von uţ
dosť dlho. Celý ten čas nemala Ema kontrakcie.
„To je mi záhada,“ povedal záchranár, keď sa konečne celý premrznutý vrátil do auta,
„naozaj neviem, čo s tým je. Za celý ten čas, čo chodím so sanitkou, som vedel vţdy všetko
opraviť, ale teraz naozaj neviem.“
„Čo budeme teraz robiť?“ opýtala sa Barbara vodiča. Ten chcel niečo povedať, ale sanitkou
sa ozval hrozný výkrik.
„Zasa má kontrakcie,“ povedala Barbara. Ema stále kričala od bolesti.
„Tak to vidím,“ povedal jeden zo záchranárov, „ţe to budeme musieť odrodiť tu v sanitke.“
A tak po pol hodine tvrdej driny uţ drţal na rukách zdravého chlapca. Bol mokrý a trochu
od krvi, ale keď ho utreli utierkou, bol na neho prekrásny pohľad. Záchranár ho rýchlo zabalil
do čo najväčšieho mnoţstva utierok, aby sa nepodchladil. Najskôr ho podal do rúk šťastnej
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babičke. Tá si ho vzala na ruky a pozrela mu do očí. Bolo to naozaj krásne dieťa. Hneď po
narodení veľmi plakalo, ale teraz uţ vyzeralo, akoby mu nič nechýbalo. Zvedavo si prezeralo
svet okolo seba. Ema bola veľmi vyčerpaná. Keď to dostala zo seba von, iba zavrela oči
a prerývane dýchala.
„Máš syna,“ povedala jej Barbara. Vtom Ema hneď oţila a pozrela na to krásne dieťa.
Barbara jej ho podala a Ema si ho pritisla k srdcu.
„Ty si mi ale dal zabrať,“ prihovorila sa mu. „Ani nevieš ako ťa ľúbim. Môj maličký
chlapček.“ S nehou, vlastnou len matkám, mu hladkala hlavičku a svojím nosom sa dotýkala
jeho maličkého nošteka. „Ďakujem vám všetkým. Naozaj neviem, ako by som sa vám
odvďačila.“
„Ale to nestojí za reč. Je to predsa naša práca,“ bol skromný prvý.
„Ako sa bude volať?“ opýtal sa druhý záchranár.
„Dám mu meno Matthew. Podľa jeho starého otca.“
„Jimmyho otec sa volal Mathew?“ opýtala sa Barbara. Ema prikývla.
Ema bola s malým doma uţ vyše mesiaca. Za ten čas o čosi vyrástol a aj zmocnel. Vţdy, pri
kaţdom pohľade na neho v ňom videla svojho Jimmyho. Veľmi sa naňho podobal. Bolo
svieţe jarné ráno a Ema sa rozhodla trochu sa s malým Mattom prevetrať. Dala ho do kočíka
a šli do Denny Park. Do tohto parku chodilo veľa mamičiek so svojimi deťmi a aj teraz tu
bolo niekoľko Eminých priateliek so svojimi ratolesťami. Na rozdiel od Matta však mali uţ
dvoj, trojročné deti. Samozrejme, ţe všetky do jednej svorne tvrdili, ţe je to veľmi krásne
dieťa. Kaţdej mame sa dobre počúvajú také slová na adresu svojho dieťaťa. Pomaly sa blíţil
čas obeda, keď sa Ema chystala domov. Ešte pevnejšie mu dala čiapku na uši a mohlo sa ísť.
Vyšla von z parku a pozrela na jednú aj druhú stranu. Keď videla, ţe nič nejde, vykročila
s kočíkom cez prechod. Vtom pri nej prudko zabrzdila čierna dodávka bez poznávacej
značky, pričom si Ema vôbec nevšimla odkiaľ sa to auto vzalo a otvorili sa na ňom dvere.
Štvoro mocných rúk ju silno uchopilo a vtiahlo dnu. Ďalší siahli po kočíku a šmahom z neho
vytiahli dieťa. Ema kričala ako zmyslov zbavená, aby ju niekto počul, ale márne. Jej krik
zanikol v odchádzajúcom aute.
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XXIX.
Bolo pekné jarné ráno a slnko silno svietilo uţ veľmi skoro, keď si šiel Bruno Loni spolu
s Jimmym zahrať golf. Vzduch bol svieţi, k čomu prispieval najmä neďaleký daţďový prales.
Kým prišiel Jimmy do Kolumbie, hral golf len raz v ţivote. No tu sa to rýchlo naučil. Mal
totiţ výborného učiteľa v Brunovi. Čoskoro sa vypracoval na celkom slušného hráča. Bruna
však ešte nikdy neporazil. Teraz mu však chýbalo len veľmi málo.
„Videl si to? Keby som trafil dobre jamku pri poslednom údere, vyhral by som,“ hovoril
Jimmy.
„Ešte sa musíš veľa učiť,“ smial sa Bruno.
„Veľa učiť?“ pozrel na neho Jimmy, „dnes to bolo vyslovene o šťastí. Jeden úder a vyhrám
ja.“
„Poďme sa radšej domov niečoho napiť. Po takomto namáhavom dueli som in natura 31
vysmädol.“
„Tak vidíš. Dal som ti zabrať. A vlastne vţdy ti dávam zabrať. Len ty máš také šťastie, ţe sa
tomu aţ nedá veriť.“ Zbalili si výstroj a šli do vily. Bruno vybral poháre a nalial obom
tequilu.
„Ja som si myslel, ţe keď si hovoril, ţe si smädný, tak sa chceš niečoho napiť,“ zasmial sa
Jimmy.
„Veď sa chcem napiť. A čo vari tequila sa nedá piť?“
„Ale ja som myslel na niečo nealkoholické. Na nejakú minerálku, alebo dţús.“
„Ja aby som pil nejaké minerálky, alebo dţús?“
„Máš pravdu, fakt som ťa podcenil,“ neprestával sa smiať Jimmy. Zazvonil telefón. Zdvihol
ho jeden z Loniho muţov. Loni si myslel, ţe to je pre neho, ale chlap šiel za Jimmym.
„Máte telefón,“ povedal mu stroho. Jimmy šiel k telefónu.
„Prosím?“ opýtal sa.
„Ty ma nepoznáš, ale ja ťa poznám veľmi dobre,“ povedal hlas na druhej strane.
„Kto volá?“ bol uţ trochu znepokojený Jimmy.
„Poviem ti to rovno. Nebudem nič tajiť, ani zaobaľovať. Som Marco Bellaro a mám Emu
Donnerovú, ktorú ti určite predstavovať nemusím a mám aj tvoje dieťa. Ak mi nedáš konečne
tie diamanty a tehly, urobím s nimi krátky proces.“ Jimmyho zalial studený pot. Kolená sa mu
podlomili. Cítil, ako sa mu silno rozbúšilo srdce v hrudi, div mu z nej nevyskočilo. No
v momente sa zároveň začudoval.
„Dieťa? O akom dieťati to hovoríte. Ja nemám predsa ţiadne dieťa.“
„No to je dobré,“ rozrehotal sa Bellaro, čo bolo Jimmymu nadmieru nepríjemné, „on ani
nevie, ţe má decko.“
„A aké je staré?“
„Má jeden mesiac.“ Jimmy to hneď spočítal a vyšlo mu, ţe to museli s Emou splodiť vtedy
v hoteli v Cambridgi, keď končili školu.
„Dávam ti jeden týţdeň,“ prerušil ho z myšlienok Bellaro, „a ak tie diamanty do týţdňa
nedostanem, tvoja milá aj tvoj syn budú mŕtvy.“ Takţe mám syna, zamyslel sa Jimmy.
Malého synčeka. Akoby ani nepočúval to, čo hovoril Bellaro predtým.
„Na príklade svojho švagra,“ pokračoval Bellaro, „si sa mohol presvedčiť, ţe neţartujem.
A je mi jedno, odkiaľ tie kryštálové vecičky vezmeš. Aj keby si si ich mal vymodliť od
samého Boha, mne to je jedno. V určenom čase ich budem mať a basta.“
„Ak im skrivíš čo i len vlások na hlave, zabijem ťa!“ rozkričal sa Jimmy. V návale zlosti by
aj pokračoval ďalej, ale Bellaro ho hneď schladil svojim cynizmom.
„Miesto stretnutia je môj sklad na Trombly Street v Detroite. Je to taká veľká modrá
budova, nemôţeš ju prehliadnuť. Budeš tam o 10: 00.“
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„Počúvaj, ty odkundes, keď...“ kričal Jimmy, no nepokračoval ďalej, lebo by to bolo aj tak
zbytočné. Bellaro zloţil. Jimmy mal teraz tvár úplne odkrvenú – taký mal strach. Z vedľajšej
miestnosti prišiel Bruno a opýtal sa:
„Stalo sa niečo? Kto volal?“
„Volal Bellaro.“
„On sám, alebo niekto v jeho mene?“
„Sám Bellaro mi práve povedal, ţe má Emu a aj naše dieťa, o ktorom som ani nevedel
a keď mu nedám tie diamanty, zabije ich.“
„Predpokladám, ţe Ema je tvoja priateľka.“
„Áno, plánovali sme spolu svadbu. Ale okolnosti to zariadili tak, ţe som ju uţ skoro rok
nevidel.“
„Čo si to hovoril o dieťati? Ţe si ani nevedel, ţe nejaké vôbec máš? To ti o ňom tá tvoja
Ema vôbec nepovedala?“
„Určite chápeš, ţe z bezpečnostných dôvodov sme si ani nemohli volať.“ Bruno nehovoril
nič. Čelo mal zvraštené. Bolo na ňom vidno, ţe premýšľa.
„Čo budeme teraz robiť?“
„Koľko ti dal času?“ opýtal sa Loni.
„Vravel, ţe do týţdňa ich chce mať vo svojom sklade v Detroite.“
„Myslím, ţe teraz je ten najvyšší čas urobiť konečné riešienie a to znamená zlikvidovať
toho Bellara. Suum cuique32. Viem, ţe to nebude jednoduché, ale do týţdňa by sa to malo
podariť.“ Jimmy sa po týchto Brunových slovách trochu upokojil, no klamal tým iba sám
seba. Aj napriek tomu, ţe Bruno povedal, ţe sa o to postará, veľmi sa bál o Emu, aj o dieťa,
o ktorom sa iba dnes dozvedel. Úplne ho to zvnútra zoţieralo. Dvojnásobný šok – ţe má dieťa
a ţe Ema je v ohrození ţivota – mu spôsobil aţ bolesti ţalúdka. Šiel na záchod a urobil si
veľkú potrebu. Bolesť však aj tak pretrvávala. Jimmy rozmýšľal, čo by mohol urobiť v tejto
situácii on. Ako by mohol pomôcť svojim dvom najdrahším. V ţiadnom prípade nemohol len
sedieť a spoliehať sa na to, čo urobí Bruno Loni. Otvoril zásuvku na nočnom stolíku a vybral
z neho otcov denník. Otvoril okno, lebo dnu bolo dusno a vyzrel von. Vonku bol svieţi,
trochu vlhký, príjemný vzduch a Jimmy sa ho zhlboka nadýchol. Bolo mu trochu zle od
ţalúdka a toto mu aspoň trochu pomohlo. Vzal do rúk denník, ktorý predtým pohodil na
posteľ, sadol si na parapet okna a otvoril ho. Dúfal, ţe práve v ňom nájde riešenie svojho
problému. Uţ toľkokrát ho čítal, pozorne prezeral, dokonca skúšal čítať aj odzadu, či to
nebude nejaká šifra, no nič. O tom, kde ukryl diamanty ani zmienka. Skúšal aj rôzne
kombinácie riadkov a strán podľa dátumu narodenia svojho otca, jeho dátumu a ďalších
známych čísel. Teraz tieţ pozorne čítal hlavne koniec denníka, lebo tam ich jeho otec
spomínal, ale opäť bez úspechu. Takto čítal pri otvorenom okne hodnú chvíľu, pričom si
uvedomil, ţe koniec denníka uţ vie aj naspamäť. Keď videl, ţe to uţ nemá zmysel, pohodil
denník na parapet a hodil sa na posteľ. Tvár si vzal do dlaní a prial si, aby bolo všetko ako
predtým. Po chvíli si uvedomil, ţe takto skoro zaspal a otočil sa na chrbát. Pozeral na plafón
neprítomným pohľadom a snaţil sa na nič nemyslieť, vypudiť zo svojej mysle všetky moţné
myšlienky. Viečka mu začali oťaţievať, aţ napokon predsa len zaspal. Vtom sa von strhol
prudký lejak. Z ničoho nič, len tak, z minúty na minútu. Pritom von to ani nevyzeralo na
dáţď. Obloha nebola zatiahnutá a nepršalo tu uţ týţdeň. Keďţe Jimmy iba driemal, prudký
lejak ho rýchlo prebudil. Uvedomil si, ţe okno nechal otvorené a na jeho parapete denník,
ktorý teraz bude celý mokrý. Rýchlo vyskočil z postele a beţal k oknu. Dáţď uţ doznieval,
ale Jimmy mal pravdu. Kniha bola celá premočená. Bol naštvaný sám na seba, ţe ju nechal na
okne. Ale dnes bol úplne mimo z toho telefonátu. No aj tak – ako mohol vedieť, ţe práve
teraz bude pršať? Veď ani nebolo zamračené a nevidel ani ţiadne iné neklamné znaky, ktoré
sa ukáţu vţdy pred búrkou, alebo pred daţďom. No čo uţ. Stalo sa. Nič s tým uţ teraz
neurobí. Musí tú knihu nejako vysušiť. Ale ako? Vtom jeho zrak padol na denník. Bol akýsi
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iný. Nie, nebolo to tým, ţe je mokrý. Prizrel sa bliţšie a zistil, ţe sú na ňom akési nápisy,
ktoré tam predtým neboli a museli sa utvoriť jedine pôsobením vody. Snaţil sa odtiaľ niečo
vyčítať. Bolo to veľmi rozmazané, ale aj tak tam mohol vidieť niečo v zmysle:
DIAMANTY A TEHLY V 37 49 32 N 122 28 45 W
Jimmy tým číslam hneď neporozumel, no potom ho napadlo, ţe sú to súradnice. Šiel
k skrini, otvoril ju a vybral odtiaľ notes. Vytrhol z neho papier a perom naň napísal tie čísla.
Keď ich mal zapísané, vzal denník a šiel dole ukázať Brunovi svoj objav. Ten sedel v kresle
a čítal akúsi knihu.
„Pozri sa,“ povedal Jimmy a podal mu otcov denník.
„Čo je?“ opýtal sa Loni, keď vzal knihu do ruky.
„Vidíš tam tie modré hrubo písané písmená?“
„Nie, nič tu nevidím,“ odvetil Bruno, keď sa aj zblízka prizrel denníku a poobzeral si ho aj
z druhej strany.
„Lepšie sa pozri. Je to trocha rozmazané, ale dá sa to prečítať.“
„Čo? Ja skutočne na obale tej knihy nič nevidím.“
„Daj to sem,“ odvrkol Jimmy a zobral denník do rúk. Pozrel sa naň a videl, ţe Bruno mal
pravdu. Nebolo tam uţ nič, aţ na niekoľko modrých machúľ, ktoré sa nedali v ţiadnom
prípade povaţovať za písmená.
„Ale veď ešte pred chvíľou to tam bolo,“ nechápal Jimmy.
„Čo? Stále neviem o čom to hovoríš?“
„Tomu neuveríš. Poviem ti to celé ako sa to stalo. Toto je otcov denník,“ povedal Jimmy
a ukázal na ošúchanú knihu, „z neho som sa dozvedel o tebe a o celej otcovej minulosti.
Veľakrát som si ho čítal s nádejou, ţe zodpovie mojim otázkam a pochybnostiam a to isté
som urobil aj dnes. Denník som poloţil na parapet a zadriemal som a keď som sa prebudil,
spustil sa dáţď a celý ho zmočil. Asi voda spôsobila, ţe sa na ňom ukázali slová, ktoré musel
otec nejako zašifrovať.“
„Aké to boli slová?“
„Bolo tam: diamanty a tehly v a potom nejaké čísla. Vydedukoval som, ţe tie čísla
znamenajú súradnice.“
„A ako je moţné, ţe to tam uţ teraz nie je?“ opýtal sa Loni a ukázal na denník.
„To naozaj neviem. Asi to na vzduchu vyschlo a stratili sa písmená, alebo čo. Neviem.
Hlavné je, ţe som si ich opísal na papier,“ riekol Jimmy a beţal hore, „hneď ho prinesiem.“
Vošiel do izby vziať papier s číslami. Nikde ho však nemohol nájsť. Kde som ho len mohol
dať, rozmýšľal. Hľadal všade. Na posteli, pod ňou, na stole, v skriniach. Akoby sa vyparil.
Jimmy začínal byť zúfalý. Bol tak blízko a teraz je všetko stratené. Zišiel dole a povedal
Brunovi, ţe ho nemôţe nájsť. Pomohol mu ho teda hľadať, no bezvýsledne.
„Toto nie je moţné,“ dal si Jimmy hlavu do dlaní a sadol si na posteľ, „uţ som vedel, kde
tie diamanty sú. Uţ mohol byť konečne pokoj. Mňa naozaj porazí.“ Bruno nevravel nič. Iba sa
pozeral von oknom a premýšľal.
„Vravel si, ţe keď ten denník zmočila voda,“ povedal po chvíli, „ukázali sa písmená.“
„Hej,“ odsekol Jimmy.
„Tak potom to je úplne jednoduché,“ rozţiarila sa Brunovi tvár, „dáme ten denník pod vodu
a písmená sa ukáţu znova!“
„Ţe ma to nenapadlo,“ tľapol sa Jimmy po čele, „ja som ale debil. Dnes som fakt mimo.“
„Ani sa ti nečudujem. Máš byť prečo. Ale teraz na to nemysli, vravel som predsa, ţe sa o to
postarám. Poď, urobíme tú knihu.“ Šli teda do kúpeľne a Bruno pustil na denník prúd vody.
Objavili sa znovu písmená aj čísla.
„Beţ rýchlo pre papier, ţe to zapíšeš!“ Jimmy tak urobil a napísal si tie čísla.
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„Dúfam, ţe uţ ho teraz niekde nezapotrošíš,“ podpichoval ho Bruno, „keď budeme stále
močiť ten denník, úplne sa rozpadne.“ Jimmy sa tieţ nad tým uţ uľahčene pousmial a zjavne
mu spadol kameň zo srdca.
„Teraz iba treba prísť na to, ktoré miesto určujú tie súradnice.“
Jimmy zistil, ţe súradnice označujú polohu San Francisca. Hneď s tým šiel za Lonim.
Vedel, o čo mu ide, no do San Francisca sa mu veľmi nechcelo. Napokon sa však nechal
presvedčiť. A tak uţ na druhý deň odlietali aj s niekoľkými ďalšími muţmi do Frisca. Jimmy
nehovoril Paule, ani svojej matke podrobnosti svojho odchodu, na druhej strane sa ony ani
veľmi nepýtali. Nepovedal im ani to, ţe Bellaro má Emu a ţe on má dieťa, o ktorom ani
netušil. Sám nevedel, prečo im to nepovedal. Teraz by bolo však aj tak zbytočné všetko im
vysvetľovať. Povie im to keď sa vrátia a ak to všetko dobre dopadne. Keď prišli do San
Francisca, zamierili rovno k päte mosta Golden Gate oproti mestu, tam kde bol príkry zráz
a veľa kamenia. Vďaka meraciemu zariadeniu, ktoré so sebou priniesli, mohli úplne presne
lokalizovať dané miesto.
„Vyzerá to na tamtú búdu,“ zvolal po chvíli Jimmy.
„Alebo niekde v jej okolí,“ riekol Loni.
„Pozrime sa najskôr dnu.“ Naloţili teda meracie zariadenie do veľkej čiernej dodávky
ktorou prišli a pobrali sa k búde. Zvonku nevyzerala veľmi vábne. Vošli dnu. Ani tam to
nebolo bohvieaké. Samá špina a blato. Jedno okno ktoré mala, bolo napoly vybité. Nikto
netušil, akému účelu mohla táto búda slúţiť.
„Ak to schoval tu,“ ozval sa Bruno, „pokojne sa mohlo stať, ţe nás niekto predbehol.“
„Moţno,“ pritakal Jimmy, „a moţno aj nie. Skúsime to pod podlahou. Ak to nebude tu,
pozrieme sa po okolí.“ A tak sa dali Loniho muţi do práce. Zašli do dodávky po náradie
a začali vytrhávať drevené trámy podlahy. Bola riadne prehnitá a tak to šlo celkom ľahkom.
Zanedlho uţ stáli na holej zemi.
„Kopeme ďalej, nie?“ pozrel na Loniho Jimmy.
„Keď sme uţ tu, tak kopme,“ pokrčil plecami Bruno. Jimmy sa nedal zahanbiť a ako prvý
vzal krompáč a začal kopať. Pridali sa k nemu aj Loniho muţi. Bruno Loni sa cítil čudne, ţe
všetci okolo neho robia a iba on tu stojí a pozerá na nich a tak zobral aj on čakan a pustil sa do
práce. Keď pracovali všetci, robota im šla od ruky. Navyše bola pôda sypká, hlinitá, bez
akýchkoľvek kameňov a tak uţ o chvíľu boli v riadnej hĺbke. Bolo to zvláštne, lebo všade
naokolo bola pôda kamenistá. Aby dnu nemali zbytočnú zeminu, Jimmy úplne rozbil okno
a tak vyhadzovali zem z neho. Vyhadzovali ju aj dverami. Kopali celú noc. Avšak museli
dávať tieţ pozor či niekto nejde okolo. Vţdy stál jeden pred búdou a pozeral sa. Takto sa
vystriedali na stráţi všetci.
„Do riti,“ povzdychol si jeden z Loniho chlapov, Juan, keď uţ boli v takmer dvojmetrovej
hĺbke, „pozrite aká hlboká je tá jama a stále nič.“
„Je pol štvrtej,“ povedal Jimmy, keď pozrel na hodinky, „budeme kopať ešte hodinu a keď
nič nenájdeme, balíme to.“ Ostatní prikývli a kopali ďalej. Pomaly sa na prítomných začala
prejavovať únava a uţ strácali fyzické sily, ale nikto nedával na sebe nič znať a kopal
s vypätím síl ďalej. Bolo štvrť na päť, keď Marcello Gales začul a aj zacítil pod svojim
čakanom zvuk kovu.
„Hej, počúvajte!“ zvolal na ostatných, „niečo tu je.“
„Máš niečo?“ bol zvedavý Jimmy. Marcello odhrnul hlinu z toho kovového, na čo narazil
čakanom. Vyzeralo to ako truhlica.
„Kop okolo toho opatrne ďalej,“ prikázal mu Bruno, „my ti pomôţeme.“ Zanedlho uţ stála
pred nimi veľká kovová, asi medená truhlica. Chlapi sa poriadne natrápili, kým ju vytiahli
z tej jamy. Museli ju vyťahovať všetci čo tam boli, lebo ináč by s ňou nepohli. Tá truhlica
bola skutočne obrovská.
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„Potrebujeme nejaké páčidlo,“ povedal Jimmy hľadiac na masívnu kladku. Bola uţ dosť
zhrdzavená, takţe by nebol problém ju odstrániť. Boli vyzbrojení všetkým moţným náradím
a tak sa v dodávke našlo aj páčidlo. Mimochodom mali v nej aj tri bejzbalové pálky, čomu sa
Jimmy dosť čudoval, kde ich vyuţijú. Marcello sa zaprel do kladky a tá po chvíli povolila.
Všetci vzrušene pozerali na truhlicu. Čo tam asi bude, zamýšľal sa kaţdý. Nikto sa však
neodváţil dotknúť jej. Akoby mal jej dotyk smrtiaci účinok.
„No tak Jimmy,“ povzbudzoval ho Bruno, „otvor ju ty.“
„Ja? Prečo ja?“ zdráhal sa Jimmy, no nechal sa prehovoriť a podišiel k truhlici. Svetlá
bateriek mu osvetľovali tvár a svietili aj na truhlicu. Jimmy pozrel na prítomných a dotkol sa
veka. Prsty mu skĺzli dole a on prudkým pohybom truhlicu otvoril. Všetky baterky okamţite
zasvietili dnu a Jimmyho premklo zdesenie.
„Nič tam nie je!“ vykríkol ako zmyslov zbavený, „určite nás niekto predbehol! Ukradli zlaté
tehly aj diamanty! Zlodeji skurvení!“
„Len ţiadnu paniku,“ tíšil ho Bruno so stoickým pokojom, „ešte nás niekto začuje. Pozri,
ako sa to robí.“ Nahol sa nad truhlicu a vybral z nej dosku. Tá totiţ slúţila ako falošné dno.
Pod ňou sa ukrývalo to, čo toľký čas hľadali. Bolo tu veľké mnoţstvo zlatých tehál. Na vrchu
bola bronzová truhlička. Loni ju vzal do ruky a otvoril. Skoro odpadol, potom čo uvidel. Bola
plná diamantov.
„Nie som síce ţiadny klenotník,“ povedal uţasnutý Bruno, „ale to, čo máme práve teraz ad
oculos33, má hodnotu bezmála 20 miliónov dolárov.“ Ostatní sa nezmohli na slová a tieţ
uţasnuto hľadeli na tú nádheru ako zhypnotizovaní.
„A to všetko teraz patrí tebe,“ obrátil sa po chvíli Bruno na Jimmyho, „keďţe to patrilo
predtým tvojmu otcovi.“ Jimmyho potešil Brunov korektný prístup, no napriek tomu povedal:
„Nie, nepatria ani mne.“
„A komu teda ak nie tebe?“ čudoval sa Loni.
„Toto všetko musím odovzdať Bellarovi výmenou za Emu a dieťa. O štyri dni to bude
týţdeň, odkedy mi volal.“
„Si normálny?“ klepkal si Bruno po čele, „vynaloţili sme toľko námahy kvôli tomuto
všetkému a ty to iba tak necháš tomu Bellarovi? Veď som ti predsa vravel, ţe sa o neho
postarám.“
„Áno, viem, ţe si to vravel. Ale ja uţ nechcem nič riskovať. Viem, ţe ty by si to určite
dokázal, ale nemôţem. V hre je príliš veľa. Ţivoty mojich dvoch najbliţších. Keby sa
náhodou niečo posralo a oni by zomreli, nepreţil by som to.“
„Ja naozaj neviem,“ krútil hlavou Bruno.
„Počúvaj ma. Kvôli tým zasraným diamantom a tehlám uţ zomrelo príliš veľa ľudí.
Nechcem, to zašlo ešte ďalej. Dáme mu ich a bude pokoj.“
„Dobre teda. Čo uţ mám s tebou robiť. A vlastne. Čo ti vôbec do toho hovorím. Tie truhlice
a ich vnútro sú predsa tvoje. Nemám sa do toho čo starať. Naloţ s nimi podľa svojho
uváţenia. Habeat sibi34. Ale aj tak to podľa môjho názoru nie je najšťastnejšie riešenie.“ „A
určite ak mu ich dáš, nebude pokoj,“ dodal po chvíli, „kým bude ten všivák naţive, nebude
pokoj.“ A tak truhlicu vyniesli von, naloţili do dodávky a šli preč z toho miesta. Uţ sa začalo
rozvidnievať a bolo príliš podozrivé potĺkať sa tu s čakanmi v ruke.
„Ale aj tak mi nejde do hlavy,“ zamyslel sa po chvíli Jimmy, „ako to tu celé mohol otec
dostať. Veď bol zahrnutý do programu na ochranu svedkov a neustále bol pod drobnohľadom
polície, nie?“
„Tvoj otec bol záhadný človek. Málokto sa v ňom vyznal,“ povedal Bruno, „snáď iba tvoja
matka. Tieţ nechápem, ako mohol dostať sám takú ťaţkú truhlicu sem a sám vykopať takú
hlbokú jamu. Ale podľa mňa jediný určite nebol. A ešte navyše, keď polícia sledovala kaţdý
jeho krok. To sa dnes uţ nedozvieme. Hlavné je, ţe tie tehly a diamanty máme teraz v rukách
my.“
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„Máš pravdu.“
Späť do Kolumbie uţ nešli. Vydali sa dodávkou na severovýchod. Rovno do Detroitu. Cesta
bola dlhá, ale ubiehala rýchlo vďaka Brunovým historkám z jeho pôsobenia v Chicagu
tridsiatych rokov. Do Detroitu dorazili večer pred dohodnutým dňom. Ubytovali sa
v nenápadnom moteli na predmestí tohto mesta automobilov. Vţdy však bol niekto pre istotu
v dodávke pri truhlici. Človeku sa natíska myšlienka, ţe ak bol jeden z Loniho muţov takto
sám v dodávke, pokojne mohol otočiť kľúčom a ufujazdiť aj s dvadsiatimi melónmi. Ale také
niečo by ţiadnemu z Loniho ľudí nenapadlo ani vo sne a to hneď z viacerých dôvodov. Bruno
Loni mal nad svojimi ľuďmi veľkú autoritu. Nesprával sa k nim však nikdy povýšenecky
a mali sa u neho veľmi dobre. Nikto by určite nemenil istý príjem a pohodlný ţivot za ţivot
štvanca, aj keď s dvadsiatimi miliónmi za chrbtom. Všetci totiţ dobre vedeli, ţe ak niekto
urobil Brunovi Lonimu niečo veľmi zlé, ten si ho našiel všade. Bruno Loni mal kontakty snáď
aj samotnom pekle. Kto ho poznal, neveril by, čoho je ten človek schopný. A to z toho
dôvodu, ţe kto ho poznal, bol väčšinou aj jeho priateľom. K priateľom sa správal vţdy veľmi
dobre. Zahŕňal ich pozornosťou, aj keď ten človek bol najväčší chudák. Ale ak bol raz niekto
nepriateľom Bruna Loniho, mohol len preklínať deň, keď jeho otec spoznal jeho matku.
Druhý deň bol dňom výmeny. Noc to bola nepokojná najmä pre Jimmyho. Neustále myslel
na Emu a dieťa a predstavoval si ako dáva Bellaro príkaz na ich zabitie. V mysli sa mu to
odohrávalo najrôznejšími spôsobmi. Konečne však prišlo ráno. Kým ostatní sa schuti
naraňajkovali, Jimmy dal do seba ledva kávu.
„Pokoj, všetko dobre dopadne. Labor vincit omnia35,“ povzbudzoval ho Bruno. Po
raňajkách vyrazili s dodávkou na určené miesto. Bellarov sklad blízko veľkej budovy v ktorej
sa vyrábali komponenty pre autá. Bol to určite on. Veľká modrá budova, ako Bellaro vravel
a sedel aj názov ulice. Za tou veľkou modrou budovou bola veľká betónová plocha. Čierna
dodávka vošla na tú plochu a zastavila. Vyšli z nej Jimmy, Bruno a jeho šesť po zuby
ozbrojených muţov. Jimmy pozrel na hodinky. Ukazovali 09:58. Nespustil z nich oči, kým
nebolo presne desať. Vtedy sa z druhej príjazdovej cesty prirútil kvietkovaný hippisácky
volkswagen. Zastal asi päťdesiat metrov od Brunovej dodávky. Keď zastavil, otvorili sa na
ňom dvere a vyšli z neho štyria chlapi. Za nimi vyšli ďalší dvaja, uprostred ktorých kráčala
ţena, ktorá niečo drţala na rukách. Jimmy v nej spoznal Emu.
„Ktorý z vás je Bellaro?“ zakričal Jimmy.
„Jimmy!“ vykríkla od radosti Ema, keď počula jeho hlas. Keď to začul on, šiel od radosti
vyskočiť z koţe a najradšej by jej beţal naproti, ale zdrţal sa akýchkoľvek emocionálnych
prejavov, lebo dobre vedel, ţe by tým mohol všetko pokaziť.
„Buď ticho!“ zrúkol na Emu jeden z chlapov. „Ja som,“ obrátil sa na Jimmyho muţ, ktorý
bol jediný bez čiernych okuliarov a vlasy mal farby korenia a soli.
„Mám diamanty,“ zakričal Jimmy.
„Aj zlaté tehly?“ opýtal sa Bellaro.
„Aj tie,“ prikývol Jimmy a dal pokyn, aby to vytiahli z dodávky. Truhlica bola na vozíku
s malými kolieskami.
„Počúvajte!“ zakričal Bellaro, „pošlem tam jedného človeka, aby skontroloval, či sú pravé.“
Jimmy prikývol. K Brunovmu auto vykročil jeden z Bellarových muţov. Otvorili mu truhlicu.
Najskôr prezrel tehly a potom diamanty. Pritom na neho všetci neustále mierili samopalmi.
Muţ ukázal smerom k Bellarovi vztýčený palec. Bellaro prikývol. Muţ sa vrátil späť k nemu
a niečo mu šepol do ucha.
„Urobíme to takto,“ zakričal Bellaro, „rovnakou rýchlosťou pôjde ţena aj vozík aţ do
stredu. Tam dôjde k výmene. So ţenou pôjde jeden z mojich muţov a s vozíkom jeden
z vašich. Ale ţiadne podrazy, lebo všetci dobre vieme, ţe na to potom doplatíme obaja.“
„Súhlasím,“ odvetil Jimmy. Otočil sa k Brunovi a povedal mu: „Ja pôjdem z vozíkom.“
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„Ty?“ začudoval sa Bruno, „nie ty nemôţeš ísť. Je to príliš nebezpečné. Pošlem tam
jedného zo svojich muţov.“
„Musím tam ísť ja. Je tam moje dievča a dieťa. Ja som za nich zodpovedný.“
„Ako myslíš. Budeme ťa kryť.“ Jimmy chytil vozík a tlačil ho dopredu. Na druhej strane
viedol Emu s dieťaťom sám Marco Bellaro. Do stredu prišli rovnako. Bellaro pomaly
odovzdal Jimmymu Emu a ten zasa Bellarovi truhlicu. Ema sa vrhla Jimmymu do náručia
a tuho ho objala. Nie však príliš silno, pretoţe na rukách drţala ich dieťa.
„Och, ako som sa bála,“ vravela so slzami šťastia v očiach Ema, „ach Jimmy. Som taká
rada, ţe som s tebou.“
„Hej Bellaro,“ obrátil sa Jimmy na detroitského bossa, „dúfam, ţe teraz keď máš to, po čom
si tak túţil, necháš uţ na pokoji mňa aj moju rodinu. Uvaţujem, totiţ my uvaţujeme,“ povedal
a pozrel na Emu, „ţe sa vrátim do USA a mienime tu ţiť pokojným ţivotom, bez stresu, ţe
ktorýkoľvek deň môţe byť môj posledný.“ Bruno bol hrdý na Jimmyho reč. Šla z nej
vyrovnanosť a sila osobnosti, ktorou sa vďaka útrapám, ktoré v krátkom čase preţil, stal.
„Nemusíš sa obávať,“ odpovedal Bellaro na Jimmyho slová, „teraz, keď si vyhovel mojej
poţiadavke, sme vyrovnaní. Dávam ti svoje slovo, ţe uţ sa môţeš vrátiť do Ameriky a
pokojne spávať.“
„Ja by som mu veľmi neveril. Cave canem36,“ utrúsil pomedzi zuby Bruno.
„Ale ja mu verím,“ povedal Jimmy. Jedni a aj druhí na oboch stranách nastúpili do áut
a odišli kaţdý svojim smerom.
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XXX.
1969
Los Angeles, California
Obaja dobre potuţení alkoholom rýchlo vošli do bytu a zabuchli za sebou dvere. Uţ vo
dverách sa začali vášnivo bozkávať. On prudko zdvihol jej nohu a stehno pritlačil k svojmu
boku. Kĺzal rukou po jej hebkej pokoţke, aţ vošiel úplne pod sukňu. Ona sa tomu jemne
bránila, no nebola veľmi razantná. Ani nechcela byť. Dotkol sa jej šiat na ramienkach. Ona uţ
vedela čo chce urobiť a dvihla hore ruky. Keď mala svoj top dole, začala mu rozopínať
košeľu. Sako si uţ totiţ dávno odhodil. Pritom mali neustále prisaté ústa. On jej zablúdil
rukou znova do spodnej časti a nahmatal nohavičky. Chcel jej ich dať dolu, ale ona sa zasa
bránila. Teraz uţ o čosi razantnejšie.
„Poďme radšej do spálne,“ povedala prvé slová, ktoré boli vyrieknuté, ako vošli do bytu,
„nechcem to robiť na chodbe.“
„Ako myslíš,“ pokrčil plecami on, „ţiadny problém.“ A tak sa pomaly, ale skutočne veľmi
pomaly presunuli do spálne. Celý ten čas sa však od seba neoddelili ani ich ústa, ani ich telá.
Ona sa naňho zavesila a zakvačila sa oňho nohami. Takto sa zvalili na posteľ. Odhodili zo
seba, lepšie povedané strhli zo seba zvyšky šiat, ktoré na sebe mali a vrhli sa na seba. To, čo
nasledovalo by patrilo skôr do zvieracej ríše. Bolo to naozaj veľmi pudové, bez akéhokoľvek
ľudského citu. Chytil za plecia ju, ona jeho a nasledovali prudké výpady z jeho strany. Ona
tieto výpady prijímala s najväčšou rozkošou a ešte tuhšie si ho k sebe pritisla. Keď na chvíľu
prestal, ona naňho iba vyčítavo pozrela. Akoby nemala dosť. A tak pokračoval. Potom mu
povedala, ţe teraz sa otočí. Ochotne súhlasil. V podobnom duchu to pokračovalo aţ do
neskorej noci. Ani si to neuvedomili a obaja tvrdo zaspali.
Keď sa na druhý deň Robert zobudil, strašne ho bolela hlava. Hučalo mu v nej, akoby práve
teraz stál pri Niagarských vodopádoch. Pozrel sa vedľa seba. Leţala tam vedľa neho nejaká
ţena. Ako sa k nemu mohla dostať, s údivom rozmýšľal. Snaţil sa rozpomenúť na včerajšok,
ale nič ho nenapadalo. Čím viac premýšľal, tým viac ho bolela hlava. Mal totálne okno.
Snaţil sa spomenúť si aspoň na to, či včera bral aj drogy. Nie, drogy určite nebral. Aspoň v to
dúfal. Pozrel ešte raz na tú ţenu. Do riti, povedal si v duchu. Zasa sa vyspal s niekým, koho
nevie ani meno. Uţ by s tým mal konečne niečo robiť. O dva roky oslávi päťdesiatku a on sa
správa ako dvadsaťročný. Ale za to výkonnosť má dobrú. Nejedna si ho uţ pochvaľovala, ţe
v posteli je lepší ako o dvadsať rokov mladší od neho. Ale aj tak by sa uţ mal konečne usadiť
a ţiť ţivotom ako kaţdý iný. Raz bol ţenatý, ale vydrţalo mu to iba dva roky. Ušla mu so
smetiarom. Toto nikdy nemohol pochopiť. On mal všetko, mal peniaze, začínal byť známy,
mohol jej dať všetko po čom by zatúţila a ona si odíde s muţom, ktorý pracuje s vecami,
ktoré on vyhadzuje do koša. Ale musel si priznať, ţe aj on mal určitý podiel na ich rozchode.
Moţno sa jej málo venoval, moţno ju málo počúval. Ktovie. Teraz je uţ neskoro sa nad tým
vôbec zamýšľať. Ale aj tak mu to nemala urobiť. Do smrti jej to nezabudne.
Začala sa prebúdzať. Vystrela najprv pravú a potom aj ľavú ruku. Pomaly sa jej rozlepili
viečka. Pozrela najskôr na plafón. Potom napravo a napokon naľavo, kde leţal Robert. Ich
pohľady sa nechápavo stretli. Obaja mysleli na to isté.
„Kde som to?“ prerušila ona po chvíli hradbu mlčania.
„U mňa v byte,“ odpovedal Robert rovnako úsečne ako sa ona opýtala.
„Ako sa voláš?“ pokračoval pre oboch trápny rozhovor.
„Robert. A ty?“
„Michelle.“
„Včera sme to asi trochu prehnali, čo?“ snaţil sa navodiť trochu priateľskejšiu atmosféru
Robert a mierne sa pousmial. Obaja však vedeli, ţe tento úsmev je silený.

158

„Ehm. Asi hej.“ Zasa dlhá chvíľa ticha, po ktorej iba nasledovalo: „Asi uţ pôjdem. Rada
som ťa spoznala. Maj sa.“ Ovinula sa plachtou, vstala a začala zbierať časti svojho oblečenia
po celom byte. Keď ich všetky mala, opýtala sa: „Môţem pouţiť tvoju kúpeľňu?“
„Samozrejme,“ prikývol on. Keď odtiaľ uţ oblečená vyšla, letmo mu kývla na pozdrav a uţ
jej nebolo.
„Kurva,“ zahrešil tentoraz uţ nahlas Robert a buchol od zlosti rukou o stenu. „Všetky moje
vzťahy musia končiť takto,“ vravel si sám pre seba. Vstal aj on z postele a šiel sa osprchovať.
Obliekol sa a spravil si jednoduché raňajky. Rýchlo to do seba hodil a pozrel na hodinky.
„Do frasa. Zasa budem meškať.“ Šiel si po kufrík a rýchlo doň naukladal potrebné
písomnosti. Prehodil si cez plece sako, obul sa a uţ bol von. Nasadol do auta a otočil kľúčom.
Dalo by sa povedať, ţe Robert robil dve rôzne práce. Bol ţalobcom na súde a zároveň raz za
čas napísal nejaký ten článok do novín. Niekto by si povedal, ţe takéto dve profesie vôbec
nejdú do kopy, ale u neho sa výborne dopĺňali. Robert bol totiţ investigatívnym typom
novinára. Pozorne sledoval spoločenskú situáciu a vo svojich člákoch rozoberal jej konkrétne
pálčivé problémy. Nevyhýbal sa ani témam, pri ktorých mu mohlo ísť aj o krk.
Robert Canizzo mal veľmi rušný a zaujímavý ţivot. Narodil sa slobodnej mamičke a nikdy
sa nedozvedel, kto bol jeho biologický otec. Keď bol malý, matka mu o ňom nikdy
nehovorila. Moţno by mu to aj neskôr povedala, ale zomrela krátko potom, ako Robert
dovŕšil osemnásty rok, na tuberkulózu. A tak sa Robert nikdy nedozvedel, ţe jeho otcom bol
boss chicagskej mafie, Joseph Canizzo, rodený Sicílčan. Robertova mama po Josephovej
smrti odišla z Chicaga a Robert sa narodil ako pohrobok. O pár rokov sa vydala za o päť
rokov staršieho plukovníka. Deti s ním však uţ nemala. Robert so svojim otčimom
nevychádzal veľmi dobre. Preto, keď jeho mama zomrela, nemal dôvod ţiť ďalej s takýmto
človekom v jednej domácnosti. Odišiel do Los Angeles. Ţivil sa tam rôznymi podradnými
robotami, no na ţivobytie mu to úplne stačilo. Dokonca si zarobil toľko, ţe začal študovať
právo. Nemohol ho však dokončiť, lebo aj USA sa po Pearl Harboure ocitli vo vojne. A tak aj
jeho zakrátko nato povolali do armády. Dlho sa v nej však neohrial, lebo uţ v bitke pri Port
Moresby bol ranený a vrátil sa späť do Ameriky. Napísal pár článkov do novín (vcelku
náhodne) o vojnovej situácii, o správaní Japoncov a o správaní Američanov. Články zoţali
okamţitý úspech, hlavne kvôli nestrannosti autora. Opäť bol poslaný na front, tentoraz ako
vojnový korešpondent. Nebolo to také nebezpečné ako predtým, keď bol radovým vojakom
a dokonca mu za to aj zaplatili. Po vojne mal preto dostatok peňazí, aby si mohol dokončiť
načaté štúdium práva. Stal sa ţalobcom. V roku 1947 sa prvý a posledný raz oţenil, no ako uţ
bolo spomínané, nemalo to dlhé trvanie. Zato v pracovnom ţivote sa mu začalo dariť oveľa
viac. Pracoval ako ţalobca a ako novinár súčasne a začal zarábať čoraz viac peňazí. Bol veľmi
nadaný rečník, čo bolo veľmi dobré pre prácu na súde a tak začal byť čoskoro známy
a vyhľadávaný. Vyhrával väčšinu jemu zverených procesov. Aj to mu zaručilo pomerne
rýchly kariérny postup. Po skrachovanom manţelstve začal viesť bohémsky ţivot a striedať
partnerky ako na beţiacom páse. Často to bolo na jednu noc, čoho je príkladom aj jeho
posledná príhoda. Bol pozývaný na mnoţstvo večierkov a párty od známych a bohatých ľudí.
Aj tu sa ukazoval ako vynikajúci spoločník, ktorý nevtieravo vţdy s nadhľadom zabával
všetkých naokolo. Preto bol obľúbený aj v spoločnosti.
Pri tom všetkom však nikdy nezabúdal na spravodlivosť. Toto mal v sebe zakorenené uţ od
detstva, keď videl, ako sa jeho otčim správa k jeho matke. Bol jednoznačne príţivníkom,
všemoţne ju vyuţíval a občas ju aj zbil. Najčastejšie ju však deptal svojimi rečami, ktorými
dával najavo, ţe on je pánom sveta. Podľa Roberta bolo práve to príčinou, ţe ochorela
a neskôr aj zomrela. Preto si uţ ako malý predsavzal, ţe vţdy bude za kaţdú cenu bojovať
proti akejkoľvek neprávosti a preto sa aj prihlásil na právo. Chcel prispieť aspoň svojou
troškou a urobiť svet lepším. A tak na spravodlivosť nezabúdal či uţ na súde, alebo v redakcii
novín.
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Z času načas zaţíval aj dobrodruţstvo a poriadny adrenalín, keď si zopakoval prácu
vojnového korešpondenta v Kórei, alebo neskôr vo Vietname, z ktorého sa len prednedávnom
vrátil. Boli situácie, keď mu nebolo všetko jedno a šlo aj o ţivot. Pri jednom nálete v Kórei
bol dokonca zranený a takmer prišiel o ruku. O pravú ruku. Všetko však našťastie dobre
dopadlo a tak mohol naďalej písať. Svoje záţitky z vojen spracoval v dvoch veľmi úspešných
knihách, z ktorých jedna vyšla len nedávno. Takţe bol aj spisovateľom.
Zdalo sa, ţe má všetko – dobrú prácu, slávu, peniaze, pevné zdravie. Chýbala mu iba jedna
veľmi dôleţitá vec. Láska. Krátkodobé milostné avantúry, ktoré preţíval, rozhodne láskou
nazývať nemohol. Často sa zaplietol s vydatými, čo mu prinášalo nemalé problémy. On však
akoby také práve vyhľadával, akoby mu to prinášalo väčšie vzrušenie. Častokrát liezol iba
v trenírkach so všetkými vecami v ruke cez okno svojej milej, keď počul, ţe manţel sa vracia
domov. Zatiaľ sa mu to vţdy podarilo a tak uţ keď sedel oblečený v aute, vţdy bol hrdý sám
na seba aký je dobrý a ţe väčšieho zvodcu na svete snáď ani nieto.
Na druhej strane pri povolaniach, ktoré vykonával mal tieţ veľa nepriateľov. Či uţ to boli
ľudia, ktorých dostal za mreţe, alebo tí, o ktorých nemorálnom správaní písal. Niekoľko
takýchto článkov preto z bezpečnostných dôvodov stiahol, no ani to nepomohlo. Viackrát sa
mu vyhráţali fyzickou likvidáciou a kvôli tomu začal trpieť depresiami. Niekoľkokrát mu
pridelili policajnú ochranu, no on mal aj tak strach o svoj ţivot. Paradoxne to vyústilo do
situácie, ţe začal pomýšľať na samovraţdu. Raz mal dokonca uţ všetko pripravené, aby
mohol ukončiť svoj ţivot. Kúpil si prášky na spanie. Pištoľ vlastnil uţ dávnejšie na svoju
ochranu. Plánoval to urobiť tak, ţe pohltá mnoţstvo práškov a strelí si do hlavy a to preto, ţe
počul o samovrahoch, ktorí sú pri svojom samovraţednom pokuse takí nešikovní, ţe aj keď si
strelia do hlavy, preţijú to. On ţiadnu chybu urobiť nechcel. Prášky budú teda istiť zastrelenie
a zastrelenie bude istiť prášky. Dokonalá samovraţda. Vzal teda zbraň, otvoril krabičku
s práškami a polovicu toho si vsypal do pohára s vodou. Povedal si, ţe to by malo stačiť.
Chvíľu váhal, rozmýšľal či je to správne rozhodnutie, no bol to len krátky okamih a prevrátil
pohár rýchlo do seba. Chcel to mať čo najskôr za sebou. Potom rýchlo vzal do ruky pištoľ
a priloţil ju k hlave. Snaţil sa na nič nemyslieť, aby si to náhodou nerozmyslel a pritlačil prst
na spúšť. Nemohol ju však stlačiť. Nie, nebolo to tým, ţe by po poţití toľkých práškov stratil
silu. Náhle si v jednom momente, v stotine sekundy uvedomil, ţe to nemôţe urobiť. Bol na
99% rozhodnutý, ţe to urobí a na 1% ţe nie a to 1% preváţilo. Zrazu sa zľakol smrti
a uvedomil si, ţe má v sebe polovicu balenia práškov na spanie. Pochytila ho panika. Rýchlo
beţal do svojho auta a ponáhľal sa do nemocnice, kým nezačnú prášky pôsobiť. Práve keď
vystúpil na parkovisku nemocnice, pocítil únavu, pred očami sa mu zahmlilo a kolená sa
začali podlamovať. Ešte stihol zavrieť za sebou zavrieť dvere na aute a prejsť pár krokov.
Potom uţ nevedel, čo sa s ním deje. Keď ku sebe opäť prišiel, leţal v nemocničnej izbe. Hneď
ako otvoril oči, pocítil v nich silné štípanie. Cítil sa, akoby ho prešiel parný valec. No najviac
zo všetkého ho bolel ţalúdok. Akoby v ňom mal klince. Sestrička ktorá videla, ţe sa prebral,
zavola k nemu doktora. Ten povedal, ţe môţe ďakovať Bohu, ţe ţije, lebo o vlások unikol
smrti. O 1-2 gramy viac a je po ňom. A Robert naozaj ďakoval Bohu. Odvtedy na samovraţdu
ani nepomyslel. Začal navštevovať psychológa a spoznal, aký je ţivot krásny. Vedel sa tešiť
z kaţdej maličkosti. Bol naozaj rád, ţe je ešte medzi ţivými. Keď sa zotavil fyzicky aj
psychicky, vrátil sa späť k svojej práci. Dal doslovne za pravdu heslu: Čo ťa nezabije, to ťa
posilní.
Na súd prišiel dnes Robert na poslednú chvíľu. Pojednávanie sa malo začal o minútu. Bol to
veľmi zaujímavý proces. A vlastne ktorý súdny proces nie je zaujímavý? Kaţdý niečím iným,
svojským. Tentoraz bol obţalovaný istý muţ z toho, ţe znásilnil štyri malé dievčatá.
Najstaršie malo trinásť a najmladšie iba sedem rokov. Byť ţalobcom tohto človeka bolo pre
Roberta úplná malina, lebo mal k dispozícii veľké mnoţstvo usvedčujúcich dôkazov. Navyše
ten pedofil mal slabého obhajcu. Finančne nebol na tom veľmi dobre a tak mu bol pridelený
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štátny obhajca, ktorí nebývajú väčšinou veľmi dobrí. Robert predniesol rutinérsky, ako inak,
brilantnú reč a dnes si prišiel iba vypočuť rozsudok. Pozeral na obţalovaného. Bol to útly
tridsiatnik hnedých vlasov s vpadnutými očami. Hľadel bezducho do zeme. Pokoţku mal
sivú, sinavú, vyzeral byť chorý. Ale bolo to určite zapríčinené jeho duševným stavom. Keď
sudca vyriekol rozsudok, muţ sa ani nepohol. Akoby to nepočul. Alebo bol uţ dopredu
zmierený s tým, čo ho čaká a uţ to prijal ľahostajne. Neodpovedal ani na sudcovu otázku, či
ľutuje spáchaný čin. Pohol sa aţ na príkaz, aby opustil súdnej sieň, pričom stále hľadel do
zeme.
Rozsudok znel 35 rokov nepodmienečne v tretej nápravno-výchovnej skupine. Pedofilovi
dokázali napokon znásilnenie troch dievčatiek. Robert bol samozrejme s rozsudkom
spokojný. Veď iné ani nečakal. Bol dokonca milo prekvapený, lebo čakal od 20 do 25 rokov.
Po vynesení rozsudku ešte skočil do redakcie po nejaké veci. Pár jeho kolegov sa práve
chystalo na obed a tak vzali aj jeho. Robert od rána nič nejedol a tak bol poriadne hladný.
„A kde ideme?“ opýtal sa ostatných.
„Dnes asi pôjdeme do tej reštiky hneď za rohom,“ odpovedal Eddie Peschisolido, „vieš, tá
čo je pri nej ten obchod s domácimi potrebami.“
„K Maggie uţ nechodíte?“
„Včera to tam zavreli. A nemám potuchy prečo. Bol to fakt dobrý podnik,“ pokrčil plecami
Ed. Bol to vysoký, tučný a večne zarastený chlap. Ešte nikto ho nikdy nevidel oholeného. Bol
asi rovnako starý ako Robert, no v jednej veci sa od seba zásadne odlišovali. Kým Robert bol
vychýrený don Juan, Eddie mal na ţeny vyslovene smolu. Nevedel si to vysvetliť, ale nikdy
na neho neleteli. Preto tento svoj nedostatok často kompenzoval návštevami vykričaných
domov. Zanechalo to však na Edovi následky v podobe nákazy. Síce sa vyliečil, ale aj tak bol
nepoučiteľný a pokračoval v tom ďalej. Vyštudoval herectvo a prvé roky po skončení školy si
aj robil ilúzie, ţe prerazí vo svete filmu, ale potom rýchlo dopadol na podlahu tvrdej reality
a skončil ako novinár v miestnom plátku, kde písal články o kultúre. Trvalo mu veľmi dlho,
kým sa dostal aţ sem, do novín, ktoré čítala celá Kalifornia.
Druhý Robertov kolega sa volal Danny Amigo. Zvláštne meno pre potomka írskych
prisťahovalcov. V mladosti mu to pripadalo zvláštne a aj sa pustil do pátrania v rodokmeni,
no po akýchkoľvek Španieloch, Portugalcoch, či iných latino národoch ani zmienka. Toto
pátranie ho aj priviedlo k práci novinára. Jeho doménou boli témy súvisiace s národmi
a národnosťami ako aj problémy extrémizmu v spoločnosti. Pre toto mu išlo viac krát o krk,
pretoţe sa nebál uvádzať konkrétne mená. S ním mal Robert najlepší vzťah. Nieţeby
s ostatnými nebol kamarát, veď vari ani nebolo človeka s ktorým by si Robert nerozumel,
alebo nemal čo povedať, ale s Dannym si rozumel najviac. Veď práve Danny bol prvý človek,
ktorého Robert stretol v L.A., keď v osemnástich prišiel do mesta anjelov.
Tretím do partie bol Robertov priamy nadriadený, Josh Matovic. Bol to vysoký, okuliarnatý,
hĺbavý človek. Čisto intelektuálny typ. Keby ho človek videl, rozhodne by na neho nepovedal,
aká zábava s ním môţe byť. Aj vtedy, keď nemal nikto náladu a vo dverách sa zjavil Josh,
kaţdý vedel, ţe svojimi trefnými poznámkami všetkých preberie k ţivotu. Josh bol
mimoriadne vzdelaný človek a to si na ňom Robert veľmi váţil. Mal tri vysoké školy. Nikdy
sa tým však nechválil, ani nedával na sebe poznať akúkoľvek nadradenosť, aj keď bol ich šéf.
Chcel, aby bol jedným z nich, aby ho mali radi a to sa mu dokonale podarilo. V poslednom
čase veľmi nepísal, mal na starosti najmä technické záleţitosti, ale v minulosti písal odborné
veľmi fundované články.
„Nie je to tu zlé,“ poznamenal Josh, keď vošli do reštaurácie.
„A majú tu aj peknú obsluhu,“ povedal Eddie hľadiac na krajšiu polovičku ľudstva, ktorá sa
práve skláňala pri stole tak, ţe bol na to nádherný pohľad.
„To teda hej,“ povedal aj Danny a všetci si sadli.
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„Budete si priať?“ opýtala sa čašníčka, keď prišla k ich stolu. Robert sa uţ uţ chystal
povedať niečo perverzné, ale zdrţal sa a povedal len: „Aká je špecialita tohto podniku?“
„Sviečková na smotane s parmezánom a vypráţanými artičokmi,“ bleskovo odpovedala
čašníčka.
„Hm,“ zamyslel sa Eddie, „znie to zaujímavo. O takom niečom som ešte v ţivote nepočul.“
„Sú k tomu aj zemiaky?“ opýtal sa Josh.
„Samozrejme. Vypráţané,“ prikývla čašníčka nespúšťajúc z tváre odzbrojujúci úsmev. Taký
odzbrojujúci, ţe krátko predtým odzbrojil Roberta, aby povedal niečo nevhodné.
„Tak si to teda dáme všetci,“ riekol Danny a pozrel na prísediacich. Prikývli.
„Čo bude panstvo piť?“
„Dáme si zázvorové pivo,“ odpovedal Eddie, „tieţ všetci.“ Keď odišla, Danny potichu
šepol: „Fakt dobrá kosť.“
„Vyzerá na sedemnásť,“ tipoval Eddie.
„Nie, nie,“ krútil hlavou Josh, „minimálne devätnásť.“
„To je jedno. Hlavné je, ţe sem budeme odteraz chodiť stále,“ povedal Robert a všetci sa
hlasno rozosmiali. Tak hlasno, aţ sa začali otáčať ostatní hostia. Vtedy sa utíšili.
„Tak ako dnes na súde?“ opýtal sa Danny Roberta po chvíli.
„Ále, celkom to ušlo. Dnes som si bol vypočuť len rozsudok.“
„Koho si ţaloval tentoraz?“ bol zvedavý Eddie.
„Jedného pedofila. Dokázali mu znásilnenie troch dievčatiek. Ale mal biedneho obhajcu,
takţe som sa ani veľmi nezapotil.“
„A koľko dostal?“ spýtal sa Josh, „nie, nechaj ma hádať. Za také niečo môţe byť takých...
štyridsať rokov?“
„Nie, to uţ preháňaš. Dostal 35.“
„Ale nebol som ďaleko.“ Čo nevidieť boli uţ na stole taniere tej najlepšej sviečkovej. Všetci
sa s chuťou pustili do jedla. Bolo také vynikajúce, ţe nikto počas jedenia nepovedal ani slovo.
Robert dal do úst posledné sústo a protipohybom pozrel na hodinky.
„Fú, to uţ je toľko hodín. Je mi to fakt ľúto, ale budem vás uţ musieť opustiť.“
„Tak skoro?“ čudoval sa Eddie, „veď sme ešte nemali dezert.“
„Dajte si bezo mňa, chlapci. Mám skutočne veľa práce a ako vţdy málo času. Nehnevajte
sa, ale musím ísť.“
„Tak sa maj,“ povedali zborovo Robertovi kamaráti a Robert vyšiel von. Bol hrozný
workoholik. Pracoval od rána do večera. Mal neskutočne veľa aktivít a popritom stíhal aj
športovať. Najradšej hrával tenis.
Práve teraz pracoval na článku o nelegálnom vývoze automobilových dielcov z východu
krajiny, najmä z Detroitu, na západ. Tieto dielce boli vyrábané načierno a spoločnostiam tak
vznikali miliónové straty. Mal uţ aj konkrétne mená, čo bývalo veľmi nebezpečné. Uţ veľa
novinárov, ktorí odhaľovali zločiny podsvetia, doplatilo na svoj zmysel pre spravodlivosť
ţivotom. Jedným z hlavných aktérov tohto obchodu medzi východom a západom bol aj istý
Marco Bellaro.
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XXXI.
Bruno Loni sa vybral kúpiť do mesta niečo pekné svojej milovanej. Preto mal dnes
neobvykle dobrú náladu, hoci v poslednom čase bol aj tak veľmi šťastný. Srdce mu išlo
vyskočiť od toľkého šťastia, čo ho postretlo. Pred nejakým časom by mu ani vo sne
nenapadlo, ţe sa ešte niekedy v ţivote môţe cítiť tak dobre. Sám by nikdy nepovedal, ţe je
ešte schopný ľúbiť, nieto ešte sa aj ţeniť, k čomu malo uţ o necelý mesiac dôjsť. Po smrti
svojej milovanej ţeny, ktorú nadovšetko ľúbil, si povedal, ţe sa uţ nikdy neoţení. Ale aby sa
uviedlo všetko na pravú mieru, poďme pekne po poriadku.
Pred troma rokmi, potom ako Jimmy Stewart výmenou za diamanty získal späť svoju Emu
a dieťa, tak ako to vyhlásil aj pred Bellarom, vrátil sa späť do Ameriky. Krátko na to sa vzali
a kúpili si útulný bytík v San Franciscu, ako Jimmy Eme uţ dlho sľuboval. Rovnako ako
Jimmy sa vrátili späť do USA z Kolumbie aj jeho rodina – Paula, Alice a mama Susan. Paula
predala dom v L.A. v ktorom bývala predtým a s Alice sa presťahovali k Susan. Toto všetko
sa dalo očakávať. Svojim rozhodnutím však najviac šokoval a prekvapil všetkých Bruno Loni.
Oznámil, ţe sa mieni presťahovať z Kolumbie do Ameriky. To bolo ešte nič oproti tomu, čo
nasledovalo potom. Bruno povedal, ţe vraj končí s obchodovaním s drogami. Keď sa ho
Jimmy pýtal, čo ho viedlo k takémuto rozhodnutiu, Bruno mu uviedol niekoľko prozaických
dôvodov.
Podľa neho je to v dnešnej dobe uţ veľmi nebezpečné. Nedá sa to porovnať s tridsiatymi
rokmi, keď bol obchod s drogami ešte v plienkach a nikto to dostatočne nesledoval. V tom
období bol pod drobnohľadom najmä alkohol a keďţe drogy ešte neboli natoľko rozšírené, ani
sa toľko nekontrolovali. V dnešnej dobe je to nebezpečné hlavne z dvoch hľadísk. Musí sa
bojovať na dvoch frontoch. Na jednej strane je to čoraz silnejšia a krvilačnejšia konkurencia.
Tá sa nezastaví pred ničím. Kaţdý si chce zabezpečiť čo najlepšie miesto pod Slnkom
a nehľadí pritom na ostatných. Ale takto tu uţ v tomto obchode chodí. Na druhej strane je to
polícia. Aţ donedávna sa ju podarilo úspešne korumpovať. Nová kolumbijská vláda však
vyhlásila tvrdý boj proti narkomafii a aj boj proti jednotlivcom polície, ktorí s ňou
spolupracujú. Veľa skorumpovaných policajtov tak stratilo miesto, pričom mohli byť radi, ţe
sa nedostali za mreţe. V tomto však vláda urobila chybu, lebo títo ľudia, ktorí sa ocitli na
podlahe a nevedeli robiť nič iné, sa potom ľahko pridávali k mafii. Mnoho policajtov, ktorí
takto stratili miesto, mal Bruno Loni na svojej výplatnej páske. Medzi nimi aj jeden
vysokopostavený policajt, ktorý povedal Brunovi o Segundovi Pereovi a o ktorom tu uţ bola
reč.
A tak sa Bruno rozhodol riešiť situáciu, ktorá vznikla, odchodom do Ameriky. Dlhší čas to
zvaţoval, no definitívne sa rozhodol aţ po jednej udalosti. Poslednou kvapkou bola domová
prehliadka, ktorú musel podstúpiť. Samozrejme, ţe nič nenašli, Bruno by predsa neskrýval
drogy v dome, ani by v dome nemal ţiadne dokumenty s nimi súvisiace. Skôr išlo od polície
o demonštráciu sily, ktorú si môţe dovoliť k človeku ako je Bruno Loni. Takú potupu uţ
Bruno nemohol viac znášať. Navyše sa proti nemu začali zhromaţďovať dôkazy. Skôr by také
niečo riešil likvidáciou nepohodlných osôb. Teraz to však nešlo. Tých nepohodlných osôb uţ
bolo príliš veľa a skôr by si tým uškodil, akoby niečo vyriešil. Urýchlilo by to iba jeho koniec.
Boli dva dni po tej domovej prehliadke, keď Bruno zašiel za Xavierom Duaresom, ktorý bol
práve vo vínnej pivnici. Bol rovnakým fanatikom do vína ako Bruno.
„Toho roku sa aj u nás v Kolumbii urodilo dobré víno,“ utrúsil Bruno, aby nejako nadviazal
rozhovor.
„Áno,“ prikývol Xavier, „bol to dobrý rok. Najmä červené je tohto roku výnimočné.“
Načiahol sa do police a jedno vzal: „Dáme si za kalíštek?“
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„Veľmi rád, Xavier,“ povedal Bruno, ale čelo sa mu zvraštilo. Bolo na ňom vidno, ţe chce
povedať niečo váţne a zároveň nepríjemné. „Ale neprišiel som za tebou iba kvôli vínu.“
„O čo ide?“
„Uţ som ti hovoril, ţe uvaţujem o tom, ţe by som odišiel do USA. Natrvalo. Dlho som
premýšľal, či je to naozaj správne rozhodnutie, no po tej domovej prehliadke som sa pevne
rozhodol.“
„Teda, ţe odídeš.“
„Áno, ţe odídem. Prišiel som sa ťa opýtať, či ideš so mnou. Nechcem ťa do ničoho tlačiť.
Ak chceš ostať, je to iba tvoje slobodné rozhodnutie. Ak ostaneš, nebudem mať na teba ťaţké
srdce. Ale priznám sa, ţe by som bol radšej, keby si šiel so mnou. Takého spolupracovníka
a najmä priateľa tam u Amíkov uţ len ťaţko nájdem.“ Xavier, bol prekvapený, nevedel čo
povedať. Ale na druhej strane očakával, ţe za ním príde Bruno s niečím takým.
„Ďakujem ti za tvoje slová,“ ozval sa po chvíli, „veľmi si to váţim. V tejto chvíli však
neviem, čo robiť. Či mám ostať tu, alebo ísť s tebou. Musím si to rozmyslieť.“
„V poriadku. Rozmysli si to. Ale zajtra mi povedz, ako si sa rozhodol, lebo by som chcel čo
najskôr odísť.“
„Dobre, zajtra ti poviem.“ Na druhý deň si vypočul Bruno Loni od Duaresa jeho
rozhodnutie, s ktorým viac-menej rátal. Ostáva v Kolumbii. Xavier preţil v Kolumbii celý
ţivot a takisto uţ mal svoje roky, hoci bol od Bruna mladší. A tieţ viac lipol na hmotných
statkoch ako Bruno.
A tak Bruno Loni ešte v ten večer odletel do USA. Usadil sa v San Franciscu, blízko
Jimmyho a jeho rodiny. Samozrejme, ţe svoje bohatstvo nenechal v Kolumbii. Avšak
v Amerike sa začal venovať iba obchodom, ktoré boli úplne legálne. Kúpil menšinové
a v niektorých bankách dokonca väčšinové podiely. Išlo najmä o podniky, ktoré na tom neboli
práve najlepšie a čakali na akcionára ako Loni, ktorý ich postaví na nohy. Taktieţ kúpil akcie
v niektorých ďalších firmách. Absolútne prestal s čímkoľvek nelegálnym. Po rokoch konečne
zakúsil, aký je to pokojný spánok. Kúpil si malý útulný domček na predmestí a usiloval sa iba
o jedno. Doţiť jeseň svojho ţivota v pokoji. Preţil búrlivý ţivot a tak to bolo to jediné, po
čom túţil. Často sa stretával s Jimmym a jeho rodinou. Najmä s Jimmym si veľmi dobre
rozumel. Bol pre neho ako syn, ktorého nikdy nemal a Jimmy videl zasa v Brunovi otca,
ktorého stratil. Jednu vec však Bruno nemohol očakávať a to ţe sa do jeho ţivota opäť
vkradne láska.
Jedného dňa bol Bruno pred domom a polieval trávnik. Vedľa susedného domu zastavila
dodávka a za ňou modrý ford. Z fordky vyšla akási ţena. Mohla mať tak medzi 35 a 40.
Bruno jej však príliš nevenoval pozornosť. Zaujalo ho iba vykladanie škatúľ z dodávky a ich
prenášanie do domu. Bruno si domyslel, ţe tá ţena sa do toho domu sťahuje. Iba
prednedávnom sa z neho odsťahovala rodinka s dvoma malými deťmi a tak bolo iba otázkou
času, keď bude znova obývaný. Táto štvrť bola veľmi pokojná a preto aj veľmi vyhľadávaná.
Dodávka odišla a ţena vošla do domu. Aj Bruno vošiel do svojho domu. Bol by úplne
zabudol, ţe má novú susedu, keby na seba po troch dňoch nenarazili. Bruno sedel v kresle
vzadu na záhrade a jeho nová suseda robila tieţ niečo na záhrade. Aţ teraz si všimol, ţe je
celkom pohľadná a vyzerá byť milá osôbka a tak sa jej ako prvý prihovoril:
„Vy ste u nás nová však? Všimol som si, ţe iba nedávno ste sa prisťahovali. Ako sa vám
u nás páči?“
„V San Franciscu je pekne,“ usmiala sa ţena a Bruno cítil, ţe ľady sa začali lámať,
„myslím, ţe nebudem preháňať ak poviem, ţe San Francisco je nakrajšie mesto na svete.“
„A kde ste bývali predtým ak sa smiem spýtať?“
„Predtým som ţila v Montane. V San Franciscu som však vyrástla a tak som sa sem
rozhodla vrátiť.“
„Ale aj Montana je krásna. Tie hory, príroda. Raz som tam bol. Je to tam naozaj nádherné.“
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„To áno. Ale osud to zariadil tak, ţe som opäť tu, v mojom rodisku.“ Na chvíľu sa obaja
odmlčali.
„Á, som ja ale trkvas,“ chytil sa za hlavu Bruno, „ani som sa nepredstavil. Bruno Loni.“
Nahol sa cez plot, ktorý nebol vyšší od neho a podal jej ruku.
„Marion Detressová,“ odvetila ona.
„Ja tieţ nebývam tu v meste dlho. Prišiel som tu v pokoji doţiť svoj ţivot. Zaţil som toho aţ
aţ a teraz chcem len pokoj.“
„Ale, no. Veď nevyzeráte aţ taký starý. Ja by som vám hádala takých 55-56.“
„To si zo mňa strieľate?“
„Nie, prečo? Vari ste starší?“
„Keby som bol narodený o rok skôr, letopočet môjho narodenia by sa začínal tisícosemsto.“
„Takţe ste narodený v roku 1900? To by som na vás určite nepovedala.“
„Ale dosť uţ o mne a mojom veku. Povedzte mi niečo o vás.“
„O mne? Čo by ste uţ len chceli vedieť o mne. Som iba priemerná americká ţena.“ Takto sa
spolu bavili ešte veľmi dlho a ani si neuvedomili a bola noc. Na druhý deň v rozhovore
pokračovali. A tak sa rozprávali čoraz častejšie, pričom vysvitlo, ţe si veľmi rozumejú a majú
si o čom povedať, aj napriek vekovému rozdielu. Marion mala 34 a mohla by byť Brunovou
dcérou, či dokonca vnučkou keby sme chceli zachádzať do extrému. Spájali ich aj ţivotné
osudy. Obom zomreli ich blízki. Brunovi, ako je známe, zomrela ţena a Marion umrel pred
piatimi rokmi muţ. Ani Bruno, ani Marion nemali deti. Obaja ţili samy. A tak postupom času
neostalo iba pri rozhovoroch. Začali jeden k druhému chodiť na čaj a na kus reči. Bolo to pre
oboch lepšie, akoby iba tak sedeli doma. Marion totiţ tieţ nepracovala. Bola na invalidnom
dôchodku. Mala nejaké problémy s očami. V ich osamelosti sa za krátky čas veľmi zblíţili
a zaľúbili sa do seba. Bruno jej však nikdy nepovedal, ako ţil predtým, kým prišiel do Frisca
a ani to, aký obrovský majetok má. Keby tak vedela, ţe aj v poisťovni, ktorá jej vypláca
invalidný dôchodok, má svoj podiel. Chcel, aby ho ľúbila takého aký je, takého ako ho
spoznala. Nechcel na tom nič meniť. O svojej minulosti sa jej bál hovoriť, lebo mal strach,
ţeby ju mohol stratiť.
Asi po mesiaci odkedy sa s Marion spoznali, prišiel Bruna navštíviť Jimmy. Bruno mu ju
predstavil ako svoju priateľku a ešte ako svetlo svojich dní. Jimmy bol rád, ţe si Bruno
niekoho našiel a nesedí iba celé dni sám doma. A Marion sa mu ešte k tomu aj celkom
pozdávala. Hodili sa k sebe. Mladé ţeny bývajú väčšinou s prachatými dedkami, ale Jimmy
vedel, ţe Bruno jej nepovedal o svojej finančnej situácii. A tak si bol istý, ţe Bruna Marion
naozaj ľúbi. Čoskoro spoznala celú Jimmyho rodinu. Často s Brunom chodil k nim a oni zasa
k Brunovi. Marion dobre vychádzala so všetkými členmi rodiny a aj oni si ju celkom obľúbili.
Odkedy Bruno stretol Marion, bol ako vymenený. Bol to úplne iný človek. Nikto by
nepovedal, akým ţivotom ešte pred krátkym časom ţil. Onedlho sa presťahovala k Brunovi
a tak dom do ktorého iba nedávno prišla, ostal opäť prázdny. Nepoznali sa ani pol roka a uţ
začali plánovať svatbu. Tým sa Bruno chystal porušiť sľub, ktorý dal nad hrobom svojej prvej
ţeny.
A tak sa dnes v toto svieţe jarné ráno vybral kúpiť pre svoju nastávajúcu snubný prsteň.
Večer jej povedal, ţe spolu dnes pôjdu do jej obľúbenej reštaurácie. Tam ju chcel pôţiadať
o ruku. Ona čosi tušila, ale nič mu nepovedala. Keď ráno vstal, tíško vykĺzol z postele,
obliekol sa a nebadane vyšiel z domu. Ani nič nejedol. Povedal si, ţe si čosi kúpi v meste.
Rozhodol sa, ţe dnes nepôjde autom. Chcel sa trochu v meste poprechádzať a tak šiel
autobusom. Zastávka bola od jeho domu asi tristo metrov. Autobus nebol plný. Bruno si sadol
hneď za vodiča. Asi po pätnástich minútach jazdy vystúpil v centre pri West Field San
Francisco Center. Najskôr si šiel kúpiť párok roţku v stánku na rohu ulice. Potom to spláchol
pivom, ktoré si ako poriadny Američan zabalil do papierového sáčku. Keď uţ bol sýty, vybral
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sa do najbliţšieho klenotníctva na Market Street. Mali tu dosť veľký výber. Bolo tu aj veľa
najrôznejších prsteňov. Taký, ktorý by sa hodil Marion, však nemali. Preto sa pobral ďalej.
Takmer by šiel aţ do Chinatownu, keď narazil na ďalšie klenotníctvo. Zdalo sa mu, ţe nejaké
klenotníctva aj prehliadol. Pokojne sa to aj mohlo stať, lebo myšlienkami bol niekde úplne
inde. Vošiel dnu. Nikto iný tu okrem neho nebol. Teda okrem predavačky. Tá sa naňho hneď
ako vošiel, milo usmiala.
„Dobrý deň, môţem vám nejako pomôcť?“
„Áno, hľadám nejaký pekný prsteň.“
„Mal by byť snubný?“
„Áno, presne. Dnes večer ju chcem poţiadať o ruku.“
„Pozriem sa... Myslím, ţe tu mám niečo presne pre vás.“ Zohla sa a čosi hľadala. Po chvíli
sa ukázala aj s akousi škatuľkou v ruke. Otvorila ju a v nej bol nádherný prsteň z bieleho zlata
so zeleným smaragdom na lôţku zo ţltého zlata.
„To je presne to, čo hľadám,“ bol nadšený Bruno, „akoby ste mi čítali myšlienky.“
„Takţe ho beriete?“ usmiala sa predavačka.
„Samozrejme. Koľko budem platiť?“
„5000 dolárov.“
„Nech sa páči,“ odovzdal jej Bruno zväzok bankoviek. Predavačka ho vzala a dala mu
prsteň. Ešte raz otvoril škatuľku a pozrel sa naň, pozdravil sa a vyšiel von z obchodu.
Zamieril kríţom cez ulicu na druhú stranu, lebo tam bola zastávka autobusu. Pozrel na jednu
a na druhú stranu a vykročil. Asi v trištvrtine cesty ho takmer zachytila motorka. Netušil,
odkiaľ sa mohla vyrútiť. Veď sa poobzeral pozorne. Ten na motorke ani nezastavil a nepozrel
sa, či sa mu nič nestalo. V duchu Bruno nadával na neohľaduplných vodičov. Šiel však ďalej
smerom k zastávke popri dome na ktorom bolo lešenie. To sa v momente zrútilo. Bruno
nemal ţiadnu šancu. Spolu s ním našli v troskách lešenia smrť dvaja robotníci. Tretieho
previezli s ťaţkými zraneniami do nemocnice. Privolaní policajti určili totoţnosť mŕtvich
robotníkov na základe preukazov, ktoré mali pri sebe. Bruno však nemal pri sebe ţiadny
doklad totoţnosti a tak nevedeli o koho ide.
Asi okolo obeda začala byť Marion znepokojená tým, ţe Bruno sa ešte nevrátil. Ráno jej nič
nepovedal a kdesi odišiel. Doobeda zjedla raňajky, čítala knihu a robila čosi na záhrade s tým,
ţe Bruno si len niekam odskočil. Na obed však uţ začala mať mierne obavy. Nepodnikla však
nič. Aţ k večeru zavolala Jimmymu, či nie je náhodou Bruno u neho. Nikoho iného totiţ
Bruno v Amerike okrem Jimmyho nepoznal, preto volala práve jemu. To, ţe nikoho iného
nepozná, si však myslela iba ona. Jimmy jej povedal, ţe u neho nebol. Oznímil Marion, ţe
ešte skúsi zavolať svojej mame, či náhodou nebude Bruno tam. Po chvíli volal Jimmy Marion
späť s tým, ţe Bruno nebol ani u jeho mamy. Teraz sa uţ Marion vyslovene bála. Nevedela čo
robiť. Chcela volať na políciu, no zdalo sa jej to priskoro a tak si povedala, ţe zavolá aţ ráno.
Celú noc však ani oka nezaţmúrila. Skoro ráno sa vybrala na políciu. Keď tam dorazila,
musela ešte chvíľu počkať, lebo začínali aţ o siedmej. Ujal sa jej jeden policajný dôstojník.
„Môţem vám nejako pomôcť, pani?“
„Chcela by som nahlásiť zmiznutie osoby.“
„Ako sa volá?“ opýtal sa policajt, zobral do ruky pero a nejaký papier.
„Bruno Loni. Je to môj priateľ. Včera ráno odišiel z domu bez toho, aby povedal kde ide
a doteraz sa nevrátil.“
„Koľko má rokov.“
„Šesťdesiatosem.“
„Mohli by ste mi ho nejako popísať?“
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„Má modré oči a čierne úzke, nakrátko ostrihané fúzy. Vlasy má tieţ čierne, sem tam uţ
trochu sivé. Má asi stoosemdesiat centimetrov a je dobre stavaný. Dalo by sa povedať, ţe je
atletickej postavy.“
„Pohádali ste sa predtým, ako zmizol?“
„Nie, určite nie. Večer predtým ako odišiel, sme sa rozprávali o svadbe. Chceme sa totiţ
vziať.“ Policajt sa na chvílu zamyslel a potom odišiel do vedľajšej miestnosti. Marion
nevedela, čo tam robí, lebo rolety boli zatiahnuté. Keď sa vrátil, povedal jej: „Myslím, ţe vo
vedľajšom okrsku majú niekoho, kto by mohol byť vašim priateľom. Popis celkom sedí.“
„Je v poriadku?“ vstala zo stoličky Marion.
„Odveziem vás tam,“ povedal policajt a odviedol ju k svojmu autu. Marion sa celou cestou
vypytovala na Bruna, ale policajt jej odpovedal iba vyhýbavo. Začala tušiť niečo zlé. Keď
prišli na policajnú stanicu vedľajšieho okrsku, policajt vošiel dnu a povedal o veci svojim
kolegom. Marion ostala von. Po chvíli sa po ňu vrátil. Oznámil jej, ţe jej priateľ je
s najväčšou pravdepodobnosťou mŕtvy. Marion ostala ako oparená, hoci takéto scenáre jej
prebleskovali mysľou, odkedy Bruno odišiel. Nemohla tomu uveriť. Odviedli ju k telu, aby ho
identifikovala. Keď odkryli plachtu, premkol ju silný ţiaľ. Aj napriek tomu, ţe jeho tvár bola
veľmi zakrvavená, vedela ţe je to on.
„Čo sa mu stalo?“ obrátila sa so slzami v očiach na policajta.
„Spadlo na neho lešenie.“
„Ako sa to mohlo stať? Kto je za to zodpovedný?“
„Uţ sme vzniesli obvinenie voči majiteľovi stavby na ktorej bolo lešenie za ohrozovanie
bezpečnosti a za neúmyselné zabitie.“
„Bruna mi to ale aj tak uţ nevráti...“ Ešte raz naňho pozrela a podopieraná policajtom vyšla
von z miestnosti.
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XXXII.
Zazvonil telefón. Bola sobota a tak ešte všetci spali, hoci uţ bolo pol deviatej. Jimmy
odhrnul zo seba prikrývku a rozospatý sa vybral k telefónu.
„Prosím?“
„Tu je Marion,“ ozval sa známy hlas na druhej strane.
„Čo sa stalo?“ opýtal sa Jimmy, lebo bol znepokojený tónom jej hlasu a tým, ţe počul aj jej
zadrţiavaný plač.
„Bruno zomrel.“ Jimmy sa zachvel. Po chvíli ticha sa spýtal.
„A ako sa to stalo?“
„Spadlo naňho lešenie.“
„Lešenie?“ čudoval sa Jimmy. Nemohol uveriť, ţe Bruno odišiel na druhý svet takouto
smrťou. Určite to nemohla byť náhoda, pritom akým spôsobom života ţil. Takýto spôsob
smrti sa mu zdal prinajmenšom podozrivý. Marion však nepovedal nič o tom, čo si myslí.
Vedel iba, ţe sa pozrie bliţšie na zúbky okolnostiam prípadu.
„Pohreb bude v pondelok,“ riekla potichu Marion.
„Dobre. Budeme tam. A úprimnú sústrasť.“
„Ďakujem,“ odvetila Marion a zloţila.
„Kto volal?“ opýtala sa Ema Jimmyho, lebo aj ju zobudil telefón.
„Marion Detressová.“
„Čo chcela?“
„Zomrel Bruno.“ Bolo vidno, ţe aj Emu to viditeľne zaskočilo.
„Čo sa mu stalo?“
„Vraj na neho spadlo lešenie. Ale to sa mi nechce veriť. Určite je veľa ľudí, ktorí si priali
jeho smrť. Podľa mňa to nebola náhoda. Ja sám sa na to osobne pozriem. Skúsenosť ma
naučila, ţe polícii a jej vyšetrovaniu nemoţno bezvýhradne veriť.“ Vtom mu pribehol rovno
do náručia ich takmer štvorročný synček Matt. V ruke drţal autíčko.
„Ideme si ho púšťať po dráhe?“ láskavo sa naňho pozrel Jimmy, pričom ani najmenej nedal
najavo, čo sa práve odohráva v jeho vnútri. Matt prikývol. Jimmy ho teda vzal k dráhe, ktorú
dostal Matt na narodeniny. Keď prechádzal okolo Emy, tá naňho iba smutne pozrela. Keď sa
s Mattom trochu zahral, šiel hneď za Marion, aby sa jej opýtal, ktoré policajné riaditeľstvo má
na starosti ten prípad. Keď to zistil, šiel tam. Chcel vedieť podrobnosti k prípadu, no oni mu
povedali, ţe nemajú dôvod sa mu s tým zverovať. Jimmy sa rozhodol, ţe počká na ich
nadriadeného. Potom prišiel riaditeľ a Jimmyho oboznámil, ţe prípad je uţ uzavretý s tým, ţe
prevádzkovateľ stavby neurobil dostatočné bezpečnostné opatrenia a Bruno bol iba
v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. To lešenie mohlo spadnúť minútu predtým, alebo
minútu potom. Pokojne tam mohlo zahynúť nejaké dieťa, mohol ísť popod lešenie školský
výlet. Jimmy si uvedomil, ţe hľadá vraţdu tam, kde nie je. Aj keď polícii neveril, teraz musel
uznať, ţe hovoria pravdu. Preto sa musel zmieriť s tým, ţe Bruno odišiel na druhý svet
takýmto absurdným spôsobom.
Tak ako povedala Marion, v pondelok sa konal pohreb. Jimmy vzal Emu a malého a autom
šli k domu smútku. Práve vtedy prichádzali autom aj Paula s Alice a Susan. Mimochodom,
Alice za ten čas, odkedy prišli nazad do Ameriky riadne vyrástla. Stala sa z nej krásna mladá
dáma a začínali sa o ňu zaujímať chlapci. Dnes však mala, podobne ako ostatní na tvári
smútok. Aj ona si dobre uvedomovala, hoci bola vtedy ešte malá, ako veľmi im Bruno
pomohol. Keď vystúpili z obidvoch áut jedni aj druhí, iba na seba pozreli a mlčky vošli dnu.
Po obrade v dome smútku vyšiel sprievod na cintorín. Na pohreb neprišlo veľa ľudí. Okrem
Jimmyho, jeho rodiny a Marion prišli len niektorí Brunovi susedia a známy. Bol tu však aj
Xavier Duares s dvoma svojimi ľuďmi, ktorého si všimol Jimmy aţ teraz, keď truhla
vchádzala do hrobovej jamy. Po spustení rakvy, sa zastavil pri Jimmym. Ten mu povedal:
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„Prepáč, ţe som ti nepovedal, ţe Bruno zomrel. Úplne som zabudol. Bolo to také
nečakané...“
„Preto sa netráp.“
„Ale odkiaľ vieš, ţe zomrel?“
„Mám všade svojich ľudí. A samozrejme aj vo Friscu.“
„No jasné, viem.“
„Vraj naňho spadlo lešenie.“
„Áno. Myslel som si, ţe za tým niekto bude, ale vyzerá to naozaj na nešťastnú náhodu.“
„Ehm, dal som to preveriť a tieţ si myslím, ţe máš pravdu.“
„Nemôţem tomu uveriť. Prišlo to tak náhle... Ani som sa s ním nerozlúčil...“ Jimmymu sa
po líci skotúľala slza. Xavier ho chytil za rameno a povedal: „Aj mňa to veľmi vzalo. Bol to
môj najlepší priateľ. Ale nezúfaj. Vţdy keď, to budeš potrebovať, budem tu pre teba, ako tu
bol pre teba predtým Bruno.“
„Bol mi ako otec. Len pred štyrmi rokmi mi ten pravý zomrel a teraz mi zomrel aj Bruno,
ktorého som povaţoval za druhého otca.“ Xavier nastúpil do auta a odišiel. Po pohrebe sa
konal menší kar v Brunovom dome, v ktorom teraz bývala Marion opäť sama. Uţ sa chystali
hostia odísť, keď sa ozval zvonček na dverách. Marion šla otvoriť. Vo dverách stála ţena,
ktorá sa predstavila ako Brunov právny zástupca. Marion ju pustila dnu. Ţena povedala, ţe sa
volá Lucy Harrisonová. Vravela, ţe je rada, ţe sú tu všetci. Otvorila tašku, ktorú mala pri
sebe, vybrala z nej zväzok papierov a oznámila, ţe je to závet nebohého Bruna Loniho. Všetci
si posadali za stôl a Jimmy nalial Lucy pohárik brandy. Tá ho vypila a začala hovoriť.
„Poviem to stručne, aby sme zbytočne nezabíjali čas. Bruno Loni vo svojom závete
odkazuje päťdesiat percent na charitatívne účely.“ Keď nikto nič nehovoril, pokračovala
ďalej: „Zvyšných päťdesiat percent odkázal Jimmymu Stewartovi.“ Pri týchto slovách ostal
Jimmy ako skamenený. Nikto nevedel, čo má na to povedať. Po chvíli sa ozval práve Jimmy:
„Marion Detressovej nie je v závete odkázané nič?“
„Počkajte, pozriem sa,“ riekla advokátka, „nie, nič k menu Marion Detressová tu nie je. Je
tu iba to, čo som, povedala. Charita a vaše meno.“
„Závet bol asi spísaný uţ skôr. Ináč by bola spomenutá aj Marion,“ povedal Jimmy, „aký je
pri ňom dátum?“
„13. september 1968,“ riekla po chvíli advokátka.
„Hm, myslel som si, to,“ poškrabal si bradu Jimmy.
„Netráp sa preto Jimmy,“ chytila ho za ruku Marion, „nikto nemohol čakať, ţe to príde tak
rýchlo.“
„Marion,“ chytil ju druhou rukou Jimmy, „neboj sa. Tento dom v ktorom sedíme, ti ostane.
O to sa postarám. A takisto sa postarám, aby si dostávala dostatočnú mesačnú rentu. Bruno mi
bol ako druhý otec a ty si sa oňho starala najlepšie, ako si mohla. Naozaj si dala za pravdu
slovám, hoci ste ešte nestihli byť svoji, ţe s ním budeš stále v dobrom i v zlom.“ Marion bola
dojatá. Povedala len: „Ďakujem ti, Jimmy.“ Po týchto slovách sa všetci rozišli do svojich
domovov.
A tak sa stal Jimmy veľkým podnikateľom a milionárom zároveň. Tušil, ţe to bude veľký
obnos, ale nevedel aká veľká suma to presne je. Bol to pre neho veľký šok. Doteraz ţil
normálnym ţivotom a bol úplne spokojný. Mal dobrú prácu, rodinu a všetci boli chvalabohu
zdraví. Ku šťastiu im nič nechýbalo. Teraz boli takí bohatí, ţe ani Ema, ani Jimmy nemuseli
do konca ţivota ani prstom pohnúť. Jimmy však správne tušil, ţe také jednoduché to nebude.
Ţe ich ţivot nebude teraz úplne bezstarostný. Práve naopak. S veľkými peniazmi prichádzajú
veľké problémy. Preto jeho eufória trvala len krátko a rýchlo sa snaţil vrátiť do sveta reality.
O pár dní na to, ako prebehlo v Brunovom, teraz uţ Marioninom dome dedičské konanie,
Jimmy sa mal pozrieť na všetko, čo vlastní. S Brunovou právničkou sa prešiel po meste.
Ukázala mu všetky banky a ostatné firmy, v ktorých má svoj podiel. Trvalo to celý jeden deň.
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Začali o ôsmej ráno a skončili o šiestej večer. Jimmy si zobral v práci voľno. Brunova
právnička sa nad tým len pousmiala a povedala, ţe rovno mohol dať výpoveď. Jimmy jej na
to povedal, ţe mieni ďalej ţiť a pracovať ako predtým a ţe sa bude snaţiť, aby peniaze
nezmenili jeho ţivot. Ona sa nad tým opäť iba usmiala. Jimmy musel neskôr skutočne uznať,
ţe mala pravdu. Na druhý deň šli do L.A., lebo aj tam mal Jimmy nejaký majetok. Keď mu
právnička na tretí deň povedala, ţe ešte pôjdu do Las Vegas, myslel si, ţe ide o ţart. Ale opak
bol pravdou. Jimmy tam skutočne vlastnil jedno kasíno. Všetko sa mu to zdalo ako vo sne.
Toto kasíno kúpil Bruno Loni ešte pred dvadsiatimi rokmi a za ten čas zarobilo obrovský
balík peňazí.
Keď bolo povedané, ţe Bruno sa zbavil všetkých nelegálnych obchodov, nebola to celkom
pravda. Toto kasíno bolo totiţ jediným nelegálnym, čo Bruno vlastnil. Čochvíľa však mali
byť všetky herne a kasína, slovom hazardné hry úplne zlegalizované a tak by sa odstránila aj
táto chybička krásy. Keď sa Jimmy dozvedel, čo všetko zdedil, bol v skutočnej eufórii. Vtedy
však ešte nepoznal podrobnosti. Teraz, keď ich uţ poznal, zachvátila ho menšia panika.
Dostal sa totiţ nečakane do sveta obchodu a nevedel, ako sa v ňom chodí. Preto potreboval
niekoho, kto by ho tomu naučil a zároveň bol jeho pravou rukou. Dlho nad tým premýšľal, aţ
napokon prišiel na jedno meno. Otec Jimmyho dobrého priateľa pracoval vo vedení jednej
známej texaskej banky. Navyše bol vynikajúci ekonóm. Bolo to výborné miesto z ktorého sa
ťaţko odchádza, ale s ponukou, ktorú mu dal Jimmy sa to nedalo porovnať. John Martin sa
oboznámil s Jimmyho majetkovými pomermi a povedal mu, ţe najlepším riešením by bolo
predať akcie menej výhodných firiem a dokúpiť zvyšné podiely vo viac strategických
podnikoch. John Martin si zistil ako je to presne s tými všetkými Jimmyho podielmi a zistil,
ţe predchádzajúci vlastník, teda Bruno Loni nemal veľký záujem o obchodné záleţitosti
a nemal ani takého poradcu, akého mal teraz Jimmy. Preto začal jeho majetok pozvoľna
upadať. A tak začal Jimmy podľa Johnovej rady postupne predávať a dokupovať. Zvykal si
popritom viesť podnik a aj všetky ostatné veci sa učil takpovediac za pochodu.
Bola uţ hlboká noc. Malá ručička ukazovala dve hodiny. Marco Bellaro odvrátil zrak od
hodiniek a zahľadel sa na mesiac, ktorý bol v splne. V tejto chvíli bol jeho jediným
spoločníkom. Všetci ostatní uţ spali. Vo vile, ktorú dal prednedávnom rozšíriť, boli uţ
zahasené všetky svetlá. Iba v časti pre sluţobníctvo sa ešte svietilo v dvoch oknách. Zanedlho
sa však zhaslo aj tam a tak celé okolie pohltila úplná tma. Poblízku neboli ţiadne domy a tak
jediným zdrojom svetla bola v diaľke sliepňajúca pouličná lampa. Obvykle sa svietilo pri
vchode do vily, ale momentálne sa opravovala elektrina a tak bola všade tma. Pre Marca to
bol zvláštny pocit sedieť takto vonku v úplnej tme, ale v ţiadnom prípade to nebolo spojené
so strachom. Všetci ostatní uţ spali, ale on nebol vôbec unavený. Povzdychol si od šťastia.
Dnes bol radostný deň a oslavovalo sa aţ do neskorých nočných hodín. A dôvod na oslavu to
bol skutočne veľký. Marcovi sa narodil prvý vnuk. Na svet ho priviedla jeho prvorodená
Monica. Iba pred rokom sa vydávala a Marco uţ je hrdým starým otcom. Napriek tomu, ţe
bola tehotná uţ pred svatbou, Marco bol spokojný. Jeho výhrady proti tomu, ţe sa vydávala,
keď uţ bola v tom, vyváţil jeden veľmi dôleţitý fakt. Ţe si vybrala toho správneho. Bol ním
istý dobre situovaný, napoly Američan, napoly Sicílčan, ktorý vyštudoval na Yale a bol o šesť
rokov starší od Monicy. Navyše si so svojim svokrom výborne rozumel, a ako čerešnička na
torte fandil tomu istému futbalovému muţstvu.
Marco bol v tejto chvíli jednoducho nadmieru nadšený tým, ako sa udalosti vyvíjajú. Všetko
išlo dobre či uţ po súkromnej, alebo po pracovnej stránke. Dalo by sa povedať, ţe všetko sa
začalo dariť, teda ten pomyselný zlom nastal práve vtedy, keď získal pred troma rokmi od
Jimmyho Stewarta tie diamanty a zlaté tehly. Vtedy sa začala jeho zlatá éra. Diamanty a zlato
sa rýchlo premenili na peniaze a peniaze znamenajú nielen bohatstvo, ale aj moc a vplyv.
A tak sa Marcovi Bellarovi konečne splnilo to, po čom celé tie roky túţil – byť ako jeho otec.
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Dalo by sa povedať, ţe začínal úplne od nuly a to všetko čo teraz mal, dosiahol len svojim
úsilím. Vlastne odkedy zavreli jeho otca a on ako osemnásťročný musel preč, pracoval len na
dosiahnutí tohto cieľa. Môţeme povedať, ţe svojho otca dokonca predčil. Stal sa jedným
z najmocnejších muţov Detroitu. Rozhodoval o tom, kto bude sedieť v mestskej rade a kto
nie. Dokonca mal takú moc, ţe muţ ktorého vo voľbách na starostu podporoval, sa ním
napokon aj stal. Samozrejme, ţe nový starosta s niektorými ďalšími členmi zastupiteľstva mu
boli zaviazaní a tak maximálne vychádzali v ústrety Marcovým poţiadavkám. Tie však neboli
nezvládnuteľné. Ţiadal iba o niekoľko štátnych zákaziek a o priţmúrenie oka nad jeho
obchodnou činnosťou. Na verejnosti si však starosta snaţil drţať čistý štít a akúkoľvek
spojitosť s Bellarom popieral. Marco to však bral a plne to chápal. Vôbec si to nevysvetľoval
ako nevďačnosť. Horšie by bolo, keby sa tým starosta skompromitoval, mohli by ho zhodiť
a Marco by tým stratil dôleţitého silného spojenca.
Marco Bellaro sa ale neuspokojil iba s pomerne veľkým vplyvom v Detroite a okolí. Ako
veľmi zaujímavé sa črtali obchody v oblasti Nevady a Californie. Marco nad tým uvaţoval uţ
dávnejšie, ale nemal ešte dostatočné finančné prostriedky, aby mohol rozbehnúť obchody aj
tam. Teraz keď ich uţ mal, sa mohol pustiť aj do tejto oblasti. Vybral si ju z úplne
jednoduchého dôvodu. Las Vegas (Nevada) je hlavné mesto hazardu a Los Angeles
(California) je hlavné mesto filmu. V detroitských bankách a ďalších serióznych podnikoch
mal Marco Bellaro svoje podiely uţ dávnejšie. Začal s ich kupovaním postupne odkedy prišiel
do Ameriky, aby mohol zlegalizovať svoje príjmy. Pranie špinavých peňazí bola totiţ oblasť,
v ktorej bol skutočne excelentný a vyznal sa v nej veľmi dobre. Pustil sa do toho síce uţ keď
prišiel do USA, ale skutočne vo veľkom to začalo aţ keď jeho príjmy predstavovali obrovské
sumy. Preto teraz potreboval takéto podniky aj v Californii, kde rozbiehal nové obchody.
Momentálne rozmýšľal nad tým, ţe hneď zajtra začne so všetkými tými vybavovačkami
okolo toho.
Všetko je teda úplne ideálne. Jediné, čo mu v tejto chvíli robí vrásky, je nejaký novinár
z Californie, ktorý pátral po nekalých praktikách podsvetia a v jednom článku sa opováţil
spomenúť jeho, Marca Bellara. Niektorí iní bossovia si to moţno nechajú, ale Marco určite
nie. Dalo by sa povedať, ţe ten novinár si tým článkom vlastne podpísal rozsudok smrti.
Bellaro bol v týchto veciach neúprosný.
Jednou z obchodných aktivít, ktorými sa zaoberal, bol aj vývoz automobilových dielcov
z východu krajiny na západ. Na pohľad to vyzeralo ako úplne legálny obchod. Ale ten novinár
bol veľmi bystrý a zistil, ţe tí z východu si zistili technológiu výroby dielcov a tak mohli
zhotovovať dielce úplne totoţné s originálmi vyrábanými vo fabrikách. Veľkým
automobilovým korporáciám takto vznikali obrovské straty. Preto ten novinár nemohol ostať
naţive. Marco uţ mal s niečím takým podobným skúsenosti, keď dal odstrániť človeka, ktorý
písal o vybavovaní si účtov v detroitskom podsvetí a taktieţ neurobil dobre a spomenul
Bellarove meno. Marco bol na podobné záleţitosti veľmi citlivý a podľa jeho mienky bolo
potrebné riešiť veci hneď v zárodku. A tak dva dni po vyjdení článku dotyčný novinár zmizol.
Jednoducho sa pod ním zľahla zem.
Marcovi sa zazývalo. Pretrel si oči. Uţ aj jemu sa chcelo spať. Vonku bolo príjemne a on
bol dostatočne teplo oblečený a tak by mohol pokojne spať aj vonku. Vôbec sa mu nechcelo
vstať. Nakoniec sa však premohol a postavil sa. Pomalým krokom sa vybral k vile. Vošiel dnu
a čo najtichšie vkročil do obývačky. Vzal fľašu škótskej, ktorá bola na stolíku a trochu si jej
nalial. Odpil si z pohára a začal sa prechádzať popri polici s knihami. Zrazu ho niečo upútalo.
Bol to album najmä s jeho starými fotkami. Nachádzali sa tu tieţ fotografie iných členov
rodiny, ale bol tam hlavne on. S albumom v rukách si sadol do kresla. Odpil si znova z pohára
a poloţil ho na konferenčný stolík. Pohladkal obal albumu. Bol veľmi starý. Pôvodne bol
karmínovo červený, ale za ten čas veľmi zbledol. Otvoril ho. Na prvej strane bola jeho
fotografia, keď mohol mať tak mesiac. Hneď pod ňou boli dve fotografie, pričom na jednej
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bol s otcom a na druhej s matkou. Nasledovalo niekoľko ďalších fotiek z raného detstva. Ľudí
na nich spoznával, aţ na jedného. Marco mal na tejto fotografii asi dva roky a spolu s ním tu
bol asi päťdesiatročný muţ, na ktorého si, akokoľvek chcel, nevedel rozpomenúť. Tuho
rozmýšľal, no neprišiel na nič. Keď otočil stranu, ten istý muţ bol aj na ďalšej fotografii. Bol
v strede. Ďalších dvoch po bokoch však poznal. Jeden bol jeho otec a druhý bol Bernardo
Bonura, muţ ktorý bol úhlavným nepriateľom jeho otca. Ako ale Marcovi otec rozprával,
kedysi boli spoločníkmi. Došlo však medzi k roztrţke a ich cesty sa rozdelili. Neskôr si začali
zavadzať a rozpútala sa medzi nimi vojna. Ako je uţ známe, víťazne z nej vyšiel Marcov otec.
Stále mu však neprestalo vŕtať hlavou, kto je ten v strede. Otec mu ho nikdy nespomínal.
Listoval ďalej. Detské fotky pomaly striedali fotky, keď bol mládenec, aţ prišli fotografie
z jeho mladosti. Marco sa pousmial nad tým, aký bol kedysi fešák. Bola tu aj fotka, na ktorej
bola zvečnená celá rodina. Bol tu jeho otec, matka, brat Arturo a sestra Camilla. Vyzerali na
nej všetci šťastne. Táto fotografia bola urobená krátko predtým ako rodinu postihla katastrofa
a síce, keď sa Marcov otec a Arturo dostali do väzenia. Touto fotografiou sa album končí.
Marco si myslel, ţe to je koniec, no zistil, ţe posledné dve strany sú k sebe prilepené. Podarilo
sa mu ich od seba oddeliť a zistil, ţe tu je ešte jedna fotka. Vzal ju do ruky a škodoradostne sa
zasmial. Vstal a napil sa škótskej, pričom stále drţal fotku v ruke. Bol na nej on asi
pätnásťročný a s ním Matt Stewart, vtedy ešte Alessio Lagapone. Fotografia bola vyhotovená
pravdepodobne pri príleţitosti Marcových narodenín. Alessio drţí v ruke ragbyovú loptu
a Marca drţí za plece. Obaja sa usmievajú. Marco sa zamyslel, ţe toho Alessia mal vlastne
celkom rád. Bol to zábavný chlapík. Bol celkom fajn. Moţno keby sa veci vyvíjali inak, tak
by... Marco prestal nad tým rozmýšľať. Je to tak ako je. Veci sa uţ neodstanú. A pomyslel si,
ţe všetko je vlastne dobré tak, ako je. Zaloţil fotku späť do albumu a zasunul ho medzi
ostatné knihy. Odloţil fľašu a pohár a pobral sa do svojej izby.
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XXXIII.
Bellarov človek pre finančné záleţitosti, Pete Fafana, dalo by sa povedať, ţe jeho
consigliori, sa na druhý deň vybral do Kalifornie. Bellaro ho dôkladne informoval o tom, aká
je jeho úloha a čo všetko má urobiť. Letel klasickým komerčným letom z Detroitu do L. A.
Cestoval od rána do večera a tak mal dostatok času oboznámiť sa s rozsiahlymi podkladmi,
ktoré mal v kufríku. Boli to podklady k asi dvadsiatim rôznym firmám sídliacim v Los
Angeles a okolí. Pete sa mal s nimi dohodnúť o predaji ich podielov Marcovi Bellarovi. Pred
Petom tak stála veľmi náročná a zodpovedná úloha. Asi hodinu pred pristátím odloţil všetky
spisy, ktoré celý deň tak horúčkovito študoval a natiahol sa na sedadle. Nespal však, iba
pozoroval oblaky, ktoré sa začali sfarbovať do oranţova. Lietadlo pristálo o siedmej. Pete si
vzal svoju skromnú batoţinu a zamieril do hotela. Chcel byť čerstvý pred týmto náročným
maratónom rokovaní. Ešte čosi zjedol a vypil, osprchoval sa a zaspal ako zarezaný. Spalo sa
mu veľmi dobre a tak vstával ráno o šiestej svieţi ako rybička. Vybral sa za svojim prvým
potencionálnym obchodným partnerom. Uţ teraz vedel, ţe sa tu zdrţí dlhšie a bude to práca
vyţadujúca si veľkú trpezlivosť.
Začal rokovania s menšími spoločnosťami, u ktorých predpokladal, ţe by to malo ísť
celkom hladko. A mal pravdu. Nerobili ţiadne problémy. Postupne prechádzal na väčšie
podniky, pri ktorých to uţ bolo o čosi ťaţšie a pri nich sa musel aj trochu zapotiť. Vďaka
svojim presvedčovacím schopnostiam však uspel aj u nich. A tak ostávali uţ len najväčšie
strategické korporácie. Keď zvládne aj tie, svoju úlohu si splní dokonale. Sám však uţ tušil,
ţe to nebude také jednoduché. Vybavil si schôdzku so šéfom predstavenstva jedného z týchto
podnikov. Dohodli sa na jedenástu doobeda. Pete bol v budove za päť jedenásť. Za ten čas,
kým ho zavolajú si sadol do kresla dole na prízemí. O jedenástej oznámil sekretárke, ţe je
dohodnutý so šéfom na jedenástu. Ona sa pozrela do akéhosi notesa a zdvihla telefón.
„Teraz je ešte zaneprázdnený,“ riekla, keď poloţila slúchadlo, „k dispozícii vám bude tak
o pätnásť minút.“ Pete prikývol a sadol si späť do kresla. Prešla uţ polhodina a stále nič.
Nejavil však ani najmenšie známky netrpezlivosti. Keď bolo 11: 34, sekretárka mu oznámila,
ţe uţ môţe ísť hore. Pete sa poďakoval a ešte sa opýtal: „A kde presne to je?“
„Na pätnástom poschodí, kancelária 25. Tá hneď oproti výťahu.“ Milo sa naňho usmiala
a on jej úsmev opätoval. Kanceláriu ľahko našiel. Zaklopal a vošiel dnu.
„Som Pete Fafana,“ predstavil sa vo dverách, „boli sme dohodnutí na jedenástu.“
„James Stewart,“ podal mu ruku ten za stolom. „Viem, ale mal som ešte nejaké povinnosti,
takţe som vás nemohol prijať skôr.“
„Ale to vôbec nevadí.“
„Sadnite si,“ ukázal rukou Jimmy na stoličku oproti tej svojej, „môţem vám niečo naliať?“
„Káva postačí,“ riekol Pete sadajúc si na stoličku. Jimmy oznámil sekretárke, čo má priniesť
a opýtal sa: „Tak, čo vás k nám privádza, pán Fafana?“
„Prejdem hneď k veci,“ povedal on a zopäl ruky. „Isté obchodné kruhy, ktoré zastupujem,
majú záujem o podiely vo vašich spoločnostiach. Myslím, ţe by sme sa mohli dohodnúť
k spokojnosti oboch strán.“
„Ja ale nemienim nič predávať. Aspoň zatiaľ. Len nedávno som to tu celé prevzal
a stabilizoval a tak nemám záujem nič v dohľadnom čase meniť.“
„Ja vám garantujem, ţe ponuka, ktorú vám dávam, sa neodmieta. Takúto ponuku vám nedá
nikto ani za dvadsať rokov.“
„Nie, vravím vám, ţe v tomto smere u mňa nepochodíte. Nemám v úmysle rozbíjať
celistvosť mojich spoločností, čo sa týka predaja podielov niekomu inému. Ak máte záujem,
môţete si u nás investovať svoje peniaze. S tým by som problém nemal. A kto je vlastne váš
nadriadený? Čo sú zač tie obchodné kruhy, ktoré zastupujete?“
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„Nemajte ţiadne obavy, všetko je právne v poriadku. Keď bude na to vhodný čas, všetko sa
dozviete. Teraz by som však nerád hovoril bliţšie.“ Pete Fafana hovoril naďalej vyhýbavo
a nespomenul konkrétne meno. Debata, ba aţ ostrá výmena názorov trvala veľmi dlho. A tak
po tomto dlhom a pre oboch vyčerpávajúcom rozhovore Fafana odišiel znechutený tým, ţe sa
mu toho Stewarta nepodarilo presvedčiť. Ani kávu nevypil. Keď odchádzal, bola uţ studená.
Jimmy bol zvyšok dňa tieţ riadne otrávený. Akýsi odkundes si len tak príde, ani nepovie, kto
ho poslal a začne mu vyprávať, ţe by mal predať svoje podiely. No to určite.
Pete Fafana si povedal, ţe je zbytočné chodiť znova za tým Stewartom, lebo aj tak nič viac
nedosiahne. Ten chlap je taký tvrdohlavý, ţe nepovolí, ani keby ho párom volov ťahali. Na
druhej strane má uţ plné zuby neustáleho presviedčania ľudí a uzatvárania obchodov. Dva
týţdne boli aţ-aţ. Potreboval si dať na čas pauzu. Keď prišiel na druhý deň späť do Detroitu,
všetko Bellarovi rozpovedal.
„Všetko šlo podľa plánu. Tie malé podniky som mal hneď. S tými väčšími boli trochu
problémy, ale podvolili sa aj oni.“
„To som rád,“ mädlil si ruky Bellaro, „takţe máme v rukách aj tie strategické spoločnosti,
o ktorých som ti hovoril, ţe sú našou prioritou.“
„Obávam sa, ţe, zatiaľ ešte nie. Ale prisahám, ţe sa postarám, aby boli aj tie naše.“
„V čom je problém?“
„No, hovoril som so šéfom predstavenstva a ten nechcel o ţiadnom predaji ani počuť.
Nepomohli ani prosby, ani hrozby. Váţne som sa mu začal vyhráţať, keď som videl, ţe to
inak nepôjde, no on bol tvrdohlavý ako mulica.“
„Ako sa volá ten chlapík?“
„Akýsi James Stewart.“ Bellaro skoro spadol z nôh, keď začul to meno. Zdalo sa mu, ţe zle
počul.
„Zopakuj to ešte raz.“
„James Stewart. Volá sa James Steawart. Čo sa vám na tom nezdá?“ Nie, to nemôţe byť on.
Je to frekventované meno. Mohol to byť úplne niekto iný, vravel si v duchu Bellaro.
„Bol to tridsiatnik, útlej postavy, vysoký asi ako ja?“ opýtal sa Bellaro. Fafana si Marca
premeral a riekol: „Hm, áno. Myslím, ţe áno.“
„Toto mi skutočne nejde do hlavy, ţe ten Stewart je vlastníkom tých strategických
podnikov. Ako sa k nim len mohol dostať?“ hútal Bellaro a škrabal si neprestajne bradu.
„Ale odkiaľ ho poznáte vy?“ nechápal Pete. Marcovým finančným poradcom bol totiţ iba
tri roky a tak nemohol poznať tento prípad.
„Počúvaj,“ vzal ho Marco nabok, „poviem ti o tom človeku všetko. Si mojim poradcom,
dôverujem ti a tak by si to mal vedieť.“ A tak povedal Peteovi celý príbeh o ňom a o Jimmym
Stewartovi.
„Na vašom mieste by som ho uţ dávno zlikvidoval,“ riekol Pete, keď Marco skončil.
„Nemohol som čakať, ţe veci sa vyvinú takto a znova naňho narazím. Odkiaľ som mal
vedieť, ţe sa stane vlastníkom práve týchto podnikov? Vtedy som ho jednoducho nemohol
odpraviť. Mal som s ním dohodu, ţe ho nechám ísť. Dosiahol som svoje a tak som nemal
dôvod proti nemu nejakým spôsobom zakročiť.“
„Čo teraz plánujete robiť?“ spýtal sa mladý consigliore.
„Ja osobne Stewarta do Kalifornie pôjdem navštíviť a pozhováram sa s ním. Dúfam, ţe pri
všetkej úcte, budú mať moje slová väčšiu váhu ako tvoje.“
„Bodaj by to tak bolo, don Bellaro. Tie podiely veľmi potrebujeme, ak chceme expandovať
na západ,“ povedal Pete Fafana a odišiel. Bellaro si nalial brandy a v duchu si povedal: to nie
je moţné. Ten Stewart mi ako na potvoru zasa robí problémy v mojich obchodoch. Snáď sa
ho do smrti nezbavím. No čo uţ. Vybavím to s ním jednoducho. Keď prídem tam a on ma
uvidí, hneď dostane strach. Dobre vie, čo som zač a čoho som schopný.
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Spolu s Fattorinim a ďalšími muţmi šiel na druhý deň Marco Bellaro za Jimmym. Leteli
súkromným lietadlom.
V Jimmyho kancelárii sa ozval telefón. Vedel, ţe je to sekretárka. „Áno, Lisa?“
„Sú tu nejakí páni z Detroitu a ţiadajú o prijatie.“
„Kto to je?“
„To mi nepovedali. Povedali iba, ţe sú starí známy.“ Jimmymu preblesklo hlavou, ţe
z Detroitu bol Bellaro, ale hneď túto myšlienku zahnal preč. Čo by tu uţ len Bellaro mohol
hľadať.
„Dobre. Pustite ich ďalej,“ povedal sekretárke. Po chvíli sa ozvalo na jeho dverách
klopanie.
„Vstúpte.“ Keď videl, kto to vošiel do jeho kancelárie, sánka mu spadla dole. Naozaj to bol
Bellaro aj so svojimi muţmi. Jimmyho úţas však netrval ani sekundu. Rýchlo sa spamätal
a snaţil sa vyzerať prirodzene.
„Pán Bellaro, vy?“
„Áno, ja. Tak vidíte, pán Stewart. Od nášho posledného stretnutia neubehlo veľa času
a stretávame sa znova. Ale priznám sa, ani ja som to nečakal.“
„Vy ste to nečakali? Tak potom prečo ste tu? Prepáčte mi, ţe som trochu nezdvorilý, ale
málinko ma táto vaša návšteva prekvapila.“
„Prišiel som v rámci obchodných záleţitostí. Viem, ţe nemáte na mňa veľmi dobré
spomienky, ale čo sa stalo, stalo sa. Je to uţ minulosť. Tentoraz nemusíte mať obavy, prišiel
som s tými najlepšími úmyslami.“
„Ja sa nebojím.“
„To som rád.“
„Čo máte teda v úmysle, pán Bellaro?“ Jimmy dal muţom pokyn, aby si sadli.
„Viete, tu v Kalifornii by som rád rozbehol nejaké obchody. Za týchto okolností by sme sa
mohli stať obchodnými partnermi. Nikdy by som si nepomyslel, ţe túto vetu vyslovím, ale je
to tak.“
„Môţete byť konkrétnejší?“
„Ide o to, ţe by som rád od vás odkúpil nejaké tie akcie.“
„Hm, prednedávnom tu bol tieţ jeden chlapík z Detroitu a hovoril o tom istom. Nepoznáte
ho náhodou?“
„Áno, bol to môj finančný poradca.“
„Hneď som si myslel, ţe pracuje pre vás.“
„Vravel mi, ţe vás dlho presviedčal, no vy ste boli neoblomný. Preto som sa rozhodol
vyriešiť túto záleţitosť osobne. Viete, tie podiely sú pre mňa dosť dôleţité.“
„A prečo vlastne tak trváte na tom, aby som vám ich predal?“
„Nemusím vám hovoriť, čo som za človeka. Sám ma dobre poznáte. Môţete si domyslieť na
čo mi budú.“
„Ehm, jasné. Pranie špinavých peňazí.“ Bellaro neodpovedal. Jimmy to bral ako priznanie
a pokračoval: „Vy si teda myslíte, ţe si tu nabehnete so svojimi gorilami, poviete čo mám
robiť, ja samozrejme hneď pustím do gatí a podpíšem všetko, čo predo mňa dáte? Tak to ste
teda na veľkom omyle! Ja sa vás nezľaknem. Tie roky strachu, strachu o môj ţivot, no najmä
o ţivot mojich blízkych, ten neustály stres, skrývanie sa, to všetko zo mňa urobilo silnejšieho
človeka. Moţno pred štyrmi rokmi som sa vás bál, ale teraz nie. Teraz uţ nemám strach
z nikoho.“ Bellara táto reč úplne ohromila. Nečakal to. Jasne teraz mohol vidieť, ţe Jimmy uţ
nie je po psychickej stránke tým, čím bol vtedy, keď ho stretol naposledy. Aţ po chvíli sa
zmohol na slovo: „Ale no, pán Stewart. Veď sa tak nerozohňujte. Ja k vám prídem v dobrej
vôli urobiť obchod výhodný pre oboch a vy si hneď myslíte, ţe vás k niečomu nútim.
Hovorím vám – toľko, koľko vám dám ja, nedá vám nikdy nikto.“
„To isté mi uţ hovoril aj váš človek. Ani sa mi neunúvajte hovoriť sumu. Ja hovorím nie.“
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„Teraz ma počúvajte, Stewart. Vravím vám, bude pre vás lepšie, ak ten obchod uzavriete.
Dobre viete kto som a čoho som schopný. Prišiel som sem vybaviť to mierovou cestou, tak
nerobte problémy.“ Na Bellarovi bolo vidno, ţe je čoraz podráţdenejší. Napätie v miestnosti
sa dalo krájať.
„Aha, jasné. Takţe zasa siahnete po tých vaších osvedčených praktikách. Unesiete niekoho
z mojej rodiny a začnete ma tak vydierať, hej? Alebo rovno niekoho na výstrahu zabijete, je
tak?“
„Ale samozrejme, ţe nie. Ničoho takého sa nemusíš obávať,“ skľudnil tón Bellaro. „Určite
budeš rozumný a pristaneš na túto ponuku pre nás oboch veľmi výhodnú.“
„Vidím, ţe tento rozhovor nevedie nikam. Ja stále hovorím, ţe ti nič nepredám a hotovo.“
„Ty ma vyháňaš?“
„Nie, to určite nie. To by som si nedovolil. Len ti vravím, ţe mi môţeš hovoriť. čo chceš aj
celý deň a moje stanovisko sa nezmení. Ale môj čas je veľmi drahocenný a určite aj tvoj
takţe...“
„Takţe tu nebudem strácať čas. Ty sám si to chcel. Mohli sme sa v pokoji dohodnúť.“
Bellaro aj jeho muţi vstali a pobrali sa k dverám. Jimmy však dobre vedel, ţe to ani zďaleka
nekončí. Preto poţiadal o ochranu. Nie však políciu, pretoţe s ňou mal neblahé skúsenosti.
Zavolal svojmu dobrému priateľovi Xavierovi Duaresovi, aby načas pricestoval aj
s niekoľkými svojimi muţmi do USA. Ten na to bez všetkého pristal a prišiel Jimmymu
ochotne na pomoc. Z Jimmyho domu sa tak v krátkom čase stala dobre stráţená nedobytná
pevnosť. Z bezpečnostných dôvodov sa k Jimmymu nasťahovali aj jeho matka, sestra a neter.
Jimmy všetkých uistil, ţe tieto opatrenia tentoraz nebudú trvať veľmi dlho a všetko sa čoskoro
vyrieši. Jeho rodina však bola uţ po dlhšom pobyte vtedy v Kolumbii skeptická. Jimmymu ale
verili.
Aj Robert Canizzo poţiadal o ochranu svojej osoby, avšak on u polície. Mal uţ skúsenosti
s praktikami podsvetia a tak vedel, ţe keď o nich píše, neostane to bez následkov. A tak keď
chcel Bellaro zúčtovať s ním aj s Jimmym, zuby mu cvakli naprázdno. Nemohol vôbec nič
robiť. A bola to osudová chyba, ţe nekonal skôr, lebo takto to bol začiatok jeho konca.
Robert Canizzo, ako je o ňom uţ známe, nebol len novinárom, ale aj ţalobcom. A tak popri
zbieraní materiálu pre články dával dokopy aj body obţaloby. Dalo by sa povedať, ţe na ten
podvod s automobilovými dielcami prišiel len náhodou. Vtedy ešte nemohol vedieť, ţe to
bude len špička ľadovca a ďalším zisťovaním príde na ďalšie zločiny, hlavne Marca Bellara.
A tak prišiel pri svojom skúmaní a odhaľovaní týchto zločinov aj na meno Jimmyho Stewarta.
Vtedy ešte netušil, ţe to bude kľúčový svedok v jeho prípade. Jedného dňa zazvonil Jimmymu
telefón.
„Prosím?“ opýtal sa.
„Dobrý deň, tu je Robert Canizzo. Je tam James Stewart?“
„Áno, pri telefóne. Ako vám môţem pomôcť?“
„Som ţalobca a pracujem na mimoriadne dôleţitom prípade, ktorý je zameraný voči
určitým kruhom podsvetia. Hovorí vám niečo meno Marco Bellaro?“
„No jasné. Hovorí mi.“
„Zisťujem si niečo o ľuďoch, ktorí týmto človekom utrpeli nejakú ujmu a aj o vás som si
niečo zistil. Cez telefón však nechcem tieto veci príliš rozoberať. Mohol by som zájsť dnes
okolo tej siedmej k vám?“
„Hm, myslím, ţe áno.“
„Tak zatiaľ.“
Robert vyrazil aj so svojimi troma telesnými stráţcami zo svojho domu o pol šiestej. Pred
Jimmyho domom bol čosi po siedmej. Adresu uţ poznal. Bola to menšia vilka, zvonku vcelku
útulne vyzerajúca. Obohnaná bola dvaapolmetrovým múrom. Okolo domu sa ponevieralo
niekoľko ostro vyzerajúcich chlapíkov v čiernom. Dalo sa predpokladať, ţe pod sakom majú
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ukrytý hotový arzenál. Keď sa vybral Robert aj so svojou ochrankou smerom k domu, hneď
ho zastavil jeden z tých hliadkujúcich.
„Som Robert Canizzo, pán Stewart by ma mal očakávať.“ Stráţca bez slova zaviedol
Roberta s jeho troma muţmi do domu.
„Ste to vy, pán Canizzo?“ opýtal sa Jimmy, keď ho videl prichádzať.
„Zdravím,“ odpovedal on a podal Jimmymu pravicu. Ukázal na tých troch, čo boli s ním
a povedal: „Títo traja sú so mnou kvôli bezpečnosti. Viete, byť ţalobcom proti mafii je trochu
nebezpečné.“
„Jasné, rozumiem. Ako ste si mohli všimnúť, aj ja teraz dbám na ochranu.“
„Áno, všimol som si.“
„Prišli ste autom, predpokladám.“
„Áno.“
„Odporúčal by som vám, tieţ z dôvodu bezpečnosti, zaparkovať ho v mojej garáţi.“
„Dobre. Chlapi, postarajte sa o to,“ obrátil sa Robert smerom k svojim telesným stráţcom.
Vošiel v Jimmyho sprievode do domu. Bolo tu dosť rušno. Bolo to istotne spôsobené najmä
tým, ţe sa tu nachádzalo veľa ľudí. Jimmyho ţena, jeho malý syn, matka, sestra, neter
a k tomu ešte niekoľko tvrdých chlapíkov. Istotne tu neboli všetci, keď prišiel Robert. Boli aj
v iných častiach domu. Keď Jimmy všetkých Robertovi predstavil, ten sa ho opýtal, či by sa
nemohli niekde sami pozhovárať. Šli teda do jedného menšieho salónika na poschodí. Robert
vytiahol z kufríka nejaké spisy a dokumenty a oboznámil Jimmyho o prípade, ktorým sa
zaoberá a aj o tom, čo ho priviedlo k nemu. Jimmy ho so záujmom počúval. Nakoniec ho
Robert vyzval k tomu, aby mu povedal všetko, čo vie o Marcovi Bellarovi. Keďţe ho Jimmy
uţ stručne stihol oboznámiť o svojej aktuálnej situácii, Robert podotkol, ţe ak mu dá nejaké
informácie o Bellarovi, pomôţe to najmä jemu. Jimmy vycítil, ţe toto je tá správna príleţitosť
zbaviť sa konečne Bellara a to dokonca legálnymi prostriedkami. A tak rozprával. Začal
smrťou svojho otca. Vravel o tom, ako od neho ţiadal Bellaro diamanty a zlaté tehly, ktoré
mal jeho otec, no on nevedel, kde sú. Nasledovali vyhráţky, jeho vlastný únos a napokon
zavraţdenie jeho švagra. Hovoril, ţe zistil, ţe na políciu sa nedá spoľahnúť a tak sa uchýlil aj
s celou rodinou k priateľovi jeho otca – Brunovi Lonimu. Bellaro mu však naďalej nedal
pokoj. Pokúsil sa zabiť jeho sestru, našťastie neúspešne a uniesol jeho priateľku aj
s dieťaťom. Práve vtedy sa mu podarilo zistiť, kde sú tie diamanty. Aby uţ mal pokoj, dal ich
Bellarovi výmenou za priateľku, dnes manţelku a syna. Potom sa všetci mohli vrátiť do USA.
Do USA sa presťahoval aj Bruno Loni. Krátko nato nešťasťnou náhodou zomrel a polovicu
svojho veľkého majetku prepísal na neho. A napokon, prednedávnom zasa narazil na Bellara,
ktorý od neho chcel odkúpiť podiely v jeho spoločnostiach, aby mohol prať špinavé peniaze.
On odmietol a tak sa opäť bojí o svoj ţivot, aj o ţivoty svojich najbliţších. Preto sa tu teraz
pohybuje toľko ľudí s búchačkami.
Robert celý čas pozorne počúval Jimmyho a neustále si niečo zapisoval. Samozrejme mal
zapnutý aj diktafón.
„Ani neviete, ako ste mi dnes pomohli,“ riekol po chvíli, „budete ochotný svedčiť proti
Bellarovi aj na súde?“
„Áno, budem. Chcem mať uţ konečne pokoj. Dúfam, ţe dostane doţivotie.“
„Myslím, ţe ak sa ešte podoťahuje niekoľko detailov, môţe sa začať proces proti Bellarovi
a jeho kumpánom. Tak to vyzerá, ţe budete korunný svedok v prípade.“
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XXXIV.
Bol nádherný septembrový večer. Vonku povieval vánok a bolo príjemne teplo. Bolo to
pravé babie leto. Napriek tomu von teraz nikto nebol. Pravdaţe aţ na ochranku. Celá rodina
Marca Bellara sedela totiţ dnu. Zišli sa tu skutočne všetci. Prišli dokonca aj Marcova
najstaršia sestra Monica s manţelom. Všetci tu boli z toho dôvodu, ţe Marcova mladšia dcéra
Virginia mala narodeniny. Samozrejme nechýbali ani syn Thomas, ďalšia dcéra Marta,
najmladšia Lucy a manţelka Angelica. Nadôvaţok prišla ešte aj Angelicina matka, vyše
sedemdesiatročná ţena, ktorá rozprávala anglicky len veľmi málo. Skrátka, bol plný dom.
Keď všetci Virginii poblahoţelali, začala sa večera. Marco sa bavil hlavne so svojim
obľúbeným zaťom (zatiaľ mal len jedného, ale aj tak bol obľúbený) o včerajšom zápase ich
spoločného obľúbeného futbalového tímu Detroit Lions. Včera to bol s Chicagom skutočne
vyrovnaný zápas, ale nakoniec im to levy predsa len ukázali. Chuck, lebo tak sa Bellarov zať
volal, bol včera osobne na zápase. Marco chcel tieţ veľmi ísť, ale neodbytné povinnosti mu to
nedovolili. A tak mu teraz Chuck dopodrobna vysvetľoval včerajší priebeh zápasu. Keď
začali nosiť a on ochutnal, dával najavo, ţe mu veľmi chutí.
„Tá kačica je dnes vynikajúca, pani Angelica,“ povedal Chuck slová uznania na adresu
svojej svokry.
„Áno, je dnes dobrá,“ pousmiala sa ona, „ale musím ťa sklamať Chuck, nerobila som ju ja.
Musíš pochváliť nášho čínskeho kuchára.
„Vy máte čínskeho kuchára? Ani ste nič nepovedali.“
„Áno, pred pár týţdňami sme prijali Zheng Tieho. A musím povedať, ţe varí skutočne
skvelo, však Marco?“
„Určite,“ pritakal jej manţel, „a keby si nevedel, ţe toto jedlo varil Číňan,“ obrátil sa na
Chucka, „nepovedal by si, ţe je na ňom čosi čínske.“
„Asi nie. Vôbec by som nepovedal, ţe je to čína.“ „Počul som Virginia,“ začal po chvíli
opäť Chuck, hľadiac na svoju švagrinú, „ţe si sa zasnúbila. Kto je ten vyvolený, ak sa smiem
spýtať?“
„Volá sa Anthony,“ odvetila ona a zasmiala sa, hľadiac na svojho otca, „máš dobré zdroje.“
„A čo vari nemôţem tvojmu švagrovi povedať, ţe si zasnúbená?“ usmial sa aj jej otec.
„Ale pravdaţe. Ja len preto, ţe to je len krátko. No a vidíte, uţ o tom viete všetci.“
„Svadbu nechystáte?“ bol neprestajne zvedavý Chuck.
„Ale čo si stále taký zvedavý?“ štuchla ho neţne jeho ţena Monica, „veď je to jej vec.“
„Nechaj tak, Monica,“ povedala Virginia, „dnes to vyzerá na hodinu pravdy, teda aspoň
v mojom prípade, tak nech je to vonku. S Tonym by sme sa chceli vziať pred Vianocami.“
„Hm, tak to uţ je váţna vec,“ poznamenal Marco, „s Tonym sme boli iba raz, je tak
Angelica?“
„Áno, videli sme ho, iba keď nám ho Ginny predstavovala.“
„Ja navrhujem, aby sme na budúci týţdeň pozvali na večeru Tonyho a jeho rodičov, aby
sme sa všetci navzájom viac spoznali, keď sa uţ plánujete vziať. Čo ty na to?“ obrátil svoj
zrak k Virginii.
„No, myslím, ţe to je celkom dobrý nápad,“ kývla hlavou Virginia.
„Teda dohodnuté. V nedeľu večer.“ Marco mal teraz náladu ešte lepšiu po dcérinom
priznaní, aj keď bolo pomerne nečakané. Naďalej sa bavil s Chuckom o futbale. V momente,
keď bol večer v tom najlepšom, rozleteli sa dvere jedálne a objavili sa v nich asi siedmi muţi
zákona.
„Čo sa deje?“ prestrašene zhíkla Angelica. Pred Bellara predstúpil ich šéf, tváriaci sa
mimoriadne dôleţito, vytiahol akýsu úradnú listinu a arogantným tónom začal hovoriť:
„Marco Bellaro, boli ste obţalovaný z rozkrádania verejného majetku, z porušovania
vlastníckych práv, nelegálneho predaja zbraní, vydierania, vraţdy... a uţ sa mi to nechce čítať.
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Je to tu na celú stranu. Potom si to môţete prečítať sám. Skrátka, bol na vás vydaný zatykač
a preto pôjdete s nami.“
„Nie, nie!“ začala hystericky jačať Bellarova ţena.
„A ďalej,“ pokračoval bez záujmu policajný dôstojník, „tu mám ešte povolenie na
vykonanie domovej prehliadky.“ Vytiahol ďalší papier a ukázal ho prítomným. Policajti sa
rozliezli po rezidencii. Keď sa asi po pätnástich minútach vrátili, hlásili veliteľovi: „Nič
zvláštne sme nenašli.“
„V poriadku,“ odpovedal on, „nasaďte mu putá.“
„Otočte sa a ruky dajte za seba,“ prikázal policajt Bellarovi. Ten poslúchol a dali mu ruky
do ţeliezok.
„Myslím, ţe to je všetko,“ vyhlásil dôstojník, ktorý tomu všetkého velil. Mal taký smiešny,
dalo by sa povedať, ţe kačací hlas. To ešte viac podfarbovalo potupu, ktorú teraz Bellaro
musel preţívať. „Môţeme ísť,“ dodal po chvíli policajt - káčer. Napriek všetkému sa Marco
Bellaro drţal statočne a nekládol pri zatýkaní ţiaden odpor. Značný odpor však kládla jeho
rodina, najmä ţena, ktorá neustále vrieskala a museli ju drţať dvaja príslušníci.
„Nebojte sa, to bude určite nejaké nedorozumenie. Ja sa onedlho vrátim,“ boli Bellarove
posledné slová, keď opúšťal svojich blízkych.
Podobne ako s ním, urobila polícia aj s ďalšími ľuďmi, ktorí mu boli buď priamo, alebo
nepriamo podriadení. Rovnako dopadli aj Bellarovi obchodní partneri z obchodu
s automobilovými dielcami. Bellaro si uvedomil, ţe situácia je kritická, ale rozhodne ešte nie
je všetko stratené. Mal totiţ k dispozícii jedných z najlepších právnikov v USA. Tí sa o všetko
postarajú. Aj tak ho štvala jedna vec. Mal sa skôr postarať o Stewarta a hlavne o toho
Canizza, ktorý proti nemu zhromaţdil všetky tie dôkazy. Teraz uţ bude takmer nemoţné
dostať ich. A ak aj dá odstrániť niekoho z tých dvoch a podarí sa to, bude to on, koho prvého
budú podozrievať. Nie, teraz je uţ neskoro vo všetkých smeroch. Mal to urobiť hneď a bol by
teraz pokoj.
Pár dní po Bellarovom zatknutí sa začal proces. Dôkazov bolo nazhromaţdených toľko, ţe
Robert Canizzo mohol ţiadať pre najväčších vinníkov doţivotie. Zväzok obţaloby mal
niekoľko stoviek, ba aţ tisícok strán a tak trvalo veľmi dlho, kým si ho prečítali všetky
kompetentné osoby a dôkladne preskúmali. Zároveň bolo obvinených veľmi veľa osôb. Aj
kvôli tomu trval tento proces veľmi dlho, vyše dva roky a nadobudol tak monštruózne
rozmery.
Celé tie dva roky ţili Robert, Jimmy a niekoľko ďalších svedkov pod najprísnejšou
ochranou. Nebolo to však také jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdalo. Bellarovi právnici
dali za pravdu svojej povesti, ţe sú skutočne dobrí vo svojom remesle a len tak ľahko koţu
nepredali. Sám Bellaro sa niekoľkokrát nedostavil na pojednávanie. Ospravedlňoval sa tým,
ţe má zdravotné problémy. Bolo to však priehľadné a všetkým jasné, ţe mu ide o získanie
času. Ani toto, ani najlepší právnici mu však v konečnom účtovaní nepomohli. Spravodlivosť
predsa len zvíťazila.
Rozsudok bol napokon najhorší pre troch obţalovaných – Marca Bellara, Franka Telliho
a Vita Fattoriniho. Tí dostali doţivotie. Navyše, Bellaro mal, okrem iných finančných sankcií,
zaplatiť Jimmymu Stewartovi desať miliónov dolárov. Bolo to z toho dôvodu, ţe vtedy
donútil Jimmyho k odovzdaniu diamantov a zlatých tehál pod hrozbou likvidácie jeho
priateľky, dnes manţelky a syna. Ďalší Bellarovi kumpáni a bývalí obchodní partneri dostali
niţšie tresty, pričom najniţší trest väzby bol jeden rok. Pár ich aj ostalo na slobode, či uţ
podmienečne, alebo úplne bez trestu. Našlo sa však aj niekoľko masových vrahov, ktorým sa
ušiel trest smrti. Bellaro sa ešte odvolal na najvyšší súd, no bez úspechu a tak sa musel
podvoliť rozsudku.
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Celé to vypálilo nadmieru dobre. Aţ ku koncu procesu sa vyskytla čierna škvrnka na
bezchybnosti toho všetkého. Dva mesiace pred vynesením rozsudku našli Roberta Canizza
mŕtveho v hotelovej izbe. Miesto, kde sa nachádzal, bolo prísne tajné a vedelo o ňom len
minimum ľudí. Našla ho chyţná, keď ráno šla priniesť raňajky. Okamţite bol privolaný lekár.
Ten skonštatoval, ţe smrť mohla nastať asi medzi dvanástou a druhou v noci a ţe zomrel
v spánku. Predbeţne však nevedel povedať nič konkrétne. Telo samozrejme podrobili pitve.
Pri nej sa zistilo, ţe bol jednoznačne otrávený. Spustilo sa rozsiahle vyšetrovanie. Začali
s preverovaním všetkých osôb, ktoré boli v Canizzovom dosahu. Podozrenie padlo prirodzene
hneď na Bellara. On však vehementne odmietal akékoľvek obvinenia. Podrobne prešetrovali
s kým sa stýkal a či nemohol dať niekomu pokyn na Canizzovu likvidáciu. Vyšetrovanie,
ktoré pokračovalo aj po vynesení samotného rozsudku proti všetkým Bellarovým ľuďom, sa
však napriek veľkému podozreniu voči osobe detroitského bossa skončilo tak, ţe vinníci
ostali naďalej neobjasnení. Prípad teda odloţili.
Nech bola pravda akákoľvek, skutočnosť bola taká, ţe Bellaro mladší nakoniec skončil v tej
istej väznici ako jeho otec. Vo väznici Sing Sing v New Yorku. Mohol byť však „spokojný“.
Svojho otca predčil nielen bohatstvom a mocou. Jeho otec nemal ani zďaleka taký veľký
súdny proces ako on.
Ubehol uţ rok, odkedy bol Bellaro v chládku. Aţ na tú vec s Canizzom šlo všetko hladko.
Jimmy sa rozhodol, ţe tých desať miliónov, ktorými ho Bellaro „štedro obdaroval“ investuje
v Las Vegas. Nie, nechcel ich vraziť do hazardu, ani do výstavby kasín. Nič podobné. Uţ
v San Franciscu sa začal venovať hotelierstvu a tak si zaumienil, ţe do niečoho podobného by
sa mohol pustiť aj tu.
Dnes večer sa práve vracal, dalo by sa povedať, ţe z obchodno – súkromnej večere
s jedným svojim dodávateľom. Tento dodávateľ bol totiţ jeho dobrým priateľom. Obchody sa
snaţil robiť najmä so svojimi priateľmi a známymi, teda s ľuďmi, ktorých poznal a mal v nich
istotu. A potom to uţ šlo aj s ich rodinnými príslušníkmi, priateľmi a tak ďalej. Všetci to
poznáme. Ruka ruku myje, bliţšia košeľa ako kabát...
Keď často prechádzal okolo toľkých kasín, človeku sa natíska otázka, či si aj on, iba len tak,
raz za čas, nezahral. Veď na tom by nebolo nič zlé, sem-tam sa takto rozptýliť. Ale on bol
v tomto smere veľmi konzervatívny. V Las Vegas bol často, v poslednom čase skoro ako
doma, ale ani raz sa nenechal zviesť pokušením čo i len raz si zahrať. Dobre vedel, ako sa to
celé môţe skončiť, ţe je to ako droga. Na príklade viacerých svojich kamarátov mohol zistiť,
ţe ak začnú nekontrolovane hrať, pokojne sa z nich môţu stať ľudské trosky. Jeden Jimmyho
kamarát mal dokoca také dlhy, ţe spáchal samovraţdu. Vypil skoro liter vodky, čoby samo o
sebe stačilo na otravu alkoholom, a k tomu ešte vyskočil z piateho poschodia hotela. Zomrel
aţ na tretí deň v nemocnici.
Jimmy teda kasína zďaleka obchádzal. Navyše bol po dnešnom pracovnom dni veľmi ustatý
a tak šiel rovno do svojej hotelovej izby. Zhodil zo seba sako aj kravatu. Pristúpil
k chladničke, vybral z nej pivo a trochu si z neho dal. Poloţil fľašu na stôl a pobral sa ku
kúpeľni, lebo sa chcel trochu osprchovať.
Keď otvoril dvere kúpeľne, zachvátil ho smrteľný strach. To, čo uvidel, ho úplne zbavilo
akejkoľvek sily. Nemohol sa pohnúť, nemohol sa zmôcť na slovo. Ostal stáť ako prikovaný.
V kúpeľni stál Marco Bellaro. Vyzeral ako prízrak. Doslova ţivá mŕtvola. Tento dojem ešte
viac umocňovala skutočnosť, ţe v kúpeľni bolo zhasnuté a trochu svetla dopadalo iba zvonku.
Jimmy však mohol jasne vidieť, ţe je to Bellaro. Oči mal celé krvavé. Na tvári aj na rukách
mal početné odreniny a modriny. Pokoţku mal bledú, chytajúcu aţ sivastý nádych. Vlasy mal
takmer celé biele. Za ten čas, čo ho Jimmy videl naposledy, výrazne schudol. Oblečenú mal
košeľu, trocha špinavú a potrhané čierne nohavice. Mimiky tváre, očí a mimovoľný úškrn na
perách prezrádzali, ţe nie je duševne celkom v poriadku. V ruke drţal pištoľ mimoriadne
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vysokého kalibru. Keď Jimmy zbadal tú obrovskú hlaveň, iba prehltol sliny, ktoré sa mu za
krátky čas v ústach nazbierali.
„Si prekvapený, ţe ma vidíš,“ začal Bellaro, „takú návštevu si nečakal, čo?“
„Ako si sa sem dostal?“
„To by si rád vedel.“
„Veď si bol pod mimoriadne prísnym dozorom. Mal si mať zamedzený akýkoľvek kontakt
zvonku...“
„A vidíš. Aj tak som im ušiel. Preváţali ma do inej väznice a moji priatelia sa o mňa
postarali. Ušiel som.“
„To vidím. A kde sú teraz tí tvoji priatelia?“
„To nie je tvoja starosť. Stále som len hovoril o tom, ţe ťa musím zabiť a oni ma začali
pokladať za blázna. Nechali ma tak. No mne sú ukradnutý. Jediná vec po čom teraz túţim je
vidieť ťa zomierať. Pomaly, pekne pomaly, nech si vychutnám tvoje utrpenie. Ja uţ som trpel
dosť.“
„A ja vari nie? Koľko som si ja kvôli tebe vytrpel! Ty mi tu teraz chceš hovoriť o utrpení.“
„Ale ty máš teraz všetko, čo si môţeš priať. Ţenu, dieťa, rodinu. Si teraz nesmierne bohatý.
Ešte k tomu aj tých desať melónov čo som ti bol nútený dať. A ja nemám nič. Všetci sa mi
otočili chrbtom. Keď ma zavreli, nikto z rodiny ma ani raz neprišiel navštíviť. To isté aj
s mojimi takzvanými priateľmi. Ešte nedávno som si myslel, ţe sa na nich môţem spoľahnúť.
Veľké hovno. A celý ten majetok, tá moc čo som celé tie roky pracne budoval, to všetko je
šmahom ruky preč. Všetko sa mi zosypalo ako domček z karát...“
„A čo ja s tým mám? Za všetko si môţeš sám. Všetko sa ti vrátilo. Všetko zlé, čo si kedy
komu urobil sa ti teraz vrátilo.“
„Ţe kto za to môţe? Ešte sa aj pýtaj, ty skurvysyn! Ty za to môţeš. Keby nebolo teba a toho
Canizza, mohol by som byť so svojou rodinou a všetko by bolo ako predtým.“
„Takţe predsa len si dal zabiť Canizza.“
„Keď mi povedali, ţe zomrel, úprimne som bol tomu rád. Ale nedal som ho zabiť ja.
Skutočne. Predsa by som ti v tejto chvíli, keď aj tak za chvíľu zgegneš, neklamal.“
„To je pravda. Ale kto ho mohol potom zavraţdiť?“
„Je mi to absolútne jedno. Teraz mi ide len o jedinú vec,“ riekol Bellaro, nadvihol zbraň
a namieril ju smerom na Jimmyho čelo.
„Si pravý Sicílčan. Nezaprieš sa. Pomstiť sa musíš za kaţdú cenu.“
„Ty ním naopak určite nie si. Ani tvoj otec ním nebol. Ste rodina zradcov. Ako podlo zradil
tvoj otec môjho otca, tak si podlo zradil ty mňa.“
„Ale ja som ťa určite nezradil. Zradil by som ťa vtedy, keby som bol tvoj priateľ. A ním
som nikdy nebol a ani by som nechcel byť s takým človekom ako si ty. Jednoducho som si
konal svoju občiansku povinnosť.“
„Ty sviňa skurvená! Najradšej by som ťa hneď a zaraz odpravil. Ale to by som ti príliš
zjednodušil. Mal by si to rýchlo za sebou a to ja nechcem. Nechám ťa dusiť sa vo vlastnej
šťave.“
„A ty si myslíš, ţe sa tým niečo vyrieši, keď ma teraz odkrágľuješ? Aj tak ťa chytia a potom
to nebude doţivotie, ale elektrické kreslo.“
„Mne je to uţ totálne jedno. Ja uţ nemám čo stratiť. Jediné, čo by som si v ţivote vyčítal by
bolo, ţe ţiješ. Ešte nejaké otázky?“
„Nie, ja uţ nemám slov.“ Obaja boli ticho. Jimmy sa zamyslel nad tým, ako mohol taký
pomätenec prísť na to, kde sa nachádza. Teraz však nebol na takéto úvahy čas. Musí rýchlo
vymyslieť niečo, ako vyjsť ţivý z tejto situácie. V tom momente nastala úplná tma.
Pravdepodobne vypadol prúd. V Las Vegas, stále osvetlenom meste, to bolo niečo
nezvyčajné. Nebolo jasné, či bez svetla ostal iba hotel, alebo aj okolie. V okamihu, keď sa
miestnosť zahalila do tmy, začal Bellaro bezhlavo strieľať. Jimmy však duchaprítomne
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odskočil nabok. Vytiahol spoza opaska svoj malý revolver, ktorý mal pre istotu vţdy pri sebe.
Skrčil sa a takto sa pohyboval po izbe. Nemal ani tušenia, kde sa nachádza Bellaro. Bola tu
tma ako v rohu a tak ani jeden, ani druhý nič nevidel a nevedel, kde sa nachádza ten druhý.
Zmyslov zbavený Bellaro začal ziapať: „Stewart! Ty sviňa! Kde si!“
Jimmy však ostal ticho. Aj napriek tomu, ţe sa Bellaro ozýval, nemohol identifikovať, odkiaľ
sa prichádza jeho hlas. Aj tak svoj revolver naďalej pevne zvieral v ruke a čakal, čo sa bude
diať. Svetlo sa znova zaţalo. Kľačal vedľa postele. Od Bellara bol vzdialený asi tri metre. Ten
bol však natočený trochu doprava a tak mohol Jimmy zareagovať skôr. Trikrát vystrelil. Tri
krvavé škvrny sa objavili na Bellarovej hrudi. O pár sekúnd boli v izbe ochrankári hotela.
„Čo sa tu stalo?“ opýtal sa jeden z nich mieriac zbraňou na Jimmyho. Ten ešte stále drţal
v ruke revolver. Na zemi leţal nehybne Bellaro tieţ s pištoľou v ruke.
„Odhoďte zbraň,“ povedal druhý ochrankár.
„Áno, pravdaţe, len pokoj,“ riekol Jimmy, revolver mu vykĺzol z ruky a spadol na zem.
„Ostaňte ako ste a ničoho sa nedotýkajte.“ Jimmy si chcel sadnúť, no ochrankár ho okríkol:
„Nie, nesadajte si. Dvaja kolegovia tu s vami ostanú, kým ja prídem s políciou.“
A tak Jimmy čakal, kým príde polícia. Priamo na mieste ho vypočuli a spísali zápisnicu.
Onedlho prišiel aj súdny lekár. Ten predbeţne skonštatoval, ţe šlo o nutnú obranu, no aj tak
sa konal súd. Ţalobca trval na tom, ţe Jimmy Bellara chladnokrvne zavraţdil a potom mu
strčil do rúk zbraň. Tieto argumenty však nepostačovali hneď z viacerých dôvodov. V izbe
bolo na viacerých miestach nájdených niekoľko nábojov vystrelených z Bellarovej zbrane
a čo je dôleţitejšie, na zbrani neboli Jimmyho odtlačky prstov. Nadôvaţok toho všetkého bol
Bellaro po svojom úteku hľadaný po celých Spojených štátoch ako veľmi nebezpečná osoba
schopná vraţdiť. Súd sa tak napokon skončil predsa len tým, ţe Jimmy zabil Bellara v nutnej
sebaobrane, čo bola vlastne aj pravda.
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XXXV.
Teraz, keď bol Bellaro mŕtvy, mali Jimmy aj jeho rodina uţ definitívne pokoj. Nemuseli sa
absolútne ničoho báť. Jimmyho matka, sestra a neter sa uţ dávnejšie presťahovali späť do
svojho domu.
Jedny zo svojich najšťastnejších chvíľ v ţivote preţívala práve Jimmyho sestra Paula. Opäť
sa vydala. Zobrala si o dva roky staršieho učiteľa angličtiny a dejepisu. Predtým ako ju
spoznal, bol dvakrát ţenatý, ale vţdy mu manţelstvo skrachovalo. Darren učil Alice odkedy
prišli späť do Ameriky. Paula ho spoznala na rodičovskom zdruţení. Keď ho videla prvýkrát,
ani vo sne by jej nenapadlo, ţe raz bude jej manţel. Bol síce sympatický, aj dosť pohľadný.
Nosil okuliare, bol taký intelektuálsky typ, no napriek tomu pre ţeny príťaţlivý. Paula ho
však zo začiatku prehliadala. Brala ho iba ako učiteľa svojej dcéry. Nič viac. Ich prvé
rozhovory boli len na tému školy. On bol na tom podobne. Ich vzťah sa začal vyvíjať celkom
pomaly, nepozorovane. Dalo by sa povedať, ţe skutočná láska medzi nimi začala vtedy, keď
sa spustil ten proces s Bellarom. Bolo to dosť paradoxné, ale bolo to jednoducho tak. V tom
čase sa Bellaro vyhráţal Jimmymu a ţivoty jeho rodinných príslušníkov boli znova ohrazené.
Vtedy bol Paule nablízku Darren. Dával jej pocit ochrany a bezpečia a vtedy sa medzi nimi
prirodzene utvoril ten najkrajší cit. Keď sa skončil súd s Bellarom a jeho ľuďmi, nasťahoval
sa Darren k Paule. Jej matka aj dcéra si ho uţ dávnejšie obľúbili a tak bez problémov zapadol
do rodiny. Alice bolo zo začiatku proti srsti, ţe jej učiteľ je priateľom jej matky, no potom to
uţ brala. Navyše, keď odišla zo základnej školy na strednú, veci sa zjednodušili. A s Paulinou
matkou Susan to bolo tieţ podobné. Bola rada, ţe jej dcéra si konečna našla po takom čase
muţa. Navyše Susan bola vo všeobecnosti nekonfliktný človek a s kaţdým vychádzala dobre.
Rovnaké to bolo s jej čerstvým zaťom.
Po roku spoluţitia Paula a Darren spečatili svoj vzťah svadbou. Pre Paulu to však ani
zďaleka nebolo ľahké rozhodnutie. Často chodila na hrob svojho manţela Toma, ktorého dal
Bellaro vtedy tak brutálne zavraţdiť a pýtala sa ho, či je to naozaj správne rozhodnutie opäť
sa vydať. Dospela po čase k rozhodnutiu, ţe šesť rokov je dosť dlhá doba a tak by nemala
brániť svojmu šťastiu.
Aj Jimmy mal teraz svoje šťastné obdobie. Narodilo sa mu uţ druhé dieťa. Bolo to
dievčatko. Rozhodol sa, ţe jej dá meno podľa Eminej matky – Barbara, keďţe Ema dala ich
prvorodenému synovi meno podľa Jimmyho otca. Ema bola veľmi dojatá týmto jeho gestom
a ihneď volala matke, aby jej to oznámila. Tá sa tomu potešila ešte viac a odkázala po Eme,
ţe Jimmyho pozdravuje a ţe mu za to veľmi ďakuje.
Narodenie dcéry bolo pre Jimmyho zlomom v jeho ţivote. Keď tak hľadel na toto
bezbranné stvorenie ako tichučko spí v postieľke, začal prehodnocovať svoje ţivotné priority.
Prinútilo ho to zamyslieť sa nad svojim doterajším ţivotom. Pevne sa rozhodol, ţe sa
jednoznačne musí viac venovať rodine. Skoro nepretrţite bol v práci. Stal sa z neho totálny
workoholik. Svoje deti vídaval len málokedy a to si vyčítal. Musel trochu zvoľniť tempo, lebo
uţ mal aj sny v ktorých boli voči nemu jeho deti arogantné a drzé. Dokonca mal raz sen, ţe je
v domove dôchodcov.
Jedného horúceho júlového dňa pozvali Jimmy s Emou na obed Paulu s manţelom.
Povedali im, aby zobrali aj Susan a Alice.
„Fu, dnes je najmenej 38 stupňov,“ povedala Paula, keď nasadala do auta.
„41 stupňov,“ riekol Darren, „teraz som sa bol pozrieť na teplomer.
„A to ešte nič nie je,“ ozvala sa Alice, „celý budúci týţdeň hlásia od 40 do 44 stupňov.“
„Ako na Sahare,“ ovievala sa šatkou Paula.
„To zas budú poţiare,“ poznamenala Susan, „keď sú také horúčavy, bývajú aj poţiare. Ako
pre troma rokmi.“
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„U tvojho brata som bol len raz,“ otáčal kľúčom Darren a šliapol na plyn, „vraj tam niečo
prerábali. Som zvedavý.“
„Je milé od nich, ţe nás pozvali na obed,“ neprestávala sa ovievať Paula. Okno mala
samozrejme spustené úplne dole.
„Tak vitajte všetci,“ zdravil ich uţ pri bráne Jimmy.
„Ďakujeme, je pekné od teba, ţe si nás pozval,“ vravel Darren s fľašou vína v ruke.
„O vďaka,“ povedal Jimmy, keď vzal do ruky fľašu, „poďte ďalej.“ Dnu to uţ voňalo
úţasnými vôňami. To Ema pripravovala obed. Hoci boli veľmi bohatí a mohli si dovoliť
sluţobníctva koľko chceli, Ema sa stále starala o domácnosť sama. Mali akurát opatrovateľku
pre deti. A tak aj obed pre toľkých ľudí chystala len ona. Trochu sa jej podujala v kuchyni
pomôcť jej svokra, ale ináč bola na to všetko úplne sama. Rada sa však starala o domácnosť.
Jedálňou sa rozliehala druţná vrava. Keď sa ale začalo nosiť na stôl, všetci stíchli. Ema bola
totiţ výborná kuchárka a celá rodina chcela uţ konečne ochutnať, čo dobrého navarila.
„Hm, je to vynikajúce,“ ozval sa po pár sústach Darren.
„A to je iba polievka. Ešte si nejedol moriaka,“ chválil sa svojou ţenou Jimmy. Keď dojedli
polievku, pustili sa do spomínaného moriaka. Bol skutočne taký dobrý, ba ešte lepší ako
hovoril Jimmy.
„Počúvaj Darren,“ štuchol Jimmy jemne do svojho švagra.
„Áno?“
„Ty učíš angličtinu a dejepis, však?“
„Áno, je to tak.“
„To musíš robiť takých pätnásť rokov.“
„No, na budúci rok to bude pätnásť rokov.“
„A si spokojný so svojou prácou? Učitelia nemajú práve nájlepšie platy.“
„Áno, myslím, ţe áno. Som spokojný. Prečo sa pýtaš?“
„No, vieš, u nás vo firme sa vyskytlo jedno voľné miesto a tak som si myslel, ţe by bolo pre
tebe ako uliate. Určite by si tam dostával lepší plat ako dostávaš teraz.“
„Hm, znie to zaujímavo. A o čo ide?“
„Pracoval by si v sekcii styku s verejnosťou. Päťtisíc mesačne.“
„To uţ je slušná suma. Ale vieš. Moja práca ma baví. Nebude ľahké len tak od toho odísť.“
„Porozmýšľaj o tom.“
„To teda budem,“ povedal Darren a zahryzol sa do poriadneho kusa moriaka, „uţ som to
dnes povedal asi stokrát, ale nemôţem si pomôcť. Tvoja ţena varí fakt skvele.“
Keď uţ prítomní pomaly dojedali a popíjali kvalitné chladené vínko, ktoré im padlo
skutočne vhod v tejto tropickej horúčave, Jimmy sa postavil. Zúčastnení sa utíšili.
„V poslednom čase toho bolo na nás skutočne dosť a boli sme aj dosť pracovne vyťaţení.
Preto si myslím, ţe by bol dobrý nápad, aby sme celá rodina šli niekam spoločne na
dovolenku. Uţ dlho sme takto spolu niekam nešli.“
„To je dobrý nápad,“ podotkla Susan, „a kam by to malo byť?“
„Tak som rozmýšľal, zvaţoval som viacero moţností, aţ mi prišlo ako najviac prijateľné
Tahiti.“
„Tu sa teraz dusíme vo vlastnej šťave,“ poznamenala Alice, „je tu nad štyridsať a my teraz
pôjdeme na Tahiti. Veď to je skoro na rovníku. To akoby sme šli z hrnca s vriacou vodou do
pece.“
„Alice,“ zahriakla ju matka, ţe je taká drzá.
„Alice,“ usmieval sa Jimmy, „dnes ráno som pozeral predpoveď počasia a tam stálo, ţe na
Tahiti má byť teraz príjemných tridsať stupňov. Nie vţdy býva teplota podľa zemepisných
šírok.“
„Asi máš pravdu,“ pokrčila plecami Alice.
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„Takţe ako?“ poobzeral sa po svojej rodine Jimmy. Postupne všetci pritakali na jeho návrh,
aj keď bol pomerne nečakaný. Keď sa uţ Paula, Darren, Susan a Alice zberali na odchod,
Darren ešte zašiel za Jimmym: „Neviem, či bude vhodné, aby som šiel aj ja.“
„Ale čo si?“ chytil ho za rameno Jimmy, „veď uţ patríš do rodiny. Pravdaţe pôjdeš aj ty.
Aspoň sa viac spoznáme.“ Darren sa ešte trochu okúňal, no potom prisvedčil. A tak šli pekne
všetci.
Jimmy mal k dispozícii aj súkromné lietadlo, ale uprednostnil klasický komerčný let.
Nechcel sa veľmi naparovať, ţe je veľký boháč a môţe si dovoliť čokoľvek. Zakrátko boli na
Tahiti. Ubytovali sa v najdrahšom hoteli v hlavnom meste Papeete. Týmto uţ zasa nechcel
Jimmy príliš šetriť. Veď na to mal, tak prečo trocháriť? V hoteli boli dvoj a trojizbové izby.
V trojizbovej boli Jimmy, Ema, malý Matt a aj maličká Barbara. Do jednej dvojizbovej šli
Susan a jej vnučka Alice a do ďalšej dvojizbovej izby zamierili, dalo by sa povedať, ţe
novomanţelia Paula a Darren. Takpovediac to boli ich medové týţdne, lebo po svadbe na nich
akosi nevyšiel čas.
Kaţdý trávil čas na tomto pozemskom raji iným spôsobom. Alice nebavilo len tak
vysedávať na pláţi a opekať sa do bezvedomia a šla sa poobzerať po okolí. Napriek matkinmu
vyslovenému zákazu zašla do niekoľkých barov. Keď tak popíjala miešaný drink, nemohla
uveriť vlastným očiam.
„Simon, si to ty?“
„Alice, čo tu robíš?“ otočil sa chlapec v jej veku. Bol to jej spoluţiak Simon Greeves a tieţ
bol veľmi prekvapený, ţe ju tu vidí.
„Á, vieš rodinná dovolenka. Ale ja sa snaţím nebyť veľmi pri nich. Veď to poznáš.“
„To si píš. Tieţ som tu s rodičmi. To je fakt super, ţe som ťa stretol.“
„Aj ja som rada. Ako dlho tu uţ si?“
„Tretí deň. A ty?“
„Včera sme prišli. Ale uţ teraz ti musím povedať, ţe je tu fakt úţasne.“
„To hej. Môţem ťa pozvať na drink?“
„Môţeš,“ zasmiala sa Alice, „tento mám skoro dopitý.“
„Dnes tu má byť diskotéka,“ ukázal Simon na plagát za sebou, „šla by si?“
„Veľmi rada, ale neviem, čo na to moja matka. Tá by bola najradšej, keby ma mala neustále
pod dozorom.“
„Všetci rodičia sú takí. Musíme ich pochopiť, ţe sa o nás boja.“
„Ale uţ predsa nie sme malé deti. O rok sme dospelí a oni sa k nám niekedy správajú, akoby
sme ešte chodili do škôlky.“
„O tú diskotéku sa neboj,“ uisťoval ju Simon, „to vybavím.“
„U koho? U mojej matky?“ Simon sa na to iba tajuplne usmial. A tak mala Alice aţ do
konca pobytu o zábavu postarané...
Jimmyho matka Susan si tu prišla predovšetkým oddýchnuť a tak väčšinu času trávila na
pláţi, slnila sa a čítala romány. Jej najviac vyhovoval takýto oddych. Celý ţivot, ako sa hovorí
drela na kúsok chleba a skoro neustále ţila v strachu a pod stresom. Mala ťaţký ţivot. Ako
veľmi malú ju opustila matka a ţila iba s otcom, ktorý pracoval pre mafiu. Pre rovnakú
organizáciu pracoval aj jej priateľ, neskôr manţel a tak jej neostávalo nič iné len sa
neprestajne obávať o ţivoty svojich blízkych. Keď jej manţel s tým skončil, prišla ďalšia
ťaţká doba – vojna. Keď skončila, nastalo v jej ţivote relatívne pokojné obdobie. To trvalo aţ
kým nezabili jej muţa. Potom nasledovala séria vydieraní a útekov, ktorá s prestávkami trvala
aţ doteraz, keď zomrel rukou jej syna Marco Bellaro, pôvodca ich nešťastia. A tak nečudo, ţe
jediné po čom táto stará ţena teraz túţila, bola pokojná staroba.
Paula a Darren boli stále spolu. Robili všetko moţné. Chvíľu boli na pláţi, potom si šli
zaplávať a zavítali aj do baru. Tu si neustále hrkútali pri stolíku. Nepili však nič alkoholické.
Darren si totiţ poţičal auto a urobili si okruţnú cestu okolo ostrova. Zastavili sa na jednej
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opustenej pláţi pri mestečku Tautira na poloostrove Taiarapu. To, ţe tu nebolo ani ţivej dušej
ich zvádzalo k jedinému. Milovali sa aţ kým sa nezačalo stmievať. Potom radšej nastúpili
späť do auta a zamierili do hotela. Ešte by si o nich začali robiť starosti. Do hotela dorazili,
keď uţ bola úplná tma.
„Kde ste boli tak dlho?“ spytovala sa ich Alice, ktorá tieţ práve vchádzala do hotela.
„Boli sme sa trochu previesť po ostrove,“ riekla Paula, „a ty? Prečo ideš tak neskoro ty?“
„Ale pokoj. Pozri sa na hodinky. Mám byť v hoteli o desiatej. A koľko je?“
„Desať päť,“ pozrela na hodinky Paula, „no dobre. Choď uţ hore.“
„Nemala by si byť na ňu taká prísna,“ vravel Paule Darren, keď uţ boli sami v izbe.
„Túla sa po nociach ako... Musíš ma chápať, ţe sa o ňu bojím. Po tom všetkom čím prešla
naša rodina mám na to dôvody.“
„Ale veď je uţ skoro dospelá. Musíš jej nechať trochu voľnosti.“
„Ja viem, ale... Asi máš pravdu. Príliš ju stráţim.“ Darren sa jej začal dotýkať bokov
a bozkávať ju na krk. Paula sa mu úplne poddala. Klesli spolu na posteľ. Začala mu vyzliekať
nohavice. On ju neustále bozkával. Z krku prešiel na ústa. Onedlho uţ boli úplne nahí.
„Pred časom by som... nepovedala, ţe ešte môţem zaţiť takéto šťastie,“ hovorila ona
pomedzi výpady jeho lásky.
„Ja ťa spravím najšťastnejšou ţenou na svete.“
„A vari si uţ... nespravil?“ Nečudo, ţe v tejto izbe trávili tí dvaja najviac času z celej
dovolenky.
No a čo robil Jimmy so svojou rodinkou? To čo si predsavzal uţ predtým a síce, ţe sa bude
viac venovať svojej ţene a deťom. Chodili na kúpalisko, na šmykľavky, kde sa mohol Matt
dosýtosti vyšantiť. Bol ako vo svojom ţivle. Barbara bola na také niečo ešte malá a tak bola
stále s mamou. Kúpali sa spolu v malom bazéne pre deti. Barbare sa to veľmi páčilo. Ema ju
však predtým, ako veľmi starostlivá mama, natrela krémom s vysokým faktorom. Deti sú totiţ
veľmi citlivé na Slnko. Keby sa spálili, môţe to mať pre nich nedozierne následky. Potom si
všetci spoločne boli pozrieť nejaké pamätihodnosti. Matta to však príliš nezaujímalo. Radšej
by sa bol s deťmi ešte hral na kúpalisku. Keď skončili s prehliadkou pamiatok, vybrali sa na
pláţ. Na svojom obvyklom mieste sa opaľovala Susan.
„Á, dlho som vás nevidela. Kde ste boli?“
„No, boli sme si pozrieť nejaké pamiatky a tak, veď vieš,“ odvetil jej Jimmy.
„Aha. Ale teba to asi veľmi nebavilo, keď si taký znudený,“ pozrela na svojho vnuka.
„Radi by sme sa s Emou trochu prešli,“ povedal Jimmy, „môţem ti tu nechať deti?“
„Ale samozrejme, len choďte.“ Teda šli. Jimmy vzal Emu do pravej tahitskej reštaurácie,
kde podávali iba samé domorodé jedlá. Ema také niečo jakţiv nejedla a Jimmy na tom bol
podobne. Krásny večer zavŕšili vo svojej hotelovej izbe...
Dva týţdne na Tahiti ubehli ako voda. Nikomu sa nechcelo ísť domov. Najmä Alice nie,
lebo tu našla novú lásku. Nakoniec však bola spokojná aj ona, lebo vysvitlo, ţe Simon so
svojimi rodičmi letí naspäť tým istým lietadlom ako jej rodina.
Jimmy, akokoľvek sa snaţil, sa nevyhol ani tu obchodným veciam. Ale boli to také
záleţitosti, ktoré mu nevytýkala ani Ema. Plánoval totiţ kúpiť na ostrove pár nehnuteľností
a tak by sem, teraz uţ do vlastného, chodili kaţdé leto.
Doma sa Jimmy dlho neohrial a uţ musel na sluţobnú cestu do Európy, presnejšie do
Francúzska. Istý paríţsky bankár mal záujem o obchodnú spoluprácu. Niekoľko týţdňov
predtým bol navštíviť Jimmyho v Amerike a teraz on pricestoval do Francúzska. Samozrejme,
tento Francúz, Pierre Liabeuf, bol priateľom jedného Jimmyho priateľa. Za ţenu mal Pierre
jednu Američanku Ritu Marinuzziovú, ktorá do Francúzska prišla ako malé dievčatko.
V ich spoločnom obchode išlo vlastne o to, aby sa zlúčila jedna z Jimmyho spoločností s tou
Pierrovou. Obe strany by mali z toho oveľa väčší osoh, ako keby ostali tak ako sú. Tento
postup Jimmymu odporúčal aj John Martin.
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Jimmy si hneď po príchode všimol, ţe Pierre má veľmi šarmantnú asistentku. Nemohla mať
viac ako tridsať. Prvé čo ho na nej upútalo, boli jej nádherné zmyselne krojené pery. Mala na
nich nevyzývavý červený rúţ, čo však ešte viac podčiarkovalo ich zmyselnosť. Takisto mala
očarujúci pohľad. Modré oči ako dve studne. Ich modrá farba sa zdala aţ neskutočná. Jemné
črty dotvárali úchvatnosť jej nadpozemskej tváričky. Keď sa usmiala, človek musel prehĺtať
sliny od vzrušenia. Vlasy čierne ako uhoľ zviazané do drdola jej dodávali výraz nevinnosti.
Ani za svoju postavu sa veru nemusela hanbiť. Jimmy ju nikdy nevidel v iných ako
obtiahnutých šatách, hoci v stále rozličných, v ktorých dávala vyniknúť svojim vyvinutým
bokom a hrudníku. Pohybovala sa zvodne, no zároveň cudne a týmto zaujala kaţdého muţa,
ktorý sa nachádzal v jej blízkosti.
Jimmy samozrejme nebol výnimka. Fyzicky ho veľmi priťahovala, no on si dobre
uvedomoval, ţe je ţenatý muţ. Čoskoro však zistil, ţe ona sama po ňom ide. Najprv si to len
domýšľal, no keď ho pozvala na kávu, presvedčil sa, ţe to bola pravda.
Na tejto káve zistili, ţe si majú čo povedať. A tak ju uţ on pozval tentokrát na večeru. Bolo
to však aţ na druhý deň, aby to nebolo prirýchle. Miesto vybrala ona. Reštaurácia priamo
v Eiffelovke. Ona bola uţ na to zvyknutá, no keď Jimmy vystúpil aţ hore, uchvátil ho pohľad
zhora na nočný Paríţ. Sadli si teda a dali si večeru. Celý večer sa rozprávali. Vypili však aj
veľa vína. Po takom dobrom vínku z oblasti Beaujolais idú uţ veci samé...
Jimmyho plánovaná dvojtýţdňová sluţobná cesta sa tak natiahla na dva mesiace. Hneď na
druhý deň sa Jimmy presťahoval z hotela k Julie, ako sa jeho nová láska volala. Tak si ho
časom pripútala k sebe svojim osobným čarom, ţe si začal pripadať ako gigolo. Napodiv mu
to nevadilo, veď práve preţíval najhorúcejšie okamihy svojho ţivota. Julie bola ohnivá
milenka. Takéto chvíle vášne nezaţil ani s Emou. Julie sa nevedel nabaţiť. Bola ako droga.
Milovali sa aj trikrát za deň. Pri nej začal na všetko zabúdať, dokonca aj na ţivot, ktorý
doteraz ţil.
„Zlatko?“ riekla mu raz ona hlasom podobným štebotu vtáčaťa, keď spolu leţali v posteli.
„Áno, miláčik?“
„Miluješ ma?“
„Samozrejme, ţe ťa milujem,“ odpovedal a ţiadostivo ju pobozkal na krk.
„Aj ja ťa veľmi milujem. A ty vieš čo robia dvaja, keď sa navzájom milujú?“
„Sú spolu aţ kým ich smrť nerozdelí. A sú si navzájom oporou.“
„To áno, ale keď sa dvaja ľúbia, mali by sa vziať.“
„Dobre vieš, ţe to nejde,“ odtiahol sa od nej Jimmy a sadol si.
„Tak sa rozveď. My dvaja sa vezmeme a budeme ţiť v Paríţi.“
„A čo moje deti? Podľa mňa sú veci dobré tak ako sú.“ Práve keď vyslovil túto vetu si však
uvedomil, ţe nič nie je dobré na tejto situácii. On si tu v Paríţi uţíva a jeho ţena a deti sú
tisíce kilometrov od neho. Začali ho premáhať pocity viny. Trvalo však ešte dosť dlho, kým si
vstúpil do svedomia a definitívne sa rozhodol vrátiť. Jednej noci sa zbalil a odišiel. Bez
akéhokoľvek slova ako zlodej. Nedalo sa však inak. Keby odišiel za vidna a keby jej povedal,
ţe odchádza, nikdy by sa mu nepodarilo skutočne odísť. Tá ţena akoby mu počarila a akýmsi
tajomným spôsobom si ho drţala pri sebe. Keby tak vedel, ţe táto Julie je nevlastnou dcérou
Pierra s ktorým urobil obchod. Jej matka Rita ju mala z prvého manţelstva.
Keď sa Jimmy vrátil domov, Ema mu nič nevyčítala. Veď ani nemala čo. Celý ten čas čo
bol preč, jej Jimmy volal a vravel jej, ţe sa asi zdrţí dlhšie, lebo má vo Francúzsku
neodkladné povinnosti. Samozrejme pracovného charakteru. A tak nemohla ani tušiť, ţe ju
celé dva mesiace podvádzal s krásnou Francúzkou. On si však tie dva mesiace do smrti
vyčítal. Aţ teraz keď bol doma a pozeral sa na svoju ţenu a deti, akoby precitol zo sna
a uvedomil si, ako nechutne oklamal tých, ktorých mal najradšej na svete. Nikomu však nikdy
nič nepovedal. Dusil v sebe toto tajomstvo a to ho trýznilo ešte viac. Snaţil sa to odčiniť
aspoň tak, ţe svoju polovičku zahŕňal pozornosťou viac neţ kedykoľvek predtým. Kupoval jej
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darčeky, brával ju viac von, pomáhal jej aj pri domácich prácach. Takýto k nej nebol ani
v časoch ich najväčšej lásky. Ema tomu nerozumela, zdalo sa jej to čudné, ale nestarala sa
o dôvody manţelovho konania. Bola rada, ţe je k nej Jimmy taký pozorný.
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XXXVI.
„Vstávaj, lebo zasa zmeškáš do práce.“ Mario Messina si pretrel oči a zaspatým pohľadom
začudovane pozrel na svoju ţenu: „A koľko je hodín? Veď ešte musím mať čas.“
„Pol deviatej. O deviatej začíname,“ odsekla ona odchádzajúc z izby. Mario sa prevrátil na
druhý bok a zavrel oči. V tejto polohe však bol iba dve minúty. Vedel, ţe nejakým spôsobom
sa musí dostať z postele. Ale keď perina je taká teplá a von je tak zima. Horko ťaţko od seba
odhrnul perinu a vhupol nohami do teplých papučí. Chvíľu ešte takto sedel. Vstal a zamieril
do sprchy. Keď tam vošiel, hrozne skríkol. Pustil si totiţ studenú vodu. Rýchlo otočil
kohútikom na teplú. Takýto šok hneď na ráno. Riadne sa vyutieral a obliekol sa. Keď mal
umyté aj zuby, išiel do kuchyne.
„Čo je na raňajky?“ opýtal sa manţelky.
„Hrianky a javorový sirup. Vari by si chcel niečo iné?“
„Ale, nie. Daj mi hrianky a sirup.“ V duchu však nad tým krútil nosom. Najradšej by si dal
vajcia so slaninou. Doktor mu ale zakázal takéto jedlá kvôli cholesterolu. Nedávno aj pobudol
v nemocnici. Bolo to síce len krátko, ale jeho ţena to brala ako varovný signál a na svojho
muţa v tomto smere neustále dozerala. Keď sa najedol, vyrazil do práce. Jeho ţena Laura šla
s ním. Mario vlastnil obchod so športovými potrebami a Laura mu v ňom pomáhala. Robila to
aj pred tým, no teraz mu musela pomáhať dvakrát toľko. Nedávno totiţ prepustili oboch
predavačov. Mario mal podozrenie, ţe z pokladne miznú nejaké peniaze. Podozrenie sa
ukázalo ako pravdivé a tak obaja predavači mohli byť radi, ţe to skončilo len vyhadzovom.
Pokojne ich mohol udať na polícii.
Tento obchod so športovými potrebami, vzdialený iba desať minút chôdze od ich domu, si
Mario otvoril pred piatimi rokmi.
Pred ôsmymi rokmi bol Mario Messina poverený spolu so svojim bratrancom Emiliom
Zazom jednou veľmi dôleţitou záleţitosťou. V tom čase ešte obaja pracovali pre Marca
Bellara. Tá záleţitosť spočívala v likvidácii Matta Stewarta. To sa im aj podarilo, hoci to bola
veľmi náročná misia a tak ich čakala bohatá odmena. Nejaký čas ešte pracovali pre Bellara,
no potom sa obaja zhodli na tom, ţe chcú skončiť s takýmto ţivotom a hodlajú sa zaradiť do
spoločnosti ako slušní občania. Nebolo však vôbec jednoduché odísť z tejto organizácie.
Vedeli príliš mnoho. Nakoniec sa im predsa len podarilo dostať sa odtiaľ von. Zaviazali sa
sľubom mlčanlivosti. Veď sami mali toho na rováši viac neţ dosť. Keby chceli niekoho
potopiť, šli by ku dnu spolu s ním.
Vtedy sa aj ich cesty rozišli. Hoci boli rodina, viac sa uţ nevideli. Kaţdý si ţil svoj ţivot.
Maria osud zavial do New Yorku. Tu si našiel ţenu, s ktorou sa po roku a pol známosti oţenil.
Pochádzala z viacdetnej rodiny, ktorá ho okamţite prijala medzi seba. Mario bol tomu veľmi
rád. Keby tak vedeli o jeho minulosti. Z rôznych akcií, no najmä z tej akcie so Stewartom mal
Mario dostatok prostriedkov, aby mohol podnikať a aj z toho slušne ţiť. Zvaţoval rôzne
moţnosti, no nakoniec sa rozhodol otvoriť si obchod so športovými potrebami. Vţdy mal
k športu blízko. Na strednej hrával bejzbal a patril k jedným z najlepších. Dokonca mal na to,
aby hral niţšiu súťaţ. Prišlo však zranenie, ktoré síce nebolo aţ také hrozné, no zabránilo mu
v kariére, ktorá mohla byť veľmi sľubná. Mal vtedy iba devätnásť rokov. Na vysokú školu
nemal dosť peňazí a tak si privyrábal ako mohol. Dalo by sa povedať, ţe iba náhodou sa
dostal k jednému menšiemu detroitskému gangu. Odtiaľ sa dostal k Bellarovi. Ostatné je uţ
známe.
Zo začiatku to s obchodom nešlo tak, ako si predstavoval, no postupom času sa to rozbehlo
ako malo. Obchod bol na pomerne frekventovanej ulici skoro v centre a tak mal o zákazníkov
postarané.
Aj v osobnom ţivote sa mu darilo. S Laurou mali krásnu štvorročnú dcérku a teraz čakali na
ďalší prírastok do rodiny. Laura bola v štvrtom mesiaci. Mario jej hovoril, aby toľko
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nepracovala, ţe sa teraz musí šetriť. Ona však trvala na tom, ţe v obchode bude aţ do ôsmeho
mesiaca. Mario to musel, či chcel alebo nie, brať na vedomie.
Do obchodu prišli, keď bolo deväť päť. Meškali teda päť minút. Pred dverami uţ stáli dvaja
uzimení zákazníci. Vonku bola riadna kosa. Ale tak to uţ v januári býva.
„Je riadna kosa,“ poznamenal jeden zo zákazníkov, „ráno som sa pozeral na teplomer. Bolo
mínus pätnásť.“
„Prepáčte, ţe ste museli čakať v tom mraze,“ ospravedlňoval sa Mario, „trochu sme sa
zdrţali.“ Odomkol kladku na mreţiach a potom aj samotné dvere obchodu. Všetci štyria vošli
dnu.
„Tak, čo si budete priať?“ opýtal sa Mario prvého zákazníka.
„Mohli by ste mi ukázať nejaké hokejky?“
„Ale samozrejme. Poďte za mnou.“ Došli do zadnej časti predajne.
„Viete, môj syn dostal na Vianoce hokejku,“ vravel zákazník, „a uţ ju aj stihol zlomiť.“
„To sa stáva. V zápale hry sa často lámu.“
„Keby sa mu odlomila iba čepeľ. To by som mu kúpil len násadu. Ale zlomila sa
v polovici.“
„A to sa mu ako podarilo?“
„Netuším. Viem iba, ţe ju takú priniesol domov. A viete, on je vášnivý hokejista, tak sa mu
hneď na druhý deň ponáhľam kúpiť druhú.“
„A koľko rokov má syn?“
„Dvanásť.“
„Tak by bola pre neho ideálna asi táto. A akú má výšku?“
„151.“
„No, presne som ho odhadol.“
Medzitým vybavovala Laura druhého kupujúceho: „Ako vám môţem pomôcť?“
„Poprosil by som tenisové loptičky.“
„Koľko by ich malo byť?“
„Viete čo, dajte mi celé balenie. Koľko je v ňom loptičiek?“
„Päť.“
„Tak vezmem jedno to balenie.“ Vzal tie loptičky, zaplatil a chystal sa uţ odísť, keď ho ešte
niečo zaujalo. So záujmom si začal prezerať basketbalové lopty.
„Z tejto máte aj čiernu?“
„Áno, tu je jedna vzadu. Nech sa páči.“
„Vzal by som ešte túto.“
„Hm, zaujímavé. Teraz v zime kupujete takéto veci,“ poznamenala Laura, „ale ten basketbal
budete hrať určite niekde v hale.“
„Máte pravdu. Sem tam si ideme s kolegami zahrať. Minule nám praskla lopta a tak som si
teraz spomenul, keď som ju tu uvidel.“ Zaplatil a odišiel.
„Dovidenia,“ povedal ešte vo dverách. Ona mu odpovedala rovnako. Krátko za ním odišiel
aj prvý zákazník. Doobedu uţ potom nemali veľa ľudí. Dokopy boli desiati. Prišla aj jedna
slečna, čo mala záujem o prácu predavačky, no Messinovci s ňou neboli spokojní a tak sa
pobrala aj ona.
„Uţ som riadne vyhladol,“ povedal on.
„Aj ja som hladná. Za päť minút pôjdeme.“
„Je za päť dvanásť?“
„Hej.“
„Tak to môţeme ísť aj teraz. Veď aj tak uţ nikto nepríde. Päť minút hore dole.“
„Nemôţeš počkať päť minút? To dovtedy umrieš od hladu, alebo čo?“
„No dobre.“
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Za päť minút sa uţ chystali odísť, keď prišiel zákazník. Laura šepla Mariovi do ucha:
„Vidíš? A ty si chcel ísť skôr.“
„Čo si ţeláte?“ opýtal sa Mario. Muţ bol ticho. Bol celý v čiernom. Kvôli kapucni a šálu mu
nebolo vidieť do tváre. Mario sa ešte raz opýtal. Namiesto odpovede vytiahol ten chlap akýsi
medailón a poloţil ho na pult. Bol do neho vyrytý monogram „JS“. Keď to Mario uvidel, iba
začudovane pozrel na muţa. Ten v tej chvíli vytiahol pištoľ s tlmičom a päťkrát vystrelil.
Mario bol na mieste mŕtvy. Laura sa skĺzla na podlahu, drţala sa za hlavu a hrozne kričala.
Zavrela oči, lebo si myslela, ţe chce zabiť aj ju. Keď ich otvorila, uţ tam nebol. Rýchlo
vybehla na ulicu, no bezvýsledne.
„Áno, spoľahnite sa. Všetko bude dokončené do konca mesiaca. Za to vám ručím,“ vravel
Emilio Zazo do telefónu a poloţil. Pozrel na svojho najbliţšieho spolupracovníka Davida
Noaha a povedal mu: „Sme v časovom sklze s tým domom pre Sampleyho. Postaraj sa o to.“
„Jasné. Ten dom by bol dokončený uţ dávno, ale meškali s dodávkami materiálu.“
„Ja viem. Ale teraz keď prišlo všetko potrebné, musí to byť hotové do konca mesiaca. Podľa
moţností aj skôr.“
„Budem sa snaţiť.“
„Ja uţ dnes končím,“ vstal od stola Emilio a začal zbierať zo stola potrebné veci, ktoré si
chcel vziať domov. Pozrel na hodinky. Bolo uţ pol deviatej. Nebolo to nič nezvyčajné. Emilio
bol často takto dlho v robote. Dnes bol však nadmieru ťaţký deň. Od rána do večera mal na
starosti nezmyselné úradné papierovačky. To človeka dosť vyčerpá. Keď nasadal do svojho
auta, pomyslel si, ţe ešte zájde po dcéru, ktorá chodila na klavír, ale hneď si uvedomil, ţe po
ňu uţ bola ţena o siedmej.
Keď sa Emiliove cesty rozišli s tými Mariovymi a prestali pracovať pre Bellara, podobne
ako Mario, začal s podnikaním. Tieţ mal dostatok prostriedkov na rozbehnutie vlastného
biznisu. So ţenou a deťmi odišiel do Philadelphie a tu aj s ďalšími spoločníkmi zaloţili
stavebnú firmu. Rozhodne to bol rizikovejší podnik ako ten Messinov. Emilio doň vrazil
skoro všetky svoje prachy a takýto podnik mohol pokojne po roku, dvoch skrachovať. Nestalo
sa tak a všetko dobre vypálilo. Stal sa v podniku dokonca riaditeľom. Takéto miesto však
znamená nielen prestíţ a dobré finančné ohodnotenie, ale najmä obrovskú zodpovednosť.
V Zazovej firme bola hlavnou náplňou práce výstavba domov na kĺúč. V tejto oblasti boli
takpovediac priekopníkmi a tak mali o zákazníkov neustále postarané. Okrem toho mali aj
menšiu predajňu, v ktorej predávali stavebný materiál, ale to bolo iba také okrajové.
Zazo mohol byť sám na seba hrdý. Za krátky čas vybudoval viac-menej sám spoločnosť,
v ktorej zamestnával tridsiatich ľudí. Aj keď v začiatkoch do toho celého vrazil značný
kapitál, začínal takpovediac od nuly. Bol iba on a jeho traja spoločníci. Trvalo dosť dlho, kým
získali vhodné objekty, materiál a kvalifikovanú pracovnú silu. Vynaloţené úsilie sa však
vyplatilo a kaţdým rokom počet zamestnancov stúpal. Kým pred dvoma rokmi ich bolo
osemnásť, pred rokom dvadsaťtri, teraz, ako uţ bolo spomenuté, tridsať. Zo všetkých
vlastníkov mal navyše vo firme najväčší podiel a tým pádom aj najväčší príjem. Snaţil sa
však, aj keď bol riaditeľom, nepovyšovať sa a brať ostatných troch ako rovnocenných
partnerov. Aj k zamestnancom sa správal úctivo a tak ho tu mal kaţdý rád a kaţdý si ho váţil.
Ani Emilio Zazo, obdobne ako Mario Messina, to nemal z práce do domu ďaleko. Autom to
bolo za dvadsať minút. Doma bol o deviatej. Na rozdiel od Maria, ktorý býval v byte, býval
Emilio v dome na predmestí. Keď prišli ţiť do Philadelphie, pobudli istý čas v podnájme.
Keď sa začalo firme dariť a začali z nej prichádzať aj slušné peniaţky, mohol si Emilio
dovoliť kúpiť tento dom. Bol mimoriadne priestranný, obývateľný na oboch poschodiach,
dokonca aj v podkroví bolo pár izieb, ale rozhodne to ešte nebola vila. Emiliovi to aj tak
stačilo. V tomto dome sa všetci cítili dobre. Hneď ako sa doň nasťahovali, zavládla v ňom
pravá rodinná atmosféra. Dom mal aj veľkú záhradu. Bol tu dostatočne veľký priestor, aby sa
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deti mohli vyšantiť do sýtosti, menší bazén a úplne vzadu záhradka, v ktorej pani domu
pestovala zeleninu a mala tu aj nejaké ovocné stromy. Veľká záhrada bola mimoriadne
vhodná aj pre ich troch newfoundlandských psov. Toto plemeno je dosť veľké a objemné
a vyţaduje aj značné mnoţstvo ţrádla. Vyzerá síce hrozivo, ale nikdy by nikomu neublíţilo.
So všetkými, aj s cudzími, bývajú títo psi veľkí kamaráti.
Doma privítala Emilia ţena Charliz a jeho tri deti. Najstaršia Silvia mala dvanásť, mladší
Jim šesť a najmladší Clyde dva roky.
„Ahojte,“ pozdravil ich všetkých Emilio, keď bol vo dverách a vyzúval si topánky.
„Ahoj oci,“ pribehol k nemu malý Jim.
„Tak čo, bol si dnes v škole dobrý?“ opýtal sa ho Emilio, keď ho vzal na ruky.
„Áno, bol som dobrý. Dnes som dostal jednotku.“
„Jednotku? A z čoho?“
„Z matematiky.“
„Z matematiky? No ty si ale šikovný chlapec. Niečo z teba naozaj bude.“ Pustil ho na zem
a išiel do kuchyne. Tam sedela pri stole jeho dcéra Silvia a čosi si písala a pri sporáku stála
jeho ţena Charliz. Mala toľko rokov ako Emilio. Bola to mulatka. Jej otec bol vzdialený
príbuzný otca Martina Luthera Kinga. Vzali sa ešte v Detroite. Kedysi pracovala ako
krajčírka, no teraz bola doma s deťmi a starala sa o domácnosť.
„Čo dobrého to vyváraš?“ opýtal sa jej Emilio a nazrel do hrnca.
„Nič nevyváram. Iba ti prihrievam večeru. My sme jedli uţ pred dvoma hodinami.“
„A čo ja môţem za to, ţe som denno denne zavalený prácou?“
„Ale, nie. Tak som to nemyslela. Ja iba preto, ţe ťa skoro vôbec nevídame. Koľko krát
vstávaš uţ o štvrtej a domov prídeš o desiatej.“
„Tieţ by som bol radšej, keby toho bolo menej. Ale to všetko robím iba preto, aby ste sa vy
mali dobre.“ Charliz nepovedala nič.
„Dobre,“ pokračoval Emilio, „sľubujem, ţe uţ nebudem tráviť v práci toľko času. Bude to
síce ťaţké, vieš ţe som ťaţký workoholik, ale budem sa snaţiť. A na celý budúci víkend vás
vezmem na chatu.“
„To váţne? Nemal si nejaké obchodné stretnutia?“
„Tie môţem presunúť na inokedy. Vy ste najdôleţitejší,“ povedal Emilio a objal svoju ţenu.
Pobozkala ho na pery. Emilio si sadol za stôl a Charliz mu doniesla jedlo. Bol rád, ţe jeho
ţena mu pripravila takú výdatnú večeru, lebo bol uťahaný ako vôl.
„Idem si ľahnúť, som dnes veľmi unavený,“ povedal, keď dojedol. Pobozkal všetky svoje
deťúrence a oni mu svorne povedali: „Dobrú noc, otecko.“
„Dobrú noc, deti moje. Ani neviete, ako vás mám rád.“ Šiel do kúpeľne, umyl sa, hodil na
seba pyţamo a zamieril do spálne. Vrhol sa do perín a riadne sa v nich zababušil. O chvíľu
spal ako zarezaný. Tej noci sa mu sníval krásny sen. Bolo to také skutočné, ţe keď sa
prebudil, aţ vtedy si uvedomil, ţe to nie je realita.
Snívalo sa mu o budúcnosti svojich detí. Všetky uţ boli veľké. Silviu videl ako hrá na
klavíri pred vypredanou sálou. Bolo tam neskutočne veľa ľudí. Keď dohrala, a hrala
nádherne, strhol sa ohlušujúci aplauz. Potom videl svojho Jima ako na pódiu hneď vedľa
prijíma Nobelovu cenu za ekonómiu. Keď ju dostal, zišiel dole k nemu a vravel mu, ţe to
všetko má iba vďaka nemu a objal svojho otca. Emilio tým bol veľmi dojatý. Ako šmahom
čarovného prútika sa ocitol na akomsi otvorenom priestranstve. Otočil sa a videl, ţe aj tu je
veľmi veľa ľudí. Predieral sa cez nich, aţ sa ocitol pred nejakou tribúnou. Za ňou videl svojho
najmladšieho syna ako niečo rozpráva, no význam slov mu unikal. Začul, ako mu akýsi chlap,
čo stál pri ňom, povedal: „Pán prezident, je tu váš otec.“ Emilio nemohol veriť vlastným
ušiam. Jeho syn, jeho maličký Clyde je prezident. Prerušil svoj prejav a zišiel dole k svojmu
otcovi pozdraviť ho. Tieţ mu vravel, ţe je hrdý na neho a ţe za všetko vďačí iba jemu. Vzal
ho za ruku na tribúnu a to isté povedal aj do mikrofónu, aby to počuli všetci tí ľudia. Emilio
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začínal byť z toho všetkého v rozpakoch, ţe si také niečo nezaslúţi, keď mu začalo zvoniť
v ušiach. Ten zvuk bol čoraz silnejší a neznesiteľnejší, keď si uvedomil, ţe to zvoní budík.
Horko ťaţko otvoril oči a pozrel koľko je hodín. Bolo presne päť. Zavrel oči a chcel si ešte
trochu pospať, no jeho mu ţena povedala: „Vstávaj, uţ nespi.“ A tak vstal, osprchoval sa
a obliekol. Na stole v kuchyni ho uţ čakali výdatné raňajky.
„A nezabudni, čo som včera hovoril,“ vravel s plnými ústami Emilio, „dnes prídem domov
o piatej. A tak to bude vţdy.“ Charliz sa len pousmiala a vzala zo stola jeho tanier a šálku
s nedopitou kávou. Emilio pozrel na hodinky a povedal: „Ešte mám čas. Idem trochu
poodmetať sneh.“
„Dobre,“ riekla ona.
Obliekol sa, obul a vyšiel von. Zašiel do garáţe po lopatu a začal s odhŕňaním snehu na
chodníku a na príjazdovej ceste ku garáţi. Celú noc husto sneţilo a tak napadalo aspoň desať
centimetrov. Prácu mu znepríjemňoval silný vietor a neustále sneţenie. Emilio pomyslel na tú
chatu, ktorú včera spomínal a na ktorú chcel zobrať celú rodinu. Uţ teraz sa na to veľmi tešil.
Keď skončil, dal lopatu späť a vošiel do auta. Vyšiel s ním na ulicu. Vtedy ho napadlo, ţe
doma ešte niečo zabudol. Vystúpil z auta, pričom nechal beţať motor. Utekal do domu. Za
minútu bol späť. Chystal sa nasadnúť do auta, keď ho chytil za ruku akýsi muţ v čiernom.
Vôbec si nevšimol prichádzať ho. Bola ešte dosť tma a tak mu do tváre nevidel.
„Čo to má byť, čo si to predstavujete,“ vytrhol sa mu zo zovretia Emilio. Muţ mu strčil do
ruky medailón. Bol na ňom monogram „JS“. Emilio nechápal, čo to má znamenať. V tom
okamihu zazrel v ruke toho muţa pištoľ s tlmičom. Nestačil však uţ nič urobiť.
Z bezprostrednej blízkosti padlo v rýchlom slede päť výstrelov. Emilio klesol na zem. Čerstvo
napadaný sneh sa začal zafarbovať na červeno.
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Epilóg
2008
San Francisco, California
Vietor prudko ohýbal holé vetvy topoľov z jednej strany na druhú. Lístie pod nimi bolo
pozbierané a odvezené preč. Tráva uţ začínala strácať svoju zeleň a aj to naznačovalo, ţe leto
je neodvratne preč.
Nad hrobom sa skláňal starý muţ. Vlasy mal prešedivelé a tvár poznačenú chorobou. Vedľa
neho stáli dvaja mladíci v čiernych kabátoch. Z oboch strán podopierali starca. Ťaţko sa mu
pohybovalo po poráţke, ktorú nedávno prekonal. Lekári, ale aj rodina mu radili invalidný
vozík, ale on to rázne odmietal. Darmo mu vraveli, ţe keď bude na vozíku, nebude tak trpieť
a bude to lepšie aj zo zdravotného hľadiska. On tvrdil, ţe nechce vyzerať ako kripel a chce si
zachovať dôstojnosť.
Z vrecka vytiahol zápalky. Škrtol. Vietor mu však horiacu zápalku hneď sfúkol. Naklonil sa
preto ešte viac ku kahanu a druhou rukou chránil oheň proti vetru. Druhý pokus sa vydaril.
Knôt sa rozháral síce nesmelo, zdalo sa, ţe aj teraz zhasne, no napokon silno zahorel.
Pohliadol na náhrobný kameň. Po vráskavom líci mu stiekla malá, takmer nebadateľná slza.
Pritom však ani brvou nepohol. Na tej mramorovej doske stálo: Tu snívajú svoj večný sen
manţelia Matthew Stewart 1902 – 1965 a Susan Stewartová 1906 – 2000.
Tým muţom, čo stál nad hrobom nebol nikto iný ako James Stewart. Pri pohľade na meno
svojej drahej matky sa aj teraz potešil, ţe jej bolo dopriate doţiť sa takého krásneho veku.
Aspoň ona, keď jeho otec skončil tak, ako skončil. Pomalým krokom prešiel pár metrov
a zastavil sa pri jednom hrobe. Bol to hrob Bruna Loniho, ktorý pre neho toľko urobil, ani čo
by si toľko vôbec zaslúţil.
Pri pohľade na hrob sa zamyslel nad pominuteľnosťou ţivota a zároveň nad tým svojim
ţivotom. Naozaj ţil tak, ako sa na slušného človeka patrí? V spomienkach zablúdil aţ do
raného detstva. V mysli sa mu vybavilo to, ako sa malý chlapec hral s otcom, ako sa škriepil
so sestrou pre nejakú pochabosť a ako ich všetkých zavolala matka na obed. Potom mu
prebehlo mysľou ako chodil do školy. Na základnú, strednú a potom na univerzitu. Z toho ako
chodil do školy si však veľa nevedel vybaviť. Bolo to zvláštne a čudoval sa sám sebe, ale
akokoľvek chcel, nič konkrétne si z tohto krásneho obdobia nevedel predstaviť. Vybavil sa
mu akurát koniec na univerzite a aj Ema. Ten nezabudnuteľný večer v hoteli Sheraton
Commander, najlepšom hoteli v Cambridgi. Vzápätí videl svojho otca pred domom leţať
mŕtveho v kaluţi krvi. Nasledovali samé nepríjemné spomienky, ktoré sa snaţil odohnať, no
márne. Jeho únos, vyhráţky, odrezaná hlava jeho švagra Toma Schweinkopfa. Ešte aj teraz
mu z toho prišlo nevoľno. Snaţil sa rýchlo rozpomenúť na niečo príjemné z toho obdobia
a zrazu videl svoju svadbu s Emou. V mysli si uchoval najmä ten obraz, keď kňaz povedal, ţe
ich vyhlasuje za muţa a ţenu. Vtedy pozrel na ich malého synčeka, ktorého drţala na rukách
jeho mama. Potom sa zahľadel na Emu. Videl, ţe zavrela oči. Tak ich zavrel aj on a pocítil jej
sladké pery na svojich. Bol to najšťastnejší okamih jeho ţivota spolu s narodením ich dvoch
krásnych detí. Vzápätí sa ocitol spomienkami v okamihu, keď mu Brunova priateľka
oznámila, ţe Bruno je mŕtvy. Pohliadol v tomto okamihu na jeho hrob. Do tejto chvíle
nemohol uveriť, ţe to bola nešťastná náhoda. Keď tak spomínal na tohto skvelého človeka,
predstavil si čas strávený v Kolumbii. Náhle sa z ničoho nič ocitol v súdnej sieni. Sudca
vyriekol rozsudok nad Bellarom a jeho spoločníkmi. Bellarovi sa vtedy tvár zošklivila od
hnevu na hroznú masku. Akoby to ani nebol on. Hneď potom sa pozrel na Jimmyho
vraţedným pohľadom. Aţ sa pri tom preľakol. Zároveň mu však spadol zo srdca obrovský
balvan, pri ktorom je Stonehange iba štrkom. Ani čo by to bolo teraz, tak intenzívne to
v tomto momente preţíval. Z toho obdobia si pamätal aj jeden rozhovor s Bellarom, ktorý
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čítal v jedných novinách. Bola tam jedna veta, ktorá ho zaujala. V tom čase sa uţ u Bellara
začali prejavy šialenstva a tak vyhlásil to, čo by nikdy predtým pre médiá nepovedal. Počas
celého procesu odmietal obvinenia, ţe je hlavou detroitskej mafie. No v tých novinách sa
mimo iného vyjadril: „Aj mafiáni majú svoje city, aj oni ţijú ţivot zaloţený na vzťahoch
s inými. Aj ich konanie môţe byť inšpirované princípmi sociálnosti a zákonnosti, ak nie
priam čestnosti. Človek neurčuje charakter svojho konania, ale konanie určuje charakter
človeka.“
Bezprostredne na to hotelová izba. On, zoči voči vtedy uţ šialenému Bellarovi. Výstrel
a koniec jeho trápenia. A potom hmlisté spomienky na spoločnú dovolenku na Tahiti a za tým
jeho sluţobná cesta do Európy. Pri pomyslení na ňu sa ešte stále, aj po toľkých rokoch, za
seba neskutočne hanbil. Ako len mohol tak klamať svoju manţelku. Svoju drahú Emu.
Neexistuje na svete lepšia ţena ako je ona. Po tomto prichádzali uţ iba samé príjemné
spomienky.
Spomínal, ako boli jeho deti malé a ako sa s nimi hrával. Spomínal na Vianoce, keď ich ešte
slávili všetci spolu. Vidieť rozţiarené očká svojich detí, keď rozbaľujú darčeky, to je tá
najkrajšia vec, aká môţe človeka postihnúť. Teraz, keď uţ sú deti veľké, kaţdý z nich trávi
najkrajšie sviatky v roku so svojou rodinou a tak ostávajú s Emou o tomto čase sami a môţu
akurát tak len spomínať. James sa preniesol v čase dosť ďaleko a ocitol sa na svadbe svojho
syna. Jeho srdce znova zalievala radosť, no to nemalo dlhé trvanie. Prichádzali opäť
neradostné spomienky.
Polícia, vypočúvanie, krivé obvinenia, potupa, akú musel zaţiť, keď ho strčili do väzenia.
Onedlho ho pustili, lebo sa ukázalo, ţe je nevinný. Jeho pokoj však trval len krátko. Bol
spáchaný na neho atentát. Takmer pri ňom prišiel o ţivot. Aj tak to však malo na jeho zdraví
trvalé následky. Ako tomu bolo v minulosti, ani teraz sa nemohol spoliehať na políciu. Musel
zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. Vojna s gangom naturalizovaného Američana Paula
Sumarokova trvala síce dosť dlho, ale James Stewart z nej vyšiel ako víťaz. A Sumarokov sa
musel porúčať späť do svojej vlasti, do Ruska. Našli ho mŕtveho o dva roky neskôr v jeho
kúpeľni.
Jeho spoločnostiam sa darilo čoraz viac a darilo sa mu aj v inom smere. Začali prichádzať
vnúčatá. Nielen od Matta, ale aj od Barbary, ktorá sa tieţ vydala. Miloval chvíle, ktoré mohol
stráviť so svojimi vnúčatami. Ako to uţ býva, im vynahradil to, čo zanedbal pri svojich
deťoch. Bol naozaj vzorný deduško. Radosť zo ţivota mu však začali kaziť pribúdajúce
zdravotné problémy. Tie mal uţ od toho nešťastného atentátu.
Aj teraz ho pichlo pri srdci. To, ţe mu nie je dobre, zazrel aj jeden z tých, čo boli pri ňom.
Spytoval sa ho, či mu je dobre. On mu na to, aby mu dal tabletku. Uţil ju a bolo mu lepšie.
Začal pomalým krokom kráčať preč z cintorína. Tí dvaja pri ňom ho neustále podopierali.
Došli aţ ku kostolu, ktorý bol neďaleko. Pred jeho bránou povedal svojim spoločníkom, ţe sa
chce vyspovedať. Pomohli mu dostať sa do spovednice. Kňaz z nej akurát vychádzal, no keď
videl, ţe prišiel človek čo chce vyznať svoje hriechy, zaloţil si štólu späť na krk. Dvere
spovednice sa zatvorili za Jamesom aj za kňazom.
Tí dvaja si sadli do lavice a čakali. Rozhliadali sa okolo seba. V kostole nebol nik iný okrem
nich. Pre oboch to bol zvláštny pocit. V kostole uţ neboli najmenej desať rokov. Birmovka
a uţ ich tam nikto nevidel. Uţ sa akiste aj zabudli modliť. Zvláštne bolo aj to, ţe sa začali
cítiť na tomto mieste previnilo. Tváre svätých aj samotného Krista sa na nich pozerali tak
vľúdne. Tento kostol bol ako oáza pokoja uprostred toho hrozného sveta.
Zo spovednice vyšiel po polhodine. Oči mal plné sĺz. Keď tí dvaja videli, ţe vychádza,
rozbehli sa, lepšie povedané – rýchlym krokom šli ku nemu. Vzali ho a vyšli z kostola. Zrazu
zastal. Nič nevravel, ale myslel na závet, ktorý spísal minulý týţdeň. Podniky bude viesť po
jeho smrti jeho drahý Matt. Všetko bude teda v dobrých rukách. Matt je dobrý manaţér
a určite to zvládne. Pri pomyslení na to sa objavil na jeho perách jemný úsmev. Zavrel oči.
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V hrudi pocítil silný tlak. Od srdca sa mu začalo po celom tele rozlievať príjemné teplo.
Kútiky úst sa mu nadvihli ešte viac. Tak príjemne mu ešte nikdy v ţivote nebolo. Hoci mal
oči zavreté, videl svetlo. Sprvoti to bolo iba také malé svetielko. Postupne však naberalo na
mohutnosti aţ ho napokon úplne pohltilo.
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Preklad latinských fráz
1

omne principium grave – kaţdý začiatok je ťaţký
ad honorem – na poctu, na česť, na počesť
3
i tem – okrem toho
4
ad interim – zatiaľ, dočasne
5
ab hinc – odtiaľ, smerom preč od tohto miesta
6
bona fide – dobromyseľne, s dobrým úmyslom, úprimne
7
in continuo – nepretrţito, súvisle
8
ex tempore – v čase potreby, príleţitostne, podľa potreby
9
inter nos – medzi nami, dôverne
10
potius sero quam numquam – lepšie neskoro ako nikdy
11
nihil sub sole novi – nič nového pod slnkom
12
labor vincit omnia – úsilie všetko prekoná
13
aliis alia placent – kaţdému sa páči niečo iné
14
in vino veritas – vo víne je pravda
15
vinum bonum laetificat cor hominis – dobré víno rozveseľuje srdce človeka
16
nulla dies sine linea – ani deň bez riadka
17
ceteris paribus – pri rovnakých ostatných podmienkach
18
nervus rerum – hlavná vec
19
ad interim – zatiaľ, dočasne
20
ad audiendum verbum – predvolanie osoby na vypočutie pokynov, výčitiek, alebo
napomenutia, pokarhania; „na slovíčko“, na výsluch, na ústne pokarhanie
21
gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo – trpezlivosť ruţe prináša
22
quidquid latine dictum sit, altum videtur – čokoľvek sa povie latinsky, stále to vyznie
vznešene
23
tempora mutantur, et nos mutamur in illis – časy sa menia a my s nimi
24
in infinitum – do nekonečna
25
bella gerant alii – nechajte ostatných viesť vojnu
26
ad demonstrandum – na objasnenie, na vysvetlenie
27
tutti quanti – všetci do jedného
28
casus belli – dôvod na vojnu a na nepriateľstvo
29
in toto – vcelku, celkom, vôbec
30
si vis pacem, para bellum – ak chceš mier, buď pripravený na boj
31
in natura – v skutočnej podobe, osobne, skutočne
32
suum cuique – kaţdému, čo mu patrí
33
ad oculos – viditeľne, názorne, pred očami
34
habeat sibi – nech si má (pre mňa za mňa)
35
labor vincit omnia – úsilie všetko prekoná
36
cave canem – maj sa na pozore pred psom; pozor zlý pes!
2
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