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hector 9

hector

Oči ještě nechal zavřené, sen se rozplýval, neodvolatelně od-
plouval pryč. Hector líně natáhl ruku přes postel. Dobře. Aish 
už vstala. Vítězoslavně si prdnul a obličej zabořil hluboko do 
polštáře, aby unikl lepkavému pachu metanu. V klučičí šatně 
já spát nechci, ohradila se Aisha pokaždé při těch vzácných, 
nezamýšlených příležitostech, kdy se před ní zapomněl. Za ta 
léta se naučil ovládat svoje tělo, a jen když byl sám, dopřál si 
tu radost pustit to ze sebe; prdět a chcát ve sprše, krkat, když 
byl v autě sám, neumýt se a nevyčistit si zuby celý víkend, když 
byla pryč na konferenci. Ne že by jeho manželka byla upjatá, 
pouze jako by jen stěží dokázala tolerovat pachy a vnější pro-
jevy mužského těla. On sám by v holčičí šatně bez problémů 
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usnul obklopen vlhkou, opojnou vůní mladých slaďoučkých 
kundiček. Rozespalý, stále ještě zlehka lapen v něžném sevře-
ní spánku, se otočil na záda a stáhl ze sebe peřinu. Mladá sla-
ďoučká kundička. Řekl to nahlas.

Connie.
Při myšlence na ni jej sen propustil ze svého objetí. Kdyby 

ho Aish slyšela, pomyslela by si o něm, že je prasák. Jenže to 
on v žádném případě nebyl. Zkrátka miloval ženy. Mladé, sta-
ré, ty právě v rozkvětu, i ty, co začínaly vadnout. A s pocitem 
viny, i trochu v rozpacích, že je tak domýšlivý, si uvědomoval, 
že ženy milují jeho. Ženy ho milují.

Hectore, vstávat, řekl si. Čas na rozcvičku.
Rozcvička sestávala ze série cvičení, které prováděl každé 

ráno bez výjimky. Většinou mu to nezabralo víc než dvacet 
minut. Občas, když se probudil s bolením hlavy nebo kocovi-
nou, případně kombinací obojího, nebo s obyčejnou únavou 
vyvěrající snad z hlubin jeho nitra, o nichž mohl jen hádat, že 
jsou jeho duší, zvládl všechno do deseti minut. Při rozcvičce 
nebylo důležité přísně dodržovat pořadí, ale prostě to, že ji 
odcvičí celou — do cvičení se nutil dokonce i tehdy, když mu 
bylo zle. Jako vždycky vstal, natáhl si tepláky, hodil na sebe 
tričko z předchozího dne a pak se devětkrát po sobě protáhl, 
přičemž pokaždé držel postoj a počítal do třiceti. Potom si lehl 
na běhoun v ložnici a udělal padesát kliků a sto padesát dřepů. 
Třemi protahovacími cviky na závěr skončil. Potom šel do ku-
chyně, zapnul kávovar a skočil si do obchodu na konci ulice 
koupit noviny a cigarety. Po návratu domů si nalil kávu, vyšel 
ven na verandu, zapálil si, nalistoval stranu se sportem a dal 
se do čtení. V této chvíli, s otevřenými novinami položenými 
před sebou a vůní hořké kávy v nosních dírkách, mu všech-
ny starosti, malicherné blbosti, stresy a obavy předchozího 
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i začínajícího dne byly úplně ukradené. V této chvíli, byť tře-
bas pouze v této chvíli, byl šťastný.

Hector už v dětství zjistil, že dusivé radosti z netečného 
spánku dokáže čelit jedině útokem, že se musí donutit otevřít 
oči a vyskočit z postele. Ale tentokrát se natáhl zpět na pol-
štář a nechal zvuky, které vydávala jeho rodina, aby ho něžně 
doprovodily po cestě k úplné bdělosti. Aisha naladila rádio 
na krátkovlnnou stanici s klasickou hudbou a dům vyplnila 
Beethovenova Devátá symfonie. Z haly k němu doléhalo elek-
tronické pískání s plechovou ozvěnou počítačové hry. Chvilku 
ležel bez hnutí, pak odhodil peřinu a podíval se na své nahé 
tělo. Zvedl pravou nohu a pozoroval ji, jak dopadá zpátky na 
postel. Dneska je velký den, Hectore, řekl si, dneska je velký 
den. Vyskočil z postele a oblékl si červené slipy, přes hlavu si 
přetáhl nátělník, v koupelně u ložnice se dlouze a hlasitě vy-
čural a vlítl do kuchyně. Aisha rozklepávala vajíčka na pánev, 
políbil ji na krk. V kuchyni voněla káva. Vypnul rádio, zrovna 
když tóny začaly nabývat na síle.

„Hej, já to poslouchám.“
Hector přelétl pohledem cédéčka ledabyle položená na 

hromadě vedle přehrávače. Vytáhl jedno z obalu a vložil je 
do přístroje. Promačkával se přes skladby, až našel tu, kte-
rou chtěl, a pak, když se ozval Louis Armstrong s trubkou, se 
usmál. Opět políbil svou ženu na krk.

„Dneska nám musí zahrát Satchmo,“ zašeptal jí. „Musí za-
hrát ,West End Blues‘.“

Cvičil pomalu, počítal do třiceti dlouhé a rozvážné náde-
chy a výdechy. Mezi jednotlivými cviky se vlnil do zvolna se 
stupňující, smyslné melodie jazzové skladby. Dal si záležet, 
aby při každé sklapovačce cítil, jak se mu zpevňují břišní sva-
ly, a u každého kliku si uvědomoval tah tricepsů a prsního 
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svalstva. Chtěl dneska vnímat svoje tělo. Chtěl vnímat, že je 
živé, silné a připravené.

Na závěr si setřel pot z obočí, sebral košili z podlahy, kam 
ji předešlý večer odhodil, a vklouzl do sandálů.

„Chceš něco v obchodě?“
Aisha se mu začala smát: „Vypadáš jako nějaký vandrák.“
Nikdy by z domu nevyšla nenalíčená nebo nepatřičně ob-

lečená. Ne že by se silně líčila; to neměla zapotřebí — tohle 
ho na ní spolu s jinými věcmi přitahovalo úplně na začátku. 
Nikdy se mu nelíbily holky, které se líčí tlustou vrstvou pod-
kladu, pudrují se a malují rtěnkou. Připadalo mu to obscénní, 
a přestože mu bylo jasné, jak je taková reakce směšná a konzer-
vativní, nedokázal se přimět a obdivovat se silně namalované 
ženě, ať byla objektivně jakkoli krásná. Aisha si nepotřebova-
la pomáhat líčením. Měla pružnou, tmavou, bezvadnou pleť 
a z jejího úzkého, štíhlého obličeje s ostře řezanými rysy zářily 
veliké, hluboké, trochu šikmé oči.

Hector se podíval na své nazouváky a usmál se. „Tak chceš, 
aby ti tenhle vandrák přinesl něco z obchodu?“

Zavrtěla hlavou: „Ne. Nechtěl jsi ale dneska jít na trh?“
„To jsem říkal, že?“
Letmo pohlédla na kuchyňské hodiny. „Měl by sis pospíšit.“
Neodpověděl, její poznámka ho podráždila. Dnes ráno 

nechtěl pospíchat. Chtěl si to všechno užít pomalu a v klidu.

Koupil si sobotní noviny a na pult hodil desetidolarovou ban-
kovku. Pan Ling už se natahoval pro krabičku cigaret Peter 
Jackson Super Mild, ale Hector ho zastavil.

„Ne, dneska ne. Dneska mi dejte červené stuyvesantky. 
Měkké. Dejte mi dvoje.“ Vzal si desetidolarovku zase zpátky 
a položil na pult dvacítku.
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„Měníte značku cigaret?“
„Poslední den, pane Lingu. Dneska to bude poslední den, 

co kouřím.“
„Moc dobře,“ usmál se na něj stařík. „Já kouřím jenom tři 

denně. Jednu ráno, jednu po obědě a jednu, když skončím 
v obchodě.“

„To bych chtěl taky umět.“ Ale posledních pět let to bylo 
jako na kolotoči, přestával a znovu začínal, sliboval si, že zvlád-
ne kouřit jenom pět denně, proč ne, pět denně takovou škodu 
nenadělá; ale nedokázal se uhlídat a nevykouřit celou krabič-
ku. Pokaždé. Záviděl starému Číňanovi. Strašně rád by doká-
zal kouřit tři, čtyři, pět cigaret za den. Ale neuměl to. Kouření 
pro něj bylo jako zlomyslná milenka. Někdy v sobě našel od-
hodlání, pustil na krabičku vodu z kohoutku a mrskl s ní do 
koše, odhodlaný už si nikdy znovu nezapálit. Zkoušel seknout 
s tím ze dne na den, hypnózu, náplasti, žvýkačky; pár dní, tý-
den, jednou dokonce celý měsíc pak dokázal odolat všemu 
pokušení. Ale potom si tajně zapálil v práci nebo v hospodě 
nebo po večeři a okamžitě opět padl své zapuzené milence do 
náruče. A její pomsta byla důsledná. Znova k ní začal vzhlí-
žet, ráno se bez ní nedokázal obejít. Byla neodolatelná. Pak 
jednoho nedělního rána, když byly děti u babičky a dědečka 
z jeho strany a oni s Aishou strávili celé nádherné dopoledne 
pomalým, klidným a rozkošnickým milováním, ovinul kolem 
ní ruce a zašeptal: Miluju tě, jsi moje největší radost, ze všeho 
nejvíc jsem oddaný tobě, ona se k němu otočila a se sardonic-
kým úsměvem řekla: Ale kdepak, tvoje opravdová láska jsou 
cigarety, nejvíc ze všeho jsi oddaný cigaretám.

Následná hádka byla krutá a vyčerpávající — křičeli na sebe 
několik hodin. Ranila jej, otřásla jeho pýchou, zvlášť když si 
s hrůzou uvědomil, že během hádky sám nad sebou udržel 
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jakous takous sebekontrolu jen díky tomu, že horečně tahal 
z cigaret. Obvinil ji z  licoměrnosti, že je puritánka a malo-
měšťač ka, a ona na něj vyrukovala s litanií na jeho slabosti: že 
je líný a ješitný, pasivní a sobecký a chybí mu špetka vůle. Její 
obvinění ho bolela, protože věděl, že má pravdu.

A tak se odhodlal přestat. Tentokrát skutečně přestat. Radě-
ji jí nic neřekl; její skepsi by neunesl. Ale vážně přestane.

Bylo teplé ráno, a když se s kávou posadil na verandě ke 
stolu, svlékl se jen do nátělníku. Ve chvíli, kdy si zapálil, se ze 
dveří vyřítila Melissa a s pláčem se mu vrhla do náruče.

„Adam mě nechce nechat hrát,“ naříkala, a tak si ji posadil 
na klín a pohladil ji po tváři. Nechal ji vybrečet se a uklidnit. 
Tohle neměl zapotřebí, tohle nechtěl, dneska ráno, zrovna 
dneska. Chtěl si v klidu dát cigaretu. Klidu není nikdy dost. 
Ale pohrával si s dceřinými vlasy, dal jí pusu na čelo, počkal, 
až zmizí slzičky. Típl cigaretu a Melissa se dívala na uhasína-
jící kouř.

„Tati, neměl bys kouřit. Kouření způsobuje rakovinu.“
Papouškovala varování naučená ve škole. Jeho děti sice zá-

pasily s násobilkou osmi, ale věděly, že z kouření může člo-
věk dostat rakovinu plic a že nechráněný sex vede k pohlav-
ním chorobám. Řekl si, že ji nebude napomínat. Místo toho 
ji  zvedl a odnesl do obýváku. Adam se soustředil na počítačo-
vou hru a ani se na ně nepodíval.

Hector se nadechl. Nejradši by toho malého líného par-
chan ta nakopl, ale místo toho vedle syna jen nedbale posadil 
dcerku a sebral chlapci ovladač.

„Teď je na řadě tvoje sestra.“
„Ona je malá. Ona to neumí.“
Adam se zkříženýma rukama pevně chytil kolem těla a vzdo-

rovitě hleděl na otce, změklé břicho mu přetékalo přes pásek 
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na džínech. Aisha byla neústupná, dětské sádlo se prý v pu-
bertě ztratí, ale Hectora tím nepřesvědčila. Ten kluk byl po-
sedlý obrazovkami: počítačem, televizí, PlayStationem. Jeho 
lenost Hectora deptala. Byl vždycky hrdý na to, že dobře vy-
padá a má dobrou fyzičku; v pubertě hrál docela slušně fotbal 
a ještě líp plaval. Nemohl si pomoct, ale synovou oplácaností 
opovrhoval. Někdy se styděl při pomyšlení, že by ho s Ada-
mem někdo mohl vidět na veřejnosti. Byl si vědom ostudné 
povahy takových myšlenek, a tak se s nimi nikdy nikomu ne-
svěřil. Ale nedařilo se mu necítit zklamání, a tak svého syna 
zdánlivě neustále huboval. Musíš celý den sedět před televi-
zí? Dneska je hezky, proč si nejdeš hrát ven? Adam reagoval 
tím, že mlčel a kabonil se, čímž Hectorův vztek jen přiživo-
val. Musel se kousat do rtu, aby na chlapce nevyjel. Občas na 
něj Adam pohlédl s výrazem natolik raněným a zmateným, až 
Hector cítil, že jej drtí stud.

„No tak, kamaráde, nechej hrát sestru.“
„Ona to zkazí.“
„Hned.“
Chlapec zahodil ovladač na podlahu, vrávoravě vstal, utekl 

do pokoje a práskl za sebou dveřmi.
Melissa chytila tatínka za ruku a podívala se na něj. „Chci 

si hrát.“ Už zase plakala.
„Hrej si sama.“
„Chci si hrát s Adamem.“
Hector nahmatal v kapse krabičku cigaret.

„Teď můžeš hrát nějakou dobu videohry ty, jsi na řadě. Od 
Adama to nebylo hezké. Za chvíli přijde a bude si s tebou hrát, 
však uvidíš.“ Soustředil se, aby mluvil vyrovnaným hlasem 
a otřepané fráze vyslovoval málem v rytmu dětského rozpočí-
tadla. Ale Melissa nebyla k utišení.
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„Chci si hrát s Adamem,“ fňukala a chytila jej ještě o něco 
pevněji. V první chvíli ji měl chuť od sebe odstrčit. S pocitem 
viny holčičku něžně pohladil po vlasech a políbil na temeno.

„Chceš jít se mnou na trh?“
Fňukání ustalo, ale Melissa ještě nebyla připravena připus-

tit porážku. Zdrceně zírala na dveře, které za sebou zabouchl 
Adam.

Hector uvolnil ruku z jejího sevření. „Je to na tobě, zlatíč-
ko. Můžeš tady zůstat a hrát si videohry sama, nebo můžeš jít 
se mnou na trh. Co bys chtěla radši?“

Holčička neodpověděla.
„Dobře.“ Hector pokrčil rameny a vložil si cigaretu mezi 

rty. „Na tobě.“ Cestou do kuchyně se za ním nesl opětovně 
započatý pláč.

Aisha si utírala ruce. Ukázala na hodiny.
„Já vím, já vím. Jenom si chci doprdele v klidu vykouřit jed-

nu jedinou cigaretu.“
Napadlo jej, že Aisha se rovněž přidá ke sborově zpívané-

mu vzteku směřovanému dneska ráno na jeho osobu, ale na 
tváři se jí objevil úsměv a dala mu pusu na tvář.

„Takže kdo z nich za to může?“
„Adam. Rozhodně Adam.“
Seděl na verandě a kouřil. Slyšel, jak Aisha klidně hovoří 

s dcerou. Bylo mu jasné, že klečí vedle Melissy a hraje si s ovla-
dačem. Taky věděl, že za chvilku se ze svého pokoje vynoří 
Adam, sedne si na gauč a bude se dívat, jak si spolu sestřička 
s maminkou hrají. Během chvilky se děti o ovladače podělí 
a Aisha se vytratí do kuchyně. Obdivoval manželčinu trpěli-
vost a pociťoval nedostatek trpělivosti vlastní. Někdy přemýš-
lel, jestli si ho jeho děti budou vážit, až budou starší — jestli 
ho vůbec mají rády.
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Connie ho ráda měla. Řekla mu to. Věděl, že vyřknout ta slova 
jí způsobovalo málem fyzickou bolest, že se při nich málem 
zadusila. Její utrpení podtrhlo jeho pocit studu. Aisha mu sa-
mozřejmě říkala často, že ho miluje, ale pokaždé klidně, ne-
nuceně; jako by si od samého začátku jejich vztahu byla jistá 
tím, že on ji miluje na oplátku. Říkat někomu, že ho milujete, 
by se bez emocí nikdy nemělo. Connie ta slova vyhrkla s hrů-
zou, aniž by znala důsledky a byla si jimi jistá. Když je proná-
šela, neodvážila se na něho podívat, a okamžitě si pak strčila 
pramen vlasů do pusy. Jemně jej odhrnul na bok a políbil ji 
na rty. „Taky tě miluju,“ odpověděl jí. A miloval ji, určitě ano. 
Několik měsíců prakticky nedokázal myslet na nic jiného. Ale 
neodvážil se ta slova Connie říct. Ona je vyslovila první. Mu-
sela je vyslovit první.

„Nemáš ještě nějaké valium?“
„Ne.“ V Aishině odpovědi uslyšel výčitku, zaregistroval její 

krátký pohled na kuchyňské hodiny.
„Mám spoustu času.“
„Na co potřebuješ valium?“
„Nepotřebuju ho. Prostě ho chci. Jenom tak, abych z toho 

pikniku nebyl nervózní.“
Aisha se náhle usmála, oči se jí uličnicky zaleskly. Hector 

típnul v popelníku cigaretu, prošel skleněnými dveřmi a ob-
jal svou ženu. „Mám spoustu času, mám spoustu času,“ zpíval. 
Políbil jí prsty na levé ruce, přičichl ke sladké vůni kmínu a li-
metky. Také jej políbila a pak ho něžně odstrčila.

„Tobě to tak hrozně vadí?“
„Ne, samozřejmě že ne.“ Byl by rozhodně radši, kdyby se 

nemusel vzdát sobotního odpoledne a ujímat se role hostitele 
směsice rodiny, přátel a kolegů z práce; poslední den života 
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s cigaretou by rozhodně raději dělal něco jen sám pro sebe. Ale 
večerní sešlost pro Aishu představovala možnost oplatit nespo-
četná pozvání na večeře a večírky. Aisha byla přesvědčená, že 
to lidem okolo dluží. Hector žádný podobný závazek nepoci-
ťoval. Byl ovšem skvělým hostitelem a chápal, jak je dnešní ve-
čer pro jeho ženu důležitý. A odjakživa byl hrdý na to, že spolu 
mají společný smysl pro to, že rodinu je třeba ctít a tolerovat.

„Nevadí, ale rád bych si vzal valium. Jen pro jistotu, kdyby 
se máma večer rozhodla skřípnout mi koule.“

„Tobě koule neskřípne.“ Aishin pohled opět zatěkal k hodi-
nám. „Nevím, ale zajít do práce a přinést ti ho už asi nestihnu.“

„Nevadí. Stavím se tam a vezmu si ho cestou z trhu.“
Byl ve sprše, voda mu v proudech prýštila na hlavu a ra-

mena a kolem stoupala pára, prohlížel si své štíhlé tělo, tlus-
té, zvadlé péro a nadával si. Jsi hroznej hajzl, zasranej prolha-
nej hajzl. Překvapilo jej zjištění, že mluví nahlas. Jako blesk 
jím projel pocit hanby, prudkým pohybem zavřel kohoutek 
s teplou vodou. Náraz ledové vody na hlavu a ramena však 
jeho lítost zapudit nedokázal. Hector se ani jako dítě nikdy 
nezdržoval tím, že by se přetvařoval nebo hledal racionální 
důvody. Byl si vědom toho, že valium vůbec nepotřebuje a že 
tvrdil opak z jediného důvodu, aby se mohl vidět s Connie. 
Mohl si jednoduše říct, že kolem Aishiny kliniky projede a pro 
prášky se nestaví. Mohl, ale věděl, že to neudělá, když se otí-
ral  vlhkou osuškou vonící mýdlem, jím samým a jeho ženou, 
ani jednou se neodvážil podívat se v zrcadle sám sobě do očí. 
Teprve v ložnici, když si do vlasů vtíral trochu vosku, našel 
odvahu pohlédnout na svůj odraz. Spatřil své šedivějící skrá-
ně a na neoholené bradě vrásky kolem úst. Také viděl, že čelist 
má pořád ještě pevnou, vlasy husté a že vypadá mladší než na 
svých třiačtyřicet let.
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Pískal si, když líbal svou ženu. Z kuchyňského stolu si vzal 
nákupní seznam a klíčky od auta.

Když nastartoval, do uší se mu vedral odporný, mečivý 
zvuk. Rychle přeladil na jinou stanici, ne jazzovou, ale na pří-
jemné, akustické tóny. Den předtím Aisha vyzvedla děti ze 
školy a dovolila jim, aby si naladily rádio. On je nikdy nene-
chal vybrat, co v autě bude hrát, a Aisha si z něj často utaho-
vala, jak je přísný.

„Ne,“ trval na svém. „Budou si moct pouštět, co budou chtít, 
až si vypěstují nějaký vkus.“

„Bože můj, Hectore, jsou to děti, žádný vkus nemají.“
„Žádné sračky z žebříčku Top 40 poslouchat nebudou. Dě-

lám to pro jejich dobro.“
Aishu to pokaždé rozesmálo.

Parkoviště u tržnice bylo plné a Hector se pomalu proplétal 
mezi ucpanými řadami aut, dokud se mu nepodařilo najít mís-
to. Commodore — spolehlivé, pohodlné, ale nudné auto — 
byl ústupek. Mezi rodinná auta, která vlastnili dříve, patřil 
prorezavělý peugeot z konce šedesátých let, chyběla mu ruční 
brzda a zbavili se jej hned po narození Adama; robustní Dat-
sun 200B ze sedmdesátých let, ten vypustil duši kdesi mezi 
Coffs Harbour a Byron Bay, když bylo Adamovi šest a Melissa 
ještě byla miminko; a obrovský Chrysler Valiant, starý model, 
na první pohled nerozbitný a rodina s ním mnohokrát přejela 
napříč celou zem, když jeli navštívit Aishinu rodinu do Per-
thu. Valianta jim ukradli dva mladíci sjetí chlastem a toluenem, 
v Laloru ho rozsekali o telefonní budku a potom interiér polili 
benzinem a zapálili. Když jim to policie přišla oznámit, Hec-
tor se málem rozbrečel. Aisha pak prohlásila, že odteď ji žád-
né auto starší než deset let nezajímá. Chtěla něco bezpečného 
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a s menšími provozními náklady. Hector na to neochotně při-
stoupil. Ale měl sen, že si Valianta pořídí znovu — nebo ob-
rovského dvoudveřového džípa nebo starý Holden EJ.

Na sedadle se protáhl, stočil okýnko, zapálil si a vytáhl ná-
kupní seznam. Aisha byla jako obvykle důkladná a pečlivá a na 
seznam zapsala potřebné přísady v přesném množství. Dvacet 
pět gramů celého zeleného kardamomu (nikdy nekupovala 
koření ve velkém, protože jí připadalo, že brzy vyčichne). De-
vět set gramů olihní (Hector požádá o kilo; vždycky zaokrouh-
loval nahoru, nikdy dolů). Čtyři lilky (a do závorky za to na-
psala a podtrhla, že lilek má být evropský, ne asijský). Hector 
se při četbě seznamu usmíval. Metodicky uspořádané způsoby 
jeho ženy ho někdy deprimovaly, ale obdivoval na ní, jak je 
efektivní, a jejího klidného stylu si vážil. Kdyby byla příprava 
pikniku na něm, byla by chaotická a vyústila by v paniku. Ale 
Aisha byla skvělá organizátorka a on jí za to byl vděčný. Věděl, 
že jeho život by se bez ní rozpadl. Aishina stálost a inteligence 
na něj měla příznivý vliv, to si jasně uvědomoval. Její poklid 
umenšoval nebezpečí plynoucí z jeho spontánnosti. Dokonce 
i jeho matka — která se zpočátku stavěla ostře proti Hectorovu 
vztahu s dívkou indického původu — tohle uznávala.

„Máš štěstí, že ji máš,“ připomínala mu řecky. „Bůh ví, s ja-
kou cikánkou jsi nakonec mohl skončit, kdyby sis ji nenašel. 
Neumíš se ovládat. Nikdy ses neuměl ovládat.“

Matčina slova se mu vybavila, když naložil bedýnku se zele-
ninou a ovocem do kufru auta a pomalu kráčel k lahůdkářství. 
Před ním šla mladá žena v džínách, které jí těsně obepínaly 
kulatý, mučivě malý zadek. Měla dlouhé rovné černé vlasy, 
pohupovaly se, a Hector hádal, že je Vietnamka. Šel pomalu 
za ní. Hluk a hlomoz tržiště utichl; existovala jen dokonalá, 
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modelkovská prdýlka před ním. Žena prudce zabočila do pe-
kárny a Hector se ze svého snu probudil. Chtělo se mu čurat.

Když si umýval ruce a díval se do špinavého zrcadla, zavrtěl 
na svůj odraz hlavou.

„Neumíš se ovládat.“

Seděl v autě před klinikou a kouřil, poslouchal Arta Blakey-
ho a  Messengers. Ostré, disharmonické dechy ve skladbě 

„A Night in Tunisia“ mu odjakživa připadaly nabité smyslností 
a zároveň uklidňující. Když se přistihl, že sahá pro třetí cigare-
tu, v rychlosti vypnul hudbu, vyskočil z auta a přešel přes ulici.

V čekárně bylo plno. Postarší hubená paní pevně svírala pa-
pírovou kočičí přepravku, z níž se v pravidelných intervalech 
ozývalo bolestivé, zoufalé kvílení. Na gauči seděly dvě mladé 
ženy, listovaly v časopisech, u nohou jim sklíčeně seděl černý 
špic. Connie telefonovala. Když jej uviděla vcházet, darovala 
mu drobný, ztuhlý úsměv a pak se podívala jinam. Pozdržela 
hovor dalšího volajícího a vrátila se k předchozímu.

„Půjdu dál,“ zašeptal a ukázal do chodby.
Přikývla. Když míjel dveře ordinace a pokračoval do ope-

račního sálu, nemohl popadnout dech. Děvče v něm probou-
zelo touhu. Každé setkání s Connie bylo těžké, mátlo ho, jako 
by v její společnosti ztrácel slupku dospělosti a opět se z něho 
stával stydlivý chlapec se svázaným jazykem, jakým býval ve 
škole. Zároveň ale vnímal, jak se jeho tělem šíří hluboká, uspo-
kojující slast a teplo: když byl s ní, jako by vystoupil z příšeří 
do teplého, osvěžujícího slunečního světla. Když nyní Con-
nie nebyla nablízku, svět mu připadal chladnější. Činila ho 
šťastným.

„Co tady děláš?“ V její otázce nebyla žádná hrozba. Měla 
zkřížené ruce a blond vlasy si stáhla dozadu do tlustého copu.
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„Vypadá to, že máte hodně práce.“
„Tak jako každou sobotu.“
Přešla k rentgenovému stolu a začala ze světle modré látky 

přehozené přes přístroj odstraňovat chuchvalce. Z ordinace 
zaslechl zavrčení psa.

Nedokázala se na něj podívat. Neměla ponětí, jak se k němu 
má chovat, když spolu byli na veřejnosti, a to ho pokaždé s na-
léhavostí přimělo si uvědomit, jak je mladá: měla řádku pupín-
ků pod spodním rtem, na nose pihy, zvláštně svěšená ramena. 
Stůj rovně, chtěl jí říct, nestyď se za svoji výšku.

„Aish mě poprosila, abych se stavil pro valium.“
Když zmínil jméno své ženy, Connie na něj krátce pohlédla 

a rychle začala jednat.
„V ordinaci.“
„Může to počkat, dokud Brendan neskončí s klientem.“
„To nevadí, zajdu tam.“ Spěchala chodbou a vrátila se s pěti 

tabletami v malém igelitovém sáčku. „Stačí to?“
„Jasně.“ Vzal si sáček a jemně jí přitom prstem obemknul 

zápěstí. Dívka sklopila zrak, ale ruku neodtáhla.
„Nedal bys mi cigaretu?“ Nyní se dívala přímo na něho, v je-

jích pronikavě modrých očích byla troufalá žádost. Brendan 
byl nechvalně proslulý svými výhradami vůči kouření a ne-
schvaloval by, že Hector nabízí cigarety nezletilé. Ne, žádné 
nezletilé, Connie byla mladá žena. Conniina prosba se tvářila 
jako něco záměrného, provokativního; její naléhavý pohled 
ho vzrušoval. Podal jí cigaretu. Connie otevřela dveře dozadu 
na verandu a on už se chystal, že půjde za ní.

„Hlídej, prosím tě, jestli nejde Brendan. Nebo jestli někdo 
nepřijde zepředu.“ Když dávala rozkazy, v jejím hlase byla stá-
le slyšet Londýňanka. Přikývl a Connie za sebou zabouchla 
dveře s ochrannou sítí.
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Přes okno do operačního sálu ji pozoroval, jak kouří, a na-
sával každý její rys. Husté světlé vlasy, oblý zadek a dlouhé sil-
né nohy v příliš upnutých černých džínách. Vznešenou křivku 
jejího krku. Začal zvonit telefon a Connie odhodila cigaretu 
na zem, zašlápla ji do hlíny, zvedla špaček a vyhodila ho do 
popelnice. Prosmýkla se kolem něj, aby telefon zvedla.

„Dobrý den, veterinární klinika na Hogarth Road, u tele-
fonu Connie. Počkejte prosím chvíli.“ Opět se otočila k němu. 

„Ještě něco?“
Zavrtěl hlavou. „Uvidíme se odpoledne.“
Na její tváři se objevil stín rozpačitého pohledu. Opět jej 

omráčilo, jak je mladá, nedospělá a naivní, což u sebe tolik 
nesnášela. Chtěl ji pochválit, že špaček cigarety vyhodila do 
popelnice, ale zarazil se, protože věděl, že by v jeho komentáři 
spatřovala povýšenost. Částečně by měla pravdu.

„Piknik, u nás,“ připomněl jí.
Beze slova se k němu otočila zády.

„Děkuji, že jste počkal. Co si přejete?“

Doma pomohl Aishe vybalit potraviny a potom šel na záchod, 
kde nad mísou zběsile masturboval. Nemyslel na Connie. Před-
stavoval si svůdný zadek Vietnamky, kterou tajně pozoroval na 
tržišti. Udělal se během chvilky, otřel semeno ze sedátka, toa-
letní papír hodil do mísy, vyčural se a všechno to spláchl. Ne-
měl potřebu představovat si Connie. Connie byla v něm. Při 
mytí rukou se podíval do zrcadla v koupelně a znovu si pro-
hlédl šedé vousy ve strništi na bradě. Do tváře, která na něho 
hleděla, by nejradši praštil pěstí.

Těsně předtím, než měli začít přicházet hosté, se Adam s Me-
lissou začali hádat. Aisha prostřela na kuchyňský stůl hostinu: 
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čočkový dál, samosy a lilek s kari, bramborový salát a salát s ústři-
cemi a černými fazolemi. Hector poprvé zaslechl dceřin zlost-
ný křik, když stál u trouby a vyčkával, až bude na prskající pá-
nev moct vhodit kalamáry. Chystal se zařvat, ale pak uslyšel, jak 
 Aisha utíká do koupelny. Začala obě děti udobřovat, ale Melissin 
křik nabýval na intenzitě a Hector slyšel, že i Adam začíná fňukat. 
Hlas jeho ženy se v tom hlomozu ztrácel. Hodil polovinu kala-
márových kroužků na pánev, stáhl teplotu a vyrazil vyšetřovat.

Melissa objímala maminku kolem krku a Adam seděl na 
posteli a tvářil se vzpurně.

„Co se stalo?“
Nebyla to dobrá otázka. Obě děti začaly křičet naráz. Hec-

tor zvedl ruku. „Ticho!“
Melissa okamžitě zmlkla, ozvalo se jen několik tlumených, 

smutných vzlyků. Po tvářích jí tekly slzy.
Otočil se k synovi: „Co se stalo?“

„Řekla mi tlustý prase.“
Jsi tlusťoch.

„Cos jí udělal?“
Aisha zakročila: „Poslouchejte mě, chci, abyste se dneska 

odpoledne oba dva chovali slušně. Je mi jedno, kdo začal. Běž-
te oba do obýváku, tam si sedněte a dívejte se na televizi, do-
kud nepřijdou hosti. Jasné?“

Melissa přikývla, ale Adam se i nadále mračil. „Něco se pálí,“ 
zabručel.

„Do prdele!“ Hector letěl do kuchyně a  rychle obracel 
kroužky. Postříkal si košili olejem. Zanadával. Aisha zůstala 
stát ve dveřích do kuchyně a rozesmála se.

„Co je tu tak hrozně vtipnýho? Zrovna jsem si tu košili ob-
líknul.“
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„Třeba by bylo lepší, kdyby ses převlíkl až potom, co do-
smažíš ty kalamáry.“

Na zlomek vteřiny si představil, jak po ní hází pánev. Při-
stoupila k němu a vsunula mu ruku pod košili, její prsty chla-
dily a uklidňovaly.

„Dodělám to,“ zašeptala. „Běž se převlíknout.“
Místo, kde se jej dotkla, ho lechtalo.

Jako první dorazili jeho rodiče. Díval se na ně z okna ložnice, 
jak z kufru auta vykládají tašky a bedny. Šel je pozdravit.

„Proč jste to všechno vozili?“ Otec držel tác plný kotlet 
a steaků. „Všechno maso, co budeme potřebovat, jsem kou-
pil dneska ráno na trhu.“

„To nevadí, Ecttora,“ odpověděla mu maminka řecky a po-
líbila jej na obě tváře, v rukou dvě veliké mísy se salátem. „Ne-
jsme ani barbaři, ani Angličani, abysme přišli na piknik s prázd-
nýma rukama. Co se nesní dneska, dáte si s dětma zítra.“

Dáte si zítra? Co zbude, budou jíst ještě za týden.
Hectorovi rodiče položili tácy a mísy na kuchyňskou lavici. 

Maminka Aishu letmo políbila na tvář a potom utíkala do obý-
váku pozdravit se s dětmi. Otec Aishu vřele objal.

„Dojdu do auta pro zbytek jídla.“
„Máte toho víc?“ Aishin hlas byl vřelý a srdečný, ale Hector 

postřehl napětí kolem jejích úst.
„Jenom omáčky a tak?“ vyzvídal Hector.
„Ano,“ odpověděl táta. „Nějaké omáčky a pití a trochu sýra 

a ovoce.“
„Bude tu moc jídla,“ zašeptala Aisha.
Nech to být, chtěl jí říct, vždycky takoví byli. Vždycky ta-

koví budou. Proč tě to překvapuje?
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„To nevadí,“ odpověděl jí šeptem. „Co nesníme dneska, mů-
žeme si dát k obědu během týdne.“

Do hodiny bylo v domě plno. Hectorova sestra Elizabeth při-
jela i se svými dvěma dětmi, Savou a Angeliki. Aisha vsunula 
do přehrávače dévédéčko s Příběhem hraček; ten film se dětem 
nikdy neomrzí. Hector měl spoustu času na synovce Savu, kte-
rý byl jen o rok mladší než Adam, už teď však působil sebe-
vědoměji a bylo znát, že toho víc ví a je odvážnější než jeho 
vlastní syn. Sava byl hbitý, mrštný, důvěřoval svému tělu. Seděl 
těsně u obrazovky, neslyšně opakoval dialog, který znal zpa-
měti, předstíral, že je Buzz Rakeťák. Adam seděl se zkřížený-
ma nohama vedle něj. Holky, Melissa a Angeliki, seděly vedle 
sebe na  gauči, sledovaly film a něco si špitaly.

„Dneska je krásně, měli byste si jít hrát ven.“
Všechna čtyři vnoučata babičku ignorovala.

„To nic, Kulo, nech je, ať se dívají na film.“
Hectorova matka si Aishi nevšímala, naopak se otočila k Hec-

torovi a řecky řekla: „Pořád vysedávají před tou blbou televizí.“
„My jsme byli stejní, mami.“
„Ale to není pravda.“ A s těmi slovy ho odstrčila stranou 

a odešla do kuchyně. Vzala Aishe nůž z ruky. „Já to udělám.“
Hector si všiml, jak jeho ženě ztuhla záda.

Počasí bylo nádherné, svěží, pozdně letní odpoledne, čisté, 
modré nebe. Bratranec Harry přijel s manželkou Sandi a osmi-
letým synem Roccem a krátce po nich dorazili Bilal a Shamira 
a jejich dvě děti. Malý Ibby hned odběhl do obýváku, kde se 
rozvalil vedle Adama a Savy, sotva se na ně podíval, oči při-
poutané k obrazovce. Maličká Sonja se k ostatním dětem nej-
dřív přidat nechtěla, nervózně svírala maminku kolem kolene, 
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ale smích přicházející z obýváku ji postupně odlákal od žen 
v kuchyni, takže se nakonec potichu sebrala a šla si sednout 
za děvčaty na podlahu. Aisha položila na stolek tác s plněnými 
pirožky a rolkami s klobásou a děti se na ně vrhly.

Hector s Bilalem vyšli ven na zahradu a jeho táta jim obě-
ma podal pivo.

Bilal alkohol odmítl slabým potřesením hlavou.
„No tak, jenom jedno.“
„Už alkohol nepiju, Manoli. Vždyť to víš.“
Hectorův táta se zasmál: „Jsi určitě jedinej aboridžinec 

v Austrálii, co nechce pít.“
„Ne, kdepak. Slyšel jsem, že v Townsville žije ještě jeden.“
„Donesu ti kolu.“
Zatímco se Hectorův otec pomalu šoural na verandu, Hec-

tor odtáhl kamaráda stranou a omlouval se mu.
Bilal zvedl ruku, aby jej zastavil. „O nic nejde. Pamatuje si 

mě z dob, kdy jsem byl v jednom kuse v lihu.“
„To bejvaly časy, co?“
Jako mladí bývali takoví. Bylo to na konci školy, tehdy byl 

Bilal ještě řízek a jmenoval se Terry. Hectorovy vzpomínky na 
pozdní pubertu se hemžily zdánlivě nekonečnými nocemi 
plný mi večírků, návštěv klubů, koncertů, drog, chlastu, bale-
ní holek. Občas se semlela nějaká bitka — jako jednou v noci 
před vchodem do Inflationu na King Street, když vyhazovači 
stačil jediný pohled na Terryho hrdý poďobaný obličej, aby 
mladíkovi odepřel vstup. Hector se rozmáchl a obrovitánské-
ho vyhazovače praštil rovnou do nosu. Ten zařval a vrhl se na 
ně na oba, Hectorem praštil o zaparkované auto — dodnes si 
pamatoval, že to byl jaguár —, jednou rukou si Terryho chytil 
tak, aby mu neutekl, a Hectora dál řezal salvami úderů do zad, 
do tváře, do břicha, třísel, brady. Celý týden ho všecko bolelo 
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a navíc na něho byl Terry naštvaný, že celý ten incident vůbec 
začínal. „Ty blbá, debilní, řecká černá hubo, prosil jsem se tě 
o to, aby ses mě zastal?“

Podle Hectorovy mámy to celé byla samozřejmě vina jeho 
kamaráda. „Ten Terry je teda zvíře,“ křičela na něj. „Proč se ka-
marádíš s tím mavraki, s tím černochem, neumí nic jiného než 
jenom pít.“ Ale dobrými přáteli byli už dlouho, od té doby, 
co spolu v osmé třídě seděli v jedné lavici, a jejich přátelství 
vytrvalo i potom, co Terry šel do učení na malíře, a vzkvétalo 
i poté, co Hector odešel na univerzitu studovat obchod. Pořád 
byli dobří kamarádi — nyní, po čtyřicítce, bydleli stále v téže 
čtvrti, kde vyrostli a chodili do školy. O tuto kontinuitu oba 
pečovali, přestože se vídali zřídka. Terry našel islám, změnil si 
jméno a přestal pít, byl oddaný nové víře a ochraně své rodiny. 
 Hector láskyplně sledoval, jak si jeho přítel bere od Manolise 
kolu a děkuje mu za ni řečtinou ze školního hřiště, jak ho to 
učil Hector, když jim bylo čtrnáct. Viděl, že jeho přítel je šťast-
nější, než kdy v životě byl. Bilal už nepropadal destruktivní-
mu vzteku, už si nezpůsoboval zranění ani neriskoval život. 
Ale Hectorovi se stýskalo i po těch nocích plných pití a smí-
chu a hudby a fetu. Přál by si, aby svého přítele mohl rozpůlit: 
většinou chtěl, aby byl Bilalem, ale občas by rád prožil noc 
s Terrym. Už to bylo dlouho, co takovou noc zažili naposledy.

Přijeli Hectorovi spolupracovníci ze státního úřadu pro správu 
majetku. Vešel Dedj a nesl karton třetinek piva. S ním Lean na, 
v ruce láhev vína. Potichu je následoval muž s tmavým obliče-
jem. Byl mladší než všichni ostatní — Hector usoudil, že mu 
je přibližně třicet —, neoholený a zasmušilý. Jeho tvář mu byla 
povědomá. Hector dumal, zda chodí s Dedjem, nebo s Lean-
nou. Dedj odložil třetinky na trávník a napřáhl se k Manolisovi, 
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objal ho a po řeckém způsobu se s ním třikrát políbil na tvář. 
Dedj pokynul směrem k neznámému.

„Tohle je Ari.“
Hectorův otec s ním začal nezávazně konverzovat řecky, 

ale Ari mluvil řecky lámaně a neobratně. Manolis se od něj 
odvrátil a zaměřil pozornost opět na uhlíky.

„Nech to být, tati. Do večeře máme spoustu času.“
„Ne ne, jen si vezmi gril na starost, Manoli. Bude to pár ho-

din trvat, než se rozhoří.“
„Vidíš?“ ozval se Hectorův otec vítězoslavně. „Tvoje žena je 

chytřejší než ty.“ Starý muž položil snaše ruku kolem ramen 
a  Aisha mu stiskla ruku.

„Aish, tohle je Ari.“
Hector zaregistroval mladíkův obdivný pohled a pocítil 

 hrdost na svoji krásnou ženu.
„Ari, jsi mi povědomý. Nepotkali jsme se už?“
Muž Hectorovi přikývl. „Jo, chodíme do stejné posilovny.“ 

Ari ukázal na západ. „Hned za rohem.“
„Jasně,“ poznal jej teď Hector. Byl to jeden z těch chlapů, 

kteří jsou v té pitomé posilovně snad pořád. Hector tam do-
cházel přinejlepším sporadicky. Ranní rozcvička byl jediný 
stálý ústupek cvičení v jeho životě. Tento týden bude muset 
do posilovny zajít a zbavit se kalorií z dnešního večera. A pak 
to může trvat i celé týdny, než tam půjde znova. Spočítal si, 
že Ari určitě bude další přičmoudlík, co tráví všechen volný 
čas v northcoteské posilovně, ze které si udělal centrum svého 
společenského života.

Jako další dorazili Aishini přátelé Rosie a Gary s tříletým 
synem Hugem. Hugo vypadal jako andílek, byl nádherné děc-
ko. Měl slámově blond vlasy po Rosie a stejně jako ona téměř 
přízračné, průhledné modré oči. Byla radost se na něj dívat, 
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ale Hector se před ním měl na pozoru, už jednou byl svěd-
kem toho, jakou má vzpurnou povahu. Když jej jako batole 
hlídali, Hugo kopl Aishu. Pro jejich vlastní děti platila přísná 
pravidla, kdy je čas jít spát, ale Hugo podobnou kázeň zdale-
ka neměl. Plakal a křičel, když jej Aisha zvedla, aby jej odnesla 
do postele, začal kopat. Byl jako divoké zvíře, mrskal nohama 
a při jednom kopnutí se jí trefil do brňavky. Vykřikla bolestí 
a divže prcka nepustila na zem. Hector měl sto chutí s ním 
praštit o zeď. Místo toho Huga vytrhl své ženě z náručí a beze 
slova ho odnesl do ložnice a mrštil s ním na postel. Nevzpo-
mínal si, co na něho zakřičel, ale bylo to tak hlasitě a tak blíz-
ko u ucha, že se klouček vyděsil a začal tiše a nevěřícně štkát. 
Když si  Hector uvědomil, že ho vylekal, vzal jej do náruče 
a kolébal, dokud chlapec neusnul.

„Tak co budeme pít?“ mnul si Gary ruce a s očekáváním se 
díval na Hectora.

„Já tam zajdu,“ odpověděl jeho otec. „Chceš pivo?“
„Jo, díky, Manny, třeba.“
„Nech to, tati, donesu to.“
Gary se hodlal opít. Gary se vždycky opil. Už to znělo jako 

otřepaný rodinný vtip, vtip, který Aisha s ohledem na loajali-
tu ke své kamarádce neschvalovala. S Garym a Rosie už léta 
střídavě slavili v rodinném kruhu Vánoce a pokaždé, jakmile 
vyšli ze dveří, přičemž Rosie se obvykle pokoušela podpírat 
svého vrávorajícího manžela, se Hectorova maminka otočila 
k ostatním Řekům, zdvihla obočí a zvolala: Australezi, co byste 
chtěli? Mají to v krvi!

Hector si vzal pivo z rostoucí hromady lahví uložených 
do ledu ve vaně. Z obýváku se ozýval puštěný film. Slyšel, 
jak Adam představuje Huga svým bratrancům a sestřenicím, 
a usmál se. Mluvil jako Aisha, slušně, laskavě, srdečně.
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Dorazili také Anouk a Rhys. Anouk vypadala, jako kdyby 
vyrazila na koktejlovou párty a ne na předměstský piknik. Čer-
ná denimová sukně jí končila těsně nad koleny a dovolovala 
vyniknout linii perleťově bílé kůže stoupající z horního okraje 
lesklých černých lodiček. Oblékla si průhlednou, tmavě čoko-
ládovou hedvábnou vestu, pod kterou měla černou krajko-
vou podprsenku se složitým vzorem. Hector si všiml, že při 
pohledu na Anouk jeho matka pevně stiskla rty: začala zuřivě 
krájet salát na lavici v kuchyni. Tvář se jí ovšem rozzářila, když 
jí představili Anoučina přítele. Rhys hrál v telenovele, ke které 
Anouk psala scénář, a přestože Hector nikdy neviděl ani jeden 
díl, Rhysův obličej mu byl mírně povědomý. Podali si ruku. 
Anouk jej políbila na tvář. Měla sladký dech a opojný parfém; 
cítil v něm med a něco ostrého a štiplavého. Bezpochyby stál 
spoustu peněz.

Hector se zrovna chystal pustit cédéčko Sonnyho Rollin-
se, když vtom mu někdo poklepal na rameno. Uviděl Anouk 
mávající diskem.

„Žádný jazz. Aisha už má jazzu plné zuby,“ prohlásila pevně 
a on si od ní disk poslušně vzal. Byl vypálený, nahoře byla tlus-
tými, ostrými tahy načmáraná modrá slova Broken Social Scene.

„Pusť to. Je od Rhyse. Ať slyšíme, co dneska poslouchají 
mladí.“

Vložil disk do přehrávače, stiskl tlačítko play, vstal a široce 
se na ni usmál. „Mladí, jo? Tak to bude nějaký posraný áren-
bíčko, ne?“

Z grilu nyní stoupal sloup kouře, ale Hector potlačil chuť 
zakřičet na otce. Místo toho obcházel hosty a  doléval jim 
víno, Aisha mezitím donesla ven samosy. Ženy postupně vy-
šly z domu a všichni postávali na trávníku nebo na verandě, 
popíjeli a ukusovali lahodné pečivo. Hector si všiml, že Ari 
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poodešel stranou od hlavní skupiny a zkoumal zahradu. Harry 
oznámil, že zapsal Rocca na soukromou školu u pláže a Gary 
se do něj kvůli tomu okamžitě pustil. Hector mlčel. Sandi 
prohlásila, že místní škola není pro jejich syna dost dobrá, že 
je mizerně vybavená a ve třídě je hodně dětí. Chtěla své dítě 
poslat do státní školy, ale žádné solidní v okolí nejsou. Hec-
torovi bylo jasné, že to v žádném případě nemůže být prav-
da. Sandi a  Harry nechali své dětství a dospívání v chudé zá-
padní  čtvrti daleko za sebou; nyní bydleli v honosné zástavbě 
pro  vítěze.

„Podívej se,“ přerušil Harry svou ženu a Hector snadno 
 uhádl, že bratrance Garyho výtky roztrpčily. „Mně nemusíš 
o  státních školách nic vykládat, kamaráde, chodil jsem na 
místní učňák. Tehdy byl dobrej, ale Rocca na nějakou posra-
nou místní střední posílat nebudu. Je jiná doba — žádná vlá-
da, ani liberální, ani labouristická, se o vzdělání nestará ani 
hovno. Jsou tam drogy a nemají dost učitelů.“

„Drogy jsou všude.“
Harry se odvrátil od Garyho a zašeptal Manolisovi řecky: 

„Australani mají svoje děti u prdele.“
Hectorův otec se zasmál, ale náhle promluvila maminka.

„Ale co když všichni svoje děti pošlou do soukromých škol? 
To bude špatné pro státní školy. Pak tam budou chodit jenom 
hodně chudí a vláda žádné další peníze na vzdělání nedá. Já 
si myslím, že to je strašné. Jsem ráda, že moje děti chodily do 
státních škol.“

„To byla jiná doba, thía. Svět teď stojí za houby. Každý za 
sebe. Státní školy pořád podporuju, nemysli si, že ne, ale kvůli 
svýmu přesvědčení přece nebudu riskovat Roccovo vzdělání. 
Oba dva, Sandi i já, státní vzdělávání podporujeme — na tom 
se nic nemění.“
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„A jak to budete dělat?“ ozval se najednou Bilal, který je 
tiše poslouchal. „Nebudete vědět, co se na středních školách 
děje. Jak se dozvíte o problémech a věcech, které budou řešit 
moje děti?“

„Sakra, ještě pořád si můžu přečíst noviny.“
Bilal se usmál a už nic neříkal. Aisha zůstala potichu. Hec-

tor věděl, že se jí tahle debata nelíbí. Stejné hádky se mezi nimi 
začínaly odehrávat s nepříjemně narůstající pravidelností. Ada-
movy nevalné studijní schopnosti dělaly Aishe starosti a chtěla 
jej nechat zapsat na soukromou školu. Hector pochyboval, že 
by mu jakákoli škola mohla pomoct; kluk prostě zrovna moc 
chytrosti nepobral. S Melissou to bylo jiné. Děvčátko bylo líné, 
ale ve škole jí to asi půjde docela dobře. Ale právě z tohoto 
důvodu to v souvislosti s jejich dcerou nebylo na pořadu dne. 
Northcoteskou střední školu zvládne, i víc. Byl snob naruby. 
Měl za to, že soukromé školy na dětskou povahu nemají dobrý 
vliv. Kluci ze soukromých škol mu připadali jako slaboši; hol-
ky ze soukromých škol byly upjaté a odměřené.

„Tobě je jedno, co ta škola s tvým synem udělá?“
Jako by mu Gary četl myšlenky.
Harry si Garyho nevšímal a řecky poprosil Hectora o další 

pivo.
Gary se nenechal odbýt: „Nevadí ti, že bude se všema těma 

bohatýma, snobskýma děckama?“
„Podívej se, člověče, Roccovi prarodiče z obou stran byli 

tovární dělníci. Jeho fotr je mechanik. Jsem si jistý, že na svůj 
původ nezapomene.“

„Ta autodílna je tvoje, že?“
Hector věděl, že Garyho otázky nejsou skrytými výhrůž-

kami, že má skutečný zájem o lidi a o jejich životy, že se po-
kouší přijít na to, kde přesně se na společenském žebříčku 
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Harry a jeho rodina nacházejí. Ale byl si vědom toho, že brat-
ranec  vlezlé otázky týkající se jeho soukromého života nesnáší, 
a v tuto chvíli mu připadlo nejlepší zasáhnout.

„Podle mě je čas na klobásy. Co myslíš, tati?“
„Pět minut.“
Gary zmlkl. Harry se k němu otočil zády a bavil se s Ded-

janem o sportu. Aby Sandi dojednala mír, začala se s Rosie 
bavit o dětech.

Gary se přidal zprvu neochotně, ale brzy se nadchnul a po-
pisoval, jaké potěšení mu přináší pozorovat, jak Hugo roste, 
a pokoušet se odpovídat na chlapcovy stále komplikovanější 
otázky. „Víte, na co se mě zeptal nedávno, když jsem ho vzal 
do parku na houpačky? Zeptal se mě, jak jeho nohy vědí, jak 
se dělají kroky. To mě dostalo. Trvalo mi pěkně dlouho, než 
jsem mu na to odpověděl.“

Jo, jo. Čí děcko se na tuhle hovadinu nezeptalo? Hector 
odešel stranou, kde postával Ari, který kouřil a pozoroval zá-
hon se zeleninou, pozdní lilky, plné a černé, nejistě visící na 
tlustých světlých stoncích.

„Něco k pití?“
„Ještě mám tohle pivo.“
„Tohle jsou poslední melitzanes, budeme je muset v příštích 

týdnech spotřebovat.“
„Budete muset udělat musaku.“
„Možná. Aish je hodně používá. Indové je milujou.“
Muži zůstali mlčky stát. Hector se ze všech sil snažil roz-

proudit konverzaci. Ari měl nadále kamenný výraz a nepří-
stupné oči.

„Co děláš?“
„Kurýra.“ Jen jedno slovo, jen tolik mu hodlal mladík da-

rovat. Ani náznak, jestli pracuje sám na sebe nebo s někým 
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dalším. No tak, chlape, chtěl jej Hector poprosit, pomoz mi 
přece trochu.

„Ty jsi taky státní zaměstnanec?“ ukázal Ari směrem k Dedjo-
vi, který si ještě stále povídal s Harrym.

„Asi jo.“ Směšné. Proč se vždycky zastyděl, když se zmínil 
o svém zaměstnání, jako by to nebyla skutečná, opravdová 
práce? Nebo šlo o to, že mu vadilo, jak nudně to zní?

Ariho chování se změnilo. „Máš štěstí,“ řekl a potom se 
šibalsky zašklebil. „Dobrá práce,“ dodal a úmyslně ta slova 
vyslovil s přehraným přízvukem.

Hector se musel začít smát. „Dobrá práce,“ zopakoval jako 
ozvěna i s přízvukem — přesně tohle o něm říkali jeho rodi-
če. Tak jak to řekl. Vysrat se na stud. Čím jiným by chtěl být? 
Roken rolovou hvězdou, jazzmanem? O tom sníval, když byl 
v pubertě.

Podíval se na opačnou stranu, kde Dedj s Leannou bavili 
jeho bratrance. Když Hector dokončil studia, bylo mu třiadva-
cet let a byl idealista. Hledal a našel si práci účetního v uznávané 
agentuře pro zahraniční pomoc. Nevydržel tam ani rok, štva-
lo ho, jaký byl na tom úřadu chaos, jak seriózní a nepřátelští 
byli jeho kolegové: Jestli chcete, vy kreténi, nakrmit svět, musí 
vám sedět účty. A plat měl mizerný. Zamířil odtamtud na stáž 
v mezinárodní pojišťovací společnosti. Pracovat s čísly ho ba-
vilo, oceňoval, jaký tam panoval pořádek a čistota, ale lidi, se 
kterými pracoval, mu připadali únavně konzervativní. Se svým 
sebevědomím a fyzickou zdatností neměl nejmenší potřebu 
účastnit se soutěží v čurání nebo přehnaně po chlapsku žerto-
vat. Mezi tím, co se narodili Adam a Melissa, postupně vystřídal 
čtyři zaměstnání. Potom tři měsíce pracoval na vládní zakázce. 
Dedj figuroval v týmu jako kontaktní státní úředník a oba si 
od počátku skvěle sedli. Dedjan hodně pil, chodil na večírky 
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a stejně jako on byl blázen do hudby. Také byl v práci ukázněný 
a oplýval dobrou náladou. Hector dostal nabídku roční smlou-
vy s úřadem, a přestože měla Aisha pochybnosti o příležitos-
tech postupu na vyšší pozice, zdráhavě jej podpořila, aby mís-
to vzal. Dvacetiletí ekonomického racionalismu vedlo k tomu, 
že většina nadbytečné vaty od práce odpadla. Jistě, nebyla to 
žádná divočina, nebylo to nic sexy, ale dostávalo se mu uznání, 
práci odváděl pečlivě a coby manažer zodpovídal za stále více 
věcí. Nyní se nacházel v pohodlné, manažerské pozici, ze které 
vyjednával kompromisy mezi citlivkami ze staré školy a mladý-
mi kapitalistickými dravci. Získal „definitivu“, svatý grál, a roč-
ní placená dovolená za dlouholetou službu čekala za rohem. 
Pro Hectora bylo nejdůležitější, že Dedj s Leannou, stejně jako 
tři nebo čtyři další kolegové, pro něho byli skoro jako rodina.

„Co je to?“ vytrhlo Hectora z jeho úvah hluboké zaduně-
ní mužského hlasu. Ari ukazoval dozadu k plotu na deštěm 
omšelý ručně vyrobený kříž umístěný na Mollyině hrobečku.

„Tam jsme pohřbili našeho psa. Byl to irský setr, fenka, byla 
moje, hrozně hloupá, měl jsem ji léta. Děti si ji taky zamilovaly. 
Ale, entaxi, víš, jací Řekové jsou. Že by naši platili peníze za 
výcvik nějakého blbého psa, to ne.“

„Jsou irští setři drazí?“
„Měl jsem ji od kamaráda kamaráda kamaráda. Pojmenoval 

jsem ji po Molly Ringwaldové. Pamatuješ si na ni?“
„Kráska v růžovém.“
„Jo, debilní osmdesátky. Samé sračky.“
Ari se k němu otočil a Hectora vylekala síla v jeho očích 

černých jako uhel.
„Mám tady trochu speedu. Dedj říkal, že by sis možná dal.“
Hector zaváhal. Už je to dlouho, co měl speed. Naposle-

dy to bylo pravděpodobně s Dedjanem na vánočním večírku 
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v práci. Už chtěl odmítnout, když si uvědomil, že zítra přestá-
vá kouřit. Ještě dlouho si pak nebude moct dovolit k drogám 
ani přiblížit.

„Jo, jasně, dám si.“
„Víčko stojí stovku.“
„Blbý víčko? Kdysi stál šedesát gram.“
„A to bylo kdysi dávno, v debilních osmdesátkách, že jo, 

malaka?“
Oba se zasmáli.

„Je dobrej. Fakt dobrej.“
„Jo, jo.“
„Ne,“ Ariho hlas zněl vážně a naléhavě. „Přísahám. Je  dobrej.“

Hector vysypal půlku speedu na poklop záchodu. Při rozdě-
lování na dvě tlusté dlouhé lajny mu jeho množství najednou 
přišlo obrovské. Sroloval dvacetidolarovku a rychle obě lajny 
šňupl. Nakoplo ho to téměř okamžitě — nedokázal říct, jestli to 
bylo amfetaminy nebo zda šlo jen o starý známý rauš z toho, že 
si dopřává něco nelegálního —, ale najednou v tom jel a cítil bu-
šení srdce. Rhysovo cédéčko ještě pořád hrálo a hudba mu při-
padala ukňouraná, rozčilovala ho. Cestou zpátky uprostřed pís-
ničky cédéčko vypnul a pustil kapelu Sly and the Family Stone. 
Zesílil hlasitost. Anouk se na zahradě otočila a zavrtěla hlavou, 
dělala si z něj legraci. Rhys vedle ní pokýval hlavou do rytmu.

„Dětem se to líbí,“ zakřičel na ni.
Pozdně odpolední slunce bylo slabé a nízko na obloze, 

ozařovalo přikrývku z planoucího rudého mraku na horizon-
tu. Proběhla kolem něj Rosie.

Hugo byl v kuchyni a nebyl k utišení. Rosie jej zdvihla 
a pevně ho objala. Dítě nemohlo promluvit, nemohlo vydech-
nout.
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Hector vešel do obýváku, kde na gauči mlčky a vyděšeně 
seděly čtyři děti. Melissa předtím plakala, ale nyní si jen utírala 
slzy. Jako první promluvila Angeliki.

„Nechtěl se dívat na film.“
Náhle se spustil příval vyčítavých hlasů.

„Chtěli jsme se dívat na Spider ‑Mana…“
„On mě bouchl…“
„Nic jsme neudělali…“
„Štípnul mě…“
„Nic jsme neudělali…“
Do obýváku vstoupila Aisha. Děti okamžitě opět zmlkly.

„Na Spider ‑Mana se můžete dívat jenom s někým dospělým. 
Nechci, abyste se na to dneska dívali.“

„Mami!“ zuřil Adam.
„Co jsem řekla?“
Chlapec zkřížil ruce, ale věděl moc dobře, že dál protesto-

vat by se mu nevyplatilo.
„Necháte Huga, aby se díval, na co bude chtít, to je rozkaz.“
„Chce se dívat na Pinocchia.“ Sava byl zjevně znechucený.
„Tak se všichni budete dívat na Pinocchia.“
Hector následoval Aishu do kuchyně. Hugo se uklidnil 

a nyní spokojeně pil z Rosiina prsu.
„Proč kouříš v domě?“ zeptala se Aisha.
Hector pohlédl na cigaretu. „Přišel jsem se do prdele po-

dívat, co se tu děje.“
Napochodovala k němu máma, cigaretu mu vytrhla z pusy 

a utopila ji pod proudem vody z kohoutku v kuchyni. „Je po 
ní,“ oznámila pohrdlivě a vyhodila nacucaný nedopalek do 
odpadkového koše. „Děti se spolu bezdůvodně perou po-
řád. Není třeba si kvůli tomu dělat starosti.“ Hectorova máma 
nedokázala odtrhnout oči od kojeného dítěte. Věděl, že je 
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znechucená tím, že Rosie Huga v jeho věku pořád ještě kojí. 
Souhlasil s ní.

Jako další se dostavil Brendan. Connie s ním nebyla. Hector 
mu podal ruku a přivítal ho ve společnosti. Měl chuť se ho ze-
ptat: Kde je? Proč s tebou nepřišla?

Brendan se na uvítanou políbil s Aishou. „Connie přijde 
později. Šla se domů převlíknout.“

Connie tu bude. Hectorem projela čirá radost. Chtěl křičet 
a zpívat a celou tu blbou zahradu obejmout, celý dům — ano, 
dokonce i Rosie a toho spratka Huga — všechny je obejmout 
a pevně je stisknout.

„Dobrej matroš,“ zašeptal Arimu.
„Ještě u sebe něco mám, kdybys potřeboval.“
Hector se široce usmál a neřekl nic. Pomyslel si: Já ne, po 

dnešním večírku to nebudu potřebovat. Já ne, kamaráde, já 
jsem to nikdy nepotřeboval.

Dorazil Aishin bratr. Ravi přijel na pár dní z Perthu na praxi, 
bydlel v nóbl hotelu v centru. Zhubl a na sobě měl přiléhavou, 
světle modrou košili s krátkými rukávy, která odhalovala jeho 
čerstvě osvalenou hruď a paže. Tmavé vlasy měl ostříhané úpl-
ně nakrátko.

„Vypadáš dobře, člověče.“
Ravi švagra objal a potom šel rovnou za Kulou a Manoli-

sem, také je objal a Kulu políbil na obě tváře.
„Ráda tě vidím, Ravi.“
„Já vás taky rád vidím, jako vždy, paní S. Kdy k nám při-

je dete do Perthu na návštěvu? Máma s tátou se na vás pořád 
ptají.“
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„Jak se mají, máma s tátou?“
„Dobře, dobře.“
Ať už měla Hectorova maminka se svou snachou jakékoli 

problémy, Aishina mladšího bratra zbožňovala. Hector věděl, 
že někdy v průběhu večera si k němu přisedne a řecky mu 
pošeptá: Ten tvůj švagr je tak hezký. A jakou má světlou kůži, 
vůbec ne tmavou. Dál to rozvádět nebude, ale bude jasné, co 
tím myslí. Ne jako tvoje žena.

Adam s Melissou vyběhli ven a vrhli se na strýce. Ten zvedl 
neteř k obloze a synovce pevně chytil za rameno. „Pojďte se 
mnou k autu.“

Ravi děti rozmazloval. Hector je slyšel, jak cestou k autu za 
strýcem pokřikují a smějí se. Cestou zpátky každý nesl velikou 
krabici. Když se Adam s Melissou vrhli na dárky, ostatní děti 
vyšly ven na verandu.

„Co je to?“ Sava si klekl vedle Adama. Obal odlétl na stranu 
a objevila se nová počítačová hra. Melissa, jako vždy trpělivěj-
ší, opatrně odstraňovala lepicí pásku a balicí papír úhledně 
poskládala a odložila stranou. Ravi jí dal růžovobílý domeček 
pro panenky. Objala strýce, pak jednou rukou chytila Sonju 
a do druhé vzala krabici. Otočila se k sestřenici.

„Pojď, půjdem si hrát do mýho pokojíčku.“ Angeliki ji hbitě 
následovala.

Kluci se přihnali jako blesk a podívali se na Hectora. Bylo 
mu do smíchu; rozzářené obličeje, jiskřivé oči plné očekávání. 
Adam pevně svíral svůj dárek.

„Můžeme si to zahrát?“
Hector přikývl. Za divokého výskání vběhli kluci do domu.

„Rozmazluješ je.“
„Sestro, mlč, jsou to jenom děti.“
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Aisha se neurazila. Hector věděl, jakou má radost, že její 
bratr je v Melbourne a že mohl přijít na piknik. Ravi vzal Hec-
tora kolem ramen a společně přešli ke grilu.

Gary se opět začal hádat, tentokrát s Rhysem a Anouk.
Manolis šťouchl do Hectora a řekl řecky: „Dojdi pro kot-

lety.“
„Už je čas?“
„Je čas. Ten Australan od té doby, co přišel, pořád pije. Musí 

něco sníst.“
Skutečně, Gary byl rudý v obličeji a jazyk se mu pletl, když 

zasypával Anouk přívalem otázek a vyčítavě jí šťouchal prstem do 
hrudi. „Je to prostě kravina. Opravdické rodiny takové nejsou.“

„Gary, je to televize, komerční televize.“ Anoučin hlas zněl 
příkře a zároveň znuděně. „Ne, opravdické rodiny takové ne-
jsou.“

„Ale to, co pácháš, to jsou hovadiny, co mají vliv na miliony 
lidí z celýho světa! Všichni si myslí, že v Austrálii žijou přesně 
takový rodiny, jako ty ze seriálu. Ty se svým psaním nemáš 
větší plány?“

„Mám. Proto pracuju jako scenáristka toho seriálu. Abych si 
vydělala a mohla psát tak, jak doopravdy chci.“

„A to děláš jak moc?“
„Zatím čtyřicet tisíc slov.“
Anouk se otočila na svého přítele: „Rhysi, mlč.“

„Proč? Vždyť je to pravda.“ Otočil se k Hectorovi. „Dneska 
ráno mi to řekla. Už má čtyřicet tisíc slov románu.“

Gary zavrtěl hlavou a posmutněle sklopil oči ke svému pivu. 
„Já prostě nechápu, jak můžeš psát takový sračky.“

„To je jednoduché, Gazzo. Takový sračky bys zvládl napsat 
taky.“
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„Nechci. Fakt nechci být součástí toho pojebanýho, jedo-
vatýho průmyslu.“

Harry mrkl na Anouk. „Mně se ten seriál líbí.“
„Co se ti na něm líbí?“
Harry Garyho ignoroval.
Takový remcal. Tak po něm to Hugo má. Hector si všiml, 

jak jeho bratranec mrkl. „Dobře se u toho vegetuje. Někdy 
člověk nechce nic jinýho, než aby ho na půl hodiny něco za-
bavilo.“

Sandi propletla ruku s rukou svého manžela. Usmívala se 
na Rhyse a ten jí úsměv opětoval. „Podle mě jsi v něm hodně 
dobrý,“ dodala nesměle.

Hector potlačil chuť začít se smát. Podíval se na opačnou 
stranu, kde všichni seděli na zahradních židlích a pozorně po-
slouchali, o čem se hádají. Dedjan zachytil jeho pohled a Hec-
tor na něj v žertu mrkl. Podle mě jsi v něm hodně dobrý, sar-
kasticky naznačoval Dedj. Hector, který měl bratrancovu ženu 
opravdu rád, nezareagoval. Otočil se zpět ke kroužku a vře-
le se usmál na Sandi. Byla vysoká skoro stejně jako její muž 
a štíhlá, s dlouhými údy. Kombinace těla modelky a středo-
mořského vkusu — vyčesané odbarvené vlasy, dlouhé nala-
kované nehty, příliš výrazný make -up — vzbuzovala v lidech 
představu, že je slepice. Nebyla. Sandi sice neměla vystudova-
nou vysokou školu, ale byla chytrá, přívětivá a loajální. Harry 
měl z pekla štěstí. Dodnes pracovala několik dní v týdnu za 
pultem v jednom ze servisů, které Harry vlastnil. Nemusela to 
dělat; Harry se válel v penězích, vezl se na zdánlivě nekončící 
vlně ekonomického boomu. Zkrátka a dobře, jeho bratranec 
byl šťastnej parchant.

Hectorem se prohnal příval vzrušení, jako by jím škubl 
elektrický proud putující od chodidel až po kořínky vlasů. 
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Upřel pohled k brance, která oddělovala dvorek od příjezdo-
vé cesty. Kde je? Už tady měla být.

„Proč je v něm podle tebe dobrý?“ Gary byl jako pes, co do-
stal kost — nechtěl spor pustit. Hleděl přímo na Sandi, kterou 
znervózňovala prudkost v jeho pohledu, nebyla si jistá, jestli 
si z ní dotazem nedělá legraci. Hector považoval za možné, že 
to myslí doopravdy. Garyho svět nebyl stejný jako jejich ves-
mír, což byl hlavní důvod, proč se Hector při setkáních s ním 
raději choval odtažitě a snažil se vyhýbat konfliktu. S Garym 
nebylo možné konverzovat o nedůležitých věcech ani v leg-
raci; dokonce i když jeho otázky nebo výroky byly nevinné 
či neškodné, v jejich podtextu jako by zněla výhrůžka. Gary 
jejich světu nedůvěřoval, to bylo zřejmé.

Sandi to zmátlo, a tak se omezila na mlčení. Hector jí po-
ložil ruku na rameno a ona náhle zvedla hlavu. Garyho si ne-
všímala, dívala se na Rhyse.

„Loni, v těch scénách, když tě omylem zatkli za vraždu Sio-
bana, jsi mi přišel velice dobrý.“ V jejím úsměvu se nyní objevil 
náznak flirtu. „Sama jsem si nebyla jistá, jestli jsi to neudělal.“

Ježíši Kriste. Ona tu sračku vážně sleduje?
Gary přikyvoval, vypadalo to, že její slova vstřebává. Po-

tom se otočil čelem k herci, prohlédl si jej od hlavy až k patě, 
zaznamenal jeho ležérní, ale drahou kovbojskou košili z prvo-
třídní bavlny, černé džíny, vlajku konfederace na sponě pásku.

„Že tys ve Vermontu zastřelil chlapa, co? Aby ses díval, jak 
umírá.“

Hector si nedokázal pomoct, zařehtal se nahlas. Byl si cel-
kem jistý, že Anouk se pokouší potlačit pobavený, ale zrád-
covský úsměv. Gary byl debil, ale byl to mazaný debil. Hector 
z telenovely viděl jenom útržky, měl ji puštěnou vždy jen jako 
pozadí, ale viděl toho dost na to, aby věděl, že z Rhyse nikdy 
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žádná opravdová hvězda nebude. Byl jako druhořadý Joaquin 
Phoenix v roli Johnnyho Cashe, předurčený pro pořady o ži-
votním stylu, kterými nás bombardují o prázdninách, nebo 
o bytových přestavbách. Vermont, to bylo přesně ono, sedělo 
to dokonale. Z mladého herce křičely soukromé školy, vydat-
né snídaně v dětství, nezměrnost bezduché roztahovačnosti 
východních předměstí.

Aspoň že měl Rhys dost slušnosti, aby se začervenal.
„Nechápu.“
„To je z jedné písničky od Johnnyho Cashe,“ vysvětlil Hec-

tor Sandi.
„Pořád nechápu.“
Gary naklonil láhev s pivem směrem k Rhysovi. „Jen oce-

ňuji zmučeného umělce v našem středu.“
Bylo to amfetaminy? Hector cítil, jak se Anoučino tělo chys-

tá vyskočit, vyrazit. Rychle, nebezpečně, jako žralok.
„Gary je taky zmučený umělec. Jeden z nejzmučenějších.“
„Anouk, já jsem jenom dělník,“ zaznělo Garyho vrčení. „To 

ty víš.“
„To dělá přes den.“ Anouk měla výraz, který byl zároveň ne-

vinný i smrtonosný. „Gary není spokojený s tím, že je solí země. 
Ve skutečnosti je malíř, vizuální umělec.“ Byla jako Kleo patra 
a brejlovec v jednom, vyrovnaná a klidná, ale její slova boda-
la. Když jim tehdy před lety Rosie představila Garyho poprvé, 
označil se jako malíř. Hector pochyboval, že za posledních pár 
let vůbec kdy pracoval s plátnem — což bylo dobře; stál za prd.

Slova, která Anouk vyslovila, skutečně zasáhla cíl. Gary vy-
padal, jako by měl každým okamžikem vybuchnout. Hector 
scénu sledoval jakoby z povzdálí. Očekával, že napětí prask-
ne, pak to křupne a Garymu rupnou nervy. Bez menší slovní 
přestřelky mezi Garym a Anouk by to nebyl správný večírek. 
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Jeho otec obracel kotlety a klobásy a nikoho si nevšímal. Jsem 
synem svého otce, pomyslel si Hector, nechci se do ničeho 
míchat. Prostě se nechci do ničeho míchat.

Náhle se ozvala rána. Z útrob domu dolehl další nával hys-
terického nářku. Anouk se usmívala ledově, chladně, když se 
od Garyho odvracela. „Myslím, že to je zase tvoje dítě.“

Hugo sebral herní ovladač a praštil s ním o stolek. Pouzdro 
z černého plastu prasklo a na povrchu stolku z červené gumy 
zůstala mléčná šmouha. Adam kupodivu neplakal ani nebyl 
naštvaný. Jen se tvářil upřímně překvapeně, jako by ne mohl 
uvěřit tomu, co viděl na vlastní oči. Rosie objímala Huga, kte-
rý se jí k hrudi tiskl tak, jako by si u ní chtěl randálem vy škem-
rat skrýš. Schovával obličej před světem. Rocco zíral na Ro-
sie a Huga, rovněž nevěřícně, ale jeho vzteklá nátura — byl 
stejný jako Harry, všichni byli syny svých otců — se chysta-
la k výbuchu. Ostatní chlapci, vyděšení napětím, hleděli se 
sklopenýma očima na svoje nohy; dívky vyšly ven z Melissina 
pokojíčku a tiše stály ve dveřích, Sonja, vystrašená a zmate-
ná, tiše plakala. Hector vešel dovnitř a postavil se za Aishu 
a Elizabeth.

Za ním se objevila jeho matka, s nožem v jedné ruce a jeh-
licemi na suvlaki ve druhé. „Vidíš? Hloupé počítačové hry, je 
kvůli nim spousta problémů.“

Adamovi zrudly tváře vztekem. „To není pravda, jaja, je-
nom jsme si hráli.“ Ukázal žalujícím prstem na Huga, který se 
ještě stále schovával v Rosiině náručí. „Neovládl se, protože 
neumí dobře hrát.“

„No, je ještě malý,“ vyhrkla Rosie. „Nemůže se dočkat, až 
se to naučí a bude si s váma hrát, kluci. Co kdybyste ho to 
naučili?“
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„Potrestáš ho?“
Hector směrem k Roccovi varovně zakroutil hlavou. Chla-

pec si ho nevšímal.
„Vždyť to sakra rozbil. Měl by dostat trest.“
„Neudělal to schválně.“
Roccův obličej byl rudý vztekem. „To je tak nefér, doprdele!“
Hector zaznamenal, že do místnosti tiše vklouzla Sandi. Šla 

Rocca usměrnit, a ten utekl do bratrancova pokojíčku. Adam 
se v rychlosti podíval na dospělé — pohledy otce a syna se 
střetly; Hector neznatelně přikývl — a Adam pelášil za svým 
bratrancem. Sonja začala vzlykat a její matka ji pospíchala uti-
šit.  Aisha a Hectorova matka se obě pokoušely dostat dívky 
zpět do Melissina pokojíčku, zatímco Sandi dál ječela na své-
ho syna. Hector se otočil a odešel pryč. Měl chuť Rosie jednu 
vrazit, nemohl se na ni dívat. Bylo mu z těch podělaných dě-
cek zle. Ať si to ženské vyřeší.

Gary se nehnul ze svého místa u grilu. Pustil se do dalšího 
piva, tvářil se zamračeně.

„Co se stalo?“
Hector pokrčil rameny a na Anoučinu otázku neodpově-

děl. Obrátila se na Garyho: „Neměl bys tam jít?“
Hector si uvědomoval, že Gary je vyčerpaný, má práci, kte-

rá stojí za hovno, není svým vlastním pánem, stará se o rodinu. 
Anouk o tom neměla ani zdání.

„Ať to řeší Rosie. Ona ho rozmazluje, tak ať si to doprdele 
řeší.“ Hlas mu změkl; o jeho smutku nebylo pochyb. „Mělas 
pravdu, Nouks, neměl jsem si pořizovat dítě. Jako otec nesto-
jím za nic.“

„Vykládáš pitomosti. Jsi moc dobrý otec. Kluk tě zbožňuje.“ 
Manolis vzal z grilu připálenou klobásu a nabídl ji Garymu. 
Hector stál po tátově boku, jejich těla se dotýkala. Byl o dost 
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vyšší než tatík. Bývaly doby, kdy svého otce považoval za obra. 
„Nechceš nějak pomoct, tati?“ nabídl mu řecky.

„Už to skoro bude. Běž to říct mámě.“
V kuchyni ženy pilně chystaly talíře a skleničky, míchaly sa-

láty. Na Rosiině tváři byly stopy po slzách, stejně jako na tváři 
jejího syna, který mocně sál z její bradavky.

„Táta říkal, že maso je hotové. Můžeme jíst.“
Kluci se v obýváku roztahovali na gauči i na podlaze a díva-

li se na další film. Byl to Spider ‑Man. Hector netušil, co rozptý-
lilo jejich vztek, ale předpokládal, že v tom měla prsty Aisha.

„Vypněte to,“ přikázal, „je čas jíst.“ Chlapci poslechli. Náhle 
si uvědomil, že slyší úryvky rytmu, smyslné basové linky. Me-
lodii z minulosti, píseň, kterou neslyšel už léta — ještě než se 
narodily děti a než se mu ve vlasech na hrudi objevily šedé pra-
meny. Zpívala Neneh Cherry. Někdo vyměnil cédéčka, zřejmě 
Anouk. Dobrá volba.

Byla to hostina. Připálené jehněčí kotlety a  šťavnaté steaky 
ze svíčkové. Dále dušený lilek s rajčaty posypaný hroudami 
smetanové, rozpečené fety. Pak dál z černých fazolí a špená-
tový pilaf upečený v troubě. Letní salát a mísa řeckého salátu 
s baculatými cherry rajčátky a tlustými plátky fety; bramboro-
vý salát s koriandrem a mísa šťavnatých královských garnátů. 
Hector neměl ani tušení, jak se v  kuchyni dřelo. Jeho mat-
ka donesla pasticcio, Aisha připravila jehněčí v hustém kari 
ochuceném kardamomem a obě společně upekly dvě kuřata 
a citronem ovoněné brambory. Měli tzatziki a cibulové čatní; 
voňavou, růžovou taramusalatu a tác grilovaných červených 
paprik s jemně odstraněnou slupkou plovoucích v olivovém 
oleji a bazalkovém octu. Hosté se postavili do řady na talí-
ře a příbory a děti jedly usazené okolo stolku. Téměř nikdo 
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nemluvil: všichni měli příliš mnoho práce s jídlem a pitím, jen 
občas se zastavili, aby mohli jídlo jeho ženě a mamince po-
chválit.

Hector si ode všeho trochu uždibl, ale neměl na nic chuť. 
V jeho těle ještě pořád kolovaly amfetaminy a každé sousto, 
které okusil, mu připadalo mdlé a suché. Ale byl hrdý na to, 
co jeho žena dokázala. Zaslechl, jak bouchly dveře od auta, 
a nedočkavě zvedl oči, počítal kroky přicházející po příjezdo-
vé cestě a vyskočil, aby šel otevřít branku na verandu. Tasha ho 
políbila na tvář. Connie nebyla své tetě skoro vůbec podobná; 
Tasha byla malá a podsaditá, měla tmavé rovné vlasy. Connie 
si na sebe vzala modrý svetr, byl pro ni příliš velký; zakrýval 
jí celé tělo. Když k ní Hector vykročil, aby ji políbil, uskočila 
a vrazila do plachého náctiletého hocha, který vešel za nimi. 
Hector mladíka nejprve nepoznal, ale potom mu došlo, že je 
to syn Tracey, veterinární sestry z Aishiny ordinace. Byl celý 
poďobaný od akné a hrozně se styděl, oči téměř celé schované 
pod modročervenou baseballovou čepicí, kterou si pevně na-
razil až do čela. Hector mladíkovi mechanicky podal ruku. Oči 
měl upřené na Connie a ona se dívala přímo na něho. Z jejího 
vyzývavého pohledu jím prostoupila vlna horka.

Dovedl trojici do kuchyně. „Jsou tady haldy jídla,“ rozplý-
val se. „Počkejte, hned vám něco dám.“

„To zvládnou sami, ty zařiď něco k pití.“ Aisha se s nimi po-
stupně políbila na přivítanou. Chlapec výrazně zrudl a jeho 
uhrovitá vyrážka zaplála.

„Kde máš mámu, Richie?“
Tasha odpověděla místo něho: „Tracey nemůže přijít. Při-

jela za ní sestra z Adelaide.“
„Ale já jsem Tracey říkala, ať ji vezme s sebou. Jídla a pití je 

tady rozhodně dost. O to se postarali Hectorovi rodiče.“
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Richie něco neslyšně zamumlal a nastalo podivné ticho. 
Odkašlal si a začal znova. Mluvil v krátkých větách, zmateně 
a překotně.

„Jenom na jednu noc. Pak kamarádky, výlet do Lakes En-
trance. Jenom jednu noc má. Musejí všecko probrat, s mámou.“

Aishu ty téměř nesouvislé výroky pobavily, ale nedala na 
sobě nic znát, na mladíka se tvářila přívětivě, a ten se na ni po 
chvíli zářivě usmál.

„Jsem ráda, že jste přišli.“ Aisha se otočila k Hectorovi. „A co 
takhle něco k pití?“

Richie poprosil o ovocný džus a Connie nesměle požáda-
la o pivo. Hector přejel pohledem k její tetě, ale Tasha se tvá-
řila, že ji to nezajímá. Podíval se zpět na Connie a nemohl si 
pomoct, ale za ztuhlým úsměvem na jejích rtech si povšiml 
náznaku zklamání. Byla to chyba, chtít žádat tetu o svolení.

Očima sledoval Connie. Díval se, jak si nakládá na talíř, 
a pozoroval jemné záhyby na jejím bledém, dlouhém krku, 
když si dávala hlt piva. Jedla jemně, pomalu, ale se zřejmým 
požitkem, vydatné jídlo si vychutnávala. Utřela si pusu, ne-
nuceně, bezstarostně. Chlapec se cpal s vervou; po chvíli mu 
svítily rty i brada. Náhle v Hectorovi vzplála žárlivost. Connie 
s Richiem se přesunuli do zadní části zahrady a seděli na šedo-
modrých kamenech, které lemovaly zeleninový záhon. Jedli 
a pili v tichosti pod obřím fíkovníkem. Jak se žárlivost objevi-
la, tak rychle zase zmizela. Nebyl důvod, proč by se měl cítit 
ohrožený ze strany syna zdravotní sestry. Ten kluk byl ještě 
pořád uvězněný v příšerném zmatku dospívání; bylo to zřej-
mé ze všeho, co dělal. Měl světlou, pihovatou kůži po matce. 
Jednoho dne z něj bude okouzlující muž. Měl pevné, hezké 
rysy, vysoké lícní kosti a přitažlivé, vlídné oči. Ale chudák ještě 
neměl ani tušení o svých možnostech. Hector si vzal cigaretu. 
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Ari také kouřil. O jídlo se rovněž sotva otřel. Ani Leanna ne-
měla velkou chuť. Hector se na ni usmál a ona mu odpověděla 
omluvným gestem.

„To jídlo je ohromné,“ zašeptala. „Jenomže já prostě nemám 
hlad.“

Posadil se vedle ní na deku. Její oči, nesoucí v sobě jemný 
náznak barmského původu, se uličnicky leskly.

Cvrnkla ho do nosu: „Já vím, proč nemáš hlad.“
Zasmála se a podívala se na druhou stranu na Dedjana, kte-

rý si šel na talíř naložit další porci. „Dedje nezastaví nic.“
Dedjan jídlo hltal. V práci se vykládaly vtipy o tom, kolik 

toho ten chlap sní a jak přitom dokáže zůstat štíhlý. I když, 
taky už se na něm začíná projevovat čas, pomyslel si Hector, 
když se na přítele podíval. Tváře měl masitější a že by se snad 
objevily první známky pupku?

Při zapalování cigarety si Hector slíbil, že teď, když už ko-
nečně přestane kouřit, opět začne plavat. Věděl, že se na něj 
Connie dívá, že by si jistě chtěla zakouřit. Úmyslně se tím smě-
rem nepodíval.

Jeho matka začala sklízet talíře a Hector uviděl Raviho, jak 
vstává a jde do domu. Za chviličku se objevil s dětmi, které se 
za ním stavěly do řady jako při tanci conga. Adam se smál, byl 
první v řadě za strýcem. Kdyby Hector nefrčel na speedu, jeho 
další myšlenka by ho asi zabolela: strýce má rád bezpodmíneč-
ně, tak jako mě nikdy mít rád nebude. Svým způsobem ho ani 
já nikdy nebudu mít rád.

„Strejdo Ravi, nemáme kriketové branky.“
„Zapoj představivost, amigo. Kde je nějaký kýbl?“
Sava s Adamem okamžitě utíkali do garáže a Adam se z ní 

vítězoslavně vynořil se zeleným kbelíkem. Sava jej následoval 
se starou oprýskanou dětskou kriketovou pálkou, nyní pokry-
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tou zelenými fleky plísně, důsledek příliš mnoha zim, během 
nichž zůstala venku na dešti. Bývala to Hectorova kriketová 
pálka, se kterou hrával jako kluk. Melissa se prohrabávala pod-
rostem a za chvíli se vynořila s tenisovým míčkem. Ravi rychle 
a zkušeně rozdělil děti do družstev. Dospělí se pomalu přesu-
nuli do domu. Hector se s rukama plnýma talířů ohlédl; viděl, 
že Connie s Richiem se vyšplhali na fíkovník a sledují děti, jak 
se rozestavují na přidělené pozice. Aisha začala v kuchyni va-
řit kávu.

„Ne! Ne ne ne ne ne!“ Znělo to, jako by se dítě v tom slově ztra-
tilo, jako by vřískání této jediné záporné slabiky obsahovalo 
celý svět. „Ne ne ne ne ne!“ Byl to Hugo. Teď už všichni urči-
tě vědí, usoudil Hector, že to může být jedině Hugo. Tento-
krát vyběhli ven muži, jako by křik dítěte měl něco společné-
ho s pravidly hry, a proto bylo na mužích, aby spor rozhodli. 
Hugo nemotorně třískal pálkou do země; musel ji držet obě-
ma rukama, ale svíral ji pevně, nechtěl si ji nechat vzít. Ravi se 
s kloučkem pokoušel vyjednávat. Rocco se mračil za brankou.

„Tak dobře, Hugo, nejsi ven ze hry.“
„Ale je,“ stál si Rocco za svým. „Přešlápl.“
Ravi se na staršího chlapce usmál. „Poslouchej, vždyť ještě 

ani neví, co to znamená.“
Gary seskočil dolů z verandy a zamířil ke svému synovi. 

„Hugo, pojď, vysvětlím ti, proč jsi vypadl ze hry.“
„Ne!“ Stejný pronikavý jekot. Chlapec vypadal, jako by se 

chystal svého otce bouchnout pálkou.
„Polož tu pálku.“
Kluk se nepohnul.

„Hned!“
Následovalo ticho. Hector si uvědomil, že zadržuje dech.
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„Hugo, jsi venku ze hry, kazíš nám hru, ty blbečku.“ Rocco 
začal propadat zoufalství a šel menšímu chlapci pálku sebrat. 
Hugo se s dalším zaječením vyhnul rukám staršího chlapce 
a pak, v záklonu, pálku napřáhl. Hector ztuhl. Určitě ho praští. 
On tou pálkou Rocca švihne.

Během vteřiny, která uběhla, než Hector vydechl, viděl, jak 
se Ravi vrhá skokem k chlapcům, zaslechl Garyho vzteklou 
nadávku a zpozoroval Harryho, jak se přes všechny prodírá 
a chňapá po Hugovi. Zdvihl chlapce do vzduchu a kluk lek-
nutím pálku pustil.

„Nech mě,“ zaburácel Hugo.
Harry ho postavil na zem. Chlapec byl v tváři sinalý vzte-

kem. Zdvihl nohu a divoce kopl Harryho do holeně. Speed 
koloval Hectorovi v krvi, chlupy na krku měl zježené. Za hlédl 
napřaženou bratrancovu ruku, ta rozčísla vzduch, a potom sle-
doval, jak otevřená dlaň dopadá na chlapcovu tvář. Facka se 
nesla jako ozvěna. Zahřměla soumrakem. Klučina v šoku po-
hlédl vzhůru na muže. Pak se nadlouho rozhostilo ticho. Jako 
by nedokázal pochopit, co se právě událo, jak spolu souvise-
jí mužův úkon a bolest, kterou začíná cítit. Ticho se zbortilo, 
chlapcův obličej se stáhl, ale protentokrát bez řevu: když za-
čaly padat slzy, padaly tiše.

„Ty zasraný zvíře!“ strčil Gary do Harryho a málem ho shodil 
na zem. Ozval se výkřik a Rosie se protlačila mezi muži a vza-
la své dítě do náruče. Ona i Gary křičeli a nadávali Harrymu, 
který se opíral zády o zeď garáže a sám vypadal, že je v šoku. 
Děti to celé pozorovaly s čirým zaujetím. Roccův obličej zaplnil 
hrdý výraz. Hector vedle sebe ucítil Aishin pohyb a bylo mu jas-
né, že jako hostitel by měl něco udělat. Nevěděl však co — přál 
si, aby zasáhla jeho žena, protože ona by to zvládla klidně, fé-
rově a spravedlivě. On spravedlivý být nedokázal. Nemohl za-
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pomenout na slast, kterou pocítil, když mu v těle zaduněl zvuk 
facky. Bylo to elektrizující, energické, vzrušující; málem se mu 
při tom postavil. Tuhle facku by si byl přál vlepit on. Byl rád, 
že chlapec dostal trest, byl rád, že pláče, je v šoku a vyděšený. 
Viděl, že Connie seskočila ze stromu a rychle se blížila k plačí-
cí matce s dítětem. Nemohl dopustit, aby tu zodpovědnost na 
sebe vzala ona. Vběhl mezi bratrance a rozčilené rodiče.

„No tak. Pojďme všichni dovnitř.“
Gary se k němu nyní otočil. Měl křečovitě zkřivený obličej, 

syčel a na Hectorovu tvář dopadla sprška slin. „Ne, to kurva 
ani náhodou.“

„Volám policii,“ svírala pěsti Rosie.
Harryho úlek přešel v zuřivost. „Běž si kurva zavolat policii. 

To jsem kurva zvědavej.“
„Tohle je týrání, kamaráde. Týrání dětí, kurva.“
„To tvoje děcko si to zasloužilo. Ale jemu to nevyčítám, vy-

čítám to jeho vidláckejm rodičům.“
Connie přistoupila k Rosie a položila jí ruku na rameno. 

Žena se zlostně otočila.
„Měli bychom ho umýt.“
Rosie přikývla. Všichni teď byli na verandě a ustupovali 

z cesty těm třem, aby mohli projít. Hugo stále vzlykal.
Hector se obrátil na bratrance: „Asi byste měli jít.“
Harry zuřil, ale Hector na něj rychle promluvil řecky: „Už 

toho vypil až moc. Nemá smysl se s ním hádat.“
„Co mu říkáš?“
Garyho tvář měl přímo před sebou, nos na nose. Cítil jeho 

štiplavý pot a zatuchlý pach alkoholu.
„Jenom říkám, že by Harry měl jít domů.“
„On nikam kurva nepůjde. Volám policajty.“ Gary vytáhl 

z kapsy mobilní telefon a zvedl jej do vzduchu.
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„Vidíte? Volám policajty. Všichni jste svědci.“
„To můžeš udělat i později.“ Sandin hlas se třásl, když šla 

za Garym. „Napíšu ti naše identifikační údaje. Jestli budeš 
chtít později podat trestní oznámení, tak můžeš. Ale myslím, 
že dneska večer všichni potřebujeme jít domů a postarat se 
o děti.“ Rozplakala se.

Gary vypadal neovladatelně a ušklíbl se, jako by se chystal 
své nadávky směřovat na ni, když tu v tichosti přišel Rocco 
a postavil se vedle mámy. Díval se na něj se vzdorovitým vý-
razem v očích.

Následující slova pronesl Gary tiše: „Proč s tím parchantem 
jsi? Taky tě mlátí?“

Hector pevně sevřel bratrancovo rameno.
„Můj manžel je dobrý člověk.“
„Uhodil dítě.“
Sandi nic neřekla.

„Jakou máte adresu?“
Zavrtěla hlavou. „Dám ti naše telefonní číslo.“

„Chci vaši adresu.“
Aisha stála vedle něj.

„Gary, já všechny jejich identifikační údaje mám. Sandi má 
pravdu, měli byste všichni jít domů.“ Jemně mu položila ruku 
na rameno a toto drobné gesto jej uklidnilo.

Hectora naplnila láska ke své ženě. Aisha přesně věděla, co 
má udělat, jako vždycky. Chtěl jí dát pusu na krk, jen tak být 
s ní. Melissa přišla za maminkou, také ona plakala. Aisha se-
vřela ruky své dcerky. Přišel Adam a postavil se vedle Hectora. 
Ten ho vzal za ruku.

Co to dělám, do prdele? Všechno, co mám, všechno, co je 
mi svaté, a já to riskuju? Měl pocit, jako by se chlapcova vlhká 
ruka k jeho kůži přilepila.


