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V Zoo City je nezdvořilé se vyptávat.

Ranní svit v sírovém odstínu důlních hald prosákne
johannesburským panoramatem a propálí se mi oknem
do pokoje jako můj osobní batmanovský signál. Nebo jen
připomínka, že už bych si opravdu měla pořídit záclony.

S očima zacloněnýma dlaní – rozbřesk je tu v plné síle
a jeho střepy už nikdo neposbírá – ze sebe strhnu pokrýv-
ku a vystřelím z postele. Benoîtem, z něhož na vzduch
vykukují jen mozolnatá chodidla podobná sukům v na-
plaveném dříví, to ani nehne. Nohy jako ty jeho vyprávějí
celé příběhy. V tomhle případě hlásají, že sem došel pěšky
až z Kinshasy s promykou přivázanou na hrudi.

Zmíněná promyka leží svinutá jako chlupatý středník
na mém laptopu a pod čumákem jí pulzují ledky. Ja-
ko kdyby nevěděla, že můj počítač je zakázaná oblast.
Řekněme třeba, že já si svou práci hlídám jako oko v hla-
vě. Řekněme třeba, že není tak docela legální.

Uchopím laptop z obou stran oběma rukama a poma-
lu ho nakláním přes okraj stolu. Jakmile sklon dosáhne
úhlu třiceti stupňů, začne promyka pomalu klouzat dolů.
S trhnutím se probere a zběsile tápajícími drápky vyťu-
ká do krytu počítače tiki tavi. Ve vzduchu se pak přetočí
a podaří se jí dopadnout na všechny čtyři. Prohne pruho-
vaný hřbet a s vyceněnými zuby na mě zasyčí. Oplatím
jí zasyčení a promyka dojde k závěru, že bleší štípance
mají v tuhle chvíli přednost.
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Nechám ji, ať se nípe ve slabinách, proklouznu pod
jedním z lan visících ze stropu, která mají k pravým
liánám z amazonského pralesa nejblíž ze všeho, co jsem
zvládla sehnat, a odťapkám po shnilém linoleu ke skříni.
Říkat tomu skříň je krapet nadsazené, asi jako říkat téhle
vlhké místnosti s povážlivě šikmou podlahou a sporadic-
ky fungujícím vodovodem byt. Skříň sestává všehovšudy
z otevřené krabice, na kterou je připíchnutý kus látky, aby
se mi neprášilo na oblečení – a samozřejmě taky na leno-
choda. Když ten závěs potištěný křiklavými slunečnicemi
odtáhnu, lenochod na mě ospale zamrká ze svého bidýlka
jako nějaký zmuchlaný kožich pověšený mezi drátěnými
ramínky. Ranní vstávání není zrovna jeho silná stránka.

Jeho srst a drápy vydávají mechový odér, vtíravý, ale
zemitý a čistý ve srovnání s dusivým puchem černé plís-
ně a odpadků kvasících ve vlastní šťávě, který se line ze
schodišťové šachty. Na Elysium Heights byl vydán rozkaz
k demolici už před několika lety.

Natáhnu se přes něj pro obnošené tmavomodré šaty
s bílým límečkem, ke kterým si vyberu barevně ladící dží-
ny a sandály, načež si ještě uvážu limetkově zelený šátek
kolem kraťoučkých dredů, které šikovně zakrývají znetvo-
řené zbytky mého levého ucha – něco jako Sailor Moon,
kdyby ji hrála Grace Kellyová. Čímž nemám na mysli
ani tak svůj vybraný vkus jako svoje finanční možnosti.
Vždycky jsem tíhla spíš k nehorázně předraženým alter-
nativním butikům. Jenže to bylo v přeďáku. Předešlém
životě.

„Tak polez, bráško,“ vyzvu lenochoda. „Přece nene-
cháme zákazníky čekat.“ Zvíře nesouhlasně prskne a na-
táhne ke mně dlouhé, jemně ochmýřené tlapy. Vyškrábe
se mi na záda, kde se chvíli vrtí a dělá si pohodlí, než se
konečně usadí. Dřív jsem se vztekala, že mu to pokaždé
tak trvá, ale teď už se z toho pro nás oba stala zaběhnutá
rutina.

Jelikož jsem ještě neměla svou pravidelnou dávku ko-
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feinu, uběhne chvíle, než pochopím, co znamená ten ne-
ustávající škrábavý zvuk – promyka s neochvějnou urput-
ností doráží tlapkami na vstupní dveře.

Poslušně odsunu dvojitou západku a vycvaknu visa-
cí zámek s vyrytým kouzlem, které má bránit ve vstupu
osobám se shavi – s magickým talentem na otvírání za-
mčených dveří. Jen co se ve dveřích objeví skulina, pro-
myka se mi protáhne mezi kotníky a odcupitá ke společné
vaničce s kočkolitem na konci chodby. Najít ji není nic
těžkého. Smrdí nejhůř z celé budovy.

„Už by sis taky mohla pořídit kočičí průlez.“ Benoît
je konečně vzhůru, opírá se o loket a mžourá na mě zpod
ruky, kterou si stíní oči, protože oslnivá záře odrážející
se od věžáku Ponte Tower se přesunula na jeho stranu
postele.

„Proč?“ zeptám se, zatímco nohou přidržuju dveře
promyce, která se každou chvíli vrátí. „Snad se sem ne-
plánuješ nastěhovat?“

„To má bejt pozvání?“
„Já jen aby sis tu moc nezvykal.“
„No jo, ale je to pozvání nebo ne?“
„A radši si na mě moc nevyskakuj.“
„Žádný strach, cherie na ngayi. Tvoje postel je moc

hrbolatá, než aby se na ni dalo zvyknout.“ Benoît se líně
protáhne; předvádí složitou síť jizev na ramenou a po-
pálenou pokožku na krku a hrudi, která ze všeho nejvíc
připomíná umělou hmotu. ‘Má lásko’ mi říká jedině ngal-
sky, díky čemuž se to dá snáz přecházet bez komentáře.
„Budeš dělat snídani?“

„Spíš roznášku,“ pokrčím rameny.
„Máš dneska na programu něco zajímavýho?“ Hrozně

ho baví poslouchat o pohřešovaných věcech.
„Klíčenku. A vdovskej prsten.“
„A jo. Ta bláznivá babka.“
„Paní Luditská.“
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„Vždyť to říkám,“ opáčí Benoît a zopakuje: „Ta bláz-
nivá babka.“

„Hni se, kamaráde. Už musím jít.“
Benoît udělá otrávený obličej. „Je hrozně brzo.“
„Myslím to vážně.“
„No dobře pořád.“ Vyklube se z postelového zámot-

ku, hrábne po džínách pohozených na podlaze a nasouká
se do starého protestního trička z dobročinného bazaru
Centrálního metodistického kostela.

Vylovím prsten paní Luditské z plastového kelímku se
saponátem, ve kterém jsem ho přes noc nechala louhovat,
aby ta pronikavá kanálová kolínská vyčichla, a omyju ho
pod chrchlajícím kohoutkem. Platina se vsazeným safíro-
vým souhvězdím a úzkým šedivým proužkem uprostřed,
jenom maličko poškrábaná. I s lenochodovou pomocí mi
trvalo tři hodiny, než jsem tu podělanou věc našla.

Jakmile se ho dotknu, ucítím zase ten záškub – spojení
odvíjející se ode mě jako nit, která se zvýrazní v okamži-
ku, kdy na ni zaměřím pozornost. Lenochodův stisk na
mém rameni zesílí a drápy se mi zaryjí do klíční kosti.

„Klídek, tygře,“ vyjeknu bolestí. Možná by to s oprav-
dickým tygrem bylo jednodušší. Jako kdybychom měli na
vybranou.

Benoît už je oblečený a promyka mu kolem nohou
vykresluje netrpělivé osmičky.

„Tak teda večer?“ vyzvídá, zatímco se ho snažím vy-
strkat ze dveří.

„Možná.“ Proti své vůli se na něj usměju. Ale když se
ke mně nakloní, aby mě políbil, lenochod ho majetnicky
odstrčí.

„Nevím, kdo je horší,“ stěžuje si uhýbající Benoît,
„jestli ty nebo ten opičák.“

„Určitě já,“ odpovím a zamknu za ním dveře.
Zčernalé stěny schodišťové šachty v Elysium Heights

jsou pořád ještě cítit Protiproudem, jako když se v mik-
rovlnce pálí polyester. Celá šachta je mumifikovaná s po-
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mocí žluté policejní pásky a zaklínadla proti falšování
důkazů, jako kdyby se snad flojdi někdy chystali vrátit
a zahájit vyšetřování. Mrtvý zvířetník v Zoo City nemá
kdovíjak vysokou prioritu ani v těch nejlepších dnech.
Většina nájemníků je proto nucena obcházet tohle patro
po požárním žebříku. Jenže do přízemí vedou i rychlejší
trasy. A já mám talent nejen na hledání ztracených věcí,
ale i na hledání zkratek.

Vklouznu do bytu č. 615, který je opuštěný od té doby,
co vyhořel, a protáhnu se dírou v podlaze do kompletně
vykuchaného bytu č. 526, z něhož somráci vytrhali par-
kety, potrubí i elektroinstalaci, prostě všechno, co se dalo
vyměnit za další šlehu.

A když už je o tom řeč – přede dveřmi se válí vytuh-
lá smažka s něčím špinavým chlupatým na hrudi. Dýchá
rychle a mělce. Když ho překračuju, zaskřípe mi pod san-
dály křehký třpyt rozbité žárovky. Za mých časů jsme
takhle hulili crack, případně dormogen, když jste na tom
byli opravdu hodně blbě. Pak přejdu po lávce, která bu-
dovu spojuje s činžákem Aurum Place a funkčním scho-
dištěm. Totiž ne tak úplně funkčním. Jakmile rozrazím
dvoukřídlé dveře ke schodišti a do neproniknutelné tmy,
pochopím, kde feťák přišel k té žárovce.

„To je ale romantika, co?“
Lenochod zamručí v odpověď.
„Jo, to říkáš teď, ale nezapomeň, že jestli slítnu, vezmu

tě s sebou,“ oznámím mu, když vstupuju do tmy.
Lenochod mě zatínáním drápů řídí jako motorku znač-

ky Zinzi, doleva, doprava, dolů, dolů, pořád dolů, o dvě
patra níž, kde se ještě dochovaly neporušené žárovky.
Brzy dojdou nového využití jako šlukovky na piko, ale
tak už to zkrátka ve slumech chodí, ne? Zrecyklovat se
dá i to, co je přibité.

Po klaustrofobii ze schodiště je to úleva, vyjít ven na
ulici. Takhle brzy ráno je tu pořád ještě dost mrtvo. Po
ulici si to šine městský čisticí vůz, který souvislou vodní
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stěnou smývá z asfaltu noční prohřešky. Jeden z řečených
prohřešků odtančí, aby ji ta sprška nezasáhla, přičemž
málem zašlápne otrhaného vrabčáka poskakujícího mezi
podpatky jejích lodiček.

Když mě uvidí, přitáhne si džínovou bundu na holá
ňadra, příliš rychle, než abych dokázala poznat, jestli jde
o výsledek působení hormonálních přípravků nebo kou-
zel. V okamžiku, kdy se míjíme, ucítím, jak na mě ulpívá
tucet lepkavých vláken věcí ztracených touhle transdív-
kou, jako kdybych se otřela o úponky sasanky. Snažím
se odvrátit zrak, ale stejně mi před očima vytanou roz-
mazané siluety připomínající špatně zaostřené fotografie.
V útržcích se mezi nimi mihne zlaté pouzdro na cigarety
nebo možná na vizitky, igelitový sáček na mince se zbyt-
ky hnědého prášku a pár červených jehlových střevíčků
pošitých flitry – regulérní obuv na jeviště, jako kdyby se
Dorotka vrátila ze země Oz dospělá a dala se na dráhu
kabaretní striptérky. Lenochod se bezděčně naježí. Po-
plácám ho po tlapě.

„Do toho nám nic není, bráško.“
Je přecitlivělý. S mým konkrétním darem, kletbou,

říkejte tomu jak chcete, je ten problém, že každý něco
ztratil. Vyjít mezi lidi je jako nakráčet do změti kolíbek
spletených z provázků, jako kdyby někdo rozdal v blázinci
hromadu klubíček a řekl chovancům, aby všechno sváza-
li dohromady. U některých lidí tvoří vlákna pohřešova-
ností pavučinu, nepatrné chomáčky, které může každým
okamžikem odvát vítr. Jiní je za sebou táhnou jako oce-
lová lana. K tomu, abyste některou z těch ztracených věcí
našli, stačí vykoumat, za které vlákno je třeba zatáhnout.

Některé ztracené věci už nikdo nenajde. Třeba mládí.
Nebo nevinnost. Nebo, je mi líto, paní Luditská, původní
cenu nemovitostí poté, co se na obzoru objeví slumy. Za-
to prsteny, to je hračka. Taky ztracené klíče, milostné do-
pisy, milované hračky, založené fotografie a pohřešované
závěti. Jednou jsem dokonce našla i ztracenou místnost.
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Ale radši se držím jednodušších věcí, drobností. Poslední
závažnější věc, kterou jsem našla, byla totiž hustá drogo-
vá závislost. A sami vidíte, jak to dopadlo.

Zastavím se, abych si koupila vydatnou snídani v po-
době kusovky od zimbabwského prodavače, který si zrov-
na na chodníku montuje stánek. Zatímco rozkládá na sto-
lek lízátka, cigára a rychlé občerstvení, jeho žena vybaluje
haldy levného oblečení a elektroniky na jedno použití ze
dvou velkých amaShangaanů – červenomodře kostkova-
ných příručních zavazadel, která tu můžete vidět na kaž-
dém kroku. Nejspíš je rozdávají spolu se žádostmi o trvalý
pobyt. Tady máte prozatímní občanku, tady umístěnku
do azylového domu a nezapomeňte si tenhle šunt z umě-
lohmotných vláken, který k nim dáváme zdarma.

Lenochod mi mlaskne do ucha, když si zapálím zlatou
remingtonku, která stojí polovinu toho co stuyvesantky.
Celé tohle město je město levných napodobenin.

„Ale no tak. Jen jedno. Jedno cígo. Stejně nebudu
žít tak dlouho, abych dostala rozedmu plic.“ Ne že by to
nebyla lákavá alternativa ve srovnání s tím, že člověka
spolkne Protiproud.

Lenochod to přejde bez povšimnutí, ale jeho podráž-
děnost je patrná z toho, jak mě dloubne do zad, když
mění polohu. Na oplátku mu koutkem úst fouknu kouř
přímo do nesouhlasně se tvářícího chlupatého obličeje, až
prudce kýchne.

Provoz začíná houstnout a ulicemi se prohánějí taxíky
s prvními várkami osob mířících do práce. Využiju příle-
žitosti udělat si trochu reklamu a zastrčím pár letáčků za
stěrače zaparkovaných aut, která už teď lemují chodník
před redakcí Daily Truth. Člověk si musí hodně přivstat,
když chce vymyslet nějaké zajímavé zprávy.

Letáčky mám vylepené i na několika dalších místech.
V místní knihovně. V supermarketu, kde jsou vmáčknuté
mezi inzeráty nabízejícími služby bezúhonných uklízeček
a ojeté sekačky. A taky v Hillbrow, na zdi zaplněné do po-
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sledního místečka reklamami na zázračné léky proti aids,
levné potraty a proroky.

Ztratili jste malý předmět,
který pro vás má velkou cenu?

Za mírný poplatek vám ho pomůžu najít.
Žádné drogy, zbraně ani pohřešované osoby.

Zatím odolávám pokušení vtrhnout na masový trh
s pomocí internetové reklamy. Takhle je to víc osudová
záležitost, jako by si ty inzeráty samy našly toho, koho si
najít měly. Jako třeba paní Luditskou, která si mě v so-
botu ráno povolala do svého killarneyského bytu.

Musím jí ale nechat, že to s ní ani neškublo, když
uviděla lenochoda spočívajícího na mých ramenou.

„Vy budete určitě to děvče z inzerátu. Tak pojďte dál.
A dejte si čaj.“ Aniž by čekala na odpověď, vtiskla mi
do rukou šálek čaje Earl Grey, ve kterém plavala mastná
oka, a odkvačila ošuntělou předsíní do neméně ošuntělého
obýváku.

Ten byt zřejmě v předešlém životě býval secesní, ale
pak prodělal příliš mnoho neuvážených rekonstrukcí. Jen-
že to paní Luditská taky. Pleť se jí průzračně leskla jako
glycerinové mýdlo a oči měla skoro neznatelně vypoule-
né, možná od toho, jak se usilovně snažila dávat najevo
příslušná citová hnutí svaly napumpovanými po okraj bo-
tulinem nebo napůl usmaženými laserem. Řídnoucí oran-
žové vlasy měla nagelované do tuhého drdolu připomína-
jícího krustu na crème brûlée.

Čaj chutnal jako zvětralé koňské chcanky procezené
přes ponožku nějakého bezdomovce, ale stejně jsem ho
vypila, už jen kvůli tomu, jak na mě lenochod zasyčel,
když jsem ho zkusila potají vylít do té exotické plastové
orchideje vedle gauče.

Stará paní šla rovnou k věci. „Jde o můj prsten. V ná-
kupním středisku došlo včera k ozbrojené loupeži a –“



Zoo City 15

Skočila jsem jí do řeči: „Jestli vám prsten ukradli, tak
to už není moje parketa. Na to potřebujete úplně jiný
magický obor.“

„Byla byste tak hodná a nechala mě domluvit?“ vy-
jela na mě. „Byla jsem zrovna na parkovišti, když jsem
slyšela lidi z ochranky, jak křičí něco o zvěronošském gan-
gu. Tak jsem se schovala za modrým golfem a sundala si
všechny šperky, protože dobře vím, co jste vy lidi zač –
mám na mysli kriminálníky,“ dodala spěšně. „Nic proti
zvířetníkům.“

„Samozřejmě,“ opáčila jsem. Pravda je taková, že
všichni jsme kriminálníci. Vrazi, násilníci a smažky. Lid-
ská spodina.

V Číně popravují zvířetníky už z principu. Protože
nic nevypovídá o vaší vině tak spolehlivě jako kouzelná
příšerka po vašem boku.

„A co se stalo, když jste si ho stáhla?“
„To je právě to. Nemohla jsem ho stáhnout. Nosím ho

nepřetržitě už osm let. Od chvíle, kdy ten hajzl umřel.“
„Váš manžel?“
„Dala jsem ho vyrobit z jeho popela, abyste vědě-

la. Stlačili ho a zatavili do platiny jako takový tenoučký
pásek. Naprosto nenahraditelná věc. Navíc vím, jak to
dopadá, když vám prsten nejde stáhnout snadno. Když
přepadli sestřenku mojí sousedky, usekli jí prst mačetou
velkou jako kráva.“

Bylo mi jasné, kam tím míří. „Namydlila jste si ten
prst?“

„Namazala jsem prstýnek pleťovým krémem, aby šel
líp dolů, on mi sklouzl z prstu, zapadl pod auto, odkutálel
se k takové hnusné smradlavé mříži a zmizel v kanále.“

„Zmizel v kanále,“ zopakovala jsem.
„Copak jsem to neříkala?“
„Můžu?“ zeptala jsem se a vzala paní Luditskou za

ruku. Byla to hezká ruka, možná trochu moc buclatá, ale
vráskami a drolivým povrchem prozrazovala, kolik úsilí
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padlo na obličej. Botox evidentně na ruce buď nezabírá
nebo vychází moc draho. „Tenhle prst?“

„Pochopitelně. Prsteníček. Ten, co na něm lidé nor-
málně nosí prsteny.“

Zavřela jsem oči a stiskla bříško prsteníčku, možná
až zbytečně silně. A zachytila jsem záblesk prstenu, roz-
mazanou stříbřitou svatozář v nějakém tmavém, vlhkém,
industriálním prostoru. Nesnažila jsem se hned napopr-
vé určit přesnou polohu – z tak intenzivního soustředění
mívám podobnou migrénu jako z hustého provozu. Vy-
hmátla jsem nit, která se odvíjela od staré paní kamsi do
hlubin města, do městského podzemí.

Když jsem otevřela oči, zjistila jsem, že mě paní Lu-
ditská upřeně pozoruje, jako by se mi snažila nakouknout
do hlavy, aby viděla, jak to v ní šrotuje. Zpoza natu-
pírovaných vlasů na mě shlížela prosklená vitrína plná
porcelánových sošek. Roztomilé pastýřky, andílci, hravá
koťátka a celý sbor flamenkových tanečnic.

„Je v kanále,“ řekla jsem bezvýrazně.
„Já myslela, že to už jsme si vyjasnily.“
„Nesnáším kanály.“ Znáte to – co děláte nejčastěji, to

se vám nakonec přejí. A divili byste se, kolik pohřešova-
ných věcí končí v kanále.

„Najednou bude dělat ciráty s hygienou,“ rýpla si paní
Luditská, i když jedovatost té poznámky trochu zmírnila
skutečnost, že nebyla schopná doprovodit ji jediným po-
hybem obličejového svalstva. „Tak berete tu práci, nebo
ne?“

Samozřejmě, že jsem ji vzala. Díky tomu jsem se taky
dostala do peněženky paní Luditské a vzala si pět set ran-
dů. Další pětistovku dostanu, až se vrátím s prstýnkem.
A díky tomu jsem se taky brodila po lýtka ve sračkách
v dešťové stoce pod killarneyským nákupním střediskem.
Naštěstí ne v opravdických hovnech, protože splašky te-
čou jinou kanalizační sítí, jenže ony ty roky zatuchlé sráž-
kové vody, odpadků a hniloby spolu s mrtvými potkany
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a použitými kondomy taky vydávají vcelku nezaměnitel-
ný odér.

Přísahám, že ho normálně cítím i po důkladném vydr-
hnutí savem. Stálo to za tu tisícovku? To si pište, že ne.
Ale problém s mashavi je v tom, že to je spíš poslání
než povolání. Člověk si nevybírá, jací duchové se k němu
přidruží a co s sebou přinesou.

Cestou ještě zanesu svazek klíčů do místní pobočky
mobilního operátora Talk-Talk, respektive do toho malé-
ho bytu nad prodejnou se staženou roletou. Patří jedno-
mu Kamerunci, který je tak nadšený tím, že může dneska
otevřít krám, že mi jako bonus slíbí zákaznickou slevu.
Mezi nohama mu vykukuje nějaké batole v růžové kom-
binéze s medvědími oušky, které po klíčích chtivě hmátne
buclatými prstíky. Tipovala bych, že je to tatáž holčička,
která je cumlala v kočárku, než s nimi zlomyslně mrsk-
la přímo doprostřed ranní dopravní zácpy. Najít je byla
otázka padesáti babek. Ke všemu je to víc podle mého ob-
vyklého gusta. Ze zkušenosti vím, že na takové případy,
jako je paní Luditská, narazíte jen výjimečně.

Pokračuju dál čtvrtí Parktown po třídě Empire Road
kolem staré budovy Johannesburské koleje, během ces-
ty si vysloužím několik agresivních zatroubení od řidičů
kolemjedoucích aut. Ukážu jim vztyčený prostředník. Já
přece nemůžu za to, že se na předměstích zabarikádova-
li tak důkladně, že tam zvířetníky nezahlédnou, jak je
rok dlouhý. Aspoň, že Killarney není obehnané plotem.
Zatím.

Pořád ještě mi zbývá pár kiláků k činžáku, kde byd-
lí paní Luditská, a zrovna se chystám odbočit z Oxford
Road, co nejdál od intenzivního provozu, ze kterého už
mě zase bolí hlava, jako kdyby se mi do spánků zavrtal
nějaký mozkožravý termit, když se spojení náhle a děsivě
přeruší.

Lenochod vykvikne hrůzou a zaryje mi dlouhé drá-
py do ramen tak prudce, že se objeví první krvavé krů-



18 Lauren Beukesová

pěje. „Já vím, bráško, já vím,“ prohodím a dám se do
běhu. Pevně přitom svírám ten studený kovový kroužek
v kapse, jako bych tím mohla ztracené spojení znovu na-
hodit. V odpověď sice zaznamenám slabounký puls, ale
vlákno už neodvratně povoluje.

Ještě nikdy jsme žádnou nit neztratili. I v případech,
kdy se pohřešovaná věc ocitne řízením osudu mimo dosah,
jako když tehdy vítr roznesl rukopis toho rádoby spisova-
tele po celé emmarentské přehradě, jsem mohla vysledo-
vat jednotlivá vlákna, která ho spojovala s rozkládajícími
se stránkami. Tohle vnímám spíš jako přetrženou a usy-
chající pupeční šňůru.

Před domem, ve kterém bydlí paní Luditská, parkuje
sanitka a policejní dodávka, která ozařuje matně béžo-
vou zeď stroboskopickými záblesky červeného a modrého
světla. Lenochod smutně zakňučí.

„To bude dobrý,“ vypravím ze sebe zadýchaně, za-
tímco zaujímám své místo v hloučku diváků zvědavě na-
tahujících krky, přestože je mi jasné, že tady už nás nic
dobrého nečeká. Nejspíš se celá klepu, protože mě vzápětí
někdo vezme za loket.

„Jsi v pořádku, zlato?“
Zjevně nejsem v pořádku ani omylem, když se mi po-

dařilo přehlédnout v davu tyhle dva – vytáhlého anděla
s obrovskými tmavými křídly a rtuťovitého mužíka s mal-
tézským pinčem přebarveným na absurdní odstín oranžo-
vé, aby ladil se šátkem kolem mužova krku. Je to právě
on, kdo se na mě přilepil. Na nose má draze vypadající
brýle a na sobě oblek střižený stejně elegantně jako ostrá
linie jeho nahoru vyčesaného ježka. Psík po mně vrhne
tupý pohled z druhého konce vodítka a blazeovaně zavrtí
oháňkou. Říkejte si o lenochodech co chcete, ale aspoň
jsem neskončila s chodící záchodovou štětkou. Nebo su-
pem, soudě podle ohyzdné holé hlavy, která si za zády té
ženy něco vyzobává zpod křídla.

Jeho majitelka je takový ten androgynní, neurčitě bez-
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věký typ, něco mezi dvaatřiceti a osmapadesáti, s účesem
jako po chemoterapii – tu a tam chumáč tmavých vlasů
rašící z prořídlého skalpu – a s přehnaně tenkým obo-
čím vytrhaným pinzetou. Ale třeba se jen snaží vypadat
ošklivější, než ve skutečnosti je. Na sobě má přiléhavé še-
divé kalhoty zastrčené do vysokých jezdeckých bot a bí-
lou halenku s vyhrnutými rukávy, kterou jí na hrudi ještě
zvýrazňuje kožené řemení postroje přidržujícího toho ne-
obratného opeřence na jejích zádech.

„Nevíte náhodou, co se stalo?“ optám se pejskaře.
„Došlo k vraž-dě,“ zašeptá spiklenecky s dlaní přitisk-

nutou na ústa. „Nějaká stará paní z druhého patra. Děsná
záležitost. Ale taky se proslýchá, že byla děsně zachova-
lá.“

„Už se k tomu někdo vyjádřil?“
„Ještě ne,“ řekne ona, hlasem, který bych u ní nečeka-

la – sladovým altem jazzové zpěvačky. Má východoevrop-
ský přízvuk, možná ruský nebo srbský. Pták si při zvuku
jejího hlasu přestane čechrat peří a natáhne jí přes rame-
no dlouhý krk s voletem připomínajícím svrasklé varle.
Vrásčitou hlavu jí položí na prsa a dlouhý ostrý bodec
zobáku sklopí k jejímu boku. Tak žádný sup. Žena něž-
ně položí ruku na kropenatou hlavu čápa marabu, jako
kdyby konejšila dítě nebo milence.

„Tak jak víte, že jde o vraždu?“
Pinč se ušklíbne. „Znáš to, jak se u většiny lidí jejich

mashavi neshoduje s jejich zvířetem, ne?“ odpoví otáz-
kou. „Jenže u Amiry se shodujou. Táhne ji to k mršinám.
Hlavně k zavražděným, ale umí ocenit i pořádnou řetě-
zovou bouračku. No nemám pravdu, drahoušku?“

Marabu naznačí souhlas úsměvem, pokud se tak ovšem
dá říkat tomu sotva znatelnému cuknutí koutkem úst.

To už z budovy vycházejí záchranáři s nosítky, na
nichž leží zapečetěný plastový pytel šedivé barvy. Naloží
ho do sanitky. „S dovolením,“ houknu a začnu se prodírat
davem. Jeden ze záchranářů zabouchne za nosítky dveře
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a mávne na řidiče, aby vypnul světelnou signalizaci. Mrt-
vým dopravní zácpa nevadí. Ale já se musím zeptat tak
jako tak.

„To vezete paní Luditskou?“
„Ty jsi příbuzná?“ Záchranář vypadá dost rozladěně.

„Protože jestli ne, tak ti do toho nic není, zvěřko.“
„Pracuju pro ni.“
„Tak to máš smůlu. Radši nikam nechoď. Flojdi ti

budou chtít položit pár otázek.“
„Řeknete mi, co se vlastně stalo?“
„Můžu ti akorát říct, že ve spánku rozhodně neumřela,

zlato.“
Sanitka vyloudí zdušené zatroubení a odjede i s paní

Luditskou. Sevřu prstýnek v kapse, až se mi safíry zaryjí
do dlaně. Lenochod se ke mně přitiskne a zaboří mi tvář
do zátylku. Škoda, že ho nemám jak utěšit.

„Ošklivá záležitost,“ mlaskne Pinč soucitně.
„Ještě vy se do toho pleťte.“ Zničehonic mnou zalom-

cuje vztek. „Vy pracujete pro policii?“
„Probůh, kdepak!“ Dá se do smíchu. „Bohužel pro ni,“

hodí hlavou k Marabu, „nemá smysl honit se za sanitka-
mi.“

„Máte naši upřímnou soustrast,“ dodá Marabu.
„Klidně si ji nechte,“ odpálím ji. „Potkaly jsme se jen

jednou.“
„A co jsi pro tu starou paní vlastně dělala? Tedy jestli

se smím zeptat. Vyřizovala korespondenci? Chodila naku-
povat? Ošetřovala ji?“

„Něco jsem pro ni měla najít.“
„A našla jsi to?“
„Jako vždycky.“
„Ale to je opravdu úžasná náhoda, zlatíčko! Totiž ne

úžasná, jako že by bylo něco úžasného na smrti tvé za-
městnavatelky. To je hrůza, o tom samozřejmě žádná.
Jenže věc se má tak, že –“

„My taky něco hledáme,“ utne ho Marabu.
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„Přesně tak. Díky,“ přitaká Pinč. „No a jestli máš na
hledání ztracených věcí, jaksi, talent, což předpokládám,
že máš, třeba bys nám mohla pomoct.“

„Co přesně hledáte?“
„No, když říkám něco, mám vlastně na mysli někoho.“
„Je mi líto, ale nemám zájem.“
„Ještě jsi neslyšela podrobnosti.“
„A ani nechci. Pohřešované osoby nejsou můj obor.“
„Ten někdo pro nás má velkou cenu.“ Čáp, kterého

má Marabu na zádech, roztáhne křídla a předvede tmavé
letky lemované bílými krovkami. Všimnu si, že jsou při-
střižená a že místo nohou má zkřivené zmrzačené pahýly.
Není divu, že ho musí nosit. „Víc, než ti kdy kdo zapla-
til.“

„No tak, drahoušku. Tvoje klientka to právě zabali-
la. Omluv mou upřímnost. Co jiného bys asi tak chtěla
dělat?“

„Vždyť vás ani neznám –“
„Drobné nedopatření. Pardon. Tady.“ Marabu vytáh-

ne z náprsní kapsičky naškrobenou navštívenku a podá
mi ji sevřenou špičkami prstů jako cigaretu. Nehty má
bezchybně upravené. Na papíře jsou plasticky vyražená
strohá bezpatková písmena, bílá na bílém pozadí.

Marabu a Pinč
obstaravatelé

„Co přesně znamená to obstaravatelé?“
„Cokoli chcete, slečno Decemberová,“ odpoví Marabu.
Lenochod hrdelně zamručí, jako bych sama nevěděla,

do jakého průšvihu jsem právě spadla. Zapátrám mezi
jejich ztracenými věcmi v naději, že se o nich dozvím
něco víc, protože tihle dva evidentně vědí něco o mně.

U Pinče nezjistím vůbec nic. Někteří lidé už jsou pro-
stě takoví. Buď jsou chorobně pořádkumilovní nebo jim
na ničem nezáleží. Ale stejně mi to vždycky nažene husí
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kůži. Posledním takovým člověkem, na kterého jsem na-
razila, byla uklízečka v Elysium Heights. Ta, co se pak
vrhla do otevřené výtahové šachty.

Pohřešované věci Čápice mi vytanou před očima s ne-
zvyklou intenzitou. Nejspíš mi adrenalin zbystřuje vnitřní
zrak – ten hormonální guláš v lidském mozku dělá s ma-
shavi psí kusy. Ještě nikdy jsem neviděla nic tak zřetelně.
Je to zvláštní pocit, jako by mě někdo přepnul z vazelínou
zapatlané změkčující čočky na transfokátor s vysokým
rozlišením, jaký užívají paparazzi.

Věci, které jsou s ní spojené, vnímám ostře i do těch
nejmenších podrobností – pár kožených šoférských ruka-
vic ze světlé kůže, měkkých a obnošených. Jedna z nich
postrádá knoflíček, kterým se zapíná na zápěstí. Ohma-
taná knížka s vytrhanými stránkami, nabobtnalá vlhkem
a s roztrženou obálkou, na níž rozeznám kresbu větví v sé-
piovém odstínu a útržek názvu, ‘Strom, který –’. A pis-
tole. Tmavý pahýl, samé retrokřivky, úplně jako nějaká
podřadná rekvizita ze starého sci-fi filmu. Obraz je tak
zřetelný, že rozeznám dokonce i značku vyrytou na hlav-
ni: ‘Vektor’.

Pinč se ke mně dál lísá s úšklebkem ve tváři, netuše,
že se diskrétně prohrabávám jejich pohřešovanými věc-
mi. Přebarvený psík se taky šklebí a rozverně vystrkuje
růžový jazyk mezi drobnými ostrými zoubky. „Na tohle
prostě potřebujeme tvoji pomoc. Dokonce by se dalo říct,
že bez tebe to nedokážeme. A navíc ti hodně, hodně dobře
zaplatíme.“

„Co na to mám říct? Nelíbí se mi, když lidé vědí, čím
se živím.“

„Vždyť to veřejně inzerujete,“ podotkne Marabu po-
baveně.

„A nelíbí se mi váš přístup.“
„Prosím tě, Amiry si nevšímej, dělá sice drsnou ranař-

ku, ale ve skutečnosti tím jen zakrývá svou stydlivost,“
vysvětluje Pinč.
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„A taky nemám ráda malý psy. Díky, ale co se mě týče,
jestli chcete s někým vyjebat, najdete si na to chcíplou
kozu.“

Pinč se zakření. „Fuj, to je nechutný. To si musím
zapamatovat,“ dodá.

„Jen si ji nechte,“ ukáže Marabu na navštívenku.
„Třeba změníte názor.“

„Nezměním.“
Ale nakonec stejně změním.




