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OBLEKÁČ VYŤUKÁ KÓD NA BEZPEČNOSTNEJ 

BRÁNE.

Veľká kovová brána sa otvorí a odhalí dlhú príjazdovú 
cestu. Asi o šesť metrov ďalej stojí strážnica.

Pristavíme sa a bodygard kývne hlavou k strážnikovi. 
Dvíha dva prsty: vezie dvoch ľudí, Jacka a mňa. Muž si to 
poznačí do papierov. Už ma videl, takže ho moja prítom-
nosť neprekvapuje.

Pokračujeme ostrou zákrutou a odrazu sa pred nami vy-
nára dom. Je veľký, ale nie ozrutný.

Jack vyťuká kód, aby sa dostal dnu. Vchodové dvere zapí-
pajú, aby oznámili náš vstup. Dvere otvorené, ozve sa.

Keď sa zavrú, znova pípnu. Dvere zatvorené, hlási elektro-
nický hlas.

Prichádza k nám Jackov otec s pivom v ruke. Volá sa 
Čchen Wu, no priatelia ho volajú John. Je výkonným ria-

CHLAPEC NIKTO_zal.indd   12 5/6/13   2:10 PM



13

diteľom prestížnej technologickej firmy v Bostone s množ-
stvom vládnych zákaziek. 

Potrebuje takýto bezpečnostný systém?
Viem, že sa mu to páči. Človek sa cíti dôležitejšie, keď 

má okolo seba ľudí so zbraňami. Cíti sa bezpečne, a čo je 
preňho ešte dôležitejšie, aj jeho manželka sa cíti bezpečne. 
A vďaka tomu je doma pokoj.

Takto to nerobí len pán Wu. Všetci riaditelia veľkých 
spoločností sú nervózni. Asi pred rokom došlo k násilnej 
udalosti. Pri pokuse o únos zastrelili akési významné dec-
ko. Stalo sa to počas jarných prázdnin v Mexiku. Najbohat-
šia päťstovka si okamžite najala tie najlepšie strážne služby, 
takže bohaté decká ako Jack teraz nemôžu ísť bez koman-
da ani na veľkú.

„Rád vás vidím, chlapci,“ pozdraví nás Jackov otec.
„Čau, oco,“ odpovie Jack a otočí sa na odchod. „Musím 

si odskočiť.“
 „Počuj, nemôžem ostať dlho,“ poviem.
„Ponáhľaš sa?“ spýta sa sklamane Jack.
„Musím zavolať mame. Neviem presne, kde teraz je, ale 

už je tam určite ráno.“
„Dokelu,“ vzdychne Jack a vybehne po schodoch.
„Dáš si aspoň niečo studené na pitie?“ obráti sa ku mne 

pán Wu.
„Ponúkate mi pivo alebo kolu?“
„Koľko máš rokov?“
„Šestnásť.“
„Kolu. No musím uznať, že to bol dobrý pokus.“
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Pokrčím plecami, akoby ma štvalo, že nedostanem pivo, 
a nasledujem ho cez obývačku do kuchyne.

„Aký bol zápas?“
„Úžasný,“ odpoviem. „Príďte sa niekedy pozrieť.“
„Stredoškolský bejzbal ma veľmi nebaví,“ prizná.
No baví jeho syna, tak by sa hádam mohol premôcť.
Medzi predstaviteľmi spoločností umiestnených v rebríč-

ku Fortune 500 také niečo vídam často. Pán Wu stále pracu-
je. Okrem piatkových večerov. To je jeho jediné voľno a ne-
mieni ho tráviť s rodinou. Večer oddychuje a potom celý 
víkend pracuje.

Jednoducho je to tak. Je piatok večer a on je tu. A ja tiež.
To je najdôležitejšie.
Kráčame do kuchyne a téma rozhovoru sa stáča na Red 

Sox. Sme v Bostone, preto sa musíme rozprávať o bejzbalo-
vom mužstve Red Sox.

Na kuchynskej doske si všimnem drahý stojan na nože. 
Jeden otvor je prázdny. Je to veľký otvor. Chýbajúci nôž by 
mohol poslúžiť ako zbraň.

Rýchlo sa poobzerám.
Kuchynský drez.
Nôž je položený na drevenej doske pri dreze, asi tri metre 

od nás. To je bezpečná vzdialenosť.
Uvoľním sa a vydýchnem. Sedím pri stole a rukou 

šmátram v plecniaku, aby som vybral guľôčkové pero.
Jackov otec sa na mňa díva od chladničky s otázkou na 

tvári. „Chceš si robiť poznámky?“
„Keď hovoríte o bejzbale, počúvam.“
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Jackov otec sa usmeje. Aj ja sa usmejem. Keď pochybuješ, 

napodobňuj.

Otočím hornou polovicou pera a šťuknem, aby sa vysu-
nul hrot.

Jackov otec naťahuje ku mne ruku so studenou kolou. 
Vtlačím mu hrot pera do predlaktia. Tlakom sa vnútri otvo-
rí malý piest. Keď sa mu do krvi dostane jed, pery sa mu 
skrútia do známeho pr...

Možno sa usiluje spýtať prečo. Možno chce zvolať preboha!

Jed účinkuje rýchlo. Jeho rýchlosť závisí od veku a teles-
nej kondície, čo je pre Jackovho otca veľmi zlá správa. Nemá 
nijakú kondíciu, preto jed účinkuje rýchlo. Zabíja ho skôr, 
než stihne vysloviť celé slovo.

Čchen Wu sa zatacká a ja ho chytám a kladiem na dláž-
ku ku kuchynskému stolu. Nenechám ho padnúť, lebo ne-
chcem, aby Jack pribehol zisťovať, čo spôsobilo hluk. Ne-
chcem, aby sem niekto vbehol. Ešte nie.

Potrebujem pätnásť sekúnd.
Šesť sekúnd, aby som položil a nastrojil telo. Rozťahu-

jem končatiny, aby to vyzeralo, že spadol. Lakťom drgnem 
do plechovky s pivom, ktorá padá vedľa tela. Pena syčí.

Päť sekúnd na to, aby som odložil pero aj zošit a zavrel 
plecniak, ktorý som zavesil na stoličku.

Ešte štyri sekundy, kým prebehne chemická reakcia a pá-
na Wu už nebude možné oživiť.

Pätnásť sekúnd. Hotovo.
Pozerám sa na telo. Muž, ktorý bol Čchen Wu, je mŕtvy. 

Odišiel manžel. Odišiel otec.
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Verím ti, povedal Jack.
To bola chyba, pomyslím si.
Prešlo dvadsať sekúnd. Toľko času som mal na vykona-

nie svojej úlohy.
„Panebože!“ zvolám. „Pomoc!“ Prudko otvorím vchodo-

vé dvere. „Pomoc! Rýchlo!“ vrieskam.
Jack beží po schodoch a pri pohľade na otca zbledne. Je 

v šoku. Vychádza z neho niečo medzi vzlykom a výkrikom.
Dnu sa hrnú ľudia z ochranky. Stačí jeden pohľad a prvé-

mu ochrankárovi je všetko jasné. Koniec koncov, je to len 
veľké divadlo.

Stojím bokom a sledujem, čo sa deje.
Pokus o oživenie, sanitku, vnímam všetko. Tlačím sa do-

predu, akoby som chcel byť v strede diania, akoby som chcel 
byť pri svojom priateľovi Jackovi. Zastavuje ma bodygard. 
Kladie mi ruku na plece, nežne, akoby bol môj otec alebo 
niekto blízky. Najradšej by som ju striasol, ale nespravím to.

„Asi by bolo lepšie, keby si odišiel,“ povie.
„A čo Jack?“
„Toto je rodinná záležitosť.“
Uvoľňujem plecia a cítim váhu jeho dlane. „Potrebujem 

svoj plecniak,“ zamrmlem.
Vchádza do chaosu v kuchyni, berie môj plecniak, podá-

va mi ho a vedie ma k dverám.
Otáčam sa. Posledný raz vidím Jacka. Sedí na gauči, zhr-

bený, s hlavou sklonenou až ku kolenám.
Žiali.
A spôsobil som to ja.

CHLAPEC NIKTO_zal.indd   16 5/6/13   2:10 PM


