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Správne identifikoval troch zamestnancov oblečených 
vo farbách obchodu, teda vo farbách švédskej zástavy – 
v žltej a modrej, ako bolo aj sárí peknej Švédky servíru-
júcej kurča tandoori v jeho predstavách, lenže títo boli 
zaujatí ďalšími zákazníkmi a poskytovali im rady. Pri-
stúpil preto k jednému z nich a čakal, kedy príde na rad. 

Predavač, na ktorého sa zameral, bol tučný chlapík 
s okuliarmi v zelenom korytnačom ráme, s diamantom 
v každom uchu. Takého človeka uhádnete ani nie na tri 
otázky v  hre Kto je kto? Zaujato pracoval na počítači, 
z času na čas zdvihol hlavu a pozrel na dve osoby stojace 
pred ním a hneď sa znova sústredil na obrazovku. Po nie-
koľkých minútach vytrhol papier z tlačiarne a podal ho 
dvojici, tá sa spokojne vzdialila dlhými krokmi, aby čo 
najskôr porozprávala svojim priateľom, že Elton John 
pracuje v Ikei a práve jej predal skrinku na topánky.

Keď sa Adžatašatru ubezpečil, že predavač hovorí po 
anglicky, opýtal sa ho, či majú vystavený najnovší mo-
del postele s ihlami Kisifrötsipik. Na doplnenie svojich 
slov vytiahol z  vrecka poskladaný papier, rozložil ho 
a podal zamestnancovi.

Bola to farebná fotografia postele pre fakírov z pravej 
švédskej borovice, v troch farbách, s nastaviteľnou výš-
kou klincov (nehrdzavejúcich). Stránka bola vytrhnutá 
z katalógu Ikey z júna 2012, vytlačenom v stodeväťde-
siatich ôsmich miliónoch exemplárov na celom svete, 
čo predstavuje dvojnásobok počtu výtlačkov Biblie.

Ponuka znela na niekoľko veľkostí: dvesto klincov 
(veľmi drahý a zvlášť nebezpečný model), päťtisíc klin-
cov (dostupný a pohodlný model) a pätnásťtisíc klincov 
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(lacný a napočudovanie veľmi pohodlný model). Slogan 
nad posteľou ohlasoval Aby vaše noci boli pikantné! Cena 
99,99 eura (pri modeli s  pätnásťtisíc klincami) bola 
uvedená veľkými žltými číslicami.

– Tento model už v obchode nemáme, – vysvetľoval 
Elton John z oddelenia prúteného nábytku dokonalou 
angličtinou. – Zrušený sklad.

Keď uvidel, ako pri tých slovách spolubesedníkovi 
zvädla tvár, rýchlo dodal:

– Ale môžete si ho objednať.
– Koľko vám to potrvá? – opýtal sa Ind, znepokojený, 

že cestoval zbytočne.
– Zajtra ho budete mať.
– Zajtra ráno?
– Zajtra ráno.
– V takom prípade sme obchod dohodli.
Zamestnanec, spokojný, že vyhovel zákazníkovi, po-

ložil všetkých desať prstov na klávesnicu.
– Vaše meno?
– Mister Patel (vyslovte Paddle). Adžatašatru, tak sa 

to vyslovuje.
– Bral to ďas! – zvolal zamestnanec, lebo to bolo preň- 

ho zložité.
Skôr z lenivosti než z pohodlnosti napísal veľké X do 

príslušnej kolónky a Ind si v duchu položil otázku, ako 
to, že ten Európan poznal jeho druhé krstné meno 
Braltodžaj.

– Takže posteľ s klincami Kisifrötsipik špeciál pre fa-
kíra, z pravej švédskej borovice, s nastaviteľnou výškou 
klincov (nehrdzavejúcich). Akej farby?
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Pred niekoľkými hodinami, hneď po tom, čo preda- 
vač vybavil jeho objednávku, Adžatašatru pocítil, že  
mu v  žalúdku vyhrávajú Cigáni, a preto sa  pobral 
k reštaurácii.

Nevedel, koľko je hodín. A vnútri sa to nedalo vyčítať 
zo slnka. Jeho bratanec Rohpálí mu raz rozprával, že 
v kasínach v Las Vegas človek nikde nevidí nástenné ho-
diny. Preto si hostia neuvedomujú, ako plynie čas, a mi-
nú oveľa viac peňazí, než mali v úmysle. Ikea určite od-
kukala ten modus operandi, lebo nikde na stene neviseli 
nijaké hodiny, a v tých, čo boli na predaj, neboli bater-
ky, to pre prípadných nezbedníkov. Hodiny – či neho-
diny, míňať peniaze bolo pre Adžatašatrua luxusom, 
ktorý si aj tak nemohol dovoliť.

Ind hľadal nejaké zápästie s hodinkami, kým sa mu na 
jedných športových hodinkách s  čiernym remienkom, 
ktoré patrili istému Patekovi Philippovi, nepodarilo 
uvidieť čas.

Bolo 14.35.
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Keď si k  tej bankovke, na jednej strane stoeuro- 
vej, ktorú mu vytlačil bratanec Mamradanup, pridá 
15,89 eura v drobných, bude si môcť kúpiť novú posteľ 
s klincami. Iné peniaze nemal, no vybral sa do reštaurá-
cie, odkiaľ sa niesli príjemné vône pečeného mäsa a rýb, 
pokvapkaných citrónovou šťavou.

Postavil sa na koniec dlhého radu za štíhlu opále- 
nú štyridsiatničku s dlhými svetlými vlasmi, dalo by sa 
povedať oblečenú ako dáma. Dokonalá obeť, pomyslel 
si Adžatašatru a pristúpil k nej bližšie. Voňala drahou 
voňavkou. Rukami s  dlhými nechtami nalakovanými 
na tmavočerveno vzala podnos a príbor.

Ind si zvolil práve ten okamih, aby si vytiahol z vrec-
ka falošné slnečné okuliare značky Police a založil si ich 
na nos. Potom sa trocha nalepil na ženu a aj on sa zmoc-
nil podnosu, noža, čo nevyzeral, že by sa s ním dalo nie-
čo rezať, a vidličky s otupenými hrotmi, celkom takej, 
aké si on zvyčajne zapichuje do jazyka. Celým telom sa 
oprel o  ženin chrbát a  v  duchu rátal. Tri, dva, jeden. 
V  tej chvíli sa Francúzka prudko obrátila, lebo sa jej 
videlo, že sa už na ňu priveľmi lepí, a plecom mu zrazila 
slnečné okuliare. Pri dopade na dlážku sa rozleteli na 
niekoľko kusov. Bingo!

– MY GOSH! – zvolal fakír, vyplašene pozrel na oku-
liare, podnos odložil a  pokľakol na zem, že pozbiera 
kúsky okuliarov.

Ale s melodrámou to netreba preháňať.
– Och, to ma mrzí! – zvolala dáma a ústa si zakryla 

dlaňou. Potom aj ona odložila svoj podnos a zohla sa, že 
mu pomôže.
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Adžatašatru smutne hľadel na šesť kúskov dymového 
modravého skla, držal ich v dlani a žena mu podávala 
pozlátený rám.

– Ospravedlňujem sa, som veľmi nešikovná.
Podvodník sa zaškeril a pokrčil plecami, akoby vravel, 

že to nič, nič hrozné sa nestalo.
– Never mind. Je to okej.
– Ale áno, mind! Naozaj mind! Trvám na tom, že vám 

to nahradím.
Adžatašatru nešikovne skúšal povkladať čriepky do 

rámu. No len čo sa mu podarilo jeden kúsok vložiť, 
druhý mu hneď vypadol z rámu do dlane.

Žena sa už za ten čas prehrabávala v kabelke a hľada- 
la peňaženku. Vybrala z  nej dvadsaťeurovú bankovku 
s ospravedlnením, že viac pri sebe nemá.

Ind slušne odmietol, ale napokon sa podvolil nástoj-
čivej paničke, vzal bankovku a vložil si ju do vrecka.

– Thank you. It is very kind of you.
– To je normálne, normálne. A jedlo vám zaplatím ja.
Adžatašatru si vložil kúsky slnečných okuliarov do 

vrecka na nohaviciach a znova si vzal podnos.
Život zlodeja je naozaj ľahký. Za niekoľko sekúnd za-

robil tých 15,89 eura, čo mu chýbali na posteľ Kisifröt- 
sipik, a ešte má aj 4,11 eura vreckové. Nielenže sa bude 
môcť dosýta najesť (paradajky s červenou mletou papri-
kou, wrap z  údeného lososa, hranolčeky, jeden banán 
a k tomu bezbublinková kola), no ešte sa mu dostalo pri-
vilégia, že dnes nebude večerať sám. Aj Marie Rivière, tak 
sa volala, bola sama a pozvala ho, aby sa najedol s ňou, 
navyše mu za tú nehodu s okuliarmi zaplatí aj jedlo.
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Obeť a podfukár, antilopa a lev za jedným stolom, vý-
buchy smiechu pri historkách tej zvláštnej postavy 
v kostýme a turbane. Keby tú scénku videl niekto z Ki-
šangoru, neveril by vlastným očiam. Adžatašatru, kto- 
rý zložil sľub cnosti a  vybral si vyváženú potravinovú 
diétu na báze bioklincov a rozličných skrutiek, sedí za 
stolom v spoločnosti očarujúcej Európanky a futruje sa 
pomfritkami a  údeným lososom! V  jeho kraji by pre  
takú fotografiu možno okamžite prišiel o  fakírsku li- 
cenciu, možno aj o fúzy. Taký malý rozsudok smrti na 
rozlúčku.

– Všetko zlé je na niečo dobré, – povedala dáma a za-
červenala sa. – Keby som vám ja... nerozbiť okuliare, 
nikdy sa nestretnúť. A potom ani nikdy nevidieť vaše 
krásne oči.1 

Možno to nemalo odznieť z  úst ženy. Možno prvý 
krok nemala urobiť ona. Lenže jej sa skutočne páčili 
Adžatašatruove krásne oči farby kokakoly so žltými 
bodkami v zreničkách, ktoré pripomínali bublinkujúce 
guľôčky slávneho amerického nápoja, no tie teraz tak 
veľmi chýbali v  jeho pohári. Krásne guľôčky, alebo to 
boli možno hviezdičky? A potom, bola vo veku, že keď 
už raz niečo chcela, brala to hneď. Teraz život letel priam 
šialenou rýchlosťou. Nech je, ako chce, malá nehoda 
v rade v Ikei niekedy prinesie lepší výsledok než tri roky 
surfovania na internetovej zoznamke.

1  V snahe o pochopenie sa v budúcnosti vyhneme priveľmi presnému 
prekladu Mariinej zdanlivej angličtiny (pozn. autora).
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Muž sa rozpačito usmieval. Fúzy mu vyskočili nahor 
ako Herculovi Poirotovi, zároveň nadvihli pírsingovú 
girlandu, čo mu visela z pier. Marie sa zdalo, že mu pri-
dávajú výraz divocha, mužného, zlého chlapca, slovom, 
všetko, čo ju na mužoch priťahovalo. A tá jeho košeľa 
nemá chybu. Pekná kombinácia. Čistý štýl muža s troj-
dňovým strniskom, niečo také v nej vyvoláva, ach, aké 
predstavy.

– Prišli ste... na Paríž? – opýtala sa, snažiac sa brzdiť 
svoje pudy.

– Dá sa to tak povedať, – odpovedal Radžastančan, 
pravdaže, nespresnil, že sa chystá stráviť noc v  Ikei. – 
Zajtra však už odchádzam. Prišiel som si sem len kúpiť 
istú vec.

– Istú vec, ktorá stojí za to, že človek prejde sedemti-
síc kilometrov sem a tam, len aby ju kúpil... – rozvážne 
poznamenala pekná panička. 

Muž jej preto začal vysvetľovať, že prišiel do Francúz-
ska s  cieľom kúpiť posledný model klincovej postele, 
ktorý sa objavil na trhu. Matrac s klincami je čosi ako 
matrac s pružinami. Po istom čase sadne. Aj špičky klin-
cov sa otupia a treba ich vymeniť. Samozrejme, nespo-
menul, že nemá ani cent a že ľudia z jeho rodnej dediny, 
presvedčení o jeho čarodejnej moci, mu zaplatili cestu 
(cez internet našli najlacnejší akciový let do Paríža), aby 
si chudák liečil reumu na novej posteli. Bolo to čosi ako 
púť. A  Ikea bola preňho čosi ako zázračná jaskyňa 
v Lurdoch.

Keď toto všetko Adžatašatru hovoril, prvý raz v živote 
sa cítil nepríjemne, že klame. Nehovoriť pravdu, to bola 
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jeho druhá prirodzenosť. Ale pred Marie sa mu klamalo 
akosi ťažšie. Čosi v  nej bolo. Francúzka sa mu videla 
ohromne čistá, nežná a priateľská. Mal dojem, akoby ju 
pošpinil. A pritom aj sám seba. Trochu ho to zneisťova-
lo, ten nový pocit, náznak viny. V  Mariinej pôvabnej 
tvári sa odrážala nevinnosť a milota. Z tváre tej porcelá-
novej bábiky vyžarovala ľudskosť, a  tú už Adžatašatru 
čiastočne stratil, aby mohol prežiť uprostred nepriateľ-
skej džungle.

Zároveň sa mu prvý raz stalo, že mu niekto kladie 
otázky, zaujíma sa oňho aj pre niečo iné, nielen preto, 
aby poradil, ako si liečiť chronickú zápchu alebo prob-
lémy s erekciou. Zašiel až tak ďaleko, že si začal vyčítať, 
ako mohol tak podlo klamať Marie a nechať ju, aby mu 
zaplatila jedlo.

Navyše tie jej pohľady, úsmevy. Nedvorí mu? 
Od ženy je to zvláštne, v jeho krajine sú totiž inicia-

tívni muži, ale toto je preňho v každom prípade balzam 
na dušu.

Adžatašatru hladkal vo vrecku rám podvodníckych 
slnečných okuliarov. Skrytý mechanizmus vedel udržať 
päť kúskov skla spojených, no pri najmenšom náraze 
jednotlivé časti vyskočili, pričom vznikol dojem, že 
okuliare sa rozbili na kúsky.

Odkedy používal tento trik, mohol byť spokojný – 
ľudia, zožieraní pocitom viny, mu väčšinou dali penia-
ze, aby odčinili svoj nešťastný pohyb. 

V skutočnosti Adžatašatru nebol ani za grajciar origi-
nálny, lebo iba zlepšil šikovný plán s  rozbitou vázou, 
ktorý našiel v starej knihe trikov a podfukov.
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