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„Prídeme tam priskoro,“ upozornil Leon.
„Nevieme presný čas. Nie je to ako v cestovnom poriadku.“
„Dnes určite nebude pršať, počúval som predpoveď. Na celom po-

breží je jasno.“
Znovu sa zahľadel na čiernu vodu. Tam, kde sa kedysi plavil Iáson 

na Argu.
„Bol si u Anny? Povedal si jej o našej lodi?“
Leon prikývol. „Ak to mohla počuť.“
„Sluch vraj odchádza ako posledný, napríklad keď človek dostane 

mŕtvicu.“
„Ona nedostala mŕtvicu.“
Mihai neodvetil. Loď, ktorú zorganizovali s Annou, bola jeho a zho-

dou okolností tiež vyplávala z Konstance. Preplnené plavidlo zostalo 
v Istanbule trčať vinou opráv, potom čakali, kým mu povolia vyplávať, 
a na palube sa striedalo dvesto ľudí. Posielali k nemu člny s jedlom, vo-
dou a liekmi, čo sa Anne nejako podarilo získať z neexistujúcich zásob. 
Lieky z čierneho trhu. Aj tak však nedostali povolenie a potom nasta-
la panika, všetci sa báli, že dopadnú ako Struma – loď, ktorú poslali na-
späť a vzápätí ju na Čiernom mori zasiahlo torpédo. Vraj prežil len je-
den človek.

A tak padlo rozhodnutie, že ujdú cez Marmarské more. Bola bezme-
sačná noc, tak ako teraz, a dúfali, že sa prešmyknú. Rozhodol Mihai. 
Vlastne nie, urobili to obaja – aj Anna. Stálo to za to riziko, veď čo už 
im mohli Turci spraviť? Odvliecť ich späť do Istanbulu, kde aj tak trča-
li? Bolo lepšie pokúsiť sa o útek.

Neskôr sa hovorilo, že motory by to pri takej rýchlosti a hmotnos-
ti tak či tak nevydržali. Prehriali by sa. Nik však nevedel, ako vznikol 
ten požiar. Pravdepodobne došlo k výbuchu, do noci odrazu vyšľahli 
plamene. Loď vtedy bola neďaleko istanbulskej štvrte Yedikule, takže 
z brehu bolo vidieť plamene, ale záchranné člny aj tak prišli neskoro. 
Loď Bratianu sa už začala lámať, ľudia kričali vo vode, ponárali sa pod 
hladinu. Neskôr ich povyhadzovali vlny a pobrežie bolo nimi posiate 
ako naplaveným drevom. Anna zachránila zopár lepších plavcov, ktorí 
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sa udržali na hladine a chytili sa vesiel, ale deti zmizli. Keď vo svetlách 
lode videla, ako sa na hladine vznášajú trosky a mŕtvoly, určite sa v nej 
práve vtedy niečo zlomilo, aj jej sa prehrial motor.

„Možno sa podarí pripraviť ďalšiu loď,“ povedal Mihai. „Briti teraz 
pozorujú Brindisi, takže sa sem jednu pokúšame dostať.“

„Neprekáža, ak to viem?“
„Prečo? Nemáme medzi sebou tajomstvá. Iba tie, ktoré máš ty pre-

do mnou.“
Leon sa naňho pozrel. „Neviem, kto je ten pasažier.“
„To si už vravel. Takže nás oboch čaká prekvapenie. Eine kleine 

Überraschung.“
„Ty si si nejaký istý, že je to Nemec.“
„Kto iný tadiaľto chodí preč? To sú celí Američania! Najprv ich po-

stavia pred súd a  potom ich odvážajú domov. Užitočné prevracanie 
kabátov.“

„Nemôžeš všetkých postaviť pred súd.“
„Prečo nie? Oni nás chceli všetkých pozabíjať. Bez výnimky.“
„Anna je tiež Nemka.“
„Je Židovka. To je iné.“
„Presne o tom nás chceli presvedčiť.“
„To sa im aj podarilo. Teraz aspoň vieme, kto sme.“
„Odkiaľ budeš mať tú loď?“ spýtal sa Leon, aby zmenil tému.
„Z Trabzonu. Samozrejme, je to vrak, ale ak sa doplaví sem, prečo 

nie až do Palestíny?“
„Je nákladná?“
„Možno práve ona vozievala z Trabzonu ten tvoj tabak. Tabak a lies-

kové orechy.“
Leon ukázal cez predné sklo. „Tu zastav.“
„Nik tu nie je.“
„Uvidia nás.“
Zaparkovali pri móle, kde sa vykladal tovar. Na hladine sa hojdalo 

zopár člnov na prenájom, ich majitelia sa pravdepodobne zohrievali 
v kaviarni na druhej strane cesty. Inak tam nebolo ani živej duše.
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Mihai si nasadil vlnenú čiapku a stiahol si ju na uši. „Dúfajme, že ne-
budú meškať. Mrzne.“

Prešli na kraj cesty a hľadeli na čiernu vodu. Čln sa môže objaviť kaž-
dú chvíľu, ak sa nemusel v okolí Garipce vyhnúť hliadke.

„Suma je už stanovená?“ spýtal sa Mihai. „Nie že sa tu budeme 
dohadovať.“

Leon si poklopal po náprsnom vrecku. „Platí sa po odovzdaní zásiel-
ky.“ Pozrel na Mihaia, ktorý si šúchal uši, aby si ich zohrial. Obaja stáli 
v chlade, so svetlom z kaviarne za chrbtom. Ako to asi pôsobí? O chvíľu 
sa budú musieť pohnúť, inak budú podozriví.

„Počul si?“ Približoval sa k nim zvuk lodného motora, posádka už 
z vody uvidela ich temné postavy.

„Dobre,“ povedal Mihai. „Raz, dva, tri – poďme na to. Ty zaplatíš, ja 
zavediem Johna k autu.“

K mólu sa priplavil rybársky čln a vyhodil lano.
„John?“ spýtal sa Leon a pripadal si hlúpo, akoby to bolo heslo.
Pasažier prikývol. Bol štíhly a nižší, než Leon očakával, meral asi toľ-

ko ako Mihai. Oblečený mal hrubý vlnený kabátec. Na okraj  člna po-
ložil dosku.

Mihai ho chytil za ruku a vytiahol ho z člna. „Poďte, tam je auto. Na-
sadnite dozadu,“ prikázal rýchlo, potom sa zháčil a pozrel pasažiero-
vi do tváre.

Vedľa nich rybár spustil niečo po turecky a Leon odvetil skôr, ako 
stihol zvýšiť hlas.

„Môj vak,“ povedal John a kývol hlavou na cestovnú tašku v člne. 
„Mám tam vak.“

Mihai sa ani nepohol, kým sa naňho John nepozrel s  otázkou 
v očiach. „Pôjdem poň,“ ozval sa Mihai napokon, konečne sa preberúc 
z tranzu. „Do auta, tam. Rýchlo!“

„Je všetko v poriadku?“ spýtal sa John Leona a na tvári sa mu odra-
zu zjavil ustarostený výraz.

Leon mu rukou naznačil, aby sa poponáhľal. „Áno, je. Nastúpte, 
prosím, do auta.“
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„A peniaze? Čo bude s mojimi peniazmi?“ zvolal rybár.
Leon vybral z vrecka obálku a odovzdal mu ju. Rybár začal prepočí-

tavať bankovky.
„Je to všetko. Hoďte nám ten vak a vypadneme.“ Počul, ako sa mu za 

chrbtom zabuchli dvere auta. „Kým nás niekto neuvidí.“
„Nás? Skôr vás. Mne je to jedno.“
„Vyhoďte už ten vak,“ vyzval ho podráždene Mihai, jednu nohu si vy-

ložil na okraj člna a vystrel ruku.
„Najprv to prepočítam,“ odvrkol rybár. „Kto vlastne ste? Nikto ne-

spomínal, že budete dvaja. Mal prísť len jeden človek.“
„Pohnite sa,“ súril ho Leon, ktorého sa už tiež zmocnila netrpezli-

vosť. Díval sa, ako rybár ráta bankovky. Bol neoholený a tváril sa kyslo.
„A príplatok za ďalší deň?“
Leon cítil, ako Mihai vedľa neho znehybnel. „Teraz nie,“ zaimprovi-

zoval rýchlo. „Až keď sa vrátite a my si overíme, že vás nikto nevidel.“ 
Tommy to zariadi. Preňho sú to drobné.

„Ten vak,“ povedal Mihai stíšeným hlasom, takmer hrozivo. Rybár ho 
bez otázok zdvihol a prehodil na breh. Mihai si ho prevesil cez plece.

„Svetlá zapnite až za prístavom,“ prikázal Leon. Pripomenuli mu to 
reflektory áut, čo sem dopadali z cesty.

Mihai zhodil na palubu lano.
„Vravel niečo? Boli ste spolu dva dni.“
Rybár pokrútil hlavou. „Nevie po turecky. Hrali sme domino.“
„Peniaze budú, keď sa vrátite,“ sľúbil mu Leon. „Ten príplatok.“
Rybár sa usmial, ukázal nepravidelné zuby s medzerami. „Inšalláh,“ 

povedal s rukou na hrudi. Vrátil sa k prístrojovej doske a stlačil páku. 
Čln zakašlal, potom sa pohol do tmy. Chrčanie motora bolo počuť, aj 
keď už plavidlo zmizlo z dohľadu.

„Majú šťastie, že sa sem vôbec dostali, v takom vraku,“ poznamenal 
Mihai.

„Vypadnime odtiaľto.“
Mihai sa k nemu obrátil. „Vieš, čo robíš?“
„Ako to myslíš?“
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Zrazu zapišťali pneumatiky, buchli dvere na aute. Mihai sa k nemu 
obrátil, potom sa odrazu zvrtol, vzduch okolo neho explodoval a telo 
sa mu myklo dozadu, akoby dostalo úder. Z úst sa mu vydral výkrik – 
zasiahli ho. Leon videl, ako vak padá na zem, a potom sa Mihai zakní-
sal a hodil sa dopredu.

„K zemi!“ zachrčal a schoval sa za vak.
Ozval sa ďalší výstrel, ktorý zasiahol betón vedľa vaku, a Mihai sa od 

neho odkotúľal preč. Leon sa uhol, potom sa vrhol na betón. Už nestál  
vo svetle, ale aj tak nebol krytý. Mozog akoby minútu meškal za dia-
ním, pokúšal sa zorientovať. Takto sa musia cítiť vojaci, akoby sa všet-
ko okolo nich pohybovalo príliš rýchlo. Boja sa smrti. Majú strach, že 
sa pomočia.

Nadvihol hlavu a poobzeral sa po móle. Výstrely boli také hlasné, 
že ich museli všetci počuť. Očakával, že z kaviarne vybehnú ľudia. Ni- 
kto sa však neobjavil, dokonca aj svetlá kaviarne boli teraz schované za 
tmavým obrysom auta, odkiaľ prišli výstrely.

„Mihai,“ zašepkal Leon.
„Nevstávaj.“ Mihai siahol do vrecka, vytiahol pištoľ a posunul sa za 

vakom. „Odkotúľaj sa!“ povedal zachrípnuto. „Nezastavuj.“
No ďalšia guľka znovu doletela k vaku. Mihai namieril na bod v tme, 

odkiaľ prišiel výstrel. Leon sa díval, ako Mihaiovi znehybnela ruka s piš-
toľou. Na ceste bolo vidieť len matný odraz svetla, on však to miesto na-
šiel. Nasledovala ďalšia explózia, silnejšia ako ostatné, Leonovi zadunela 
takmer v uchu a vzápätí sa od druhého auta ozvalo zachrčanie a prekva-
pený výkrik. Objavil sa tieň, pokúsil sa vstať, potom sa zase zvalil. Na oka-
mih bolo tak ticho, že Leon počul, ako vŕzgajú člny uviazané na lanách.

„Mihai?“ šepkal a plazil sa so sklonenou hlavou.
„Trafil som ho.“
Zblízka Leon videl, že Mihai má ruku červenú od krvi. „Preboha.“
„Musíme sa dostať do auta. Nevieme, koľkí...“
Mihai sa zdvihol na kolená, potom si čupol a pohyboval sa s očami 

upretými na druhé auto. Leon vstal a šiel za ním, a zrazu uvidel, že tieň 
kľačí a vystiera ruku.
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„Pozor!“ zvolal a zase sa vrhol na zem.
„Nemôžem poriadne hýbať rukou,“ povedal Mihai a posunul pištoľ 

Leonovi. „Traf ho ty.“
Leon chvíľu hľadel na pištoľ a váhavo k nej vystrel ruku, akoby ho 

mohla uhryznúť, akoby to bol sivý plaz postriekaný krvou.
„Rýchlo!“
Potom čisto reflexívne namieril, vystrelil a  počul ďalšie chrčanie, 

tentoraz sa ozvalo aj zapraskanie kosti, keď hlava udrela o dlažbu. Mi-
hai vstal a rozbehol sa, cestou sa zohol po vak a ťahal ho za sebou.

„Nasadni do auta,“ zvolal Leon. Zobral mu vak a  riskoval šprint 
v napoly zohnutej polohe. Mohli ho tak ľahšie trafiť, ale pohyboval sa 
rýchlo.

Dobehol k autu a zadychčane sa oň oprel chrbtom, potom mykol 
kľučkou. Načiahol sa ponad sedadlo, otvoril dvere Mihaiovi a ten sa so 
sklonenou hlavou prešmykol dnu.

„Tu máš,“ podal Leonovi kľúče.
Leon ich vrazil do zapaľovania a zároveň ich zvrtol.
„Nedvíhaj hlavu.“
Leon zaradil rýchlosť a cítil, ako pod ním auto poskočilo. Dupol na 

plyn, kolesá zapišťali a auto sa rozbehlo z parkoviska na cestu a prele-
telo okolo kaviarne. Vonku nebolo ani živej duše. Nikto nič nepočul. 
Výstrely boli hlasné, nebolo možné pomýliť si ich s praskaním výfukov. 
Možno sú všetci vnútri a krčia sa za oknami. Alebo sa to vôbec nestalo, 
bol to len horúčkovitý sen. No Mihaiovi krvácala ruka a jemu sa triasli 
ruky, chvelo sa mu celé telo, ešte stále v ňom pulzoval adrenalín. Nie-
kto na nich strieľal.

„Vraveli, že nebudú problémy,“ ozval sa zozadu znepokojene John.
Leon pozrel do spätného zrkadla, na okamih ho prekvapilo, že ho 

tam vidí.
„Ste v bezpečí,“ uistil ho Mihai.
„Videli ste ich?“ spýtal sa Leon cez plece. „Koľko ich bolo?“
John pokrútil hlavou. „Splietli si vás so mnou,“ povedal Mihaiovi. 

„Mali ste môj vak.“
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Leon sa znovu zadíval do spätného zrkadla a prvý raz si muža obzrel. 
Mal krátke sivé vlasy, nad čelom ustupujúce, takže vyzeral, akoby bol 
holohlavý, úzku tvár s vysokými lícnymi kosťami a prenikavé oči, čo hľa-
deli do zrkadla na Leona.

„Čo tvoja ruka?“ spýtal sa Leon Mihaia.
„Môžem ňou hýbať.“
„Vo vaku mám košeľu,“ ozval sa John. „Môžete si obviazať ranu, za-

stavíte tak krvácanie.“
„Nepotrebujem vašu košeľu,“ odsekol Mihai a vytiahol vreckovku.
„Sleduje nás niekto?“ chcel vedieť Leon.
„Zatiaľ nie, no poslali by len jedného?“
„Kto?“
„Tí, čo vám chcú vpáliť guľku do hlavy,“ povedal Mihai do zrkadla. 

„Kto to podľa vás je?“
John mu mlčky opätoval pohľad.
„Priniesol si si pištoľ,“ poznamenal Leon a pozrel na Mihaia.
„Pre každý prípad.“
„Pre každý prípad? Nebol dôvod očakávať...“ začal Leon. Hlas  

mal ešte stále zachrípnutý, v  myšlienkach sa vracal k  udalostiam 
v prístave.

„Vždy je dôvod,“ vyhlásil Mihai. Potom zasa fľochol do zrkadla. „Čo 
vy na to?“ spýtal sa pasažiera.

„Kam ideme?“ vyzvedal John. Na otázku nereagoval.
„Na bezpečné miesto,“ povedal Leon. „Nebojte sa.“
„Nie na konzulát?“
„Ako by sme sa tam dostali?“ odvrkol Mihai. „V diplomatickej pošte? 

Aby nás nevideli Turci?“
Leon naňho pozrel, prekvapil ho jeho ostrý tón. „Nebojte sa,“ zopa-

koval do zrkadla. Prudko odbočil doprava, do dediny.
„Čo to robíš?“ spýtal sa Mihai.
„Na pobrežnej ceste sa nemôžeme nikoho striasť. Pôjdeme zadom,“ 

odvetil Leon.
„Kadiaľ?“
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