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aby sa vyhol mláke, ktorú spravil, a vyčkával. Teraz mu už bolo 
jasné, že bez Sunnyho sa bude musieť ochrániť sám. To, že jeho 
plán pomstí aj útok na Rosu, mu dodávalo čaro, ktorému ne-
dokázal odolať.

Amir a dvaja Kevinovia dorazili o dvadsať minút neskôr, pre-
liezli cez bránu a vliekli sa cez dvor v tvare nedbalého trojzubca. 
Bobby sa ani nepohol, kým nezašli za žltú čiaru na basketbalo-
vom ihrisku, potom sa prikrčil a pevne zavrel ústa, aby v nich 
uväznil svoj dych, ktorý trilkoval ako slávik. Keď boli na správ-
nom mieste, rozbehol sa k nim, ale opasok s náradím bol pri-
ťažký. Nebol taký rýchly, ako dúfal.

Troch chlapcov varoval buchot Bobbyho topánok a prudko 
sa k nemu zvrtli. To bol pohľad! Chlapec, ktorého videli pre-
čúrať si vlastné nohavice, sa k  nim teraz hnal zababraný hru-
bou vrstvou mejkapu asi tak obratne ako hrdzavý plechový muž. 
Amir sa zasmial a ostatní sa k nemu pridali. Bobby v ňom oka- 
mžite spoznal ich vodcu. Mal nakratučko ostrihané vlasy a na 
pokožke lebky mal niekoľko krvavých chrást. Nad očami mu vi-
selo husté obočie, ktoré nedovoľovalo, aby sa mu v nich odrážalo 
svetlo. Bobby spomalil a potom len meter od nich zastal.

„No ahoj!“ vyhlásil Amir. 
Bobby sa zadíval do zeme a čosi zamrmlal, akoby sa modlil. 

Vytiahol si sveter. Opasok s náradím sa pri behu uvoľnil a spa-
dol mu na boky, ale stihol ho zachytiť skôr, než skĺzol na zem. 
Väčší z chlapcov sa predklonil, rukami sa oprel o kolená a tvár 
prisunul k  Bobbymu tak blízko, že Bobby zacítil vôňu žu-
vačky. Pravým ukazovákom pošúchal Bobbyho líce a zadíval sa 
na hnedú šmuhu mejkapu na svojom prste. 

Bobby si zahryzol do  jazyka, až pocítil kovovú chuť krvi, 
siahol do predného vrecka na opasku s náradím a vybral fľašu 
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denaturovaného liehu. Ešte doma uvoľnil detskú poistku na 
uzávere. Toto bola výhoda plánovania. Vrchnák odletel jedným 
otočením palca. Ostrým trhnutím ruky vyšplechol polovicu 
fľaše do očí Amira Kindella.

Všetci vrátane Bobbyho zadržali dych, akoby žialili za 
chvíľkou, ktorá sa práve udiala. Vo svojej pomýlenej jednote 
vedeli, že keď znova vydýchnu, už sa neodstane. Amir padol 
na zem, zaťatými prstami si ryl do tváre a kričal tak nahlas, že 
ho určite počula celá škola. Bobby bez rozmýšľania vylial zvy-
šok fľaše vysokým oblúkom na svoje ciele – do široko otvore-
ných úst zvyšných chlapcov. Obaja pred ním padli na kolená.

Z vrecka vybral zápalku s červenou hlavičkou. Všimol si, že 
pripomínala vojaka, ktorý sa hlási do služby. Kľakol si a zapá-
lil ju o betónovú podlahu. Traja chlapci do seba narážali, tieklo 
im z očí a Bobby nad nimi držal horiacu zápalku. Amir chy-
til Bobbyho za lem nohavice. Nevidel, čo má Bobby v ruke, ale 
vycítil to. Strach, ten krutý kŕč duše. Zažíval presne to, čo spô-
sobil Rose, keď ju hodil do blata. Teraz to Bobby videl na jeho 
skrivenej tvári – a páčilo sa mu to.

Pani Poundová bežala tak rýchlo, ako vládala. V jej pohy-
boch bolo čosi baletné, akoby jej malé, bábikovské topánky boli 
suvenírom z minulosti, ktorý ju volal do tanca. Vytrhla Bob-
bymu z ruky zápalku, sfúkla ju a vyrazila mu z ruky prázdnu 
fľašu. Predviedla vlastný šialený tanček – päť ráz sa odrazila 
od zeme, zatočila sa vo vzduchu a nakoniec ostala ležať v tráve.

Unudený mladší policajt stál v rohu kancelárie, v ruke žmolil 
čiapku a robil, čo mohol, aby to na ňom nebolo vidno. Starší si 
otočil stoličku tak, aby videl na Bobbyho. Občas sa dotkli no-
hami a policajta na stehne pošteklila statická elektrina z  jeho 
uniformy. Jeho deti už dávno odrástli. Teraz sa mu zdalo úplne 
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cudzie zaoberať sa deťmi, bolo mu to veľmi nepríjemné, hoci 
jeho žena by povedala, že to nie je nič nové.

„Synak,“ vyzval ho. Z  nosových dierok mu trčali čierne 
chlpy. Boli ako páky, ktoré sa hýbali, keď hovoril. „Radím ti, 
aby si sa so mnou rozprával, ak máš záujem napraviť situáciu, 
v ktorej si sa ocitol.“

Na  kraji stola bola plastová fľaša denaturovaného liehu, 
v ktorej sa krivilo slnko. Pani Poundová stlačila protistresovú 
loptičku v tvare banánu. 

„Chcela by som sa v Bobbyho mene ospravedlniť,“ riekla.
„Obávam sa, že ospravedlnenie to nenapraví,“ odpovedal 

policajt. „Tí chlapci sú v nemocnici. Bobby spravil veľmi vážny 
priestupok.“

Pani Poundová obišla stôl, zastala pri Bobbym a nežne mu 
položila ruky na plecia. „Bobby,“ oslovila ho, „možno by si mal 
počkať vonku.“

Hoci stíšili hlasy ako na pohrebe, miestnosť bola maličká 
a  na  dverách bolo sklo, takže počul každé slovo, zosilnene, 
skoro akoby ich niekto vyslovoval v  jeho hlave. Nedokázal 
myslieť na nič, iba na chvíľku v blízkej budúcnosti, keď bude 
niekde, hocikde, len nie tu.

„Bobby je žiak, ktorému venujeme zvláštnu pozornosť,“ vy-
hlásila riaditeľka. „Mal veľké problémy nájsť si priateľov a  je-
diný kamarát, ktorého mal, sa v lete odsťahoval.“

„Pani Poundová,“ ozval sa policajt, „vyšetrujeme napadnu-
tie nebezpečnou látkou. Amir Kindell bude mať šťastie, ak ne-
oslepne.“ Bobby si silnejšie pritlačil ucho k stene. Po jeho tvári 
sa plazil tenký tieň rastlinky v rohu miestnosti.

„Uvedomujem si to.“
„Potom si určite uvedomujete aj to, aké je dôležité, aby sa 

sem jeho rodičia dostavili čo najskôr a mohli sme celú záleži-
tosť uzavrieť.“
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„Usilovali sme sa, ale nedovolali sme sa.“
„Tak pôjdeme k nim, ak nám láskavo poskytnete ich ad-

resu. Tú máte, však?“
„To je práve to, k čomu som sa chcela dostať...“
Bobby pokrčil kolená a kvetináč si vyložil do lona. Potom 

sa postavil, aby si ho oprel o hruď a preplietol prsty pod jeho 
dnom. Zdvihol masívny črepník z vypálenej hliny. Nestihol ani 
vydýchnuť a už ho mal vo výške krku. Zo všetkých síl, ktoré 
mu ešte ostali v rukách, ho šmaril do sklenej výplne dverí.

Keď utekal po čerstvo vyleštenej podlahe na chodbe k scho-
disku, začul výkrik pani Poundovej.

Keď dobehol k Valinmu domu, bol spotený a koráliky okolo 
krku sa mu lepili na chladný a vlhký golier. Stála otočená tvá-
rou k dverám, takže ho nezbadala prichádzať. Postavil sa za ňu 
a usiloval sa pochopiť, čo videl. V najopotrebovanejšom oble-
čení a roztrhanej zástere šúchala tvrdou kefou na topánky spre-
jovú farbu z  tmavého dreva na  dverách. Zo spodku stekala 
ružová voda a zanechávala za sebou labyrint potôčikov, ktoré 
viedli do kanála. Stopy po písmenách, kde bola farba nastrie-
kaná najsilnejšie, bolo stále vidno, ale teraz už len ako neči-
tateľný a zjavne nechcený nápis. Val ho našla ráno, keď vyšla 
na ulicu s ďalším listom pevne zovretým v hrsti, v ten týždeň 
bol už tretí, a premýšľala, kto by mohol mať bezočivosť a motív 
pchať jej popod dvere také kruté a očividné klamstvá. Nebola 
nič z toho, z čoho ju obviňovali, ale po prečítaní nenávistných 
listov sa cítila špinavá a zlá. V najzúfalejších chvíľach by sa naj-
radšej vydrhla drôtenou kefou a drhla by dovtedy, kým by ne-
ostala len hŕbka lesklých kostí. Možno by ich to uspokojilo. 
Ani jedna kniha v pojazdnej knižnici ju nepripravila na  také 
ohavné slová, ako boli tieto.
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„Čo tam bolo napísané?“ opýtal sa Bobby. Val prekvapene 
prevrhla vedro so špinavou vodou, ktorá jej narazila do topá-
nok a roztrieštila sa na dva spenené oblúky.

„Nesmieš tu byť.“
„Som tu.“
„No nesmieš tu byť.“ Val sa poobzerala po ulici. „Rýchlo,“ 

nástojila, „poď dnu.“
V kuchynskom svetle si Bobby všimol na Valinej tvári dva 

pruhy farby z končekov jej prstov. Jas žiarovky odhalil prepad-
nuté líca, ktoré sa pohli, keď zavzlykala do  dlaní. „Hovoria 
o nás,“ šepla.

„Kto?“
„Všetci. Vravia príšerné veci.“
„No nikto z nich nás nepozná.“
„Áno. A v tom je problém.“
„Všetko, čo vyčistíme, zašpinia.“ Na stole vedľa nej boli 

zhúžvané papierové vreckovky, veľké ako snehová guľa. Bobby 
ich zmietol do smetného koša. „Potrestal som ich za teba.“ 

„Koho?“ Silno ho chytila za ramená.
„Tých chlapcov.“
„Ktorých?“
„Tých, čo ublížili Rose.“
Val sa odmlčala. „Čo si spravil?“
„Dostal som ich. To je všetko. Už jej viac neublížia.“ 

V hrudi sa mu niečo pohlo, akoby sa jeho srdce premenilo na 
vtáčika a začalo mávať krídlami.

„Bobby,“ vyhŕkla s plačom. „Choď.“
„Čože?“
„Choď. Musíš ísť.“
„Prečo?“
„Choď!“ Val udrela po umývadle a na sušiaku sa zatriasli 

šálky. Strhol sa. Objala ho okolo pása a stisla. Tvár sa mu skri-
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