
Bella

Lusaka, Zambia
júl 2004

Vzduch v bare bol teplejší ako samotná noc. Na parkete sa tlačilo toľko 
tiel, až tvorili kus leta uprostred zimy. Tancovala skoro uprostred davu, 
ako to robievala vždy, keď hľadala klientov. Všetci ju videli. Bola ob
lečená v  červenej, svojej najobľúbenejšej farbe. Mala tenučké a  krátke 
šaty, ktoré sa vôbec nehodili do studeného počasia, ale priťahovali pozor 
nosť ako magnet. Pesničku, čo hrali, síce nepoznala, ale dunivý rytmus 
jej dodával odvahu.

Všetci v  Alphe boli Bellini známi: barmani, pravidelní zákazníci aj 
dievčatá. V  sobotu večer tam vždy bolo aspoň jedno dievča pre každého 
muža. Konkurencia bola obrovská a Bella neverila nikomu okrem Doris. Ce
na za transakciu sa odvíjala od rôznych faktorov: dĺžky styku, použitia alebo 
nepoužitia kondómu, potreby nájsť hotelovú izbu a viditeľného finančného 
zabezpečenia zákazníka. Pre Bellu bol najdôležitejší zákazník. Od cudzin
cov si účtovala viac ako od Zambijčanov, od mulatov viac ako od černochov, 
od Zambijčanov s peknými hodinkami viac ako od tých, čo nijaké nemali, 
a tak ďalej. Jej systém fungoval, lebo dopyt po jej službách bol veľký. Hoci 
mala dvadsaťsedem rokov, patrila medzi najkrajšie dievčatá v miestnosti.

Keď sa skladba skončila, prekĺzla k  baru a  zobrala si od  barmana 
fľašu piva Castle. Vedome sa vyhýbala pohľadom mužov, ktorí stáli okolo 
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nej. Bola expertkou na túto hru. Muži s peniazmi chceli zažiť ilúziu do
bývania – „zážitok z rande“. Túžili uveriť, že medzi nimi funguje chémia 
a priťahujú sa navzájom. Nasadila znudený výraz a odchlipla si z piva. 
Čakala, kým ďalšia skladba s bláznivým rytmom premení parket na spleť 
spotených a nadskakujúcich tiel.

Netrvalo dlho a pristúpil k nej mladý muž. Bol oblečený ležérne, ale 
podľa strihu jeho koženej bundy, lesku topánok a zlatých hodiniek na zá
pästí videla, že pochádza z bohatej rodiny.

„Ahoj, zlatko,“ prihovoril sa jej v ňandži, „môžem ti kúpiť pivo?“
Túto vetu už Bella počula za tie roky tisíckrát. Keď bola mladšia 

a stále si myslela, že svet sa môže zmeniť, neznášala ju. Bridili sa jej ba
ry a muži v nich, nenávidela výmenu intímnych chvíľ za peniaze. Táto 
stránka jej osobnosti – dievča, čo verilo v budúcnosť – nakoniec umrela 
a zanechala za sebou znecitlivenú prázdnotu a potrebu. Tieto spôsoby 
balenia pre ňu už nič neznamenali. Bol to biznis, práca, ktorá živila ju 
a Kuyeyu.

„To by od teba bolo pekné,“ odvetila a uvoľnila mu trochu miesta.
Muž položil na pult niekoľko bankoviek, naklonil sa k nej a ozval sa 

hlasnejšie, aby ho počula cez rámus hudby: „Krásavica, ako je možné, že 
som ťa ešte nestretol?“

Pozorne si ho prezrela. Odhadovala, že má do dvadsaťpäť rokov 
a dobré zamestnanie – lekár alebo obchodník. Jeho tvár sa jej zdala trochu 
povedomá, ale nedokázala ju zaradiť.

Zvodne sa naňho usmiala a jeho otázku ignorovala. „Ako sa voláš?“
„A ty?“ opýtal sa.
„Bella,“ odpovedala. Pristúpila na jeho hru.
„To sa mi páči. Povedz mi, Bella, čo robí dievča ako ty na takomto 

mieste?“ Rukou ukázal na miestnosť. „Títo muži nemajú nijaké spôsoby, 
žiadnu úroveň.“

Jeho pohŕdavý komentár ju prekvapil. Alpha bol jeden z najvychyte
nejších podnikov v Lusake. Dotkla sa mu ruky. „Ak sa ti tu nepáči, môže
me ísť inam.“

„No ešte si si len prvý raz odpila.“ Naznačil barmanovi, aby mu do
niesol fľašu piva Mosi, potom položil ruku na jej. „Poznal som jedno diev
ča, ktoré sa tiež volalo Bella. Bolo z dediny v Toskánsku. Vieš, kde to je?“

„V Taliansku,“ pohotovo odvetila. Nebola predsa hlúpa.
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Zasmial sa. „Vidno, že si študovala. Ako dlho?“
„Získala som diplom,“ odpovedala. Lož bola lákavejšia ako pravda. 

„A čo ty?“
„Chodil som na univerzitu do Londýna.“ Rukou ukázal na dvere. 

„Nesadneme si?“
Dovolila mu, aby ju chytil za ruku, a dala sa odviesť k stolu pri dve

rách. Vzduch tam bol studený a na pokožke jej rýchlo vystúpili zimomriav
ky. Znova ju prekvapil, keď jej okolo pliec prehodil svoju bundu.

„Ešte si mi neprezradil svoje meno,“ začala.
Šibalsky sa na ňu usmial. „Ak ti na tom tak záleží, skús ho uhádnuť.“
„Na svete je nekonečné množstvo mien,“ protestovala.
„Ach,“ odpovedal, „teraz už naisto viem, že sem nepatríš.“
Predstierala polichotený smiech a zadívala sa mu do očí. Dúfala, že 

odhalí, o čo mu vlastne ide. Nebola zvyknutá, že klient má takúto kon
trolu nad situáciou. Počkala, kým sa ticho nezmenilo na trápne, a potom 
vyriekla svoj tip: „Voláš sa Richard?“

Pokrútil hlavou. „Nie, ale si blízko. Je to meno kráľa.“
„George,“ hádala.
„Nie panovníka. Kráľa kráľov.“
„Alexander. Neviem.“
Zaleskli sa mu oči . „Väčšina dievčat ma nudí. Len zriedkavo nájdem 

také, o ktorom to neplatí.“
Venovala mu prázdny pohľad. Odrazu ju to začalo unavovať. Ak jej 

nechcel prezradiť svoje meno, tak mu dá meno ona: Siluwe. Prefíkaný ako 
šelma.

„Neďaleko mám byt,“ pokračoval a dotkol sa jej prstov. „Sľubujem, že 
sa ti bude páčiť.“

Zaváhala. Dievčatá sa držali pravidla, že s novým zákazníkom nikdy 
nechodili domov. Sex mohli mať v hoteli, na toalete, v aute. V súkromnom 
byte bolo riziko násilia príliš vysoké.

„Povedz si cenu,“ navrhol, keď vycítil jej váhanie.
Prekrížila si ruky cez prsia a pocítila, že na jednom prste jej chýba 

prsteň. Nechala ho Kuyei, ako to robila vždy, keď išla von. Pozrela sa na 
parket a v duchu počítala. Musela zaplatiť lekárom. Kuyeya potrebovala 
lieky na srdce. V mužovej ponuke sa skrývalo nebezpečenstvo, ale to pre ňu 
nebolo nič nové. Každý klient sa mohol premeniť na monštrum.
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„Milión kwách,“ zapýtala si. „Za hodinu, nie viac.“
Dlho na ňu hľadel a jej znova napadlo, že vyzerá povedome. Niečo 

v jeho očiach, tá sebaistota. Koho jej pripomínal? Nemohla na to prísť.
Nakoniec sa krivo usmial. „Darious. Volám sa Darious.“
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9. kapitola

Lusaka, Zambia
august 2011

Operačný tím sa znova stretol v pondelok ráno. Zoe sedela oproti Jose-
phovi. Úzkostlivo očakávala jeho hlásenie. V nedeľu mu nechala odkaz 
na mobile, bola zvedavá, čo sa mu podarilo zistiť v Alphe, ale odpove-
dal jej tajomnou esemeskou: Trpezlivosť ruže prináša.

Odpísala mu: Dúfam, že áno. Neznášam čakanie.
Keď sa všetci zišli, Mariam sa pozrela na Zoe. „Hovorila som 

s hlavným verejným žalobcom o Dariousovej minulosti s Bellou a jeho 
útoku na Bright. Odpovedal veľmi opatrne, ale dnes prípad preverí.“ 
Otočila sa k Josephovi. „Zoe mi vravela, že máš novinky.“

Prikývol. „V sobotu v noci som šiel do baru Alpha. Strávil som čas 
s niekoľkými dievčatami.“

„Dúfam, že si použil ochranu,“ sarkasticky poznamenala Niza.
Zasmial sa. „Mám príliš veľké uši, nezmestia sa mi na ne kondó-

my.“ Položil obe ruky na stôl. „Dievčatá na ulici používajú krycie mená 
Candy a Love. Poznajú Dariousa. Je v Alphe stálicou. No už s ním 
nechodievajú. Myslia si, že má HIV.“

„Užíva lieky?“ zaujímalo Zoe.
„To nevedia, ale podľa mňa nie. Chvíľu som ho sledoval. Má lézie 

na pokožke a je chudší, než by mal byť. Za hodinu šiel štyri razy na 
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záchod. Pil, ale pili aj všetci ostatní. Podľa mňa mal hnačku. Ak mám 
pravdu, je v pomerne vysokom štádiu.“

„Odkiaľ to vieš?“ opýtala sa Niza.
Joseph na chvíľu stíchol. „Moja mladšia sestra umrela na aids.“
Jeho úprimná odpoveď šokovala dokonca aj Nizu. „To ma veľmi 

mrzí,“ zašepkala.
Zoe sa na Josepha zadívala s novým pochopením. Táto skutočnosť 

sčasti vysvetľovala jeho zápal pre prácu.
Prehovorila Mariam: „Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo tvojej sestre, 

Joseph. Zaujíma ma však tvoja teória. Ak má Darious aids, prečo ne-
berie antiretrovirotiká? Toto už nie sú deväťdesiate roky. Lieky sú už 
prístupné všade a sú zadarmo.“

„Mýty majú stále moc,“ poznamenala Zoe.
„Rovnako ako stigma, ktorú so sebou nosí choroba,“ dodal Sarge.
Zoe prikývla. „Ak taký osvietený muž ako Thabo Mbeki odmie-

ta fakt, že HIV spôsobuje aids, potom to môže spochybňovať každý,“ 
skonštatovala. Narážala tým na kontroverziu, ktorú v  Južnej Afrike 
rozpútal nástupca Nelsona Mandelu. 

„No Mbeki v tej diskusii prehral,“ pripomenula jej Mariam.
„My vieme, že nemal pravdu,“ potvrdil Sarge, „ale stále je veľa ľudí, 

ktorí s ním súhlasia.
„Sarge má pravdu,“ pridal sa Joseph. „Darious môže a  nemusí 

dôverovať vede, ale som si istý, že sa bojí, čo si pomyslí jeho rodina. 
Viem, že u mojej sestry to tak bolo. Prezradila mi to, až keď bola taká 
chorá, že nevládala stáť na nohách. Dokonca aj vtedy ma prinútila 
prisahať, že to nikomu nepoviem. Otec si myslí, že umrela na zápal 
pľúc.“

V  tej chvíli Zoe čosi napadlo. „Počkajte,“ uvažovala. „Kuyeya je 
postihnuté dievča. Logickým predpokladom teda je, že je panna. Ne-
mohol by za tým byť starý mýtus, že sex s pannou môže vyliečiť HIV? 
Darious vedel, kde býva. Doris ho pred niekoľkými týždňami videla. 
Čo ak tam na ňu číhal?“

„To je tá najviac za vlasy pritiahnutá teória,“ ozvala sa Niza. „Da-
rious je príliš múdry na to, aby veril rozprávkam. Možno chce zatajovať 
svoj zdravotný stav, ale znásilniť postihnuté dieťa v snahe vyliečiť sa? To 
sa mi nechce veriť.“
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Zoe sa podráždene pozrela na Nizu. „Bright je dôkazom, že Da-
riousovi nerobí ťažkosti znásilniť dieťa. A zúfalí muži sú naivní a dôver-
čiví. Pred niekoľkými dňami som dostala od nejakého ngangu na ulici 
leták s  reklamou na predĺženie penisu a liečbu nešťastia, urieknutia, 
problémov vo vzťahu a aidsu. Leták bol po anglicky. Bol určený vzde-
laným ľuďom, ako je Darious.“

„Zoe má v niečom pravdu,“ podotkol Sarge.
„Je to hrozné, ale uveriteľné,“ pritakal Joseph.
„Som jediná, kto má v tejto miestnosti ešte zdravý rozum?“ spýtala 

sa Niza. „Aj keby nastala tá najnepredstaviteľnejšia situácia a vy všetci 
by ste mali pravdu, ako to, preboha, dokážeme?“

Náhle zavládlo ticho, akoby padla opona. Všetci sa dívali na Ni-
zu, kým pred seba nevystrela ruky v obrannom geste. „Je to logická 
otázka.“

„Uznávam,“ prikývol Sarge. „No ešte musíme prejsť kusisko cesty. 
Až potom si budeme lámať hlavy nad dôkazmi.“

„Začnem sa vypytovať po okolí,“ navrhol Joseph. „V Lusake je veľa 
ngangov, ale človek ako Darious by dôveroval iba niekoľkým. Ak k ne-
jakému šiel, skôr či neskôr sa o tom dozviem.“

Mariam sa pozrela na hodiny na stene. „Je pol desiatej. Zoe a Niza, 
pomôžte Sargeovi pripraviť papiere pre obžalobu. Joseph, napíš správu 
o svojich zisteniach. Požiadam Mwilu, aby sa spojila s doktorom Chu-
luom. Mal by sa dozvedieť, že Darious je pravdepodobne nakazený. 
Budem vás informovať hneď, ako sa ozve hlavný žalobca. Dúfajme, že 
nám dá zelenú.“

w

Niekoľko minút pred treťou poobede zatelefonoval hlavný verejný ža-
lobca. Tentoraz Mariam zavolala do svojej kancelárie aj Zoe, ale len 
pod podmienkou, že bude ticho.

„Tento prípad ma veľmi znepokojuje,“ začal žalobca. „Bolo už to 
dieťa u psychiatra?“

„Zatiaľ nie,“ odpovedala Mariam, „no už sa mu usilujeme zaistiť 
prehliadku.“

„A jeho rodina? Nikto nevie, kedy sa narodilo?“
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