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1. kapitola

W

ilder S. Flint ujížděl po Highway 46 na jih kolem ohijského Ashtabuly, když natreﬁl na budovu ve tvaru kuřete.
Propracovaný štukovaný exteriér připomínal křídla. Po obou
stranách vstupních dveří se tyčily velké kuří nohy vymodelované z cínu. Kovový štít připevněný na zlatém zobáku inzeroval
KUŘECÍ MENU KOMPLET SE VŠEMI PŘÍLOHAMI za 99 centů. Cena činila původně 79 centů, ale někdo první číslici neumětelsky přepsal černou barvou, která se v tenkých šmouhách
roztekla po ceduli.
Interiér zdobily postavičky kuřat všemožných podob a velikostí. Vedle pokladny ležely spolu s dalšími suvenýry na danou tematiku krabice čokoládových kuřátek. Wilder se posadil
k pultu. Kromě něj zel celý podnik prázdnotou. Možná to bylo
špatné znamení, ale na druhou stranu byly skoro tři hodiny:
obědová špička už dávno skončila. Žádnou servírku kolem postávat neviděl.
„Dal bych si to kuřecí menu za devětadevadesát centů,“ zavolal na osamělého chlápka u grilu. „A kolu.“
„Kuřata nevedem,“ odvětil muž a poškrábal se na zarostlém podpaží. „Doporučuju hamburger deluxe.“
„Můžu se mrknout na jídelní lístek?“
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„Doporučuju hamburger deluxe,“ zopakoval kuchař. „Nebo
tu mám ještě cheesburger deluxe. Ten ale stojí o deseťák víc.“
Hamburger chutnal, jako by do masomlýnku přihodili větší množství vnitřností blíže neurčeného původu. Houska byla
oschlá. List hlávkového salátu, který měl karbanátek zdobit,
nesl otisk čísi boty. Nazelenalé a zplihlé hranolky evidentně
strávily v tuku víc času, než by bylo záhodno. Láhev koly nebyla
zrovna bůhvíjak vychlazená a brčko mu pochopitelně nenabídli.
Kuchař si vzal hrnek kafe a posadil se na stoličku vedle Wildera. Zapálil si cigaretu a začal si pohrávat se zapalovačem.
Na hlavě měl vysokého ježka a ruce děsně chlupaté, jako by si
nechával narůst vlastní svetr.
Wilder si nandal na housku další dávku hořčice, aby nějak
zamaskoval původní chuť. Zalitoval, že se neplácl přes kapsu
a nekoupil si radši ten cheesburger. Sýr by snad dokázal odvést pozornost od játrovité pachuti masa. Byl to jeden z nejhorších burgerů, co kdy jedl (rozhodně se řadil do horní pětky), ale máma ho vždycky vedla ke zdvořilému chování, takže
si stížnosti nechal pro sebe.
„Z kerýho roku je ten váš plymouth?“ optal se kuchař.
„Ze sedmatřicátýho.“
„To sem si myslel. Vypadá jak byznys kupé. Koukám, že
vám zadní sedadlo přišlo zbytečný.“
„Ten vůz patřil mému strýci,“ vysvětlil Wilder. „Dělal obchodního zástupce. Prodával takový poniklovaný serepetičky
a vzadu vozil kufříky se vzorkama.“
„Přešel na něco víc nóbl?“
„Ne. Nevrátil se z Filipín. Pohřešován v boji.“
„Hádám, že vy ste byl na tu estrádu eště moc mladej. Mrzí
vás, že ste vo to přišel?“
„Vůbec ne. Nijak zvlášť netoužím nechat si ustřelit palici.“
„Na vojnu vás asi ještě nevodvedli, co?“
„Ne, ale jsem v kategorii 1 A, plně schopen služby.“
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„Nejspíš už se nemůžou dočkat, až chytěj do spárů takovýho hezkýho silnýho klučinu jako ste vy. Kampak máte namíříno?“
„Hledám jednoho chlápka. Slyšel jste někdy o masti, který
se říká Zázračný krém? Prodává se to v takový plochý zelený
plechový krabičce.“
„Jasně, mám jednu tu plechovku vzadu. Čistím s tím gril.
Zrovínka se blejská. Sehnal sem to na vokresním jarmarku od
jednoho z těch tajtrlíků, co tam předváděj zboží. V obchodě ho
nekoupíte. Zpětně si říkám, že sem měl koupit dvě. Ten chlap
měl tu drzost říct si tři doláče za pikslu, ale dvě už nabízel za
pět babek. Nebo pět za deset. Ale kdo si bere s sebou na jarmark volnou desetidolarovkou, aby ji jen tak vypláznul za nějakej záhadnej zelenej sajrajt v plechovce, že jo?“
„Jak ten chlápek vypadal?“
„To kdybych sakra věděl. Koukal sem na tu patlaninu, co
tam předváděl, ne na něho. Moje stará si do toho namáčí natáčky a má to skoro jak trvalou.“
„Byl to hezký chlap?“
„No, vošklivej nebo nějak znetvořenej nebyl. To bych si nejspíš zapamatoval. A ani neměl žádný viditelný válečný zranění.“
„Kolik mu asi bylo?“
„To nevím. Možná pětadvacet, možná třicet. Starej teda určitě nebyl. A huba mu jela jak namydlená. Dluží vám nějaký
prachy?“
„Ne. Jenom s ním chci mluvit.“
Útrata vyšla na třiaosmdesát centů. Těch sedmnáct do dolaru tam nechal Wilder jako dýško. Kuchařovu nabídku na jojo
ve tvaru kuřete za pouhých padesát centů odmítl. Zato se ale
zeptal, proč v restauraci, která je vymodelovaná do podoby obřího kuřete, nemají na jídelním lístku ani kousek drůbežího
masa.
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„Ceny vylítly do stropu,“ vysvětlil chlápek. „To by jednoho
kleplo, co si sou dneska schopný říct za vočištěný kuře. Víte
přece, co provádí Truman s tou svojí bandou, ne?“
„Co?“
„Pouštějí našim prašulím žilou, aby mohli zacálovat ty obrovský válečný dluhy lacinějšíma dolarama. Takže teď musej
obyčejný lidi za všecko solit jak mourovatý.“
Na pánských toaletách visel kalendář nalistovaný na aktuální měsíc (červenec 1949) s obrázkem nějaké zrzky, která si
vyhrnovala svetřík. Místní šprýmaři opatřili její ukázkové přednosti hustou změtí komentářů vyvedených tužkami i pery. Wilder vytáhl vlastní plnicí pero (čerstvý dárek k maturitě) a připsal jí tiskacími písmeny úhledně na čelo: „Zázračný krém ze
mě udělal nymfomanku.“
Tlačítko startéru musel Wilder zmáčknout hned třikrát,
než se plymouth rachotivě a v oblaku modrého kouře probral
k životu. Měl takové podezření, že se vozu za těch pět let,
kdy stál na špalcích v garáži jeho rodičů, zanesly vnitřnosti.
Erijská střední sice nabízela hodiny automechaniky, jenže on
skončil kvůli kolidujícímu rozvrhu namísto toho na španělštině. Dost pochyboval, že s někým kdy promluví jediné slůvko
španělsky, zato problémy, jak udržet vůz v chodu, ho budou
trápit vždycky. Taky choval jisté obavy, že chlap z příjmové
skupiny, do které bude pravděpodobně v budoucnu spadat,
se nejspíš bude muset potýkat s dlouhou řadou zastaralých
a vrtošivých vozů.
Neměl dostatečné znalosti ani na to, aby si ohlídal hladinu
oleje v motoru. Navíc mu měkký pedál připomínal, aby při každém nákupu benzínu doplnil brzdovou kapalinu. A taky bylo
něco šejdrem s přední nápravou, protože se auto v ostrých zatáčkách znepokojivě potácelo. Aspoň si nemusel dělat starosti, že mu rádio vybije baterii. Strejda Paul byl moc velký škrt,
než aby si nějaké pořídil. Dokonce se neobtěžoval připlatit ani
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za vyhřívání, ačkoli každou zimu najezdil po vymrzlém Středozápadě tisíce mil.
Teď už strejdovi Paulovi zima nikdy nebude, pomyslel si
Wilder. Jenže táta nebyl přesvědčený, že jeho brácha opravdu
umřel. S oblibou poukazoval na fakt, že Filipíny tvoří sedm
tisíc sto sedm ostrovů – a bratr mohl zůstat na kterémkoli
z nich, pokud zdrhnul od jednotky. Podle jeho názoru se ten
„lenoch lenošnej Paul“ válí pěkně v klídku na pláži s nějakou
domorodkou v sarongu. Proto odmítal i po všech těch letech
přenechat klíčky od plymouthu Wilderovi.
Když dostal Wilder v šestnácti řidičák, začal se dožadovat
přístupu k nevyužitému kupé. Jenže s tátou nebyla řeč. „Ten
vůz mi nepatří, tak ti ho nemůžu dát,“ prohlašoval zarputile.
„Budeš se muset zeptat strejdy, až se vrátí.“ Celou dobu poctivě platil každoroční registrační poplatek, aby vůz nevyřadili
z evidence. Měl v plánu předložit bratrovi podrobně rozepsaný
účet za všechny náklady, pokud se zas objeví. Takže zatímco
Wilder jezdil do školy ve sněhu a náledí na kole, v odstaveném
plymouthu si podnikavé myšky vybudovaly útulné zimní bydlení. Wilder všecky hnízda, která se mu podařilo najít, vyklidil,
ale ten smrad tam zůstal.
Po pár mílích zastavil Wilder stopujícímu černochovi. Nabírání stopařů mu pomáhalo udržet se v bdělém stavu, protože
poslední dny spal dost mizerně. Černoch měl na sobě elegantní oblek a kravatu. Wildera napadlo, jestli to není nějaký mladý
kazatel, ale vyklubal se z něj vysokoškolák, který si vydělával
na školné tím, že chodil od domu k domu a snažil se lidem
vnutit předplatné na časopisy. Povídal, že je to pěkná fuška,
protože si lidi můžou časopisy přečíst zadarmo v knihovně,
a navíc mají někteří předsudky vůči jeho rase.
Wilder se zeptal, jak se mu líbí na vysoké. Prý je to ohromně podnětné prostředí, protože se každý den setkává s novými
myšlenkami a novými lidmi.
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„Nevadí vám ti upjatí profesoři a jejich nudné přednášky?“
zajímal se Wilder.
„Tajemství spočívá v tom dostat se jim pod kůži. Musíte si
s nima po vyučování povídat. Nechat se pozvat k nim domů.
Hlídat jim děti. Číst knížky, co vám doporučí. Pokud projevíte
zájem, tak se docela otevřou. Všiml jsem si, že tam vzadu máte
rybářský prut. Můžu vám udělat skutečně skvělou nabídku na
předplatné Lovu a rybolovu.“
„Už ho mám,“ zalhal Wilder.
„Vsadím se, že vaše máma by byla štěstím bez sebe, kdyby jí
začala pravidelně chodit Vzorná hospodyňka. Nemá teď někdy
narozeniny?“
„Ne, to nemá.“
Wilder raději přesměroval konverzaci na zelenou mast
v ploché plechovce.
„Zázračný krém, jo, můj děda s ním roztahuje boty. Jedna
paní od nich z kostela mu pravidelně nosí pěkné italské mokasíny, akorát že jsou mu o pár čísel menší. No a on je vždycky
napatlá tím krémem a postaví na den na dva na slunko. Prý
potom kůže skvěle povolí.“
„A odkud bere ta paní nadbytečné boty?“
„Má děsně rozmazleného synáčka, co se furt honí za všema
nejnovějšíma módníma výstřelkama. Jenže má bohužel hrozně malý nohy. Vy snad ten krém prodáváte? To proto jezdíte po
světě v tomhle stařičkém byznys kupé?“
„Ne, jenom se snažím vystopovat toho chlapa, co ho prodává. Povídali mi, že jezdí od města k městu v karavanu.“
„To je možný. Pokud si vzpomínám, děda ho koupil na pouličním jarmarku v Columbusu.“
„Aha, a kdy se koná?“
„No, tuším v září.“
„To je až za dlouho. Potřebuju toho chlapa najít hned. Co
nejdřív.“
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„A co časopis Collier’s? Každý týden přináší svět faktu i ﬁkce až na práh vašich dveří.“
„Promiňte, nemám tolik času, abych četl časopisy.“
„Tohle slýchám pořád. Lidi nechávají mozek čím dál tím víc
zahálet. A určitě bude ještě hůř, až se pořádně rozjede televize.“
Wilder, který neměl školu nikdy rád, zastával názor, že
většina lidí jde na vysokou jenom proto, aby vypadli z domu,
nemuseli narukovat a zašukali si. Prakticky se čtyři roky jen
tak ﬂákáte, jídlo máte zadara a všecko vám to platí tatík nebo
armáda. A to jsou tady ještě postgraduální studenti, kterým se
daří tenhle podfuk protahovat prakticky donekonečna. Takže
ho překvapilo, když potkal někoho, kdo usiloval o diplom z intelektuálních důvodů.
Na trumbullský okresní jarmark v ohijském Courtlandu
dorazil zhruba v době večeře. Barbecue, které nabízeli stánkaři, vonělo lákavě, ale on se spokojil se sendvičem s burákovým máslem ze zásob, které měl uložené vzadu v autě. Aby
mohl vůbec vyrazit na cestu, prodal své válečné dluhopisy, i tak
ale musel obracet každý dolar. Benzín byl mimo velká města
nepříjemně drahý. Při posledním tankování musel vycálovat
sedmadvacet centů za galon.
Vstupné na jarmark dělalo padesát centů, ale Wilder namluvil děvčeti v pokladně, že je na opušťáku, a ona ho pustila dovnitř bez placení. Okamžitě zamířil do výstavní haly, ale
nikoho, kdo by prodával Zázračný krém, v ní nepotkal. Zeptal
se plešatého chlápka, který tam vychvaloval patentní pěnový
mop, jestli prodavače krému nezná, ten ho ale jen stroze odbyl. Ve Wilderovi začínalo klíčit podezření, že tihle předváděči
jsou pevně provázaná a dost uzavřená partička. Vlastně žádný
div, že chrání jeden druhého před rozkacenými zákazníky, kteří se dožadují vrácení peněz.
Organizátoři těchhle akcí projevovali podle jeho zkušeností stejnou neochotu ke spolupráci. Pokud jim člověk zavolal,
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aby se zeptal, jestli u nich někdo prodává Zázračný krém, nechali ho věčnost čekat na telefonu (a nutili ládovat do automatu jeden čtvrťák za druhým), a když se pak zase ozvali, akorát
mu oznámili, že jejich seznamy prodejců jsou přísně důvěrné.
Za co ho měli? Za špeha z konkurenčního jarmarku, který se
jim snaží přetáhnout prodavače věčných mucholapek nebo
polštáře slibujícího spánek bez chrápání?
Deprimovaný a bezradný Wilder bloumal kolem kolotočů,
aby nějak zabil čas. Celý den obloha hrozila deštěm, ale teď se
vynořilo slunce a vrcholky pouťových atrakcí se koupaly ve zlatavém světle. Nebylo by mu proti mysli projet se na autodromu
nebo řetízkáči, ale takovou marnotratnou extravaganci si nemohl dovolit. Utratil desetník za nadýchaný obláček modré cukrové vaty, protože ji prodávala půvabná dívka s pískově blond
vlasy. Měla je svázané do koňského ohonu, který Wildera z jakéhosi neznámého důvodu vždycky uváděl do vytržení. Odhadoval,
že dívka bývala na střední populární roztleskávačka nebo mažoretka. Zdržel se u jejího stánku a pokusil se zapříst rozhovor.
„Nemáte tu zrovna rušno, koukám,“ poznamenal.
„Přes den je to lepší. To je tu víc malých dětí. Dospělým moc
cukrový vaty neprodáte.“
„Nezmodrá mi z toho jazyk?“
„Nejspíš jo,“ zasmála se. „A taky se vám z toho nadělají zubní kazy.“
„Nechápu, jak dokážete proměnit cukr v něco takovéhohle.“
„Kouzlo vědy.“
„Cestujete z jednoho jarmarku na druhý?“
„Jo. Celé léto.“
„To by mohla být docela zábava.“
„No, občas je to pěkná dřina. Dlouhé hodiny v horku a vlhku. A celou dobu musíte jednat s lidma. Někteří bývají pěkně
protivní. A taky musíte bez ustání odhánět od vaty mouchy.“
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„Slyšel jsem, že někteří prodejci na jarmarcích si přijdou
na slušné peníze.“
„No, musíme odvádět organizátorům procenta z prodeje.
Což mě přivádí na myšlenku, že byste mohl být docela dobře
jejich špicl a dáváte bacha, jestli všecko, co vydělám, skončí
v pokladničce.“
„To určitě. Slyšel jsem, že ten chlápek, co prodává Zázračný krém, si vede fakt dobře.“
„Jo, vídám spousty lidí, co si odnášejí ty jeho plechovky.
Mám ale pocit, že na tomhle jarmarku není.“
„Fakt škoda. Doufal jsem, že si taky jednu tu plechovku
koupím. Vy toho chlápka znáte?“
„Osobně ne. Tu a tam ho zahlídnu. Všichni říkají, jaký je
to fešák.“
„Jak se jmenuje?“
„Proč to chcete vědět?“
„Jenom ze zvědavosti. Vlastně jsem si říkal, jestli by se mu
nešikla menší výpomoc.“
„Omluvte mě, musím jít namotat další várku. Hezky jsme
si popovídali.“
Wildera napadlo, že by měl zavolat rodičům, a pocítil osten
viny, když se nakonec rozhodl to neudělat. Otec, který pracoval v továrně na síťové dveře, byl zrovna ve stávce a jemu se
nechtělo poslouchat nejnovější informace o vývoji té kalamity.
Máma by chtěla, aby se vrátil domů, Okamžitě. Prohlásili by,
že jim působí jen samé Zklamání a že jeho jednání z minulého
týdne považují za Nadmíru Nezralé. Proč by měl utratit třeba
jen jediný dolar za takový rozhovor, když si ho může přehrát
v hlavě zadarmo?
Noc strávil v plymouthu, který odstavil na travnatém parkovišti vedle pozemku, kde se jarmark konal. Když se položil
našikmo na tenkou překližku, která suplovala zadní sedadlo,
a nohy vysunul do kufru, mohl se natáhnout skoro do plné
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délky. (Strejda Paul zpřelámal dobře desítku listů pilky na kov,
když pracně odpižlával ocelový panel, který původně odděloval kufr od interiéru vozu). Náhradní pneumatiku i s držákem
Wilder přemístil na přední sedadlo. Všechna okénka měl sice
zatažená, komáři si ale stejně našli cestu dovnitř a dělali mu
ze života opravdové peklo. Vždycky mu chvíli bzučeli kolem
uší, než se do něj ležérně zakousli, aby co nejvíc prodloužili
jeho utrpení. Rozhodl se, že najde nějaký obchod s armádními přebytky a koupí si nafukovací matraci a sprej proti hmyzu.
Za úsvitu vylezl z auta a osprchoval se na vybetonovaných
toaletách s pár ranními ptáčaty z řad kolotočářů. Voda hnusně páchla a na zdech i na podlaze po ní zůstávaly hnědé ﬂeky
od minerálů. Na dotek byla tak nějak víc mokrá, jako to občas
bývá u vody ze studny. Rozhodl se zkusit štěstí a dát si snídani
v jídelním stanu pro zaměstnance jarmarku. Zrovna si nakládal na papírový tácek jídlo, když se na něj obořil nějaký tlustý
chlap s umaštěnou kšiltovkou: „A co ty jseš sakra zač?“
„Já jsem Ed,“ odvětil Wilder pohotově. „Najali mě včera večer.“
„A kdo?“ dorážel muž dál.
„Jméno jsem si nezapamatoval. Velkej chlap. Je opálenej
a chybí mu pár zubů.“
„Taky by mi moh Lyle o takovejchhle věcech dát vědět. Zajdi
pak za mnou do kancelářskýho karavanu, hned jak to dojíš.
A tím myslím fofrem.“
Wilder zhltnul snídani, ještě si došel pro nášup a naplnil
si termosku z várnice s kávou. Se svým lupem si pak pospíšil
k autu. Po obvyklém nervózním intermezzu se vzpurným startérem plymouthu vyjel na silnici a zastavil za billboardem, aby
mohl v klidu dosnídat. Zatímco popíjel kávu, probíral se svým
zápisníkem a skládací automapou. Mohl by zamířit na okresní
jarmark ve Springﬁeldu nebo se vrátit do Pensylvánie a zkusit štěstí v Jeﬀerson Township. Hodil si čtvrťákem pro štěstí
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a padla hlava, takže do Ohia. Byla to jedna z těch mincí natřených červeným lakem na nehty, aby je mohli zaměstnanci podniku strkat do jukeboxu a nepočítalo se jim to jako příjem, až
se pak automat otevře. Téhle se ale podařilo uniknout ze zajetí
a teď přebývala na vyhrazeném místečku ve Wilderově kapse.
Podle mapy protkávala Ohio hustá síť silnic, ale ne všechny
byly vyasfaltované. Řidič, který si cenil svého času a tlumičů,
musel volit trasu obezřetně. Wilder se rozhodl vzít to na jih,
a tak si vybral Hihgway 62, která vedla kolem Alliance. Tohle
teritorium mu bylo zcela neznámé. Celou cestu pečlivě dodržoval předepsanou rychlost, obzvlášť v malých městech, protože si spočítal, že tady by z něj pensylvánská poznávací značka
udělala lákavý terč pro dopravní strážníky. Z jeho pohledu byl
celý Kaštanový stát jedna velká past na řidiče.
Po řádce zamlklých stopařů nabral Wilder v Cantonu chlápka, který si jel obhlídnout jednoho studebakera na vrakovišti
v Beach City.
„Mohl by to bejt auťák, co mi ukradli,“ vysvětlil. „Přelakovanej, to dá rozum, a nabořenej.“
„Ověřoval jste si to u poldů?“ zeptal se Wilder.
„Navykl jsem si držet se od poldů dál.“
„Chcete ten auťák zpátky?“
„Přijde na to, jak velký jsou škody. A upřímně, vůbec by mi
nevadilo, kdybych na sedadlech zahlídl pár krvavejch ﬂeků.“
„Zloději aut jsou ta nejhnusnější verbež,“ přitakal Wilder,
ačkoli sám technicky vzato povolení vozit si zadek v tomhle
plymouthu neměl. Popravdě, jak znal tátu, nebylo zas až tak
nepředstavitelné, že už ho nahlásil jako kradený navzdory lístku, který mu Wilder nechal na stole v jídelně hned vedle misky s voskovaným ovocem. Nezbývalo mu než se modlit, aby
máma včas zakročila a zabránila otci zvednout telefon. Přesto
na něj klidně mohla každým okamžikem dopadnout dlouhá
ruka zákona.

15

