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Věnováno T, 
mojí souputnici



Zdá se, že na světě je k mání jen omezené množství štěstí – anebo 
máme problém s distribucí. 

— KAREN SOLIEOVÁ

Až přijdu do nebe, nebudou se mě ptát: „Zusjo, proč jsi nebyl 
Mojžíš?“ ale zeptají se: „Zusjo, proč jsi nebyl Zusja?“

— RABI ZUSJA Z ANNOPOLE
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Kapitola první

První vtip Thea Potirise si nikdo nepamatoval. Nepamatoval si ho ani 
Theo. Načmáral si poznámky na zadní stranu účtu za elektřinu, nadva-
krát ho složil a ztratil ho. Vzpomínal si ale na prostornou místnost, pó-
dium, mikrofon. Na kužely ostrého světla reflektorů, potrhané stránky 
komiksů, vybledlé obrázky na zdech klubu Knock Knock. Vybavoval si 
tmavé stíny tísnící se kolem stolů, které jako by dávaly hostům povole-
ní se smát. Jiný nováček si s sebou přivedl matku a Theo z nich nemohl 
spustit oči: z toho nešťastníka v šortkách a tričku a z matky v černém 
saku a sukni, z jejích dlouhých prstů svírajících sklenku daiquiri, z níž 
ani neupila. Jejího syna výstup na pódiu teprve čekal, ale ona už tušila, 
jak to dopadne. Úsměv na chlapcově tváři se podobal prasklině na va-
ječné skořápce. Nedokázal by působit legračně o nic víc než kokršpaněl 
se štětcem v ruce před malířským plátnem. 

Theo seděl sám. Nepřivedl si nikoho, kdo by ho podpořil, ne ze stra-
chu, že se ztrapní (třebaže ho tato představa uvnitř téměř ochromova-
la), ale proto, že ještě víc se bál opaku: pochvalného uznání přátel, či 
spíše uznání předstíraného – takových těch milosrdných lží. Theo chtěl, 
aby na pódiu mohl věřit tomu, co se stane – vyleze tam, řekne vtip a na 
pár prchavých okamžiků bude nad veškerou pochybnost vědět, jestli byl 
ten vtip aspoň trochu dobrý. Jestli byl dobrý on. 

Když konferenciér ohlásil jeho jméno, Theo do sebe rychle obrátil zby-
tek obsahu sklenice. Na tohle si pamatoval: na zvuk svého jména, na chuť 
malbecu v ústech. Odhodil ubrousek zmačkaný do kuličky, vstal, propletl 
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se mezi diváky a vystoupal dva schody na pódium. Bylo mu čtyřiadvacet 
let. Po ničem na světě netoužil víc než stát se komikem a konečně měl 
příležitost si to vyzkoušet, sám a bez pomoci. Vzal stojan mikrofonu do 
obou rukou. Na okamžik zaváhal, zase se stojanu pustil a naznačil mír-
né zakašlání. Zadíval se tmě přímo do očí a představil se: „Dobrý večer, 
já jsem Theo. A ještě nikdy jsem takhle nahoře na pódiu nestál.“

Potom vyprávěl vtip. Srdce se mu v hrudi chvělo jako umírající pták.
Smáli se.
Vyprávěl další.
Tentokrát se nesmáli. Vyprávěl další. A další a ještě další. A každým 

z nich jako by se ptal: MĚL BYCH?
MĚL BYCH?
MĚL BYCH?

Jestli by měl nebo ne, to Theo nevěděl ještě po dvanácti letech. Byl 
pátek a on se s vichrem v zádech řítil z kopce k dostihové dráze. Vlajky 
na stožárech se třepetaly, koním od kopyt poletovaly drny, až to hvízda-
lo, a na LED poutačích podél závodní dráhy se míhaly červené pikto-
gramy. Theo zamykal kolo do důmyslného lesklého stojanu a nad hlavou 
mu poletovala hejna špačků. Do města tyhle vzácné ptačí návštěvníky 
zaneslo počasí – vítr je odvál z jejich obvyklých migračních tras. Theo 
se na chvíli zastavil, pozoroval je a poslouchal jejich štěbetání. Uši mu 
zrůžověly zimou. Hejno se podobalo podivnému oblaku mihotavého 
kouře, znamení nevyslovené kletby.

„Bienvenue, vítejte!“ Hned za vchodem na závodiště stál hubený kluk, 
placený za to, aby na návštěvníky vykřikoval pohostinné pozdravy.

„Díky,“ odpověděl mu Theo a pozdravil ho zdviženým palcem. Zdra-
ví se vůbec ještě tímhle gestem, nebo už vyšlo z módy? Když procházel 
zvenku do hlavní haly, všiml si, že se změnilo světlo a s ním i čas – od-
poledne se pomalu nachylovalo k večeru. Nerad nechával svou páteč-
ní sázku na tak pozdní hodinu. Zachovával pevný postup: když vyhrál, 
šel večer do klubu Knock Knock a odvyprávěl u mikrofonu pár vtipů. 
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Když prohrál, nikam nešel. Rád znal výsledek co nejdříve, aby měl 
dost času si svůj výstup promyslet – anebo ho pustit z hlavy. Tenhle 
zvyk pochytil od svého zesnulého otce. Theo senior považoval sázení 
za jakousi formu průběžného hodnocení vlastní existence. Jedna sáz-
ka týdně, za přesně deset dolarů, pro něj představovala věštbu, kolá-
ček štěstí, vystavení posudku o tom, jak si ve světě stojí. „Je to takové 
moje zrcadlo,“ vysvětloval Theo senior jednou večer své rodině, když 
si nazouval holínky.

„Ale vždyť ty se ani nepokoušíš vyhrát,“ namítl Theův starší bratr 
Peter. „Prostě jenom sázíš.“ 

Otec se na oba syny dlouze zadíval. „Žena se na sebe přece taky ne-
dívá do zrcadla proto, aby byla krásnější,“ prohlásil. „Dívá se na sebe, 
aby viděla, kdo je.“ 

Theo se protáhl kolem dlouhé řady mužů opírajících se o blika-
jící digitální hrací automaty. Z hráčů na automatech dostával husí 
kůži – hrají si ti lidi s automaty, nebo si automaty hrají s lidmi? –, ale 
ta tíseň z něj spadla, jakmile došel na galerii, zalitou světlem lustrů 
a s kobercem v barvě dolarové bankovky. Z vysoko umístěných repro-
duktorů burácely nadšené výkřiky komentátorů. Na dostihovou drá-
hu shlížela řada zasklených oken. Na plastových židlích se hrbilo půl 
tuctu mužů a žen a sledovalo závod na televizních obrazovkách s vy-
sokým rozlišením, na nichž se vše zdálo živější a skutečnější než při 
pohledu přes sklo.

Theo odložil cyklistickou přilbu a z hromádky na pultu sebral for-
mulář se startovními listinami. Rychle je přelétl očima a hledal v nich 
něco, co by ho zaujalo. Dva závody v příštích čtyřiceti minutách: Nancy 
Pants, Ghost Pine, Intensive Purposes, Nic the Smokestack… Před pár 
týdny vsadil na Ghost Pine a vyhrál. Poznával i některá jména jezdců: 

Franco Segal, P. E. D. Felice, Jamal Jones – taková jména člověk 
nezapomene. Sázkové kurzy nenabízely nic mimořádného, ale o to ani 
nešlo. Theo nestál o to přelstít všechny handicapy a vyhrát jmění; chtěl 
si jen namátkou vybrat nějakého koně a počkat, co se bude dít. 

Oči se mu zastavily u jména Expirace, klisny startující s kurzem 5:3. Jez-
dec: J. Jones. Přistoupil k přepážce a přisunul k pokladní desetidolarovou 
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bankovku, kterou sebral z pokladny v rodinném obchodě. „Deset dolarů 
na Expiraci,“ řekl. „Na vítězství.“ 

„Hodně štěstí,“ odpověděla pokladní. Byla přibližně ve věku jeho 
matky a ústa měla nalíčená rtěnkou stejného vínového odstínu. Theo 
byl přesvědčený, že jeho matka v životě na dostihové závodiště ne-
vkročila. Nikdy nepochopil, jestli s manželovými návštěvami v Dode-
cahedron Grillu, kde se scházel s bookmakerem, jemuž chyběly oba 
přední zuby, byla smířená, nebo je jen mlčky trpěla. Ale pohled na 
otce, jak přistupuje k propasti, zírá do ní a pak odchází, dodával Theo-
vi sílu. Přijmout nejistotu, odevzdat vesmíru část moci nad sebou sa-
mým… Když otec vyhrál a triumfálně se vrátil z restaurace vonící po 
tzatziki, vydržela mu dobrá nálada celý následující týden. A přitom na 
tom není nic těžkého, usoudil Theo jako chlapec. K pocitu štěstí vede 
hodně jednoduchá zkratka. 

„To není nic pro děti, to není nic pro děti,“ říkával mu táta. „Sázení 
není hra. Je to souboj s tím, co je možné.“ 

„Ale já s tím, co je možné, bojovat chci,“ naléhal Theo.
„Ne, vyloučeno,“ odbyl ho otec. „To není nic pro děti. Dětství je jedi-

ná doba, kdy není nic v sázce – jediná za celý život, Theo! Čeká tě ještě 
spousta let, kdy budeš dávat v sázku ledacos. A někdy půjde o všechno, 
na čem ti záleží. Tak to neuspěchej.“ 

Někdy bych měl vzít mámu s sebou, napadlo Thea. Měl bych se jí 
zeptat, jestli by nechtěla jít se mnou a třeba si taky vsadit, kvůli sta-
rým časům. Dělalo mu starosti, že matka tráví příliš času v obchodě, 
zejména od té doby, co otec před deseti lety zemřel. Zatímco jiné ženy 
jejího věku si užívaly důchodu a u stolku v kavárně Social Club hrály 
karty, Minerva Potirisová dál vystavovala účty u pultu se sýry a osobně 
ochutnávala každý soudek s medem. „Přestanu pracovat, až lidi pře-
stanou u mě nakupovat,“ říkala svým dětem a hladila si přitom drobné 
hodinky Casio na levém zápěstí. 

Theo si od pokladní vzal ústřižek sázkového kupónu a obrátil se k od-
chodu. Podíval se na televizní obrazovku: zrovna se běžel další dostih, dva 
koně se bok po boku blížili k cíli. Jeden ze sázejících ve sportovním saku 
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vyskočil na nohy: „Vas-y!“ křičel, „Běž, běž!“ a Theo pocítil záchvěv ne-
klidu ze zoufalé naléhavosti v jeho hlase. Komentátor v místním rozhlase 
líčil každý detail průběhu souboje mezi Mistake Not a Filly Cheesesteak 
a Theo pozorně sledoval mužovu tvář – jasné oči, rozpraskané rty – a ří-
kal si: Mistake, nebo Cheesesteak? Mistake, nebo Cheesesteak? – až se 
nakonec klisna Cheesesteak prohnala cílem, sotva na tloušťku steaku 
před Mistake Not, a chlapík v saku zajásal nadšením. Ti, co prohráli, 
sborem nadávali. 

Kolik peněz v tom okamžiku změnilo majitele? Kolik lidí právě vy-
dělalo jmění a kolik jich celé jmění promrhalo? 

Theo se uvelebil na židli v rohu a zadíval se ven z velkého okna. Ob-
loha byla modrá a stříbrná, na obzoru se honily malé obláčky. Koně 
se se svěšenými hlavami unaveně loudali do svých stání. Špačci, které 
Theo předtím venku pozoroval, nyní v malebných křivkách poletova-
li nad dostihovou dráhou. Vzkazy, které ve vzduchu psali, se teď zdály 
klikatější a méně čitelné. 

Theovi zabzučel v kapse telefon. Na displeji mu naskočila zpráva od 
sestry:

Kde jseš??

Theo vyťukal odpověď:

Na dostizích. Vrátím se brzo.

Ok. Potřebuju tě tu.

Děje se něco?

Theo hypnotizoval očima displej a čekal. Mireille neodpovídala. V tom 
okamžiku se z místního rozhlasu ozval skřehotavý hlas – byl to nezná-
mý hlas, který nepatřil obvyklému dostihovému komentátorovi, a ve 
dvou jazycích začal vysvětlovat, že start následujícího dostihu je odložen.

Máme tu kalamitu, odpověděla Mireille.
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Jakou kalamitu? odepsal Theo.

Tohle bylo pro komunikaci mezi Mireille a Theem typické: vždycky 
se musel ptát on. Mireille byla starší než on a své postavení si náleži-
tě užívala. Bylo mezi nimi šest let a sedm dalších pak dělilo Mireille 
a Petera, nejstaršího ze sourozenců. Tyto rozestupy vyplňovaly celé 
epochy, věky, které definovaly podmínky jejich vztahu. Peter, nedostiž-
ný vzor dokonalosti. Mireille – nebojácná, zapálená nositelka tajných 
vědomostí a dovedností. To ona dokázala složit z papíru čtverzubce 
a zhasínat svíčky špičkami prstů. To ona Theovi představila záhad-
né telefonní číslo 1-800-GOLF-TIP, na němž neznámý mužský hlas 
pomalu odpočítával čísla od jedné do deseti, a jednou o Vánocích ho 
zasvětila do starobylé hry jménem drejdl – ano, byla to hra o sázky, 
o čokoládové mince ve zlatých fóliích. Mireille jako jediná ze souro-
zenců chodila do hebrejské nedělní školy a jako jediná podstoupila 
bar nebo bat micva a se zavřenýma očima zpívala v maličké synagóze 
na Bagg Street. 

Theova vlastní iniciace do dospělosti spočívala v dárku v podobě her-
ní konzole Super Nintendo a dortu s třinácti narozeninovými svíčkami. 
Ale otec pro něj měl připravený ještě jeden rituál. Konečně, po neko-
nečném přemlouvání dal svému nejmladšímu potomkovi svolení: ano, 
na samém prahu dospívání si Theo mohl sám vsadit.

Theo byl v sedmém nebi. Dlouho si šetřil celé kapesné a k úsporám 
přidal všechny peníze, které dostal jako dárek k narozeninám, a navíc 
drobné mince, které vyštrachal ze svého rozbitého prasátka. Dohroma-
dy to dělalo skoro šedesát dolarů. Theo si je uložil do igelitové nákupní 
tašky a pevně ji svíral v rukou, když vyrazili do Dodecahedron Grillu. 
Bylo to druhý den po narozeninové oslavě a Theovi ještě v duchu před 
očima blikaly pestrobarevné výjevy z Mario Kartu. Syn a otec spořádali 
každý svůj talíř souvlaki a zmrzlinový pohár s karamelem, než se k je-
jich stolu nenápadně přitočil bookmaker s mezerou mezi zuby. Theo se 
oběma mužům vyhýbal očima, když probírali handicapy a sázkové kurzy. 
Pokud Theo věděl, otec nikdy moc sport nesledoval a zásadně nikomu 
nefandil. Někdy si vsadil na místní tým, ale nedělal si z toho pravidlo. 
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„Nikdy ale nesázím na Boston,“ vysvětloval synovi. „Boston jsou samí 
šílenci. A šílence já rozhodně podporovat nebudu.“ 

A teď Theo senior rozložil na stole pět dvoudolarových bankovek 
a jednu po druhé je podal Nikolaosovi. „Na Flyers proti Flames,“ řekl. 
Oba se podívali na Thea. 

Theo nervózně polkl. Vylovil ze dna igelitové tašky hrst bankovek 
a minci a navršil je před Nikolaose. „Osmapadesát dolarů a pětapade-
sát centů.“ Snažil se mluvit odměřeně a nenuceně zároveň, jako když 
se baví dospělí.

„A na koho?“ zeptal se bookmaker.
Theo celý týden předtím každý den pečlivě studoval sportovní rubri-

ku novin. „Na Expos proti Astros,“ odpověděl.
„Na Expos.“
„Jo.“
„Určitě?“
„Jo.“
„Dám ti kurz tři ku dvěma,“ řekl Nikolaos. 
Theo senior varovně zamlaskal.
„Tak dobře, dvě ku jedné,“ ustoupil Nikolaos a zavrtěl se ve svém 

dlouhém kabátě. „Tak co, platí?“
Theo se podíval na otce, který se tvářil jako ztělesnění záměrné ne-

zaujatosti. 
„Jo,“ odpověděl Theo.
Otec přikývnutím dohodu potvrdil. Potom Nikolaos vytáhl z kapsy 

zápisník a pero se špičatým hrotem a pečlivě narýsoval na čistou strán-
ku dva nové řádky, jeden na seniorovu hokejovou sázku a jeden na juni-
orovu sázku na baseballový zápas. „Ať vám ten dezert chutná,“ popřál 
jim, vstal, protáhl se, vysoukal se z boxu a zmizel.

„Tak na Expos proti Astros?“ obrátil se Theo senior k synovi, když 
Nikolaos odešel.

„Jo.“
„Šedesát dolarů. To je vysoká sázka.“ 
Theo neklidně polkl. Žaludek se mu sevřel a najednou si připadal 

beznadějně ztracený, odsouzený k nevyhnutelné zkáze. 
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„Tak jo,“ usmál se otec a poplácal syna po ruce. „Jak se cítíš?“
„Jsem v pohodě,“ zalhal Theo. 
„To je dobře. ,V pohodě‘ stačí. Není dobré cítit se moc šťastně, ani 

moc mizerně. Důležité je být v klidu.“ 
Theo se zhluboka nadechl. „Já jsem v klidu,“ zalhal znovu. 
„Já taky, chlapče.“ Otec se stejně jako syn zhluboka nadechl. „Jako 

roztočená káča.“ 

Tu sázku Theo samozřejmě prohrál. Sledoval zápas doma v televizi 
a bezmocně přihlížel, jak Astros nemilosrdně likvidují soupeře jedním 
homerunem za druhým a jak se jeho osmapadesát dolarů a pětapade-
sát centů nenávratně rozplývá ve vzduchu. 

Flyers taky prohráli. Potiris starší, nenápadně otálející ve dveřích syno-
va pokoje, si zachmuřeně povzdechl. „Někdy, Theo, je život prostě děsný.“ 

Později za Theem přišla matka s porcí medového dortu. Láskyplně 
ho pohladila po vlasech a její oči vypadaly, jako kdyby pamatovaly celé 
věky. „Pokaždé si nemůžeš vybrat ten správný tým,“ řekla mu, „pro-
tože to bys podváděl.“

Theo se vrátil zpátky do fronty. Pokladní s rtěnkou ve stejném od-
stínu, jaký používala jeho matka, zrovna telefonovala a zapisovala si 
sázku. Její modrá propiska škrábala po papíře – nula, nula, nula, nula, 
značka dolaru. Tohle byla hodně vysoká sázka. Theo si prohlížel for-
mulář obrácený k němu vzhůru nohama a pokoušel se rozluštit jmé-
no, na které volající sázel své jmění. Ale po chvilce pokladní zavěsila, 
odšoupla papír stranou a zvesela se ho zeptala: „Co pro vás můžu udě-
lat?“ Theův telefon si vybral právě tu vteřinu k tomu, aby se rozvibro-
val a s bzučením spadl z pultu na podlahu. Theo se shýbl a zvedl ho.

ořechovou kalamitu, odepsala mu mezitím Mireille.

Theo nechápavě zíral na displej telefonu. 




