Honduras Heist

Matúš Kožuško

Dej tejto knihy sa odohráva v roku 2016 a popisuje legendárnu lúpež dvoch dnešných zbohatlíkov
z kaktusej ríše a to Cyrila a Mroža ( 2021 RIP).
Kapitola 1. Nápad
Spikewood 2016 Marec. Cyril sa na Facebooku zoznámil s istým mrožom. Obidvaja sú dosť bohatý
alee.... Chcú ešte viac. Ale v roku 2016 sa tržbám na trhu moc nedarilo. Museli prísť na iné riešenie.
Cyril pozval Mroža do jeho bytu. Keď Mrož prišiel. Napadla ich lúpež. Mrož išiel vygúgliť na googly
najbohatšie štáty sveta. Mal ale takú veľkú plutvu že omylom niečo na klávesnici postláčal a spustil
FUNKCIU JENDÝM PRSTOM. Mrož začal panikáriť. Vybehlo mu tam upozornenie: Nejaký Papadopul
vám hekuje počítač. Shit shit shit hovoril si mrož a klikal na rôzne veci na klávesnici. Cyril tam prišiel
a stlačil Enter. Začalo sa niečo načítavať. Honduras. A máme to ide sa do Hondurasu zahlásil mrož.
Cyril len príkivol a išiel kúpiť e-letenky. Oooooo..... Mrož bol veľmi prekvapený že letenky sa dajú
kupovať aj cez internet. Takže honduras hovoríš okeeej máme to tu. Odlietame pozajtra. Popozajtra
by sme mali pristáť v Tagucigalpe.
Kapitola 2. Letíme
Mrož si v lietadle uvedomil že nemajú vôbec ale že vôbec premyslený plán. Už mali za takú pol
hodinu pristávať keď vtom.... Všetci sa poriadne držte turbolencie sú moc vysoké.... Pripútajte sa....
Cyril si všimol že ich výška začala rapidne klesať. V lietadle vypadli svetlá.... Všetci začali panikáriť.
Mrož sa práve vtedy dusil z tabletkou na tlak. Niekto zakričal že kabínu rozorval tlak z preťaženia...
Mal pravdu keď sa Cyril pozrel z okna kabína tam bohužiaľ nebola. Rútili sa do mora. Nevidel nič iné
len vodu. Dopadli.... Cyril sa zobudil a videl mroža a nejakého mexikánca ako plávajú na kusoch
železa. Cyril ich lietadlo ale nikde nevidel. Po pár hodinách ich to spolu s mexikáncom viplavilo niekde
na nejakom ostrovčeku. Ostrovček bol asi taký veľký ako záhrada paní Jakubcovej takže nič moc.
Kapitola 3. Ostrov
Na ostrovčeku s veľkosťou pozemku pani Jakubcovej nebolo nič iné len kopa krabov. Mrož sa už
konečne prestal dusiť z tabletkou. Mexikánec sa prebral. Cyril a Mrož si začínali stavať nejakú loď aby
vedeli odísť z ostrova. Mexikánec sa zatiaľ bránil útokom krabov. Mrož začal viazať dosky a až
o hodnú chvíľu si uvedomil že si k doskám priviazal ruky. Kanibaly, kanibaly začal kričať Mexikánec.
Naháňala ho banda domorodcov. Priviazaný Mrož a Cyril za kormidlom mohly vyraziť na pevninu.
Mrožovy z tabletky začalo jemne prepínať. Začal hovoriť niečo o zlomení dňa. Cyril si toho nevšímal
a kormidloval pretože vlny boli dosť veľké. Nakoniec sa rozpľasly o nejakú skalu. Mrož zacítil vzduch
čerstvého Hondurasu.
Na mape je znázornené miesto ich prvého dotyku s Hondurasom.

Kapitola 4. Kresťanský zájazd – Gorazd
Od pláže prešli asi takých 7 kilometrov a Mrož už začínal mať silné prejavy jeho astmy. Vtom zbadali
cestu. A ne takú pre kone ale pre autá. Mrož sa rozvalil na cestu. Spoza zákruty zrazu vyšiel autobus.
Cyril sa snažil Mroža odpratať z cesty ale Mrož nereagoval na žiadne jeho príkazy. Predsa len taký
Mrož sa nedá ľahko odtlačiť. Autobus naberal na rýchlosti lebo nevidel Mroža. Cyril sa ho akokoľvek
snažil odtlačiť ale márne. Cyril nakoniec odišiel rýchlo z cesty aby sám nebol zrazený. Autobus narazil
do Mroža, vyletel do výšky a nabúral do stromu. Mrož sa zrazu prebral. Mrož si vpohode? Spýtal sa
Cyril. Mrož sa postavil a povedal Amen. Z autobusu ako jediný živý vystúpil kňaz – Gorazd. Chcete
zviesť pútnici? Opýtal sa ich hlasom ako keby sa pred chvíľou nič nestalo. Gorazd zrazu prevrátil
nohou autobus a teleportoval sa za volant. Čo som to práve videl povedal Cyril a Mrož len nasadol do
autobusu. Cyril nasadol tiež. Nebola to moc komfortná jazda medzi kopou mŕtvych tiel ale čo už.
Gorazd ich tam poučoval o tom čo sa výzanmné stalo v roku 1854. Z ničoho nič sa pri takom jazere
Gorazd vyparil a autobus začal bočiť do jazera. Autobus len tak čľupol do jazera.
Kapitola 5. Yellow Submarine
V jazere nevideli nič až na pár kaprou a žltú ponorku. Počkaj čo? Žltú ponorku. Z ponorky hrala
podivná hudba. Cyril a Mrož sa vkradli do ponorky. Spoza dverí sa pozerali na hudobnú skupinu
beatles ako hrajú svoje najväčšie hyty. Kde to sme? Spýtal sa potichy Cyril. Ja fakt neviem povedal
Mrož. Potrebujeme sa nejako dostať na hladinu. Cyril povedal mám plán. Prekĺznem do riadiacej časti
a ty s týmto mydlom trafíš tamtu páku a zavrieš za mnou dvere. Okej povedal Mrož a do plútvy si
zobral mydlo. Omylom ale že fááákt omylom sa mrožovy vyšmiklo z rúk a trafil ten vypínač tak trafil
gitaru jedného z beatlasákov. A do riti povedal sa Mrož a začali fest behy. Cyril zatiaľ začal vyplávavať
s ponorkou na hladinu. Keď višli z jazera išli ďalej stopovať autá.
Kapitola 6. Duchovný Gorazd inkoming
Konečne stopli nejaké auto. V aute sedel nejaký podivný mních. Keď mu povedali že chcú ísť do
najbližšieho mesta tak začal smerovať do hôr. Prišiel do nejakého kláštora. Tam zmizol a auto začalo
padať z kopca. Mrož začal panicky kričať a Cyril sa snažil zatiahnuť ručnú brzdu kým ešte nepadali zo
skál. Začali padať zo skál a mysleli si že je koniec. Vtom ich auto dopadlo na niečo čo riadne puklo.

Mrož vystúpil a išiel sa pozrieť čo to bolo. Bol to Gorazd z autobusu. Ktorý skapal a stal sa z neho
duchovný Gorazd. Duchovný Gorazd vstal a začal hovoriť niečo o spojení Venuše a sliepky. Potom
schytil mroža a utekal. Cyril sa rozbehol za ním. Gorazd nahodil fest speed. Cyril nestihal. Prečo to
robíš spýtal sa nečakane Cyril. Gorazd povedal: keď nevieš ako tak musíš vedieť prečo. Cyrilovi sa
z toho zastavil mozog a tým párom Duchovný Gorazd aj s Mrožom utiekol.
Kapitola 7. Hľadanie Mroža
Cyril prišiel do mesta kde bola kopa gengstrov a drogových dealerov. A vieš ako to bolo poznať. No
predsa tak že mali drahé autá a z klasického Honduraského platu si moc nezarobíš. Jeden týpek tam
skladal skladbu o Cibuľnačke takže sa Cyril držal radšej ďalej. Príšiel do obchodu a spýtal sa predavača
či nepozná nejakého Gorazda. Ževraj žije na hore nad mestom. Cyril podstúpil výstup. Prišiel ku
kláštoru kde práve klampiar varil krtka. Klampiar mu začal hrkať kľúčami pri uchu. Cyril chcel
rozmýšľať ale nedalo sa. Tak klampiara ukusol a bol pokoj. Vošiel do kláštora. Videl mroža ako tam
len tak pozerá do steny. Opatrne zhypnotyzovaného mroža zobral a išiel het. Išli sa prespať do
nejakého penziónu v meste.
Kapitola 8. Paródia na kapitolu 8
Cyril sa zobudil na dýchanie. Otvoril oči a hneď pred sebou mal Mrožovu tvár. Cyril sa dostal. To bude
zas pratania pomyslel si. Dobré ráno hnedouško. Mám skvelé správy. Že si konečne dostal rozum?
Niečo lepšie, odvetil Mrož. Kúpil si lístky na autobus do hlavného mesta? Mrož teraz nerozumel ale že
ani nič lebo vonku prešiel kamión so sliepkami. Nie objednal som nám z dark webu kamión plný
klaunov. Supeeeer. A snáď ti k tomu dali aj Toni Starkú? Spýtal sa Cyril. Áno spolu aj s model tančíku
Leclerc 21A1..... Cyril a Mrož sa pobrali pešo do hlavného mesta. Čakal ich predsa len pekný kus
cesty.
Kapitola 9. Tunel do Srbska
Prišli ku horám. V horách bol vlakový tunel. Cyril sa s Mrožom stavil že kto bude na druhej strane
kopca skôr tak bude mať tu česť vyčistiť si chrup. Mrož to nemohol odmietnuť. Zbadal tunel a išiel cez
neho. Cyril sa zatiaľ šplhal po kopci. Mrož zrazu vyšiel dakde totálne v rici. V dajakom meste kde
všetci platili Dinármi. Šit pomyslel si Mrož, veď ja som v Belehrade. Cyril už čakal na Mroža na druhej
strane kopca. Mroža v Belehrade vystrašil Jao Bajden. Tak utekal späť. Vyšiel zrazu z tunela a videl
tam Cyrila ako na neho už čaká. Mrož ževraj svrbel jazyk a preto nemohol rozprávať. Ale v skutočnosti
to bolo podnebím.
Kapitola 10. Finálna cesta do Tagucigalpy
Mrož už zomieral od vyskoých teplôt. A tak Cyril zrobil veľmi razantný krok. Ukradol auto. Ale nielen
také ledajaké. Ukradol Alfa romeo nejakým mafiánom. Počkaj čo? Mafiánom? Šit. Začala sa
prestrelka. Mrož po Mafianoch strieľal plastové obaly od kinder vajíčka, ktoré sa nepýtahte prečo
ocitli v aute mafiánov. Do Tagucigalpy ostávalo 10 kilometrov. Za Mafiánmi sa začala hnať polícia na
rikšách. Cyril tam zaradil šestku. Začali zdrhať mafiánom. Zrazu Cyrilovi a Mrožovi pristála na čelné
sklo krysa. Tá movnó povedala krysa. Cyril zapol stierače a krysu dal do faka. Mroža veľmi bavilo
zapínať a vipínať ventiláciu. Zrazu im prestrelili pneumatiku.
https://www.youtube.com/watch?v=iuJDhFRDx9M.

Kapitola 11. Zrážka
Bez pneumatiky sa veľmi dobre jazdí povedal Cyril a nabúral do kamiónu. Keď sa Cyril prebral tak
počul Mroža ako si spieva o Portugalských plameniakoch. V kamióne boli ich klauni a Toni Starká.
Cyril z kamiónu vyhodil vodiča a išli ďalej do Tagucigalpy. Pri vstupe do mesta Mrož pripravoval
citronádu. Moc sa mu ale nepozdávala a tak ju vylial von z okna. Cyril preladil na Rádio Pichliač
ktorého pokrytie sa záhadne ocitlo aj v Hondurase. Práve tam hrali It is Friday then ale vo Witselštine.
Its queve que Its queueue que. Cyril zrazu zbadal že asi narazia do kamiónu pred nimi. Tak sa aj stalo.
Mrož sa prebral ako prvý a išiel skontrolovať pojazdnosť auta. Vôbec si neuvedomil že okolo ich auta
stoja po zuby ozbrojený mafiáni. Mrož otvoril dvere v návese kamiónu. Vtom sa po ňom spustila
paľba. Mrož sa skryl za ich auto. Z kamiónu vystúpili zatiaľ podvýživený kaluni z dark webu. Kluani
mafiánov dobyli a zatancovali si tichý tanec.
Kapitola 12. Príprava na lúpež
Klauni, mrož, Cyril a Tony Starká už dorazili do Tagucigalpy. Stáli pred budovou štátnej banky
a rozmýšlali o tom že ako sa dostanú dovnútra. Klauni popri hľadaní potravy našli rozsiahle
kanalizačné systémy pod budovou banky. Takže tu je plán: Tony Starká odláka stráže hlavého vchodu,
Cyril a Mrož preniknú hlavným vhcodom, spustí sa poplach a všetci pôjdu za nimi. Kaluni preniknú ku
trezoru, časť klaunov trezor tvorí a časť pôjde pomôcť Cyrilovi a Mrožovi. Potom nasadnú do kamiónu
a šup preč. Mrož si prichystal pištoľ ale nemal do nej náboje to je ale Mrožovi samozrejme jedno.
Cyril si prychystal jeho najlepšiu zbraň a to loptičku.
Kapitola 13. Lúpež
Chobotnice na chodbe začali akscelerovať. Akcia mohla začať. Klauni vyrazili cez kanalizáciu. Ale stal
sa menší problém. Tony Starká ktorá mala odlákavať strážcov sa stratila. Cyrilovi a Mrožovi sa fakt
nechcelo ísť hľadať starú babku po Tagucigalpe. Mrož začal pred strážami skackať a ani to nepomohlo
pretože mu dali elektrošok. Cyril ale ako skúsené piaso vybehol po streche a cez komín sa spustilo do
pece v ktorej horelo... počkaj čo, HORELO? Šit. Cyril ale s jemne opáleným zadkom pokračoval ďalej.
Mroža samozrejme nechal ležať pred bankou. Kluani už prerazili ku trezoru. Cyril dorazil ku trezoru
tiež. Jedného z klaunov trochu motalo... pošmýkol sa a hlavou buchol do tabuľe na zadávanie kódov
do trezoru. Cyril si myslel že sa vyhlási poplach ale... Správny kód trezor je otvorený. Klauni pobrali
všetko čo tam bolo takže peňazí asi tak do dvoch vreckoch a chrobákov do jedného kamiónu. Keď
vyšli z banky videli ako Tony Starká žaluje na stále omráčeného mroža že vylúpil banku. Stráže Tony
Starkú zobrali preč a Cyril rýchlo prebehol po Mroža. Šup do kamiónu. Ide sa domov.
Kapitola 14. Komplikácie z kamiónom
Z kamiónu sa trochu dymilo. Klauni zo zadu sa sťažovali na dym. No chlopci pešo asi nehcece isť
povedal im Mrož. Mrož mal pravdu. Nechceli ist pešo. Cyrilovy sa začal šmýkať volant. Kamión išiel
poriadne rýchlo a to na Hondurasských cestách čož neznačilo nič iné ako haváriu. Cyril už len pre
efekt zapol stierače. Už išli len po dvoch kolesách. Cyril sa snažil dočiahnuť na brzdu ale pritom spadol
a ešte viac pripučil tehlu ktorá bola na plyne. Mrož začal panikáriť, otvoril okno a snažil sa cez neho
vyliesť von. Samozrejme sa kvôli jeho objemu v okne zasekol. Kamión sa začal triasť. Následovala
prudká zákruta na okraji útesa. Šré povedal Mrož a kamión sa začal tlačiť na zvodidlá. Pod útesom
bolo len more. Mrož sa snažil dostať do kabíny ale bol zaseknutý v okne. Cyril sa snažil vyskočiť späť

na sedadlo. Nedarilo sa. Kamión sa zrazu prekotil cez mantinel. Od kamiónu sa odpojil náves. Niéééé
Klauni zakričal Mrož. Náves sa otrepal o skaly a spadol do mora. Zvyšok kamióna padal tiež do mora
ale zachránil ho náraz na skalky pod útesom.
Kapitola 15. Čo teraz
Cyril a Mrož sa snažili vyliesť po útese keď si ale všimli že hore ich čaká Hondurasská polícia. Už k nim
prichádzali aj lode od mora. Boli v pasci. Zrazu ale videli na obzore malé lietadlo. Úprimne vyzeralo
ako keby sa išlo zrútiť. V lietadle sedel duchovný Gorazd. Keď prelietal nad nimi tak im podal palicu
a začal nad nimi krúžiť. Cyril sa palice chytil a liezol do lietadla. Mrož sa o to pokúsil ale na prvý pokus
dala Mrožovi palica po ksichte. Druhý Mrožov pokus bol už úspešnejší a palice sa chytil. Keď bol už
v strede palice tak sa začala lámať. Cyril bol už úspešne v lietadle. Palica sa zlomila a Mrož sa chytil
zvyšku palice zubami. Palicu musel kúsať aby sa dostal do lietadla. Všetci boli v lietadle a unikli
Hondurasskej polícii.
Kapitola 16. Kam to bude?
Duchovný Gorazd sa ich spýtal že kam chcú ísť. Obidvaja naraz povedali že do Spikewoodu. Dobre
nastavím tu Kaktusia ríša Spikewood. Tak milý cestujúci zapútajte sa, povedal duchovný Gorazd do
vysielačky aj keď Cyril s Mrožom sedeli hneď za ním. Kowalsky analýzu povedal Duchovný Gorazd.
Z malých dvierok pod nohami duchovného Gorazda vyšiel tučniak Kowalsky. Tak Gorazd pred nami je
búrka ale to nejak snaď zvládneme, skôr sa modlime že to není bermundský trojuholník povedal
Kowalsky. Dobre zvýš výkon škrečkov v motore povedal Duchovný Gorazd. Kowalsky cez malé
okienko zakričal škrečkom že dostanú vyplatu. Začali behac jak šalene. Budík na ukazovanie rýchlosti
už pukol lebo nedokázal ukazovať rýchlosť.
Kapitola 17. Ďalšie próblémy
Kowalsky analýzu zakričal po piatich minútach duchovný Gorazd. Mrož začal zvracať pretože ho trapil
žaludek. Kowalsky povedal: systémy su pretiažené to znamená že 64% škrečkov dostalo infarkt.
Aspoň im nemusíme platiť výplatu zasmial sa Duchovný Gorazd. Zasmial sa ako jediný z posádky.
Pane aká to zvlášnosť že búrka má tvar trojuholníka povedal Kowalsky. Nie to nemôže byť pravda
povedal Gorazd a začal ostro manévrovať. Vypadol signál nejde GPS-ka zakričal Gorazd Kowalskému.
A čo ja s tým mám robiť povedal Kowalsky. Zrazu im do čelného skla narazila palma. Duchovný
Gorazd začal stresovať a robil ešte ostrejšie manévre. Zrazu niečo neskutočne silné rachlo. Cyril ani
Mrož nič nepočuli len pískanie v ušiach. Keď im v ušiach odľahlo tak počuli ako Duchovný Gorazd
povedal že im do lietadla trafil blesk. Horelo im ľavé krídlo a chvost.
Kapitola 18. Spikewood
Zničoho nič búrka prestala. Leteli nad morom asi ešte hodinu a zrazu Cyril zbadal Empire Spike
Bilding. Tak chlapci je to tu pristávame na letisku Grand Admirála Fera 4. Patkáňa, povedal Kowalsky.
Ešte trošku tlejúce lietadlo pristalo v Spikewoode. Ďakujeme za odvoz povedal Cyril a ťahal za sebou
dehydratovaného mroža. Duchovný Gorazd a Kowalsky len kývli končatinamy a odleteli niekam preč.
Mrož sa osviežil v kvetináči na letisku. A rozhodli sa že si peniaze uložia do banky a pôjdu si trochu
oddýchnuť. Do banky išiel len Cyril pretože Mrož im išiel vybaliť veci na izbu. Potom sa rozhodli ísť na
Spikewoodsku hlavnú pláž.

Kapitola 19. Pláž
Taaak to bola jazda povedal Mrož. To teda hej povedal Cyril. Počítal si koľko krát sme skoro zomreli?
Spýtal sa Cyril. Bolo to moc rýchle ani som to nestihol spočítať povedal Mrož. Mrož išiel loviť chaluhy
a Cyril si išiel trochu zaplávať. Koľko sme to vôbec zarobili spýtal sa Cyril keď sa Mrož vrátil na pláž.
No konkrétne asi 7 Spikedolarov lebo zvyšné peniaze boli v návese kamionu ktorý je teraz aj
s klaunmi na dne mora. Neva bola to zábava povedal Cyril. To teda bola povedal Mrož a zaboril sa
v piesku.
Kapitola 20. Koniec
Cyril žije do dnes a je najbohatšou entytou v kaktusej ríše s príjmom 200 000 Spikedolarov za týždeň
a to len preto lebo vie ako vydžubávať z bankami a pracuje v kaktusom showbiznise.
Mrož zomrel pretože Robben jeho obľúbený Futbalista nedal gól. Bolo to ale s časti aj problémami zo
srdcom a krvným tlakom. Mrož zomrel začiatkom roku 2021.
Chcel by som poďakovať naj kamarátovi Lukášovy Kalinajovy.
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