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MÝM RODIČŮM A PAULOVI
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Lugh se narodil první. O zimním slunovratu, kdy slunce visí nízko 
na obloze. 
Pak já. O dvě hodiny později.
To vypovídá o všem.
Lugh jde první, vždycky první, a já ho následuju.
A tak je to v pořádku.
Tak je to správně.
Tak to má být.
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Protože všechno je stanoveno. Všechno je určeno.
Životy všech, kteří se kdy narodili.
Životy všech, kteří na narození čekají. 
Všechno bylo dáno ve hvězdách v okamžiku počátku světa. Čas 
narození, čas smrti. Dokonce i to, jaký člověk bude. Dobrý, nebo 
zlý. 
Když víte jak číst hvězdy, můžete číst lidské příběhy. I příběh své-
ho života. Co bylo, co je i co teprve přijde. 
Když byl táta ještě malý kluk, potkal poutníka, muže, který znal 
mnoho věcí. Naučil tátu číst hvězdy. Táta nikdy neřekl, co vidí 
na noční obloze, ale bylo znát, že ho to tíží. 
Protože nezměníte, co je psáno.
I kdyby nám táta řekl, co ví, i kdyby nás varoval, přesto by se to 
stalo. 
Vím, jak se občas díval na Lugha. Jak se díval na mě.
Mrzí mě, že nám neřekl, co ví.
Jsem si jistá, že otec litoval, že toho poutníka vůbec potkal.

KRVAVA CESTA.indd   8 15.07.13   15:27



Kdybyste mě a Lugha viděli vedle sebe, neřekli byste, že jsme jed-
né krve. 
Nenapadlo by vás, že jsme z jednoho lůna.
On má zlaté vlasy. Já černé.
Modré oči. Hnědé oči.
Silný. Vyzáblá.
Krásný. Ošklivá.
On je mým světlem.
Já jeho stínem.
Lugh září jako slunce.
Proto ho tak snadno našli.
Stačilo, aby šli za jeho světlem.
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stŘÍBrNÉ JeZerO
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Je horký den. Tak horký a suchý, že jediné, co cítím, je prach v pu-
se. Doběla rozpálený den, kdy slyšíte hlínu praskat. 

Už šest měsíců nespadla ani kapka. Dokonce i potok, který zá-
sobuje jezero, vysychá. Pro plný kbelík musíte ujít pořádný kus 
cesty. Za chvíli si to místo už ani nezaslouží své jméno.

Stříbrné jezero. 
Táta každý den zkouší některé ze svých kouzel a  zaříkadel. 

A každý den se na obzoru kupí těžké, břichaté dešťové mraky. 
Srdce nám buší rychleji a jsme plní naděje, když se pomalu plou-
ží naším směrem. Ale než se k  nám dostanou, rozpadnou se, 
zřídnou a zmizí. A tak je to vždycky. 

Táta nikdy neřekne ani slovo. Jen se zadívá do toho krutě mod-
rého nebe. Pak sesbírá kamínky, klacíky nebo cokoli, co dneska 
poházel po zemi, a schová si je na zítra. 

Dnes si posune klobouk dozadu. Zaklání hlavu a dlouho pozo-
ruje oblohu. 

„Dneska bych měl zkusit kruh. Jo, kruh bude to nejlepší.“
„S tátou je to stále horší,“ říká Lugh už nějaký čas. „S každým 

dnem jako kdyby se… ztrácel, to asi bude to správné slovo.“
Dřív jsme se mohli spolehnout, že v  jezeře nalovíme ryby 

a do pastí se chytne nějaká zvěř. Navíc jsme si něco vypěstovali 
a chovali jsme pár zvířat. Dařilo se nám celkem slušně. Ale po-
slední rok to nestačí, ať se snažíme a děláme, co se dá. Bez deště to 
nejde. Díváme se, jak zem pomalu umírá. 
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A s tátou je to stejné. To nejlepší v něm den ode dne chřadne. 
On vlastně není v pořádku už dost dlouho. Od matčiny smrti. Ale 
Lugh má pravdu. Táta je na tom stále hůř a hůř, stejně jako země, 
a oči stále víc a víc zvedá k obloze, namísto aby se díval, co je před 
ním.

Myslím, že už nevidí ani nás. Ne doopravdy.
Emmi je tyhle dny jako utržená ze řetězu. Má umatlané vlasy 

a pořád jí teče z nosu. Nebýt Lugha, asi by se ani nemyla. 
Než se Emmi narodila, když máma byla ještě naživu a všechno 

bylo nádherné, byl táta jiný. Máma ho často rozesmála. Honil se 
s námi nebo nás vyhazoval tak vysoko, až jsme ječeli, ať přestane. 
A vyprávěl nám o nebezpečích světa za Stříbrným jezerem. Tehdy 
jsem si myslela, že na světě není nikdo vyšší, silnější a chytřejší 
než táta. 

S Lughem opravujeme střechu chatrče a koutkem oka sleduju 
tátu. Zdi jsou dost pevné, protože jsou z pneumatik poskládaných 
na sebe, ale horký vítr, který se žene přes jezero, se protáhne i tou 
nejmenší skulinkou a zvedá celé díly střechy najednou. Pořád ji 
musíme opravovat.

Takže po větrné noci jsme hned za svítání šli s Lughem něco 
najít na skládku. Kopali jsme na místě, kde jsme to předtím ještě 
nezkoušeli, a opravdu jsme vyhrabali parádní harampádí po Pad-
lých. Pořádný kus jen trochu zrezivělého plechu a hrnec, který měl 
ještě rukojeť.

Lugh pracuje na střeše a já dělám to, co vždycky. To znamená, 
že lezu nahoru a dolů po žebříku a podávám mu, co potřebuje. 

Nero také dělá to, co vždycky. Sedí mi na rameni a strašně hla-
sitě mi kráká do ucha, co si myslí. Nero má vždycky nějaký názor 
a je hrozně chytrý. Myslím, že kdybychom rozuměli řeči vran, vě-
děli bychom, že nám radí, jak střechu nejlíp spravit. 
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Můžete se vsadit, že nad tím přemýšlí. Sleduje nás takhle už pět 
let. Od té doby, co jsem ho našla vypadlého z hnízda a jeho matka 
nikde. Táta neměl moc radost, když jsem domů přinesla malou 
vránu. Říkal, že někteří lidé si myslí, že vrány nosí smrt, ale já jsem 
se nedala. Když jsem si něco vzala do hlavy, nehnul se mnou.

A pak je tu Emmi. Dělá to, co vždycky. Otravuje mě a Lugha. 
Pořád škemrá, když lezu nahoru a dolů. 

„Chci vám pomoct.“
„Tak drž žebřík,“ říkám. 
„Ne! Chci opravdu pomáhat! Vždycky mě jen necháš držet že-

břík!“ 
„Třeba je to všechno, na co se hodíš. To tě nikdy nenapadlo?“
Založí si ruce na kostnatém hrudníčku a mračí se na mě. „Jsi 

ošklivá.“
„To mi říkáš pořád.“
Začnu lézt nahoru s kusem rezivého plechu v ruce, ale dostanu 

se jen na třetí příčku, když popadne žebřík a začne s ním třást. 
Musím se chytit, abych nespadla. Nero zakráká, zatřepe křídly 
a poodletí. Podívám se dolů na Em. 

„Nech toho! Chceš, abych si zlomila vaz?“
Lugh se vykloní přes okraj střechy. „To už stačí, Em. Jdi po-

moct tátovi.“
Hned žebřík pustí. Em vždycky udělá, co jí Lugh řekne. 
„Ale já ti chci pomoct,“ říká s trucovitým výrazem. 
„Nepotřebujeme tvoji pomoc,“ odseknu. „Obejdeme se bez tebe.“
„Jsi ta nejhnusnější sestra na světě! Nenávidím tě, Sabo!“ 
„Božínku! Taky tě nenávidím!“
„To už stačí!“ říká Lugh. „Obě přestaňte!“
Emmi na  mě vyplázne jazyk a  odpochoduje. Vylezu nahoru, 

popolezu po střeše a podám mu plech. 
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„Přísahám, že ji jednoho krásného dne zabiju.“
„Je jí teprve devět, Sabo. Zkus na ni být pro změnu hodná.“ 
Zabručím a dřepnu si vedle. Tady ze střechy vidím všechno. 

Emmi jezdí na rozhrkaném bicyklu, který Lugh našel na skládce. 
Táta je ve svém kouzelném kruhu. 

Není to nic jiného než kruh, který v hlíně vydupal botami. Bez 
jeho svolení se k němu nesmíme přiblížit. Vždycky z něho pečlivě 
vymetá naváté větvičky a písek. Ještě nevysypal klacíky, ze kte-
rých dělá dešťový kruh. Dívám se, jak pokládá smeták. Pak udělá 
tři kroky doprava a tři doleva. Pak znovu. A znovu.

„Viděls, co táta dělá?“ ptám se. 
Lugh ani nezvedne hlavu. Jen začne tlouct do plechu, aby ho 

vyrovnal. 
„Viděl. Dělal to i včera. I předevčírem.“ 
„K čemu to je? Chodit pořád doprava a doleva.“
„Jak to mám vědět?“ Rty má pevně stisknuté. Zase má ten vý-

raz. Ten prázdný pohled, když mu táta něco řekne nebo po něm 
něco chce. Vidím ho u něho stále častěji.

„Lughu!“ Táta se otočí a zastíní si oči. „Potřebuju, abys mi po-
mohl, chlapče!“

„Starej blázen,“ zamumlá Lugh a  vší silou praští kladivem 
do plechu. 

„To neříkej. Táta ví, co dělá. Čte ve hvězdách.“
Lugh se na  mě podívá a  potřese hlavou, jako kdyby nemohl 

uvěřit, co jsem právě řekla.
„Tobě to ještě nedošlo? To všechno je jenom v jeho hlavě. Vý-

mysl. Nic není psáno ve hvězdách. Není žádný veliký plán. Svět jde 
dál. Naše životy na tomhle bohem zapomenutým místě jdou dál 
a dál. A to je všechno. Dokud neumřeme. Řeknu ti, Sabo, už toho 
mám plné zuby.“
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Zírám na něho.
„Lughu!“ křičí táta.
„Mám práci!“
„Dělej!“
Lugh tiše zakleje. Pak odhodí kladivo, prosmýkne se kolem mě 

a doslova seběhne po žebříku. Utíká k tátovi. Vytrhne mu klacíky 
z ruky a hodí je na zem. Rozlétnou se všude kolem. 

„Tak!“ křičí Lugh. „Tady to máš! Tohle pomůže! To přivolá 
ten zatracenej déšť!“ Kope do čistě vymeteného kruhu a zdvíhá 
prach. Prudce opře tátovi prst o prsa. „Probuď se, člověče! Žiješ 
ve snu! Déšť nikdy nepřijde! Tahle díra chcípá a my chcípneme 
s ní, když zůstaneme! Víš co? Už to nebudu dělat! Jdu odsud!“

„Věděl jsem, že to přijde,“ říká táta. „Hvězdy mi řekly, že jsi 
nešťastný, chlapče.“ Vezme Lugha za loket, ale ten ho setřese tak 
prudce, až se táta zapotácí. 

„Jsi blázen, víš to?“ křičí mu Lugh do obličeje. „Hvězdy ti řekly! 
Proč pro jednou neposloucháš, co ti říkám já?“

Utíká. Rychle slézám po  žebříku. Táta se svěšenými rameny 
zírá na zem. 

„Nerozumím tomu. Viděl jsem přicházet déšť… četl jsem to 
ve hvězdách… ale nepřichází. Proč nepřichází?“

„To nic, tati,“ říká Emmi. „Pomůžu ti. Dám je, kam potřebuješ.“ 
Leze po kolenou a sbírá klacíky. Dívá se na něho a na rtech má 
dychtivý úsměv.

„Lugh to tak nemyslel, tati,“ říká. „Určitě ne.“
Projdu jim za zády.
Vím, kam má Lugh namířeno.

Najdu ho na mámině kamenné zahrádce. Sedí na vyschlé zemi 
uprostřed změti tvarů, čtverců, kruhů a  cestiček vytvořených 
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z  různých kamenů. Každý má jinou barvu a  velikost. Máma je 
do  posledního uložila vlastníma rukama. Nikomu nedovolila, 
aby jí s tím jakkoli pomáhal. 

Opatrně položila poslední kámen na místo. Posadila se na pa-
ty, usmála se na mě a poškrábala se na velikém břiše. Dlouhé zlaté 
vlasy měla spletené do copu, který jí visel přes rameno. 

„Tak! Vidíš, Sabo? Krása může být kdekoli. Dokonce i  tady. 
A když není, můžeš si ji udělat sama.“

Následující den se narodila Emmi. O  měsíc dřív. Máma kr-
vácela dva dny a pak umřela. Postavili jsme jí vysokou pohřební 
hranici a poslali jsme její duši zpátky ke hvězdám. A když jsme 
rozprášili její popel do větru, zůstala nám jenom Em.

Ošklivý červený uzlík, kterému sotva tlouklo srdce. Vypadala 
spíš jako čerstvě narozená myš než jako člověk. Neměla vydržet 
víc než jeden dva dny. Ale nějak to zvládla a je pořád tady. I když 
je na svůj věk malá a vyzáblá. 

Dlouho jsem se na ni nemohla ani podívat. Když mi Lugh říká, 
že bych na ni neměla být tak ošklivá, odpovídám, že nebýt jí, byla 
by máma naživu. Na to nemá odpověď, protože ví, že je to pravda. 
Vždycky jen potřese hlavou a  řekne něco ve  smyslu, že bych se 
s tím už měla vyrovnat. 

Už jsem se s Emmi nějak smířila, ale víc po mně opravdu ne-
může chtít. 

Sedám si na ušlapanou hlínu a zády se opírám o Lughova zá-
da. Ráda takhle sedávám. Když mluví, slyším, jak jeho hlas duní 
uvnitř. Takhle to asi bylo, když jsme byli v mámině břiše. Ale teh-
dy ještě nikdo z nás nemluvil. 

Chvíli tiše sedíme. „Měli jsme odejít už dávno,“ říká. „Určitě 
jsou lepší místa než tohle. Táta nás měl odvést.“

„Nechceš doopravdy odejít?“
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„Že nechci? Není proč tady zůstávat. Nemůžu tady jen tak se-
dět a čekat na smrt.“

„Kam bys šel?“
„To je jedno. Kamkoli, pokud to nebude Stříbrné jezero.“
„Ale to nemůžeš. Je to moc nebezpečné.“
„To nám říká jenom táta. Dobře víš, že my dva jsme nikdy ne-

byli dál než den cesty kterýmkoli směrem. Nikdy jsme nepotkali 
nikoho jiného.“

„To není pravda. Co vloni ta bláznivá šamanka na velbloudu? 
A… Potbelly Pete. Vždycky vypráví, kde byl a koho potkal.“

„Já nemluvím o nějakém pokoutním kramáři, který se tu občas 
zastaví. Mimochodem, ještě teď jsem opruzený od těch gatí, co mi 
chtěl posledně prodat.“

„Ty páchly ostošest,“ říkám. „Jako kdyby je naposledy nosil 
skunk. Počkat, ještě jsi zapomněl na Proctera.“ 

Je to náš jediný soused, tři ligy na sever odsud. Žije sám a jme-
nuje se Procter John. Usadil se tam asi tak ve stejnou dobu, kdy 
jsem se narodila já a Lugh. Zastaví se tak jednou za měsíc. Vlastně 
to ani není pořádná návštěva. Ani nesesedne ze svého koně, který 
se jmenuje Hob, jen zastaví u chatrče. Pokaždé řekne to samé.

„Dobrej, Willeme. Jak se vede mladejm? Dobrý?“
„Jsou v pořádku, Proctere,“ říká táta. „A co ty?“
„Ještě nějakou chvíli vydržím.“
Pak trochu nadzdvihne klobouk a odjede. Zase ho vidíme až 

za měsíc. Táta ho nemá rád. Nikdy o tom nemluví, ale to se pozná. 
Člověk by řekl, že bude rád, že si může popovídat s někým kromě 
nás, ale nikdy Proctera nepozve dál na skleničku.

Lugh říká, že je to kvůli chaalu. Víme, že se to tak jmenuje, 
protože jednou jsem se táty zeptala, co to Procter stále žvýká. Tá-
ta tehdy nasadil hrozně přísný výraz a  vypadalo to, že nám nic  
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nepoví. Ale pak odpověděl, že se tomu říká chaal a je to jed pro duši 
i mysl. A  jakmile prý uvidíme někoho, kdo nám nějaký nabídne, 
musíme říct ne. Ale protože jsme nikoho nevídali, byla taková na-
bídka dost nepravděpodobná. 

Lugh teď vrtí hlavou. „Proctera Johna nemůžeš počítat. Nero 
toho namluví víc než on. Sabo, jestli tady zůstanu, přísahám, že se 
nakonec zblázním, nebo tátu zabiju. Musím vypadnout.“

Popolezu a kleknu si před něho. 
„Jdu s tebou.“
„Jasně. A Emmi vezmeme s sebou.“
„Pochybuju, že ji táta s  námi pustí. A  stejně by nechtěla jít. 

Radši bude s ním.“
„Chceš říct, že ty bys byla raději, kdyby zůstala. Měli bychom ji 

vzít s sebou, Sabo. Nemůžeme ji tady nechat.“
„Co kdybys… co kdybys promluvil s  tátou, možná by mu to 

došlo. Pak můžeme všichni odejít někam jinam.“
„Nepůjde. Neopustí mámu.“
„Co to říkáš? Máma je mrtvá.“
„Myslím to tak, že táta s mámou to tady vybudovali společně. 

On ji tady stále vidí. Nemůže tu nechat svoje vzpomínky.“
„Ale my jsme naživu. Ty a já.“
„A Emmi,“ poznamená. „Já vím. Ale vidíš, jak na tom táta je. 

Jako kdybychom neexistovali. Jsme pro něho vzduch.“
Lugh se na chvíli zamyslí. „Láska oslabuje. Mít někoho tolik rád 

ti znemožní rozumně uvažovat. Podívej se na tátu. Kdo by chtěl 
skončit jako on? Nikdy nebudu nikoho milovat. Tak je to lepší.“

Nic neříkám a jen prstem kreslím v prachu kroužky. 
Sevře se mi žaludek. Jako kdyby mi nějaká zlovolná ruka sáhla 

dovnitř a zmáčkla ho. 
„A co já?“ říkám po chvilce.
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„Ty jsi moje sestra,“ opáčí, „to je něco jiného.“
„A co když umřu? Budu ti chybět, ne?“
„Brr. Sotva můžu čekat že umřeš a dáš mi pokoj. Stále za mnou 

lezeš a doháníš mě k šílenství. Už od narození.“
„To není moje vina, že jsi to nejvyšší v okolí. Jsi dobrý slunečník.“
„Hele!“ strčí mě do zad. 
Strčím ho nohou. „Ty hele!“ Zvednu se na lokty. „Tak co?“ 
„Co?“
„Chyběla bych ti?“
„Neblbni.“
Klekám si před něho. Dívá se na mě. Lugh má oči modré jako 

letní nebe. Modré jako nejčistší voda. Máma říkávala, že má oči 
tak modré, že by se po nich chtěla plavit. 

„Mně bys chyběl. Kdybys umřel, chyběl bys mi tak, že bych se 
chtěla zabít.“

„Neplácej hlouposti, Sabo.“
„Slib mi to.“
„Co ti mám slíbit?“
„Že neumřeš.“
„Každý musí jednou umřít.“
Natáhnu ruku a dotknu se jeho měsíčního tetování. Má ho na-

hoře na pravé tváři, stejně jako já, a ukazuje, jak vypadal měsíc tu 
noc, kdy se narodil. Tehdy o zimním slunovratu byl úplněk. To je 
vzácnost. Ale dvojčata narozená pod úplňkem na přelomu roku, 
to je ještě větší vzácnost. Táta udělal ta tetování sám, aby bylo 
vidět, že jsme výjimeční. 

Oslavili jsme osmnácté narozeniny. To bylo tak před čtyřmi 
měsíci. 

„Až umřeme,“ ptám se, „myslíš, že se z nás stanou hvězdy a bu-
deme vedle sebe?“
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„Neměla bys myslet na takové hlouposti. Už jsem ti řekl, že to 
jsou jen tátovy bludy.“ 

„Tak když toho tolik víš, řekni mi, co se stane, až umřeš.“
„Nevím.“ Povzdechne si, plácne sebou na zem a mžourá do ne-

be. „Prostě se zastavíš. Srdce ti přestane bít, nedýcháš a pak zkrát-
ka… umřeš.“

„A je to.“
„Jo.“
„To je pěkná pitomost. Celý život něco děláme… spíme, jíme, 

spravujeme střechy a pak to všecko prostě skončí. To snad za to 
ani nestojí.“

„Ale tak to chodí,“ opáčí.
„Hele, Lughu, a odešel bys beze mě?“
„To víš, že ne. A i kdyby, stejně bys šla za mnou.“ 
„Půjdu za tebou… kamkoli!“ Vytřeštím oči a udělám příšerný 

obličej, protože tohle ho vždycky děsí. „Na dno jezera, na kraj ze-
mě, na měsíc, ke hvězdám…!“

„Sklapni.“ Vyskočí na nohy. „Ale nechoď se mnou házet žabky,“ 
řekne a rozeběhne se.

„Hej! Počkej!“

Běžíme pořádný kus po  suchém dnu jezera, dokud nenajdeme 
dost velkou hladinu, kde se dají házet žabky. Míjíme člun, který 
nám táta pomohl udělat, když jsme byli ještě malí. Teď leží na su-
chu v místech, kdy bývala linie pobřeží. 

Jdeme, dokud nejsme z dohledu chatrče, táty i Emmi. Polední 
slunce připaluje. Přetáhnu si kápi přes hlavu, abych se nespálila. 
Mrzí mě, že nejsem po mámě jako Lugh. Ale prostě jsem po táto-
vi. Je to zvláštní, ale i když máme černé vlasy, vždycky se spálíme, 
když se nezakryjeme. 
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Lugh nikdy kápi nenosí. Říká, že si v ní připadá jako v pasti a slun-
ce mu stejně nevadí. Ne jako mně. Když mu říkám, že si koleduje 
o to, aby ho jednou zabil úžeh, odpoví, že až se to stane, aspoň můžu 
říct: „No vidíš, já ti to říkala.“ 

Hned se mi podaří najít pěkný kámen, prsty přejíždím po jeho 
oblých hranách a potěžkávám ho. Je hezky plochý.

„Mám parádní kámen.“
Lugh honem taky nějaký hledá. Já se zatím procházím po ru-

kách. To je snad jediná věc, kterou nedokáže. Dělá, že je mu to fuk, 
ale dobře vím, že není. 

„Nohama vzhůru vypadáš srandovně,“ říkám.
Lughovy zlaté vlasy se na  slunci lesknou. Má je spletené do 

dlouhého copu, který mu sahá skoro do pasu. Já je nosím stejně, 
ale moje vlasy jsou černé jako Nerovo peří. 

Jeho náhrdelník se zaleskne. Na skládce jsem našla malý krou-
žek lesklého, zeleného skla a našila jsem ho na kousek kůže. Dala 
jsem mu ho k  našim osmnáctým narozeninám. Od  té doby ho 
nesundal. 

Co dal on mně? Nic. Jako vždycky.
„Už jsem taky jeden našel.“
Přiběhnu k němu. „Není tak pěkný jako ten můj.“
„Dneska jich udělám osm,“ říká. „Cítím to v kostech.“ 
„Leda ve snu. Já sedm.“
Švihnu rukou a posílám kámen na hladinu. Skáče jednou, dva-

krát, třikrát. Čtyřikrát, pětkrát, šestkrát…“
„Sedm! Sedm! Viděls to?“
Nemůžu tomu prostě uvěřit. Nikdy předtím jsem neudělala víc 

než pět. 
„Promiň, nekoukal jsem. Budeš muset házet ještě jednou.“
„No tohle! Můj nejlepší hod a ty… ty zrádče! Viděls to! Závidíš.“ 
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Založím si ruce na prsou. „A teď ty. Jsem zvědavá na tvých osm. 
To nezvládneš.“

Hodí sedm. Potom já svých obvyklých pět. Napřahuje se k dal-
šímu hodu, když se najednou odněkud přižene Nero a může se 
ukrákat. 

„Zatracenej pták, upustil jsem kámen,“ říká Lugh a kleká si, aby 
ho našel. 

„Zmiz!“ Odháním Nera a mávám rukama. „Kšá, zlobivče! Na-
jdi si někoho ji…“

Na obzoru se objeví oblak prachu. Obrovská, oranžová prašná 
hora. Je tak vysoká, že dosahuje skoro až ke slunci. Žene se hrozně 
rychle. A rovnou na nás.

„Hmm… Lughu,“ hlesnu. 
Asi se mu něco nelíbí na mém hlase, protože prudce zvedne 

hlavu. Pustí kámen, který zrovna sebral, a pomalu se zvedne.
„Zatraceně.“
Jen stojíme. Stojíme a zíráme. Máme tady všechny druhy po-

časí. Horké větry, bouřky plné blesků, tornáda, a  jednou nebo 
dvakrát dokonce sněžilo uprostřed léta. Takže písečných bouří 
jsem viděla spoustu. Ale takovouhle nikdy. 

„To je pořádnej mrak.“
„Měli bysme vypadnout,“ řekne Lugh. 
Pomalu couváme a stále se díváme na ten mrak. „Utíkej, Sabo!“ 

zařve Lugh najednou.
Popadne mě za  ruku a  trhne se mnou. Musím hodně rychle 

utíkat, abych mu stačila. Běžíme domů – rychle jako lovící vlčáci.
Když se ohlédnu, je to šok. Mrak prachu je už v polovině jezera. 

Takhle rychlý mrak jsem v životě neviděla. Máme sotva dvě mi-
nuty, než nás dožene. 

„Neutečeme mu!“ křičím na Lugha. „Je moc rychlý.“
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Jsme už na dohled od chatrče. Máváme a křičíme. 
Emmi se stále projíždí na bicyklu. 
„Tati! Tati! Emmi! Písečná bouře!“
Ve dveřích se objeví táta a zastíní si oči dlaní. Pak běží k Emmi, 

popadne ji a uhání k podzemnímu krytu. 
Kryt není ani padesát kroků od chatrče. Otevře dřevěný po-

klop a strčí Emmi dovnitř. Zuřivě na nás mává.
Ohlédnu se a zkoprním. S řevem se na nás valí hora oranžové-

ho prachu a cestou hltá zem jako hladová bestie. 
„Přidej, Sabo!“ křičí Lugh. Roztrhne si košili a omotá si ji kolem 

obličeje. 
„Nero!“ Zastavím se, abych se ohlédla. „Kde je Nero?“
„Nemáme čas!“ Lugh mě popadne za zápěstí. 
Táta něco křičí, ale neslyším ho. Leze do krytu a přivírá po-

klop. 
Vytrhnu se Lughovi. „Nemůžu ho tady nechat! Nero! Nero!“
„Pozdě!“ křičí Lugh. „Postará se o sebe sám. Dělej!“
S  děsivým zapraštěním a  sykotem sjede do  země rozeklaný 

blesk.
Jednadvacet, jednadvacet, jed…
Temně zahřmí.
„Necelá liga,“ říká Lugh. 
Najednou je všude černo. Mrak nás dostal. Nevidím vůbec nic. 
„Lughu!“
„Vydrž! Nepouštěj se!“
Pak mi po celém těle přeběhne mravenčení. Prudce se nadech-

nu. Lugh to musel taky cítit, protože mě pustil, jako kdyby se opařil. 
„Přijde blesk!“ křičí. „Dolů!“
Přikrčíme se kousek od sebe. Krčíme se tak nízko, jak to jen 

jde. Srdce mám až v krku. 
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„Tak ještě jednou, Sabo. Co uděláš, když tě venku zastihne 
bouřka?“

„Skrčím se, hlavu dolů, chodidla k sobě, dlaně na kolena. Ruka-
ma ani kolenama se nesmím dotknout země. Je to tak dobře, tati?“

„A nikdy si nelehej, Sabo. Na to nezapomínej. Nesmíš si leh-
nout.“

V duchu jasně slyším otcův hlas. Jako malého ho zasáhl blesk. 
Málem ho to zabilo, protože nevěděl, co má dělat, proto chce mít 
naprostou jistotu, že my…

Prásk! Temnotu rozetne jasný záblesk a zadunění. Srazí mě to 
na  zem a  pořádně se praštím do  hlavy. Snažím se zvednout, ale 
upadnu. Hlava se mi točí kolem dokola. Sténám.

„Sabo!“ křičí Lugh. „Jsi v pořádku?“
Další záblesk a zadunění. Mám pocit, že se vzdaluje, ale nejsem 

si jistá. V hlavě mám děsný chaos. Zvoní mi v uších.
„Sabo, kde jsi?“ volá Lugh. 
„Tady!“ odpovídám slabým, roztřeseným hlasem. „Tady jsem!“
Najednou Lugh klečí vedle mě a pomáhá mi sednout. 
„Není ti nic?“ Bere mě v podpaží a s jeho pomocí vstávám. No-

hy mám jako z rosolu. „Zasáhlo tě to?“
„Já… hmm… praštilo to se mnou o zem, to je všechno.“
Jak tam tak stojíme, temnota se valí pryč.
A svět se zbarví doruda. 
Je jasně rudý jako oheň v krbu. Všechno má tuhle barvu. Zem, 

obloha, chatrč, Lugh. Všechno je rudé. Jemný rudý prach poletuje 
vzduchem a usazuje se úplně na všem. V životě jsem nic takového 
neviděla. 

Já a Lugh na sebe jen zíráme.
„Tohle vypadá jako konec světa,“ říkám. Mám přidušený hlas, 

jako kdybych mluvila přes deku. 
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A pak z té prašné rudé mlhy vyjedou muži na koních.

Je jich pět. Jedou na houževnatých, hrubosrstých mustanzích. 
Obvykle kolem Stříbrného jezera nikdo neprojíždí. O to větší 

je to překvapení, když se v patách nejhorší prašné bouře za po-
slední roky objeví cizinci. Jezdci zastaví poblíž chatrče. Nesesed-
nou. Jdeme k nim.

„Nech mě mluvit,“ říká Lugh.
Čtyři z  jezdců na  sobě mají dlouhé černé pláště, kabátce ze 

silné kůže zapnuté nahoře na přezky a kápě stažené přes hlavu. 
Od hlavy k patě jsou pokryti rudým prachem. Když přijdeme blíž, 
vidím, že pátý muž je náš soused Procter John. Jede na svém koni 
Hobovi. 

„Trochu divnej den na projížďku, ne, Proctere Johne?“ zavolá 
Lugh, když jsme na doslech. 

Všichni mlčí. Kápě kryjí tváře jezdců, takže nevidíme jejich 
výraz. 

Teď už jsme úplně u nich. 
„Proctere,“ kývne na něho Lugh, „kdo jsou tvoji přátelé?“
Procter stále nic neříká a upírá oči na ruce, ve kterých svírá 

uzdu. 
„Hele,“ šeptám Lughovi. Procterovi zpod klobouku vytéká 

krev a tenkým pramínkem mu teče přes obličej. 
„Co se děje, Proctere?“ ptá se Lugh. Podle jeho tónu cítím, že 

si myslí, že něco není v pořádku. I  já si to myslím. Srdce se mi 
rozbuší.

„To je on?“ zeptá se jeden z jezdců Proctera Johna. „Tenhle Zla-
tý chlapec? Je to ten, který se narodil o zimním slunovratu?“

Procter John ani nevzhlédne a jen přikývne. „To je von,“ řekne 
tiše. 
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„Kolik je ti let, chlapče?“ zeptá se jezdec Lugha.
„Osmnáct,“ odpoví Lugh. „A co je ti do toho?“
„A určitě ses narodil o zimním slunovratu?“
„Jo. Hele, o co tady jde?“
„Říkal jsem vám, že je to on,“ říká Procter John. „Musím to 

vědět. Hlídal jsem ho celou tu dobu, jak jste mi řekli. Už můžu jít?“
Muž přikývne.
„Promiň, Lughu,“ řekne Procter John, ale ani se na nás nepodí-

vá. „Nedali mi na vybranou.“ Mlaskne na Hoba a chce odjet. Muž 
vytáhne zpod pláště kulostříl. Vím, že to musí být rychlý pohyb, 
ale všechno vypadá zpomaleně. Stiskne spoušť a střelí Proctera. 
Vyděšený Hob se vzepne na zadní. Procter sklouzne a bezvládně 
dopadne na zem. Už se nepohne. 

Zamrazí mě. Jsme v průšvihu. Popadnu Lugha za loket. Čtyři 
muži míří k nám. 

„Rychle přiveď tátu,“ říká Lugh. „Já je odlákám od domu.“
„Ne. Je to moc nebezpečné.“
„Hni sebou, zatraceně.“
Otáčí se a  utíká k  jezeru. Muži pobídnou koně a  vyrážejí 

za ním. Ze všech sil pádím ke krytu.
„Tati, tati, pojď rychle!“
Ohlédnu se. Lugh je v polovině cesty k jezeru. Čtyři jezdci ho 

svírají mezi sebe. Lugh běží, ale je v pasti. Kruh se zmenšuje. Jeden 
z jezdců sundává ze sedla lano. 

Dupu na poklop krytu. 
„Tati! Otevři! Otevři!“
Poklop zaskřípe a nadzvedne se. Táta vystrčí hlavu. 
„Jsou tu? Přišli?“
Viděl jsi, že se to stane. Četl jsi to ve hvězdách.
„Čtyři muži! Rychle, musíme je zastavit!“
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„Zůstaň tady, Emmi!“ Táta se vysouká z krytu. „Nedají se za-
stavit, Sabo. Začalo to.“

Má prázdný pohled. Mrtvý.
„Ne. Tohle neříkej.“
Lugh je lapený mezi kroužícími jezdci. Běží k mezeře mezi ni-

mi. Uzavřou ji. Zakopne, upadne, znovu se zvedá. V prašné rudé 
mlze to vypadá hrozně neskutečně. 

„Nestůj tu jen tak!“ křičím na tátu. „Pomoz mu!“
Skočím do chatrče. Popadnu svůj luk a hodím si na záda toulec. 

Ještě vezmu tátův kulostříl. Je prázdný. Vztekle ho zahodím. Beru 
jeho luk a toulec. 

Vybíhám ven. 
„Tati! Mají Lugha!“ Popadnu ho za loket a pořádně s ním zatře-

su. „Tohle je doopravdy! Musíš bojovat!“
Jako kdyby najednou ožil. Narovná se, v očích mu přeskočí jis-

kra a zase je to ten táta jako kdysi. Přitáhne mě k sobě a sevře tak, 
že sotva dýchám. 

„Můj čas se skoro naplnil,“ řekne rychle.
„Ne, tati!“
„Poslouchej. Nevím, co přijde potom. Viděl jsem jen záblesky. 

Ale Lugh a Emmi tě budou potřebovat. A další. Mnoho dalších. 
Nepoddávej se strachu. Buď silná. Vím, že jsi. A nikdy se nevzdá-
vej. Nikdy. Ať se stane cokoli.“

Zírám na něho. 
„Nebudu, tati. Nejsem žádná třasořitka.“
„To je moje holka.“
Bere do ruky luk a přehodí si přes záda toulec. 
„Připravená?“
„Připravená.“
Vybíháme.
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Běžíme k Lughovi a jezdcům.
Jeden z jezdců roztáčí laso. 
„Napnout!“ vykřikne hlasitě táta. Oba založíme šíp a natáhne-

me tětivu. 
Jezdec několikrát zatočí smyčkou a hází. 
„Zamířit!“ vykřikne táta. 
Smyčka zachytí Lughovu nohu a strhne ho na zem. 
„Pal!“
Vystřelíme, ale šípy nedoletí.
„Napnout!“ vykřikne táta znovu. 
Ten, co házel laso, a  ještě jeden jezdec, seskočí z  koně. Otočí 

Lugha na záda a  jeden si na něho sedne. Druhý mu podrží ruce 
za hlavou a sváže mu zápěstí. Pak mu sváže nohy. 

„Dost!“ křičí táta. „Pusťte ho!“ 
Stále běžíme. Míříme. Jeden z jezdců se otáčí a vidí nás. Zdvíhá 

kulostříl. Vytřelí.
Táta vykřikne a rozhodí ruce.
„Tati!“
Zapotácí se. Padá.
„Tati!“ Padnu vedle něho. Střela mu prošla srdcem. Popadnu ho 

za ramena a nadzvednu ho. Hlava mu přepadne dopředu.
„Ne!“ zatřesu s ním. „Ne, ne, ne, ne, ne! Nedělej mi to! Nemů-

žeš umřít! Neumírej prosím!“
Znovu s ním zatřesu. Hlava se mu zvrátí dozadu.
„Tati,“ šeptám. Jsem jako přimražená. Nedokážu se pohnout. Je 

mrtvý. Zabili mi tátu.
Popadne mě zuřivý vztek a vidím rudě. Celou mě pohltí. Dusí 

mě. Popadnu luk. Vyskočím na nohy a běžím k těm mužům. V bě-
hu nabíjím. 

„Áááááá!“ ječím. 
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Zamířím a vystřelím. Ale třesou se mi ruce a  šíp letí daleko 
stranou. 

Zasviští střela a ucítím ostrou bolest v pravé ruce. Vykřiknu. 
Luk mi vyletí z ruky.

Běžím dál.
Proletím kolem koní a skočím na muže, který svazuje Lugha. 

Kutálíme se po zemi. Kopu do něho, tluču ho a ječím. Odstrčí mě. 
Vstane. Popadne mě za ruku a srazí na zem. Padnu na záda. Lapám 
po dechu. Nemůžu popadnout dech. Nedokážu se nadechnout.

Teď. Teď.
Mátožně se postavím a otočím se k nim. 
Všichni čtyři jezdci už sesedli. Obklopili Lugha a na mě se ani 

nepodívají. Jako kdybych tam nebyla. Jako kdybych neexistovala. 
Tisknu si krvácející ruku k hrudi. „Pusťte ho.“
Vůbec si mě nevšímají.
Lugh zvedne hlavu. Má vykulené oči a  obličej úplně bílý. Je 

vyděšený. Takhle jsem ho nikdy neviděla. 
Jdu blíž. „Vezměte mě s sebou.“
Jejich vůdce zavrtí hlavou. Zvednou Lugha a přehodí ho přes 

koně. „Prosím… prosím, vezměte mě s sebou. Nebudu dělat potí-
že. Jen mě tu nenechávejte bez něho.“

Uvazují ho ke koni. Jezdec sevře otěže a vyskočí za něho. Odjíž-
dějí ve víru rudého prachu. 

„Lughu!“ Běžím s ním a lapám po dechu. Nemůžu se nadech-
nout. 

Lugh zvedá hlavu a  naše oči se  setkají. Lughovy oči. Modré 
jako letní obloha. Chytám ho za ruce.

„Najdu tě. Přísahám, že tě najdu, ať tě odvezou kamkoli.“
„Ne,“ říká. „Je to moc nebezpečné. Postarej se o sebe a o Emmi. 

Slib mi to.“
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Když míjejí Hoba, chytnou ho za otěže. Berou ho s sebou. 
Pobízejí koně do cvalu. 
Nestačím jim. Lughova ruka mi proklouzne mezi prsty.
„Slib mi to, Sabo.“
Běžím za nimi. 
„Najdu tě!“
Ztrácejí se v rudé mlze.
„Lughu! Lughu! Vrať se!“
Nohy mi podklesnou. Padnu na kolena. 
Emmi vyběhne z krytu. Zastaví se a zírá na rudou mlhu. Na 

Proctera Johna, který leží vedle chatrče. Pak uvidí tátu. 
„Tati!“ zaječí a rozběhne se k němu. 
Nemůžu mluvit. Nemůžu dýchat.
Lugh je pryč.
Pryč.
Moje zlaté srdce je pryč. 
Klečím v prachu.
Po tvářích se mi kutálejí slzy.
Začínají padat těžké, rudé kapky.

Mám v břiše nůž.
Kroutí se a  párá mě. S  každým úderem srdce klouže trochu 

hlouběji. Takovou bolest jsem v životě nepoznala. Tisknu si dlaně-
mi lokty a předkláním se. Otevírám ústa a tiše křičím. 

Takhle zůstanu dlouho. 
Déšť nepřestává. Vyprahlá hlína kolem mě se mění v čvachta-

jící moře bahna. 
Hele, tati, prší. 
Pozdě.
Nero zapleská křídly a přistane mi na rameni. Tahá mě za vlasy. 
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Pomalu se narovnám. Jsem otupělá. Nic necítím.
Seber se. Čeká tě práce. 
Moje ruka. Podívám se na ruku. Připadá mi, že je někde hrozně 

daleko. Jako kdyby patřila někomu jinému. Po střele zůstala v kůži 
dlouhá rýha. Musí to bolet. 

Už stojím. Pohybuji nohama. Pravá. Levá. Jde to ztěžka. Bro-
dím se bahnem k chatrči. Nero poodletí a usadí se pod převisem 
střechy. 

Ruka. Umyj si ruku.
Polévám ji vodou. Dám na ránu list vrbovky a stáhnu kouskem 

plátna. 
Táta je mrtvý. Musíš ho spálit. Osvobodit jeho duši, aby se 

mohla vydat zpět ke hvězdám, odkud přišla. 
Dívám se do dřevníku, ale není tam dostatek dřeva na dost vel-

kou hranici. Ale spálit ho musím.
Mysli. Mysli.
Najdu malý dvoukolák a bahnem ho táhnu k jezeru a k Emmi, 

která stále stojí vedle táty. 
Je bosa a promoklá na kost. Zplihlé vlasy se jí lepí na krk a ob-

ličej. 
Nepohne se. Ani se na mě nepodívá. Zírá do prázdna. 
Popadnu ji za ramena a zatřesu s ní.
„Táta je mrtvý. Musíme ho odvézt.“
Předkloní se a začne zvracet do bláta. Čekám, dokud neskončí. 

Šilhá po mně a roztřesenou rukou si utírá ústa. Brečí.
„Dobrý?“ zeptám se. Přikývne. „Vezmi ho za nohy.“
Vezmu tátu v  podpaží a  zvedám ho. Emmi ho bere za  nohy. 

Táta v posledním půlroce hrozně zhubl. Dlouho nepršelo a najít 
něco k jídlu bylo stále těžší, navíc jsme skoro nic nevypěstovali. 

„Nedojedl jsi večeři tati, nemáš hlad?“
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„Ach, už jsem plný, dítě. Tu máte, rozdělte si to.“
Věděl, že nás neobalamutí, ale hráli jsme tu hru s ním. 
Ale i když je kost a kůže, je to dospělý muž. Vyzáblá holka jako 

já ho sotva uzvedne. Musíme ho tahat kousek po kousku. Em stále 
kloužou nohy a nepřestává brečet. Za chvilku je od hlavy k patě 
obalená rudým bahnem. 

Konečně ho dostaneme na dvoukolák. Táta je vysoký, takže se 
na něj vejde jen od pasu nahoru. Nohy táhne po zemi. 

„Kde je Lugh?“ vzlyká Emmi. „Chci Lugha.“
„Není tady.“
Kde… kde je?“ 
„Pryč. Odvezli ho.“
„Je mrtvý,“ křičí. „Jen mi to nechceš říct. Je mrtvý! Lugh je 

mrtvý! Mrtvý, mrtvý, mrtvý, mrt…“
„Zmlkni!“
Začne skučet. Popotahuje, brečí a skučí a skučí.
„Přestaň, Emmi!“
Nepřestává. Neovládá se.
Tak jí dám facku.
Přestane.
Vyjeveně na  mě valí oči. Několikrát se zhluboka, trhaně na-

dechne a  uklidní se. Utírá si nos do  rukávu a  kouká po  mně. 
Na tváři má rudý otisk. Neměla jsem to dělat. Vím to. Lugh by to 
neudělal. Na tohle je ještě malá. 

„Promiň. Ale nemáš to říkat. Lugh není mrtvý. Nikdy to neříkej. 
Teď zvedni tátu za nohy. Chyť ho za tkaničky, tak ti to půjde líp.“

Udělá to.
Otočím se a opřu se do káry. V dešti a blátě se špatně táhne. 

Voda mi teče do očí, úst i do uší. Boty mám obalené blátem a nohy 
mi kloužou. 
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Emmi je jako obvykle k ničemu. Stále padá. Pokaždé zastavíme 
a musím ji zvedat. Aspoň že už nebrečí. Dovlečeme se k chatrči 
a dvoukolák s tátou dostrkáme dovnitř. 

Zdi chatrče jsou z pneumatik. 
Domov, který táta vlastníma rukama postavil, bude jeho po-

hřební hranicí. Tohle ho jistě nikdy nenapadlo. 
Emmi mi pomáhá otočit veliký dřevěný stůl. Pak tátu stáhne-

me z dvoukoláku a položíme ho na stůl. 
Otevřu truhlu, kde máme všechno oblečení. Není toho moc. 

Když zvednu víko, je cítit šalvěj. Vyndám tátovu silnou zimní ko-
šili a hodím ji Emmi.

„Natrhej to na pruhy.“
Pak vytáhnu Lughovu zimní košili. Zabořím do  ní obličej 

a zhluboka se nadechnu. Ale uložili jsme ji vypranou. Voní čisto-
tou a šalvějí. Lugha necítím.

Začnu ji trhat na pruhy.
Když skončíme, máme docela slušnou hromadu. Najdu láhev 

whisky. Za  lepších časů ji táta pálil ze všech možných kořín-
ků. Namáčíme do ní pruhy látky. Pak pošlu Em, aby je nacpala 
do mezer mezi pneumatikami. Zbytek rozprostřu kolem tátova 
těla. 

Beru koženou brašnu a dávám do ní potřebné věci. Vychytaný 
červený nůž, pazourek, léčivé byliny, košili.

„Ti muži, co zabili tátu, odvedli Lugha. Půjdu za nimi. Nevím, 
kam ho odvedli. Může to být hodně daleko odsud. Asi mi potrvá 
nějaký čas, než ho najdu. Ale najdu ho. Přivedu ho zpět.“

Přidám měch s vodou, kopřivový provaz, sušené maso a bobule 
na několik dní. Když nám zásoby dojdou, budu muset lovit. 

„Mají náskok a  čtyři nohy, kdežto já jen dvě. Budu si muset 
pospíšit.“

KRVAVA CESTA.indd   35 15.07.13   15:27



36

Beru Emmin měch na vodu, košili a plášť ze psí kůže. „Nechám 
tě u Mercy na Soutoku,“ říkám jí, ale dívám se při tom stranou. 

„Ne.“
Nacpu její věci do druhé brašny. „Táta i Lugh říkali, abych se 

o tebe postarala. Tam budeš v bezpečí. Mercy a máma byly přítel-
kyně. Pomáhala, když jsme se s Lughem narodili. Přišla, když ses 
narodila ty.“

„Já vím.“
Obě jsme věděly, že přišla pozdě, ale neřekly jsme to. Emmi se 

narodila předčasně. Máma umřela a Mercy si mohla ušetřit tří-
denní cestu. 

„Mercy je dobrá žena,“ říkám. „Táta vždycky říkal, že kdyby 
se s ním něco stalo, máme jít za ní. Řekl mně a Lughovi, jak se 
dostaneme k Soutoku. Možná má taky dítě, se kterým si budeš 
moct hrát.“

„To je mi fuk. Půjdu s tebou.“
„Nemůžeš. Nevím, kam půjdu, ani jak dlouho mi to potrvá. 

A jsi ještě moc malá. Jenom bys mě zdržovala.“
Emmi zkříží ruce na prsou a vzdorovitě vystrčí bradu. Tohle 

ona umí. „Lugh je přece i můj bratr! Mám taky právo jít ho hledat. 
Jako ty!“ 

„Nedělej potíže, Emmi.“ Seberu dřevěnou panenku, kterou jí 
táta vyřezal, a hodím ji do brašny. „Takhle to bude nejlepší. Jakmi-
le najdu Lugha, slibuju, že se pro tebe vrátím.“

„Ne, nevrátíš. Nenávidíš mě. Máš ráda Lugha a mě nenávidíš. 
Měli si odvést tebe!“

„Neodvedli. Táta a  Lugh mi tě svěřili a  já říkám, že půjdeš 
k Mercy. A hotovo.“

Za opasek si zastrčím Lughův prak. Do pouzdra v botě zasunu 
tátův nůž. Svůj toulec a luk si přehodím přes záda.
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Malým oknem proniká pruh mdlého, rudého světla a dopadá 
tátovi na tvář. 

Klekám si vedle něho a beru ho za ruku. Emmi si kleká naproti 
a bere ho za druhou ruku. „Ještě je teplý,“ zašeptá. 

„Teď musíš říct slova,“ řekne po chvilce. 
Má pravdu. Vždycky musíte říct zvláštní slova, kterými se mrt-

ví odesílají na cestu. 
Táta řekl nějaká za mámu, než tehdy před lety zapálil pohřební 

hranici. Nemůžu si ale vzpomenout, co to bylo. Asi jsem byla moc 
mladá, než abych jim dobře rozuměla. Teď je zase třeba říct slova, 
a já si nemůžu vůbec na nic vzpomenout. 

„Tak dělej,“ říká Emmi.
„Je mi to líto, tati,“ hlesnu. 
Nechtěla jsem to říct, ale rty se mi pohnuly a přišlo to samo 

od sebe. Ale vím, že je mi to líto. Opravdu. 
„Je mi líto, že jsi mrtvý. Je mi líto, žes to měl tak těžké. Hlav-

ně v  poslední době. Hlavně je mi líto, žes ztratil mámu, když 
jsi ji tolik miloval. Co odešla, neměl jsi žádnou radost. Teď… 
teď budeš šťastný. Zase budete spolu. Dvě hvězdy, jedna vedle 
druhé.

Jdu za Lughem. Přivedu ho, tati. Neodpočinu si, dokud ho ne-
najdu. Slibuju.“

Podívám se na Emmi. „Chceš… chceš ho políbit na rozlouče-
nou?“

Políbí ho na  tvář. Pak křísnu pazourkem a  zapálím nasáklé 
hadry kolem jeho těla. „Willeme od Stříbrného jezera, dávám svo-
bodu tvé duši, by se mohla vrátit domů mezi hvězdy.“

Plameny začínají olizovat stůl. 
„Sbohem, tati,“ šeptá Emmi. „Budeš mi chybět.“
Vstaneme a já jí podám brašny.
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„Jdi ven.“
Zapaluju hadry ve škvírách zdí. Čekám, dokud pneumatiky ne-

chytnou a plameny se nerozeběhnou po stěnách. 
„Sbohem, tati.“
Jdu ven a zavřu za sebou dveře.

Už neprší. Fouká horký jižní vítr. Odpolední slunce připaluje.
Nero visí ve  vzduchu nad námi a  líně krouží ve  stoupavých 

proudech. Uletěl bouři a  zachránil se. Přesně jak to říkal Lugh. 
Škoda, že to taky neumíme. 

Den vypadá jako každý jiný. Mohl být včera, minulý týden, 
před měsícem. Ale není. Tenhle den není jako ostatní. 

Netušila jsem, že může přijít tak náhlý a  hrozný zvrat, že 
všechno, co bylo předtím, bude jenom sen. 

Ale možná tohle je sen. Dlouhý, příšerný sen o bouři a mužích 
v černém, kteří přijeli zabít tátu a odvléct Lugha. Možná se brzy 
probudím. Budu to všem vyprávět a budeme kroutit hlavami a di-
vit se, jak divné mohou sny být. 

V pravé ruce cítím tupé cukání. Podívám se na ni. Je ovázaná 
špinavým a roztrhaným kouskem plátna. Dloubnu do něj. Celou 
paží mi vystřelí ostrá bolest. Je skutečná až až.

Někdo něco říká.
„Sabo?“ Je to Emmin hlas. „Sabo?“
„Hmm?“
„Co Procter John?“
Podívám se dolů. Leží na  zemi a  tvář má zkřivenou bolestí. 

Zřejmě nezemřel hned. 
Říkal jsem vám, že je to on. Musím to vědět. Hlídal jsem ho 

celou tu dobu, jak jste mi řekli.
„Necháme ho supům.“
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Vzduch je plný smradu hořících pneumatik. Ježí se mi vlasy. Je 
to skutečné až až. 

Hodím si brašnu na  rameno a  jdu. Neohlížím se. Už se sem 
nikdy nevrátím. 

Mrtvé jezero. Mrtvá země. Mrtvý život.
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Je tady jen jedna úzká stezka, která vede ke  Stříbrnému jezeru 
a zase od něho. Jinak je všude kolem jenom otevřená krajina. Níz-
ké keře, balvany a ruiny jedné nebo dvou staveb Padlých. 

Cesta směřuje na severovýchod. Náhodou i Soutok, kde chci 
nechat Emmi, leží tři dny odsud přímo na  severovýchod. Tedy 
podle tátova odhadu. Em má ale mnohem kratší nohy, takže to 
budou víc než tři dny. A šlape příšerně pomalu.

„Pohni si, Emmi. Přidej do kroku.“
Jdu. Asi po deseti krocích se ohlížím, jestli se mnou drží krok. 

Zůstala stát. Stojí uprostřed cesty. Ruce má založené na ptačím 
hrudníčku. Brašna leží v blátě.

„Tak dělej!“ Vrtí hlavou. Zakleju, otočím se a jdu k ní. „Co je?“
„Nemůžeme odejít.“ Zdvihne tu svoji drzou, špičatou bradičku. 

Ten výraz znám. Bude vyvádět. 
„Proč?“
„Musíme tady zůstat. Až se Lugh vrátí a my tu nebudeme, bude 

o nás mít strach.“
„Nevrátí se.“
„Uteče těm mužům, vím to. Vrátí se, a my tu nebudeme. Nebu-

de vědět, kde nás má hledat.“
„Hele, tys je neviděla. Já jo. Byli na něho čtyři. Svázali mu ruce 

a nohy a hodili ho na hřbet koně. Sám neuteče. Proto ho jdu hle-
dat. Sama. Slíbila jsem mu, že ho najdu, a taky to udělám.“

„Až ho najdeš, vrátíme se sem, viď?“
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Vidím jí na očích, že ví, že se nikdy nevrátíme, ale chce, abych 
to řekla nahlas. 

„Tady se už nedá žít. To přece víš. Najdeme si lepší místo k ži-
votu. Já, Lugh a… a ty.“

Oči se jí zalijí slzami. „Ale my přece žijeme tady. Tohle je náš 
domov.“

Zavrtím hlavou. „Už není. Nemůže být.“
„Sabo?“ řekne po chvilce.
„Co je?“
„Mám špatnej pocit. Neměly bychom odcházet. Bojím se.“
Už otevírám pusu, abych jí řekla, ať nehloupne, ale zarazím se. 

Mám ji teď na starost a nechci, aby se stavěla na zadní pokaždé, 
když po ní budu něco chtít. Přemýšlím, co by asi na mém místě 
udělal Lugh. Asi by ji přemlouval a škádlil. 

„Čeho by ses bála?“ dělám překvapenou. „Jak můžeš mít strach, 
když jsem tady já?“

Pousměje se. „A ty se nebojíš?“
Řekne to skoro tak, jako kdyby se přede mnou trochu styděla. 
„Já? Kdepak. Nebojím se ničeho a nikoho.“
„Vážně?“
„Vážně.“ Trochu zaváhám. Pak k  ní natáhnu ruku. Sevře mi 

dlaň. „Tak pojď. Jde se.“

Neujdeme ani půl ligy, když ve vyschlém blátě narazíme na stopy 
kopyt. Pět koní. Jezdci s Lughem jeli tudy.

Klekám si a sleduji směr stop. Úlevou se mi zatočí hlava. Měla 
jsem strach, že od Stříbrného jezera zamířili rovnou do otevřené 
krajiny. V tom případě bych musela odvést Emmi na Soutok, zno-
vu se pak vracet ke Stříbrnému jezeru a hledat stopu. Ztratila bych 
tím spoustu času. 
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Stopy vedou přímo na severovýchod. Tím směrem jdeme i my. 
Konečně trochu štěstí.

„Tak pojď, musíme si pospíšit,“ říkám Em. 
Nemám s ní slitování. Jdu rychle. Nemáme čas.
Belhá se za mnou a brašna jí otlouká záda. Nero letí vepředu. 
Lugh tu byl. Prošel tudy.
Lugh jde první, vždycky první, a já ho následuju. Dostihnu ho. 

Vždycky ho dostihnu. Musím. 
Najdu tě. Ať tě odvedli kamkoli, přísahám, že tě najdu. 
Přidávám do kroku.

Odpoledne. Druhý den na cestě.
Mám co dělat, abych neječela. Nemůžeme jít rychle. Uhánět 

kupředu.
Emmi.
Pomaleji to už snad nejde. A je to její vina.
Nejraději bych ji nechala na kraji cesty a zapomněla, že se vů-

bec narodila. Přeju si, aby zmizela z povrchu země. Ale to si ne-
můžu přát. Nesmím. Je to moc zlé. Ona je moje krev. Stejně jako 
Lugh.

Není stejná jako Lugh.
Nikdo není stejný jako Lugh.
Opouštíme řídký hájek polosuchých borovic. 
Stopy tady odbočují z cesty. Míří přímo na sever.
„Počkej tady,“ říkám Emmi. 
Sleduju stopy na tvrdé hlíně, dokud nezmizí v nízké, tuhé trá-

vě. Zastíním si oči a  dívám se před sebe. Za  úzkým travnatým 
pásem nevidím nic než prázdnou krajinu. Rovinu. Poušť. Nikdy 
jsem tady nebyla, ale vím, co to je.

Moře písku.
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Odporné, vyprahlé místo, kde není nic než větry a pohyblivé 
písečné duny. Drsná země. Země plná tajemství. 

Než se Emmi narodila, když byla máma ještě naživu a všichni 
jsme byli šťastní, vyprávěl táta mně a Lughovi příběhy z časů Pad-
lých. Některé z nich byly o Moři písku. Vyprávěl nám o celých osa-
dách plných lidí, které pohřbily pohyblivé duny. Pak jednoho dne 
vítr zaduje, duna se pohne a odhalí stavení. Ale bez lidí. Všichni 
jsou mrtví. Nezůstane po nich ani stopa. Dokonce ani kosti. Jen 
jejich mrtvé duše, proměněné v písečné duchy, kvílí za nocí a plá-
čou pro své ztracené životy. Táta říkával, že když budeme zlobit, 
odvede nás tam a odejde. 

Udělám hromádku z kamenů. Malou pyramidu jako značku, 
kterou snadno najdu. 

Vrátím se na cestu. 
Em sedí v prachu a hlavu má skloněnou. Zula si boty.
„Musíme jít,“ říkám. 
Podívám se dolů. Na chomáče jejích jemných, hnědých vlasů. 

S tenkým krkem porostlým chmýřím vypadá Emmi spíš jako ptá-
če než dívka. 

Je div, že jsem jí nezlomila vaz, když jsem jí dala facku. Už jen 
z toho pomyšlení se mi dělá fyzicky špatně. Snažím se na to ne-
myslet. Bezpečně vím, že Emmi nikdy žádnou facku nedostala, 
dokud jsem na ni nevztáhla ruku já. Lugh by to nikdy neudělal. 
Nikdy. Zuřil by jako pominutý, kdyby se nějak dozvěděl, co jsem 
udělala. 

Dřepnu si vedle ní. „Co se děje?“
Pak uvidím její paty. Jsou do krve rozedřené. Není zvyklá cho-

dit moc daleko. Musí ji to příšerně bolet, ale ani nezakňourala. 
„Proč jsi mi to neřekla?“
„Nechtěla jsem, abys na mě řvala.“
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Podívám se na ni. Má takový drobný, hubený obličejík. V du-
chu slyším Lughův hlas. 

Je jí teprve devět, Sabo. Zkus na ni být pro změnu hodná.
„Mělas něco říct,“ povídám jí. Omyju jí rány a ovážu čistým 

plátnem. „A je to. Teď se mě chyť kolem krku.“
Zvednu ji. Zbytek dne ji nesu jak se dá, ale i hubené devítileté 

dítě se pronese. Nesu i naše zavazadla, takže ji čas od času musím 
postavit na zem. Nakonec musí sama aspoň kousek jít.

V noci tiše pláče.
Srdce mě z toho bolí. Dotknu se její ruky, ale ucukne a odvrátí se.
„Nenávidím tě!“ křičí. „Měli tě zabít místo táty!“
Přetáhnu si kápi přes hlavu, abych ji neslyšela. 
Musíme se vyspat.
Musím najít Lugha.

Třetí den. Svítá.
Znovu Emmi omyju nohy a vydáváme se na cestu. Udělá dva 

krůčky a padá. Dnes neudělá ani krok. Ani mě to nepřekvapuje. 
Zvednu ji a uložím do stínu na trávu. 

Prsty si pročesávám vlasy a dívám se na oblohu. Chce se mi 
řvát nebo… cokoli, co by mě zbavilo toho hrozného, svíravého po-
citu. Nakopnu drn, div si neukopnu palec. Zakleju. 

„Promiň, Sabo,“ špitne Emmi. 
Pokouším se o úsměv, jako že se nic neděje, ale nejde mi to. 

Odvracím se.
„To není tvoje vina. Něco vymyslím.“
Celé ráno pak vyrábím smyk. Uříznu dvě nejpružnější a nejsil-

nější větve, jaké najdu. Položím je na zem a pospojuju napříč men-
šími větvemi, aby byl smyk pevný a Em se na něm dobře leželo. 
Všechno to pak svážu kopřivovým provazem. Nakonec udělám 
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chomout, vycpu ho rezervními košilemi a  položím si ho na  ra-
mena. 

Odpoledne je to hotové. Přivážu ke smyku Emmi i naše zava-
zadla. Ovinu si dlaně plátnem. Zranění na  pravé ruce stále bo-
lí, proto je nejdřív obvážu čistým obvazem. Nechci, aby se mi to 
zhoršilo.

Pak se opřu a táhnu. Smyk poskakuje a naklání se, ale Emmi si 
nestěžuje, dokonce ani nezakňourá. Nevydá ani hlásku.

Slunce nemilosrdně, krutě pálí a mě napadají kruté a nemilo-
srdné myšlenky. 

Proč místo táty nezabili Emmi?
Proč si místo Lugha neodvedli Emmi?
Emmi je naprosto k ničemu. Nikdy nikomu nebude užitečná.
Zpomaluje mě. Ztrácím s ní čas.
Takhle šeptá moje hlava, srdce, moje kosti.
Nechej ji tady… nechej ji tady a jdi dál. Aby… umřela? Nemysli 

na to… na ní nezáleží… záleží jen na Lughovi… vrať se ke znač-
ce z kamenů… vydej se přes Moře písku… tudy šli… když půjdeš 
rychle, budeš tam za pár hodin…

Přestaň. Zacpávám si uši. Nemůžu Emmi opustit. Musím ji do-
stat na Soutok k Mercy. 

Lugh řekl, že se o ni musím postarat. Až ho najdu, budu mu 
moct říct, že je v pořádku. Že jsem se o ni starala stejně dobře 
jako on. 

Táhnu smyk a přemýšlím, kde asi je. Jestli má strach. Jestli mu 
chybím stejně, jako on chybí mně.

Chybí mi tak, že mě z toho bolí celé tělo. Je to jako prázdnota. 
Prázdnota, která je vedle mě, ve mně a kolem mě. Na všech mís-
tech, kde Lugh býval. Nikdy jsem nebyla bez něho. Od narození 
jsme se ani na chviličku neodloučili. Ani před narozením. 
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Jestli se ho jen dotknou, ublíží mu, zabiju je. Možná je zabiju 
i tak, jako trest za jeho únos.

Bolí mě ramena. Ve zraněné ruce mi cuká. Slunce pálí. Skřípu 
zuby a přidávám do kroku. 

Proč Emmi nebrečí? Proč neskučí?
Takhle na ni nemůžu křičet.
Zaháním ošklivé myšlenky co nejhlouběji, kde je nikdo nemů-

že vidět.
A Emmi ani jednou nezabrečí.

Pátý den. Půlnoc.
Ležíme ve strouze u cesty, zabalené do plášťů z psí kůže. Emmi 

se ke mně ze strany tiskne. Nero spí z druhé strany, hlavu má za-
strčenou pod křídlem. 

Je teplá letní noc. Lehký větřík mi čechrá vlasy na čele. V dálce 
vyje vlčák a jiný mu odpovídá. Jsou daleko. Není třeba se bát. 

Dívám se na oblohu. Na tisíce a miliony hvězd, které zabydlu- 
jí noc. Hledám Velkou medvědici. Malou medvědici. Draka. Se-
verku. 

Myslím na tátu. Na to, co nám říkal. Na to, že naše osudy a na-
še životy jsou prý zapsány ve hvězdách. Na to, že v nich uměl číst.

A pak si vzpomenu, co říkal Lugh.
Tobě to ještě nedošlo? To všechno je jenom v jeho hlavě. Výmysl. 

Nic není psáno ve hvězdách. Není žádný veliký plán. Svět jde dál. 
Naše životy na tomhle bohem zapomenutým místě jdou dál a dál. 
A to je všechno. Dokud neumřeme.

Myslím na  tátu, jak skládá kruhy z  klacíků, vyvolává kouzla 
a mumlá zaříkadla, aby přivolal déšť. Na to, jak stále říká, že čte 
ve hvězdách. A hvězdy říkají, že déšť přichází, ale ve skutečnosti 
nikdy nepřišel. 
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Vlastně přišel, ale napřed musel táta zemřít. Přišel příliš poz-
dě. To znamená, že táta buď četl ve  hvězdách špatně, nebo mu 
hvězdy lhaly. 

A nebo je pravda jinde. Táta nemohl číst ve hvězdách, protože 
v nich není co číst. A všechna ta kouzla a zaříkadla dělal jen ze 
zoufalství, protože tolik toužil po dešti, že byl ochotný zkusit ja-
koukoli hloupost. 

Dřív jsem se ráda dívala na noční oblohu. Myslela jsem na to, 
že mě táta jednoho dne naučí číst, co stojí ve hvězdách. Teď jsou 
chladné a strašně daleko. 

Zachvěju se. 
Počítám, že Lugh má pravdu. Vždycky ji má.
Ve hvězdách nic nestojí.
Jsou to jen hvězdy na obloze, které nám ukazují cestu ve tmě.

Ale.
Ale.
Táta o těch mužích věděl. Věděl, že si přišli pro Lugha. Ještě 

dřív, než jsem mu to řekla. 
Jsou tu? Přišli?
Nedají se zastavit, Sabo. Začalo to.
A věděl, že umře. Věděl, že jeho příběh končí.
Můj čas se skoro naplnil. Nevím, co přijde potom.
Jestli táta neuměl číst ve hvězdách, jestli ve hvězdách nic ne-

stojí, jak mohl tohle všechno vědět? 
Jak to mohl vědět?
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Šestý den. Pozdě odpoledne.
Zafouká větřík a někde nad hlavou to suše zachrastí. Zastavím 

se. Dívám se nahoru. Vysoko v koruně stromu visí tři svázané je-
lení kosti. 

V duchu slyším tátův hlas.
Po třech dnech tě cesta zavede do hlubokého borového lesa. Měj 

oči na stopkách. Až v koruně stromu uvidíš chřestidlo, poznáš, že 
jsi u Soutoku. 

Nebýt toho větru, minula bych ho. Olíznu si vyprahlé rty. 
„Emmi, chřestidlo. Jsme tady.“

Nikdy v životě jsem nebyla tak ráda, že někde jsem. Od včerej-
šího poledne jsme podél cesty nacházely jen suchá koryta potoků. 
Kaluže byly vyschlé, nebo v nich byla zatuchlá voda pokrytá žlu-
tým slizem. Naposledy jsme jedly včera ráno. Už bychom se o moc 
dál nedostaly. 

„Tohle je Soutok?“ ptá se Emmi.
Naposledy pokládám smyk. 
Zavírám oči a  chvíli jen tak stojím. Jsem strašně unavená 

a všechno mě bolí. Nejraději bych se už ani nepohnula. 
Nemůžu ani narovnat prsty. Svírala jsem ty zatracené klacky 

tak pevně, že už je asi do smrti nenarovnám. Vůbec mě nenapad-
lo, že potáhnu Emmi a  naše zavazadla celé tři dny. A  Emmi je 
od hlavy až k patě samá modřina, takže na tom taky není dvakrát 
dobře. 
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Odvážu ji ze smyku a pomůžu jí vstát. Chci ji podepřít. „Ne. 
Půjdu.“

„Určitě?“ Přikývne. Hodím si na  ramena naše brašny. Smyk 
strčím hluboko do křoví, kde ho nikdo neuvidí.

Opouštíme cestu a po stezce klesáme do malého údolí.
Ani se tomu nedá říkat stezka. Kdybyste nevěděli, že tam je, 

nevšimnete si jí. Kličkujeme mezi stromy. Pružně našlapujeme 
po  borovém jehličí, které vydává hřejivou vůni. Nero poletuje 
z větve na větev. Popohání nás vzrušeným krákáním. 

Svah je teď prudší. Za chvíli je tak příkrý, že kloužeme po jeh-
ličí. Musím držet Emmi za  ruku, aby neupadla. Někdy musíme 
klouzat po zadku nebo sbíhat svah bokem. Jdeme dál a dál. 

A pak. V nose mě zašimrá vůně jídla. Začnou se mi sbíhat sliny.
„To je guláš?“ ptá se Emmi.
„Doufám.“
Konečně jsme na úpatí svahu. Vycházíme z lesa a ocitáme se 

v jiném světě. 
Kousek od nás se na svěží trávě pase chundelatý pony. Zvedá 

hlavu, chvilku si nás prohlíží a zase pokračuje v pastvě. 
Jsme v údolíčku, o kterém nám táta vyprávěl. Přímo před ná-

mi se zdvíhá mírný svah. Stékají odtamtud dva potůčky, které se 
kousek nade dnem údolí spojují v potok. Soutok. Jiskřivě se vine 
údolíčkem. 

Přes potok vede lávka a za ní ve stínu borovic je ukrytý malý 
srub. Tam žije Mercy. Vedle otevřených dveří stojí červená lavice. 
Nad ohništěm visí hrnec.

Kromě šumění vody na kamenech je úplné ticho. Vypadá to, 
jako kdyby celé místo spalo, tiše jako kočka na odpoledním slunci. 

Nikdy jsem nic podobného neviděla. Nedokázala jsem si ani 
představit, že by na  zemi mohlo něco takového existovat. Do 
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očí mi vyhrknou slzy. Táta nám nikdy neřekl, jaké to tady je. 
Nikdy.

Ale věděl o tom místě. Věděl o něm, ale přesto nás celé ty roky 
držel u umírajícího jezera, kde ubývalo jídla a život byl čím dál 
tím těžší. A  tahle krása byla celou tu dobu jen několik dní ces-
ty od nás. Nerozumím tomu. Proč nás sem nezavedl? Myslím, že 
Lugh měl pravdu. Tátovi bylo jedno, co se s námi stane. Nestaral 
se o nás.

Jdu pomalu, jako ve snu.
Když tam Mercy nebude, posaďte se na červenou lavici u dveří 

a poslouchejte šumění potoka. Nebudete čekat dlouho. Nikdy ne-
chodí daleko.

Přejdu lávku a shodím brašny. Rozvážu si boty a zuju se. Schá-
zím do potoka. Je hluboký po kotníky. Klekám si a nabírám vo-
du. Je čistá. Chladná. Nádherná. Napiju se. Cákám si na obličej, 
na krk, na hlavu. 

Pak si lehnu. Lehnu si na záda a nechám vodu proudit kolem 
sebe. 

Zavírám oči.

„Nestává se často, že bych našla někoho spát ve svém potoce,“ říká 
nějaký hlas. 

Otvírám oči. Nade mnou se vznáší obličej. Je obráceně. Za- 
mrkám. Jsem jako mátoha a připadám si hloupě. Na vteřinku jsem 
musela usnout. 

„Jsi vzhůru nohama?“ ptám se. „Nebo já?“
„To asi záleží na úhlu pohledu.“
Vrhne se na mě chlupatá psí tlama a olízne mě dlouhý, růžový 

jazyk. 
„Hele!“
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„Stopaři! Stačí!“ Natáhne se ke  mně svalnatá ruka. Když se jí 
chytím, zvedne mě na nohy. Stojím a voda mi crčí z vlasů a oblečení.

Je to žena. Stojí v proudu. Vysoká, štíhlá, opálená. Vrásčitá tvář 
s  bystrýma, hnědýma očima. Ostře vystupující lícní kosti. Bílé, 
krátce ostříhané vlasy. Před devíti lety byly ořechově hnědé, lesklé 
a sahaly jí až ke kolenům. O nohu se jí opírá modrooký vlčák s po-
vislým uchem. 

„Skoro jsem minula chřestidlo. Je hodně těžké tě najít.“
„Ráda si držím všechny lumpy od těla.“
Dotkla se mého měsíčního tetování.
„Saba od Stříbrného jezera.“ Ušklíbne se jedním koutkem úst. 

„Trochu jsi vyrostla, co jsem tě viděla naposledy. Já jsem Mercy.“

„Ještě, Emmi?“ ptá se Mercy.
„Hmm, uhm!“ Emmi si cpe poslední lžíci do plných úst. Na-

táhne ruku s miskou.
„Neučil tě táta dobrým způsobům?“
„Emmi,“ zamračím se na ni. „Máš říct prosím.“
Emmi kousá, polyká a  znovu kousá. „Ach,“ zamumlá. „Ano, 

prosím. Ještě, prosím.“
„Hltá jako šakal,“ říkám. „Táta ji nechal růst jako dříví v lese.“
„To dítě je vyhublé skoro na kost. A jestli můžu poznamenat, 

tobě by taky víc jídla neuškodilo. U Stříbrného jezera je nouze?“
Zamračím se. „Ne.“
„Taky si dáš ještě trochu?“
Přistrčím jí svoji prázdnou misku. Podívá se na mě a povytáh-

ne obočí. 
„Uhm… ano, prosím.“
Jíme venku. Já a  Mercy sedíme na  červené lavici, Emmi na 

schodu. Nero zhltl svůj příděl a teď se naparuje na střeše srubu. 
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„Přineste si misky, nejsem žádná služka.“
Belhá se k  ohni a  my s  miskami za  ní. Zamíchá naběračkou 

v hrnci a dá nám druhou porci králičího guláše se zeleninou. Jdu 
s ní zpátky k lavici a už cestou se cpu. Když se posadíme, pokývnu 
k její noze. 

„Co se ti stalo?“ ptám se s plnými ústy. 
„Zlomila jsem si kotník, už to bude… víc než rok. Musela jsem 

si to napravit sama a zmrvila jsem to, jak vidíš.“
„Jak jsi to sama dokázala?“
Pokrčí rameny. „Prostě dokázala. Neměla jsem na výběr.“
„To muselo být těžké. Jsi pěkně stará.“
Ostře si mě změří. „A  ty jsi pěkně neurvalá. Už ti to někdo 

řekl?“
Cítím, jak rudnu a po kůži mi běhá mravenčení.
„Říkám jí to pořád,“ ozve se Emmi. „Ale je jí to úplně fuk. Lugh 

je fajn. Líbil by se ti.“
„Zavři zobák,“ říkám jí. „Hele, přišly jsme… nepřišly jsme ti jen 

povědět o tátovi a Lughovi.“
„To si myslím.“
Mezi námi stojí umývadlo s čistou vodou. Nalije do ní nějakou 

tinkturu z malé hnědé lahvičky, namočí hadřík a začne mi čistit 
zraněnou ruku. 

„Půjdu za Lughem. Přivedu ho zpět. Chci vyrazit hned ráno. 
Emmi tu nechám s tebou.“

„Aha,“ řekne a podívá se na mě, jako kdyby čekala něco dalšího. 
„Táta vždycky říkal, že kdyby se mu něco stalo, máme jít k tobě.“
„Aha, opravdu?“ Mercy zavrtí hlavou. „Nevím… Stopař a já ži-

jeme po svém. Nejsme zvyklí na společnost.“
„Ale bylas mámina přítelkyně. Prosím, Mercy. Ty jediná nám 

můžeš pomoct.“

KRVAVA CESTA.indd   57 15.07.13   15:27



58

Dlouho nic neříká. Pak si povzdechne. „Bude si to muset od-
pracovat.“

„Bude pracovat.“
„A co na to říká ona?“ opáčí Mercy. „Emmi?“
Emmi neříká nic. Hrbí se nad miskou, hlavu skloněnou a po-

malu jí. Vím, že poslouchá.
„Nedělej, že jsi hluchá, Emmi,“ říkám. „Mercy se ptá, jestli jí 

budeš pomáhat, když tady zůstaneš, než najdu Lugha.“
Emmi zvedne hlavu a tváří se lhostejně. Pokrčí rameny. Znovu 

se skloní nad misku. 
Potřesu hlavou. „Zvykne si,“ říkám.
„Doufám,“ opáčí Mercy.
„Slibuju, že ti nebude dělat potíže.“

„Jaká byla máma?“ ptá se Emmi.
Stopař si položil hlavu Mercy na klín. Drbe ho mezi ušima a vl-

čák slastně mhouří oči. Nero mi sedí na rameni a podřimuje. 
„Tys ji samozřejmě nepoznala,“ říká Mercy. „Ale Saba si ji bude 

pamatovat.“
„Moc ne. Ne tolik. Jako kdyby nějak vybledla.“
„Nikdo se nesmál tak jako ona,“ pokračuje Mercy. „Na tomhle 

životě není moc věcí k smíchu, ale Allis si vždycky něco našla. Mys- 
lím, že právě proto ji Willem, tedy váš táta, tolik miloval.“

„Lugh je stejný,“ říkám. „Je po mámě. Co umřela, táta se nikdy 
nesmál. Aspoň si nevzpomínám.“

„Ne,“ opáčí Mercy. „Určitě se už nesmál.“
Chvíli mlčíme. „Je to moje vina, že umřela,“ řekne najednou 

Emmi. Kreslí si větvičkou v  prachu a  teď se o  ni opře tak, až 
praskne. 

Mercy se na mě upřeně zadívá. Odvrátím pohled.
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„No, porod je nebezpečná věc. A přišla jsi na svět o měsíc dřív. 
Něco ti povím. Občas mě napadá, že je to moje vina.“

„Tvoje vina?“ vyhrkne překvapeně Emmi.
„Ano,“ přisvědčí Mercy. „Chystala jsem se přijít pomoct. Všech-

no bylo připravené. Měla jsem dorazit dva týdny před tím, než ses 
měla narodit. Stejně jako při Sabě a Lughovi. Někdy si myslím, že 
kdybych byla přišla dřív, kdybych tam byla, možná by Allis nezemře-
la. Ale takhle nesmíš uvažovat. Jinak se z toho zblázníš. Přišla jsem 
včas, abych tě udržela naživu. Takový jsi byla malý, červený uzlík. 
A to mě utěšuje. I když je Allis mrtvá, její dcera žije. Vidím ji v tobě.“

„Vážně?“ vykulí oči Em.
„Určitě. Oči máš sice po tátovi, ale tady jsi jako ona. A tady.“ 

Mercy se dotkne jejího srdce a hlavy. „Vidím to. Chceš vědět ještě 
něco?“

„Ano.“
„Tvoje máma tě moc chtěla. Byla nesmírně šťastná, když zjisti-

la, že tě čeká… ona i tvůj táta.“
„To jsem nevěděla,“ špitla Em.
„Tak teď už to víš. A vím, že by na tebe byla pyšná.“
Emmi se na mě podívá, ale pak zase rychle sklopí pohled do 

země. 
Vždycky jsem Emmi dávala za  vinu matčinu smrt. Nedělala 

jsem z toho žádné tajemství. Když teď slyším Mercy, napadá mě, 
že nikdo se neprosí o to, aby se narodil. A když se má někdo naro-
dit, nezastaví to. Dokonce ani Emmi.

„Děti mají svůj čas,“ říká Mercy a bere Emmi za ruku. „Není to 
ničí vina, že máma umřela.“

„Táta říkal, že to bylo napsané ve hvězdách,“ říká Emmi.
„Ach, dítě. Nic není psáno ve  hvězdách. Někteří lidé prostě 

umírají moc brzy.“
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„Ale táta četl ve hvězdách,“ namítám. „Vždycky nám říkal, že 
všechno bylo dáno ve hvězdách už na počátku světa. Je v nich ži-
vot každého člověka.“

„Právě na tom jsme se s Willemem neshodli. Proto jsme ne-
zůstali všichni spolu, když jsme odešli z  Hopetownu. On hle-
dal odpovědi na obloze. Já jsem hledala před sebou, kolem sebe 
a v sobě.“

„Lugh říká, že si to táta jenom vymyslel.“
„A co si myslíš ty?“
„Saba si vždycky myslí to, co říká Lugh,“ vyhrkne Emmi.
„To není pravda!“
„Ale je!“
„Možná nastal čas, abyste si na některé věci začaly dělat vlastní 

názor. Pokud jde o mě, hvězdy jsou jenom… hvězdy.“
Zakloní hlavu. Dívá se na oblohu tak dlouho, až to vypadá, že 

je tam nahoře, mezi hvězdami, měsícem a  planetami, jako kdy-
by na nás úplně zapomněla. Odkašlu si. Trhne sebou a usměje se 
na nás.

„Je tu samozřejmě možnost, že se pletu.“

Přestože usíná vestoje, trvá celou věčnost přemluvit Emmi, aby si 
šla dovnitř lehnout. Mercy leží na červené lavici a ruce má nataže-
né za hlavou. Stopař se natáhl vedle ní. 

Sedím u ohně a špičkou boty šťourám do žhavých uhlíků. 
„Proč nás sem táta nezavedl?“ ptám se. Mluvím tiše, abych ne-

vzbudila Emmi.
„Takže u Stříbrného jezera to bylo špatné.“
„Jo. A čím dál tím horší.“
„Když Allis zemřela, říkala jsem mu, aby přišel. Nejsem sice 

dvakrát společenská, ale přítele v nouzi bych neodehnala. Místo 
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by tu pro vás bylo. Žilo by se nám tu docela dobře. Ale nechtěl 
o tom ani slyšet. Řekl mi, že o moji pomoc nestojí.“

„Lugh si myslí, že nechtěl od  Stříbrného jezera odejít kvůli 
mámě.“

Mercy si povzdechne. „To je zčásti pravda. Ale bylo v tom ještě 
něco jiného. Myslel si, že tam budete v bezpečí. Oba si to mysleli.“

„V bezpečí? Před čím?“
Mercy chvíli zamyšleně mlčí.
„Ty o světě ještě nic nevíš. Je to drsné místo. Nebezpečné. Tvoje 

máma a táta o tom něco věděli. Dost na to, aby se usadili hezky 
stranou u Stříbrného jezera. Nikdo tam nechodí. Žádní sousedé. 
Jako tady na Soutoku.“

Myslím na  to, jak skryté je místo, na němž Mercy žije. Žád-
ná odbočka z cesty, nevíte, kde sejít, pokud vám někdo neřekne 
o chřestidle v koruně stromu. 

„A ty se taky před někým skrýváš, Mercy?“
„Neřekla bych, že se skrývám. Spíš se držím stranou.“
Zamračím se. „Stranou čeho? Proto jsme zůstávali u Stříbrné-

ho jezera? Abychom se drželi stranou?“
„Ano. Ale nepovedlo se to, viď?“
Z tónu jejího hlasu se mi zatajil dech. Vstanu a zatínám pěsti. 

„Ty něco víš o těch, co odvedli Lugha?“
„Nevím, já…“
„Řekni mi to!“
Podívá se ke srubu, kde spí Emmi. „Pojď se projít.“

Stopař se zvedá. Mercy zdvihne ruku a pes se svalí zpět. 
Jdeme přes lávku a na louku. Jdeme údolím proti proudu poto-

ka. Měsíc nám svítí stříbrným světlem. Potok šumí přes kameny 
a jeho hladina jiskří. Vdechuji chladivý, sladký noční vzduch. 
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„Pověz mi, co se ten den přesně stalo,“ říká Mercy. „Všechno. 
Nic nevynechej, i  kdyby ti to připadalo naprosto bezvýznamné  
a nepodstatné.“ 

Tak to udělám. Vyprávím jí, co se ten den stalo. Začnu od toho, 
jak jsme šli za svítání s Lughem na skládku, jak Lugh křičel na tá-
tu, vyprávím o prašné bouři a čtyřech mužích, co přijeli s Procte-
rem Johnem.

„Takže byli čtyři,“ poznamená. „Jak byli oblečení?“
„Dlouhé černé pláště s… nějakými kabátci ze silné kůže a kože-

né návleky od zápěstí k loktům.“
„To je brnění. Tohle vypadá na Tontony.“ 
„Co?“
„Tontonové. Jsou… oni jsou vlastně všechno možné. Poslové, 

špioni, špiclové, osobní strážci. Někdy i popravčí.“
„Vůbec nevím, o čem to mluvíš. Jak vůbec víš o těchhle… Ton-

tonech?“ 
„Tvoji rodiče nežili vždycky u  Stříbrného jezera, Sabo. A  já 

jsem nebyla vždycky tady na Soutoku. Seznámili jsme se v místě 
jménem Hopetown.“

„O ničem takovém jsem v životě neslyšela.“
„Je to město. Při troše štěstí se do něho dostaneš po týdnu ostré 

chůze. Tedy při pořádné troše štěstí. Musíš při tom přejít Moře 
písku, a to se k nikomu nechová přátelsky.“

„Moře písku. Táta nám o něm vyprávěl. Ti muži… ti Tontono-
vé… tam mířili. Jejich stopy odbočily z cesty k severu. Myslíš, že 
Lugha odvezli do Hopetownu?“

„Je to možné. V  Hopetownu se schází spodina z  celého svě-
ta. Každý zloděj, podvodník, každý ničema, který tě probodne jen 
kvůli křivému pohledu, tam nakonec skončí. Město ovládají zlí 
lidé ve svůj prospěch. A Tontony si najali, aby všechnu tu chamraď 
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udrželi na  uzdě. Ovládají město násilím a  něčím, čemu se říká 
chaal.“

„To jsou ty listy, co žvýkal Procter John. Táta nám říkal, ať se 
jich nikdy ani nedotkneme.“

„Měl pravdu. Chaal tě zpomaluje. Člověk si myslí, jak je obratný 
a chytrý, ale není. Když ho vezmeš moc, omámí tě a nevíš, co dě-
láš. Allis, Willem a já jsme tam nebyli dlouho. Poznali jsme, co je 
to místo zač, a odešli jsme dřív, než nás mohlo pohltit. Odešli jsme 
co nejdál. Už nikdy jsme nechtěli slyšet o chaalu ani Hopetownu.“ 

„Ale proč ti… Tontonové unesli Lugha?“
„Pověz mi víc o tom dni.“
„Přišli si pro něho. Jeden z nich se zeptal Proctera Johna, jest-

li je to ten, který se narodil o zimním slunovratu. Pak se Lugha 
zeptal na to samé a ujistil se, že je mu osmnáct. Procter John jim 
odpověděl: ‚Říkal jsem vám, že je to on.‘ Takže o Lughovi věděli 
všechno. Přišli si pro něho.“

Mercy nic neříká. Jen pozoruje noční oblohu. 
„Ale jak se o něm mohli dozvědět? A proč bylo tak důležité, 

že se narodil za zimního slunovratu? Jsme přece dvojčata. Proč si 
nevzali i mě?“

„To nevím,“ odpoví. „Ale popřemýšlíme o tom.“
Chvíli obě mlčíme. „Možná nechtěli dívku,“ řekne pak. Mož-

ná chtěli chlapce. Chlapce, který se narodil před osmnácti lety 
za zimního slunovratu.“

„Ale proč?“ ptám se. „A  jak věděli, kde ho najdou? Sama jsi 
říkala, že Stříbrné jezero je zastrčené, schované. Kromě tebe a nás 
tam nikdo nikdy nebyl. Když nepočítám toho otrhance a Proctera 
Johna. Táta to říkal.“

„Tvůj otec lhal.“
k  k  k
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„Táta lhal?“
„Lhal možná není to úplně správné slovo. Třeba… třeba jen za- 

pomněl.“
„No dobře. A?“
„Víš, že jsem tam byla, když jste se narodili.“
„Hmm, jo.“
„No… nebyla jsem jediná.“
„Byl tam ještě někdo? Kdo?“
„Nějaký muž. Cizinec. Objevil se u Stříbrného jezera dva dny 

před tím, než ses narodila. Moc toho nenamluvil. Neřekl odkud 
je, ani kam má namířeno. A neměl vůbec nic. Byl polomrtvý hlady 
a na sobě měl sotva košili. Říkal, že se jmenuje Trask, ale kdoví, 
jestli to byla pravda. Willem se před ním měl na pozoru, ale vy-
padal neškodně, proto ho nakrmili a dali mu i nějaké staré Wille-
movo oblečení.“

„Takže on tam byl, když jsem se narodila.“
„Ne,“ opáčí Mercy. „To už byl pryč. Nezapomínej, že ses na-

rodila dvě hodiny po Lughovi. Bylo to zvláštní. Lugh začal křičet 
a kopat, aby všichni věděli, že je na světě, a v tu chvíli byl Trask 
celý bez sebe. Říkal, že chlapec narozený o zimním slunovratu je 
nesmírná vzácnost, něco úžasného. A  opakoval to stále dokola. 
Jako kdyby to bylo z nějakého důvodu důležité. Když jsem ho pak 
po chvíli hledala, byl pryč. Ani se nerozloučil. Je to zvláštní, ale až 
do teď jsem si na něho ani nevzpomněla.“

„Proč nám o něm táta neřekl?“
„Asi zapomněl, stejně jako já. Nezdálo se, že by to bylo ně-

jak zvlášť důležité. Mysleli jsme si, že je to jenom nějaký potrhlý 
poutník.“

„Myslíš si, že Trask je jedním z těch, co unesli Lugha? Že patří 
k Tontonům?“ 
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„Ach ne, na to byl moc starý. Tontonové jsou mladí muži. Tras-
kovi tehdy muselo být nejmíň čtyřicet. A už je to osmnáct let.“

„Musel o Lughovi někomu říct.“
„Vypadá to tak. Co ten váš soused?“
„Procter John?“ Zamračím se. Něco se mi nejasně vybavuje, ale 

stále to uniká. Teď. „Už vím! Pověděl těm mužům: ‚Musím vědět, 
jak je starý. Hlídal jsem ho celou tu dobu, jak jste mi řekli.‘“

Mercy vydechla. „Takže špion. Tontonové ho přinutili, aby Lu-
gha sledoval. Jeho poslušnost si zřejmě zajišťovali chaalem.“

„Trask to tedy musel říct Tontonům. Ale nechápu, proč museli 
unést Lugha. Proč čekali, dokud mu nebude osmnáct?“ 

„Ani já tomu nerozumím. Ale když tohle zjistíš, najdeš nejspíš 
i svého bratra.“

Když vycházím ze srubu, začíná svítat.
„Mohla sis vzít víc,“ říká mi Mercy. „Těch několik kousků suše-

ného masa a sladkých brambor ti vydrží sotva pár dní.“
„Nemáš zrovna přeplněnou spíž. A kvůli nám musíš živit další 

krk.“
„Postarám se o ni, to půjde.“
„A já se postarám o sebe. Mám spoustu vody. A navíc tohle.“ 

Pohladím svůj luk. 
„Když myslíš.“
„Neboj se.“
Mercy jednou rukou obejme Emmi. „Co kdybychom Sabu vy-

provodily přes louku?“
Emmi jen pokrčí rameny a tahá svoji dřevěnou panenku za ša-

ty. „Jak chceš.“
Je mi jasné, že mě Emmi nemá zrovna v lásce za to, že ji nechá-

vám s Mercy, ale aspoň se dnes nechová vysloveně nepřátelsky. 
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Každopádně si tady rychle zvykne. A s Mercy a Stopařem tu bude 
v bezpečí. Možná bude jezdit na poníkovi a cákat se v potoce. Dítě 
potřebuje nějakou zábavu. 

Vyprovázejí mě přes lávku. Nero letí napřed a Stopař se žene 
za ním. Dlouhá tráva nám šustí o nohy. 

Zastavím se. Otočím se. Naposledy se rozhlížím po tom po-
klidném zeleném údolí s čistým potůčkem a sladkým vzduchem. 
Na prsou cítím tíhu. Do očí mi vyhrknou slzy. Nedokážu to. Ne-
najdu ho. Sama to nezvládnu.

„Sabo?“ Mercy mě lehce šťouchne do paže. 
Několikrát se zhluboka trhaně nadechnu. Proklínám svoji sla-

bost. Otírám si oči. Lugh na mě spoléhá. Jenom na mě.
Budou tě potřebovat. A další. Mnoho dalších. Nepoddávej se 

strachu. Buď silná. Vím, že jsi.
Nejsem žádná třasořitka, tati.
„Co je, Sabo?“ zeptá se Emmi.
Otočím se. „Nic.“
„Chci ti něco dát,“ říká Mercy. „Nastav ruku.“
Udělám to. Něco mi do ní vloží a zavře mi dlaň.
„Co je to?“ zajímá se Emmi.
Otevírám dlaň. Leží v ní růžový kámen. Je hladký, vypadá jako 

ptačí vajíčko a je dlouhý asi jako můj palec. Je chladný. Skoro ledo-
vý. Navlečený na kožené šňůrce, aby se dal nosit na krku. Když ho 
zvednu proti slunci, rozzáří se matným, mléčným světlem. 

„Je krásný,“ říká Emmi.
„To je srdcekámen,“ říká Mercy. Přetáhne mi šňůrku přes hla-

vu. „Dala mi ho tvoje matka a já ho teď dávám tobě.“
Dotknu se ho. Dárek od matky. Nikdy jsem neměla nic, co jí 

patřilo. 
„Co je to srdcekámen?“ ptá se Emmi.
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„Dá ti vědět, když najdeš, po kom tvé srdce touží.“
„Jak to udělá?“ mračí se Emmi.
„Cítíš, jak je teď studený? I když ho má Saba na kůži?“
„Hmm,“ zabručí, když se ho dotkne. 
„Obyčejný kámen se o  tvé tělo ohřeje. Tenhle ne. Zůstane 

chladný do chvíle, kdy se přiblížíš k tomu, po kom tvé srdce touží. 
Pak se kámen zahřeje. Čím víc se přiblížíš, tím bude teplejší. Podle 
toho ho poznáš.“

Mračím se. „Nečekala jsem, že budeš věřit takovým věcem.“
„Ne, to nevěřím, ale tvoje matka věřila. Tvrdila, že jí ukázal 

cestu k tvému otci, k Willemovi. Darovala mi ho, protože doufala, 
že mi ukáže cestu k tomu, po kom touží mé srdce.“

„A povedlo se to?“ ptám se. 
„No, našla jsem tohle údolí. Dalo by se říct, že je to něco, po 

čem mé srdce touží.“
„A zahřál se srdcekámen?“
Mercy chvíli mlčí. „Už je to dávno,“ řekne pak. „Nepamatuju se.“
Podívám se na ni. Nevím, jestli mi nelže. 
„Proč ho dáváš Sabě?“ ptá se Emmi.
„Allis říkala, že srdcekámen nemůžeš vlastnit. Můžeš ho jen 

na čas opatrovat. Jakmile máš, po kom tvé srdce touží, dáš ho ně-
komu jinému. Někomu, kdo potřebuje pomoc.“

„Nepotřebuju pomoc. Já vím, po čem moje srdce touží. Najít 
Lugha a přivést ho zpět.“

„Určitě máš pravdu. Ale stejně, ať tomu věříš, nebo ne, je hezké 
mít něco, co patřilo tvé matce. Je to důležité.“

„Díky. Za tohle a… no, za všechno. Radši půjdu.“
„Až se dostaneš do Hopetownu, ne aby ses hned začala vyptá-

vat,“ říká Mercy. „Jen bys na sebe upoutala pozornost, a pozornost 
znamená potíže. Buď ve střehu. Nikomu nevěř.“
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„Umím se o sebe postarat.“
„A Sabo… buď opatrná při přecházení Moře písku. Je to jed-

no z nejdivočejších míst. Naslouchej větrům.“ Prudce mě obejme. 
„Dej na mě, a jdi jenom v noci.“

Podívám se na Emmi. Oči má sklopené do země. 
„Budu s Lughem zpátky dřív, než se naděješ.“
Natáhnu ruku, abych jí pocuchala vlasy, ale ucukne. 
„No, radši půjdu.“
Zvednu brašnu a vykročím. Ujdu sotva deset kroků, když usly-

ším: „Sabo!“
Emmi ke mně přiběhne a pevně mě obejme kolem pasu. „Vrať 

se brzy!“
„Nezlob tady Mercy. Spoléhám na tebe.“
Ucouvnu.
„Ahoj, Em.“
„Ahoj, Sabo.“
Jakmile se dostanu mezi stromy a ztratím se jim z očí, sundám 

si srdcekámen z krku a strčím ho do kapsy. 
Vím, po čem moje srdce touží. 
Nepotřebuju žádný kámen, aby mi řekl, že jsem to našla.
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