


Schink 2 - zlom  4.10.1956 1:12  Stránka 1



PETR SCHINK V NAKLADATELSTVÍ EPOCHA:

Vylévání krve
Jak lvové

Schink 2 - zlom  4.10.1956 1:12  Stránka 2



Schink 2 - zlom  4.10.1956 1:12  Stránka 3



Copyright © Petr Schink, 2015
Cover Illustration © Jan DoleÏálek, 2015
Cover Art © Luká‰ Tuma, 2015
Czech Edition © Nakladatelství Epocha, Praha 2015

ISBN 978-80-7425-270-9

Schink 2 - zlom  4.10.1956 1:12  Stránka 4

Uživatel
Text napsaný psacím strojem
ISBN PDF 978-80-7425-460-4

Uživatel
Text napsaný psacím strojem



Pro tebe.

Schink 2 - zlom  4.10.1956 1:12  Stránka 5



Jak lvové bijem o mfiíÏe,
jak lvové v kleci jatí,
my bychom vzhÛru k nebesÛm
a jsme zde Zemí spjatí.

Jan Neruda, Písnû kosmické
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1. KAPITOLA

„No tak, pfiece nejsi taková padavka!“ 
Hlas si ze mû utahuje a nutí mû vstát. MuÏ, kterému patfií,

tu není. Nic tu není. Jen podzemní kobka se stropem tesa-
n˘m ve skále, rozsápané a ohryzané krysí mrtvolky v koutech
a dva metry dvacet vysok˘ trol se strupatou kÛÏí a zuby jako
noty na buben.

Malátnû se hrabu na nohy, prsty tlaãím do spár ve zdi.
Vím, Ïe kdyÏ neposlechnu, stane se nûco hrozného. Ne
mnû, mnû se uÏ stalo. Jemu.

Vlhká dlaÏba klouÏe. Ochozené podráÏky velkou stabili-
tu nesk˘tají, ale neÏ se opût porouãím k zemi, trol mû leh-
k˘m plácnutím zvedne. Rána mû vymr‰tí do vzduchu, ov‰em
gravitace b˘vá ke tvorÛm bez pefií nemilosrdná. Vzápûtí se
kutálím po podlaze ze ‰típan˘ch kamenn˘ch desek.

Dafií se mi ustát to nedÛstojné válení sudÛ, skonãím v po-
dfiepu a instinktivnû sahám po zbraních. PaÏe zkfiíÏím na
hrudi jako uÏ tisíckrát pfiedtím a jako uÏ tisíckrát pfiedtím
ucítím v dlaních ohmatan˘ rybí vzor na paÏbách sterlinge-
rek. Ne, tentokrát ne! okfiiknu se. Pou‰tím pistole a postavím
se. Trochu rozk˘vanû a nejistû, jako herec amatér, kter˘ neví,
co si poãít s rukama. Pfiesto hlas z neznáma usoudí, Ïe je za-
potfiebí mû potrestat. 

„Ruce!“
To jediné slovo staãí víc neÏ dost. 
Vzápûtí je trol tûsnû u mû. Opiãím zhoupnutím na sv˘ch

dlouh˘ch prackách je schopen neskuteãnû rychl˘ch pfiísko-
kÛ. Jeho krátké, silné nohy se snad ani nedot˘kají zemû. Vrá-
tek v rohu místnosti fiinãí a skfiípe, jak uvolÀuje dal‰í metry
poutacího fietûzu. Trol se ani nesnaÏí o nûjaké finesy, prostû
mû srazí s energií rozjeté lokomotivy.
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Ohromná masa svalÛ a ‰tûtin se nade mnou tyãí jako zeì.
Pach, kter˘ se z tvora line, pfiipomíná psí kotec a otevfienou
latrínu v jednom. Bezmocnû sleduju, jak v mozolnat˘ch
prackách svírá mé dlanû. Pohled se mi rozostfiuje a chvilku
mám pocit, Ïe se dívám na dûtské dlanû v sevfiení láskypl-
ného rodiãe. Trol mhoufií tupá oãka, jako by se rozpomínal,
co Ïe to mûl v úmyslu. Pak stiskne. Jedin˘m pohybem mi
z dlaní vyrobí neuÏiteãnou zmûÈ rozláman˘ch kostí a rozdr-
ceného masa.

Hned na to ho podle drnãení napjatého fietûzu vrátek str-
hává zpût do kouta, aby mû, zdivoãel˘ krví, neroztrhal na
kusy. 

¤vu. ¤vu tak stra‰nû, aÏ mû ozvûna v kobce ohlu‰uje
a vrací se mi pofiád a pofiád, i kdyÏ uÏ nemám sílu ani d˘chat.
Bolest je tak hrozná, Ïe chci umfiít, i pfiesto, Ïe je‰tû pfied
okamÏikem bych udûlal cokoliv, abych pfieÏil. Ne kvÛli mnû.
KvÛli nûmu. 

Prázdn˘ Ïaludek se boufií a pumpuje mi do úst hofiké
‰Èávy. Kypí mi nosem a teãou po bradû. Prsty vyvrácené
z kloubÛ, nehty ãerné a fialové, dlanû jako ‰patnû uplácané
kusy sekané. Pokusím se ruku sevfiít v pûst a v následující vte-
fiinû o sobû nevím. 

*   *   *

„Dívej se! Dobfie se dívej!“ 
Chlapec vzlykl. Pokusil se schovat tváfi do ‰pinavého

límce. V podzemní arénû a zároveÀ na desce stolu si právû
mohutn˘ váleãn˘ v˘pûstek pohazoval s huben˘m muÏem
jako s rozbitou hraãkou.

Oãi se nemohly rozhodnout, zda se dívají na okno do ji-
ného dûje kdesi daleko nebo na maliãké trpaslíky, svádûjící
svÛj Ïivotní zápas mezi dfievûnou miskou a nakousnut˘m
jablkem. 

S kaÏd˘m dal‰ím úderem, s kaÏd˘m pádem a opûtovn˘m
klopotn˘m vstáváním, jako by se v muÏi uvolnilo ozubené
koleãko, praskla pruÏinka. Jeho pohyby malátnûly, ruce
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a nohy se klinkaly na povolen˘ch vodících ‰ÀÛrkách svalÛ
a ‰lach. 

„¤ekl jsem, dívej se!“ 
MuÏ v kápi zasyãel a sevfiel chlapcÛv zátylek jako králiãí

krãek. Donutil ho obrátit pohled ke scenérii na stole. 
„Vidí‰? Ani ty jeho slavné pistole mu nepomÛÏou. Je nic!

Sraãka! UboÏák! Takov˘ chce‰ b˘t?“ 
„On tû dostane! Zabije tû! Vím to!“ 
V dûtském hlase rezonoval strach i odvaha v promûnlivém

pomûru. MuÏ v kápi se rozhodl, Ïe je ãas na dal‰í Ïivotní
lekci. 

Útlé prsty na chlapcovû krku se zaÈaly a na hfibetu dlanû
vystoupily ostfie vyr˘sované podkoÏní struktury – pfiíli‰ pra-
videlné a spletité, neÏ aby ‰lo o ‰lachy a Ïíly. 

Kluk vypískl a ztuhl. Náhle jakoby se nemohl nabaÏit po-
hledu na boj. Vytfie‰tûn˘ma, nemrkajícíma oãima hltal obû
postaviãky a chvûl se po celém tûle. Pak se nûco stalo, ze se-
vfien˘ch rtÛ ukápla krev a stále otevfiené oãi se obrátily
v sloup. Metafysick˘ impuls byl pfiíli‰ siln˘, chlapec omdlel.
Pfiesto v‰ak zÛstal sedût a nevidoucím zrakem probodával
desku stolu. 

Boj mezi nádobím gradoval. MuÏíãek po úderu ‰kobrtl,
odvalil se a uãinil patetick˘ pokus tasit ty své práskací hraãky. 

„Ruce!“ zavrãel zahalen˘ muÏ otrávenû a odvrátil se. 
Bylo tfieba postarat se o bezvûdomé dûcko. Postaviãky ze-

sklovatûly a rozlily se jako stfiípky ledu v jícnu tavicí pece. Na
stole z niãeho nic leÏelo zrcadlo v ozdobném rámeãku
a muÏ v kápi ho automatick˘m pohybem shrábl do záhybÛ
plá‰tû. 

Chlapec zvláãnûl a sesunul se ze Ïidle. D˘chal zhluboka
a pravidelnû v klidném, sny neru‰eném spánku. Zakuklenec
si ho jedin˘m pohybem nadhodil v náruãi a odnesl na po-
hovku v rohu prostû zafiízené cely. 

StÛl, Ïidle, palanda s tenk˘m slamníkem a dva kbelíky.
Jeden s poklopem na vykonávání potfieby, druh˘ s nabûraã-
kou na vodu; to bylo v‰echno, co mal˘ vûzeÀ potfieboval k Ïi-
votu.

Jak lvové 9
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Svûtlo do cely pronikalo úzk˘m prÛzorem v hrubû omít-
nuté kamenné zdi. I kdyby si nûkdo dal tu práci a pfiisunul
ke stûnû stÛl, na nûm vybalancoval Ïidli a vy‰plhal nahoru,
uvidûl by jen a pouze zeì protûj‰í budovy bez oken.

Pokud bylo tfieba s vûznûm promluvit po setmûní, louã
nebo svûteln˘ krystal si pfiinesl hostitel sám. KdyÏ sem pfied
t˘dnem chlapce pfiivedli, neprozfietelnû mu ponechali pet-
rolejovou lampu. První stráÏn˘, kter˘ pfiinesl jídlo, skonãil
s otfiesem mozku od tûÏkého kovového stojanu svítilny. Dru-
hému prosekl stfiep z cylindru tváfi aÏ na kost.

Mal˘ Granus byl bojovník a muÏ v kápi to dovedl ocenit.
O to zábavnûj‰í bude zlomit ho a opût vytvarovat.

TûÏké dvefie se zabouchly, závora se ‰oupnutím dfieva
o kov zapadla na své místo. 

Na chodbû se k muÏi pfiipojila dal‰í zakuklená postava –
men‰í a shrbená vûkem.

„Je pfiipraven?“ zachfiestil hlas jako hrst oblázkÛ hozená
na plechovou ohradu.

„Je‰tû ne, mistfie Conchobare. Pofiád má nadûji, ale ne-
bude tûÏké mu ji vzít. Dám pokyny, aby van Hautena do zítfi-
ka postavili do latû. Musí b˘t na svou popravu fit!“ 

„Politováníhodné, Ïe se takov˘ talent dostal do rukou in-
dustriálovi,“ zachfiestil opût stafiec. „Jeho matka projevila tra-
gick˘ nedostatek úsudku. Na‰tûstí to nejsou ‰kody, které by
trocha sebekáznû a dobrého vedení nedokázala napravit.
Stejnû jako kdysi u tebe.“ 

Men‰í zakuklenec zaka‰lal nebo se snad zasmál a zastavil
se u chodby zavrtané ve skalním podloÏí jako ÏíÏalí cestiãka. 

Skalní tvrz byla postavena pfied cel˘mi vûky a spodní patra
se ztrácela v puklinách a napÛl zasypan˘ch jeskynních pro-
storách. Aãkoliv se souãasní obyvatelé hradi‰tû hrdû pova-
Ïovali za následovníky dávn˘ch stavitelÛ, vûdûli jen málo
o podzemních slujích d˘chajících slanou mofiskou vÛní.
Vy‰‰í a mlad‰í zakuklenec stiskl rty, kdyÏ na to pomyslel. Ne-
chtûl neuváÏenou poznámkou popudit star‰ího druha.

„Dej vûdût, aÏ bude Granus dost daleko. Zaãneme oka-
mÏitû s uzavíráním klece,“ pronesl je‰tû stafiec, zatímco mu
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na holé dlani vykvetlo svûtlo. Ozafiovalo cestu do nitra skály
a v poryvech chladného prÛvanu se ani nezachvûlo. 

Mlad‰í muÏ uãinil smûrem k jeho zádÛm gesto, které zjev-
nû provádûl dnes a dennû tolikrát, aÏ mu pfie‰lo do krve –
pravaãka naznaãila mfiíÏoví klece a levaãka otáãení klíãe. Pak
vykroãil k nejbliÏ‰ím dvefiím. Je‰tû by mûl nav‰tívit svého zná-
mého v kobkách. Vûdûl, Ïe toho muÏe se nevyplácí podce-
Àovat, nakonec v‰ak zvítûzila únava po celodenní vyãerpá-
vající práci s chlapcem. 

Pfiijetí do bratrstva Caighean Óir, to byl nároãn˘ a dlouho-
dob˘ proces – a on by byl nerad, kdyby jeho vinou zbyteãnû
zemfiel nov˘ nadûjn˘ adept. Mistr Conchobar s ním mûl velké
plány. Mladíka píchlo u srdce Ïárlivostí, ale honem ten pocit
potlaãil. 

Svûtlo z chodby krátce ozáfiilo zafiízení jeho pokoje, ne
o mnoho bohat‰í neÏ to v cele Abelia Granuse. MuÏ sebou
pra‰til na lÛÏko a dvefie se ti‰e a bez pfiiãinûní lidské ruky za-
vfiely. 

*   *   *

Rozk˘vané ocelové Ïebfiíky a lávky se pnuly kolem stfiech lughosk˘ch
ãinÏákÛ jako rezavé liány. Ulehãovaly práci pokr˘vaãÛm, kominí-
kÛm i zlodûjÛm. A také mnû.

Mûsto, pfiidu‰ené pokr˘vkou smogu, blikalo do noci duhov˘m pfií-
svitem plynov˘ch lamp. Obvykle by záfiily docela obyãejnû do modra,
ale v˘pary z prÛmyslové ãtvrti jim propÛjãovaly pfiídech rÛÏové, svût-
le zelené a nachové. Pece v prÛmyslové ãtvrti ozafiovaly i v tak pozd-
ní hodinu obzor hrozivou rudou. Z pí‰Èalov˘ch prÛduchÛ plyno-
v˘ch jímek vy‰lehl co chvíli plamenn˘ jazyk, aby vydûsil a oslepil
noãní dravce, slídící v temn˘ch uliãkách. Lughos Stadt by si za-
slouÏil pár hodin opravdové, ãernoãerné tmy, aby si oãi jeho nespo-
ãetn˘ch obyvatel odpoãaly, ale to se ve vûku páry a ohnû dalo oãe-
kávat jen stûÏí.

Vzduch tûÏk˘ popílkem mrazil v plicích, ale mnû bylo ve dvou
svetrech, koÏeném kabátû a ‰ále natfiikrát obtoãené kolem krku pfií-
jemnû. Neãekal jsem ostatnû dlouho. Podle Gynewr se „ta vûc“, jak
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se kulantnû vyjádfiila, objevovala pozdû po pÛlnoci, takÏe jsem mûl
ãas uloÏit Abelia na kutû. NeÏ jsem vy‰plhal sem, na kluzkou plo‰i-
nu za komínem, koupil jsem si u pouliãní prodavaãky peãené ka‰ta-
ny, které mû teì hfiály v kapse a svádûly k tomu, abych s nimi udûlal
krátk˘ proces. No co, vychladlé stojí beztak za houby, odbyl jsem
ráznû svûdomí a hodil si jeden do pusy. Abeliovi koupím ãerstvé.

Málem jsem se zakuckal, kdyÏ do noãního ticha bouchly okenice
a povûtfií oÏilo údery blanit˘ch kfiídel. Více neÏ zvuky mû zalarmo-
vala nepfiirozená aura tvora, kter˘ nepatfiil do mého svûta. Staãila
mi postavit chloupky do pozoru a zalarmovat mû do stavu plné bdû-
losti. O parapet v oknû pfies ulici zaskfiípaly spáry. 

„Pfies ulici, sakra,“ zaklel jsem v duchu. Vyprávûní Gynewfiin˘ch
kurev nebylo moc pfiesné. Vût‰ina se shodovala, Ïe netvor po útoku
zmizel nûkde ve Sladovnické uliãce. Úzk˘ prÛsmyk mezi Pivovar-
nickou ulicí a stanicí mûstské nadzemky pfiipomínal dva pfiíkré útesy
tyãící se do v˘‰ky dvaceti metrÛ a obná‰el desítky bytÛ, ãtyfii dvorky,
osm skladi‰È a dvû tfii slepé uliãky vybíhající k fiíãnímu toku a te-
safiské manufaktufie. Víc informací by byl luxus, na kter˘ jsem nebyl
zvykl˘. 

¤e‰ení mi padlo do oka náhodou. Vlastnû jsem se o nû celou dobu
opíral. Mnoho domÛ v Lughos Stadtu spojovaly nadzemní lávky –
moudré opatfiení ve mûstû sice zbudovaném na pevn˘ch kamenn˘ch
základech, ale s horními patry vesmûs ze dfieva nasáklého fermeÏí.
Od té doby, co se rozmohla móda parovozÛ a trojkolek sr‰ících na
v‰echny strany jiskrami, kokrhal v ulicích témûfi kaÏd˘ t˘den ãerve-
n˘ kohout. Bezpeãná cesta na stfiechu sousední budovy pak zname-
nala rozdíl mezi Ïivotem a smrtí.

Ze skob zapu‰tûn˘ch do cihel jsem vyhákl dlouh˘ Ïebfiík pfiipev-
nûn˘ k lávce ocelov˘m kloubem. Vrzalo to pfií‰ernû, nikdo si dlouh˘
ãas nedal práci s údrÏbou, na pohmat se v‰ak zdálo, Ïe rez kov jen
olízla. 

Dlouh˘ stín Ïebfiíku se natáhl pfies uliãku. Na opaãné stranû jsem
se vyhnul oãkÛm, do kter˘ch mûl zapadnout jako do zámku, a Ïeb-
fiík ztûÏka zadunûl o parapet podkrovního okna. 

Tak úplnû jsem se netrefil. Sklo zafiinãelo a vysypalo se na dlaÏ-
bu o ãtyfii patra níÏe. Nûkdo spustil sprostou litanii a do toho vyl
a ‰tûkal velk˘ pes. Zmatek nad zmatek, ten je tfieba vyuÏít. Zkontro-
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loval jsem sterlingerky v podpaÏí – vypadalo to, Ïe je budu potfiebo-
vat – a vyhoupl se na ‰pru‰le. Pohledem jsem fixoval rozbité okno
a bláznivé mihotání noãní lampiãky uvnitfi pokoje.

Bylo to jen pár krokÛ, pfiesto jsem poslal vdûãnou modlitbu milo-
srdné tmû, díky níÏ hloubka pode mnou ztrácela na hrozivosti.

Sotva jsem poloÏil podráÏku na parapet, ze tmy se vynofiila zu-
batá tlama. Îluté tesáky minuly mÛj kotník sotva o pÛl centimetru.
Poslal jsem dovnitfi olovûn˘ polibek na pfiivítanou a ‰elma s kÀuãe-
ním zmizela. Nûjak˘ opilec dole na ulici nadával, kdyÏ mu o klo-
bouk zabubnovaly stfiepy kvûtináãe. Byty kolem oÏily hlasy a svûtlem,
ale nikdo nevystrãil nos. Lugho‰tí byli zvyklí na divné vûci a vûdû-
li, jak se v takové situaci zachovat.

Sehnul jsem se a vecpal se nízk˘m oknem dovnitfi, u‰i nastraÏe-
né a tûlo napjaté ke skoku pfii sebemen‰ím náznaku nebezpeãí.

V bytû znûly dva dechy – jeden, tûÏk˘ a pfier˘vav˘, patfiil postfiele-
nému zvífieti, druh˘, pisklav˘ a vystra‰en˘, ãlovûku. Snad Ïenû. 

„Ve jménu sfér ohnû i vzduchu, budiÏ svûtlo!“ zakviãel hlásek,
jehoÏ pohlavní pfiíslu‰nost mi stále unikala. Po zádech mi pfiejel hfie-
ben kartáãující proti srsti a v pokoji se rozjasnilo. Nepfiirozené svût-
lo pfiejíÏdûlo s houpáním sem a tam po místnosti a znemoÏÀovalo
mi zachytit jak˘koliv detail.

„OpovaÏuje‰ se ru‰it velké dílo?!“ blekotal muÏík v ãerné noãní
ko‰ili s vy‰it˘mi pÛlmûsíci. Krãil se uprostfied kfiídového kruhu
a zíral na mû skrz upackanou kfii‰Èálovou kouli. „NechÈ démoni na-
vûky rvou tvou du‰i na cucky! Poznej jejich hnûv!“ 

Lehk˘m úkrokem jsem uhnul vrÏené kouli. TûÏk˘ kus ãirého kfie-
mene se s dut˘m bouchnutím zakutálel nûkam mezi vyfiezávané nohy
u‰áku. Tolik k hnûvu démonÛ.

Pfiekroãil jsem kruh vy‰krában˘ kfiídou s pfiímo maniakální
peãlivostí do prken a od podráÏek m˘ch bot modfie zasr‰elo. To byl
ve‰ker˘ pyrotechnick˘ efekt. Aby mû podobné hokus-pokusy ovlivni-
ly, musela by b˘t vÛle, která je Ïivila, mnohem silnûj‰í. 

Koutkem oka jsem pátral po postfielené ‰elmû, ale neuvûfiiteln˘ ne-
pofiádek v‰ude kolem mû svádûl ze stopy. Krvavé cákance mizely
nûkde mezi stohy knih, pod stolem zaházen˘m ‰pinav˘m prádlem
a nûãím, co vypadalo jako napÛl vykuchan˘ lidsk˘ trup zbaven˘
konãetin a hlavy. Evidentnû jsem byl na správné adrese. 
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Byt byl kdysi dávno bohatû zafiízen˘. Okna zakr˘valy sametové
závûsy aÏ k zemi, koberec mi dlouh˘m chlupem le‰til baganãata a ná-
bytek z tvrdého cizokrajného dfieva pfiekypoval umûleck˘mi fiezbami
na samotné hranici vkusu. V‰echnu tu nádheru v‰ak pokr˘vala
vrstva prachu a mastné ‰píny. Na kaÏdiãké volné plo‰e se kupily
‰tosy grimoárÛ pochybné kvality, promíchané se zbytky jídla a umo-
lousan˘mi podvlíkaãkami.

Vût‰inu svazkÛ jsem znal aspoÀ od vidûní. BûÏná vete‰, kterou
jste pofiídili v lecjakém druhofiadém metafysickém kiosku. Triky
v tûchto knihách by vám staãily moÏná jako zábavn˘ program pro
veãírek s pfiekvapením. Opravdová moc nikdy nespoãívala na strán-
kách knih. Moc klíãila v metafysick˘ch kolegiích star‰ích neÏ zákla-
dy císafiského paláce. V mozcích natolik pokfiiven˘ch poznáním, Ïe
nebylo radno ru‰it je v jejich podivném bádání za zdmi staroslav-
né mûstské university. 

„Tak kde je?!“ udefiil jsem na muÏíka. 
Zkusil mû poplivat, a tak jsem mu vrazil facku. Hlava na dlou-

hém hubeném krku se zak˘vala dopfiedu a dozadu jako u hraãky.
Nejrad‰i bych si hned otfiel ruku, pfiestoÏe jsem mûl rukavice. Ve
vykulen˘ch krátkozrak˘ch oãkách se objevila nevûfiícná v˘ãitka.
Chlapík nedokázal pochopit, Ïe jsem naru‰il jeho kruh a beztrestnû
vztáhl ruku na adepta temného umûní. Takové vûci se v jeho malém
svûtû ãtyfi zdí prostû nedûly. 

Tím ve‰ker˘ odpor opadl. Slina zÛstala viset na fiídkém kníru
a nedovafien˘ metafysik se skrãil do klubíãka. Popadl jsem ho za
límec a táhl ven z kruhu.

Jakmile se ocitl sotva ‰piãkou palce mimo ochrannou kfiídovou
bariéru, divadlo zaãalo nanovo. „Ona mû dostane!“ bránil se, jako
bych ho táhl do hluboké vody. Kopal nohama a kviãel: „Neee! PusÈ!“ 

„Kdo je ona?“ chtûl jsem se zeptat, události mû v‰ak pfiedbûhly.
Mûkké tlapy zlehka do‰láply na koberec a zvífiecí dech náhle chr-

ãel mnohem hlasitûji a naléhavûji. Z kupy odpadkÛ vylezla obluda
spí‰e politováníhodná neÏ hrozivá. Na povislé a vrásãité tûlo staré
Ïeny nûkdo narouboval hlavu velikého mastifa. Ohrnuté pysky od-
halovaly nepfiirozenû dlouhé ‰piãáky. Ze zad trãela tvorovi plachto-
vitá kfiídla z lidské kÛÏe roztfiepená a polámaná mou kulkou.
V pfiítmí jsem nejasnû rozeznával laciná tetování pfiístavních kurev.

Petr Schink14

Schink 2 - zlom  4.10.1956 1:12  Stránka 14



Z místa spoje na lopatkách se ‰ífiila ãerná skvrna snûti. PaÏe patfiily
rovnûÏ ãlovûku, aãkoliv pÛvodnû jistû mlad‰ímu a silnûj‰ímu, stej-
nû tak prsa mûla o pár kfiíÏkÛ ménû neÏ zbytek tûla. Dlanû nahra-
dily orlí spáry. 

Tady konãily Gynewfiiny dûvky, lépe fieãeno jejich ãásti. Ubohé
ohryzané zbytky pak ráno nalézali náhodní chodci – ctihodní ob-
ãané, ktefií sice velkoryse pfiehlíÏeli, Ïe se jejich sousedství po setmûní
mûní v rejdi‰tû kurev a jejich kunãoftÛ, hÛfie v‰ak uÏ sná‰eli pach
zamfielého masa a stfieva rozvû‰ená po vefiejném osvûtlení.

Sflikovaná harpyje mífiila k zakrslé parodii na metafysika. Aã-
koliv stûÏí drÏela pohromadû, jistû by s ním dokázala udûlat krátk˘
proces. Psí ãelisti si zachovaly sílu a ‰kubnutí ostr˘ch spárÛ by vy-
rvalo vnitfinosti z jehnûte. 

Vytáhl jsem sterlingerku a stfielil. Netvor sebou ‰kubl, ale jinak
udûlala rána vût‰í dojem na muÏíka. Je‰tû více vykulil oãi barvy my-
‰ího trusu a koberec pod ním ztmavl moãí. 

„Ne-ne-ne! Nestfiílej! Ona je moje, pfiiná‰í mi kousky do skládaã-
ky…“ mumlal stûÏí sly‰itelnû. „Krásnû ‰Èavnaté kousky.“ 

Harpyje se sunula vpfied, aãkoliv jí stfiela rozbila paÏi v kloubu.
Ne‰la po mnû. 

Smetl jsem z jednoho kfiesla závûj knih, sedl si a pozoroval. MuÏ
ti‰e kÀuãel a nemotornû se zavrtal pod palandu. Harpyje jedin˘m
máchnutím drápaté paÏe rozervala matraci, aÏ se z ní vyhrnula
ocelová péra. Vydû‰en˘ chlapík po ãtyfiech vycouval rovnou pod
uslintanou psí mordu. Zuby se mu sevfiely kolem krku, jako kdyÏ
fena kárá nezdárné ‰tûnû. Dvû prudká potfiesení, prasklo to a muÏ
znehybnûl. 

Mal˘ trest za vytvofiení zrÛdnosti, která noc co noc rozsévala smrt
v ulicích Lughos Stadtu. Podle Gynewr trvaly noãní masakry nû-
kolik mûsícÛ a za tu dobu zemfielo pfies dvacet Ïen. Pfiesto se ulice ne-
pfiestávaly hemÏit dívãinami lehk˘ch mravÛ. Jíst je tfieba. Na tom
nic nezmûní ani celá armáda oblud. 

„Skonãila jsi?“ 
AniÏ bych ãekal na odpovûì, vyprázdnil jsem do potvory zbytek

bubínku. Kulky ‰kubaly zavalit˘m tûlem jako rány sochorem, ale
Ïena/harpyje se po mnû ani neohlédla. Prostû poloÏila mordu ovûn-
ãenou krvav˘mi slinami muÏíkovi do klína a zemfiela. 
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Zvedl jsem se a prokfiupal ztuhlou pátefi. Nûkde tady musí b˘t se-
mínko moci, které dokázalo rozdm˘chat ‰ílenství v té ubohé lysé
hlavû. Bylo by neprozfietelné a nebezpeãné, nechat je tu jako past na-
straÏenou na náhodného nálezce. Artefakty mívají obãas tendenci
padnout do rukou tomu nejménû vhodnému jedinci. Bylo z toho pak
vÏdycky spousta krve, vystfiílen˘ch kulí a pramálo zlatem cinkající
odmûny. 

ZbûÏnû jsem prohrabal kupy podfiadné literatury. Hledal jsem
dílo, proti nûmuÏ mûl cel˘ vagon tohohle braku jen cenu papíru, na
nûmÏ byl vyti‰tûn. A mÛj instinkt nezklamal. 

Náhodnû jsem rozkopl hromadu svitkÛ a Ïaludek se mi sevfiel ne-
volností. Kniha na dobfie vydûlané kÛÏi se zlatou raÏbou se rozevfie-
la jako ãerstvû otevfiená rána. Odhalila anatomicky pfiesn˘ nákres
fiezu tûlem tûhotné Ïeny. Obrázek byl obklopen pokroucen˘mi znaã-
kami, z nichÏ bolely oãi. TûÏko fiíct, zda mû tak znechutila aura ne-
pfiirozené moci nebo samotn˘ námût. Dal‰í mûdirytiny zachycovaly
proces pfienosu jednotliv˘ch tûlesn˘ch ãástí zvífiat, lidí, i ne-lidí na
potracen˘ fetus. V‰e konãilo obrázkem natolik bizarním a nechut-
n˘m, aÏ jsem musel potlaãit nával dávení. Nedávalo mi smysl, proã
by chtûl nûkdo vytvofiit nûco takového. 

Chytil jsem knihu ‰piãkami prstÛ za mosazné kování a hodil ji
do kamen. Zasoptilo to v nich, roura do komína se zbortila jako po-
maãkaná neviditelnou pûstí a litinov˘ válec na tepan˘ch noÏkách
poklesl. Z proraÏeného komína vyrazil snop jisker a kupy papíru
a hadrÛ v‰ude kolem se ihned vzÀaly. Jako by nûkdo po závûjích
knih rozlil ‰piritus. Plameny se doplazily se syãením vydráÏdûné
kobry k závûsÛm a pfies nû na dfievûné trámy u stropu. PÛda pod no-
hama zaãala b˘t horká a to ne jen pfienesenû. 

Vybûhl jsem na chodbu a cestou bu‰il a kopal do dvefií sousedÛ. 
„Hofií! Hofií, vylezte z pelechÛ!“ 
NeÏ jsem se po toãitém schodi‰ti dostal dolÛ, nájemníci v noãních

úborech a s vydû‰en˘mi, ale odhodlan˘mi v˘razy utvofiili Ïiv˘ fietûz
k pumpû na dvofie. OheÀ mûl dost potravy a nevzdával se bez boje. Snad
staãí strávit v‰echny tajnosti podkrovního pokoje, jinak se dobrovoln˘m
hasiãÛm postará o pár nepûkn˘ch záÏitkÛ a pln˘ pytel dohadÛ. 

Díky okolnímu zmatku jsem se dostal na ulici, aniÏ by mû nûkdo
zastavil. Venku jsem zahnul za roh, pak je‰tû jednou, stfiihl to pfies
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cizí dvorek a strhl pfiitom ‰ÀÛru vlajícího prádla a uÏ jsem se cítil
v bezpeãí. Bylo by pûknû hloupé, nechat se po vítûzném boji s lido-
Ïravou obludou zlynãovat jako paliã. 

Unavenû jsem si kecl na naklonûn˘ kamenn˘ sloupek s dráÏkou
na vrcholu. Kdysi slouÏil jako stojan na závoru bránící vjezdu do
dvora, teì uÏ ho jen rozeÏírala psí moã. 

V pekafiském krámku naproti se rozÏalo svûtlo a i pfies vysokou,
dvojitû prosklenou v˘lohu ke mnû doléhal hukot a prskání strojové
mûchaãky tûsta. Za okny se míhaly zamouãené ãepice pekafisk˘ch
uãedníkÛ. Slunce je‰tû ani náznakem nenakouklo pfies vysoké
ãervené stfiechy Lughos Stadtu, ale zanedlouho provoní ulice ãerstvé
peãivo a po vymlet˘ch koãiãích hlavách se rozhrkají kola povozÛ se
zeleninou z pfiímûstsk˘ch farem. 

Cítil jsem se unaven˘ a prázdn˘. Unaven˘ i na to, dojít si pro
odmûnu za Ïenou, která mû najala. A to mû je‰tû ãekal AbeliÛv ze-
vrubn˘ v˘slech. Dobfie jsem kluka znal, urãitû je‰tû nespí a ãeká, aÏ
mu pfievyprávím celé noãní dobrodruÏství do nejmen‰ích detailÛ.
A tfieba nûkolikrát, aÏ to bude umût sám odfiíkat zpamûti, aby se mûl
ãím chlubit kamarádÛm. Bozi vûdí, Ïe jinak toho ze Ïivota se mnou
mnoho nemûl.

Promnul jsem si unavené oãi. Ten kluk mi dûlal víc starostí, neÏ
jsem si byl ochoten pfiipustit. Brzy si o tom budu muset promluvit
s nûk˘m povolan˘m. Zatím mi v‰ak staãilo, Ïe je tady a já se mám
o koho starat a ke komu se vracet. 

*   *   *

Vzpomínky mûly trpkou pfiíchuÈ. Co mûlo a mohlo b˘t vyko-
náno, ale nebylo? Kdybych tehdy zamífiil rovnou za Gynewr,
tfieba by mû mohla varovat. Mûla pfieci ‰pehy po celém Lug-
hosu. Nebo kdybych… 

Hry na „kdyby“ vás mohou snadno zlomit. Radûji jsem se
soustfiedil na nûco hmatatelnûj‰ího, tfieba na bolest. Ta byla
pofiád se mnou, drÏela mû za ruku, vlastnû za obû, jako dÛ-
vûrná pfiítelkynû, a ‰eptala povûdomû znûjící slÛvka. Bylo by
tak pfiíjemné podlehnout, uãinit z bolesti souãást vlastní
osobnosti a alespoÀ na pár chvil zmizet pod hladinou. 
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Pak jsem si vzpomnûl na Abea a naráz jsem se ve svém
hnízdû ze slámy posadil. 

Bylo ãím dál zfiejmûj‰í, Ïe lidem, ktefií nás sem zavlekli,
jde hlavnû o nûj. KvÛli nûmu musím vydrÏet, musím ho
odsud dostat. Nejdfiív jsem myslel, Ïe se mi nûkdo mstí.
V minulosti jsem provedl pár nepûkn˘ch lumpáren. Za nûco
z toho bych si zaslouÏil i hor‰í trest. Chování m˘ch únoscÛ
v‰ak vypovídalo o nûãem jiném. Chtûli mû poníÏit, dokázat,
Ïe jsem jen ubohé nic, na které mÛÏete bez dal‰ích fieãí za-
pomenout. A tohle poznání bylo urãeno oãím malého Abe-
lia Granuse. 

Hltavû jsem se napil z odkrytého dÏberu. Voda páchla po
moãi, ale spalovala mû horkost a konec koncÛ, i kdyby to
moã byla, mohla b˘t jen moje. Zatím jsem se neodvaÏoval
vstát, na zemi jsem se pohyboval po kolenou a loktech, zmr-
zaãené dlanû vytrãené pfied sebe jako pfiecitlivûlá hmyzí ty-
kadla. Bolel mû i závan vûtru, snítka slámy, která se otfiela
o Ïivé maso. 

V mezefie pode dvefimi se rozjasnilo, nûkdo byl na chodbû. 
„Hlavnû nic nezkou‰ej, hafík má povolenej fietûz a udûlal

by s tebou krátkej proces!“ ohlásil se stráÏn˘. 
Mûl ze mû respekt. Hned po pfiíjezdu jsem ho trochu

pfiidusil na bandalírech. Od té doby uplynula celá vûãnost.
Nûkolik lidsk˘ch ÏivotÛ pln˘ch utrpení. T˘den. 

Bandalíry i s pistolemi mi zabavili, to bylo celkem pocho-
pitelné. Co jsem nechápal, bylo, proã mi je pfii kaÏdém utká-
ní s trolím v˘pûstkem vraceli. Podle váhy byly pistole nabité,
ale kdyÏ jsem se pokusil vystfielit, pfii‰el krut˘ trest. Brzy jsem
se nauãil, nechat se prostû a jednodu‰e zbít do bezvûdomí.
Vût‰inou jsem se probral aÏ tady – ve stísnûné kobce vystla-
né slámou. O‰etfiili mû a obãas jsem dostal i nûco k snûdku.
A to v‰echno znovu a znovu. Pofiád dokola, kaÏd˘ den. 

Nedal jsem se zlomit jen kvÛli Abeliovi. Ten kluk byl na
mnû závisl˘. Jistû ãekal, Ïe mu pfiijdu na pomoc. Nikdy jsem
nebyl rytífi v záfiivé zbroji, spí‰ pobuda v otrhaném kabátû,
ale teì jsem se ze v‰ech sil snaÏil hrát roli rytífie kvÛli malé-
mu chlapci, se kter˘m jsme na sebe tak nûjak zbyli. 
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Vrzly dvefie a objevil se stráÏn˘ navleãen˘ v ãerném prsním
krun˘fii s mûdûn˘mi lemy. Za sklopen˘m hledím helmy tûkaly
krví podlité oãi. MuÏ musel b˘t náruÏiv˘ piják. Îe jsem se ne-
m˘lil, dosvûdãovaly i nejisté pohyby a dech páchnoucí Ïitnou. 

„Nûãím ti natfiu pazoury, tak nastav!“ zavrãel a neãekanû
si odfiíhl. Nehybn˘m ovzdu‰ím kobky zavanul pach lihu
a zvratkÛ. „Bude to?!“ 

StráÏn˘ se chytil zdi a plnou vahou mi do‰lápl na hfibet.
Zafunûl jsem bolestí a dûsiv˘m pocitem bezmoci. Mohl jsem
se jen natáhnout jak dlouh˘ tak ‰irok˘ a potupnû nastavit
bolavé dlanû. 

Chlap spokojenû zachrochtal, sedl si do slámy a z bra‰ny
vytáhl upatlanou dózu. PfiestoÏe byla zavfiená, linul se z ní
pfií‰ern˘ záhrobní smrad, já v‰ak mûl své zku‰enosti a vûdûl
jsem, Ïe úãinn˘ lék je málokdy sladk˘ jako malina a voní po
rÛÏích. Ruce promûnûné v kostûnou skládaãku se chvûly bo-
lestí a nedoãkavostí zároveÀ. Oãekávání úlevy bylo tak silné,
Ïe jsem se nervozitou rozhihÀal. 

První dotek byl jen o málo pfiíjemnûj‰í neÏ v˘let do parní
drtiãky celulózy. Dal jsem si záleÏet, abych nefival, ale syãení,
úpûní ani nezvladatelnému tfiasu jsem se vyhnout nedoká-
zal. Na‰tûstí mast chladila a zároveÀ pfiiná‰ela znecitlivûní.
Jako bych si dlanû máãel v ledové bystfiinû tak dlouho, aÏ se
promûnily v ojínûné kusy mrtvého dfieva. Ale v‰echno bylo
snesitelnûj‰í neÏ hroudy masa reagující na sebemen‰í dotek
jako na ránu kladivem.

Pohledem jsem zavadil o kabelu stráÏného. Uvnitfi se vá-
lely dal‰í dózy, peãlivû vycídûná lanceta na pou‰tûní krve,
hadfiíky napu‰tûné léãiv˘mi roztoky, skoro prázdná lahviãka
s lihem… 

Zatímco se stráÏn˘ zab˘val levou rukou, o‰etfienou pra-
vaãku jsem ponofiil do koÏené bra‰ny. Chtûl jsem popadnout
lancetu, ale zapomnûl jsem, Ïe na hmat se nemÛÏu spoleh-
nout. Bra‰na se pfievrhla a zem skropila krev. Má krev. Lan-
cetu jsem kupodivu nahmatal. Nesvíral jsem ji v‰ak mezi po-
kfiiven˘mi prsty. Jako jehla ostr˘ hrot snadno projel dlaní
a zÛstal pevnû vûzet mezi kostmi. 
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StráÏn˘ zareagoval pomalu. Byl opil˘ a já navíc nevypadal
zrovna nebezpeãnû. Sáhl po meãi, ale to uÏ jsem mu tiskl
pravaãku k hledí pfiilby. Tu samou pravaãku, z jejíhoÏ hfibe-
tu ãouhala rukojeÈ chirurgického nástroje. Loktem jsem
udefiil do hladké stfienky z rohoviny. Chirurgick˘ nástroj pro-
jel skrz maso a zmizel v mfiíÏovém hledí. V dlani mi po nûm
zÛstala hrozivá díra. 

MuÏ zajeãel, tûÏko hádat, zda pfiekvapením nebo bolestí,
a zaãal si rvát pfiilbu z hlavy. Lanceta mu ten zproh˘ban˘ oce-
lov˘ noãník pfii‰pendlila k lebce. Postavil jsem se a dupnul
chlapíkovi do tváfie. Hledí se promáãklo a nastalo ticho. 

Omotal jsem si díru v dlani kusem hadru z vojákova po-
dolku a rychle mu od pasu utrhl kruh s klíãi. Sice jsem si ne-
dokázal pfiedstavit, jak si odemknu, ale problémy se mají
fie‰it krok za krokem. Je‰tû jsem mu z pouzdra na stehnû vy-
táhl d˘ku, ale nedokázal jsem ji udrÏet. Proklouzla mi prsty
kluzk˘mi mastí a zapadla do slámy. Nechal jsem ji tam a obe-
zfietnû otevfiel dvefie kobky. 

Vchod do mého brlohu byl nízk˘ jako prÛlez do kurníku.
Nesmûle jsem vykoukl – venku ani noha. Chodba se na
obou stranách po pár metrech ztrácela v zatáãce. Krátkou
píku, opfienou vedle dvefií, jsem si zahákl pod loket jako
berlu a vyrazil nazdafibÛh zvolen˘m smûrem. Po stûnách
z hrubû otesaného Ïivce se rozlézaly mastné skvrny od ole-
jov˘ch lamp. Co deset metrÛ se z hlavní tepny oddûlovala
boãní chodbiãka konãící u dvefií zapu‰tûn˘ch ve skále. 

Labyrint nepÛsobil jako dílo stvofiené ãlovûkem. Nevidûl
jsem jedin˘ ostr˘ úhel, chodbiãky se kroutily, klesaly, stou-
paly a zuÏovaly zcela beze smyslu. Horeãnatá fantazie mi vy-
kreslila tûlo ohromného, mrtvého obra, v jehoÏ zkamenû-
l˘ch cévách jsem odsouzen bloudit navûky. 

Byl jsem si jist˘, Ïe Abelia drÏí nûkde jinde. Cítil jsem zfie-
telnû jeho auru, kdyÏ mû pozoroval pfii mém boji s trolem,
tady po ní ale nebyl ani závan. Nízká dfievûná vrátka do cel
m˘ch spoluvûzÀÛ jsem míjel bez pov‰imnutí. Zpoza nûkte-
r˘ch se oz˘val skfiek, prosby, pláã... a jednou dokonce podi-
vuhodnû krásn˘ zpûv. 
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Napadlo mû, Ïe kdybych nûkolik vûzÀÛ osvobodil, spo-
leãn˘mi silami bychom se snáze probili ven. Dokonce jsem
se uÏ chystal odstrãit tûÏkou závoru z jednûch dvefií, pak
jsem ale pfies masivní prkna usly‰el tlumené chroptûní
a slizké mlaskavé sténání, které rozhodnû nemohlo patfiit
ãlovûku. Z druhé strany se na prkna namáãklo nûco tûÏké-
ho a já mûl pocit, jako by ze mû nûco nepopsatelnû starého
a zlého vysávalo mou nejvnitfinûj‰í podstatu. Odskoãil jsem
jako po úderu elektfiinou a pokraãoval v cestû. Tady hrál
kaÏd˘ sám za sebe.

Na kfiiÏovatce dvou chodeb jsem zÛstal stát. Obû byly stej-
nû ‰iroké a já náhle netu‰il kudy dál. UÏ nûjakou dobu jsem
neminul Ïádnou celu. Zprvu jsem to povaÏoval za dobré zna-
mení, taky jsem se ale mohl dobelhat do nepouÏívané ãásti
katakomb. Ty tam byly opracované balvany usazené na sebe
s fiemeslnou zruãností. Procházel jsem teì pod klenbou vy-
kutanou ve skalním masivu krompáãi dávn˘ch horníkÛ. 

Únava se mi usadila na ramenou jako zlovûstná víla
a pfiemlouvala mû, abych aspoÀ na okamÏik ulehl na chlad-
né kameny a zavfiel oãi. Zapotácel jsem se slabostí a u‰el
je‰tû pár krokÛ, kdyÏ tu se mi za zády ozvalo povûdomé fiin-
ãení a funûní. 

Zvedl jsem hlavu a v‰iml si Ïelezné tyãe zapu‰tûné do stro-
pu. TûÏk˘ fietûz s ãlánky nahlodan˘mi rzí, kfiiÏoval strop
chodby jako vodící lajna pro podzemního hlídaãe. 

Hafík se vynofiil ze tmy a vyrazil ke mnû rychl˘mi pfiísko-
ky. Jeho kostnatá ramena porostlá ‰tûtinami se do úzké
chodby skoro neve‰la. Ple‰atou hlavou bez ãela naráÏel do
stropu, ale to ho nezpomalilo. 

Chtûl jsem se vrhnout zpût do cely vyhryzané ve skále
nebo si moÏná nûjakou provizorní vyhrabat na místû, ale
vûdûl jsem, Ïe nebudu dost rychl˘. ZároveÀ jsem vûdûl, Ïe
v úzké chodbû nemám ‰anci na obranu a tentokrát tu není
Ïádn˘ tajemn˘ hlas, kter˘ by trola zastavil. 

Klekl jsem si a pokusil se dostat rati‰tû píky do praskliny
v dlaÏbû. Z brady mi stékaly kapky potu a slin, jak jsem ná-
mahou skfiípal zuby. Zatlaãil jsem píku do zemû více silou
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vÛle neÏ smekajícíma se a bolav˘ma rukama. Nakonec jsem
násadu sevfiel mezi pokrãená kolena, napjal v‰echny svaly
a zavfiel oãi. 

Rozbûhnut˘ trol se ani nesnaÏil zabrzdit, byl zvykl˘ poha-
zovat si se mnou jako s oblíbenou hraãkou.

PÛltunové tûlo narazilo do píky a zprostfiedkovanû i do
mû. Rati‰tû zadrnãelo a prasklo. Jeho zbytky mû nevybíravû
pra‰tily do Ïeber a nad hlavou mi proletûla hora svalÛ a te-
sákÛ. Trol se neelegantnû rozplácl a vrazil si tak hrot píky
je‰tû hloubûji do podbfii‰ku. Svíjel se, kopal kolem sebe a ne-
motorn˘mi prackami si drásal bfiicho, hrot v‰ak uÏ zcela zmi-
zel v mûkké tkáni. 

Po nûkolika úmornû dlouh˘ch minutách fiev ustal, je‰tû
dlouhou dobu se v‰ak za m˘mi zády oz˘valo tenké pi‰tûní,
ne nepodobné dûtskému pláãi. 

Postupoval jsem podél vodicí tyãe u stropu. Vedla mû ne-
jasná my‰lenka, Ïe nûkde tam, kde tyã zaãíná nebo konãí, by
se mohl nacházet i v˘chod. Louãe zmizely a zdálo se, Ïe svût-
lo vzlíná ze samotn˘ch kamenn˘ch stûn. Bylo slabé a naze-
lenalé. Ale moÏná uÏ mi podzemí lezlo na mozek a já si v‰e
jen vysnil. KaÏdopádnû jsem se teì pohyboval kupfiedu spí‰e
po hmatu. 

·el jsem stále napÛl opfien˘ ramenem o kámen, ruce co
nejdál od tûla. Nebolely. Na druhou stranu jsem v nich
nemûl Ïádn˘ cit a klidnû bych si je mohl neopatrn˘m pohy-
bem je‰tû více poranit. A pak jsem místo chladného kame-
ne pod ramenem ucítil hrubou dfievûnou strukturu. Tohle
nebyly dvefie do cely, ale pofiádná bytelná vrata, po obvodu
s hfieby velk˘mi jako trolí palec. 

Rezat˘ zámek ve vratech vypadal, Ïe patfií ke klíãi, co jsem
uzmul stráÏnému. Opuchl˘ma rukama lepkav˘ma krví jsem
se moÏná pÛl hodiny snaÏil trefit do dírky. KdyÏ se mi to po-
vedlo, zjistil jsem, Ïe rozmûklá bfií‰ka prstÛ nedovedou se-
vfiít klíã dost pevnû na to, aby jím v zámku pohnuly. 

Plakal jsem námahou a kované oãko na konci klíãe pfii-
tom klouzalo v krvi. Úãinek masti vyprchával a pfii kaÏdém
pokusu o pevnûj‰í sevfiení mû omráãila bolest. Rozlámané
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kosti skfiípaly a jejich ostré konce napínaly kÛÏi. Nakonec
jsem klesl na kolena a chytil klíã do zubÛ. ·el ztuha, ale
aspoÀ trochu se pohnul. Je‰tû kousek, je‰tû… Do jazyku se
mi zapíchla ulomená stoliãka. Nepovolil jsem, dokud… 

CVAK. 
První ze tfií. 
Dvefie se ti‰e a hladce otevfiely z temnoty podzemního

kobky do temnoty bezmûsíãné noci. Cesta ven vedla po pfiík-
rém schodi‰ti, které se zakusovalo dobr˘ch pût metrÛ hlu-
boko pod úroveÀ okolní zemû. Z oblohy ‰lo vidût jen ma-
liãkou v˘seã vysoko nade mnou, ale nadechnout se po
t˘dnu, kdy jsem byl nucen ãichat vlastní v˘kaly, ãistého mofi-
ského vzduchu, to byl záÏitek pro bohy. 

Zima mnou otfiásla a dala mi tak nepfiíjemnû jasnû naje-
vo, Ïe na sobû nemám nic neÏ rozedranou kutnu z povlaku
od slamníku a plátûné láptû, které jsem si sám zhotovil. Vûz-
nitelé mi sice pfii kaÏdém stfietnutí s trolem vrátili mé vûci
vãetnû zbraní a obleãení, po konci pfiedstavení je v‰ak ze mû
nevybíravû servali. 

Váhavû jsem pfiekroãil kamenn˘ práh. Skoro jako by se mi
nechtûlo, uvûdomil jsem si pfiekvapenû. Tam venku ãekala
nejistota. Kde to vlastnû jsem a jak se dostanu zpût do civi-
lizace? Kdo po mnû pÛjde? A hlavnû – Ïije je‰tû Abe?
V podzemí jsem se mohl opájet nadûjemi, venku jsem
musel jednat. 

Krok, druh˘, tfietí. 
Chyba, chyba, chyba! 
Îaludek se mi obrátil naruby, a kdyby to ‰lo, vyblil bych

i pár metrÛ stfiev. Tak siln˘ a bezohledn˘ byl nenadál˘ útok
nadpfiirozen˘ch sil. Past. Samozfiejmû, Ïe tu byla past! Jak
jinak by asi uhlídali rozlehlé podzemní vûzení témûfi bez
stráÏí? JenÏe to uÏ bylo pozdû. 

âernoãerná obloha nade mnou se rozzáfiila mihotav˘m
jasem a v lebce mi zadunûlo tûÏké troubení kostûn˘ch rohÛ.
Náhlé svûtlo vykrojilo z temnoty obrysy citadely s ostrou lo-
menicí stfiechy a zubat˘mi hradbami. Îulové kvádry zasaze-
né do sebe jako obfií skládaãka se leskly námrazou. 
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Od vchodu do podzemí dûlilo budovu rozlehlé nádvofií.
Bûhem vtefiiny se rojilo vojáky v ãern˘ch zbrojích bez insig-
nií a v uzavfien˘ch pfiilbách, podobn˘ch té, co nosil mrtv˘
stráÏce. 

Poplach mûl vzburcovat ozbrojené síly, ale hlavnû zmást
a vystra‰it pfiípadné uprchlíky. Musím fiíct, Ïe aspoÀ u mû to
fungovalo. Pfiipadal jsem si jako li‰ka pfiistiÏená s kufietem
v tlamû. Svûtlo oslepovalo a mátlo, neustávající burácení po
tichu kobky dûsilo. Nesly‰el jsem vlastní dech, natoÏpak po-
kfiik ozbrojencÛ. 

Vrchol schodi‰tû mi odfiízli tfii ramenatí chlapíci s tasen˘-
mi meãi. To byl konec. Mohl jsem se nejv˘‰ pokornû vrátit
zpût do díry. 

„To ne! Tam uÏ nikdy!“ fival jsem, ale nesly‰el se. Panika
a strach mi dodaly síly. Pfiitiskl jsem se ke kvádrÛm zídky,
‰piãku nohy strãil do spáry a neohrabanû se vytáhl k dal‰í
puklinû. To samé je‰tû dvakrát a pfiekulil jsem se nahoru.
Tam uÏ ãekali dal‰í nahánûãi. 

Plátûné láptû na zledovatûlé dlaÏbû klouzaly jako ãert.
Odpíchl jsem se, noha mi ujela a já se instinktivnû opfiel
o zranûné ruce. V tu ránu jsem se válel po zemi a bolestí se
hryzal do jazyka. Nade mnou proletûlo cosi modrého a sr‰í-
cího. ·ipka z ku‰e. Zabodla se do dlaÏby jako do dfieva a vzá-
pûtí se kameny roztekly. Îhavé magma mi vystfiíklo k nohám
a provizorní boty chytly plamenem. 

V ‰oku z bolesti, hluku a svûtla jsem prorazil trojãlenn˘m
komandem, osamocenému stráÏci unikl skluzem po dlaÏbû
a s chodidly pfiipeãen˘mi do hnûda vyskoãil na nízké cim-
bufií. Pod sebou jsem spí‰ cítil, neÏ vidûl, nezmûrnou hloub-
ku a úplnû dole hfimící pfiíboj. Zamával jsem rukama, abych
udrÏel rovnováhu a zÛstal stát. Dech mrazil v plicích, ale po
tûle se mi rozlévalo horko. Boty pofiád je‰tû doutnaly, ale
tohle teplo ‰lo odjinud – zevnitfi. 

Za mnou se rozestoupil pÛlkruh pûti ozbrojencÛ. âekali,
co udûlám. 

„Nemá‰ kam utéct!“ zakrákoral jeden nastuzen˘m hla-
sem. 
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ZároveÀ mávl rukou, mûdûné lemy jeho zbroje zazáfiily
a vzduch se zachvûl a zhoustl. Brnûní slouÏila jako akumu-
látor metafysické energie, ale ta nebyla zdaleka dost silná na
to, aby zadrÏela industriála mé úrovnû. Ne kdyÏ se opravdu
odhodlám udûlat osudov˘ krok. 

Teì uÏ mû horkost doslova spalovala a hlavou se mi roji-
ly my‰lenky na to, jak by byla osvûÏující koupel v mofii.
Tu‰ím, Ïe mi pfieskoãilo. Vûdûl jsem to, ale vlastnû se mi to
líbilo. V‰echny problémy se vypafiily v obláãku horké páry.
Kdybych si dovolil byÈ na jedin˘ okamÏik pfiem˘‰let, ne-
udûlal bych to. Nedovolil jsem si to. Energetická hradba
zasr‰ela, kdyÏ jsem jí pro‰el. 

Zarachtal závûr samostfiílu a do ramene mû zasáhla ‰ipka.
Rána mi paralyzovala celou ruku a kfieã se rychle ‰ífiila do
zbytku tûla. Je‰tû jsem stihl mávnout levaãkou a vyrvat si
‰ipku z masa. 

„Máme ho chytit Ïivého!“ 
„DyÈ uÏ je to…“sly‰el jsem je‰tû, neÏ mi slova urvalo od u‰í

skuãení vûtru. 
Láptû se opût vzÀaly, rozdm˘chané prudk˘m vichrem,

a plameny mi olizovaly kÛÏi. Nejdfiív jsem jeãel, brzy mû to
ale omrzelo. Pád trval pfiíli‰ dlouho. Gravitace a poryvy vûtru
se o mû pfietahovaly jako o oblíbeného maÀáska. 

Tmu protínaly modré blesky. ·ipky naráÏely v efektních
explozích do balvanÛ svádûjících hluboko pode mnou tisí-
cilet˘ boj s pfiívaly zpûnûn˘ch vod. Hluboko, ale stále blíÏ. 

BlíÏ. 
BlíÏ. 
Na poslední chvíli jsem se stoãil do klubíãka. 
Náraz na hladinu byl tak prudk˘, Ïe ze mû vymáãkl v‰e-

chen vzduch. Pfií‰ern˘ úder otfiásl kaÏdiãk˘m svalem a kostí.
Omráãil mû a já si ani neuvûdomoval spodní proud, stahu-
jící mû hloubûji pod vymlet˘ skalní pfievis. Stfiíbrné perliãky
dechu stoupaly vzhÛru a mû pohltila tma. 

Probral jsem se svíravou bolestí v plicích. Temnota mû ob-
klopovala ze v‰ech stran a drtiv˘ tlak mi z hrudi vymaãkával zbyt-
ky kyslíku. Nedokázal jsem ani urãit, kde je nahofie a kde dole. 
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Proud bublin, snad poslední, co ve mnû zbyl. Musím za
ním! Pomal˘mi tempy rozbit˘ch konãetin jsem se vydal
v jeho stopách. 

V hlavû mi bu‰ilo a já si pfiestával uvûdomovat, proã a kam
vlastnû plavu. Ale plaval jsem. Plaval jsem tak dlouho, dokud
jsem nespatfiil mihotavé svûtlo lodních lamp a neusly‰el cin-
kání zvonu tlumené vodní masou. Poslední tempo a uÏ mi
do hrudníku proudil Ïivotodárn˘ vzduch. Nedokázal jsem
ho udrÏet, zvracel jsem slanou vodu a námahou skoro bez
sebe plácal rukama. 

Opût jsem zaãal klesat, pak mû do hlavy pra‰tilo nûco
tvrdého. Je‰tû jsem po tom staãil sáhnout, neÏ jsem znovu
ztratil vûdomí.
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2. KAPITOLA

S Gynewr se mi povedlo usmlouvat bydlení v jednom z jejích ham-
pejzÛ. Nic pfiepychového – kumbál v podkroví, kde se ani nedalo vy-
spat s nataÏen˘ma nohama. Byl ale zadarmo a mûl zvlá‰tní vchod
pfies dfievûné schÛdky ze dvora, a tak aspoÀ Abe nepfiicházel do styku
s prÛvodními jevy nejstar‰ího fiemesla. 

Dûvãata od Sklenûného stfievíãku si kluka oblíbila a za jejich
starostlivou péãi jsem byl vdûãn˘. Z nûkter˘ch zákazníkÛ a jejich
choutek se mi nicménû zvedal Ïaludek. 

Dnes jsem byl k smrti unaven˘ a pfiedstava lození po pfiíkrém
schodi‰ti mi zpÛsobovala mrákotné stavy. Pro tentokrát bude staãit
hlavní vchod. 

Sklenûn˘ stfievíãek si na nic nehrál. Ani nemusel. UÏ na dálku
h˘fiil rÛÏov˘mi svûtly a nejbliÏ‰í nároÏí zdobily odváÏnû ilustrované
ceníky sluÏeb, aby si na své pfii‰li i negramoti. Madame Gynewr pat-
fiila k lughoské smetánce a uÏ dávno se zasadila o to, aby mû‰Èané
brali prostituci jako bûÏné fiemeslo. Ne v‰ichni pfiekypovali nad‰e-
ním, kdyÏ jim za rohem otevfieli poboãku Gynewfiina kurvince, ale
dobfie stavûní pásci pracující jako ochranka a muÏ‰tí spoleãníci zá-
roveÀ se uÏ postarali, aby takoví moralisté neprojevovali nic jiného,
neÏ ãiré nad‰ení. 

Pod dvûma seschl˘mi palmami v kvûtináãích posedával a nejspí‰
chrnûl pantáta v koÏen˘ch kalhotách a s pfievisl˘m pivním pupkem
deroucím se z rozhalené ko‰ile. Dolfi, voják ve v˘sluÏbû, pfiíleÏitost-
n˘ zápasník a toho ãasu vyhazovaã u Stfievíãku, mû pozdravil zved-
nutím huÀatého oboãí. Jestli jsem si byl na tomto svûtû nûãím jist˘,
pak to byl fakt, Ïe Dolfi je opravdu jen a jen ochranka a vrátn˘. 

„Dneska je stará pûknû nabrou‰ená, moc ji nedráÏdi.“ 
Za‰klebil jsem se, jako bych si lokl octa, a k˘vnutím podûkoval za

varování. Girlandy pfiebujel˘ch saténov˘ch závûsÛ se kolem mû za-
vlnily.
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„Stará“ byla ve skuteãnosti mladá, ov‰em o to nakynutûj‰í bor-
delmamá Ingwelda. Jedna z mnoha, kter˘m Gynewr za tuãnou pro-
vizi pronajímala své podniky. Zrovna teì sedûla na kanapíãku vy-
baveném bohatou sbírkou buclat˘ch pol‰táfikÛ a ãufiila se na cel˘
svût, aÏ jí pod vrstvou pudru naskákaly pupínky. Od samého za-
ãátku nedokázala pfiekousnout, Ïe jí z mého pobytu nekyne Ïádn˘
zisk, a pfii kaÏdé pfiíleÏitosti mi to dávala seÏrat. 

„Zdravím tû, královno noãních rozko‰í,“ vycenil jsem na ni zuby
a obliãej se mi pfii tak nezvyklé ãinnosti stáhl námahou. Ale co, trocha
pfietváfiky je‰tû nikoho nezabila. „Vláda dûsu skonãila a lughoské kur-
viãky mÛÏou zase klidnû spát! S k˘mkoliv a za pfiimûfienou odmûnu.“ 

Ingwelda odloÏila pilníãek, buldoãí ãelisti sevfiené, na tukem vy-
pjaté tváfii v˘raz pohrdání. 

„To je dost!“ vy‰tûkla. „AspoÀ uÏ tu nebude‰ s tím sv˘m frackem
zaclánût! Poctiv˘ Ïivnostnici povûsej na krk takovej outûÏek, zabe-
rou jí nejlep‰í cimru, a sama aby pfiespávala pomalu na ulici! Ale
tohle si s Gynewr je‰tû vyfiídím!“ prskala, kdyÏ jsem ji opatrnû, zády ke
zdi, míjel. „Ta bude ãumût, aÏ jí hodím nájemní smlouvu pod nohy.“ 

Musel jsem se pousmát. Gynewr nikdy nikdo nic nehodil pod
nohy. Nejv˘‰ se jí u nich plazil a poníÏenû ‰kemral. 

„A nezvykej si zvát sem ty sv˘ pochybn˘ kumpány! Vometali se tu
celej veãer, neutratili ani mûìák, tak jsem je poslala do prdele. Ne-
‰uká‰, tak tu nemá‰ co dûlat, no né?“ 

Otoãil jsem se tak rychle, aÏ ta nabubfielá ropucha podû‰enû kvik-
la a zabofiila se hloubûji mezi pol‰táfie. 

„Cos to fiíkala? Kdo tu byl?! Co chtûli?! Je Abelio v pofiádku?!“ 
Otázky jsem odsekával jako fiezník kusy flákoty. Do Lughos Stad-

tu jsem se vrátil sotva pfied mûsícem a uÏ se o mû intenzivnû zajímal
jeden star˘ znám˘. A teì tohle. Spoléhat na anonymitu velkomûsta
byla chyba.

„No, no… byli to nûjak˘ vojclové,“ pípla bordelmamá, zaraÏená
m˘m v˘buchem. „Celí v ãern˘m, moÏná ochranka nûjak˘ho parního
barona. V‰ak si je prohlídni sám, jsou nahofie. Nakonec si nûjak˘
dûvãata vybrali.

A nezvykej si votvírat si na mû klapaãku!“ upamatovala se, kdo
je tady pánem, a vrazila mi pod nos krátk˘ prst sevfien˘ hned tfiemi
zlat˘mi obrouãkami.
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„Já nejsem Ïádná obyãejná kurva. Strejda m˘ mámy sedûl v mûst-
sk˘ radû, a kdybych chtûla, mÛÏu tû rozmáãknout jako ‰tûnici i s tim
tv˘m fakanem! Mám spousty vlivnejch kunãoftÛ a…“ 

Nechal jsem ji plivat jed a vybûhl po rozvrzaném schodi‰ti do
patra. Chodbu k pokojÛm dûvãat a mému kamrlíku zdobily laciné
reprodukce znám˘ch obrazÛ. Mírnû modifikovan˘ch ov‰em. Tam,
kde originál naznaãoval a podnûcoval fantazii, tam jeho kopie pe-
netrovala a prznila zcela bez zábran. 

Plynové lampiãky s ãerven˘mi skly signalizovaly, kter˘ pokoj je
voln˘ a kde se právû odehrává jedna z mnoha variací na téma sex.
Obvykle byly aÏ na chodbu sly‰et vzdechy, supûní a dal‰í doprovod-
né zvuky jako tfieba svi‰tûní dÛtek a obãas dokonce fiev, nadávky
a facky, kdyÏ do‰lo na placení. Teì bylo ticho, pfiestoÏe v‰echny
lampy svítily. 

KdyÏ jsem procházel kolem posledních dvefií pfied schÛdky k mému
kamrlíku, zamrazilo mû. Ne chladem. Vycítil jsem metafysickou
auru mnohem silnûj‰í, neÏ jakou bych tu ãekal. Mnozí zákazníci se
pfied akcí nadopovali afrodisiaky nebo si pfiíslu‰né orgány ovû‰eli
amulety pro vût‰í v˘drÏ. Tohle bylo nûco jiného. Za tûmi dvefimi byl
meÈák – a ne ledajak˘. 

Samozfiejmû to nemusí nic znamenat, uklidÀoval jsem se. I mistr
tajn˘ch umûní si mÛÏe uÏít pár chvil rozko‰e s nûk˘m z masa a krve.
Poãítám, Ïe dokonce i obcování s nadpozemsky krásn˘mi sukubami
se jednomu pfiejí. ZároveÀ jsem vûdûl, Ïe sám sobû kecám. Pfiidal
jsem do kroku. 

„Tam bych bez klepání nevstupoval,“ ochromil mû povûdom˘ hlas
a já ztuhl s nohou na prvním schÛdku. „Karabela má nervózní
ruku, a kdyÏ si pfiedstavím, Ïe drÏí kudlu na krku tvého parchan-
ta…“ Strojené zamlaskání. „Rad‰i nemyslet.“ 

Emanace moci byla tak silná, Ïe jsem samovolnû skfiípal zuby.
Mûl jsem pocit, Ïe plavu v sirupu a kaÏd˘ mÛj pohyb se bolestnû
táhne, ve skuteãnosti jsem v‰ak byl rychlej‰í, neÏ kdykoliv pfiedtím.
PaÏby sterlingerek mû udefiily do dlaní. Neotoãil jsem se, netasil. Prostû
jsem se obûma rukama pevnû objal, sevfiel pistole v podpaÏních
pouzdrech a vypálil za sebe. 

NeÏ doznûly v˘stfiely, uÏ jsem se otáãel s tasen˘mi zbranûmi a z po-
dfiepu vypálil dal‰í salvu. 
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BLA-BLA-BLAM. 
BLAM-BLAM. 
Pistole se mi v rukách zmítaly jako krveÏízniví dravci, trénova-

ná zápûstí v‰ak okamÏitû korigovala zámûr. Vysok˘ muÏ v pfiepása-
ném plá‰ti s kapucí pfies hlavu mûl padnout. Mûl, ale místo toho
jen mávnul rukou. Vlna odraÏené energie do mû udefiila jako Ïhav˘
poryv a olovûné projektily se vypafiily. Roztavené kapiãky kovu na-
dûlaly díry do koberce. 

„Tohle uÏ nezkou‰ej! Kdyby ses náhodou trefil, Abelia podfiíznou
jako kufie.“ 

MuÏovy oãi se zlovûstnû bl˘skaly, ale tváfi jsem nespatfiil. Pod kápí
panovala tma. Sebemen‰í odraz svûtla se v ní ztratil jako pûÈák na
dnû hluboké studny. 

„Odkud zná‰ jeho jméno? Odkud zná‰ mû?“ vyhrkl jsem. „Co
chce‰? Kdo jsi?“ 

Pistole jsem nepustil, ruce se mi v‰ak tfiásly a pfies rameno jsem
neustále pomrkával na dvefie pokoje. 

„Tolik otázek najednou? Je to sice uÏ pár let, co jsme se vidûli, ale
stejnû mû mrzí, Ïe nepoznává‰ starého pfiítele.“ 

MuÏ pohodil hlavou a kápû mu spadla na ramena. 
„Jansen?“ Nevûfiícnû jsem zamrkal. 
MÛj star˘ znám˘ z vojenské jednotky v Rozhraní. Cucák, které-

ho jsem piplal a ochraÀoval uprostfied tábora ostfiílen˘ch veteránÛ
i v bitvách proti vzboufien˘m trolÛm.

Moc se nezmûnil – pofiád to byl je‰tû víc mladík neÏ chlap. Pfiesto
kaÏdé jeho gesto vypovídalo o moci, kterou bûhem na‰ich spoleãn˘ch
bojÛ zaãal sotva objevovat. Obliãej stûÏí poznal bfiitvu, ale jaksi
ztvrdl a zpfiísnûl. Tûsnû pod hranicí nakrátko ostfiíhan˘ch ãern˘ch
vlasÛ mu na ãele vystupovala pravidelná jizva, která se zdála ob-
kruÏovat celou lebku i pod vlasy jako koruna. 

„Kdo tû poslal? Star˘ Granus? MÛÏu… mÛÏu zaplatit víc. Teì
ne, ale seÏenu…“ 

NeÏ na tu nehoráznou leÏ staãil zareagovat, vydusala k nám po
schodech Ingwelda s Dolfim v závûsu. 

„Tady nebude Ïádn˘ stfiílení! OkamÏitû vypadni i s tím sv˘m
zpropaden˘m frackem nebo zavolám mûstskou stráÏ!“ vyjela po mnû.
„A vem sebou i tady sv˘ho pfiítelíãka!“ namífiila si to k Jansenovi
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a pfiitom si kasala volánové rukávy, jejichÏ lem jí v mûkkém mase
zanechal rÛÏové stopy.

Jansen pfied fúrií mírnû zakolísal. KdyÏ po nûm natáhla ruku,
pfiikrãil se a sepjal dlanû. Skoro to vypadalo, Ïe se jí hodlá omlouvat.
Pochybuju, Ïe by kdokoliv necviãen˘ v rozpoznávání metafysick˘ch
manipulací postfiehl, co se vlastnû stalo. Ze ‰piãek prstÛ vyjely jako
nit tenké paprsky energie, pronikly tûsnû pod Ingweldin vypasova-
n˘ ÏivÛtek a projely masem jako hroudou Ïluklého másla. 

Nûco zadrnãelo, tûsnû utaÏen˘ korzet praskl a zabûlalo se bfiicho.
Bordelmamá táhle fiíhla a popadla se za pupek. Pak se kÛÏe roze-
vfiela. Vodopád vnitfiností a krve uÏ matróna zastavit nedokázala.
Její tûlní tekutiny alespoÀ uhasily doutnající koberec. 

Dolfi vyhodnotil situaci, odhodil ole‰tûnou násadu od krumpáãe
s praktick˘m koÏen˘m ou‰kem na zápûstí a sviÏnû pfieskoãil zábradlí.
Dopadl na rozladûn˘ klimpr v pfiízemí. Ozval se údûsn˘ zvuk, kdyÏ
praskl rám napínající struny, a Dolfi tak rychle, jak mu to dovoloval
zlomen˘ kotník, vybelhal na ulici. Nikdo si jej nev‰ímal. 

Ne Ïe bych pro Ingweldu zrovna plakal, ale v tu chvíli jsem jí byl
vdûãn˘ za odvedenou pozornost. Pfievalil jsem se za dfievûn˘ opûrn˘
sloupek a skoro bez mífiení nasypal do Jansena oba bubínky. 

Mladík házel rukama ve frenetickém tanci a kolem sr‰ely snopy
modr˘ch jisker. Staãil odrazit vût‰inu projektilÛ. Vût‰inu. Na ãer-
novlasé skráni se objevila dlouhá spálenina od kulky, kterou pouze
mírnû vych˘lil. Pár vtefiin zaraÏenû stál s rozpaÏen˘ma rukama, pak
si sáhl na hlavu a ztûÏka se opfiel o stûnu. 

„VÏdycky jsi byl dobr˘, Fastyngere. Ale tentokrát ti to bude
k hovnu,“ za‰eptal. „Caighean, ke mnû!“

Za zavfien˘mi dvefimi pokojÛ zasyãela tasená ocel. Nûkdo párkrát
vzlykl, nûkdo dal‰í zajeãel, otevfielo se patero dvefií a do chodby vy‰lo
pût zahalen˘ch postav s ãepelemi zbrocen˘mi ãerstvou krví. Pod plá‰-
ti se temnû leskla smaltovaná brnûní roubená zlatem a mûdí. Pfii-
pomínala krun˘fie velik˘ch broukÛ. Vzhledem k tomu, Ïe dva
z muÏÛ svírali i samonabíjecí ku‰e, schoval jsem beztak prázdné pi-
stole a vy‰el z úkrytu.

„Vezmûte si mû. K ãemu je vám kluk?“ 
Nikdo se neobtûÏoval s odpovûdí. Proã vyjednávat, kdyÏ máte

v‰echny trumfy? Ruce v obrnûn˘ch rukavicích mi zkonfiskovaly
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zbranû a tvrd˘ úder do zad mû srazil na v‰echny ãtyfii. Zhnusenû
jsem se odtáhl od koberce nasáklého Ingveldin˘mi ‰Èávami.

Jeden z ozbrojencÛ si klekl k Jansenovi a dotkl se krvácejícího
‰rámu. Lem zbroje se rozÏehnul metafysickou mocí a pach ozonu na
chvilku pfiebil i smrad spáleného koberce. Vlasy se mi postavily do
pozoru, Ïaludek se zhoupl a vzduch kolem Jansena najednou zhous-
tl a zdeformoval jeho rysy jako silná ãoãka. KdyÏ muÏ ruce odtáhl,
ránu pfiipomínala jen nezfietelná rÛÏová jizviãka. 

„Karabelo, uÏ mÛÏe‰ vylézt! Klukovi neubliÏuj!“ zavelel Jansen
a s pomocí podfiízen˘ch vstal.

V krku se mi dûlal knedlík, pfies kter˘ jsem nedokázal polknout
ani promluvit. Ruce mi za zády stáhla pevná smyãka. 

„Jsem rád, Ïe jsi neztratil kuráÏ, Fastyngere,“ utrousil mlad˘
meÈák a zkusmo si ohmatal ãerstv˘ ‰rám. „Tam, kam mífiíme, se ti
bude hodit. Pro tebe to bude jen krátká náv‰tûva, ale Abelio koneã-
nû najde druhy schopné rozvinout jeho potenciál. A netvafi se tak
pfiiposranû! Nechce‰ pfiece kluka vydûsit.“

To uÏ se otvíraly dvefie kumbálu. Vy‰el velik˘ muÏ ovû‰en˘ ocelí
a ochrann˘mi amulety. Bylo skoro smû‰né sledovat, jak bojuje s nevel-
k˘m balíkem, z nûhoÏ ãouhaly dvû tenké nohy v onucích. Zamrkal jsem,
kdyÏ mi do‰lo, Ïe ten balík omotan˘ prostûradly je mÛj chránûnec. Sna-
Ïil se vy‰kubnout nebo aspoÀ vykfiiknout, ale dusila ho veliká pracka. 

Karabela mûl co dûlat, aby ho udrÏel. Pod koÏenou vestou se bou-
lily svaly pokryté sítí jizev a prskal nadávky. KdyÏ jsem na nûj pfied
pár dny narazil, mûl jsem vypadnout z mûsta. No, teì uÏ bylo pozdû. 

Vzduch zaplnil pach spálen˘ch chlupÛ – Karabelovy amulety Ïh-
nuly, jak se vypofiádávaly s Abeliov˘m talentem. I já cítil na zátylku
mrazení. Chlapec v‰ak svou moc nedokázal vyuÏít. Pfiicházela a od-
cházela ve vlnách zlosti a strachu a brzy vyhofiela jako naplno vyta-
Ïen˘ knot petrolejky. To zuby byly mnohem osvûdãenûj‰í zbraÀ.

„Au, ty mrcho kousavá!“ zafival hromotluk a pra‰til klukem
o podlahu.

Abe se vymotal z hadrÛ a hned se pevnû chytil ‰osÛ mého kabátu. 
„Postfiílej je v‰echny!“ zatahal mû. „Fastyngere, sly‰í‰!“ 
Zíral jsem na nûj a hanba mû spalovala. „Buì zticha, Abelio!“

sykl jsem. Pocit vlastního selhání nepfiíjemnû sílil. „Jsou v pfiesile
a já… prostû ztichni! Dostanu nás z toho.“ 
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„Já se nebojím! Budeme v pofiádku, Ïe jo?! Îe jo?!“ 
Naléhavá otázka bodala u srdce. 
Pfiik˘vl jsem a hofikou odmûnou mi byl klukÛv úsmûv. Pak ke

mnû pfiistoupil Jansen a na ãele mû zastudila jeho ruka. 
Probral jsem se aÏ v podzemí. 

*   *   *

Na tváfii jsem cítil drsnou strukturu dfieva nasáklého solí
a dehtem. V‰echno kolem se pohupovalo. Jen smotaná lana
na jedné stranû a beãka páchnoucí kysan˘m zelím na druhé
zabraÀovala tomu, abych pfii kaÏdém zhoupnutí neklouzal
sem a tam. 

Mrtví pfiece nesní, pomyslel jsem si. 
„UÏ se‰ pfii sobû?“
Huben˘, skoro vychrtl˘ chlapík v otrhaném svetru a krát-

k˘ch kalhotách z celtoviny, se pfiede mnou zjevil jako pfií-
zrak. Vousatou skfietí tváfi zespoda zalévala záfie petrolejové
lampy. Pfiízrak to ale nebyl, protoÏe mi pomohl posadit se
a stisk mûl pofiádnû pevn˘. Taky smrdûl, coÏ duchové podle
m˘ch zku‰eností nezvládají. Petrolejku povûsil na hák u stro-
pu, takÏe teì zmatenû poskakovala a stfiídavû osvûtlovala
v‰echny kouty maliãké dfievûné komory. Spí‰ vût‰í skfiínû. 

Nic z toho neumen‰ilo mÛj zmatek. Poslední, co jsem si
pamatoval, byla ãernoãerná hlubina, lákající do své tiché ná-
ruãe. Pak rána. Sáhl jsem si do vlasÛ a sykl bolestí. Poláma-
né ruce pfii kaÏdém pohybu vrzaly jako ráhnoví rybáfiské
bárky. 

Moment, to jsem si nepfiedstavoval, nûkde nad námi
opravdu vrzalo prosolené dfievo a vodou nasáklé konopné
provazy. Navíc mi pfiibyla o‰klivá boule a k dovr‰ení v‰eho
i rozchlípená rána pod klíãní kostí. Sice nevypadala váÏnû,
ale ‰kubalo v ní a svaly kolem byly opuchlé a zarudlé. 

„Todle mû mrzí.“ 
Vrásãit˘ námofiník ukázal na ãerstvou jizvu a pfiisedl na

kupu lan. Snad ãekal, aÏ promluvím, ale je‰tû jsem se na to
necítil. Jako by to vûdûl, zalovil ve váãku s tabákem a znovu
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se postavil, aby povytáhl knot. ·ikovnû umotané cigáro pfii-
loÏil k mastnému plameni. Nespûchal. Zavonûla machorka,
ale prÛvan z otevfien˘ch padacích dvífiek mi vÛni utrhl od
nosu. Mohl jsem jen závistivû sledovat, s jakou rozko‰í do
sebe muÏ vtahuje d˘m. 

„Museli sme tû nûjak vytáhnout na palubu. Padraigovi…“
„To budu asi já!“ skoãil mu do fieãi je‰tû vychrtlej‰í, nic-

ménû o dost mlad‰í muÏ. Zjevil se v padacích dvífikách a teì
mi houpal chlupat˘ma nohama pod nosem. 

„Padraigovi se povedlo vomráãit tû bidlem,“ pokraãoval
star‰í muÏ, zjevnû otráven˘ nenadál˘m vyru‰ením. „Zahákli
sme tû pod Ïábrama a vtáhli do lodi jako meãouna.“ 

VáÏnû jsem pfiik˘vl na znamení, Ïe je mi to jasné a nemám
to nikomu za zlé. Ve skuteãnosti jsem jim mûl za zlé spí‰ to,
Ïe mû nebacili pofiádnû a nenechali mofii napospas. Udá-
losti posledních dní vtrhly do m˘ch vzpomínek s razancí
odbrzdûné lokomotivy. 

„Kdo… kdo jste? Co jste tam pod útesy dûlali?“ 
Promluvit bylo namáhavûj‰í, neÏ jsem ãekal. Musel jsem

prolomit solnou krustu na rtech. Taky d˘chání nebylo zrov-
na jednoduché. Pfii v˘lovu mi zhmoÏdili Ïebra. 

„M˘ jméno je Clontar, pokud ti to k nûãemu poslouÏí.
Tvoje znát nechci. Chlápek, co se vo pÛlnoci koupe pod
caigheansk˘m útesem k tomu má asi dost pádnej dÛvod. Ale
mám pocit, Ïe znát ho by mi na zdraví nepfiidalo,“ vyfoukl
koufi nosem a podal mi svou cigaretu. „A co sme tam dûla-
li? Rybafiili, panáãku, to je na‰e fiemeslo. Vítej na palubû
hrd˘ bárky jménem Mofiská hvûzda nebo taky Muir réalta po-
staru. Nejrychlej‰í a nejspolehlivûj‰í dlaban˘ necky na cel˘m
morhensk˘m pobfieÏí.“ 

Dost jsem pochyboval, Ïe by za temné boufilivé noci
nûkdo rybafiil v blízkosti nebezpeãn˘ch skalisek, ale nechal
jsem to b˘t. Mûl jsem na práci dÛleÏitûj‰í vûci, jako tfieba
udrÏet v rozláman˘ch prstech ãvaÀháka. Hladovû jsem
nasál plesnivinou páchnoucí koufi a v‰echna bolest a sta-
rosti na okamÏik odpluly po vûtru spolu s vyfukovan˘mi ob-
láãky. 
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„Ty ruce vypadaj dost zle. Padraig je slu‰nej felãar, ale
mám strach, Ïe bez meÈáka ti z nich stejnû zbudou akorát
pafiáty. To sis je tak dolámal, kdyÏ ses drápal na útesy?“ 

Padraig sviÏnû seskoãil k nám do podpalubí a rozbalil
deku, v níÏ schovával ve‰keré své lékafiské vybavení. Na‰tûs-
tí mû tak zbavil nutnosti odpovídat na poslední otázku. 

„Nic pfiíjemn˘ho to nebude,“ zazubil se vesele. „Ty mi pfii-
nes fla‰ku rumu, Clontare!“ 

„Jako anestesii?“ ‰pitl jsem. Mlad˘ muÏ s pfiidrzl˘m ‰klebem
ve mnû moc dÛvûry nebudil. 

„Ne, tfiesou se mi po nûm míÀ ruce,“ kfienil se teì uÏ ne-
pokrytû Padraig, zatímco jist˘mi a citliv˘mi doteky zkoumal
míru po‰kození m˘ch dlaní a prstÛ. 

„Pro tebe vÏdycky kapitáne Clontare!“ prskl vousat˘ muÏík. 
„Z toho fracka si nic nedûlej,“ obrátil se na mû naoko roz-

durdûnû. V koutcích pfiimhoufien˘ch oãí jsem mu v‰ak ãetl
pobavení. „Drzej jak vopice, ale lep‰ího kormidelníka abys
pohledal, a felãafiinû rozumí. To ví‰, na lodi se kaÏdou chví-
li nûco semele,“ brebtal je‰tû, zatímco hezky ze‰iroka ba-
lancoval po pfiíkr˘ch schÛdcích na palubu.

Za pár chvil se k nám po schodech skutálela naãatá láhev
s hnûd˘m obsahem. 

„A nevychlastejte to v‰ecko, aÈ máme co do ãaje!“ 
Oproti pÛvodním siláck˘m fieãem byl rum urãen˘ hlavnû

pro mû. A Ïe jsem ho potfieboval. Sotva zaãal Padraig rovnat
první kost v zápûstí, zafival jsem jako tur a nakopl ho, aÏ se
huben˘ mladík rozplácl o protûj‰í stûnu. 

„Budem tû muset trochu zkrotit,“ sípal a tfiel si hrudník.
„Clontare, pfiiveì Hrima!“ zafival a schody zavrzaly pod due-
tem krokÛ. 

Clontara jsem uÏ znal, Hrim byl bezvous˘ ple‰at˘ hromo-
tluk, kter˘ si objemem svalové hmoty nijak nezadal s trolem.
Drobnému Clontarovi v‰ak sahal sotva pod bradu. 

S nasupen˘m v˘razem si vyslechl Padraigovy instrukce
a pak mû bez okolkÛ zaklekl. Neprotestoval jsem. Mûl jsem
uÏ v sobû pár lokÛ rumu a cítil jsem se vláãn˘ a uvolnûn˘. To
mû brzy pfie‰lo. 
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Zatímco mû Hrim drtil mezi svalnat˘mi stehny, Clontar
mi páãil ãelisti a násilím do mû lil zbytek alkoholu. 

Z dlaní mi nejspí‰ nûkdo rval maso rezav˘m hfiebíkem,
a co zbylo, poléval kyselinou. Bolestí jsem nedokázal d˘chat,
nûjakou záhadou se mi v‰ak dafiilo fivát. Proklínal jsem celou
osádku Muir réalta do devátého kolene, sesílal kapavku na
jejich matky, rum mi tekl po bradû a slzy pálily v oãích. Na
druhou stranu se tlaãily zvratky a mezi tím jsem kolem sebe
kopal. Prostû zábavn˘ program pro ‰ir‰í spoleãnost. 

Jak se nakonec Padraigovi povedlo narovnat vût‰inu kostí,
nevím. KdyÏ ze mû po pfiedlouhé dobû v‰ichni slezli, mûl jsem
obû ruce uvûznûné v kleci z provazÛ a dlouh˘ch tfiísek na‰tí-
pan˘ch z palubních prken. NeÏ provizorní dlahy Padraig zafi-
xoval cáry látky, pomazal maso hojivou mastí. Tahle kupodivu
nepáchla jako medvûdí lejno, takÏe jsem váÏnû pochyboval
o jejích léãiv˘ch úãincích; taktnû jsem v‰ak pomlãel. 

„Teì se prospi,“ huãel zad˘chanû Clontar. Boj se mnou
dal v‰em zabrat, ze v‰eho nejvíce ov‰em mnû. „O tom, jak
nám zaplatí‰ za místo na palubû, si promluvíme zítra.“ 

Îaludek se mi sevfiel nepfiíjemnou pfiedtuchou, ale proti
litru rumu, co v nûm ‰plouchal, nemûl ‰anci. Z posledních
sil jsem se vyzvracel do pfiistaveného dÏberu a usnul.
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3. KAPITOLA

Postroj z oslizlé, potem nasáklé kÛÏe se mi zafiezával do
ramen. Zabral jsem a rumpál se s vrzáním roztoãil. Na‰tûstí
jsem na tu rachotu nebyl sám. Hrim po mém boku navíjel
fietûz s podmraãen˘m v˘razem v bezvûké, mofisk˘mi vûtry
o‰lehané, tváfii. Boulovité svaly se mu pod halenou bez ru-
kávÛ nadouvaly a pletence Ïil rytmicky vystupovaly a zase mi-
zely. Podle námofiníkova v˘razu mohl stejnû dobfie louskat
slávky nebo plést svetr. 

SíÈ plná ryb se na‰ím pfiiãinûním pomalu ale jistû odle-
povala ode dna. V hloubce pod kocábkou drhla o útesy
a ãechrala dlouhé ‰lahouny chaluh, aÏ nakonec cel˘ ob-
jemn˘ ranec, mrskající se rybími ocasy, vystoupal nad hladi-
nu. Rázem nûkolikanásobnû ztûÏkl. Sandály se mi na vlhké
palubû smekly, západka nahlodaná solí cinkla a pomocn˘
rumpál se rozhrkal jako hluãn˘ a nerytmick˘ hudební ná-
stroj. Klouzal jsem po palubû a fietûz mû táhl vahou sítû
pfiímo do navijáku.

UÏ se to stalo, Padraig nevynechal jedinou pfiíleÏitost k vy-
právûní hrÛzn˘ch historek z námofinického Ïivota. Mûl na
skladû ‰irokou paletu zábavn˘ch nehod od konãetin skfiíp-
nut˘ch rumpálem pfies hlavy utrÏené v boufii lanem z ráh-
noví aÏ po rybáfie zavalené obsahem protrÏené sítû, seÏrané
drav˘mi rybami nebo znásilnûné a utopené mofisk˘mi pan-
nami. To v‰echno mi bûÏelo hlavou, zatímco se mi do ztvrd-
l˘ch pat zar˘valy tfiísky z palubních prken. 

Hrim se natáhl a chytil mû druhou rukou za koÏené k‰an-
dy. Celá váha sítû náhle spoãívala jen v jeho pravaãce. Teì
uÏ na nûm námaha znát byla. Po ple‰i se mu lil pot a temnû
funûl, ‰iroké ãelisti sevfiené aÏ zuby praskaly, ale nepustil.
Ani mû, ani síÈ. 
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„Po… pomoc!“ zaskfiehotal jsem, pfiidu‰en˘ postrojem. 
Na hranici pfiidu‰ení jsem je‰tû staãil zaslechnout Clon-

tara, jak nadávkami a kopanci burcuje rybáfie, podfiimující
za pfiístûnkem pro muÏstvo. Îebra praskající pod sevfiením
popruhÛ úlevnû zavrzala a do plic se mi koneãnû dostala tro-
cha vzduchu. 

Ruch kolem jsem vnímal jako pfies mlÏnou oponu, ale
otfiesen˘ a s koleny odfien˘mi o prkna jsem také pfiidal ruku
k dílu. Tedy ruku vlastnû ne. Právû kvÛli pochrouman˘m
dlaním mi Padraig spíchl ten postroj. Zapfiel jsem se, síÈ pfie-
konala lodní bok a na nízkém dfievûném jefiábu se zhoupla
nad palubu. Vzápûtí se rozevfiela a vyklopila slizk˘ obsah.
Samozfiejmû mimo pfiipravené kádû. 

Brodili jsme po kolena v úhofiích, ‰tiãkách, chobotni-
cích a hlubinn˘ch pilounech – jako noc ãern˘ch tvorech,
které matiãka pfiíroda nebo nûjak˘ ‰ílen˘ metafysik zkon-
struoval jako Ïivé pily a drtiãky odpadu v jednom. Staãilo
‰patnû ‰lápnout a mohli jste si strouhat novou nohu z úva-
zového pacholete. Du‰ení ale chutnali jako nejjemnûj‰í
telecí. 

Na díky ani na nadávky nebyl ãas. V‰ichni se chopili noÏÛ
a dali se do vyvrhování a porcování úlovku. Tady uÏ ne-
mohlo mé ruce nahradit Ïádné dÛmyslné zafiízení. ·ichta
mi skonãila, coÏ znamenalo trochu ãasu na odpoãinek a lí-
zání ran. 

Od mého útûku a neslavné záchrany osádkou rybáfiské
bárky Muir réalta ubûhl sotva t˘den. Pobyt na ãerstvém vzdu-
chu, pravidelná práce a vydatné jídlo mi pomáhaly dát se do
kupy. Hojivé masti a rum tlumily bolest a kosti zaãínaly srÛs-
tat, ale zatím mi ruce byly spí‰e pfiítûÏí a neustálé úmorné
my‰lenky na AbeliÛv osud mi nedaly spát. 

PodráÏdûn˘ námahou a vyplaven˘m adrenalinem jsem ze
sebe nemotornû setfiásl postroj a povûsil ho na hák vedle dví-
fiek do podpalubí. KdyÏ panoval pfiízniv˘ vítr, loì uná‰ely
proudy prakticky bez zásahu kormidelníka podél pobfieÏí
a vleãné sítû tûÏkly úlovkem. Padraig mûl tedy ãas na dal‰í
ze sv˘ch mnoha zamûstnání – lodního kuchafie. 
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„UÏ ste mi vytáhli nûjakou mfienku, aÈ mám co hodit do
hrnce?“ pfiivítal mû mladík pohodlnû rozvalen˘ vedle oãa-
zeného sporáku. 

Ne Ïe bych za celou dobu pobytu na lodi ochutnal byÈ jen
jedinou rybu. Zdálo se, Ïe námofiníci mají vrozen˘ odpor ke
v‰em potravinám mofiského pÛvodu, takÏe jsme se zdatnû
krmili hovûzím na tisíc a jeden zpÛsob. 

Nûco jsem zabruãel a se‰oupl ze Ïidle Padraigovy nohy,
jinak bych se ke stolu vÛbec neve‰el. 

Na lodi, pfiestoÏe byla bachratá bárka dobr˘ch sedm
krokÛ ‰iroká a osmnáct dlouhá, bylo vÛbec pfiekvapivû málo
místa. Vût‰inu prostoru zabíralo skladi‰tû ryb a sudy se solí
v podpalubí. Díky nim jsme si mohli dovolit kfiiÏovat po
mofii i nûkolik t˘dnÛ a do pfiístavu zamífiit, teprve kdyÏ pod-
palubí praskalo ve ‰vech. 

Otázka, která mû trápila uÏ pûknû dlouho, se mi sama ve-
drala na jazyk: „Posly‰, co jste opravdu dûlali pod tûmi útesy?
V rybafiení se nevyznám, ani co by se za nehet ve‰lo...“ s od-
porem jsem pohlédl na opuchlé párkovité prsty, z nichÏ
v‰echny nehty slezly je‰tû v podzemní kobce, „… ale Ïe jste
tam byli na lovu, to mi nenamluví‰.“ 

Kormidelník, felãar a kuchafi v jednom na mû mÏoural
zpod tûÏk˘ch víãek. Na ukazovák si nakrucoval fiídk˘ knír.
„¤íkal sem Clontarovi, Ïe na ty jeho pohádky by skoãil jen
opravdovej trotl.“ 

„·melina?“ nadhodil jsem opatrnû.
To byla troufalá otázka. MoÏná jsem na ni ani nechtûl sly-

‰et odpovûì. Pa‰erácká Ïivnost mûla svá specifika. Nad
nûãím ‰lo mávnout rukou, jiné druhy podloudnictví vám za-
jistily pohodlné poleÏení na katovském ‰palku. 

¤íkalo se, Ïe marodéfii chytají v hraniãních oblastech cí-
safiství troly, ktefií utekli majitelÛm, a dodávají je za slu‰n˘
peníz sousedním fií‰ím. Podobné praktiky jsem odsuzoval
i já. Trolové se od jisté doby dokázali mnoÏit, a to znamenalo
ohroÏení obchodního a vojenského srdce císafiství. Muir ré-
alta v‰ak nemûla dostateãnû velké prostory, aby pojala byÈ
jen pár skoro tfii metry velk˘ch ma‰in na otrockou práci a za-

Jak lvové 39

Schink 2 - zlom  4.10.1956 1:12  Stránka 39



bíjení. Nûkolikrát jsem v podpalubí byl a aÏ na beãky naso-
lené rybiny, jejíÏ pach by jistû zvládl pfiebít pach trolího potu
a v˘kalÛ, tam nebylo nic k vidûní. 

„¤eknûme, Ïe v jeskyních vymletejch do Caigheansk˘ho
útesu se najde pár útulnejch komÛrek pro zboÏí, kter˘ by
bylo hfiích cpát pod nos v˘bûrãím daní...“ Mlad˘ kormidel-
ník se nabûraãkou ledabyle po‰Èoural v polévce, ochutnal
a s ú‰klebkem hrnec opût pfiikryl. „Nûkdo fiíká, Ïe z nich
vedou chodby aÏ do star˘ pevnosti na vrcholu útesu, ale kdo
by tam co pohledával? Pokud si teda nepotrpí‰ na duchy.“ 

„Padraigu!“ zahfimûl za námi kapitánÛv hlas. „Zase ti jede
huba jak ‰lejfífi a nehledí‰ si sv˘ práce! Ke kotli, a to hned,
nebo tû do nûj vlastnoruãnû nacpu a k veãefii bude polívka
ze slepiãích prdelí!“ 

Padraig vyskoãil, jako by si sedl do mraveni‰tû, a jal se svû-
domitû pfiedstírat, Ïe se vûnuje vafiení. Bylo to dost smutné
divadlo, vzhledem k tomu, Ïe oheÀ pod kotlem uÏ nûjakou
chvíli nehofiel. 

„A ty si nev‰ímej tûch jeho báchorek,“ osopil se Clontar
pro zmûnu na mû. „Ten pitoma si rád vymej‰lí, aby si pfiipa-
dal dÛleÏitûj‰í.“ Pak se za‰karedil: „Ale kdyby ses snaÏil
nûkde ty jeho kecy ‰ífiit…“ 

Mezi mé zafaãované ruce se zapíchl Ïabikuch. Z jílce vi-
selo na dlouhém kusu tkánû rybí oko a pohupovalo se podle
náklonu lodi. 

Se zavrzáním jsem nÛÏ vypáãil ze dfieva. Ruce mû pfiestá-
valy bolet, daleko vût‰í potíÏ byla, Ïe jsem v nich ztratil cit. 

„Do va‰ich k‰eftÛ mi nic není. A vím, co je vdûãnost. Chtûl
jsem jen nûco zjistit o caigheanské zfiíceninû. KdyÏ jsem tam
byl já, vypadala totiÏ jako v‰echno moÏné, jen ne jako ruina.
Byla tma, ale vidûl jsem, Ïe pevnost má mnoho budov.
V‰echny v ucházejícím stavu a rozhodnû ne liduprázdné.“ 

Reakce, která pfii‰la, mi k tak prostému prohlá‰ení ne-
sedûla. Clontar zbledl a udûlal si na hrudi znamení Lug-
hova oka, Padraig se vyka‰lal na míchání a vrhl se ke stolu
s v˘razem dobrodruha, jehoÏ r˘ã právû zaskfiípal o truhlu
s pokladem. 
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„Takhle bys nemûl dûsit prost˘ rybáfie, Plaváãku,“ oslovil
mû kapitán pfiezdívkou. I kdyÏ jsem se mu pfiedstavil, z po-
vûrãivosti mû odmítal oslovovat prav˘m jménem. „V‰ichni
vûdûj, Ïe pevnost se propadla do pekla uÏ pfied stovkama let
a je to tak dobfie. Plemeno proklatejch meÈákÛ,“ odplivl si
na prkna a hned slinu zamazal bosou nohou, jako by se obá-
val, Ïe na sebe pfiivolá nûãí pozornost. 

„Tam, kde mû drÏeli, to páchlo jako v pekle.“ VáÏnû jsem
pfiik˘vl. „Ale rozhodnû to bylo docela obyãejné vûzení.“ 

Clontar ráznû vstal a prohlásil: „Za dva dny budem na ost-
rovû Manus nabírat pitnou vodu. Tam si vystoupí‰! Mofiskej
bÛh ví, Ïe na palubû nepotfiebuju pomatence, kterej na nás
mÛÏe pfiivolat kdovíjak˘ prokletí. Radím ti, aby ses co nej-
rychlej‰ ztratil a uÏ nikdy nevyprávûl báchorky o Caighean.
Ani o nás!“ 

„Co to do nûj vjelo?“ obrátil jsem se nechápavû na Padraiga,
sotva za kapitánem zapadly dvefie. 

„Asis zapomnûl, kde a v jak˘m stavu sme tû vylovili,“ zabru-
ãel kuchafi. „Ty pfiece musí‰ vûdût nejlíp, co je zaã Caighean
Óir. Nebo ne?“ doplnil po chvíli pochybovaãnû. 

„Já vím leda to, Ïe mû i s m˘m chránûncem pfied ãtrnácti
dny unesla banda meÈákÛ, a od té doby mû drÏeli pod zám-
kem. Abelio je pofiád je‰tû tam nûkde,“ vyslovil jsem nahlas
my‰lenku, která mû trápila daleko víc neÏ polámané ruce.
„Mûl bych se vrátit a dostat ho ven, ale copak mÛÏu?“ Bez-
mocnû jsem zvedl zafaãované dlanû a pak vztekle tfiískl
o stÛl, aÏ mi do oãí vhrkly slzy.

„Pojì se mnou.“ 
Padraig bez dal‰ích fieãí vy‰el z kuchynû. 
Na palubû fini‰ovaly práce na úlovku. Dva rybáfii, poteto-

vaní divo‰i najatí na jednom ze skalnat˘ch pobfieÏních ost-
rovÛ, kuchali poslední ryby. Brebentili tûÏko srozumitelnou
ostrovní hatmatilkou a noÏe jim v záplavû ryb rejdily jako
Ïivé. âisté maso pleskalo do soln˘ch kádí, vnitfinosti spla-
choval proud vody z rud˘ch prken do mofie. Voda kolem
lodi vfiela mal˘mi dravci a zahlédl jsem i ploutev skvrnitého
Ïraloka. Hrim kontroloval síÈ a dûlal nûjaké úpravy na otví-
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racím mechanismu, abychom si úlovek pfií‰tû zase nevyklo-
pili pod nohy. Dnes zvládneme jednu, moÏná je‰tû dvû sítû. 

·plhal jsem za Padraigem po pfiíkr˘ch schÛdcích do kor-
midelní kabiny a musel pfiitom obdivovat, s jakou zruãností
bojuje mlad˘ námofiník s náklony lodi. Ostr˘ severní vítr
k nám nebyl vÛbec milosrdn˘. Mladík v‰ak vyskákal nahoru
bez sebemen‰ího zaváhání, zatímco se mnou házelo kaÏdé
zhoupnutí a mlátilo mnou o zábradlí. Na ruce jsem se mohl
vymlouvat jen do urãité míry, prostû mi v Ïilách nekolovala
slaná voda. 

Kormidelní kabinu zastupovala budka velká tak akorát
pro jednoho muÏe a pÛllitrov˘ hrnek kafe. Na prkenn˘ch
stûnách utûsnûn˘ch Ïmolkami mechu visely potrhané a poã-
márané mapy mofiského proudûní, skalisek i nejcennûj‰í
mapky s pracnû získan˘mi údaji o tahu rybích hejn. Ty by
rad‰i kaÏd˘ kapitán zmaãkal do koule a spolkl, neÏ aby padly
do rukou konkurenci. 

Padraig uvolnil smyãku fixující veliké ole‰tûné kormidlo,
otoãil jím o dva dílky a smyãku opût navlékl. Paluba mi pod
nohama poskoãila, jak loì pro‰la napfiíã vlnobitím. Plachty
splaskly a hned se zase s ostr˘m prásknutím zmocnily ãerst-
vého vûtru. 

„KfiiÏujem je‰tû na dohled caigheansk˘ho útesu. Úmyslnû
se drÏím za skalama, protoÏe tûm tupejm ostrovním balíkÛm
se moc nelíbí v˘hled. Na nich názornû vidí‰, kam aÏ mÛÏe vést
pár desítek let kfiíÏení s tulenûma. Ale popravdû, ani já z nûj
nejsem zrovna odvázanej. Za malou chvilku by se mûl ukázat
támhle na pravoboku. Vem si to a fiekni mi, co vidí‰.“ 

Popadl jsem teleskopick˘ dalekohled a sundal koÏenou
krytku ãoãky. 

Nekoneãná ‰edá plocha mofie se na horizontu mírnû za-
kfiivovala. V˘hled do nicoty nenaru‰ené ani jedin˘m kopeã-
kem, domem nebo stromem, mi pfiipadal nepfiirozen˘.
Vûdûl jsem, Ïe pfii del‰í plavbû dovedl suchozemce pfiivést
k ‰ílenství. Pak se kus napravo mihlo pár teãek – racci krou-
Ïící kolem útesu – a nakonec i ãern˘ masiv, ãnící z mofie jako
kostlivcÛv prst. 

Petr Schink42

Schink 2 - zlom  4.10.1956 1:12  Stránka 42



VÛbec jsem nechápal, kde se ve mnû vzala odvaha skoãit.
Z nejvy‰‰ího bodu olámané ãerné skály to k mofiské hladinû
dûlalo dobr˘ch padesát metrÛ, coÏ znamenalo témûfi jistou
smrt. Navíc z kolmého skaliska na nûkolika místech vystu-
povaly ostré v˘ãnûlky a drolivé svahy ‰tûrkov˘ch sesuvÛ. Sta-
ãilo o nû pfii pádu jen zavadit a byl by konec. 

Neudûlalo se mi dobfie a uÏ jsem chtûl pfiístroj odloÏit,
kdyÏ v tom…

„Ale moment, kde je…“ zamumlal jsem a otoãil mosaz-
nou ostfiící objímkou. 

Tam, kde se mûla vypínat pevnost s rozbit˘mi zuby hrad-
boví, se ãernala jen rozpukaná skála a sem tam balvan, snad
kdysi pfiitesan˘ pro úãely stavby, teì v‰ak bez uÏitku ohlazo-
van˘ vûtry a de‰tûm. 

„Jen v legendách, kamaráde,“ d˘chl mi Padraig za ucho
a já ucítil pach ãesneãky. „V pevnosti se mûlo tak pfied pûti
sty let usídlit meÈáck˘ bratrstvo, kter˘ bylo moc divok˘ i na
ty potrhl˘ uãence z lughosk˘ university. Zná‰ to – plná hubu
kecÛ o nadvládû meÈákÛ nad obyãejnejma paznechtama
a o tom, Ïe vlastnû nepotfiebujem císafie ani ‰lechtu, kdyÏ
sme koneckoncÛ v‰emocn˘, Ïe jo!“ 

Padraig si uÏíval neopotfiebovaného posluchaãe a napo-
doboval nakfiápl˘ hlásek stafiiãkého metafysika. 

„A Ïe si ti bratfiíci nebrali servítky. Zabrali starou tvrz,
která pÛvodnû hlídala námofiní cesty, ale po jednom ze-
mûtfiesení se hfieben, co ji spojoval s pevninou, rozpadl
a tvrz ztratila strategickej v˘znam. Roz‰ífiili, co zbylo, vyhlo-
dali skálu jako hrabo‰i a dali se do práce. Brzy se zaãali ztrá-
cet lidi z okolních vesnic, zato lesy i mofie se jen hemÏily po-
tvorama, kter˘ snad vyhfiezly pfiímo ze zl˘ho snu. Nûkdo
fiíká, Ïe monstra jako upíry, vlkodlaky, strigy a podobnou
havûÈ vytvofiili právû oni, ale já tomu nevûfiím. Jen si vypÛj-
ãili, co uÏ bylo hotov˘, a udûlali z toho je‰tû hor‰í a zvráce-
nûj‰í ma‰iny na zabíjení.“ 

PadraigÛv v˘klad byl zajímav˘, ale to, co se dûlo v hledáã-
ku dalekohledu, bylo je‰tû zajímavûj‰í. Oãi bûÏného smrtel-
níka by na skále na‰ly leda pár racãích ‰plíchancÛ, pfied
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m˘m soustfiedûn˘m zrakem v‰ak mihotav˘ opar postupnû
nab˘val tvaru budov. MlÏné zdi vyrÛstaly z nicoty a mûl jsem
dojem, Ïe na nádvofií – na první pohled plo‰inû zarostlé
odoln˘m b˘lím – vidím i nûjak˘ pohyb. 

„Sbírali vojsko,“ skoãil jsem Padraigovi do jeho monologu. 
„Jak fiíká‰. Tûma svejma kejklema pfietvofiili spoustu ubo-

hejch du‰í v odporn˘ kreatury, kter˘ se dodnes v kolikát˘ ge-
neraci potloukaj po Rozhraní. Ale dfiív, neÏ mohlo k nûãemu
dojít, vyslal císafi v˘pravu daÀovejch úfiedníkÛ s ozbrojen˘m
doprovodem, aby provûfiili, jestli se caigheánci nezabejvaj
námofiním obchodem, ze kter˘ho nekape na‰emu mil˘mu
korunovan˘mu do pokladnice ani gro‰.“ 

Padraig mûl co dûlat, aby se nerozesmál. 
„To se ví, Ïe to byla jen záminka, jak jim nahlídnout do

karet. Mimochodem, ty jeskynû pod pevností byly uÏ tehdy
vyuÏívan˘ a podle toho, co sem vidûl, se tam opravdu nûja-
k˘ zboÏí skladovalo. Myslím tím lidsk˘ zboÏí, protoÏe tûch
pár místních vesniãanÛ nemohlo na postavení vojska proti
císafii staãit. Podle m˘ho si caighean‰tí nechali pirátama ze
severu pfiiváÏet otroky.“ 

„A co se stalo pak? DaÀoví úfiedníci hrdinnû potfieli zlo-
volné metafysiky? Boj kouzel proti abakusu?“ 

„Ale kdepak. Vytfieli si s nima a císafii poslali nazpátek je-
jich koule. JenÏe neÏ do‰lo k opravdov˘mu boji, spojil se zby-
tek místních s modfie pomalovanejma divochama z ostrovÛ
a pfies jeskynû podloudníkÛ vnikli do pevnosti. Strhla se hroz-
ná mela, a kdyÏ bylo v nejlep‰ím, pfii‰lo dal‰í zemûtfiesení
a skalisko ze sebe setfiáslo celou tu prokletou pevnost i s me-
Èákama a vesniãanama. Co mû se tejãe, nejspí‰ urazili nûjak˘-
ho mofisk˘ho ìasa, moÏná samotn˘ho star˘ho Llyra. Ten do-
káÏe bejt pûknû nevrlej.“ 

To urãitû, pomyslel jsem si. Spí‰ jim do‰lo, Ïe na boj s císafiem
nemají dost sil, a tak se rozhodli ustoupit do pozadí. Vytrhli si
z plátna reality dost velkou záplatu a schovali se pod ni. MÛj
pûstoun Cíar Bendygeydvvran mi o podobn˘ch kouscích vy-
právûl, kdyÏ jsem byl je‰tû kluk, ale v jeho historkách ‰lo o triky,
které byli schopni provádût jen stafií bohové. 
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Chápal jsem, proã se v záleÏitostech bratrstva Caighean
nikdo ne‰Èoural. Útes na dálku rezonoval mocí. Bylo nepfií-
jemné jen se na nûj dívat nebo o nûm uvaÏovat. Ostatnû ‰lo
pfieci o pouh˘ hol˘ kus ‰utru uprostfied nehostinné pevniny
zabydlené pfií‰erami. A pfiesnû tak to mûlo fungovat. 

Jako industriál jsem stál v opozici k silám, které si oh˘ba-
jí a pfiizpÛsobují pfiírodní zákony, jak se jim zamane. Pfii své
práci jsem vyuÏíval v‰ech fyzikálních zákonitostí a ctil jejich
pravidla, takÏe kdyÏ jsem se dost soustfiedil a získal záchytn˘
bod v Padraigovû vyprávûní, dafiilo se mi proniknout iluzí
utkanou mistry metafysiky. Ne úplnû, ale dost na to, abych
nezaãal sám sebe podezírat z toho, Ïe se mi to v hlavû po-
motalo. 

Pevnost Caighean nebyla zniãena, jen spala skryta pfied
svûtem. A teì ji nûkdo probudil. 

„Erhm…“ vyru‰il mû Padraig ze zamy‰lení. „KdyÏs byl tam
uvnitfi, nev‰iml sis… nûãeho?“ 

Tázavû jsem pozdvihl oboãí. 
„No, vykládá se, Ïe prej meÈáci tehdy tvofiili ty sv˘ bestie

pomocí velk˘ zlat˘ klece. Zavfieli do ní tfieba chobotnici
s upírem a ven se pak vysmejãil obfií netop˘r s chapadlama.
Od toho taky jméno Caighean Óir. V‰ak ví‰ – zlatá klec, ve
star˘ fieãi.“ 

„TakÏe ty se mû ptá‰, jestli jsem tam náhodou nevidûl po-
stávat obfií klec z ryzího zlata?“ Ta pfiedstava byla tak ab-
surdní, aÏ mi na tváfii vykouzlila úsmûv. „Tak to tû musím
zklamat. Ale kdybych ji vidûl, byl bys první, s k˘m bych se
o to podûlil. Jeli bysme pÛl na pÛl. Nebo na tfietiny s tou
tvou krvesajnou chobotnicí,“ vyprskl jsem. 

„No tak promiÀ, Ïe sem se ptal,“ odvrátil se Padraig ura-
Ïenû a rukávem setfiel ‰mouhu z boãního ok˘nka. 

„Hele, koukej, co to vytáhli!“ popadl mû za rameno. 
Umatlané okno rámovalo palubu pod námi. Hrim drÏel

s pomocí kladkostroje a manipulaãního jefiábu síÈ houpají-
cí se nad kádûmi a zdálo se, Ïe se zdráhá vypustit úlovek.
Zbytek rybáfiÛ se shlukl pod ní, vzru‰enû brebentil a na nûco
si ukazoval. 
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Ve slizkém pohyblivém chumlu zeleném fiasami se cosi
zlatû bly‰tilo. V tu chvíli poskoãilo srdce v hrudi i mnû. Sly‰el
jsem povûsti o lodích potopen˘ch i s nákladem zlata ukofiis-
tûn˘m v jiÏních krajích pro císafiskou pokladnici. Nûktefií ka-
pitáni volili radûji smrt neÏ pochybné pirátské milosrdenství.
A nûkteré prostû schramstla nenasytná hlubina podporovaná
zákefin˘mi proudy a ‰patn˘m poãasím. Potajmu se ‰pitalo
o star˘ch obyvatelích císafiství, ktefií poté, co zemi ovládli lidé,
ode‰li do sv˘ch mohylov˘ch království. Kdysi pr˘ své vládce po-
hfibívali do mofie i s ãluny pln˘mi zlata a otrokÛ. Povídalo se
prostû ledacos, co dokázalo podnítit pfiedstavivost. 

„Zlatá klec…“ za‰eptal Padraig. 
NeÏ jsem se staãil zasmát, z chumlu ryb vystfielilo veliké kle-

peto a profiezalo se sítûmi. Nebohé rybáfie zasypala mofiská
ÏouÏel. Dlouhá, vlhce lesklá tûla ryb se kfieãovitû zmítala v zá-
pasu o Ïivot, chobotnice vystfielovaly chapadla a rozhazovaly
trsy slávek, men‰í Ïralok zbûsile cvakal ãelistmi, dokud se
kolem nûj neobemkly chápavé ploutviãky pilouna a tlama pfii-
pomínající ozuben˘ jehlan obrácen˘ naruby do nûj neudûla-
la hned nûkolik dokonale soumûrn˘ch dûr. Nakonec na hro-
madu dopadl obrovsk˘ krab s antracitov˘m krun˘fiem
protkan˘m zlatav˘mi Ïílami. Rozplácl se a jen jedna z jeho
noÏek sebou kfieãovitû ‰kubala. Vypadal jako mrtv˘. 

Hrim se k monstru vût‰ímu neÏ naloÏená mula opatrnû
pfiiblíÏil a poklepal na chitinovou skofiápku bidlem. Nûco
se zaãalo dít. Z míst, kde má normální kor˘‰ soustavu oãí
a kusadel, se mlaskavû vysunul dlouh˘ masit˘ ‰palek krku
s nûãím jako dvojitou fiadou dûtsk˘ch ruãek po stranách.
Hlava vypadala na první pohled skoro lidsky a o to byla dû-
sivûj‰í. Krk s hlenovitou kÛÏí se klátil nad námofiníky jako
pfierostl˘ klas, z ‰irok˘ch idiotsk˘ch úst kapaly sliny. 

Jeden z námofiníkÛ se vyprostil z rybího závalu a vyprskl,
kdyÏ mu do tváfie nacrãela slaná voda z hladkého ãerného
bfiicha pfierostlého obojÏivelníka. Netvor se na sv˘ch osmi
noÏkách s Èukáním pootoãil a ohnul tlust˘ krk, aby si muÏe
prohlédl. Neshledal jej oãividnû pfiíli‰ zajímav˘m, protoÏe si
jen odfrkl a zapíchl mu do bfiicha ostré klepítko. 
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Padraig strhl ze stûny harpunu a vybûhl z kabiny. Já jej ná-
sledoval o nûco roz‰afnûji, nedokázal jsem si pfiedstavit, jak
bych byl bez pistolí posádce Mofiské hvûzdy platn˘. 

Hrim se snaÏil monstrum odehnat roztoãen˘m fietûzem
rumpálu. Hlubinn˘ tvor jako by pfiedvídal kaÏd˘ jeho pohyb.
Ocelovému biãi nastavoval odolnou skofiápku a hlavou ko-
míhal jako extrémnû siln˘m a ohebn˘m chapadlem. ¤etûz
klouzal s rachotem po hfibetû a poskytl tak alespoÀ pfiíleÏi-
tost Padraigovi, pfiiplíÏit se zezadu.

Kormidelník mûl dost rozumu a hodil harpunou z bez-
peãné vzdálenosti. Kovov˘ hrot zasáhl krk, usekl jednu ze za-
krnûl˘ch ruãek, ra‰ících po celé délce sliznaté ‰íje jako nádory
a pronikl hluboko do tkánû. Zranûn˘ krab syãivû vydechl.

Pfii tom v‰em stále tanãil kolem jednoho bodu – muÏe pfii-
‰lápnutého k palubû. Neboh˘ námofiník sténal a z úst se mu
valila krev a chuchvalce tkánû. UÏ nemûl sílu ani na kfiik. S hrÛ-
zou jsem si uvûdomil, Ïe je to Clontar. Kapitán lodû, nûkdy tro-
chu such˘ patron, ale hlavnû muÏ, kter˘ mû vyrval smrti. 

„Hrime, hoì mi síÈ!“ zafival jsem na zavalitého námofiníka. 
Pofiízek se sh˘bl pro trosky profiezané sítû a mr‰til jí po

mnû, i kdyÏ si mû pfiitom mûfiil jako blázna. Krab se po letí-
cím chumlu ohnal, ale ve‰kerou pozornost teì zamûfiil na
Padraiga. Mladík kolem kraba pobíhal v kruzích a snaÏil se
jeho malou kulatou hlavu zasáhnout bidlem s hákem na
konci. Tím sam˘m, kter˘m mû vylovil z mofie. Zatím se mu
povedlo zvífie jen vydráÏdit k zufiivosti. Krab se ohánûl kle-
pety velk˘mi jako pivní soudky a Ïiletkovû ostr˘m okrajem
‰típal bidlo na tfiísky. 

Popadl jsem síÈovinu – nacucaná vodou byla pfiekvapivû
tûÏká – a odbûhl k hlavnímu stûÏni. Ruce mû kaÏdou vtefii-
nou znovu zklamávaly. SnaÏil jsem se ‰plhat po lanovém Ïeb-
fiíku, ale cit v dlaních a prstech mû pfiesvûdãoval, Ïe se niãe-
ho nedrÏím a musím se roztfií‰tit o palubu. SíÈ jsem si povûsil
kolem krku. Dusila mû a nutila bojovat o kaÏdiãk˘ nádech,
ale na sílu paÏí jsem spoléhat nemohl. 

Koneãnû jsem se dostal k vratiráhnu a riskoval kratiãk˘
pohled dolÛ. Krab zrovna klepetem odmr‰til Padraiga, kter˘
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se neopatrnû pfiiblíÏil. Dfiív, neÏ jej mohl rozdrtit, po nûm
Hrim mr‰til sudem kysaného zelí. To se ukázalo jako úãin-
n˘ tah. Potvora se stáhla a s frkáním ze sebe drhla páchnoucí
tfiásnû. 

Omotal jsem trosky sítû kolem pnû vratiráhna a pak vy-
táhl dfievûn˘ kolík, zaji‰Èující lanoví. Ráhno se otfiáslo
a mírnû zavrzalo. Na‰tûstí zrovna panovalo bezvûtfií, jinak by
mû ihned smetlo. 

DolÛ to ‰lo mnohem rychleji neÏ nahoru. Hlavnû proto,
Ïe spí‰ neÏ o ‰plhání ‰lo o fiízen˘ pád. Îuchl jsem do smyãek
smotaného lana, hned zase vyskoãil a kfiikl na Hrima:
„Druh˘ konec fietûzu!“ 

Teì uÏ to zaãalo docházet i pomalej‰ímu silákovi. Tlust˘
fietûz mi zacinkal u nohou. Popadl jsem ho a zaãal kraba obí-
hat z boku, Hrim z druhé strany. Brzy jsme mûli monstrum
omotané nûkolika smyãkami. ¤etûz se mu pletl pod noha-
ma, cvakal po nûm klepety, ale jen si je zbÛhdarma tupil. 

Padraig se zatím posbíral a vy‰plhal do bezpeãí kormi-
delní budky. 

„Strhnu to proti vûtru, drÏte se!“ staãil zafivat, neÏ se kor-
midlo za jeho pfiispûní roztoãilo jako ãamrda. 

Hlavní plachta se nejprve schlíple omotala kolem stûÏnû,
pak zapráskala a nadmula se, aÏ nûkolik vedlej‰ích úvazÛ
ruplo. Vratiráhno nám proletûlo nad hlavami a krab zaãal
nezadrÏitelnû klouzat po palubû, taÏen˘ silou mnohem vût‰í,
neÏ jaká se skr˘vala v jeho obludném tûle. 

NoÏky s ostr˘mi bodci skfiípaly po prknech, klepeta pfie-
‰típala zábradlí, kterého se snaÏila zachytit, ale nic z toho
nepomohlo. Krab doslova vyletûl na dfievûn˘ jefiáb, ten ho
v‰ak nezadrÏel. S rachotem se rozpadl a krab pár chvil pla-
chtil vzduchem, aby nakonec tvrdû dopadl na hfibet. Vy-
dával pfiitom Ïalostné skfieky podobné zvukÛm t˘ran˘ch
dud. 

Sjel je‰tû kousek po palubû nebezpeãnû rozkolísané v˘-
kyvy hlavní plachty, pak narazil na mechanismus rumpálu.
Zrovna toho s vadnou pojistkou, kter˘ mû málem semlel.
JenÏe tady nebyl Ïádn˘ Hrim, co by pomohl.
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Mutant vjel do navijáku jako po másle, krun˘fi kfiupl a vy-
tryskla ãerná ‰lemovitá krev. Zadní ãást vypouklého zadeãku
skonãila rozbitá na kusy, sulcovité maso padalo z ãernozla-
tého krun˘fie. Tfieskot rozbíjené skofiápky pfiehlu‰ovaly jen
skfieky a vzlykání nepfiirozeného tvora. 

Zmutovan˘ krab se snaÏil s pomocí pfiedních nohou
osvobodit. S ohromnou silou vypro‰Èoval kusy zniãeného
tûla z rumpálu. Maso v‰ak drÏelo pohromadû jen díky stfie-
pÛm krun˘fie. Dlouh˘ krk se zmítal a mlátil maliãkou hla-
vou o prkna.

Pak se koneãnû Hrim slitoval. Rozmáchl se sekerou
a zaÈal krabovi ostfií do zátylku. Ve‰ker˘ pohyb i zvuky usta-
ly jako mávnutím kouzelného proutku. 

„Dneska bude krabí polívka!“ hulákal Padraig, rozjafien˘
vítûzstvím. 

Nemûl jsem sílu na odpovûì. Sedl jsem si ke stûÏni, opfiel
se zátylkem o vlhké dfievo a snaÏil se nemyslet na to, jak moc
jsem tímhle kouskem ublíÏil m˘m hojícím se rukám. Nûco
v nich ‰kubalo a mravenãilo jako Ïivé. Îivé a rozhodnuté
odervat mi maso od kostí. 

„Plaváãku…“ zachroptûl Clontar. „Zavolej sem Padyho.“ 
Popravdû, myslel jsem, Ïe je kapitán mrtv˘. Krabí klepeto

mu zle potrhalo vnitfinosti a nehybn˘m vzduchem se ‰ífiil
zápach v˘kalÛ. 

Vstal jsem, ale Padraig k nám uÏ bûÏel. Ze stfietu s krabem
si odnesl jen roztrÏen˘ svetr a obrovskou modfiinu pfies celé
bfiicho. 

„Doveì loì v pofiádku do pfiístavu, ty moulo,“ zavrãel Clon-
tar tónem, na kter˘ jsem si za tûch pár dní staãil zvyknout. 

âlovûku pfii‰lo zatûÏko uvûfiit, Ïe hledí na umírajícího
muÏe. Ohromná rána, ve které pulzovaly cucky vnitfiností,
v‰ak nenechávala ani kousek prostoru pro nadûji. 

„Jasnû, kapitáne.“ 
Pro jednou si Padraig odpustil vtípky. 
„Nech si toho kapitána. Smlouva na loì leÏí v m˘… kaju-

tû,“ vydechl Clontar a vyka‰lal si do plnovousu nûco krve.
„Staãí jen dopsat tv˘ podûlan˘ jméno. A teì uÏ padej!“ 
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*   *   *

KapitánÛv pohfieb byl krátk˘ a neoficiální. Prostû jsme jeho
tûlo i s krabí mr‰inou spláchli do mofie. Zato nástupní mej-
dan nového vládce lodi stál za to. S Hrimem a Padraigem
jsme sedûli kolem hlavního stûÏnû a pfiedávali si lahev bram-
borové pálenky, dokud jsme se v tichém smutku neopili do
bezvûdomí. 
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4. KAPITOLA

„Nevûfiím! Nevûfiím!!!“ vfiískal Abelio a vztekle smetl se stolu
zrcadlo. 

„¤íkal jsem ti, Ïe je to slaboch. Tvoji matku nechal umfiít!
Neochránil ani tebe! Pistole mu byly proti metafysice k ni-
ãemu a teì…“ 

Zahalen˘ muÏ lusknutím pfiivolal rozbité zrcadlo. Stfiepy se
zasekaly do stolu a opût ukázaly pochmurn˘ obraz z hlubin
kobky. Na provaze smotaném z potrhané ko‰ile visel zbída-
ãen˘ muÏ. Díky nízkému stropu skoro kleãel, boj o vzduch
musel b˘t dlouh˘ a úporn˘, ale jakmile se jednou smyãka za-
hryzla do masa, nemûl ‰anci provaz uvolnit. Rozhodnû ne
tím, co mu zbylo z prstÛ. Místo dlaní se rudû leskly mokvající
hroudy masa, kabát visel na vychrtlém tûle jako pytel a smyã-
ka o‰klivû sedfiela bled˘ zarostl˘ krk. Tu tváfi pod strni‰tûm
mûl Abelio pfiíli‰ Ïivû vtisknutou do pamûti. Krev nahroma-
dûná v obliãeji Fastyngera van Hautena sice zmûnila, ale… 

„Chci ho vidût,“ za‰eptal chlapec hlasem, z nûhoÏ se vy-
tratil v‰echen vztek. 

„Nechal tû na holiãkách. Kdyby stál za tvoje slzy, pokusil
by se tû zachránit, ale bál se bolesti,“ vemlouval se dál muÏ.
„To u mû, u mû najde‰ vÏdy útoãi‰tû a sílu, kdyÏ bude‰ po-
tfiebovat!“ 

Kápi si shrnul na ramena a chlapec se pfiikrãil. V pfied-
stavách si mnohokrát maloval obliãej ohavné stvÛry, ãíhají-
cí v temnotû pod kapucí, teì v‰ak zíral na celkem sympatic-
k˘ obliãej mladého muÏe. Jen na ãele se r˘sovala vystouplá
jizva, ta v‰ak nijak nenaru‰ovala symetrii moÏná trochu zÏen-
‰til˘ch rysÛ s ostrou bradou a pln˘mi rty. 

„Chci ho vidût!“ zopakoval Abelio teì uÏ dÛraznûji
a v oãích mu zahofiely plamínky vzdoru. 
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„Dobfie. Pojì za mnou a cestou si nech projít hlavou mou
nabídku. MÛÏeme ti poskytnout ochranu, ve které Fastyn-
ger tak Ïalostnû selhal. Udûláme tû silnûj‰ím, neÏ on kdy byl!
Najde‰ v nás novou rodinu. Takovou, která neopou‰tí a ne-
zrazuje.“

Abelio topornû vykroãil. Poprvé po mnoha dnech opus-
til svÛj pokoj. Nevnímal, kudy jde. Nev‰ímal si zahalen˘ch
postav, rozestupujících se pfied jeho prÛvodcem v bázlivé
úctû. V hlavû se mu neustále houpala oprátka a na ní jeho
pûstoun. 

Kfiik, plameny. ¤ev zdivoãel˘ch trolÛ a stfielba. Jeho matka
se vynofiuje s koufie, kÛÏe z paÏí se jí loupe jako bfiezová
kÛra. „Mamince je zle!“ volal tehdy a na pomoc pfii‰el právû
Fastynger. Zachránit uÏ mohl jen jeho. Mûl by mu b˘t vdûã-
n˘, on v‰ak toho zasmu‰ilého muÏe ovû‰eného pistolemi ne-
návidûl. Proã ho nenechal umfiít s maminkou!?

Nechal se vláãet po bezejmenn˘ch vesnicích a zeman-
sk˘ch usedlostech, jen aby za sebou zametli stopy a zmátli
pronásledovatele. Na to byl zvykl˘, i s maminkou se museli
ãasto skr˘vat a jen obãas jim pomohla nûjaká teta nebo stre-
jda z Hnutí. Maminka o nich mluvila jako o bláznech s vy-
myt˘m mozkem a jen nerada pfiiznávala, Ïe k nim kdysi pat-
fiila a ty mozky jim z vût‰í ãásti sama vymyla. 

Nevûdûl, proã utíkají, byl moc mal˘ na to, aby chápal dÛ-
vody, ale dûlali to odjakÏiva a skr˘vání se stalo jeho druhou
pfiirozeností. Tehdy si také v‰iml, Ïe kdyÏ chce, nikdo si ho
nev‰imne, ani kdyby mûl stát dva kroky daleko. PovaÏoval to
za pfiirozenou vûc a o svém nadání nemluvil. 

Fastynger – muÏ s kfiiv˘m úsmûvem a ‰ed˘ma oãima – se
jej ujal s neochotnou odevzdaností. S maminkou ho kdysi
nûco poutalo, to poznal ze zpÛsobu, jak˘m o ní mluvil. Byla
v tom ublíÏenost a vztek, ale také druh náklonnosti, o které
toho Abelio mnoho nevûdûl. Van Hautenovi nedûlalo pro-
blémy, bavit se s ním jako rovn˘ s rovn˘m a odpovûdût na
kaÏdou otázku. Pfiistoupil na jeho hru snad právû proto, Ïe
v nûm samotném byl je‰tû notn˘ kus kluka. 
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*   *   *

¤efiavé uhlíky vyletovaly do noci a kreslily na oãním pozadí zlaté
pavuãiny. Abelio se krãil na jednom konci ohni‰tû, zachumlan˘ do
záplatované vojenské kacabajky, vût‰í nejménû o tfii ãísla, a mrzutû
si prohlíÏel postavu na druhé stranû táboráku. Díky ohni z ní vidûl
jen ‰tíhl˘ stín a ruce, které si muÏ nahfiíval u plamenÛ. Ty ruce byly
zvlá‰tní – nijak velké, ale s dlouh˘mi prsty kapsáfie a bfií‰ky ztvrd-
l˘mi na kámen. Dovedly hodnû, jak uÏ Abelio zjistil, hlavnû v‰ak
dokázaly mistrovsky zacházet s dvûma kusy ãerné oceli, lesklé stroj-
ním olejem. 

Abelio si chtûl sterlingerky, jak Fastynger pistolím fiíkal, prohléd-
nout, kdyÏ jejich majitel odpoledne podfiimoval. Nájemn˘ pistolník
mûl v‰ak lehké spaní. Sevfiel mu zápûstí jako do svûráku, hlaveÀ pi-
stole mu vmáãkl za ucho a pak od sebe chlapce odhodil, je‰tû roze-
spal˘ a vydû‰en˘ tím, co málem udûlal. 

„Nesmí‰ se na mû zlobit, Abe. Sterlingerky prostû nejsou hraãka, zá-
visí na nich ná‰ Ïivot. Bez nich by nás tvÛj strejda snadno dostal.“

Odpovûdí bylo muÏi jen zaryté mlãení. Chlapec se urazil a odmí-
tal komunikovat uÏ pÛl dne, aãkoliv sám dobfie vûdûl, Ïe provedl
nûco, co nemûl. JenÏe hrdost sedmiletého kluka se hojí pomalu. 

„Proã vlastnû nespíme v hospodû?“ ‰tûkl rozmrzele. „To nemá‰ ani
tûch mizern˘ch pár gro‰Û na nocleh?“

„Tûch pár gro‰íkÛ si právû vydûláváme,“ nenechal se Fastynger
strhnout do hádky. „Místní vidláci,“ palcem ukázal za záda, k lá-
kavému svûtlu za okny vepfiovicov˘ch chalup, „mají dojem, Ïe jim
tu stra‰í nûjak˘ ohromn˘ ãerv, nebo co. A ná‰ úkol je tu potvoru
zne‰kodnit.“ 

Bûhem vtefiiny byl Abelio na druhé stranû ohni‰tû a tiskl se k mu-
Ïovu boku. Ve‰keré kfiivdy byly zapomenuty. 

„Îádn˘ strach. Prozkoumal jsem stopy kolem pole. Nic, aÏ na pár
otiskÛ srnãích kopyt a zajeãích bobkÛ.“ 

MuÏ rozhrnul koÏen˘ plá‰È, aby pod nûj skryl hubené dûcko. Sice
je‰tû panovalo kalendáfiní léto, ale z polí osázen˘ch bramborami
a kukufiicí foukal ‰tiplav˘ vítr a chfiestil v such˘ch listech. SklizeÀ
mûla hezk˘ch pár dní zpoÏdûní, nejspí‰ právû kvÛli strachu z ne-
známého monstra. 
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„Pfienocujeme venku, nad ránem párkrát vystfielím do vzduchu
a vesniãani budou spokojení. MoÏná rozmaÏu po kamenech trochu
krve,“ zvedl párek koroptví, které chlapec odpoledne zabil prakem.
„Tak nám to snáz zba‰tí. Kdyby hrozilo opravdové nebezpeãí, nechal
bych tû v závûtfií. Myrtle by mi neodpustila, kdybych tû zatáhl do
sv˘ch k‰eftÛ. Vylezla by z hrobu a nakopala mi…“ zarazil se, jak-
mile si v‰iml, Ïe chlapcÛv obliãej tuhne a oãi se mu lesknou. 

„Erhmm…“ ·piãkou boty rozhrábl hork˘ popel. „Ty brambory uÏ
budou.“ 

„Ale to je podvod!“ ozval se kluk s pfiekvapivou energií v hlase. 
„Jen jim poskytnu, co chtûjí – pocit bezpeãí.“ 
Fastynger si aÏ teì uvûdomil, Ïe jeho Ïivotem obrou‰ená morálka

mÛÏe na malého kluka pÛsobit jako prohnan˘ cynismus.
Byly to dva mûsíce, co se napÛl dobrovolnû ujal jeho opatrovnictví,

a zatím si k sobû hledali cestu dost obtíÏnû. KdyÏ se Abelio zrovna ne-
utápûl ve vzpomínkách na matku, choval se jako prvotfiídní spratek.
Fastynger musel ãasto krotit ruku, aby chlapci neu‰tûdfiil v˘chovn˘ po-
hlavek. PokaÏdé si vzpomnûl na Myrtliny nemrkající oãi s víãky spá-
len˘mi zá‰lehem plamenÛ a rad‰i mlãky sná‰el klukovy v˘kyvy nálad. 

„Jsi zlodûj a podvodník! Máma se musela zbláznit, kdyÏ…“ Plaã-
tiv˘ v˘stup pfieru‰il otfies pÛdy. 

„Co to…“ 
„Honem, dál od ohnû!“ kfiikl Fastynger a odstrãil Abelia do tmy. 
V místech, kde hofiel táborák pfiiÏivovan˘ suchou natí a klacíky,

se otevfiela zemû. Nûco ji vsávalo dolÛ a vzápûtí nesrovnatelnû vût‰í
silou vystfielovalo v gejzíru zeminy a Ïhav˘ch uhlíkÛ jako velrybí vo-
dotrysk. Po chvilce si chlapec uvûdomil, Ïe sly‰í fiev – hlubok˘
a duniv˘. Vlastnû ho nevnímal u‰ima, ale cel˘m tûlem. Vibroval mu
v bfii‰e a za lebeãní kostí. 

Fastynger tasil pistole a nasázel do jámy nûkolik pfiesn˘ch zása-
hÛ. ¤ev nabral na intenzitû a nûco vyrazilo ven. Bylo to dlouhé
a tlusté jako lidsk˘ trup, ale mnohem, mnohem del‰í. Abelio nero-
zeznával podrobnosti, ohni‰tû skonãilo rozmetáno po okolí, od hofií-
cích vûtviãek chytla naÈ. 

Zalesklo se kostûné plátování, obepínající dlouhé tûlo jako masi-
té krouÏky ÏíÏalu. Hlava tvofiená jen okrouhlou dírou s rotujícím
ozubím se zavrtala do svahu a tvor zmizel. 
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„Co to… co to bylo!“ vydechl chlapec bez sebe hrÛzou. 
„Wyrm! Zemní drak. Ti zatracení vesniãani museli zasypat díry

po jeho norách!“ zafunûl jsem. Kdybych si v‰iml jen jediné kurevsky
pfiesnû vykrouÏené kruhové díry, nikdy bych do toho ne‰el. „Neh˘bej
se! Reaguje na teplo a otfiesy. KdyÏ teì hofií pole, vyfiádí se snad tam
a my budem moct utéct.“ 

Fastynger si dfiepl, schoval jednu pistoli a poloÏil dlaÀ na zem,
jako by doufal, Ïe ucítí pohyb ãervova tûla. 

„Utéct?! Máme ho zabít, ne?“ 
„Na to mi platí moc málo. Navíc jsi tady ty. AÏ fieknu, vyrazí‰

tam k tomu skalisku!“ mávl k velikému balvanu zabofienému do
travnatého svahu. „Pod nûj se wyrm neprovrtá ani tû neucítí.“

V tu chvíli se pod Abeliem propadla zemû. Chlapec staãil jen vy-
kfiiknout a zajel do hlíny aÏ po u‰i. 

Fastynger odhodil pistoli a skoãil k nûmu z podfiepu. Zachytil útlé
zápûstí a zabránil klukovi v dal‰ím sesuvu do hlubin. 

„Wyrmova chodba!“ zafunûl. „Propadla se. Nemel sebou! Vy-
táhnu tû, neÏ si toho v‰imne.“ 

Marná snaha. Chlapec vydû‰en˘ na nejvy‰‰í míru vfie‰tûl jako
siréna a kopal kolem sebe. SjíÏdûl díky tomu stále hloubûji, okraje
jámy se drolily. Hlína slisovaná a vytvrzená v˘mû‰ky ãervích Ïláz
se leskla jako star˘ porcelán. 

Fastynger se rozkroãil nad chlapcem, popadl ho pod paÏemi
a… zemû povolila i pod ním. Hvûzdnaté nebe se najednou ãer-
nalo nûkde vysoko nad jejich hlavami a kolem to páchlo syrovou
zeminou a je‰tû nûãím nasládle palãiv˘m. Dunûní podzvukového
fievu zesílilo. 

Teì nebyl ãas na ohledy, Fastynger si klekl, nic si nev‰ímal ko-
pancÛ do krku i obliãeje a zmítajícího se Abelia si vysadil na rame-
na. Pak uÏ se staãilo jen ze v‰ech sil vymr‰tit a kluk byl venku. Do-
padl vedle díry jako zralá hru‰ka, prudce oddechoval, bradu od
krve, jak si ji pfii pádu narazil. 

„BûÏ! BûÏ!“ fival Fastynger, ale to uÏ hledûl do beztvaré tlamy, je-
Ïící se dlátovit˘mi ozuby.

Chodbou se rozlehla stfielba. Kulky ne‰kodnû klouzaly po kostû-
ném okruÏí. Plátování do sebe zapadalo jako u mechanické hraãky
a nenechávalo Ïádn˘ prostor pro u‰tûdfiení rozhodující rány. 
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Fastynger se vrhl bestii vstfiíc a vrazil jí ruku aÏ po loket do tlamy
s ozuby uspofiádan˘mi do klesající spirály. Tlumenû to prásklo, pak je‰tû
dvakrát a pistolník se odkulil do chodby. Chybûl mu rukáv a na paÏi
velk˘ kus kÛÏe. Maso na mnoha místech oznaãkovaly kruhové rány. ·ly
skoro aÏ na kost, zbraÀ v‰ak van Hauten nepustil. Rosolovit˘ hlen po-
kr˘vající jeho ruku na vzduchu rychle tuhl, takÏe zranûní nekrvácelo.

Ranûn˘ wyrm vyrazil k nebi jako proud Ïivé hmoty obrnûné ‰e-
d˘mi pláty. Nekoneãné tûlo opustilo podzemní sluj a zmítalo se
v blázniv˘ch smyãkách uprostfied hofiících lánÛ kukufiice. 

Fastynger se drápal po pfiíkr˘ch vytvrzen˘ch stûnách, v poslední
fázi v˘stupu mu v ústrety vyrazila drobná ruka. 

„¤íkal jsem ti, Ïe má‰…“ MuÏ tak tak uhnul ãervímu ocasu, pfie-
skoãil ho a svalil se do trávy. 

Wyrm dokonával, ale i v okamÏiku smrti kolem sebe ‰ífiil zkázu.
Metal na v‰echny strany hofiící klasy a spletené chuchvalce natû.
PoÏár se ‰ífiil a stával se mnohem nebezpeãnûj‰ím neÏ samotné
monstrum. 

„Mizíme!“ Pistolník popostrãil chlapce. 
„Musí nám zaplatit! Zabili jsme ho! Zabili jsme zemního draka!“

vykfiikoval Abelio nad‰enû a zad˘chanû, protoÏe stûÏí staãil dlouhé-
mu kroku svého dospûlého doprovodu. 

„Za spálení úrody by nám urãitû moc pûknû podûkovali. Je‰tû se
má‰ co uãit, mladej!“ odfrkl si Fastynger, ale kdyÏ spoleãnû pfieska-
kovali kofien uschlého buku, pleskl chlapce rozjafienû do zad a pfied-
bûhl ho jako jankovit˘ kÛÀ. 

*   *   *

A tenhle muÏ Ïe se teì jednotvárnû toãil tam a zase zpátky
v sotva znatelném prÛvanu podzemních chodeb. Abelio ne-
vûfiícnû zíral na tûlo poznamenané hladem i muãením a ne-
chtûlo se mu vûfiit, Ïe má pfied sebou toho samého ãlovûka,
se kter˘m se tolikrát hádal i smál.

„BûÏ k nûmu. Musí‰ se sám pfiesvûdãit. Musí‰ vidût, k ãe-
mu ho dohnala zbabûlost.“ 

MuÏ s jizvou na ãele, teì uÏ Abelio vûdûl, Ïe se jmenuje
Jansen, jej postrãil k obû‰enci. Strop v kobce byl nízk˘ i na

Petr Schink56

Schink 2 - zlom  4.10.1956 1:13  Stránka 56



desetiletého kluka a louãe spí‰ ãadila, neÏ osvûtlovala, i tak
v‰ak Abeliovi zb˘valo málo prostoru pro pochyby. Obû‰enec
mûl Fastyngerovy rysy, jeho v˘‰ku, kostnatá ramena i dlouhé
obratné ruce nyní smáãknuté do masové koule. 

Váhav˘ krÛãek do komory páchnoucího v˘kaly. Tady ne-
platilo privilegium dvou kbelíkÛ. 

Abelia bodl u srdce osten v˘ãitek, skoro jako by za to
mohl on sám. Mnohem hor‰í v‰ak byl vztek. Cel˘ Ïivot mu
nûkdo lhal, dokonce i vlastní matka. I Fastynger. Nejspí‰ si
mysleli, Ïe ho chrání, ale on to bral jako zradu. Postupnû si
vypûstoval citliv˘ smysl pro odhalování lÏí a polopravd. Teì
cítil, Ïe se ho Jansen snaÏí vmanipulovat do role opu‰tûné-
ho bezbranného tvoreãka, kterého zradil jeho nejbliÏ‰í. Mûl
se chytit prvního stébla v dosahu. Byl to jen pocit neodûn˘
do slov a jasného v˘znamu, o to v‰ak byl intenzivnûj‰í.

„Proã jste to udûlali?“ 
„My?“ Jansen pfiekvapenû zalapal po dechu. Teì uÏ trochu

pfiehrával. „On sám se rozhodl, Ïe pro nûj bude pohodlnûj‰í,
kdyÏ tû tu nechá samotného. Neuspûl! Selhal a vûdûl to.

Uvûdom si, Ïe jsi velice v˘jimeãn˘ mlad˘ muÏ. Nejsi jako
ostatní a pfiítomnost toho uboÏáka tû ‰pinila! Ty nejsi in-
dustriál, ale matyfysik – a vÏdycky jsi to vûdûl! S na‰í po-
mocí vyroste‰ do v˘‰in, kam uÏ za tebou Ïádn˘ Ïal ani zrada
nedosáhne.“ 

Abelio se krok za krokem blíÏil k mrtvole. Její ruce, to
byly jen houby nacucané krví, s prsty trãícími na v‰echny
strany. Mûl by se tfiást odporem, ale on místo toho po-
sledních nûkolik krokÛ bûÏel a pfiitiskl se k tûlu, jako by
je‰tû mohl cítit teplo a bezpeãí, které mu van Hauten do-
kázal pfiedat. 

Lano upletené z cárÛ ko‰ile se pod dvojí zátûÏí napnu-
lo a prasklo, mrtvola se svalila do slámy a Abelio vedle ní.
Dûrav˘ kabát sklouzl a odhalil holou propadlou hruì a hÛl-
kovité paÏe. 

„UÏ dost!“ JansenÛv ‰epot se otíral o chladn˘ kámen jako
hadí bfiicho. „Nech ho za sebou a pfiidej se do na‰ich fiad.
Budeme tvá rodina, dokud nebude‰ dost siln˘, abys mohl
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