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THEODORU ROOSEVELTOVI

Některé z těchto stránek jste viděl, 

několik jste jich pochválil, jednu jsem přepsal, 

protože se Vám nelíbila – ale všechny, 

můj drahý kritiku, připomínají autorův 

nehynoucí obdiv k Vám.
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Čtenáři

Při prvním vydání této knihy se jisté noviny dopusti-

ly – zcela přirozeně – chyby, neboť nesla podtitul Vy-

právění o nejrůznějších dobrodružstvích. „Vypadá to

na historický román,“ pronesl někdo, čímž myslel

(jak předpokládám) romantický příběh z koloniální-

ho období. Nynější název bude jen stěží svádět k ta-

kové interpretaci, přestože kniha není o nic méně his-

torická než jakákoliv koloniální romance. Wyoming

byl v letech 1874 až 1890 zemí stejně divokou jako

Virginie o sto let dříve. Stejně nedotčený, řidčeji

osídlený, se stejnými běžnými radostmi a nebezpečí-

mi. Zcela jistě byste tu ovšem nenašli tolik Chippen-

daleových sedaček.

Máme celkem jasnou představu o tom, co znamená

termín „historický román“. Například Hugh Wynne ho

zcela splňuje. Ale třeba Silas Lapham je román stejně

tak historický jako Hugh Wynne, neboť vystihuje dobu

a zobrazuje pro ni typického hrdinu. Nezáleží na tom,

že v jedné najdeme George Washingtona a v té druhé

pouze smyšlené postavy; jinak by se Šarlatové písme-

no také neřadilo mezi historické knihy. Stejně tak nezá-

leží na tom, že Dr. Mitchel nežil v době, o které píše,

zatímco pan Howells spatřil mnoho Silasů Laphamů na

vlastní oči; jinak by historickým románem nebyla ani

Chaloupka strýčka Toma. Každý příběh, který věrně

zobrazuje dobu a v ní žijící generaci, je historický; ten-

to popisuje Wyoming v rozmezí let 1874 až 1890. Po-

kud jste vyrazili z New Yorku nebo San Franciska v de-

set hodin dopoledne, pozítří kolem poledne jste mohli
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vystoupit z vlaku v Cheyenne. Tam byste se ocitli

v srdci světa, který jsem se rozhodl vykreslit a po němž

byste se nyní marně sháněli, protože se doba změnila.

Ten svět už zmizel. Žádná cesta, kromě cesty pamětí,

vás už do něj nepřivede. Ty hory tam stále září v dálce,

je tam i sluneční svit, nekonečné pláně a vzduch jako

skutečná studnice mládí, ale kam se poděl bizon, divo-

ké antilopy a kde je ten jezdec se svým tisícihlavým

stádem? Roste tam jeho starý známý, divoký pelyněk,

takže čekáte, že se objeví také.

Ale on už nikdy nepřijede. Patří do historie. Už ho

nikdy neuvidíte hnát se tryskem v témže tichu, stejně

jako nespatříte Kolumba plavit se z Palosu se svými

karavelami přes stále stejné moře.

Ale přesto je kovboj tak blízko dnešku, že v někte-

rých kapitolách této knihy, publikovaných na sklonku

devatenáctého století, jsem ještě použil přítomný čas.

Už to však není pravda. V těchto pasážích jsem změnil

„je“ a „má“ na „bylo“ a „mělo“. Čas běžel rychleji, než

psalo mé pero.

Co se stalo s tím jezdcem, honákem dobytka, po-

slední romantickou postavou naší země? Neboť on

v sobě romantiku měl. Cokoliv dělal, dělal s plným na-

sazením. Svůj chleba si těžce vydřel, svůj plat snadno

prohýřil – mzda za půl roku někdy zmizela během jed-

né noci – „odváta“, jak by to vyjádřil. Bude mezi námi

stále, i když neviděn, bude čekat na svou šanci znovu

žít a hrát podle svého. Takoví jako on tu s námi byli od-

jakživa. Mladý muž se svými pokušeními, hrdina bez

křídel.

Dlouhé hodiny samostatné práce honáka ho nijak

nepoznamenaly. Když dal své slovo, dodržel jej; podle

Wall Streetu zaspal dobu. Ani nemluvil oplzle se žena-

mi; v Newportu by platil za staromódního. On a jeho

krátká éra patří k sobě, protože spolu tvoří ucelený ob-

raz, stejně jako byli první osadníci spjati se zemí nebo
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objevitelé s mořem. I jezdce z plání však čekala změ-

na, prošel si bezútěšným stavem mysli i ducha, stejně

nehezkým, jako je příroda v onu roční dobu, kdy zima

odchází, ale jaro ještě nepřišlo. To tu však nebudu roz-

vádět. Ti, kteří to viděli, dobře ví, o čem mluvím. Ta-

kový posun byl nevyhnutelný. Díky bohu, že to byl

pouze přechodný, nikoliv konečný stav.

Někdy se čtenáři táží, znal-li jsem Virgiňana. Dou-

fám, že tak dobře, jak by měl otec znát svého syna. Jin-

dy se ptají, zda se to a to událo skutečně tak. Na tohle

mám tu nejlepší odpověď. Jednou jsem četl rozpraco-

vaný rukopis jistému honákovi dobytka. Pozorně po-

slouchal pasáž o události v indiánské rezervaci, a když

jsem skončil, zeptal se: „To byla Havraní rezervace?“

Odpověděl jsem, že to nebyla žádná skutečná rezerva-

ce a ani k té události ve skutečnosti nedošlo, a jeho tvář

vyjadřovala nelibost. „Proč ztrácíte čas psaním o ně-

čem, co se nikdy nestalo, když můžete psát o tolika vě-

cech, které se opravdu staly?“

Nemohl jsem mu na to odpovědět nic jiného, než že

je to ta největší poklona, jakou mi kdo složil, a říkám

to tu i vám.

Charleston, Jižní Karolína, 31. března 1902
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I. 
Muž na scéně

Jakási podívaná venku přitáhla spolucestující, muže

i ženy, k oknům. Vstal jsem a přešel vagon, abych

viděl, co je tak zaujalo. Nedaleko trati jsem spatřil

ohradu obklopenou smějícími se muži. Uvnitř vířil

prach a v tom prachu různě pobíhali, mačkali se

a uskakovali koně. Byli to honáčtí poníci a mezi nimi

se našel jeden, který se nenechal chytit, ať se o to po-

koušel kdokoliv. Na sledování toho snažení jsme měli

spoustu času, protože náš vlak tam zastavil, aby na-

bral vodu do nádrže, než nás doveze k nástupišti ve

stanici Medicine Bow. Měli jsme už šest hodin zpož-

dění a rozptýlení jsme uvítali. Poník byl mazaný

a měl rychlé nohy. Viděli jste někdy zkušeného boxe-

ra, jak svého protivníka klidně a pozorně sleduje?

Přesně takový pohled upíral poník na každého, kdo

vzal do ruky laso. Ten se mohl tvářit, že se zajímá

o počasí, toho dne krásné, nebo předstírat vážnou

debatu s mužem vedle, ale všechno marně. Poník to

prohlédl. Žádná lest ho neoklamala. To zvíře bylo

vpravdě osobností. Svůj upřený pohled soustředilo na

rádoby nenápadného soka a to, jak důstojně se při

tom tvářilo, dělalo z celého představení skvělou zába-
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vu. Pak proti němu vyletělo laso, ale poník už byl jin-

de, a kdyby se koně uměli smát, jistě by se celá ohra-

da otřásala smíchem. Někdy se poník lasu vyhnul

sám, jindy vklouzl jako blesk mezi své bratry a celé

stádo pobíhalo podél ohrady jako parta nezbedníků.

Kopyty vyhazovali prach a (jak myslím) řičeli smí-

chy. Rošťácké dusání k nám doléhalo i přes okno pull-

mana*) stejně jako směšné hlasité nadávky kovbojů.

Tehdy jsem si poprvé všiml muže, který seděl na vy-

soké bráně ohrady a přihlížel. Slezl dolů a pohyboval

se přitom s jistotou a lehkostí tygra, pod kůží se mu

vlnily svaly. Ostatní točili lasem viditelně, někteří

z nich dokonce zvedali ramena. Jeho jsem neviděl ani

pohnout rukou. Vypadalo to, že laso má dole u nohy.

Ale smyčka se náhle vymrštila vpřed jako had a za-

sáhla cíl. Bylo hotovo. Zatímco chycený poník kráčel

s roztomilým svatouškovským výrazem, náš vlak po-

malu pokračoval do stanice a jeden z pasažérů pozna-

menal: „Ten chlap se vyzná.“

Debatu o chytání do lasa jsem si musel nechat ujít,

protože jsem v Medicine Bow vystupoval. Rozloučil

jsem se se spolucestujícími a vkročil coby cizinec

do světa dobytka. A zde jsem se za necelých deset mi-

nut dozvěděl věci, kvůli kterým jsem se jako cizi-

nec opravdu cítil. Mé zavazadlo se ztratilo. Nepřijelo

týmž vlakem – zatoulalo se kdesi na těch třech tisí-

cích kilometrech, které jsem nechal za sebou. Muž,

který měl na starost jejich výdej, pro uklidnění pozna-

menal, že pasažéři se často zatoulají jinam než jejich

věci, ale většinou se po čase opět shledají. Po tomhle

*) Pullman Palace Car Company byla americká přepravní společnost

výjimečná tím, že od svého založení v roce 1892 produkovala na

svou dobu nebývale komfortní vagony. Relativně jednoduše se daly

vždy během noci proměnit na lůžkové, což vzhledem ke vzdálenos-

tem byla tehdy velká přednost. Pozn. překl.
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povzbuzení si začal pískat a vrátil se ke své práci, za-

tímco mě nechal trčet ve výdejně zavazadel v Medici-

ne Bow. Stál jsem opuštěný mezi bednami a krabice-

mi, hladový a zoufalý, a nepřítomně jsem držel svou

jízdenku. Zíral jsem dveřmi na oblohu a širé pláně,

ale neviděl jsem ani antilopu v divokém pelyňku, ani

úžasný západ slunce nad Wyomingem. Pro zlost jsem

nebyl schopen vnímat nic než křivdu – před očima

jsem měl pouze svůj ztracený kufr. Polohlasně jsem si

mumlal: „Co je tohle za díru?“, když vtom jsem z pe-

ronu uslyšel líně pronesené: „Už se zase jedeš ženit?

To snad ne!“ Hlas měl jižanský přízvuk, byl příjemný

a unylý. V odpověď se okamžitě ozval druhý hlas, na-

křáplý a hašteřivý. „Není to zase. Jaké zase? A vůbec,

kdo ti to řekl?“ První hlas sladce odpověděl: „ To ty

tvoje sváteční šaty, strýčku Hughey. Mluví o svatbě

pěkně nahlas.“

„Mě nerozhodíš!“ odsekl strýček Hughey ječivým

hlasem.

Ten druhý pokračoval mírným tónem: „A nejsou to

ty rukavice, co sis vzal na svoji poslední svatbu?“

„Mě nerozhodíš! Nerozhodíš!“ Teď už strýček Hug-

hey křičel.

Na svůj kufr jsem dávno zapomněl, starosti byly ty

tam. Všiml jsem si západu slunce a chtěl jsem jen na-

slouchat onomu rozhovoru, protože se nepodobal niče-

mu, co jsem kdy slyšel. Zastavil jsem se ve dveřích

a vyhlédl na nástupiště.

O zeď se tam ležérně opíral mladý štíhlý obr jako

z obrazu. Široký klobouk měl posunutý dozadu, ko-

lem krku volně uvázaný vybledlý šarlatový šátek,

palec nedbale zaklesnutý za pás s náboji, který mu ze-

šikma obepínal boky. Očividně urazil mnoho kilomet-

rů odkudsi zpoza širého obzoru, jak napovídal prach

na jeho oděvu. Jeho boty se prachem bělaly, šaty pra-

chem zašedly. Půvab jeho větrem ošlehané tváře jím
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prosvítal, jako když zralé broskve během období su-

cha září na stromě svou žlutí. Ale ani omšelost z cest,

ani jeho zaprášený oděv nemohly zakrýt tu sílu a mlá-

dí, které z něj vyzařovalo. Svým dobíráním vyváděl

kovboj z míry starého muže, pečlivě upraveného a na-

strojeného, ženicha každým coulem – bohužel až na

věk. Být nevěstou, vzal bych si toho obra, prach ne-

prach.

Staroch se s ním nemohl měřit.

„Vždyť jsi celý ve svatebním!“ protáhl kovboj ob-

divně. „Kdo je ta šťastná tentokrát?“

Vypadalo to, že se stařík třese. „Říkám, že předtím

žádná nebyla! Tvrdíš snad, že jsem mormon?“

„Ale vždyť…“

„Tvrdíš, že jsem mormon? Tak jak se jmenují mé že-

ny? Stačí říct dvě. Nebo jednu. Zkus to!“

„…ta vdova z Laramie se ti přece zaslíbila…“

„Ale houby!“

„…ale doktor jí náhle doporučil jižní klima…“

„Nesmysl! Jsi úplně vedle!“

„…takže až na její plíce vám nic nebránilo. A potom

ses dal skoro dohromady s tou Kate od krav, jenže…“

„Říkám ti, že jsi vedle!“

„… jenže ji pověsili.“

„A kde jsou ty ženušky teď? Co? Ukaž mi je!“

„Ta vykrmená servírka od Rawlinse, cos jí dal ka-

nárka…“

„Tu jsem si nevzal. Nikdy jsem se neoženil…“

„Ale už to bylo na spadnutí, strýčku! Přece od ní jsi

dostal ten dopis, ve kterém vysvětluje, jak si vzala mla-

dého karbaníka zrovna den před vaším plánovaným ob-

řadem, a že…“

„Nic nevíš, jsi ještě kluk, jak bys mohl…“

„…že nikdy, nikdy nezapomněla nakrmit kanárka.“

„Tahle země je plná smrkáčů!“ prohlásil stařík opo-

vržlivě. „Jde to s ní do háje.“ Tohle zdrcující tvrzení ho
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zřejmě uspokojilo. Pak zamrkal a v očích se mu zračilo

nové očekávání. Jeho vysoký mučitel pokračoval s tvá-

ří stále stejně vážnou a hlasem plným účasti: „Jak je na

tom se zdravím ta nebožačka…“

„No jistě! Jen si přisaď! Urážej nemocnou, trpící že-

nu!“ V očích mu bojovně zablesklo.

„Urážet ji? Ale vůbec ne, strýčku Hughey!“

„Přesně tak! Samé urážky!“

„Vážně se mi ulevilo, když se jí začala vracet paměť.

Co jsem naposledy slyšel, tak už si vybavuje skoro

všechno. Vzpomněla si na otce i matku, na sourozence,

na přátele, na šťastné dětství, na všechno, co dělala, je-

nom na tebe ne. Chlapi se sázeli, že by se také určitě

rozpomněla, kdybys jí dal čas. Ale já mám dojem, že

po tak strašlivé nemoci, jakou měla ona, by toho člo-

věk asi chtěl příliš.“

Po tomhle se strýček Hughey vytasil s malou krabič-

kou: „To ukazuje, jak málo toho víš!“ zasmál se. „Ta-

dy! Vidíš? Poslala mi zpátky ten můj prsten, protože se

na manželství necítí. Takže si na mě nepamatuje, co?

Haha! Pořád ti říkám, že jsi úplně vedle.“

Jižan promluvil ještě znepokojeněji. „Takže teď ten

prsten dáš rovnou nějaké další!“ vykřikl. „No tak, ne-

vrhej se znova do ženění, strýčku Hughey! K čemu je

to vůbec dobré?“

„K čemu je to dobré?“ odpověděl budoucí ženich

posměšně. „Hm! Až dospěješ, budeš o tom přemýšlet

jinak.“

„To bych řekl, že budu přemýšlet jinak, když mi bu-

de víc. Myslím jako čtyřiadvacetiletý a ty myslíš jako

někdo, komu je šedesát.“

„Padesát!“ zaječel strýček Hughey, až nadskočil.

Kovboj nasadil tón, jako by se sám káral. „Ale

ovšem, jak jsem mohl zapomenout, že je ti padesát,“

zamumlal, „když jsi to chlapům opakoval posledních

deset let.“
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Viděli jste někdy papouška kakadu – toho bílého

s chocholkou – jak se zlobí, když se ho něco dotkne?

Naježí se do posledního pera. Stejně tak se načepýřil

strýček Hughey, šaty, knír, hustá bělostná bradka,

a beze slova nastoupil do vlaku mířícího na východ,

který přijel z odstavné koleje k nástupišti právě včas,

aby ho vyzvedl.

To však nebyl důvod, proč neodešel dřív. Kdykoliv

se mohl uchýlit do výdejny zavazadel nebo se dosta-

tečně vzdálit, dokud by vlak nedorazil. Ale stařík si to

popichování očividně svým způsobem užíval. Dospěl

do věku, kdy člověka potěší, pokud je nějak spojován

s milostnými pletkami.

Vlak ho pomalu odvážel východním směrem, odkud

jsem přijel. Díval jsem se, jak se souprava vydává na

cestu ke vzdáleným břehům civilizace. Zmenšovala se

na nekonečné pláni, až z ní zbyl pouze slabý sloupec

kouře stoupající k večerní obloze. Na mysli mi opět vy-

tanul můj ztracený kufr a Medicine Bow působilo osa-

měle. Jako by mě nějaká loď vysadila na pustý břeh

kdesi v neznámém oceánu. Pullman si spokojeně dýmal

na cestě do domovského přístavu, zatímco já – jak jsem

měl najít ranč soudce Henryho? Kde v téhle zatracené

divočině hledat Sunk Creek? Nevšiml jsem si, že by

tudy tekl potok, o nějaké říčce nemluvě. Můj hostitel

psal, že se sejdeme na stanici a zaveze mě na svůj ranč.

To bylo vše, co jsem věděl. Nebyl tu. Chlapík od zava-

zadel tvrdil, že ho v poslední době neviděl. Ranč stál

bezpochyby příliš daleko, abych se tam vypravil pěš-

ky… navíc v noci. A můj kufr – přistihl jsem se, že se

smutně dívám za zmizelým vlakem. Vtom jsem si všiml,

že si mě ten dlouhán měří vážným pohledem – stejně

vážným, jakým se díval na strýčka Hugheyho během je-

jich pozoruhodného rozhovoru.

Viděl jsem, jak na mě upírá zrak, zatímco jeho palec

stále spočíval za pásem s náboji, a se znepokojením jsem

Virginan.qxp  17.8.2011  11:52  Str. 18



19

si vzpomněl na různé historky z tohoto kraje, které vy-

právěli cestující. Strýček Hughey byl pryč, mám ho snad

vystřídat a být tím, koho muž například vyzve k tanci na

peroně za doprovodu dobře mířených výstřelů?

„Počítám, že tu čekám na vás, pane,“ prohodil dlou-

hán.
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II. 
„Když mě tak nazveš, usměj se!“

Nemůžeme se vidět očima ostatních, jinak bych vě-

děl, jak navenek působím, podle toho, jak na mě ten

vysoký muž promluvil. Já jsem mlčel, protože jsem se

cítil nejistě.

„Počítám, že tu čekám na vás, pane,“ zopakoval zdvo-

řile.

„Hledám soudce Henryho,“ odpověděl jsem konečně.

Vydal se ke mně a já si uvědomil, že to není žádný

obr. Neměřil víc než metr osmdesát. Předtím, v porov-

nání se strýčkem Hugheyem, připomínal věž. Ale z je-

ho pohledu, jeho tváře, ze způsobu jeho chůze, z celé

jeho bytosti vyzařovalo cosi působivého, co, jak si

myslím, vnímali muži i ženy.

„Soudce mě pro vás poslal, pane,“ vysvětlil se svým

jižanským přízvukem a zároveň mi podal dopis od mé-

ho hostitele. Kdybych nebyl svědkem toho, jak si dobí-

rá strýčka Hugheyho, nikdy bych si nepomyslel, že

může mít pro něco takového smysl. Navenek budil

dojem povahy čistě vážné. Ale já jejich rozhovor vy-

slechl, a proto jsem se domníval, že jsem ho navzdory

jeho vzezření prohlédl, že jsme takříkajíc spoluspik-

lenci a mohl bych na něho třeba vědoucně mrknout.
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Z toho důvodu jsem se začal chovat uvolněně. Bylo

velmi příjemné nenuceně jednat s tím rozložitým cizin-

cem, který vám namísto střílení pod nohy velice zdvo-

řile podá dopis.

„Jste ze staré Virginie, jak jsem vyrozuměl,“ proho-

dil jsem.

„To jste vyrozuměl správně, pane,“ odpověděl po-

malu.

Moje nenucenost trochu ochladla, ale zvesela jsem

pokračoval s dalším vyptáváním: „Máte tu víc tako-

vých podivínů, jako je strýček Hughey?“

„Ale ovšem, je jich tu kolem spousta. Přijíždějí kaž-

dým vlakem.“

Tehdy jsem od nenucenosti upustil.

„Kéž by vlakem přijel můj kufr,“ povzdechl jsem si

a vypověděl mu o svých nesnázích.

Nedalo se čekat, že by ho má ztráta nějak dojala, ale

on ji přešel bez jediného slova. „Počkáme na něj ve

městě,“ pronesl, stále dokonale zdvořilý.

To, co jsem zatím viděl z „města“, bylo v mých

očích čerstvě příchozího strašné. Uvítal bych, kdybych

mohl spát na soudcově ranči.

„Je to příliš daleko, abychom dojeli na ranč ještě na

noc?“ otázal jsem se.

Nechápavě se po mně podíval.

„Protože tahle brašna,“ vysvětloval jsem, „obsahuje

všechno, co právě potřebuji. Bez kufru se obejdu tak

den, dva, možná by bylo snazší ho poslat. Takže pokud

bychom tam nedorazili příliš pozdě, kdybychom vyjeli

hned…“ odmlčel jsem se.

„Je to čtyři sta dvacet jedna kilometrů,“ opáčil Vir-

giňan.

Můj hlasitý výkřik mlčky přešel, jen si mě chvilku

měřil pohledem a nakonec řekl: „Večeře už bude hoto-

vá.“ Vzal mou brašnu a já ho beze slova následoval do

jídelny. Kráčel jsem jako ve snu.
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Cestou jsem si přečetl dopis od mého hostitele, byl

krátký a vlídný. Velice se omlouval, že se se mnou ne-

může setkat osobně. Zrovna se připravoval na cestu,

když se objevil zeměměřič a zdržel ho. Proto poslal do

města namísto sebe důvěryhodného muže, který se

o mě postará a přiveze mě. Velice se těší na mou ná-

vštěvu. To bylo vše.

Připadal jsem si jako v Jiříkově vidění. Jak se v téhle

zemi poměřuje vzdálenost? Mluví se o cestě do soused-

ního města, ale znamená to kdovíkolik dní. A jak by asi

vypadalo „zaskočit na čaj“? A kolik kilometrů by už

bylo opravdu daleko? Zdržel jsem se však dalšího zpo-

vídání „důvěryhodného muže“. Mé otázky zatím nedo-

padly dobře. Ovšem, nenavrhl, že mě naučí tancovat, to

by se jen stěží dalo považovat za důvěryhodné. Ale ani

mě nenechal, abych se s ním blíže seznámil. Proč? Čím

jsem si vysloužil tu pohotovou jízlivou poznámku o po-

divínech, co přijíždějí vlakem? Měl se o mě postarat

a to také dělá, dokonce mi nese brašnu – ale žertovat

s ním nemohu. Tenhle pohledný domorodec s hovoro-

vou mluvou mezi nás postavil zábranu v podobě chlad-

né a dokonalé zdvořilosti. Nikdo s uhlazenými způsoby

by to nezvládl lépe. Co se dělo? Zadíval jsem se na něj

a náhle mi svitlo. Také by mi bylo proti srsti, kdyby se

on pokoušel chovat příliš důvěrně v prvních dvou minu-

tách naší známosti. Co mě opravňovalo zachovat se tak

k němu? Zavánělo to blahosklonnou povýšeností. Za

těchto okolností z toho vycházel z nás dvou jako větší

gentleman on. Ztělesnění toho, v co jsem věřil a o čem

jsem dlouho slýchával, ale dosud jsem se s tím nesetkal.

Stvoření zvané gentleman dlí hluboko v srdcích tisíců

mužů, kteří se narodili bez naděje, že si kdy osvojí to

šarmantní vystupování, jež k němu náleží.

Cestou ze stanice do jídelny jsem si urovnával myš-

lenky. V mé mysli však převládal úžas nad tou výji-

mečnou osobností, do jejíž společnosti mne osud zavál.
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Město, jak tomu říkali, se mi však zamlouvalo tím

méně, čím více jsem z něho viděl. Dokud se náš jazyk

nepřizpůsobí a nevytvoří slovo, které by jeho podstatu

vystihlo lépe, budeme muset městem nazývat i takové

místo, jakým bylo Medicine Bow. Od té doby jsem vi-

děl a využil k přenocování mnoho podobných. Ležela

rozptýlena v pohraničí od Kolumbie k Rio Grande, od

Missouri až k Sierrám. Řídce rozeseta na prašné pláni

bez stromů připomínala ušmudlaný balíček karet. Jed-

no jako druhé, navzájem si podobná jako staré křížové

pětky. Domy, prázdné lahve a haraburdí, vždy podle té-

hož neurčitého vzoru, bezútěšnější než vyschlé kosti.

Vypadala, jako by je sem zanesl vítr a jako by jen če-

kala na to, až zafouká znovu a odvane je pryč. Tu špínu

však ozařovalo poklidné jasné světlo, takové se na Vý-

chodě nevidí; jako by se koupala ve vzduchu prvního

rána stvoření světa. Tamní dny a noci pod sluncem

a hvězdami byly úchvatné a neposkvrněné. Medicine

Bow pro mě bylo prvním, čítalo dohromady devěta-

dvacet staveb, jeden skluz na uhlí, vodní nádrž, nádra-

ží, obchod, dvě jídelny, kulečníkovou hernu, dvě dílny,

jedny stáje a dvanáct dalších, jejichž účel z různých

důvodů neuvádím. Přesto tahle bídná skořápka špíny

dbala na svůj zjev – spoustě domů propůjčovalo faleš-

né průčelí zdání, že mají dvě poschodí. Tyčily se ve

svém žalostném převleku, lemovány starými plechov-

kami, zatímco hned za humny začínal svět plný křiš-

ťálového světla, země bez konce, místo, kam by Noe

a Adam mohli vstoupit přímo z knihy Genesis. Vedla

sem klikatá cesta, vinula se nahoru přes kopec a za

ním, mimo dohled, klesala, už menší se pak opět v dál-

ce šplhala vzhůru, znovu klesala a zase stoupala, až se

namáhaným očím ztratila z dohledu.

Vtom jsem zaslechl, jak Virgiňana zdraví nějaký

chlapík. Zvesela vyšel ze dveří a hrábl rukou po Virgi-

ňanově klobouku. Jižan uhnul a tehdy jsem opět spatřil
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to tygří zavlnění těla. Seznal jsem, že můj průvodce je

ten muž s lasem z ohrady.

„Jak se vede, Steve?“ pronesl k rozvernému přícho-

zímu. V jeho hlase jsem okamžitě zaslechl promluvit

staré přátelství. Ke Stevovi se choval srdečně.

Steve se letmo podíval na mě a hned zrak odvrátil, to

bylo vše. Ale stačilo to. Dosud jsem se v žádné společ-

nosti necítil tak nepatřičně. Přesto se mi ta společnost

líbila a přál jsem si, abych se jim zamlouval také.

„Zrovna jsi přijel do města?“ zeptal se Steve Virgi-

ňana.

„Už v poledne. Čekal jsem na vlak.“

„Odjíždíš večer?“

„Počítám, že pojedu zítra.“

„Postele jsou všechny zabrané,“ oznámil Steve. To-

hle mi hrálo do karet.

„Ouha,“ odtušil jsem.

„Ale hádám, že jeden z těch obchodních cestujících

tě nechá spát u sebe.“ Steve se myslím dobře bavil.

Měl své sedlo a deky, postele pro něj nic neznamenaly.

„Obchodní cestující?“ zeptal se Virgiňan.

„Dva Židé prodávající doutníky, jeden Američan

s medicínou proti tubeře a Holanďan se šperky.“

Virgiňan položil mé zavazadlo a zamyslel se. „Chtěl

jsem dnes nocovat v posteli,“ zamumlal nepřítomně.

„No,“ nadhodil Steve, „ten Američan vypadá, že se

myje nejčastěji.“

„To pro mě není důležité,“ poznamenal Virgiňan.

„Až je uvidíš, tak asi začne být.“

„Ne, myslel jsem to jinak. Chtěl jsem postel sám pro

sebe.“

„Pak by sis měl nějakou vyrobit.“

„Vsadím se s tebou, že budu mít postel toho Holan-

ďana.“

„Zkus to s chlapem, co bude výzva. Sázím rundu, že

nebudeš mít Američanovu.“
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„Ale jdi,“ opáčil Virgiňan. „Jeho postel dostanu úpl-

ně v klidu. Rundu pro všechny.“

„Předpokládám, žes mě odepsal,“ zašklebil se na něj

Steve roztomile. „Ty jsi takový zkur…, když se do ně-

čeho pustíš. No nic, je pozdě. Půjdu ještě prohlídnout

koni kopyta.“

Čekal jsem, že Virgiňan srazí toho chlapíka k zemi.

Počastoval ho přece jednou z nejhorších urážek. Užasl

jsem, když to slovo tak nečekaně vyklouzlo ze rtů pří-

tele. A teď jsem se divil ještě víc. Zřejmě to jako uráž-

ku nemyslel a dlouhán to tak očividně ani nebral. Když

se to vezme kolem a kolem, znělo to vlastně jako kom-

pliment. Vkročil jsem do neznámého světa a novinky

se objevovaly tak rychle, že jsem se mezi nimi sotva

stačil nadechnout. Přemožen zvědavostí jsem se úplně

zapomněl starat o to, kde se vyspím já. Co Virgiňan

udělá teď? Začínal jsem tušit, že klid tohoto muže se

podobá klidu spící sopky.

„Chcete se nejdřív umýt, pane?“

Stáli jsme ve vchodu do jídelny a on položil mou

brašnu dovnitř. S naivitou nováčka jsem zapátral po-

hledem uvnitř po něčem, kde bych se umyl.

„Je to tady venku, pane,“ informoval mě vážným

hlasem, v němž zazněl silný jižanský přízvuk. Zdálo

se, jako by se ve chvílích, kdy se v duchu dobře baví,

projevoval jeho rodný dialekt výrazněji. Jindy byl

jeho projev téměř bez přízvuku a bez gramatických

chyb.

Napravo od nás stál žlab oslizlý od mýdlové vody

a na jeho konci visel na otočném držáku utěrák odpudi-

vého vzezření. Virgiňan natáhl ruku po hadru a ten se

na držáku vířivě zatočil. Nenašel se na něm kousíček

suchý nebo čistý. Virgiňan si sňal klobouk a vstrčil hla-

vu do dveří.

„Váš ručník, madam,“ promluvil, „se těšil přílišné

oblibě.“
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Ze dveří vyšla hezká žena. Na okamžik spočinul její

pohled na něm, pak s nelibostí na mně, aby se vzápětí

vrátil k jeho černým vlasům.

„Příděl je jeden na den,“ pronesla s ledovým klidem.

„Ale určitým lidem…“ Větu dokončila výměnou staré-

ho ručníku za nový.

„Děkuji, madam,“ poděkoval honák.

Ještě jednou se zadívala na jeho černé vlasy a pak se

mlčky vrátila ke strávníkům.

Ve žlabu stálo vědro, už téměř prázdné, a Virgiňan

mi ho naplnil ze studně. Také se v něm volně povalova-

lo mýdlo, ale já si vzal vlastní. Pak jsem ze sebe smyl

v té plechové nádobě tolik špíny z cest, kolik se jen da-

lo. Nebyla to kdovíjaká očista, co jsem při své první

zkušenosti s mytím ve žlabu provedl, ale muselo to sta-

čit a já zaujal své místo u stolu.

Podávalo se solené hovězí z konzervy. Jeden ze spo-

lustolovníků se o tom pravdivě vyjádřil: „Když jsem se

do toho zakousl,“ poznamenal, „myslel jsem, že žvý-

kám síť.“

Měli jsme podivnou kávu s kondenzovaným mlé-

kem a v životě jsem neviděl tolik much. Nepokusil

jsem se zapříst hovor, protože se zdálo, že mi v téhle

zemi nikdo není příznivě nakloněn. Z nějakého důvo-

du, ať už kvůli mým šatům, klobouku, výslovnosti ne-

bo čemukoliv, jsem měl dar odrazovat lidi od pohle-

du. Ale byl jsem na tom lépe, než jsem si myslel.

Díky svému zarytému mlčení a pozornosti upřené na

hovězí jsem z toho ve srovnání s nadmíru upovídaný-

mi obchodními cestujícími vycházel v očích kovbojů

u stolu dobře.

Virgiňanův příchod způsobil, že jídelna nakrátko zti-

chla. Mytím ve žlabu dokázal zázraky a nějak se mu

podařilo vykartáčovat si šaty. Přese všechnu hrubost

oděvu z nás nyní vypadal nejupraveněji. Pozdravil ký-

vnutím hlavy několik kovbojů a mlčky se pustil do jíd-
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la. Ale ticho není nic pro obchodníky. Průměrná ryba

vydrží bez vody déle než oni bez hovoru. Jeden z nich

se přes stůl zahleděl na vážného Virgiňana ve flanelové

košili, posoudil ho a došel k nerozumnému závěru, že

tomu muži rozumí.

„Dobrý večer,“ oslovil ho rázně.

„Dobrý večer,“ oplatil mu pozdrav Virgiňan.

„Zrovna jste dorazil do města?“ snažil se obchodník.

„Zrovna jsem dorazil do města,“ souhlasil zdvořile

Virgiňan.

„Vyřizujete obchody s dobytkem?“ vyzvídal ob-

chodník.

„Jistě,“ nabral si Virgiňan další solené hovězí.

„Každopádně to povzbuzuje vaši chuť k jídlu,“ po-

znamenal obchodník.

Virgiňan se napil kávy. Za chviličku, aniž by o to po-

žádal, mu ta pohledná žena šálek dolila.

„Myslím, že jsem vás už potkal,“ prohlásil obchodník.

Virgiňan na něho letmo pohlédl.

„Nebo že by ne? Neviděl jsem vás někde? Podívejte

se na mě. Byl jste v Chicagu, že ano? Podívejte se na

mě dobře. Pamatujete se na Ikeyho?“

„Nemyslím si.“

„No ovšem! Věděl jsem, že jste byl v Chicagu. Před

čtyřmi, pěti lety. Nebo možná před dvěma. O čas se ne-

starám. Ale tváře, ty já nikdy nezapomínám. Jistě, pot-

kal jsem ho u Ikeyho.“ Tuhle důležitou okolnost sdělil

obchodník nám všem. Měli jsme být svědky toho, jak

dobře prokázal starou známost. „Jak je ten svět malý!“

zvolal samolibě. „Jednou někoho potkáte a můžete si

být jistí, že na něj narazíte znova. Tak to prostě chodí.

To nejsou žádné hospodské řečičky,“ pokračoval ob-

chodník a svým pohledem nás o tom všechny přesvěd-

čoval. Přemítal jsem, zda už dosáhl stavu, kdy člověk

věří svým vlastním lžím.

Virgiňan nevypadal, že by ho to zaujalo. V klidu se
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věnoval svému jídlu, zatímco se hostinská pohybovala

mezi jídelnou a kuchyní a obchodník dál rozvíjel svá

slova.

„Ale ovšem! U Ikeyho, kousek za ohradami pro do-

bytek, kam chodí všichni dobytkáři, kteří se vyznají.

Tam to bylo. Tak před třemi lety. Čas pro mě nikdy nic

neznamenal. Ale tváře! Ty nezapomínám. Dospělí ne-

bo děti, chlapi nebo ženské, jakmile je jednou uvidím,

už je nevymažu z paměti, ani kdybyste mi platili pět

dolarů za obličej. Bílé, samozřejmě. S negry nebo Čí-

ňany, s těmi nic nenadělám. Ale vy jste běloch,“ obrátil

se náhle s tímto komplimentem zpět na Virgiňana. Ho-

nák vytáhl dýmku a pomalu ji čistil. Zdálo se, že ta po-

klona ušla jeho pozornosti, a obchodník pokračoval:

„Bělocha poznám, ať už ho potkám u Ikeyho nebo tady

venku mezi keři pelyňku.“ A s tím poslal doutník k Vir-

giňanovu talíři.

„Prodáváte je?“ zeptal se Virgiňan.

„Poctivé zboží, příteli. Krycí listy z Havany, největší

obsah tabáku, zatím pořád po pěti centech. Vezměte si

ho, vyzkoušejte ho, zapalte ho, podívejte se, jak hoří.

Tumáte,“ vytáhl svazek sirek.

Virgiňan mu hodil pěťák.

„Ne, ne, příteli! Od vás nikdy! Ne po našem setkání

u Ikeyho. Já na vás nezapomněl. Hned jsem si vaši tvář

vybavil, víte? Určitě jsem vás potkal v Chicagu.“

„Možné to je,“ připustil Virgiňan. „Občas se vůbec

nestarám, na co se dívám.“

„Ach, k čertu!“ zvolal pobaveně Holanďan. „Takové

zklamání. Doufal jsem, že mu prodám nějaké věcičky

sám.“

„To já ne,“ ozval se Američan, na jehož lůžko měl

Virgiňan políčeno. „Je příliš zdravý a v dobré kondici.

U něj jsem to vzdal předem.“

Byl to uvážlivý člověk, mluvil méně než jeho kole-

gové. Měl jsem pramalých pochyb o tom, kdo se nako-
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nec vyspí v jeho posteli, ale jak k tomu dojde, mě zají-

malo víc než cokoli jiného.

Virgiňan se přívětivě podíval na vyhlédnutou oběť

a pronesl jednu dvě poznámky ohledně značkových

léků. Musí v tom být dost peněz, přemítal, a schopný

člověk, aby to zvládal. Jeho oběti to lichotilo. Nikomu

jinému se nedostalo tolik honákovy pozornosti. Odpo-

věděl a zapředli přátelský rozhovor. Netušil jsem, že

Virgiňanův génius pracuje už teď a že tohle všechno je

součástí jeho pekelné strategie. Ale Steve to určitě

uhádl. Ve chvíli, kdy někteří z nás ještě dojídali, se ten

nejapný honák vrátil od ošetřování koňských kopyt,

vstrčil hlavu do jídelny, podíval se směrem, kde Virgi-

ňan hovořil se svou obětí, a nahlas prohlásil: „Prohrál

jsem!“ a zase dveře zavřel.

„Co prohrál?“ chtěl vědět Američan.

„Toho nesmíte brát vážně,“ odpověděl Virgiňan líně.

„Je to jeden z těch přitroublých vtipálků, co chodí ko-

lem a takhle otevírají a zavírají dveře. Je neškodný.

No,“ opustil to téma, „myslím, že si půjdu zakouřit. Ta-

dy se to nesmí?“ Tu poslední otázku adresoval naší

hostinské a vyřkl ji s mimořádnou vlídností. Zavrtěla

hlavou a sledovala ho, když vycházel ven.

Ponechán o samotě jsem nějakou dobu přemítal

o svém ubytování na dnešní noc, přecházel jsem sem

a tam a pro útěchu kouřil doutník. Místo, kde jsme ve-

čeřeli, nebyl žádný hotel. Vypadalo to, že v Medicine

Bow hotel není. K jídelně přiléhala místnost s lůžky,

o kterých Steve tvrdil, že jsou už všechna zabraná. Šel

jsem se o tom sám přesvědčit a musel jsem dát Stevovi

za pravdu. Byla to místnost se čtyřmi nebo pěti lůžky

a kromě nich v ní nebylo nic. Jak jsem se tak na ně dí-

val, můj zármutek z toho, že nebudu moci spát na žád-

ném z nich, se zmenšil. Ani mít jedno sám pro sebe ne-

bylo kdovíjak lákavé, a co se týče místní zdvořilosti,

tohle spaní ve dvou…
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„Předběhli nás.“ To se vedle mne objevil Virgiňan.

Souhlasil jsem.

„Označili si své území,“ dodal.

Místa v noclehárně si zabrali stejně, jako se to dělá,

když si někdo chce zajistit sedadlo ve vlaku. Na každé

posteli, aby bylo vidět, že je obsazená, ležel kus ce-

stovního vybavení nebo oblečení. Jak jsme tam stáli,

vešli ti dva Židé, otevřeli a rozložili svá zavazadla

a přeložili nadvakrát své lněné noční úbory. Pak vstou-

pil železničář a začal se ukládat ke spánku, ačkoli se

ještě úplně nesetmělo. Pro něj jít na kutě znamenalo

zout si boty a strčit pracovní kombinézu a vestu pod

polštář. Kabát neměl. Práce mu začínala ve tři ráno,

a zatímco my jsme ještě mluvili, on už začal chrápat.

„Chlap, co mu patří obchod, je můj kamarád,“ pro-

nesl Virgiňan. „U něj na pultě byste mohl mít celkem

pohodlí. Máte nějaké deky?“

Žádné jsem neměl.

„Hledáte nocleh?“ zeptal se ten americký obchod-

ník, který právě přišel.

„Ano, hledá volnou postel,“ ozval se za ním Stevův

hlas.

„Vypadá to jako ztráta času,“ podotkl Virgiňan a za-

myšleně klouzal pohledem z jedné postele na druhou.

„Netušil jsem, že tu budu muset přespat. No co, už

jsem ponocoval dřív.“

„Tahle je moje,“ řekl obchodník a posadil se na jed-

nu. „Polovina mi bohatě stačí.“

„To je od vás zajisté velice laskavé,“ odpověděl ho-

nák, „ale nemám v úmyslu působit vám nepohodlí.“

„O nic nejde. Druhá půlka je vaše. Můžete si jít leh-

nout hned, jestli chcete.“

„Ne, nepůjdu hned tak spát. Nechte si ji radši pro

sebe.“

„Podívejte,“ naléhal obchodník, „když se mnou bu-

dete vy, budu mít jistotu, že na mě nevyjde nějaká spo-
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lečnost, o kterou bych zase tolik nestál. Zdejší nocová-

ní je tak trochu loterie.“

„No,“ připustil Virgiňan (a své váhání přitom hrál

skutečně mistrovsky), „když to vidíte takhle…“

„To tedy vidím. Jste čistý. Před chvílí jste se holil.

Natáhněte se, až se vám bude chtít, starý brachu! Já

ještě spát nejdu.“

V obchodníkových posledních slovech zazněl lehce

falešný tón. Neměl říkat „starý brachu“. Do té doby

jsem ho považoval za přátelskou osobu, která chce pro-

kázat laskavost. Ale „starý brach“ to pokazil. Měl

ošklivou pachuť jeho profese, tu snahu být hned s kaž-

dým zadobře, falešné kamarádství, které platí na devět

z deseti lidí z města. Se syny divokého pelyňku je to

však jiné. Žijí blíže přírodě a vyznají se lépe.

Ale Virgiňan „starého bracha“ od své oběti přijal.

Hrál svoji hru. „No, rozhodně děkuji,“ řekl. „Za chvíli

vaší laskavé nabídky využiji.“

Překvapilo mě to. Vlastnictví je devět desetin práva,

takže se zdálo, že má skvělou možnost si postel prostě

zabrat a opevnit se v ní. Ale honák plánoval tažení, kde

opevnění nebylo třeba. Navíc, zalézt do postele před

devátou hodinou hned první večer po mnoha týdnech,

kdy se opět dostal do města, by bylo nudné počínání.

Celá naše společnost, obchodník i ostatní, teď zamířila

k obchodu, kde jsem lehce získal místo na spaní. Ob-

chod byl nejčistším a nejlepším místem v Medicine

Bow a byl by to dobrý obchod kdekoliv. Nabízel mno-

ho věcí a měl velice uctivého majitele. Vybídl mě, ať se

chovám jako doma, a dal mi k dispozici oba pulty. Na

straně s potravinami ležel sýr příliš velký a aromatický,

než aby se vedle něj dalo pohodlně spát, a proto jsem si

vybral stranu se střižním zbožím. Tam mi rozložil pro-

šívané deky, abych ležel na měkkém. Neměl žádné po-

žadavky krom toho, že si mám sundat boty, jelikož de-

ky byly na prodej, nové a čisté. Nocleh jsem tedy měl
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zajištěn, mohl jsem být klidný. Znepokojení z mé mys-

li zmizelo, takže ta se nyní plně soustředila na postel

toho muže a na to, jak o ni přijde.

Myslím, že Steve byl dokonce ještě zvědavější než

já. Čas ubíhal, sázka se musela rozhodnout a alkohol

vypít. Steve se opíral o pult a hleděl na Virgiňana. Byl

jsem to však já, na koho promluvil. Virgiňan nicméně

slyšel každé slovo.

„Poprvé v téhle zemi?“

Odpověděl jsem, že ano.

„Jak se vám líbí?“

Předpokládal jsem, že se mi bude velice líbit.

„A jaké vám připadá místní podnebí?“

Myslel jsem si, že je dobré.

„Člověku při něm ovšem vyprahne.“

Tohle byl moment, na který Virgiňan nepochybně

čekal. Ale i on, stejně jako předtím Steve, se obrátil na

mne.

„Ano,“ zapojil se do hovoru, „vyprahne, dokud mu

člověk nepřivykne. Zocelíte se.“

„Myslím, že tahle země je sušší, než předpokládáte,“

pronesl Steve.

„Pokud jste zvyklý pít často,“ doplnil Virgiňan.

„V některých částech Wyomingu,“ pokračoval Ste-

ve, „můžete jet celé hodiny, než vůbec uvidíte kapku

vláhy.“

„A když na to stále myslíte,“ opáčil Virgiňan, „zdá

se vám to jako dny.“

Steve to po téhle poznámce vzdal a plácl ho po rame-

ni s pobaveným zachechtáním. „Ty starej zku… synu!“

křikl láskyplně.

„Teď je na řadě pití,“ oznámil Virgiňan. „Na můj

účet, Steve. Ale asi budeš muset to napětí ještě chvíli

vydržet.“

Tak přešli z toho podivného rozhovoru, kdy mě po-

užívali jako svůj telefon, do přímé rozpravy.
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„Budou se dnes hrát karty?“ vyzvídal Virgiňan.

„Poker,“ odpověděl Steve, „s nějakými cizinci.“

„Myslím, že bych si chvíli zahrál,“ řekl Jižan. „Ci-

zinci, říkáš?“

A pak, ještě než jsme opustili obchod, provedl ma-

lou předpokerovou přípravu. Byla jednoduchá. Vyňal

revolver z pouzdra, zkontroloval ho, pak ho zastrčil

mezi svůj svrchník a košili a překryl vestou. Ostatní

kromě mě tomu věnovali asi tolik pozornosti, jako by

si místo toho upravoval hřebenem vlasy. Oba přátelé

poté vyšli ven a já jsem si připomněl to přízvisko, kte-

rým Steve Virgiňana opět počastoval, když ho plácl po

rameni. Očividně se v této divočině hovořilo jinou řečí

než v mé zemi. To slovo tady vyjadřovalo náklonnost.

Takový jsem z toho vyvodil závěr.

Obchodníci dořešili své záležitosti s majitelem ob-

chodu a teď společně plkali v hloučku u dveří, když je

Virgiňan na odchodu míjel. „Ještě se uvidíme, starý

brachu!“ oslovil svého budoucího spolunocležníka ten

americký obchodník.

„Jistě,“ odpověděl spolunocležník a byl pryč.

Američan vítězoslavně mrkl na své kumpány. „Ten

je v pohodě,“ poznamenal a ukázal za ním palcem.

„V klidu. Stačí jen vědět, jak na něj. To je všechno.“

„A co z toho?“ chtěl vědět holandský obchodník.

„Vtip je v tom, že sice nevezme nic ani od tebe, ani

ode mě, ale bude doporučovat moji medicínu všem tu-

berákům, na které narazí. Ještě jsem s ním neskončil.

Poslechněte,“ obrátil se na majitele obchodu, „jak se

jmenuje?“

„Kdo?“

„Ta žena, co má jídelnu.“

„Glen. Paní Glen.“

„Není tu nová?“

„Je tu asi měsíc. Její manžel pracuje na železnici,

stará se o věci v nákladních vlacích.“
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„Myslel jsem si, že jsem ji tu předtím neviděl. Je

hezká.“

„Hm! To ano. Ten druh krásy, který bych raději viděl

u cizí manželky než u té mojí.“

„Takže si ráda zašpásuje?“

„Hm! Nevypadá to tak. S takovou pověstí sem při-

šla, ale pak zmařila všechny naděje.“

„Takže nemá nouzi o nápadníky?“

„Nouzi! Víte něco o kovbojích?“

„A ona je zklamala? Třeba má ráda svého manžela.“

„Hm! A jak to poznáte, když o tom nemluví?“

„Když je řeč o železničářích,“ začal obchodník a my

jsme si vyslechli jeho anekdotu. U publika slavila

úspěch, ale když přešel plynule na další, vyšel jsem

ven. Tento vypravěč neměl tolik důvtipu, aby nebyl

sprostý, a já se styděl za to, že jsem se od něj nechal

překvapit a rozesmát.

Opustil jsem tu společnost, jejíž košilaté historky za-

čínaly být stále důvěrnější, a zašel jsem se podívat do

saloonu. Byl uklizený a velmi tichý. S pivem v kvarto-

vých lahvích za dolar jsem se ještě nikde nesetkal, ale

kromě té ceny jsem si na něj nemohl stěžovat. Prošel

jsem shrnovacími dveřmi od baru s množstvím lahví

a s losí hlavou zpět do sálu s několika stoly a jejich

různorodým osazenstvem. Viděl jsem, jak tam jeden

muž vytahuje karty z obalu a proti němu seděl u stolu

jiný, který rozkládal žetony. Vedle další rozdával karty

zespodu balíčku a naproti němu seděl vážný postarší

venkovan a vršil a měnil mince na kartách, které už le-

žely lícem nahoru.

Vtom jsem uslyšel hlas, který mě přiměl pohlédnout

do vzdáleného kouta té místnosti.

„Proč jsi nezůstal v Arizoně?“

Ta slova vypadají neškodně, když je píši. Když

jsem je však zaslechl, všiml jsem si, jak se pohledy

ostatních stočily k onomu rohu. Odpověď jsem nesly-
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šel ani jsem nezahlédl, kdo promluvil. Pak přišla další

poznámka.

„No, Arizona rozhodně není místo pro amatáry.“

Nato ti dva chlapíci, kteří rozdávali karty a vedle nichž

jsem stál já, začali částečně věnovat pozornost oné

skupince, co seděla v rohu. Probudila se ve mně touha

odtamtud odejít. Dosud mi pobyt v Medicine Bow při-

padal, jako bych se vezl na vlně pod paprsky veselí

a bezstarostného vtipkování. Ten pocit najednou zmi-

zel, jako když vítr uprostřed horkého dne začne vát od

severu. Ale zůstal jsem, styděl jsem se odejít.

U kulatého stolu v rohu nad hromádkami žetonů se-

dělo pět nebo šest hráčů. Oči upírali na své karty a je-

den z nich zřejmě postupně rozdával každému po jed-

né, s přestávkami a sázením mezi tím. Seděl tam

i Steve a Virgiňan, ostatní tváře jsem neznal.

„Není to místo pro amatáry,“ zopakoval ten hlas a já

nyní zjistil, že patří rozdávajícímu. V jeho rysech se

zračila tatáž ošklivost, jaká zněla v jeho slovech.

„Kdo je ten, co mluví?“ zeptal se tichým hlasem je-

den z mužů vedle mne.

„Trampas.“

„Čím je?“

„Je to honák, krotitel divokých koní, namyšlený ha-

zardní hráč, skoro cokoli.“

„Na koho mluví?“

„Myslím, že na toho černovlasého.“

„To asi nebude úplně bezpečné, co?“

„Hádám, že za pár minut to všichni zjistíme.“

„Mají spolu nějaké spory?“

„Nikdy dřív se nepotkali. Trampas nemá rád, když

prohrává s cizinci.“

„Ten chlápek je z Arizony?“

„Ne, z Virginie. Nedávno se vrátil, byl na skok

v Arizoně. Jel tam minulý rok, aby měl nějakou změ-

nu. Pracuje pro Sunk Creek.“ Pak ztišil svůj hlas ještě
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víc, pošeptal něco druhému muži do ucha a ten se za-

šklebil. Nato se oba podívali na mě.

V rohu bylo chvíli ticho, ale pak Trampas promluvil

znovu.

„Deset navrch,“ oznámil a přesunul od sebe několik

žetonů. Bylo zvláštní slyšet, jak se mu podařilo pronést

ta slova tak, aby zněla jako osobní urážka. Virgiňan se

stále díval do svých karet, jako by byl hluchý.

„Dvacet navrch,“ řekl nenuceně další hráč.

Další v řadě položil.

Teď bylo na Virgiňanovi, aby vsadil, nebo opustil

hru, ale nepromluvil hned.

Proto se opět ozval Trampas. „Tvoje sázka, ty zkur…“

Virgiňan vytáhl revolver a položil ruku s ním na stůl,

na nikoho nemířil. Pak hlasem stejně vlídným jako

vždy, který zněl téměř jako pohlazení, ale možná tro-

chu pomaleji než obvykle, takže se zdálo, jako by se za

každým slovem krátce odmlčel, rozkázal Trampasovi:

„Když mě tak nazveš, usměj se.“ A přes stůl se na

Trampase podíval.

Ano, ten hlas byl mírný. Ale v mých uších zněl asi

tak, jako by někde zvonil umíráček, a v celé místnosti

náhle zavládlo hrobové ticho. Všichni přítomní si uvě-

domili, že jde do tuhého. Ve své nevědomosti a kvůli

naprostému zatmění myšlenek jsem stál strnule jako

socha, ale všiml jsem si, že se někteří z přítomných při-

krčili nebo se začali přesouvat.

„Klidně seď,“ uštěpačně promluvil ten, co rozdával

karty, k muži vedle mě. „Nevidíš, že nechce žádné po-

tíže? Dal Trampasovi možnost couvnout nebo vytáh-

nout vlastní železo.“

Pak, stejně nečekaně a lehce, se atmosféra v míst-

nosti uvolnila. Hlasy a karty, cinkání žetonů, kouření

tabáku, sklenice zvedané k ústům – nic už nenapovída-

lo, co se děje pod povrchem, stejně jako se podle hladi-

ny nepozná, co číhá v hlubinách moře.
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Trampas si už vybral. A ten výběr nebyl „vytáhnout

vlastní železo“. Pokud hledal poučení, pak ho našel,

o tom nebylo pochyb! Už jsme neslyšeli žádnou po-

známku o „amatárech“. Nikdo nepochyboval, že ten

černovlasý muž, který navštívil Arizonu, není žádným

nováčkem a umí se účinně bránit.

Jedna pochybnost však zůstala: co je zač ten Tram-

pas? Veřejně ustoupit většinou neznamená konec, ales-

poň pro některé povahy. Pohlédl jsem mu do tváře a vi-

děl podrážděnost, ale vypadal spíš lstivě než odvážně.

Já jsem se také něco naučil. Opět jsem slyšel, jak

Virgiňana někdo oslovil tím přídomkem, který Steve

užíval běžně. Totéž slovo, stejné do písmene. Tentokrát

byl však odezvou na něj revolver. „Když mě tak na-

zveš, usměj se.“ Další příklad staré pravdy, že slova ne-

znamenají nic, dokud jim člověk nedá ducha.
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III. 
Na Stevův účet

Tímhle rozjímáním jsem strávil několik minut. Nikdo

se o mě nestaral. Tiché hlasy, hazardní hry a cinkot

sklenic vrátily večer zpět do zaběhlých kolejí. Tok mých

myšlenek přerušil hlas onoho karbaníka, který předtím

tak rozvážně promluvil. Také on se pustil do poučování.

„Co jsem ti říkal?“ poznamenal k muži, kterému

rozdával karty a jehož neustále obíral o peníze.

„A kdy?“

„Neříkal jsem, že nebude střílet?“ pokračoval ten

první samolibě. „Chystal ses uhnout. Nebyl ale důvod

k obavám. On není ten typ, před kterým by se člověk

musel mít na pozoru.“

Hráč se pochybovačně zadíval na Virgiňana. „To te-

dy nevím, komu pak tady říkáte nebezpečný chlap.“

„Ne jemu!“ zvolal karbaník s obdivem v hlase. „To-

hle je statečný chlapík. To je rozdíl.“

Nevypadalo to, že by hráč chápal jeho úvahy lépe

než já.

„Statečný chlap není nebezpečný,“ vysvětloval kar-

baník. „Zbabělců, těch se bojím.“

Odmlčel se, aby jeho protějšek měl čas si ta slova

přebrat.
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„Minulé úterý sem přijel jeden chlápek,“ pokračo-

val. „Nepohodl se tady kvůli pití. Než jsme ho stačili

srovnat, pane, zranil dva naprosto nevinné lidi, co tam

jen stáli poblíž. Neměli s tím společného o nic víc než

vy,“ obrátil se karbaník na mě.

„Zranil je těžce?“ otázal jsem se.

„Jednoho jo. Za chvíli zemřel.“

„Co se stalo s tím mužem?“

„No, srovnali jsme ho, jak jsem říkal. Ta noc byla je-

ho poslední. Ale nic z toho se nemuselo stát, a proto ni-

kdy nebývám rád tam, kde se vyskytuje nějaký zbabě-

lec. U něj nikdy nevíte. Vždycky začne střílet dřív, než

je třeba, a není jisté, koho trefí. Ale kvůli někomu, jako

je támhleten černovlasý chlapík (karbaník ukázal smě-

rem k Virgiňanovi), se nemusíte znepokojovat. A je tu

ještě jeden důvod, proč si kvůli němu nemusíte dělat

starosti: Než byste začali, už by bylo příliš pozdě.“

Tímto doporučením karbaníkovo poučování skonči-

lo. Podělil se s námi o část svých myšlenek a teď už se

plně věnoval rozdávání karet. Já se potloukal sem

a tam a pozoroval kovboje při hraní, ani vítaný, ani ne-

vítaný. Vyjma Trampase se mezi nimi stěží našla tvář,

která by nebyla nějakým způsobem sympatická. Statní

honáci se sem sjeli, aby vyměnili žár slunce a deštivé

bouře za chvilkové rozptýlení. Nezkrocené mládí tu

zahálelo a snadno utrácelo své těžce vydělané peníze.

Na mysli mi vytanuly saloony ve městě, ale tohle místo

ve Skalistých horách mi bylo mnohem milejší. Beze-

sporu vidělo více smrti, ale méně zhýralosti než po-

dobné podniky v New Yorku.

A smrt je mnohem nevinnější než zhýralost. Co víc,

zhýralost se v žádném případě nezračila v těchto divo-

kých, mužných tvářích. I tam, kde se dala rozeznat ur-

čitá nízkost, rozhodně nepřevládala. Smělost, veselí,

houževnatost – to jsem v rysech kovbojů viděl. Den,

kdy jsem je poznal, se mi vryl do paměti. Něco v nich
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a to, jak působili, uchvátilo mé srdce Američana nato-

lik, že na to nezapomenu, co budu živ. Těly jim zmítají

naše přirozené bouřlivé vášně, ale v jejich duších se

často skrývá skutečná ušlechtilost. Její nečekaný lesk

z nich pak dělá muže podobné hrdinům.

Karbaník nazval Virgiňana „černovlasým chlapí-

kem“. Jako zběžný popis to stačilo. Důvěryhodný muž

od soudce Henryho, se kterým jsem se chystal na cestu

dlouhou čtyři sta dvacet jeden kilometr, měl opravdu

výrazně černé vlasy. Byla to první věc, které si člověk

všiml, když letmo pohlédl ke stolu, kde seděl u karet.

Pohled se však k němu stáčel znovu, přitahován čímsi

nepopsatelným, co karbaníka přimělo, aby se o něm

tak dlouze rozhovořil.

Přesto se ten „černovlasý chlapík“ k němu i k jeho

dalšímu vystupování hodil. Přišel s nápaditým a (mu-

sím uznat) vskutku ďábelským plánem. A teď se mělo

stát městečko Medicine Bow jevištěm pro jeho génia.

Seděl a hrál poker. Po nějaké době, během níž střída-

vě prohrával a vyhrával, což poskytlo Trampasovi prá-

vě tolik času, aby se štěstí přiklonilo i na jeho stranu

a on znovu nabyl nějaký majetek, se Virgiňan podíval

na Steva a přívětivě pronesl: „Co říkáš na postel?“

Stál jsem u jejich stolu a postupně zjišťoval, že jimi

hraný stud poker je, jak bych řekl já, ostřejší než naše

východní verze. Vzápětí si sám odpověděl: „Já na ni

myslím.“

Steve předstíral lhostejnost. Ta sázka a to, jak to do-

padne s americkým obchodníkem, ho zajímalo mno-

hem víc než tahle hra, vytáhl však své velké, až příliš

zdobené zlaté hodinky, soustředěně se na ně zadíval

a pak poznamenal: „Je teprve jedenáct.“

„Zapomínáš, že jsem z venkova,“ pronesl černovla-

sý. „Slepice šly spát už před drahnou dobou.“

V hlase mu opět zřetelně zazněl veselý jižanský pří-

zvuk. Během incidentu s Trampasem byl téměř nezna-
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telný. Ale je naprosto přirozené, že v různém rozpolo-

žení lidé také jinak mluví. Virgiňan si nechal proplatit

stvrzenky.

„Před chvílí jsi vyhrával tříměsíční plat,“ řekl Steve.

„Pořád jsem dvacet dolarů v plusu,“ odvětil Virgi-

ňan. „Lepší než si zlomit vaz.“ Aniž by o tom kdokoliv

řekl jediné slovo, většina lidí v saloonu opět nějakým

šestým smyslem vycítila, že se bude něco dít. Někteří

přestali hrát a přešli dopředu k baru.

„Jestli ještě není v posteli…“ přemítal Virgiňan.

„Zjistím to,“ navrhl jsem a odspěchal do potemnělé

noclehárny, šťasten, že v tom mohu sehrát nějakou roli.

Všichni už leželi v postelích, v některých spali dva.

Nechápal jsem, jak to mohou dělat, tehdy jsem však

byl zhýčkaný. Američan přišel teprve před chvílí a ješ-

tě byl vzhůru.

„Myslel jsem, že budete spát v obchodě,“ promluvil.

Trochu jsem tedy zalhal a vymyslel si, že hledám

Virgiňana.

„Spíš se po něm koukněte v putyce,“ poradil mi.

„Tihle kovbojové se do města moc často nedostanou.“

V tu chvíli jsem o něco zakopl.

„To je moje krabice se Zabijákem tubery,“ vysvětlil

obchodník. „Doufám, že ten chlap bude pryč celou

noc.“

„Úzká postel?“ vyzvídal jsem.

„Pro dva ano. A ty polštáře jsou ubohé. Potřebujete

dva, abyste vůbec něco cítil pod hlavou.“

Zívl a já mu popřál hezké sny.

Když jsem o tom zpravil Virgiňana, ihned se vzdá-

lil od baru a vydal se do noclehárny. Steve a já jsme

ho tiše následovali a za námi se s očekáváním řadilo

pár dalších. „Co se bude dít?“ ptali se zvědavě jeden

druhého. A když se tu novinku dozvěděli, v tichosti se

shromáždili přede dveřmi, jimiž Virgiňan vešel do-

vnitř.
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Zaslechli jsme obchodníkův hlas, jak varoval svého

spolunocležníka: „Nezakopněte o Zabijáka. Princ z Wa-

lesu si o něj právě odřel nohu.“ Vypadalo to, že tuhle

přezdívku jsem získal díky svým anglickým šatům.

Pak jsme slyšeli spadnout na podlahu Virgiňanovy

boty.

„Nevíš, co se tam děje?“ zašeptal Steve.

Zřejmě se svlékal. Zvuk rychlého rozepínání knoflí-

ků nám prozradil, že černovlasý chlapík si právě sun-

dává svršky.

„Ne, díky,“ odpověděl na nějakou obchodníkovu

otázku. „Je mi jedno, jestli budu na kraji nebo ne.“

„Kdybyste v tom případě radši spal u zdi…“

„Ovšem, samozřejmě.“ Ozval se šelest ložního prá-

dla a zavrzání. „Ten polštář tady by potřeboval jižní

klima,“ zazněl další Virgiňanův postřeh.

U dveří se mezitím shromáždila spousta posluchačů,

mezi nimi i karbaník s tím druhým mužem. Přišel také

majitel obchodu a v davu jsem si všiml zástupce želez-

niční společnosti Union Pacific Railroad. Stala se z nás

početná družina a já cítil totéž chvějivé vzrušení, jaké

bývá při focení skupinky těsně před tím, než se odklopí

kryt na fotoaparátu.

„Nejspíš přes ten polštář cítíte nůž a pistoli,“ ozval

se obchodníkův hlas.

„To ano,“ odpověděl Virgiňan.

„Možná byste si je mohl položit na židli a udělat si

pohodlí.“

„To bych se právě cítil nepohodlně.“

„Aha, asi jste zvyklý na jejich blízkost?“

„Tak nějak. Zvyklý na jejich blízkost. Chyběly by

mi a nemohl bych kvůli tomu usnout.“

„Tak dobrou noc.“

„Dobrou noc. Kdybych začal mluvit a házet sebou

nebo tak něco, měl byste vědět, že mě…“

„Jistě, vzbudím vás.“
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„Ne, to ne, proboha!“

„Ne?“

„Vůbec se mě nedotýkejte.“

„A co mám dělat?“

„Rychle se odkulte na svou stranu. Netrvá to déle

než minutu,“ uklidňoval ho Virgiňan ospale.

Pak se nakrátko rozhostilo ticho a já zaslechl, jak si

obchodník jednou či dvakrát odkašlal.

„Je to jen noční můra, předpokládám,“ pronesl poté.

„Ano, naštěstí. Jen to. A stává se to tak jednou do ro-

ka. Myslel jste si, že to jsou záchvaty?“

„To ne! Jen jsem to chtěl vědět. Slyšel jsem, že ne-

ní bezpečné někoho náhle probudit uprostřed noční

můry.“

„Ano, také jsem to slyšel. Ale mně to neublíží. Ne-

chci, abyste vy podstupoval nějaké riziko.“

„Já?“

„Teď už to bude v pořádku, když víte, o co jde,“ ujiš-

ťoval ho Virgiňan.

Nastala druhá pomlka, po níž obchodní cestující

opět promluvil.

„Můžete mi to objasnit ještě jednou?“

Virgiňan odpověděl velmi ospale: „No, kdybych za-

čal nadskakovat, nedotýkejte se mě rukou ani nohou.

To se mi zdá o indiánech. A když se mě v tu chvíli ně-

co dotkne, jsem ve spánku schopný popadnout nůž.“

„Aha, chápu,“ řekl obchodník a odkašlal si. „Ano.“

Steve začal šeptem obdivně klít a ve svém nadšení

nazýval Virgiňana jedním nepublikovatelným výrazem

za druhým.

Poslouchali jsme dál, ale žádná další slova už nepad-

la. Když jsem pořádně napínal uši, napůl jsem slyšel

někoho těžce oddechovat a naprosto jasně jsem roze-

znával neklidné převalování se na posteli. Byl to ten

ubohý obchodník. Vyčkával, ale ne dlouho. Opět něco

zlehka zavrzalo a poté se ozvaly tiché kroky. Dokonce
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si ani nenazul boty, dokud se nacházel ve smrtící blíz-

kosti toho spáče. Medicine Bow se rozestavilo do dvou

řad a vytvořilo tak ode dveří uličku. Obchodní cestující

zapomněl na svého Zabijáka tubery a ztěžka přes něj

přepadl.

Nato se z postele ozvalo Virgiňanovo hrozivé zakví-

lení.

Pak se stala spousta věcí najednou. Jak to jen vyjád-

řit pouhými slovy? Dveře se rozletěly a z nich, pouze

v punčochách, vyrazil obchodní cestující. V jedné ruce

držel zchumlaný kabát a kalhoty, ze kterých visely šle,

ve druhé svíral boty. Jakmile nás spatřil, zarazil se. Zí-

ral na nás, boty mu vypadly z ruky. Na jeho příval kle-

teb obyvatelé Medicine Bow sborově odpověděli ne-

skutečným rámusem a začali s ním tančit virginský

rejdovák. Zbylí nocležníci už stihli vyskočit z postelí

a oblečeni především revolvery byli připraveni k boji.

„Co se děje?“ ptali se. „O co jde?“

„Počítám, že o pití na Stevův účet,“ ozval se Virgi-

ňan z postele a poprvé jsem ho viděl široce se usmát.

„Bude na mě celou noc!“ zakřičel Steve, jak tanec

nabíral na síle. Obchodník ječel, ať mu dovolí si ales-

poň nasadit boty. „Tady, Parde,“ přišlo v odpověď

a někdo další s ním zatočil dokola. „Tady, Beau!“ vo-

lali na něj. „Tady, Budde!“ a podávali si ho řadou dál

jako káču. Náhle vedoucí zástupu vtrhli do noclehár-

ny. „Do kola!“ křičeli. „Do kola!“ Popadli holandské-

ho obchodníka, který prodával šperky, a vtáhli ho do

víru tance. Viděl jsem ho poskakovat jako zrna kuku-

řice, když se vylupují z klasu, a tančící dav ho pohltil.

Žida poslali hned za ním a jako dalšího poslali do

davu železničáře a druhého Žida, a zatímco jsem fas-

cinovaně přihlížel, náhle opustily zemi i mé vlastní

nohy. Vyletěl jsem z místnosti, řítil jsem se jako kor-

ková zátka pohupující se na vodě do toho mlýnského

náhonu a ostatní se mnou za výkřiků „Zde přichází
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princ z Walesu!“ točili dokola. Brzy už toho z mých

šatů moc anglického nezbývalo.

Nyní se dožadovali hudby. Dav z Medicine Bow se

přihnal jako oblak prachu do sálu, kde seděl a hrál

houslista, sebral jej i s tanečníky a zase uháněl pryč,

nyní už větší a stále se rozrůstal. Steve nás vybízel, ať

si dáme, co budeme chtít a kolikrát jen budeme chtít.

Přikázal nám, abychom našli a přivedli z městečka dal-

ší lidi, kteří by mu pomohli splatit prohranou sázku.

Ale pak si to rozmyslel a my jsme lahve a soudky nesli

s sebou. Natrefili jsme na tři houslisty, kteří nám nyní

horlivě vyhrávali, a pak jsme se vydali obejít všechny

boudy a domy, ve kterých by lidé nějakým zázrakem

mohli ještě spát. První vystrčil hlavu, aby nás odmítl.

Tuhle možnost však předvídal majitel obchodu. Tento

zdánlivě slušný muž přitáhl jakési zařízení, s nímž mu

pomáhal Virgiňan. Kovbojové je povzbuzovali, neboť

věděli, k čemu slouží. Muž v okně to poznal také, za-

sténal, okamžitě vyšel ven a připojil se k nám. Co to je,

jsem se dozvěděl po několika minutách. Našli jsme

dům, ve kterém lidé nereagovali na naše houslisty ani

na bušení. A pak začali připravovat ten pekelný stroj.

Zdálo se, že ho tvoří pouze prázdný sud a prkno. Ně-

kdo z místních mi řekl, že brzy uslyším, co je to pořád-

ný randál, a já se začal připravovat na to, že použijí ně-

co strašného, jako například střelný prach. Virgiňan

s majitelem obchodu se posadili na zem a drželi sud,

zatímco dva další položili prkno tak, jako by si z něj

chtěli udělat houpačku. Prkno i sud byly natřené prys-

kyřicí a ti dva začali tahat prkno po sudu tam a zpátky.

Znáte ten zvuk, který se rozléhá úzkou ulicí, když jí

projíždí valník naložený kusy železa? Tak ten zvuk je

ukolébavkou proti tomuhle ohlušujícímu, příšernému

rámusu, který vycházel ze sudu. Kdybyste to zkusili ve

svém rodném městě, nejen že by vás zatkli, ale rovnou

by vás pověsili a všichni by si oddechli. Ani kněz by
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vás nepohřbil. Moje hlava, zuby i všechny kosti v tom

hluku poskakovaly a chřestily a z domu jako kapky vy-

mačkané z citronu vyšel muž a jeho žena. Nestihli se

ani rozkoukat a ostatní je smetli s sebou. Protože mu-

seli vylézt ze svých postelí, stali se z nich teď ti nejzu-

řivější dobyvatelé zbylých domů v Medicine Bow.

Každý musel vyjít ven. Mnoho kovbojů se prohánělo

na koních tryskem ven na pláň a zase zpátky, zatímco

průvod s prknem a sudem pokračoval ve své práci za

nepřetržitého vyhrávání šumařů.

Náhle vše utichlo. Nevím, kdo přinesl tu zprávu, ale

rozneslo se mezi námi, že jedna žena – manželka inže-

nýra, který bydlel u vodní nádrže – je těžce nemocná.

Byl za ní doktor až z Laramie. Inženýra měl každý rád,

takže prkno a sud už nezazněly. Dozvěděli se to i jezd-

ci a zanechali svého řádění. Medicine Bow se postupně

rozcházelo do svých domovů. Viděl jsem, jak se zaví-

rají dveře a zhasínají světla. Několik posledních hráčů

se znovu sešlo u herních stolů a obchodní cestující se

společně ukládali ke spánku. Majitel obchodu (nenašli

byste úctyhodněji vypadajícího muže) doufal, že se mi

bude spát na dekách pohodlně, a Steva jsem zaslechl,

jak přemlouvá Virgiňana, aby si dal ještě skleničku.

„Tak dlouho jsme se neviděli,“ řekl.

Ale Virgiňan, ten černovlasý chlapík, který celou tu

absurdní událost začal, Steva odmítl.

„Zodpovídám za něj,“ omluvil se příteli. Ten se po-

díval na mě. Z toho jsem usoudil, že pro soudcova dů-

věryhodného muže jsem přítěží na dovolené. Poslali ho

pro nějakého cizince, aby ho v pořádku dovezl na Sunk

Creek, a on nedovolil, aby tento úkol nějaké pokušení

ohrozilo. Pokývl mi na dobrou noc. „Jestli pro vás mo-

hu něco udělat, řekněte mi.“

Poděkoval jsem mu. „Velice příjemný večer!“ dodal

jsem.

„Jsem rád, že se vám líbil.“
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Jeho chování opět nedovolilo, abych se s ním sblížil.

I když jsem ho viděl, jak se nevázaně baví, rozhodl se,

že se mnou o takových věcech nebude mluvit.

Medicine Bow už ztichlo, když jsem mířil do svých

přikrývek. Byl takový klid, že sem na vzdálenost mno-

ha kilometrů doléhalo hluboké troubení nákladních

vlaků odkudsi za horizontem. Míjel jsem kovboje, kte-

ré jsem před půlhodinou vidět skákat a řvát, zabalené

teď v dekách pod širou a jasnou noční oblohou.

„Do jakého světa jsem se to dostal?“ promluvil jsem

nahlas. „Je Pátá avenue vůbec na stejné planetě?“

Usínal jsem a uvažoval o své rodné zemi.
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IV. 
Do země dobytka

Když jsem opouštěl přikrývky, Medicine Bow bylo

už nějakou dobu na nohou. Kolem mě v obchodě

začínal nový den, především u pultu s potravinami.

O ostatní zboží takový zájem nebyl. Kovbojové se brzy

zrána opět vraceli ke své práci a ti, kterým ještě po

nočním hýření zbyly nějaké dolary, je teď utráceli za

tabák, náboje nebo konzervy na cestu do svých odleh-

lých tábořišť. Žádané byly sardinky, kuřecí konzerva

a kořeněná šunka. Na první pohled by se mohlo zdát,

že pro tyhle syny divokého pelyňku je to příliš vytříbe-

ná strava, ale předem připravené jídlo, které se dalo

vzít s sebou, hrálo nezastupitelnou roli v pronikání do

nové země.

Tyhle konzervy a kotlíky byly první památkou, kte-

rou civilizace zanechala na neposkvrněné půdě Wyo-

mingu. Kovboj už odešel na věčnost, vítr dávno rozfou-

kal vyhaslý popel z jeho táboráku, ale prázdná konzerva

od sardinek se stále povaluje a reziví na tváři Západu.

Ještě zpola zavřenýma očima jsem pozoroval prodej

plechovek a začínal jsem rozeznávat značku na šunce –

nálepku s rohatým ďáblem s kopyty a oháňkou, vše vy-

malováno v jasně červené barvě. A když si každý jez-
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dec nakoupil, odešel za zvuku ostruh tažených po pod-

laze a poslední, co zvenku zaznělo, byl dusot kopyt je-

ho koně. V polospánku ke mně doléhaly různé útržky

rozhovorů a občas i nějaká užitečná věc. Například

jsem se dozvěděl, jak ceněná jsou v téhle zemi rajčata.

Jeden chlapík si jich kupoval dvě konzervy.

„Říčka Meadow Creek už vyschla?“ komentoval to

prodavač.

„Před deseti dny,“ sdělil mu mladý kovboj. Vypada-

lo to, že podél cesty, po níž pojede, na vodu za celý den

jen tak nenarazí, protože Meadow Creek přestala téci.

Ta rajčata měl místo vody. A tak i mne od té doby mno-

hokrát osvěžila.

„A co pivo?“ navrhoval majitel.

Mladík se otřásl. „Nevyslovujte to přede mnou!“ zvo-

lal. „Ani jsem v sobě neudržel snídani.“

O pult cinkly stříbrňáky. „Zapřísáhl jsem se, že se tři

měsíce na pití ani nepodívám,“ poznamenal. „Budu

čistý jako sníh.“ S řinčením vyšel ze dveří, aby ujel sto

dvacet kilometrů. Po třech měsících tvrdé práce pod ši-

rým nebem se opět vrátí do města, kde si jeho mladá

krev bude žádat své.

„Jsem vám zavázán,“ ozval se nový hlas a znovu mě

probral z podřimování. „Dnes ráno jí je lépe, po těch

lécích.“ Byl to inženýr a díky jeho nemocné ženě včera

v Medicine Bow utichlo to noční pozdvižení. „Dám jí

ty květiny hned, jak se probudí,“ dodal.

„Květiny?“ zopakoval majitel.

„Nenechal jste snad ten puget za dveřmi vy?“

„Kéž by mě to napadlo.“

„Květiny má ráda,“ pronesl inženýr. Nevěděl, komu

poděkovat, a pomalu vyšel ven. Vzápětí se ale vrátil

s Virgiňanem, který měl za kloboukem vetknuté dva

nebo tři kvítky.

„To nestojí za řeč,“ říkal právě Jižan, v rozpacích

z vyjádření díků. „Kdybychom v noci věděli…“
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„Nijak jste ji nevyrušili,“ skočil mu do řeči inženýr.

„Ráno jí už bylo lépe. Řeknu jí o těch květinách.“

„Ale to vážně nestojí za řeč,“ zaprotestoval Virgiňan

téměř popuzeně. „Ty kvítečky vypadaly docela svěže,

tak jsem je prostě utrhl.“ Jeho pohled pak padl na mě,

jak ležím na pultu. „Myslím, že snídaně už je hotová,“

poznamenal.

Chvíli nato už jsem stál u žlabu. Ačkoli bylo teprve

půl sedmé, přede mnou se tu vystřídali mnozí – prozra-

dil mi to jediný pohled na ručník. Styděl jsem se požá-

dat hostinskou o nový, a tak jsem jen vytáhl čistý ka-

pesník a v rychlosti se opláchl. Mezitím se ke mně

jeden po druhém připojovali obchodníci a bez zaváhání

použili ušmudlaný ručník. V jistém směru mě předčili

– špína pro ně nic neznamenala.

My, kteří jsme v Medicine Bow vstali jako poslední,

jsme pak společně posnídali. Obchodní cestující se po-

koušeli zapříst důvěrnější rozhovor s hostinskou. Jejich

pokusy však skončily neúspěchem. Její oči je neviděly,

uši je neslyšely. Přinesla kávu a slaninu tak nevzrušeně,

že by se její počestnosti nedalo vytknout ani to nejmen-

ší. Přesto, aniž promluvila, z ní bylo možné vycítit, že

zas až tak počestná není. Nedalo se určit, z čeho ten po-

cit pramenil, měla to prostě v sobě. Mlčení bylo zřejmě

jejím zvykem i zbraní. Ale americký obchodník se měl

záhy dozvědět, že se umí ohnat jazykem, když na to při-

jde. Při snídani se obdivně vyjádřil o jejích zlatých vla-

sech. Byly vskutku zlaté a stály za kompliment, ale lidé

jako on ji popuzovali. Přešla to a vrhla na něj pouze

chladný pohled. Když se však u ní na odchodu zastavil,

aby zaplatil jídlo, trochu to s dvořením přehnal.

„Škoda že tahle snídaně musí být naše poslední,“

pronesl, ale ona neodpověděla. „Cestujete někdy?“ vy-

zvídal. „Tam, kam mám namířeno, je pokoj pro dva.“

„Tak to byste si měl najít dalšího osla,“ odpověděla

klidně.
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Najednou jsem byl rád, že jsem nepožádal o čistý

ručník.

Oddělil jsem se od obchodních cestujících a jen jsem

se tak příjemně potloukal kolem. Bylo sedm hodin

a Medicine Bow bylo tiché a vylidněné. Kovbojové se

vytratili. Obyvatelé městečka se uvnitř svých obydlí

věnovali povinnostem nebo dopolední zahálce.

Nikde se nic nehýbalo. Ani mušle na vyprahlém pís-

ku nemohla vypadat bez života více než Medicine

Bow. Když jsem nakoukl do obchodu, spatřil jsem ma-

jitele sedět s vyhaslou dýmkou. Při pohledu do saloonu

jsem viděl karbaníka, jak mlčky rozdává karty sám so-

bě. Na obloze bez mráčku se neukázal ani pták a na ze-

mi leželo i to nejlehčí stébélko bez hnutí. Pak jsem

v otevřených dveřích zahlédl Virgiňana, jak mluví se

zlatovlasou hostinskou.

Procházel jsem se městečkem a občas zabrousil

ven na pláně, kde jsem si lehl a jen tak jsem se zasnil

mezi divokým pelyňkem. V dálce se rozmazaně rý-

sovala stáda divokých antilop, nedaleko ode mě si

posedalo několik plachých psounů a zkoumavě mě

pozorovali. Steve, Trampas, řádění kovbojů, můj

ztracený kufr, strýček Hughey a jeho nevydařené zá-

snuby – to všechno mi v myšlenkách splynulo v na-

prostou, opojnou netečnost. Jako bych si jen tak po-

malu plaval v klidném oceánu, který nebyl ani příliš

chladný, ani příliš horký. Aniž jsem si to uvědomil,

nepozorovaně uběhlo pět hodin. Objevil se vlak od

Union Pacific, jako by příjížděl od dávno zapomenu-

tých břehů.

Jeho příjezd byl tichý a zdlouhavý. Než u nádrže do-

plnil vodu, v klidu jsem došel do města a na nástupiště.

Rozjel se, na chvíli zastavil ve stanici a já jsem uviděl,

že z něj vykládají můj kufr. Potom vlak odjel stejně ti-

še, jako přijel, a s dýmáním se ztrácel na cestě do ne-

známých končin.
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Vedle mého kufru stál ještě jeden, výstředně ováza-

ný bílou stuhou. Mou pozornost upoutaly povlávající

mašle a pak se mi náhle naskytl úplně nový obraz.

Opodál na nástupišti se prohýbal smíchy Virgiňan. By-

lo dobré vědět, že se dokáže takhle smát, pokud k tomu

má důvod; až dosud projevoval veselí nanejvýš úsmě-

vem. Najednou mi na klobouku přistála rýže a pršela

na nástupiště. Všichni, kdo v Medicine Bow zůstali,

se tam zjevili jako mávnutím kouzelného proutku

a vzduch se naplnil další rýží. Přes všeobecný povyk se

ozval nakřáplý hlas: „Netrefte ji do oka, chlapci!“ Ko-

lem mě kvapně prošel strýček Hughey a vedle, zavěše-

ná do něj, kráčela jeho novomanželka. Mohla by klid-

ně být jeho vnučkou. Nastoupili do kočáru, dozadu jim

někdo naložil ten opentlený kufr. Pak za jásotu, házení

rýže a bot a po mnoha gratulacích vyjel pár z města,

strýček Hughey křičel na koně a nevěsta bez rozpaků

mávala na rozloučenou.

Ta zpráva přišla telegramem z Laramie: „Strýčkovi

Hugheymu se to tentokrát povedlo. Čekejte ho dnes

druhým vlakem.“ A Medicine Bow na něj čekalo.

Po jejich odjezdu vyvstala řada otázek.

„Kdo je ta nevěsta?“

„Co na něm vidí?“

„Má zlatý důl nahoře u Bear Creeku.“

Po různých poznámkách a proroctvích se Medicine

Bow odebralo na oběd.

Na dlouhou dobu to bylo poslední jídlo, co jsem tam

jedl. Virgiňanova zodpovědnost se vrátila, povinnost

přiměla soudcova důvěryhodného muže, aby se o mě

opět postaral. Ani jednou nevyhledal mou společnost

sám od sebe, jeho odpor k tomu, za koho mě považoval

(sám nevím, co přesně to mělo být) se nijak nezmenšil.

Myslel jsem, že oblečení a mluva by s sebou v naší de-

mokracii neměly nést tolik nedůvěry. Zloději se pova-

žují za nevinné, dokud se jim neprokáže vina, ale škro-
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bený límeček je odsouzen okamžitě. Od Virgiňana se

mi dostalo dokonalé zdvořilosti a ochoty, nicméně ani

jediného přátelského slůvka. Nasadil koním postroj,

vzal můj kufr a poradil mi, abych si na cestu opatřil ně-

jaké zásoby – něco chutnějšího než jídlo, na které nara-

zíme cestou. Byla to dobrá myšlenka. Nakoupil jsem

slušný balíček pochoutek s tušením, že by opovrhl jak

jimi, tak mnou. Pak jsem si vylezl vedle něj a přemýš-

lel, o čem bychom asi tak mohli mluvit po čtyři sta

dvacet jeden kilometr.

V téhle zemi dobytka nebylo zvykem se loučit. Zná-

mí, kteří nás viděli odjíždět, nanejvýš kývli hlavou

a někdy ani to ne. K „na shledanou“ mělo asi nejblíže

„tak zatím“ majitele obchodu. Ale zachytil jsem jedno

sbohem řečené beze slov.

Když jsme projížděli kolem jídelny, roleta u po-

stranního okna byla vytažená a hostinská se napo-

sledy zadívala na Virgiňana. Rty měla pootevřené

a žádné ženské oči nikdy neříkaly jasněji: „Jsem tvá.“

Zapomněla, že by si toho někdo mohl všimnout.

Když letmo zachytila můj pohled, ustoupila do přítmí

místnosti. Jestli při tomto nedostatku soukromí vě-

noval nějaký pohled i on jí, to nevím. Vypadal, že se

upřeně dívá na koně, které řídil se stejnou zručností

a lehkostí, s jakou včera chytal do lasa toho divokého

poníka. Minuli jsme hradby Medicine Bow – široké

haldy cínových plechovek a svažující se hromady lah-

ví vyhozených ze saloonu. Slunce se v nich odráželo

ve stovkách třpytivých bodů. Za chviličku už jsme se

ocitli na otevřené planině s psouny a stády plavých

antilop. Koupali jsme se v nádherném, klidném vzdu-

chu, čistém jako voda a silném jako víno, sluneční pa-

prsky zalévaly svět a na Virgiňanově hrudi zářil na

košili dlouhý zlatý vlas. Tam, kde hlučný americký

obchodník zakusil porážku, tento tichý dobrodruh

snadno zvítězil.
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Cestovali jsme v tichosti tak osm kilometrů, zatím-

co se nám obzor ztrácel z dohledu a znovu se objevo-

val v nekonečně zvlněné zemi. Ohlédl jsem se a spatřil

Medicine Bow, leželo za námi, co by kamenem doho-

dil. Pak uběhla dobrá půlhodina, než jsem se znovu

ohlédl, ale Medicine Bow tam stále bylo. O polovinu

menší, uznávám, ale všechny jeho rysy se daly roze-

znat, jako když se člověk dívá opačným koncem dale-

kohledu. K městečku právě přijížděl expres mířící na

východ a já si všiml bílé páry, která stoupala z jeho

píšťaly, ale než se k nám zvuk donesl, vlak již téměř

zastavil. Zmínil jsem se o tom a na mou poznámku

se Virgiňan uráčil odpovědět, že takových jevů viděl

v Arizoně víc.

„Jeden muž přijel do Arizony,“ líčil mi, „s telesko-

pem na sledování nebeských těles. Byl to Yankee, pa-

ne, a opravdu chytrý. Jednou v noci jsme vyhlíželi ma-

lé padající hvězdy, protože tvrdil, že budou padat. Já

jsem uviděl, jak se přes stolovou horu docela živě po-

hybují nějaká světla, a zavolal jsem ho. Ale on na to, že

to je jen vlak. Povídám mu, že jsem netušil, že je z to-

ho místa možné tak jasně vidět vagony. ‚Jsou vidět,‘

odpověděl mi, ‚ale to, co vidíš, jsou vagony ze včerejší

noci.‘“ Po tomhle Virgiňan přísně promluvil na jedno-

ho z koní. „Samozřejmě,“ pokračoval zase ke mně,

„ten Yankee nemyslel vážně úplně všechno, co říkal. –

No tak, Bucku!“ křikl opět na koně. „Ale Arizona, pa-

ne,“ pokračoval, „má bezesporu tu nejšálivější atmo-

sféru. Jiný chlapík mi tvrdil, že viděl, jak na něj jedna

dáma mrkla, ačkoli byl na dvě minuty rychlého běhu

od ní.“ Tentokrát Virgiňan přetáhl Bucka bičem.

„Jaký účinek,“ vyzvídal jsem se stejnou vážností,

s jakou mluvil on, „má tohle neobyčejné zkrácení per-

spektivy na kvart whisky?“

„Když je před vámi, pane, žádná vzdálenost se ne-

zdá tak velká, abyste ji nepřekonal.“
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Střelil po mně pohledem, v němž se zračilo více dů-

věry, než kolik jí ke mně do té doby byl schopen cítit.

Udělal jsem jeden krok na cestě k tomu, aby mě přijal.

Ale měl jsem jich před sebou ještě mnoho. Ten den

upřednostňoval vlastní myšlenky před konverzací se

mnou a stejně si počínal po všechny zbývající dny naší

první cesty. Zatímco já bych si s ním býval daleko ra-

ději povídal, než bych se věnoval vlastním myšlenkám.

Odrazil mé pokusy zavést řeč na strýčka Hugheyho,

takže jsem neměl odvahu zmínit se o Trampasovi

a o tom krátkém mrazivém střetu, který mohl zažeh-

nout jiskru smrti. Trampas! Zapomněl jsem na něj až

do začátku téhle mlčenlivé cesty. Přemýšlel jsem, jestli

ho ještě někdy potkám. Nebo Steva či kohokoliv z těch

lidí. A tuhle otázku jsem vyslovil nahlas.

„Těžko říct, v téhle zemi,“ řekl Virgiňan. „Lidé jed-

noduše přijdou a jednoduše odejdou. V osídlených ob-

lastech, třeba na jiných místech ve Státech, má i chu-

ďas většinou domov. Bez ohledu na to, že jde třeba jen

o sud na kousku půdy, ten člověk se tam bude často

zdržovat, a když ho hledáte, najdete ho tam. Ale tady

v keřích pelyňku bude jeho domovem nejspíš jen deka

pod sedlo. Dozvíte se o něm třeba, že odjel do Texasu.“

„Vy sám už jste cestoval,“ nadhodil jsem.

Tahle slova ho však umlčela. „Byl jsem se poroz-

hlédnout,“ odvětil a znovu jsme jeli v tichosti. Dovolte

mi ovšem na tomto místě prozradit, že se vydal „po-

rozhlédnout“ ve čtrnácti letech. V nynějších čtyřiadva-

ceti už viděl Arkansas, Texas, Nové Mexiko, Arizonu,

Kalifornii, Oregon, Idaho, Montanu a Wyoming. Všu-

de se o sebe dokázal postarat a přežít a nikde se zatím

v jeho srdci neprobudil stesk po domově. Dovolte mi

také poznamenat, že byl jedním z tisíců, kteří se takhle

toulali a žili, ale (jak se ještě dozvíte) on byl jedinečný.

Medicine Bow nezůstalo v dohledu věčně. Když

jsem si na něj opět vzpomněl a ohlédl se, nebylo už vi-
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dět nic kromě cesty, po níž jsme přijeli. Táhla se ote-

vřenou zvlněnou krajinou jako brázda za lodí. Obklo-

pilo nás nekonečné osamění. Chvíli před západem

slunce jsme spatřili malou chatu a v té jsme přečkali

první noc. Bydleli tam dva mladíci, kteří chovali doby-

tek. Měli rádi zvířata. Kojot, přivázaný u stájí na řetě-

zu, nervózně běhal v kruhu nebo vsedě nevděčně chňa-

pal po podávaném žrádle. Krotký mladý los chodil

dveřmi do chaty a ven a během večeře se mě snažil

shodit ze židle. Napůl ochočená horská ovce trénovala

výskoky ze země na střechu. Chata byla polepená cir-

kusovými plakáty a na podlaze ležely kůže ze stříbrné

lišky a medvěda. Do devíti hodin si jeden z mladíků

povídal s Virgiňanem, zatímco druhý hrál vesele na

harmoniku, a poté jsme šli všichni spát. Bylo sice

chladno jako v prosinci, ale pod dekami a buvolí kůží

mi bylo příjemně teplo, které jsem si mohl vychutnávat

v tichu Skalistých hor. Když jsem se šel za úsvitu před

snídaní umýt, našel jsem na vědru rampouchy. Bylo

těžké si uvědomit, že tahle tichá, širá a úžasná divočina

(bez jakékoli vyvýšeniny v dohledu) se rozkládá ve

výšce osmnácti set metrů. Po snídani se prosinec vytra-

til, a když jsme s Virgiňanem na naší cestě ujeli dalších

patnáct kilometrů, nastal červen. Ale stále byl každý

nádech čirý jako voda a silný jako víno.

Ten den jsme nepotkali ani živáčka. Přiběhl k nám

nějaký divoký dobytek a zase zmizel, z devadesáti met-

rů nás pozorovaly antilopy a mezi keři vyběhli přikrče-

ní kojoti na kopec, aby si nás prohlédli z výšky. K obě-

du jsme zabili chřestýše a střelili pár mladých tetřevů,

na kterých jsme si pochutnali u večeře, když jsme je

opekli na ohni.

O půl deváté jsme usnuli pod hvězdami a o půl páté

jsem pil kávu a třásl se. Ten kůň, Buck, se to ráno ne-

chtěl nechat chytit. Netuším, jestli ho tak nadchly kop-

ce kolem nás, nebo zda zdejší lepší voda vyvolala v je-
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ho duši nespoutané nadšení. Ale zapotil jsem se jako

v červenci, než jsme ho měli bezpečně v postroji, nebo

lépe řečeno nebezpečného v postroji. Protože Buck tou

záhadnou koňskou mluvou naváděl svého druha ke

zlotřilostem a okolo jedenácté hodiny dali své ďábelské

hlavy dohromady a rozhodli se, že nám zlomí vaz.

Projížděli jsme, jak jsem zmínil, pásmem nízkých

hor. Byla to malebná krajina, kde rostly stromy, tekla

voda a otevřené pláně na nějaký čas zmizely. Cesta

překonávala několik příkrých úseků a tu a tam se vy-

skytovala místa, kde jste mohli spadnout, řítit se dolů

a otloukat se přitom o kameny. Ale Buck z nějakého

důvodu usoudil, že tohle není dost dobrá příležitost.

Vybral si dramatičtější chvíli. Vynořili jsme se z úzké-

ho kaňonu a náhle jsme se ocitli mezi pěti sty kusy do-

bytka a několika kovboji, kteří v ohradě u ohně vypalo-

vali telatům cejch. Byl to pohled, který Buck důvěrně

znal. V tu chvíli si to vyložil jako něco děsivého. Viděl

jsem ho, jak sedmkrát vykopl, Muggins pětkrát, a za-

čala šílená jízda, která otřásala mou páteří, jako by mě

někdo švihal bičem.

Křečovitě jsem se chytil sedadla. Něco zoufale za-

řinčelo. Byla to brzda.

„Neseskakovat!“ rozkázal důvěryhodný muž.

„Ne,“ řekl jsem, zatímco mi uletěl klobouk.

Pomoc byla příliš daleko, než aby se pro nás dalo

něco udělat. Projeli jsme bez úhony částí stáda, kolem

nás se míhaly rohy a hřbety. Náhle se země propadla

a my se řítili dolů do vody zurčící mezi kameny a pak

zase nahoru po drolící se zemi. Zaslechl jsem ránu

a uviděl jsem, jak můj kufr padá do potoka.

„Tam je v bezpečí,“ zhodnotil to důvěryhodný muž.

„Pravda,“ já na to.

„Vrátíme se pro něj,“ slíbil s očima upřenýma na ko-

ně a nohou na poškozené brzdě. Blížili jsme se k vy-

schlé strouze a nebylo kde se otočit. Její vzdálenější
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stranu tvořila skalnatá terasa. Bylo nám zkrátka souze-

no spadnout z protějšího břehu dolů, pokud ovšem dří-

ve nepřepadneme dopředu. Virgiňan navedl koně ro-

vnou na strouhu a přímo v ní je s udivujícím umem

strhl doprava po vyprahlém blátě. Hnali se s námi

korytem až na začátek a poté skrze osikové houští.

Stromky se pod naší vahou ohýbaly a zespoda bičovaly

náš vůz, když přes ně přejížděl. Jejich větve se však

pletly koním pod nohy, takže jsme nakonec bezpečně

zastavili pod klenbou z listí.

Podíval jsem se na důvěryhodného muže a přihloup-

le jsem se usmíval. Na moment mne odhadoval.

„Hádám,“ řekl, „že se právě cítíte napůl mezi ‚Pro-

boha!‘ a ‚Díky Bohu!‘“

„Přesně tak,“ potvrdil jsem, zatímco on sestupoval

na zem.

„Nic se nerozbilo,“ oznámil po důkladné prohlídce

a ulevil si pravým virginským zaklením. „Klid, chlap-

ci!“ zamumlal a vážně se na mě podíval. „V jednu

chvíli jsem se skoro bál. Teda Bucku,“ pokračoval,

„někdo by tě teď zmlátil tak, až by sis nebyl jistý, jestli

jsi býval kůň nebo něco jiného. Udělal bych to sám, ale

stejně by tě to nenapravilo.“

Řekl jsem mu, že nám oběma zřejmě zachránil život.

Ale slova chvály se mu ošklivila. Zabručel nějakou od-

pověď a vyvedl koně z houští. Vysvětlil mi, že Buck je

dobrý kůň, stejně jako Muggins. Oba dva byli ve sku-

tečnosti hodní a to byl také důvod, proč je pro mě

soudce poslal. Tihle mustangové však mají své dny.

Možná se to nestává moc často, ale když je popadne

nějaký vrtoch, musejí si zařádit. Buck by se teď měl

chovat jako spořádaný kůň tak alespoň dva měsíce.

„Je to s nimi jako s lidmi,“ shrnul to Virgiňan.

Tryskem se přihnalo pár kovbojů, aby se podívali, na

kolik jsme kousků. Sjeli jsme z kopce zpátky dolů,

a když jsme se dostali k mému kufru, překvapilo mě,
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jakou jsme při tom úprku urazili vzdálenost. Našli

jsme i můj klobouk a pokračovali v cestě.

Po zbytek jízdy horami byli Buck a Muggins vzorem

rozvážnosti. Když jsme se utábořili na noc, podivil

jsem se, že by se měl Buck zase pást navolno, místo

aby byl během našeho spánku uvázaný. Ale to bylo

mou neznalostí. Při té těžké práci, kterou tak statečně

odváděl, potřeboval více pastvy, než jakou by mu délka

lana dovolila spást. Proto zůstal navolno a ráno nám

dalo jen trochu práce ho znovu chytit.

Dopoledne jsme překročili řeku a daleko na severu

jsme uviděli hory Bow Leg Mountains, v jasném slu-

nečním světle bledé. Říčka Sunk Creek vytékala z je-

jich západní strany a našich čtyři sta dvacet jedna kilo-

metrů mi začalo připadat jako nic. Buck a Muggins

dobře věděli, alespoň si to myslím, že zítra už budou

doma. Poznávali tenhle kraj a na jednom rozcestí chtě-

li odbočit. Virgiňan je poměrně ostře nasměroval zpět.

„Chcete jít zpátky k Balaamovi?“ zeptal se jich.

„Myslel jsem, že máte víc rozumu.“

„Kdo je Balaam?“ zeptal jsem se.

„Trýznitel koní,“ odpověděl honák. „Má ranč na říč-

ce Butte Creek tímhle směrem.“ A ukázal tam, kde za-

čala odbočující cesta splývat s krajinou. „Soudce od

něj koupil Bucka s Mugginsem letos na jaře.“

„On týrá koně?“ vyzvídal jsem dál.

„Vypráví se to o něm po celém kraji. Někomu, kdo

zachází s koňmi tak, jak se povídá, že to dělá Balaam,

když je vzteklý, se ani nedá říkat člověk.“ Pak mi pově-

děl nějaké podrobnosti.

„Ó!“ téměř jsem vykřikl zděšením, a znovu: „Ó!“

„Nejspíš by to provedl Buckovi hned, jak by přestal

utíkat. Kdybych někoho přistihl, jak dělá něco tako-

vého…“

Náš rozhovor přerušil poklidně vypadající jezdec na

stejně tak klidném koni.
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„Ránko, Taylore,“ pozdravil ho Virgiňan a zastavil,

aby si poklábosil. „Nezabloudil jsi nějak daleko od

svého ranče?“

„Ty jsi ale milý!“ odpověděl Taylor s laskavým

úsměvem a zastavil svého koně.

„Řekni mi něco, co nevím,“ opáčil Virgiňan.

„Vytáhnout na chlapa u karet zbraň a obrat ho,“ po-

kračoval Taylor. „Zprávy tě předcházejí!“

„Trampas si byl postěžovat?“ utrousil Virgiňan

s úšklebkem.

„Tak se ta tvoje oběť jmenovala?“ pronesl Taylor

bodře. „Ne, s tou zprávou přišel někdo jiný. Tak copak

jsi provedl?“

„Takže se to rozneslo,“ zamumlal Virgiňan. „No,

nestojí to za tolik řečí.“ A sdělil Taylorovi prostá fak-

ta, zatímco já uvažoval nad nakažlivostí klepů. V té-

hle mlčenlivé zemi, poušti, vakuu, se šířily jako změ-

na počasí. „A co je nového u tebe?“ zeptal se na závěr

Virgiňan.

Taylor se zatvářil významně. „V Bear Creeku se po-

staví škola,“ oznámil.

„Svatá dobroto!“ protáhl Virgiňan. „K čemu to?“

Taylor už byl pár let ženatý. „Kvůli vzdělávání dro-

botiny z Bear Creeku,“ odpověděl pyšně.

„Drobotina z Bear Creeku,“ zopakoval zamyšleně

Virgiňan. „Nepamatuju si, že bych si všiml nějaké

drobotiny. Byl tam nějaký běloocasý jelen a banda

králíků.“

„Z Drybone se přistěhovali Swintonovi,“ odpověděl

vážně Taylor. „Nezdálo se jim to tam pro děti vhodné.

Strýc Carmody jich má šest a pak Ben Dow. A Westfall

založil rodinu a…“

„Jim Westfall!“ vykřikl Virgiňan. „On a rodina! No,

jestli bude tahle oblast plná otců od rodin a bez zvěře,

tak já…“

„Ožeň se taky,“ navrhl Taylor.
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„Já! Zdaleka ještě nemám na ženění věk. Kdepak.

Ale strýček Hughey se k tomu konečně dopracoval,

abys věděl.“

„Strýček Hughey!“ zvolal Taylor. O tom neslyšel.

Drby jsou velmi nepředvídatelné. A tak mu to Virgiňan

vylíčil a otec od rodiny se zhoupl v sedle.

„Postavte si tu svou školu,“ řekl Virgiňan. „Strýček

Hughey už splňuje podmínky pro to, aby se zapojil do

všech takových akcí. Už jste se poohlédli po učitelce?“
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V. 
Žena na scéně

Pracujeme na tom,“ odvětil Taylor. „S výběrem učitel-

ky se nebudeme ukvapovat.“

„Jistěže,“ souhlasil Virgiňan. „Děti by určitě nechtě-

ly, abyste spěchali.“

Ale Taylor, jak jsem již naznačil, byl seriozní otec od

rodiny. K otázce vzdělávání svých dětí přistupoval roz-

vážně. „V Bear Creeku,“ pronesl, „nechceme, aby do-

šlo k tomu, co se stalo v Calefu. Nesmíme si najmout

nevzdělance.“

„Samozřejmě!“ souhlasil znovu Virgiňan.

„Ani tu nechceme nějakou línou koketu,“ pokračo-

val Taylor.

„Musí se věnovat tabuli,“ řekl mírným tónem Virgiňan.

„Můžeme počkat, než dostaneme nějaký zaručený

tip. A taky počkáme. Nebude to letos a ani to není tře-

ba. Žádnému z dětí není až tolik a škola se musí nejdřív

postavit.“ Náhle vytáhl z kapsy dopis a podíval se na

mě. „Znáte se se slečnou Mary*) Starkovou Woodovou

z Benningtonu ve Vermontu?“ otázal se.

Dosud jsem ji neznal.

*) Zdrobnělina jména Mary v angličtině je Molly. Pozn. překl.
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„Uvažujeme o ní jako o jedné z kandidátek. Dopisu-

je si s paní Balaamovou.“ Taylor mi podal dopis. „Na-

psala paní Balaamové a ta navrhla, že nejlepší bude,

když se na to podívám a udělám si vlastní úsudek. Teď

jedu to psaní paní Balaamové vrátit. Možná byste mi

mohl říct váš názor, když to porovnáte s dopisy, které

se píší na Východě.“

Dopis byl převážně věcný, ale zčásti i osobní a psaný

spontánně. Jeho autorka myslím neočekávala, že bude

podroben nějakému zkoumání. Pisatelka by si moc

přála vidět Západ, ale nechtěla přijet jen tak pro potě-

šení, jinak by už dávno přijala pozvání na ranč paní

Balaamové. Učit ve škole bylo něco, co by ráda dělala,

pokud se na to hodí. „Když se peníze rozkutálely,“ psa-

la, „všichni jsme začali pracovat a děláme, co se dá,

aby naše matka mohla stále bydlet ve svém starém do-

mě. Ano, stálý plat by byl lákavý. Ale povězte mi, má

drahá, neškodí podnebí ve Wyomingu pleti? A mohla

bych je zažalovat, kdyby utrpěla? Sklízí totiž dosud

obdiv. Dosvědčit to může přinejmenším jeden muž!“

Pak se pisatelka vrátila k věcnému tónu. I když nabyla

pocitu, že by dokázala odejít z domova, vůbec si neby-

la jistá, jestli by zvládla učit ve škole. Ani nevěděla,

jestli by bylo správné přijmout práci, se kterou nemá

žádné zkušenosti. „Děti mám moc ráda, a obzvláště

chlapce,“ pokračovala. „Se svým malým synovcem vy-

cházím výborně. Ale co kdyby mi třeba celá třída

chlapců začala klást otázky, na které bych nemohla od-

povědět! Co bych měla udělat? Naplácat bych jim

všem nemohla, to víte! A matka říká, že bych nikoho

neměla učit hláskovat, protože vynechávám jedno S ve

slově ssavec.“

Celkově vzato to byl dopis, o kterém jsem mohl Tay-

lora ujistit, že rozhodně odpovídá úrovni dopisů, jaké

se píší v mé části Spojených států. A končil podpisem:

„S úctou slečna Mary Starková Woodová.“
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„V životě jsem neviděl psát savec se dvěma S,“ po-

divil se Taylor, jehož ne zcela civilizované mysli se ur-

čité části dopisu jen tak zlehka dotkly.

Vysvětlil jsem mu, že někteří staromódní lidé to tak

stále píší.

„Každopádně by to pro Bear Creek stačilo,“ zhodno-

til to Taylor, „pokud jinak splňuje požadavky.“

Virgiňan si právě dopis se zájmem pročítal.

„S úctou slečna,“ citoval pomalu nahlas.

„Zřejmě to znamená, že je jí čtyřicet,“ odtušil Taylor.

„Počítám, že jí bude zhruba dvacet,“ opáčil Virgi-

ňan. A znovu se zahloubal do listu, který držel v ruce.

„Její písmo se nepodobá žádnému, které jsem kdy

viděl,“ pokračoval Taylor. „Ale Bear Creek si na tohle

určitě stěžovat nebude, pokud zná počty, George Wa-

shingtona a takové ty věci.“

„Řekl bych, že to není nějaká ošklivá stará panna,“

dohadoval se Virgiňan a stále hleděl do dopisu, který

držel tak, jako by to byl nějaký důkaz.

Už nějaký botanik určil, co je to sémě lásky? Zjistil

snad někdo, kolika způsoby se dá zasít? Díky jakým

jemným předivům se dokáže vznést a překonat takové

vzdálenosti? Nebo na jaké druhy půdy může dopad-

nout, skrytě tam přežívat a čekat na svůj čas, než roz-

kvete?

Virgiňan vrátil dopis Taylorovi. List papíru, v němž

nějaká dívka mluvila úplně jinak než všechny ženy,

které znal. Pokud někdy taková děvčata zahlédl, jejich

pohledy se jistě nestřetly. A jestli na něj nějaké takové

někdy promluvilo, bylo to z uctivé vzdálenosti. Ale to-

hle byl spontánní projev, pro něj něco zcela nového.

Ukázalo se však, že pro něj není tak cizí a nepochopi-

telný jako pro pana Taylora.

Pokračovali jsme v cestě asi kilometr a pak další tři.

Před chvílí toho namluvil spoustu, ale teď mi sotva od-

povídal, takže ticho padlo na nás oba. Ujeli jsme nej-
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méně patnáct kilomerů, než sám od sebe znovu pro-

mluvil.

„Opravdová stará panna nemluví o svém údělu tak

lehce,“ podotkl. A vzápětí odcitoval část, která se týka-

la pleti: „Mohla bych je zažalovat, kdyby utrpěla?“

usmál se tomu a zavrtěl hlavou. „Co by dělala v Bear

Creeku?“ pokračoval. A nakonec dodal: „Počítám, že

ten její svědek ji nepustí z Vermontu. A matka bude dál

bydlet ve svém starém domě.“

S tím Virgiňan svou řeč zakončil a vůbec netušil, že

semínko už překonalo velkou vzdálenost a čeká v jeho

srdci na svůj čas.

Následujícího dne jsme dorazili na Sunk Creek. Při-

vítání soudce Henryho a jeho ženy by mi vynahradilo

veškeré strádání, které bych musel vytrpět, ale já žádné

nezakusil.

Po nějaký čas jsem se s Virgiňanem vídával jen zříd-

ka. Znovu si udržoval svůj přirozený odstup a oslovoval

mne „pane“ – v téhle zemi, kde si byli všichni rovni, to

byl přežitek. Přišlo mi to líto. Společné nebezpečí, které

jsme přestáli během zběsilého úprku Bucka s Muggin-

sem, mezi námi vytvořilo důvěrnější vztah, o němž

jsem doufal, že vydrží. Myslím však, že bychom se ni-

kdy nedostali dále, nebýt jisté osobnosti – musím ji na-

zývat osobností. A jelikož jsem jí zavázán za to, že jsem

díky ní získal přítele, jenž by se jinak přes své předsud-

ky vůči mně nikdy nepřenesl, povím vám její příběh.

Virgiňana a mne dovedl její osud a neštěstí ke vzájem-

nému porozumění. Nebýt jí, také bych se pravděpodob-

ně nikdy nedozvěděl tolik o té učitelce a o tom, jak se ta

dáma nakonec dostala na Bear Creek.
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VI. 
Emily

Tou osobností byla slepice, která žila na ranči Sunk

Creek.

Ranč soudce Henryho se vyznačoval několika lu-

xusními věcmi. Například mlékem. V té době mívali

ostatní rančeři velmi často tisíce kusů dobytka, ale ani

kapku mléka, pokud nepočítám kondenzované. Proto

neměli ani máslo. Soudce ho měl spousty. Vedle mléka

a másla byla ve zdejším kraji vzácností také vejce. Můj

hostitel však choval slepice. Jestli to bylo proto, že

v mládí sledoval kohoutí zápasy, nebo se o to zaslouži-

la paní Henryová, nevím. Vím jen, že kdekoliv jinde

jsem nemohl ve většině případů čekat k jídlu nic než

slaninu, fazole a kávu, zatímco na Sunk Creeku se často

podávaly omelety a pudink. Každý, kdo projížděl ko-

lem, s radostí uvázal koně ke zdejšímu plotu a přisedl

k soudcovu stolu. Jeho věhlas se šířil po celém Wyo-

mingu. Na rozlehlém území značně prořídlých jídel-

ních lístků byl hotovou oázou.

Táhlé ploty ranče soudce Henryho začínaly kousek

od místa, kde se říčka Sunk Creek vynořovala z kaňonu

v pohoří Bow Leg. Bylo to místo, o něž se jeho vlastník

vždy dobře staral, i předtím, než se oženil. Stáda dobyt-
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ka klidně polehávala u vody ve stínu amerických topolů

nebo mezi divokým pelyňkem pomalu spásala trávu,

která v těch dávno minulých letech byla hojná a vyso-

ká. Volové se popásali a tloustli na pláních a ještě více

přibývali na váze na velké ohrazené pastvině, zatímco

tu menší, o rozloze nějakých třinácti čtverečních kilo-

metrů, vyhradil soudce na několik let pro své koně.

A na tomhle štědrém prostoru si hrála nadějná hříbata

odchovaná z Paladina, hřebce, kterého si nechal dovézt.

Vyrozuměl jsem, že vliv jeho ženy se zde začal proje-

vovat hned po svatbě. Vysázeli stromy skýtající stín,

pokoušeli se pěstovat květiny a ke slepicím přidali pro-

blémovější krocany. Mě, návštěvníka, zelenáče z Vý-

chodu, zapojili do služby, jen co jsem přijel. Chopil

jsem se práce na dvoře a začal budovat větší kurník, za-

tímco soudce odjel přetvářet šedožlutou divočinu na

louku. Kdykoliv měl některý z kovbojů chvilku volna,

potloukal se kolem mě a mlčky mě sledoval při tesání.

Tihle honáci si dávali různé přezdívky. Byl tu Ho-

ney Wiggin, Nebraska, Dollar Bill a Chalkeye. Přišli

sem z různých míst, z farem i měst, z Maine i z Kali-

fornie. Ale kouzlo dobrodružství je všechny do jedno-

ho přivábilo na toto obrovské hřiště pro mladé muže.

Svou odvahou, šlechetností a pobavením nade mnou

se velice podobali jeden druhému. Každý z nich mlč-

ky pozoroval mé úspěchy s kladivem a dlátem. Pak se

odebral do noclehárny a chvíli nato už jsem slyšel

smích. Ale to bývalo jen dopoledne. Odpoledne jsem

většinu z těch letních dní, které jsem na ranči strávil,

chodíval střílet nebo jezdíval nahoru k ústí kaňonu po-

zorovat muže při práci na zavlažovacích kanálech.

Soustavy vodních kanálů se táhly v zemi, mezi nazlát-

lým obilím se tu a tam ozývalo zurčení vody a zelená

vojtěška se, jak se zdálo, vlnila téměř sama od sebe,

protože vítr nevál. A když se slunce večer klonilo

k obzoru, vyplňovalo průrvu kaňonu nafialovělé světlo
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a pohoří Bow Leg se zcela proměnilo spoustou odstí-

nů nepředstavitelných barev. Slunce zářilo na obloze,

po níž nikdy nepřeplul ani mráček, a ve dne tu nebý-

valo příliš horko, ani v noci příliš zima. A tak jsem

prožil dva měsíce příjemných poklidných dnů, zdoko-

naloval kurník, důvod pobavení ostatních, žil na čer-

stvém vzduchu a liboval si v naprosté spokojenosti.

Za zelenáče mě považovali právem. Paní Henryová

se mne před touto potupou snažila ze začátku ochránit,

když však zjistila, že tvrdošíjně odhaluji svou nezna-

lost základních věcí okolnímu světu, žádám o poučení

ohledně chřestýšů, psounů, sov, bělokurů a tetřevů,

chci vědět, jak chytit koně do lasa nebo utáhnout pod-

břišník u sedla, a že má duše poposkočí nadšením při

pouhém spatření zvířete tak obyčejného, jako je jelen

běloocasý, nechala mě, ať si běhám s puškami, a už se

nesnažila zabránit posměchu, jenž jsem si svými ško-

láckými chybami neustále vysluhoval od pracovníků

na ranči, jejího vlastního vtipného manžela i od všech

náhodných návštěvníků, kteří se u nich zastavili na jíd-

lo či zůstali přes noc. Jménem mi říkali jen prvních pár

hodin, dokud se nevytratila chabá zdvořilost vůči ci-

zinci. Poté mě jednoduše přezdívali „Zelenáč“. I všem

v sousedství (tj. v okruhu asi sto třiceti kilometrů) mě

představovali jako Zelenáče. A pod tímto jménem mě

poznal i Balaam, ten trýznitel koní, když podnikl dvou-

denní cestu a zaskočil na návštěvu. Vypadalo to, že

právě ta přezdívka a moje všeobecně známá bezradnost

ukončí můj vztah s Virgiňanem. Soudce Henry totiž

zjistil, že mi nic nemůže zabránit zabloudit, neboť jsem

se nezřídka hned po snídani někam vydal se zbraní

v ruce a za třicet minut už jsem nerozeznal sever od

jihu. Udělal tedy něco pro mou ochranu. Přidělil mi

doprovod a tím doprovodem se opět stal důvěryhod-

ný muž. Chudák Virgiňan byl odvelen od své práce

a svých druhů, aby mi dělal opatrovníka. A na chvíli se
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toto ponížení zažralo do jeho nezkrotné duše. Bylo je-

ho smutným údělem provázet mě na mých toulkách,

napravovat moje přehmaty a zachraňovat mne před tra-

gickým odchodem z tohoto světa. Snášel to se zdvoři-

lým mlčením, pokud nenastala situace, kdy mluvit by-

lo nezbytné. Ukázal mi spodní brod, který bych nikdy

sám nenašel a jenž jsem si pletl s pohyblivým pískem.

Správně mi uvázal koně. Doporučil mi, abych nestřílel

na jelena běloocasého ve chvíli, kdy kolem keřů za ním

projíždí povoz s vybavením. Zřídkakdy se vyskytl den,

kdy nemusel přispěchat a zachránit mne před náhlou

smrtí nebo před posměchem, což bylo ještě horší. Ni-

kdy však neztratil trpělivost a jeho vlídná, pomalá mlu-

va a zdánlivě líné vystupování se neměnily, ať jsme

společně seděli u oběda, lovili nahoře v horách nebo

mi přiváděl zpět mého koně, který utekl, protože jsem

mu opět zapomněl přehodit otěže přes hlavu a nechal

je viset.

„Vždycky zůstane stát, když je má přehozené přes

hlavu. Podívejte, jak můj kůň tamhle klidně stojí.“

Po takovém pokárání už neříkal nic. Tohle nudné

pečování mu muselo nepochybně lézt na nervy. Přes-

tože to byl muž naprosto vyrovnaný, uměl se ovládat

a nedal se uvést do rozpaků, byl klukovsky pyšný na

své divoké povolání a nosil kožené třásně a zvonivé

ostruhy s očividným potěšením. Oplýval pohyby šel-

my a pohledností v plném rozpuku mládí a ta síla, kte-

rá se v něm skrývala, musela často držet na uzdě jeho

nesnášenlivost vůči mně. Ačkoliv jsem znal jeho názor

na mě, Zelenáče, má náklonnost k němu rostla a jeho

mlčenlivá společnost mi byla čím dál příjemnější. Že

měl zvláštní kouzlo řeči, jsem věděl už od Medicine

Bow. Ale jeho nynější zamlklost by ten dojem téměř

vymazala, kdybych náhodou jednoho večera po set-

mění neprocházel kolem noclehárny, kde Honey Wig-

gin s ostatními kovboji rozprávěli.
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To odpoledne jsem se s Virgiňanem vydal střílet

kachny. Několik jsme jich objevili u bobří hráze a já

dvě zastřelil, jelikož seděly vedle sebe. Voda je však

unášela k hrázi z větví do hloubky kolem metru dvace-

ti, odkud by je mohla říčka zanést dál po proudu. Ne-

měli jsme s sebou soudcova irského setra – byla to fen-

ka a zrovna čekala štěňata.

„Stejně nechceme, aby tam běhala,“ vysvětloval mi

honák. „Pobíhá kolem naprosto nezodpovědně a staví

psouna zhruba stejně často jako kachnu. Takový pes je

k ničemu.“

V obavě ze ztráty kachen jsem se vrhl do vody oble-

čený a následně jsem se odtamtud vítězně vynořil jako

kluzká blátivá hrouda. Virgiňan spočinul vážným zra-

kem na tomto bahnitém výjevu, ale jinak, jako obvyk-

le, na sobě nedal nic znát.

„K jídlu nejsou nic moc,“ poznamenal Virgiňan,

když je přivazoval ke svému sedlu. „Jsou to potápky.“

„Potápky!“ zvolal jsem. „Proč se nepotopily?“

„Počítám, že byly mladé a neměly zkušenosti.“

„No,“ odtušil jsem sklíčeně a snažil se být vtipný,

„potápění jsem obstaral sám.“

Ale Virgiňan to nekomentoval. Podal mi mou dvou-

hlavňovou brokovnici, kterou bych býval nechal ležet

na zemi za sebou, a za obvyklého mlčení jsme se vyda-

li domů. Ty hubené potápky s ostrými zobáky a bílými

náprsenkami se mu houpaly u sedla.

V noclehárně se mi pomstil. Procházel jsem kolem

a zaslechl jeho mírný hlas, jak tiše vypráví nějakou his-

torku pozorným posluchačům, a právě když jsem míjel

otevřené okno, zahlédl jsem ho sedět v košili a spodkách

na posteli, obráceného zády ke mně, a k mým uším do-

lehlo pár posledních slov: „A jen podle klobouku, co

měl na hlavě, se dalo určit, že to není želva kajmanka.“

Historka vzbudila okamžitý ohlas a já spěchal tmou

pryč.
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Příští ráno jsem se zabýval slepicemi. Dvě slepice

bojovaly o to, která bude sedět na vejcích, co denně

snášela třetí slípka, ale z nichž jsem nechtěl mít kuřata,

a odehnal Emily od sedmi brambor, které si přikulila

k sobě a chtěla z nich vychovat bůhvíjakou rodinu.

Kvokala zrovna na celý kurník, když Virgiňan přišel

pozorovat (jak ho podezřívám), co tam tropím, aby to

pak mohl dát k lepšímu v noclehárně.

Chvíli postával a nakonec řekl: „Když se sem přistě-

hovala paní Henryová, přišli jsme o našeho nejlepšího

kohouta.“

Nevěnoval jsem mu pozornost.

„Byl to krasavec, dominicker,“ pokračoval.

Byl jsem trochu podrážděný kvůli té želvě kajmance

a neprojevil jsem zájem o to, co říká. Pokračoval jsem

ve své práci u slepic. Tohle nezvyklé mlčení z mé stra-

ny ho zřejmě podnítilo k mimořádnému mluvení.

„Víte, ten tady žil, ještě když byl soudce svobodný,

a nikdy neviděl ženu nebo kohokoli v dámských ša-

tech. Netrápí vás revma, pane?“

„Mě? Ne.“

„Říkal jsem si, že jste možná kvůli těm trochu zvlášt-

ním potápkám provlhl…“ Odmlčel se.

„Kdepak, to ani v nejmenším, děkuji vám.“

„Vypadáte dnes ráno nějak vážně, jsem opravdu rád,

že to není kvůli těm potápkám.“

„Co ten kohout?“ zeptal jsem se konečně.

„Aha, kohout! Za celý svůj život neviděl spodničku.

Paní Henryová sem přijela se soudcem od vlaku až po

setmění. Ráno potom vyšla ven, aby si prohlédla svůj no-

vý domov, a kohout se zrovna krmil u dveří, když ji uvi-

děl. Vydal tak šílený skřek, až jsem vyběhl z noclehárny,

kohout přeletěl přes plot a rozběhl se podél Sunk Creeku,

jako by mu za patami hořelo. Už se nikdy nevrátil.“

„Je tu jedna slepice, Emily, která nemá žádnou soud-

nost,“ řekl jsem a ukázal na ni. Vylezla z kurníku a teď
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seděla na kládách ohraničujících výběh a její povyk se

omezil jen na občasné kvoknutí. Pověděl jsem mu

o bramborách.

„Nevěděl jsem, že se tak jmenuje,“ podivil se. „Ten

uprchlý kohout ji nesnášel. A ona jeho taky, stejně jako

nesnáší všechny ostatní.“

„Pojmenoval jsem ji sám,“ odpověděl jsem, „poté,

co jsem si jí blíže všiml. U nás doma je jedna laskavá

stará panna, která je členkou Společnosti proti týrání

zvířat, a nikdy neví, jestli raději ulici přecházet před

tramvají, nebo počkat. Tu slepici jsem pojmenoval

podle ní. Snáší vůbec někdy vejce?“

Virgiňan si s drůběží nelámal hlavu.

„No, já mám za to, že neví jak. Myslím si, že už je

z ní skoro kohout.“

„Rozhodně vypadá mužně,“ podotkl Virgiňan. Šli

jsme k ohradě a on si ji se zájmem prohlížel.

Byla to výjimečná slepice. Byla vysoká a vychrtlá,

s velkým žlutým zobákem, stála rovně a ve střehu, jako

to dělávají lidé, co za něco zodpovídají. S jejím ocasem

ale nebylo vše v pořádku. Povážlivě se nakláněl na

stranu a vyčnívalo z něj jedno pero dvakrát delší než

ostatní. Na prsou neměla peří žádné, přišla o ně kvůli

svému zvyku sedat si na brambory a jiné drsné neob-

vyklé věci. Díky tomu vypadala, jako by nosila hlubo-

ký výstřih, což osobitě kontrastovalo s jejím jinak pru-

dérním vzhledem. Oči měla pozoruhodně jasné, ale

zároveň se v nich zračilo pobouření. Vypadalo to, jako

by ji neustále pohoršovalo všechno, co kolem sebe vi-

dí. Její nohy byly namodralé, dlouhé a nápadně silné.

„Měla by nosit pumpky pod kolena,“ zamumlal Vir-

giňan. „Vypadala by v nich daleko lépe než spousta

vysokoškoláků. A sedává na bramborách, říkáte?“

„Myslí si, že dokáže vysedět cokoliv. Našel jsem ji

i na cibuli a minulé úterý jsem ji přistihl na dvou hrud-

kách mýdla.“
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Odpoledne jsme si spolu vyjeli ulovit nějakou anti-

lopu.

Po hodině naprostého mlčení pronesl: „Myslím si,

že tahle opuštěná krajina není pro Emily vhodná. Není

ani pro některé lidi. Těm starým lovcům kožešin v ho-

rách docela často rupne v bedně a mluví nahlas, i když

v okruhu sto šedesáti kilometrů není živá duše.“

„Emily není osamělá,“ namítl jsem. „Je s ní čtyřicet

dalších slepic.“

„Ano,“ řekl. „To ale nevysvětluje její chování.“

Opět se odmlčel, jel vedle mě a v sedle seděl lehce

a netečně. Jeho vysoká postava působila tak uvolněně

a nevšímavě, že když náhle mrštně a přitom zlehka se-

skočil na zem, zdálo se to jako nemožné. Spatřil antilo-

pu tam, kde já neviděl nic.

„Střílejte vy,“ vybídl jsem ho, když mi pokynul, ať

neváhám. „Nikdy nestřílíte, když jsem s vámi.“

„Od toho tu nejsem,“ odpověděl. „Teď jste ji nechal

utéct!“

Antilopa skutečně zmizela.

„Proboha,“ opáčil na mé protesty, „já je můžu střílet

každý den. Jaký je váš názor na Emily?“

„Neumím si to vysvětlit,“ odpověděl jsem.

„Dobře,“ řekl zadumaně a pak jeho mysl udělala

jednu z těch obrátek, díky kterým jsem ho měl tak rád.

„Měl by ji vidět Taylor. To by byla ta pravá učitelka

pro Bear Creek!“

„Není moc jako ta žena z jídelny v Medicine Bow,“

nadhodil jsem.

Pobaveně se uchechtl. „Ne, Emily nemá o takových

radostech ponětí. Takže vy nemáte žádný názor ohled-

ně Emily? To já bych jeden měl. Počítám, že se mohla

vylíhnout za silné bouřky.“

„Za silné bouřky!“ zvolal jsem.

„Ano. Nevíte, co to dělá s vejci? Pořádný blesk a hrom

vejce poplete, a kvůli tomu se nevylíhnou. Předpoklá-
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dám, že se to povedlo jen jednomu, z ostatních vajec

z Emiliny snůšky se nic nevylíhlo. Emily byla zmatená

také, jenže ne úplně, takže se nakonec vyklubala. Ale

rozumu rozhodně moc nepobrala.“

„Obávám se, že ne,“ souhlasil jsem.

„Ale má opravdu úctyhodné úmysly,“ pokračoval.

„Protože nedokáže nic snést, chce vysedět cokoli a stát

se kvočnou tak nebo tak.“

„V jakém právním vztahu je slepice vůči kuřatům,

která sice vyseděla, ale nesnesla?“ zajímal jsem se.

Virgiňan na tenhle zbytečný dohad neodpověděl.

Vážně a se zdánlivým nezájmem přehlížel rozlehlou

krajinu. Pokaždé uviděl zvěř první, a zatímco já teprve

vyndával nohu ze třmenu, on už seskočil z koně a scho-

vával se v křoví. Podařilo se mi dostat antilopu a vrace-

li jsme se domů s její hlavou a zadními stehny.

„Ne,“ promluvil. „Rozhodně to bude tím hromem,

a ne samotou. Jak se vlastně samota líbí vám?“

Odvětil jsem, že líbí.

„Já bych bez ní teď už žít nemohl,“ řekl. „Tohle

všechno se mi zarylo pod kůži.“ Gestem obsáhl roz-

lehlý prostor. „Jednou jsem se vrátil domů, abych zase

viděl rodinu. Má matka pomalu umírala a chtěla mě

mít u sebe. Zůstal jsem rok. Ale ty virginské hory už

mě netěšily. Když zemřela, tak jsem se se sourozenci

rozloučil. Máme se rádi, ale myslím, že zpátky se už

nevrátím.“

Emily jsme našli sedět na hromádce zelených kali-

fornských broskví, které si soudce dovezl od vlaku.

„Už jí to nemám za zlé,“ promluvil jsem. „Je mi jí

líto.“

„Mně jí bylo líto celou dobu,“ pronesl Virgiňan. „Ne-

snáší kohouty.“ A pověděl mi, že si dělal sbírku všech

věcí, na nichž ji našel, jak si hraje na kvočnu.

Ale Emilyina snaha něco vysedět byla jednoho rána

neočekávaně přerušena a její nezpochybnitelná energie
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se zaměřila jiným směrem. Krůtě, která strávila nějakou

dobu na vejcích, se vylíhlo dvanáct mladých a téměř

současně se objevila ještě rodinka bantamek. Emily se

důležitě hrabala v hlíně v Paladinově ohradě, když čer-

stvě vylíhlé bantamky vypochodovaly v řadě. Emily je

zahlédla skrze plot, načež přeběhla ohradu a zastavila

dvě kuřata, která se za maminkou poněkud opozdila.

Usmyslela si, že si je přivlastní, a napodobila vysoký

tón bantamky, která byla menší a navíc se musela starat

o zbytek své početné rodiny. Vložil jsem se do toho

a dal věci do pořádku, ale náprava byla pouze dočasná.

Za hodinu už Emily opatrovala další dvě bantamky, kte-

ré za sebou vodila a dávala na ně pozor, což jí, musím

přiznat, šlo skvěle.

A pak se stala první příhoda, kvůli níž ve mně vzklí-

čilo podezření, že je slabomyslná.

Odebrala se se svými osvojenými dětmi za kuchyň,

kde pod plotem protékala zavlažovací strouha z louky

a zásobovala dům vodou. Kousek dál podél této strou-

hy se procházelo na louce v krátké, čerstvě pokosené

trávě dvanáct krůťat. Emily opět okamžitě vystřelila ja-

ko jelen a zanechala vyděšené bantamky za sebou. Je-

diným skokem svých silných nohou překonala strouhu,

pak přeletěla trávu a najednou byla mezi krůťaty.

Díky bezohlednosti svého mateřského pudu nedělala

rozdíly a pokusila se pár z nich odloudit pryč. Ale krů-

ta nebyla bantamka a během chvilky utrpěla Emily při

svém pokusu získat novou rodinu drtivou porážku. Ta-

hle podívaná, kterou jsem spolu s Virgiňanem sledoval,

ho naprosto ohromila. Beze slova odešel do noclehárny

a sedl si na postel, zatímco já jsem vrátil opuštěné ban-

tamky zpět do houfu.

Často jsem si říkal, co si o tom asi myslí ostatní drů-

bež. Rozhodně to na ně nějak zapůsobilo. Ta představa

se může zdát nesmyslná každému, kdo nikdy nebyl blí-

že jakémukoliv tvoru kromě člověka, ale já jsem pře-
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svědčen, že každá společnost, která sdílí některé z na-

šich pudů, sdílí i některé z následných pocitů, a že i ptá-

ci a zvířata mají zvyky, jejichž porušení je vyleká. Jest-

li je na evoluci něco pravdy, pak to tak nutně musí

být. V každém případě Emily po několik následujících

dní zneklidňovala celý kurník. Obtěžovala tu bantam-

ky, tu zase krůťata a pár z nich později zemřelo, ačkoliv

bych se neodvážil tvrdit, že to zavinila její pomýlená

pozornost. Přesto jsem však vážně uvažoval nad tím,

že bych ji někam zavřel, dokud ta mláďata nepovyros-

tou. Když tu se přihodila další událost a všechno se ná-

hle urovnalo.

Jednoho rána se objevila soudcova setřice a vrtěla si

ocasem. Už vrhla štěňata a teď nás vzala tam, kde s ni-

mi bydlela, mezi podlahou domu a dírou v zemi. Emily

tam seděla na celém vrhu.

„Ne,“ obrátil jsem se k soudci, „nepřekvapuje mě to.

Je schopná všeho.“

Při výběru nového potomstva tahle slepice konečně

narazila na rodiče, jenž se pro rodinu nehodil. Fenu

vlastní štěňata nudila. Díra pod domem ji v porovnání

s jídelnou připadala tmavá a fádní a naše společnost

příjemnější a zajímavější než společnost vlastních ště-

ňat. Mazlíčkovský kontakt s naší vyšší rasou povznesl

její psí inteligenci nad obvyklou úroveň a změnil ji

v nepřirozeně nedbalou matku, která kvůli světským

potěšením neustále zapomínala na své povinnosti.

Vždy v určitou denní dobu se ke štěňatům vracela,

aby je nakrmila. Když tuto zběžnou formalitu splnila,

zase je opustila a byla ráda, že má vychovatelku, kte-

rá se o ně postará. Neměla s Emily žádné rozepře, ty

dvě si výborně rozuměly. Nikdy dřív jsem mezi zví-

řaty neviděl dohodu tak civilizovanou a proti přiro-

zenosti. Emily však byla dokonale šťastná. Vidět ji

celé dny sedět a žárlivě roztahovat křídla nad slepými

šťěňátky bylo samo o sobě dosti zvláštní, ale když
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štěňata dostatečně vyrostla, aby mohla vylézt zpod

domu, a batolila se za pyšnou slepicí, toužil jsem po

nějakém významném přírodovědci. Připadalo mi, že

jako laici nejsme právě vhodnými pozorovateli tako-

vého jevu.

Emily hrábla nohou a zakdákala a štěňata se k ní ro-

zeběhla, sápala se po ní svými tlustými neohrabanými

tlapičkami a pak si v jejím peří hrála na schovávanou.

Představte si, jaký zmatek musel panovat v jejich mo-

zečcích ohledně toho, kdo je setřice.

„Počítám, že si myslí, že je to kojná,“ poznamenal

Virgiňan.

Když štěňata začínala divočet, pochopil jsem, že

Emilyino poslání se blíží ke svému konci. Byla na ni

příliš velká a jejich rostoucí možnosti k dovádění jí ne-

byly po chuti. Jednou nebo dvakrát ji převrátili, načež

se zvedla, párkrát je klovla a oni se stáhli do bezpečné

vzdálenosti, kde seděli v kruhu a ňafali na ni. Myslím

si, že začali mít podezření, že to přece jen bude pouhá

slepice. A tak to Emily vzdala, s lhostejností, která mě

udivila – než jsem si uvědomil, že kdyby to byla kuřa-

ta, také by se o ně touhle dobou přestala starat.

Ale teď byla opět „nezaměstnaná“, jak poznamenal

Virgiňan.

„Vychovala štěňata místo té nanicovaté feny a teď se

bude pídit, co by mohla dělat užitečného, do čeho jí za-

se nic nebude.“

V kurníku se mělo vylíhnout nové drůbeží potom-

stvo, ale já netoužil po žádných dalších vystoupeních

s krůtami a bantamkami. Abych zabránil zmatku, roz-

hodl jsem se provést malou lest. Sešel jsem k Sunk

Creeku a nasbíral pár hladkých oválných kamenů. Byla

s nimi spokojená a strávila na nich v krabici klidný

den. To k ní ale nebylo fér, jak tvrdil Virgiňan.

„To ji chcete takhle ošálit a nechat jen tak?“

Neviděl jsem důvod, proč ne.

Virginan.qxp  17.8.2011  11:52  Str. 77



78

„Vždyť ta štěňata vychovala výborně. Nedokázala

snad, že umí být matkou? Emily nebude marnit svůj

čas jen tak, ne, dokud tu jsem já,“ pronesl honák.

Vyndal Emily něžně z krabice a pak ji pustil na zem.

Ona samozřejmě vyděšeně prchla pryč mezi ohradami.

„Netuším, čemu tím prospějete,“ zaprotestoval jsem.

Na to se neuráčil odpovědět, jen odstranil kameny ze

slámou vystlané bedýnky.

„Mají přesně tu správnou teplotu!“ vykřikl tklivě.

„Chudák oklamaná!“

A s tímhle neobvyklým popisem dámy kameny za-

hodil, až se rozlétly jako hejno ptáků.

„Řádně se o Emily postarám,“ pokračoval Virgiňan.

„A nemusíte se smát. Nevidíte, že má také nějaké city

a touhy jako člověk? Vždycky jsem věděl, že koně jsou

jako lidé, a samozřejmě i moje kolie. Je to trochu hlou-

pé, předpokládám, ale tahle slepice bude mít opravdo-

vé vejce, teď hned, které si bude moci vysedět.“ S tě-

mito slovy sebral jedno zpod jiné slípky. „Necháme

Emily vysedět tohle,“ oznámil, „takže bude moci vy-

užít svůj čas smysluplně.“

Nepodařilo se to hned, protože Emily výjimečně ne-

chtěla zůstat v krabici, ze které byla jednou vyhnána.

Nakonec jsme pro ni našli jiné útočiště a v tom novém

prostředí a s novým posláním seděla Emily na vejci,

které pro ni Virgiňan obstaral.

A tak, jako v každé správné tragédii, ránu osudu

způsobila náhoda a ty nejlepší úmysly.

Emily na vejci seděla od pátečního soumraku. Dal-

ší den časně z rána se můj spánek postupně vytratil

kvůli zvuku, strašlivému a nepřetržitému. Pak ten

zvuk začal slábnout, vzdalovat se a znovu se přiblížil,

otočil se a přesunul se k opačné straně domu, a pak, ať

už to bylo cokoliv, se to ozvalo u mých dveří a já

v posteli nadskočil. Ten vysoký, napjatý, vibrující tón,

téměř, ale ne zcela melodický, zněl jako hrozivý řev
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nějakého stroje, i když slabší, a já se vyřítil z domu

jen v pyžamu.

Byla to Emily, která venku zuřivě pochodovala celá

načepýřená. Její jediné vejce se zázračně vyklubalo bě-

hem deseti hodin. Osamělá žluťoučká kulička se jí dr-

žela a s pípáním následovala svou matku, jak nejlépe

uměla. Co se stalo s obvyklou dobou, za níž se mělo

vejce vyklubat? Na chvíli to vypadalo jako nějaké

špatné znamení a já neměl daleko k tomu, abych se při-

pojil k Emily v jejím zděšeném úžasu, než mi došlo,

jak se to stalo. Virgiňan vzal vejce od slepice, která na

něm seděla už tři týdny.

Spěšně jsem se oblékl, zatímco Emily nepřestávala

vydávat ten šílený křik. Nepřerušovaný a bez slyšitelné

pauzy na nádech provázel její chaotickou cestu sem

a tam skrze stáje, chodníky a ohrady. Pronikavý zvuk

vyhnal všechny ven, chtěli se podívat, co se děje. Já

jsem zatím v kurníku zjistil, že i ostatní kuřata z té

snůšky se vylíhla přesně na čas.

Ale tohle jednoduché vysvětlení jsme šílené slepi-

ci přednést nemohli. Dál procházela po  celém ranči

s ocasem nakloněným, s jedním komickým perem,

které se při tom bezcílném pohybu kývalo, silnýma

nohama rázovala nepřirozenými kroky s hlavou vzty-

čenou tak, až měl člověk obavy, že se jí oddělí od kr-

ku, a v jejím zářivě žlutém oku se zračilo něco horšího

než jen pobouření nad tímhle popřením přírodních

zákonů. Za ní se držel její zcela opomíjený potomek.

Ani se na něj nepodívala. Rozešli jsme se za svými

rozličnými povinnostmi, ale po celý ten jasný den se

neutuchající kovový křik nepřestával rozléhat po ce-

lém ranči. Virgiňan pro ni nachystal vodu a jídlo, ale

ona ani neokusila. Jsem rád, že alespoň to kuřátko

ano. Nemyslím si, že její oči něco viděly, leda jako oči

náměsíčného člověka.

Horko se ze vzduchu vytratilo a v kaňonu se objevi-
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lo nafialovělé světlo. Uběhlo mnoho hodin, ale Emily

vůbec nepřestala. Pak najednou vyletěla na strom, kde

seděla a stále křičela, ale hlas se jí zvýšil o pár tónů

a vydávala tenký a ostrý vyděšený zvuk. Už to neznělo

jako stroj ani to nepřipomínalo žádný jiný zvuk, který

jsem předtím nebo potom slyšel. Pod stromem stálo

zmatené kuřátko, pípalo a poskakovalo ve snaze dostat

se za svou maminkou.

„Ano,“ promluvil Virgiňan, „je to komické. Dokon-

ce i její vejce se zachovalo jinak než kohokoliv jiné-

ho.“ Udělal pauzu a zahleděl se přes širé pláně s výra-

zem bezstarostné vážnosti, pro něj tak typické. Pak se

podíval na Emily na stromě a na to žluté kuře.

„Není to zas tak zatraceně vtipné,“ pronesl.

Šli jsme na večeři, a když jsem se vrátil, našel jsem

slepici, jak bez života leží na zemi. Kuře jsem donesl

k jeho rodině v kurníku.

Ne, nebylo to už vůbec vtipné. Nesmýšlel jsem

o Virgiňanovi hůř, když jsem ho viděl, jak pro ni tajně

kope na poli malý hrob.

„Už jsem pohřbil pár lidí,“ řekl, „kterých jsem si vá-

žil méně.“

A když nadešel čas, abych opustil Sunk Creek, má

poslední slova k němu byla:

„Nezapomeň na Emily.“

„To těžko,“ odpověděl honák. „Její příběh je něco ja-

ko biblické podobenství.“

Kromě okamžiků, kdy sklouzl do svého nářečí (kte-

ré, jak mi řekli, jeho toulky prakticky zahladily, dokud

ho jeho roční pobyt doma zase nevzkřísil), teď na dlou-

hou dobu upustil od „pane“ a všech bariér mezi námi.

Stali se z nás opravdoví přátelé a vyměnili jsme si

spoustu důvěrností jak osobně, tak v duchu. Dokonce

zašel tak daleko, že navrhl, že mi napíše novinky ze

Sunk Creeku, když já občas napíšu jemu. Mám od něj

teď mnoho dopisů. Jejich pravopis se postupně zdoko-
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naloval a ze začátku byl jen o trochu horší, než jaký

měl George Washington.

Zpět na vlak mě vezl soudce osobně, ale jinou ces-

tou. Přes pohoří Bow Leg a jižně přes Balaamův ranč

a Drybone k Rock Creeku.

„Bude se mi stýskat,“ svěřil jsem se mu.

„Přijeďte a zaklepejte na dveře, kdykoliv se vám

bude chtít,“ nabádal mě. Kéž bych mohl. Žádná země

si nikdy nezískala lidské srdce více, než Wyoming

okouzlil to mé.
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VII. 
Dvě zimy

Drahý příteli,“ napsal mi Virgiňan na jaře, „dopis jsem

obdržel. Být nemocný je jistě otravné. Když mě teh-

dy postřelili v Canada de Oro, také bych z toho býval

ochořel, kdyby to bylo jen trochu níž nebo kdybych

byl nějaký opilec. Určitě ti prospěje, když zapomeneš

na město a půjdeš se mnou na lov, třeba v srpnu nebo

řekněme v září, protože tehdy už losi ztrácí lýčí na pa-

roží.

Moc mě to tu teď netěší a hodlám to řešit tím, že od-

sud vypadnu. Ale rád bych tě zase viděl. Bylo by mi

potěšením, a ne další povinností ukázat ti spoustu losů

a pomoci ti zesílit. Nefňukám u soudce ani nedělám

nějaký humbuk. Bude se po mně shánět, jen co vypije

lektvar času. Je to ten nejlepší lék, co znám.

Teď odpovědi na tvé otázky. Ano, Emily se mohla

otrávit vlnicí, jestli ji slepice jedí. Já jsem zatím viděl

otrávený touhle rostlinou jen dobytek a koně. Ne, škola

ještě není hotová. V Bear Creeku se vždycky moc mlu-

ví. Steva jsem neviděl. Pohybuje se někde v okolí, ale

lituji ho. Ano, byl jsem v Medicine Bow. Dostalo se mi

přivítání, jaké jsem chtěl. Pamatuješ se na toho muže,

se kterým jsem hrál poker a jemu se to moc nezamlou-
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valo? Pracuje nahoře na ranči blízko Ten Sleep. Ale nic

nedokáže, troufá si jen na slabochy. Strýček Hughey

má dvojčata. Kluci si ho kvůli nim trochu dobírali, ale

já myslím, že budou jeho. To je všechno, o čem teď

vím, a rád bych tě už viděl tady poco, jak se říká v Los

Cruces. Nemá smysl být dál nemocný.“

Zbytek dopisu se věnoval nejvhodnějšímu místu,

kde bychom se mohli setkat, pokud bych se rozhodl, že

se s ním vydám na lov.

Lov se konal a trval několik týdnů. Během nich jsem

se dozvěděl více o Virgiňanových potížích na ranči

Sunk Creek a důvodech, proč opustil tak skvělého za-

městnavatele, jakým byl soudce. Neřekl toho tolik, aby

bylo jasno. Virgiňan málokdy mluvil o svých potížích.

Ale zdálo se, že kvůli jakési žárlivosti ze strany předá-

ka nebo zástupce předáka Virgiňan zjistil, že neustále

dělá práci za někoho jiného, ale za okolností nachysta-

ných tak umně, že se mu za to nedostalo ani uznání, ani

peněz. Nesnížil by se k tomu, aby žaloval. Proto jeho

bystrá a předvídavá mysl přišla na jednoduchý prostře-

dek k nápravě – odejít úplně. Počítal s tím, že soudce

Henry časem zjistí, že je tu spojení mezi jeho odcho-

dem a poklesem kvality odvedené práce. Plánoval se

tedy po nějaké době znovu objevit v okolí Sunk Cree-

ku a podívat se na výsledek.

Co se týče Steva, neřekl nic víc než to, co předtím

napsal. Ale bylo jasné, že z nějakého důvodu jejich

přátelství skončilo.

Rázně odmítl peníze za svou pomoc během lovu. Jak

tvrdil, nepracoval dost na to, aby si je zasloužil. Naše

výprava skončila v nepříliš probádaném koutě Yellow-

stoneského parku, nedaleko kaňonu Pitchstone, kde on,

mladý Lin McLean a další byli svědky strašného dra-

matu, které je ale zaznamenáno jinde.

Jeho prorocká mysl správně předpověděla, jakým

směrem se budou události na Sunk Creeku ubírat. Jedi-
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ná věc, kterou nepředvídal, byl dojem, který jeho cho-

vání zanechá na soudci Henrym. Když se blížil konec

zimy, soudce a paní Henryová navštívili Východ. Díky

nim jsem se dozvěděl mnoho věcí. Virgiňan byl zpět na

Sunk Creeku.

„A,“ připomenula paní Henryová, „nikdy by tě ne-

opustil, kdyby bylo po mém, pane soudce!“

„Zajisté, paní soudcová,“ opáčil její manžel, „jsem si

toho vědom. Ty jsi ostatně vždy dokázala ocenit dobře

vypadající muže.“

„Ovšemže,“ přiznala lady vesele. „A to, jak mi vždy

přiváděl koně, s pečlivě učesanými kadeřemi černých

vlasů a s tím šátkem s modrými puntíky působivě uvá-

zaným kolem krku, to mi po celou dobu, co byl pryč,

opravdu chybělo.“

„Děkuji, má drahá, za toto upozornění. Plánuji, že

ho v budoucnu budu držet mimo takřka neustále.“

Pak již mluvili méně rozverně. „Vždycky jsem vědě-

la,“ pronesla lady, „že jsi v tom muži našel poklad.“

Soudce se zasmál. „Když mi došlo,“ řekl, „jak chyt-

ře mě přiměl poznat cenu svých služeb tím, že mě o ně

připravil, začal jsem pochybovat, zda je bezpečné vzít

jej zpět.“

„Bezpečné?“ vykřikla paní Henryová.

„Bezpečné, má drahá. Obávám se totiž, že je téměř

stejně mazaný jako já. A to je u podřízeného docela ne-

bezpečné.“ Znovu se zasmál. „Ale to, jak se zachoval

vůči muži, kterému říkají Steve, mě docela uklidnilo.“

A pak vyšlo najevo, že Virgiňan zřejmě zjistil, že

Steve nejspíš pozbyl tu slušnost a poctivost, kdy muž

respektuje, že dobytek má svého vlastníka. Nicméně se

to nevědělo jistě. V zemi dobytka začala mizet telata

a našly se zabité krávy. A telata s určitým cejchem se

ocitla pohromadě s krávami, které na sobě nesly znač-

ku jiného majitele. Tyhle způsoby počínaly v zemi do-

bytka zapouštět kořeny a někteří z těch, kteří je prakti-
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kovali, začínali vzbuzovat podezření. Steva zatím ne-

podezřívali úplně. Vědělo se však, že s ním Virgiňan

přerušil styky. Žádný z nich o tom ovšem nemluvil.

Další novinkou bylo, že škola v Bear Creeku koneč-

ně stála, měla podlahu, stěny i střechu, a že lady z Ben-

ningtonu ve Vermontu, přítelkyně paní Balaamové, se

náhle rozhodla, že zkusí vzdělávat novou generaci.

Soudce a paní Henryová se to dozvěděli od paní Ba-

laamové, která se s nimi podělila o své zklamání, že

v době, kdy její přítelkyně přijede, bude zrovna mimo

ranč Butte Creek a nebude ji tedy moci zabavit. Roz-

hodnutí oné přítelkyně přišlo vskutku náhle a musí být

obsahem další kapitoly.
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