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âÁST PRVNÍ

KAPITOLA 1

Po stopû masa

Zamrzlou fiíãku svíral po obou bfiezích zasmu‰il˘ smrkov˘ hvozd.

Vichfiice, která sotva ustala, servala ze stromÛ bíl˘ pfiíkrov jino-

vatky, v houstnoucím ‰eru se do sebe navzájem zaklesly sv˘m

vûtvovím, ãerné a svefiepé. Nad krajinu se sná‰elo nesmírné ticho.

Divoãina znehybnûla, zmrtvûla, z její siroby a mrazu ãi‰ela tesk-

nota, a je‰tû cosi navíc. Jako by sem doléhala ozvûna opovrÏlivé-

ho smíchu, posmûchu skliãujícího víc neÏ v‰echny Ïaly, odlesk

pfiezíravého úsmû‰ku sfingy, mrazivého jako led a krutû sebejis-

tého. Marnosti Ïivota se tu vysmívala sama divoãina, urputné

a nepfiístupné vûdomí vûãnosti, samo ledové srdce nehostinn˘ch

severních pustin.

A pfiece se sem Ïivot dral, neústupnû se jí protivil. Po za-

mrzlé hladinû bystfiiny se pachtilo spfieÏení taÏn˘ch psÛ, podob-

n˘ch spí‰e vlkÛm. ZjeÏenou srst mûli ojínûnou mrazem. Dech

jim mrzl ve vzduchu, sotva opustil tlamu, vyráÏel v oblacích páry

a usedal jim v snûÏn˘ch krystalcích na koÏichy. Na sobû mûli ko-

Ïené postroje a také do saní, které táhli za sebou, byli zapfiaÏeni

koÏen˘mi postraÀky. Sanû nemûly samostatné sanice. Byly zho-

toveny ze silné bfiezové kÛry a spoãívaly na snûhu celou svou

plochou. Pfiední hranu mûly zatoãenu vzhÛru, aby lépe najíÏdûly

na kyprou vlnu, kterou hrnuly pfied sebou. NaloÏena na nich byla

obvyklá v‰ehochuÈ – pokr˘vky, sekery, kotlík na kávu, pánev;

nejvíce v‰ak na nich upoutávalo pozornost nejrozmûrnûj‰í zava-

zadlo – úzká dlouhá truhlice.
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Pfied psy se plahoãil muÏ na ‰irok˘ch snûÏnicích. Za sanûmi

se tûÏce vlekl druh .̆ A v truhle na saních se vezl tfietí, pro kte-

rého uÏ v‰echny strasti skonãily. Divoãina ho zkru‰ila a udolala;

bylo po vzdorování, znehybnûl jako v‰echno kolem. Severská

pustina nemá rozruch v lásce. Îivot, to je pohyb, a právû ten ji

nejvíc popuzuje, fií‰e ledu usiluje zniãit v‰e, co se h˘be. Zmrazu-

je vodu, aby nemohla odtékat do mofie; zahání mízu ze stromÛ,

takÏe promrzají do samé dfienû; ze v‰eho nejvá‰nivûji a nejkru-

tûji pak muãí a drtí ãlovûka – nejnepokojnûj‰ího ze v‰ech Ïiv˘ch

tvorÛ, jenÏ se znovu a znovu vzpouzí proti té svévoli, podle níÏ

by mûlo v‰echno konání posléze ustat.

Pfied sanûmi i za sanûmi se dál prodírali oba nepoddajní

a nepokofiení muÏi. Stále je‰tû byli naÏivu, d˘chali. Byli za-

chumláni do koÏe‰in a do mûkce vydûlané kÛÏe. Oboãí, tváfie

i rty mûli tak ojínûné krystalky zmrzlého dechu, Ïe rysy jejich

obliãejÛ vÛbec nebylo moÏno rozeznat. Podobali se pfiízrakÛm,

postavám pohfiebního prÛvodu z podsvûtí. Ale pod maskami se

skr˘vali lidé, neohroÏenû si razící cestu tímto ztichl˘m svûtem

zhouby a zmaru, nicotní opováÏlivci, ktefií podstoupili obrovské

dobrodruÏství a postavili se silám svûta tak odlehlého, tak cizího

a bezkrevného jako sama propast vesmíru.

Putovali beze slova, ‰etfiili dechem. Ze v‰ech stran na nû

doléhalo tísnivé a témûfi hmatatelné ticho. TíÏilo jejich mysli,

tak jako tlak vody v hlubinách svírá tûlo potápûãe. Drtilo je tí-

hou nekoneãného prostoru a neodvratné sudby. Pronikalo i do

posledního koutku jejich vûdomí, vytlaãovalo z nûho v‰echno

lidské chvastounství a dom˘‰livost; vnímali, jak nepatrní a malí

jsou, nic neÏ pouhá smítka, bláhovû a po‰etile se zmítající ve slo-

Ïité hfie mocn˘ch a slep˘ch ÏivlÛ.

Uplynula hodina, minula druhá. Bledé svûtlo krátkého dne bez

slunce se zaãínalo vytrácet. Do ztichlého vzduchu se vzneslo vzdá-

lené zavytí. Pfiekotnû stoupalo aÏ k nejvy‰‰ímu tónu, zlomilo se na-

pûtím a poté zvolna zanikalo. Mohlo by to b˘t zalkání du‰e zatra-

cence, kdyby v nûm souãasnû neznûla urputná dravost a posedlost

hladu. MuÏ pfied sanûmi otoãil hlavu, aÏ se pohledem setkal se zra-

ky svého druha vzadu. Nad dlouhou truhlou na sebe k˘vli.

Ozvalo se druhé zakvílení, projelo vzduchem ostfie jako nÛÏ.

Oba lovci zapátrali, odkud pfiichází. Bylo to kdesi vzadu na snû-
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hové pláni, kterou právû pfiekroãili. Tfietí zavytí se ozvalo v od-

povûì rovnûÏ zezadu, ponûkud nalevo od pfiede‰lého.

„Jdou asi po nás, Bille,“ fiekl muÏ pfied sanûmi.

Mûl ochraptûl ,̆ nepfiirozen˘ hlas, promluvil zfiejmû jen s vel-

kou námahou.

„Není tu kouska masa,“ odpovûdûl jeho druh. „Kolik dní uÏ

jsem nevidûl ani králiãí stopu.“

Dál uÏ nehovofiili, jen napjatû sledovali vytí lovící smeãky,

jeÏ se vzadu za nimi nepfiestávalo oz˘vat.

Za soumraku zaboãili se psy do smrkového podrostu na bfiehu

bystfiiny a utábofiili se. Rakev se u táborového ohnû promûnila

v lavici i stÛl. Psi se na druhé stranû ohnû shlukli, vrãeli na sebe

sice a rvali se, nejevili v‰ak sebemen‰í chuÈ zatoulat se do tmy.

„Tak se mi zdá, Henry, Ïe se na‰i pejsánkové náramnû drÏí

tábora,“ poznamenal Bill.

Henry, kter˘ dfiepûl u ohnû, jen pfiik˘vl. Hodil právû do hrnku

kousek ledu, aby kypící káva rychleji sedla. Nepromluvil, dokud

se neusadil na rakvi a nedal se do jídla.

„Ti vûdí, kde mají kÛÏi v bezpeãí,“ fiekl. „Rad‰i se sami na-

Ïerou, neÏ by se nechali seÏrat. Ti jsou, paneãku, mazaní.“

Bill zavrtûl hlavou. „Nevím, nevím.“

Jeho druh na nûho zvûdavû pohlédl. „To je poprvé, co tû sly-

‰ím pomlouvat jejich inteligenci.“

„Henry,“ pokraãoval Bill a Ïv˘kal uváÏlivû fazole, „nev‰iml

sis náhodou, jak vyvádûli, kdyÏ jsem je krmil?“

„To ano, fiádili víc neÏ jindy,“ uznával Henry.

„A kolikpak máme vlastnû psÛ, Henry?“

„·est.“

„Tak poslouchej, Henry…,“ fiekl Bill a odmlãel se, aby dodal

sv˘m slovÛm náleÏité váhy. „Nûco ti povím. Máme ‰est psÛ, Ïe jo.

Vzal jsem z pytle ‰est ryb. KaÏdému jsem dal po jedné a jedna se

mi nakonec nedostala.“

„Tak jsi asi ‰patnû poãítal.“

„Do ‰esti poãítat umím. ·est psÛ máme,“ opakoval Bill znovu

bez jakéhokoli vzru‰ení. „Rozdal jsem ‰est ryb. A na Jednou‰áka

se nedostalo. Musel jsem znovu sáhnout do rance a vyndat pro

nûho je‰tû jednu navíc.“

„Ale my pfiece máme odjakÏiva jenom ‰est psÛ,“ fiekl Henry.
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„Nefiíkám, Ïe to v‰echno byli psi, Henry,“ pokraãoval Bill,

„jenÏe rybu jich dostalo sedm.“

Henry pfiestal jíst, pohlédl pfies oheÀ smûrem k psÛm a spo-

ãítal je.

„Teì jich je ale jen ‰est,“ zjistil.

„Já vidûl je‰tû jednoho, utekl pak do závûjí,“ prohlásil Bill

neochvûjnû. „Já jich vidûl celkem sedm.“

Henry na nûho soucitnû pohlédl a fiekl: „Ty ani neví‰, hochu,

jak já si oddechnu, aÏ budeme mít tuhle cestu za sebou.“

„Co tím chce‰ fiíct?“

„Myslím, Ïe uÏ ti ten ná‰ náklad jde na nervy, Ïe kolem sebe

zaãíná‰ vidût stra‰idla.“

„Taky mû to nejdfiív napadlo,“ odpovûdûl Bill zasmu‰ile.

„A jak jsem ho vidûl utíkat po snûhu, jdu, podívám se, a tam po

nûm zbyly stopy. Pfiepoãítám psy a je jich pofiád ‰est. Ale ty stopy

tam pofiád je‰tû jsou. Chce‰ se pfiesvûdãit? UkáÏu ti je.“

Henry neodpovûdûl, mlãky ukusoval, dokud nedojedl a ne-

zapil veãefii je‰tû posledním hrnkem kávy. Pak si hfibetem ruky

otfiel ústa a fiekl: „Tak ty si myslí‰, Ïe to byl… “

Pfieru‰ilo ho dlouhé, nafiíkavé zavytí odkudsi z temnot, v˘-

hruÏné a ponuré. Odmlãel se, zaposlouchal se, a pak mávl rukou

smûrem, odkud zvuk pfiicházel, a dokonãil vûtu: „…jeden z tam-

tûch?“

Bill pfiik˘vl. „Jo, pfiesnû tak. Sám sis pfiece taky v‰iml, jak se

psi rozdovádûli.“

Jedno zavytí odpovídalo druhému, ráz naráz, dosavadní ticho

se promûnilo v ìábelsk˘ ryk. Vlãí volání zaznívalo ze v‰ech stran

a psi se s netajen˘m strachem schoulili tak blízko k ohni‰ti, aÏ

jim Ïár oÏehával srst. Bill pfiihodil na oheÀ dfievo a zapálil si

d˘mku.

„Tak se mi zdá, Ïe tû nûco Ïere,“ fiekl mu Henry.

„Posly‰, Henry…,“ Bill chvíli zamy‰lenû bafal a pak pokra-

ãoval: „Tak ti mû napadlo, Ïe tomuhle je zatracenû líp, neÏ kdy

bude nám.“

Ukázal palcem na rakev, na níÏ sedûli, aby dal najevo, koho

tím myslí.

„AÏ jednou umfieme my, Henry, budeme mít ‰tûstí, kdyÏ na

nás nasypou dost kamení, aby se na nás nedostali psi.“
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„V‰ak my taky nemáme takové pfiíbuzenstvo a peníze a v‰ech-

no ostatní, jako má on,“ odsekl Henry. „Pohfieb s takov˘mhle pfie-

vozem na dálku, to si my sotva budeme moct dovolit.“

„Stejnû mi nejde na rozum, Henry, proã se zrovna takov˘hle

chlap, kter˘ je doma ve vlasti lordem nebo ãím vlastnû a nemusí

se starat, ãím se nacpe a ãím pfiikreje, zatoulal aÏ na tenhle mi-

zern˘ konec svûta. Fakt to nedokáÏu pochopit.“

„Mohl se doÏít krásného vûku, kdyby byl zÛstal sedût na

zadku doma,“ souhlasil Henry.

Bill uÏ otvíral ústa, ale zarazil se. Ukázal namísto toho do

tmy, která je ze v‰ech stran obklopovala jako stûna. V naprosté

ãernotû nebyl sice patrn˘ ani náznak tvaru, bylo tam v‰ak vidût

dvojici oãí, Ïhnoucích jako fiefiavé uhlíky. Henry jen ukázal hla-

vou na druh˘ pár a na tfietí. Kruh planoucích oãí se stahoval oko-

lo jejich tábora. Tu a tam se nûkteré pohnuly nebo zmizely, ale

za okamÏik byly opût na místû.

Psi byli stále neklidnûj‰í; v náhlém návalu strachu se spla‰enû

vrhli na tu stranu ohni‰tû, kde sedûli oba lovci, a pfiikrãeni se jim

plazili u sam˘ch nohou. Ve strkanici se jeden ze psÛ pfievalil aÏ na

okraj ohnû, zakÀuãel bolestí a strachy, zaãpûlo to pfiipálenou srstí.

Za nastalého zmatku se rozkolísal i kruh svûtélkujících zrakÛ a na

okamÏik maliãko ustoupil, ale ustálil se opût, jakmile se psi uti‰ili.

„Zatracená smÛla, Henry, Ïe nám do‰lo stfielivo, co?“

Bill dokoufiil a pomáhal kamarádovi ustlat lÛÏko z koÏe‰in

a pokr˘vek na smrkov˘ch vûtvích, které na sníh rozloÏil uÏ pfied

veãefií. Henry nevrle zabruãel a rozvazoval si mokasíny.

„Kolik jsi fiíkal, Ïe máme je‰tû nábojÛ?“ zeptal se.

„Tfii,“ odpovûdûl Bill. „KéÏ bych jich tak mûl tfii stovky! To

bych jim nûco ukázal, hrom aby do nich!“

Zlostnû zahrozil Ïhoucím oãím pûstí a opatrnû si postavil

mokasíny k ohni.

„A kéÏ by uÏ aspoÀ trochu povolily ty mrazy!“ lamentoval

dál. „Cel˘ch ãtrnáct dní se uÏ teplomûr ani nehnul. KéÏ bych se

b˘val na tuhle cestu vÛbec nevydával, Henry! Nûjak se mi to

nezdá, vÛbec se mi to nelíbí! Nejsem nûjak ve své kÛÏi. Kdyby

tak… kdybych já… kdyby uÏ tak celá tahle cesta chtûla b˘t za

námi! Sedût takhle spolu u krbu ve Fort McGurry a rozdat si par-

tiãku karet, to by bylo!“
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Henry jen zamruãel a zavrtal se do pfiikr˘vek. UÏ skoro usí-

nal, kdyÏ ho znovu vyru‰il kamarádÛv hlas.

„Posly‰, Henry, kdyÏ si tamten sedm˘ pfii‰el pro rybu – jak

to, Ïe se do nûho na‰i psi nepustili? To mi nejde na rozum.“

„Tobû vÛbec pofiád nejde nûco na rozum, Bille,“ odpovûdûl

Henry rozespale. „Dfiív jsi takov˘ neb˘val. Mlã uÏ a koukej rad‰i

usnout. Uvidí‰, Ïe ráno bude‰ zase pûknû v kupû. Má‰ to nejspí‰

od Ïaludku, to je cel˘ ten tvÛj problém.“

Lovci spali a bok po boku zhluboka oddychovali pod spoleã-

n˘m pfiikrytím. OheÀ dohasínal a Ïhoucí oãi svíraly stále tûsnûji

kruh, kter˘m obklíãily tábor. Psi se strachy schoulili do klubka,

jen tu a tam v˘hruÏnû zavrãeli, kdyÏ se nûkterá dvojice zrakÛ aÏ

pfiíli‰ pfiiblíÏila k ohni. Jednu chvíli dosáhla vfiava takové síly, Ïe

probudila Billa. Opatrnû, aby nevzbudil Henryho, vstal a pfiiho-

dil na ohni‰tû víc dfieva. OheÀ vzplál a kruh oãí se opût roztáhl.

Bill letmo pohlédl na schoulené psy. Promnul si oãi a prohlíÏel si

je pozornûji. Potom zalezl zpátky pod pokr˘vky.

„Henry!“ fiekl. „Sly‰í‰, Henry?“

Henry si hlasitû povzdychl, kdyÏ se probral, a mrzutû se

zeptal: „Copak zase má‰?“

„Nic, jen to, Ïe uÏ jich je zase sedm. Zrovna jsem je poãítal.“

Henry zprávu pfiijal s brouknutím, které vzápûtí pfie‰lo v chrá-

pání, jak znovu usínal.

Ráno se Henry probudil první a zburcoval svého spoleãníka

ze spánku. Do rozbfiesku mûli je‰tû tfii hodiny, tfiebaÏe uÏ bylo

‰est; Henry se dal ve tmû do vafiení snídanû, zatímco Bill balil

pfiikr˘vky a chystal se utáhnout náklad fiemeny.

„Posly‰, Henry,“ zeptal se najednou, „kolik Ïe máme tûch

psÛ?“

„·est.“

„Chyba,“ hlásil vítûzoslavnû Bill.

„Zase uÏ sedm?“ zapochyboval Henry.

„Ne, pût; jeden zmizel.“

„Ksakru!“ zaklel Henry vztekle, nechal vafiení a ‰el psy pfie-

poãítat.

„Má‰ pravdu, Bille,“ potvrdil pak. „·pekoun je pryã.“

„A byl to dobr˘ tahoun, bûhával jak namydlen˘ blesk, kdyÏ

se dostal do tempa. Jen se za ním prá‰ilo.“
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„Marná sláva,“ uzavfiel Henry. „Toho schramstli je‰tû zaÏiva.

Vsaì se, Ïe jim ‰tûkal je‰tû v Ïaludku, hrom do nich.“

„B˘val to vÏdycky dost hloup˘ pes,“ konstatoval Bill.

„JenomÏe ani hloup˘ pes nemá b˘t natolik hloup ,̆ aby se

dobrovolnû rozbûhl spáchat sebevraÏdu.“ Henry si prohlíÏel zby-

tek spfieÏení a zku‰en˘ma oãima zvaÏoval pfiednosti kaÏdého

jednotlivého zvífiete. „Vsaì se, Ïe z tûchhle ostatních by takovou

pitomost Ïádn˘ neudûlal.“

„Ty bys neodehnal od ohnû ani klackem,“ pfiisvûdãil Bill.

„OdjakÏiva jsem byl pfiesvûdãen ,̆ Ïe to ·pekoun nemá v hlavû

docela v pofiádku.“

A to byl cel˘ pohfiební proslov nad mrtv˘m psem na oné se-

verní stezce – ménû skoup˘ neÏ fieã nad mnoh˘m jin˘m psem,

ba i neÏ smuteãní projev nad leckter˘m ãlovûkem.

KAPITOLA 2

Vlãice

Nasnídaní, se skrovnou táborovou v˘bavou pfiipoutanou fiemeny

na sanû, se obrátili zády k pfiívûtivému ohni a vydali se do tmy.

Rázem se kolem nich rozlehlo vytí, dravé a pochmurné volání,

jak se vlci navzájem dorozumívali mrazivou tmou. Nebylo jim do

fieãi. V devût hodin se zaãalo rozednívat. V poledne se obloha na

jihu rozehfiála dorÛÏova a naznaãila, kde zastiÀuje oblina Zemû

polední slunce pfied svûtem severu. RÛÏová záfie v‰ak rychle

bledla. ·edavé denní svûtlo vydrÏelo je‰tû do tfií hodin, potom se

i ono vytratilo a na tesklivou a ztichlou zemi se snesl pfiíkrov

arktické noci.

Jak tma houstla, pfiibliÏoval se jekot lovící smeãky zprava,

zleva, zezadu – oz˘val se teì tak blízko, Ïe nejednou dolehl na

pachtící se psy strach a ve zmatku se shlukovali do klubka.

Po jednom takovém zastavení fiekl Bill, kdyÏ se mu koneãnû

spolu s Henrym podafiilo srovnat psy v postraÀcích: „Kdyby uÏ

tak koneãnû nûkde narazili na zvûfi a nás nechali na pokoji!“
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„Jdou mi uÏ opravdu hodnû na nervy,“ pfiipustil Henry.

Pak uÏ nepromluvili, dokud se neutábofiili.

Henry se právû naklánûl nad bublajícím kotlíkem s fazolemi

a pfiidával do nich led, kdyÏ ho vylekal náhl˘ zvuk úderu, BillÛv

v˘kfiik a bolestivé zakÀuãení z klubka psÛ. Vztyãil se a staãil

je‰tû zahlédnout, jak do skrytu tmy mizí po snûhu nezfieteln˘

stín. AÏ pak si uvûdomil, Ïe mezi psy stojí napÛl vítûznû, napÛl

schlíple Bill, v jedné ruce drÏí klacek, v druhé za ocas pÛlku su-

‰eného lososa.

„PÛlku seÏral,“ hlásil, „ale jednu ode mne pfiece jen slíznul.

Sly‰el jsi ho, jak zavfie‰tûl?“

„Jak vypadal?“ zeptal se Henry.

„Nebylo ho dobfie vidût. Ale mûl ãtyfii nohy a tlamu a chlupy

jako kaÏd˘ pes.“

„Nejspí‰ nûjak˘ krotk˘ vlk.“

„Zatracenû krotk ,̆ aÈ je to co chce, takhle si pfiijít ke krmení

a schramstnout porci ryby!“

KdyÏ se toho veãera najedli a usazeni na truhle bafali z d˘-

mek, zaãal se kruh Ïhnoucích oãí svírat je‰tû tûsnûji neÏ den

pfiedtím.

„Kdyby uÏ tak narazili tfieba na stádo losÛ a odtáhli a nám uÏ

dali svat˘ pokoj,“ fiekl Bill.

Henry nûco mrzutû zabruãel a dal‰í ãtvrt hodiny sedûli mlãky.

Henry hledûl upfienû do plamenÛ, Bill na kruh oãí svítících ve

tmû na samé hranici svûtla ohnû.

„A kdybychom uÏ tak dojíÏdûli do Fort McGurry!“ zaãal znovu.

„Nech uÏ koneãnû toho skuhrání a toho vûãného honûní

bycha,“ vybuchl zlostnû Henry. „Asi tû pálí Ïáha, to bude to hlav-

ní, co tû trápí. Spolkne‰ lÏiãku sody, notnû se ti uleví a hned

z tebe bude snesitelnûj‰í spoleãník.“

Ráno Henryho probudil proud zufiiv˘ch kleteb, fiinoucí se

z Billov˘ch úst. Henry se zdvihl na lokti a uvidûl svého druha, jak

stojí mezi psy u novû rozdm˘chaného ohnû a s tváfií zkfiivenou

vztekem prudce ‰ermuje rukama.

„No tak,“ chlácholil ho Henry. „Co je zas?“

„Îabák je pryã.“

„Nepovídej!“

„¤íkám ti – je pryã.“
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Henry vyskoãil z pokr˘vek a letûl ke psÛm. Spoãítal je peã-

livû a potom svornû s kamarádem proklínal divoãinu, která je

právû oloupila o dal‰ího pomocníka.

„Îabák byl z nich ze v‰ech nejsilnûj‰í,“ uzavfiel Bill.

„A Ïádn˘ hlupák to vûru nebyl.“

To byla celá pohfiební fieã, druhá ve dvou dnech.

Po neveselé snídani zapfiáhli zbylé ãtyfii psy do saní. Byl to

den navlas stejn˘ jako v‰echny pfiede‰lé. Oba muÏi se beze slo-

va plahoãili plánûmi ledového svûta. Ticho ru‰ilo jen vytí jejich

pronásledovatelÛ, ktefií se jim – sami nevidûni – povûsili na paty.

Za odpoledního soumraku znûly tyto signály stále blíÏ, jak se vlci

podle svého zvyku stahovali do jejich blízkosti. Psi byli podráÏ-

dûní a vylekaní a ze strachu zamotávali postraÀky, coÏ oba muÏe

suÏovalo stále víc.

„V‰ak já vám ty va‰e v˘lety zatrhnu, bando pitomá,“ fiekl spo-

kojenû Bill, kdyÏ se naveãer zvedl od dokonãené práce.

Henry nechal vafiení a ‰el se podívat. Jeho kamarád psy ne-

jen pfiivázal, ale upoutal je po indiánském zpÛsobu tyãkami.

KaÏd˘ pes dostal na krk obojek. K obojku pfiivázal Bill silnou hÛl,

pfies metr dlouhou, a pfiitáhl ji psovi tak tûsnû pod bradu, Ïe se ne-

mohl dostat zuby k poutajícímu fiemeni. Druh˘ konec tyãe uvá-

zal ke kÛlu zaraÏenému do zemû. Pes nemohl pfiehryzat fiemen

na svém konci hole, a tyã ho zase nepustila k fiemenu na druhém

konci. Henry pochvalnû pfiikyvoval.

„To je jediná vûc, která platí i na Jednou‰áka a která ho tu

udrÏí,“ fiekl. „Jinak ti pfiekou‰e fiemen tak ãistû a skoro tak rych-

le, jako bys ho pfiefiízl noÏem. Ráno je tu budeme mít v‰echny

pûknû pohromadû jedna radost.“

„To si pi‰, Ïe jo,“ uji‰Èoval ho Bill. „Sázím se o ranní kafe, Ïe

nebude chybût ani jeden.“

„Jako by vûdûli, Ïe do nich nemáme ãím bouchnout,“ po-

steskl si Henry, kdyÏ ‰li spát, a ukázal na planoucí kruh oãí, kter˘

je svíral.

„Párkrát je takhle postra‰it, to bys koukal, jak by hned byli

uctivûj‰í. Noc co noc lezou blíÏ. ZastiÀ si oãi pfied ohnûm a dob-

fie se dívej – tamhle! Vidûls?“

Chvíli se oba vûnovali podívané na neurãité stíny, pohybující

se z dosahu svûtla táborového ohnû. Pfii del‰ím bedlivém pohledu
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na místo, které prozrazovala dvojice planoucích oãí, nab˘val

kaÏd˘ stín pozvolna tvaru ‰elmy. Bylo dokonce vidût, jak se ‰eré

obrysy pohybují. Pak upoutaly pozornost muÏÛ nûjaké zvuky

z místa, kde byli uvázáni psi. Jednou‰ák vyráÏel krátká dychtivá

zakÀuãení, natahoval se na konci své tyãe do tmy a chvílemi ve

své snaze ustával jen proto, aby na tyã divoce zaútoãil zuby.

„Jen se na to koukni, Bille,“ ‰eptl Henry.

Do plného svûtla plamenÛ vklouzlo kradmo zvífie ne nepo-

dobné psu. Pohybovalo se ostraÏitû i drze zároveÀ, opatrnû sledo-

valo zrakem oba muÏe, ale pozornost pfiitom upíralo pfiedev‰ím na

psy. Jednou‰ák se natáhl na celou délku tyãe k vetfielci a dychti-

vû zakÀuãel.

„Ten pitom˘ Jednou‰ák nevypadá zrovna ustra‰enû,“ fiekl

Bill polohlasem.

„Je to vlãice,“ odpovûdûl ‰eptem Henry, „tak to tedy bylo se

·pekounem a se Îabákem. Dûlá smeãce vnadidlo: psa nejdfiív

odláká, pak se na nûj ostatní vrhnou a seÏerou ho.“

V ohni‰ti zapraskalo. Ohofielé poleno se skácelo a zasr‰elo.

Záhadn˘ tvor pfii tom zvuku uskoãil zpátky do tmy.

„Nûco mi dochází, Henry,“ oznamoval Bill.

„A co?“

„Îe je to ta, kterou jsem pfietáhl klackem.“

„O tom vÛbec nepochybuj,“ odpovûdûl Henry.

„A navíc,“ pokraãoval Bill, „to, jak se vyzná u ohnû, to je aÏ

podezfielá mazanost.“

„Ví toho o nás urãitû víc, neÏ by se na slu‰nou vlãici patfiilo,“

souhlasil Henry. „Vlãice, která ví, kdy má pfiijít ke krmení se psy,

ta uÏ má nûco za sebou.“

„Star˘ Villan míval psa, kter˘ mu utekl s vlky,“ pfiem˘‰lel Bill

nahlas. „Já to zaÏil. Stfielil jsem toho psa ve vlãí smeãce na losím

pastvi‰ti nahofie na Pasekovém potoce. A star˘ Villan pak plakal

jako malé dûcko. Tfii roky ho nevidûl, povídal. Celou tu dobu Ïil

pes s vlky.“

„Myslím, Ïe jsi uhodil hfiebík na hlaviãku, Bille. Ten vlk je

vlastnû pes a mockrát Ïrával ryby z lidsk˘ch rukou.“

„A jestli mi vleze do rány,“ prohlásil Bill, „tak se z toho vlka,

co je vlastnû pes, stane docela obyãejná chcíplotina. Dal‰í psy uÏ

si nemÛÏeme dovolit ztrácet.“
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„Má‰ uÏ ale jen tfii náboje,“ varoval ho Henry.

„Poãkám si, aÏ bude docela blízko,“ ubezpeãil ho Bill.

Ráno Henry pfiiloÏil na oheÀ a uvafiil snídani za doprovodu

chrápání spícího kamaráda.

„Ty jsi spal tak sladce,“ prohlásil, kdyÏ budil Billa k snídani,

„Ïe jsem nemûl srdce tû burcovat.“

Bill se dal ospale do jídla. Zjistil, Ïe hrnek na kávu má prázd-

n ,̆ a hmátl po kotlíku. Nedosáhl v‰ak na nûj, Henry si ho postavil

aÏ k sobû.

„Poslouchej, Henry,“ zabruãel Bill, „nezapomnûls na nûco?“

Henry se náramnû pozornû rozhlédl kolem sebe a pak za-

vrtûl hlavou. Bill pozvedl prázdn˘ ‰álek.

„Aha, káva. Ale tu nedostane‰.“

„Copak, do‰la?“ zeptal se Bill mrzutû.

„Ne.“

„Nebo si snad myslí‰, Ïe by taky mohla u‰kodit mému trá-

vení?“

„Ne-e.“

Billovi se hnûvem nahrnula krev do tváfií.

„Tak to jsem opravdu cel˘ Ïhav˘ na to, jak mi to vysvûtlí‰,“

fiekl.

„Fe‰ák je pryã,“ odpovûdûl Henry.

Beze spûchu, s unaven˘m pohledem ãlovûka, jenÏ kapitulu-

je pfied nepfiízní osudu, Bill pootoãil hlavu a z místa, kde sedûl,

zvolna poãítal psy.

„Jak se to stalo?“ zeptal se otupûle.

Henry pokrãil rameny. „Nevím. Jestli mu snad ten fiemen

nepfiekousal Jednou‰ák. Sám to Fe‰ák udûlat nemohl, to je jistá

vûc.“

„Ten nefiád zatracená!“ Bill se vyjadfioval nevzru‰enû a po-

malu, nechtûl dát najevo hnûv, kter˘ ho sÏíral. „KdyÏ si nedoká-

zal pfiehryzat svÛj vlastní fiemen, tak to udûlal aspoÀ Fe‰ákovi.“

„No, poãítám, Ïe ten uÏ má touhle dobou po starostech, Ïe

uÏ se prohání po okolí v bfii‰e alespoÀ dvaceti vlkÛ.“ To byla ce-

lá Henryho pohfiební fieã nad dal‰ím ztracen˘m psem. „Nalej si

kávu, Bille.“

Ale Bill zavrtûl hlavou.

„No tak!“ pobízel Henry a pfiistrkoval mu kotlík.
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Bill odstrãil i svÛj hrnek. „Hrom by do mû musel uhodit,

kdybych si vzal. ¤ekl jsem, Ïe nechci kafe, jestli jedin˘ pes zmizí.

Tak ho taky nechci!“

„Moc dobrá káva,“ lákal ho Henry.

Ale Bill se zatvrdil a nenapil se; spláchl suchou snídani jen

nadávkami na Jednou‰áka za kousek, kter˘ jim provedl.

„Dnes je pfiiváÏu tak, Ïe jeden na druhého nedosáhne,“ pro-

hlásil Bill, neÏ se vydali na cestu. U‰li sotva sto metrÛ, kdyÏ se

Henry, kter˘ ‰el pfied sanûmi, sh˘bl a zvedl cosi, na co ‰lápl snûÏ-

nicí. Bylo je‰tû tma a nebylo vidût, ale poznal tu vûc po hmatu.

Hodil ji za sebe, takÏe dopadla na sanû a skutálela se aÏ k Billo-

v˘m nohám.

„MoÏná Ïe to bude‰ na uvazování je‰tû potfiebovat,“ kfiikl

Henry.

Billovi uklouzl v˘kfiik. Tohle bylo tedy v‰echno, co po Fe‰á-

kovi zbylo – tyãka, ke které byl pfiivázán.

„Zhltli ho i s chlupy,“ hlásil Bill. „I ta tyãka je doãista obraná,

jako olízaná. SeÏrali fiemínky na obou koncích. Ti jsou zatracenû

vyhládlí, Henry, a je‰tû z nich budeme mít cestou dost tûÏkou

hlavu.“

Henry se vzdorovitû zasmál. „Vlci mû sice je‰tû takhle nepro-

následovali, ale proÏil jsem uÏ ledacos hor‰ího, a vÏdycky jsem

vyvázl se zdravou kÛÏí. To by si ty potvory musely je‰tû nûkoho

pfiizvat, aby staãily na Billova kamaráda.“

„No, nevím, nevím,“ fiekl Bill pochybovaãnû.

„Dozví‰ se to, jen co dojedeme do Fort McGurry.“

„Není mi moc do smíchu,“ stál si na svém Bill.

„Jsi cel˘ zelen ,̆“ konstatoval Henry. „Potfiebuje‰ chinin. Jak

dorazíme do Fort McGurry, nacpu ho do tebe pofiádnou dávku.“

Bill nad tou diagnózou nesouhlasnû zabruãel a zmlkl. V devût

se rozednilo. Ve dvanáct trochu zahfiálo jiÏní obzor neviditelné

slunce, a pak uÏ se sná‰ela studená ‰eì, která po tfiech hodinách

pfie‰la v tmu. Chvíli potom, co se sluníãko marnû pokusilo vy-

stoupit nad obzor, vklouzl Bill rukou pod plachtu na saních, kde

mûl pu‰ku, a fiekl: „Jeì zatím dál, Henry, já se trochu porozhlíd-

nu kolem.“

„Kdyby ses radûji drÏel saní!“ hartusil jeho kamarád. „Má‰

jen tfii náboje a kdovíco se mÛÏe stát.“
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„No vida, kdo tu s˘ãkuje!“ vyjel vítûzoslavnû Bill.

Henry neodpovûdûl a lopotil se dál se sanûmi sám, obãas se

v‰ak stísnûnû ohlédl do ‰edavé pustiny, v níÏ jeho druh zmizel.

Spatfiil ho opût aÏ za hodinu, Bill si mezitím nadbûhl pfies vr‰ky,

které musely sanû objíÏdût.

„Rozpt˘lili se a slídí kolem,“ fiekl Henrymu. „DrÏí se nás

a zároveÀ hledají nûjakou zvûfi. Vûdí, Ïe nás stejnû dostanou a Ïe

prostû staãí vyãkávat. Zatím hodlají seÏrat to, co kde najdou

k snûdku.“

„Chtûl jsi snad fiíct, Ïe si myslí, Ïe nás dostanou,“ odráÏel ho

Henry.

Ale Bill se nedal. „Já je vidûl, ãlovûãe. Jsou stra‰livû vyhub-

lí. NeÏrali uÏ urãitû celé dlouhé t˘dny, snad aÏ na ·pekouna,

Îabáka a Fe‰áka – a je jich tolik, Ïe se na v‰echny snad ani ne-

dostalo. Îebra mají jako valchy, mohl bys jim je spoãítat. Poví-

dám ti, Ïe hlady úplnû ‰ílí. Je‰tû se z toho vzteknou, a pak nûco

uvidí‰.“

Po nûkolika minutách Henry, kter˘ teì ‰el za sanûmi, varov-

nû hvízdl. Bill se ohlédl, a pak potichu zastavil psy. Z nejbliÏ‰ího

zákrutu cesty za nimi, pfiímo v jejich stopû, vybûhl jasnû viditel-

n˘ huÀat˘ stín. âenich mûl aÏ u snûhu a klusal podivuhodnû

plavn˘m a lehk˘m krokem. KdyÏ stanuli, zastavil se také, zvedl

hlavu a pozoroval sanû. Roz‰ífiené, chvûjící se nozdry lapaly a zkou-

maly jejich pach.

„Je to ta vlãice,“ ‰eptl Bill.

Psi ulehli do snûhu a Bill pro‰el kolem nich ke svému druho-

vi u saní. Pozorovali spolu podivné zvífie, které je pronásledovalo

uÏ nûkolik dní a pfiivedlo do záhuby polovinu jejich spfieÏení.

Tvor zavûtfiil a pak popobûhl o nûkolik krokÛ. Nûkolikrát se

to opakovalo, aÏ se k nim pfiiblíÏil na necel˘ch sto metrÛ. Pak se

zastavil a posadil se vzpfiímenû u jehliãnatého podrostu; zrakem

i ãichem zkoumal sanû a ãíhající muÏe. Hledûl na nû s podobnou

dychtivostí, jako to dûlají psi. JenomÏe v jeho napjaté pozornos-

ti nebyla ani ‰petka psí pfiíchylnosti. Bylo to dychtûní zplozené

hladem, kruté jako tesáky té ‰elmy a nemilosrdné jako sám

mráz.

Na vlka bylo zvífie znaãnû veliké, i vyzáblá kostra prozrazo-

vala tvora, kter˘ patfiil k nejvût‰ím svého rodu.
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„V kohoutku jí nechybí moc do metru v˘‰ky,“ hlesl Henry.

„A vsadím se, Ïe na délku jí do metru a tfii ãtvrtû taky mnoho ne-

schází.“

„Na vlka má trochu divnou barvu,“ podivil se Bill. „JaktûÏiv

jsem je‰tû nevidûl rezavého vlka. Mnû ta barva pfiipadá skoro jako

skofiicová.“

Zvífie ov‰em nemûlo barvu skofiice. KoÏich byl prav˘ vlãí.

Pfievládající odstín srsti byl ‰ed ,̆ ale k tomu pfiistupoval lehoun-

k˘ rezav˘ nádech – klamav˘ tón, kter˘ se objevoval a opût mizel,

spí‰e pouhé zdání neÏ v˘razné zabarvení; hned popelav ,̆ hned

záfiivû ‰ediv ,̆ hned se leskl narudlou barvou, kterou bylo tûÏké

bûÏn˘mi v˘razy postihnout.

„Nejspí‰ ze v‰eho vypadá na velkého eskymáckého psa,“ fiekl

Bill. „Moc by mû nepfiekvapilo, kdyby zaãal vrtût ocasem.“

„Pojì sem, ty malamute,“ zavolal, „no pojì, jakpak ti fiíkali?“

„Ani trochu se tû nebojí,“ smál se Henry.

Bill zahrozil rukou a kfiikl; zvífie v‰ak nejevilo strach. Spatfiili

u nûho jedinou promûnu v chování: zbystfienou pozornost. Jinak

na nû dál hledûlo s nelítostnou Ïádostivostí nenasyceného tvora.

Mûlo hlad, a oni pro nû pfiedstavovali maso; chybûla mu jen od-

vaha k tomu, aby se na nû vrhlo a zadávilo je.

„Podívej, Henry,“ fiekl Bill a nevûdomky ztlumil hlas aÏ do

‰epotu. „Máme sice uÏ jen tfii náboje, ale tohle je jistá rána. Ne-

mÛÏu netrefit. Pfiipravila nás o tfii psy, musíme s tím uÏ jednou

skoncovat. Co fiíká‰?“

Henry k˘vl na souhlas. Bill opatrnû sáhl pod plachtu na sa-

ních a vytáhl pu‰ku. UÏ ji zvedal k líci, ale zamífiit nestaãil.

Vlãice vmÏiku odskoãila stranou do podrostu.

Podívali se na sebe. Henry dlouze a v˘znamnû hvízdl.

„To jsem si mohl myslet,“ bruãel Bill, kdyÏ pu‰ku opût uklí-

zel. „Vlk, kter˘ ví, kdy má pfiijít se psy ke krmení, ví samozfiejmû

taky nûco o bouchaãkách. Nûco ti fieknu, Henry, ta potvora je

pfiíãinou v‰ech na‰ich potíÏí. Neb˘t jí, mûli bychom teì ‰est psÛ

místo tfií. A je‰tû nûco ti povím – já ji dostanu! Je moc chytrá na

to, aby se dala zastfielit na pláni. Ale já si na ni poãíhám. A slo-

Ïím ji ze zálohy, jako Ïe se Bill jmenuju.“

„Nemûl bys chodit daleko,“ varoval ho kamarád. „Jak se na

tebe vrhne celá ta smeãka najednou, tak ti budou ty tvoje tfii ná-
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boje houby platné. Jsou stra‰nû vyhladovûlí, a kdyÏ se do tebe

dají, Bille, urãitû tû dostanou.“

Utábofiili se velice brzy. Tfii psi nedokázali táhnout sanû ani

tak rychle, ani tak dlouho jako ‰est psÛ. Bylo patrné, Ïe jim do-

cházejí síly. I muÏi ‰li brzy spát, ale pfiedtím se Bill postaral, aby

na sebe psi nedosáhli a nemohli si pfiekousat fiemeny navzájem.

Vlci byli stále drzej‰í a nûkolikrát vyburcovali muÏe ze spán-

ku. Pfiikrádali se do takové blízkosti, Ïe psi ‰íleli strachem, a ãas

od ãasu bylo tfieba pfiikládat na oheÀ, aby udrÏeli opováÏlivé lupi-

ãe v bezpeãné vzdálenosti.

„Sly‰el jsem námofiníky vyprávût o Ïralocích, jak táhnou za

lodí,“ povzdechl si Bill, kdyÏ pfiiloÏil a zalézal zpátky pod po-

kr˘vky. „Tihle vlci, to jsou takoví suchozem‰tí Ïraloci. Vyznají se

v tom líp neÏ my a nedrÏí se na‰í stopy jen tak pro zábavu. A do-

stanou nás, Henry. Nakonec nás urãitû dostanou.“

„S tûmi tv˘mi fieãiãkami tû uÏ napÛl dostali,“ odsekl Henry.

„KdyÏ si ãlovûk pofiád st˘ská, Ïe je bit, má napÛl prohráno, Bille.

A tebe uÏ z poloviny seÏrali, podle toho, jak o tom pofiád mluví‰.“

„Spofiádali uÏ jin‰í chlapy, neÏ jsme ty a já,“ odpovûdûl Bill

zasmu‰ile.

„Heleì, nech uÏ toho skuhrání a neotravuj, jsi jak zimnice.“

Henry se hnûvivû obrátil na druh˘ bok, ale Bill k jeho pfiekva-

pení nedal najevo ani ‰petku zlosti. Bylo to divné, protoÏe jinak

Billa snadno podráÏdilo kaÏdé ostfiej‰í slovo. Henry o tom dlouho

pfiemítal, neÏ usnul, a kdyÏ uÏ se mu víãka klíÏila, fiíkal si je‰tû

v duchu: „Je to tak, Bill je z toho doãista vedle. Musím ho zítra

trochu povyrazit.“

KAPITOLA 3

Náfiek hladu

Den zaãal slibnû. Ani jeden pes se v noci nezabûhl, a tak vyjíÏdû-

li na cestu, do ticha, do tmy a do zimy s docela dobrou náladou.

Billa, jak se zdálo, opustily ãerné my‰lenky z pfiede‰lého veãera,
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a za poledne se dokonce rozehfiál natolik, Ïe dovádûl se psy, kdyÏ

na ‰patné cestû zvrhli sanû.

Byla to hrozná motanice. Sanû se pfievrátily a zaklínily mezi

pafiez a velk˘ balvan, a tak museli v‰echny tfii psy vypfiáhnout, aby

vÛbec dokázali postraÀky rozmotat. Sh˘bli se právû oba k saním,

aby je narovnali, kdyÏ Henry postfiehl, Ïe se Jednou‰ák plíÏí kam-

si pryã.

„Jde‰ sem, Jednou‰áku!“ kfiikl, narovnal se a otoãil se za psem.

Ale Jednou‰ák uÏ se rozbûhl po snûhu, jen za ním odvázané

postraÀky poletovaly.

Vzadu, v jejich vlastní stopû, na nûho ãekala vlãice.

Jak se k ní blíÏil, cel˘ najednou zpozornûl. Zvolnil bûh aÏ do

opatrného drobného klusu, a poté se zastavil. Pozoroval ji zkou-

mavû a nedÛvûfiivû, ale pfiece jen s touhou. Vypadala, jako kdyÏ

se na nûho usmívá. Cenila zuby, ale spí‰ la‰kovnû neÏ v˘hruÏnû.

Popobûhla mu nûkolika krÛãky vstfiíc, jako by si chtûla hrát, a pak

stanula. Jednou‰ák se k ní pfiiblíÏil, stále je‰tû bdûl˘ a ostraÏit ,̆

u‰i i ocas vztyãeny, hlavu vysoko zdviÏenou.

Pokusil se ji oãichat, ale vlãice hravû a pla‰e odskoãila. Na kaÏ-

d˘ jeho krok odpovídala krÛãkem zpût. A krok za krokem ho tak

odlákávala z bezpeãné blízkosti jeho lidsk˘ch pfiátel. Jednou, jak

mu myslí prokmitlo jakési neurãité varování, se ohlédl na pfievr-

Ïené sanû, na zbylé dva druhy ze spfieÏení a na oba muÏe, ktefií na

nûho volali.

Ale aÈ uÏ se v jeho hlavû rodila jakákoli my‰lenka, zapla‰ila

ji vlãice, která se k nûmu pfiiblíÏila, letmo ho oãichala a pak se za-

se dala na váhav ,̆ ost˘chav˘ ústup pfied jeho nov˘mi pokusy

o sblíÏení.

Bill se koneãnû rozpomnûl na pu‰ku. Mûl ji v‰ak dole, pod

pfiekocen˘mi sanûmi, a neÏ mu Henry pomohl sanû i s nákladem

obrátit, byli uÏ Jednou‰ák a vlãice pfiíli‰ daleko a pfiíli‰ blízko

u sebe, neÏ aby mohl Bill riskovat ránu.

Pfiíli‰ pozdû nahlédl Jednou‰ák svou chybu. Dfiíve neÏ oba

muÏi pochopili proã, obrátil se a rozbûhl se zpátky k nim. Pak

spatfiili asi dvanáct vlkÛ, ‰ed˘ch a vyhubl˘ch, jak se Ïenou po

snûhu, jak mu nadbíhají v pravém úhlu k jeho stopû a odfiezávají

mu cestu k ústupu. Plachost a hravost vlãice byla rázem ta tam.

Se zavrãením se na Jednou‰áka vrhla. Odrazil ji sice plecemi,
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a tfiebaÏe mûl cestu ke spáse jiÏ pfieÈatou, stále je‰tû se snaÏil do-

stat zpût k saním. Odboãil a hnal se k nim obloukem. KaÏd˘m

okamÏikem se v‰ak objevovali noví a noví vlci a zapojovali se do

‰tvanice. A vlãice byla za Jednou‰ákem o pouh˘ skok, lovila na

svou vlastní pûst.

„Poãkej, kam jde‰?“ chytil Henry kamaráda za loket.

Bill jeho ruku odstrãil. „NemÛÏu se na to koukat,“ fiekl.

„Îádného na‰eho psa uÏ nedostanou, to bych se na to podíval.“

S pu‰kou v ruce vrazil do podrostu, kter˘ lemoval cestu. Jeho

úmysl byl zfiejm .̆ Sanû byly stfiedem kruÏnice, po níÏ pes sv˘m

pronásledovatelÛm unikal, a Bill ji chtûl je‰tû pfied nimi pfie-

tnout. S pu‰kou a za jasného denního svûtla se mu snad podafií

vlky zastra‰it a psa zachránit.

„Povídám, Bille,“ volal za ním Henry, „buì opatrn˘! Neha-

zarduj!“

Usedl na sanû a zahledûl se za Billem. Nic jiného dûlat ne-

mohl. Lovec mu uÏ zmizel z dohledu, ale tu a tam bylo vidût

Jednou‰áka, jak se objevuje a opût mizí v roztrou‰en˘ch smrãi-

nách. Podle Henryho nemûl Ïádnou nadûji. Pes si byl sice plnû

vûdom nebezpeãí, které mu hrozí, av‰ak bûÏel po vnûj‰ím obvo-

du kruhu, zatímco vlãí smeãka se hnala po vnitfiním a krat‰ím.

Marná byla nadûje, Ïe by se Jednou‰ákovi mohlo podafiit své pro-

následovatele pfiedstihnout o tolik, aby pfied nimi jejich kruÏni-

ci pfieÈal a dostal se zpátky k saním.

V‰echny tyto cesty se sbíhaly do jednoho bodu. Kdesi na

snûÏné pláni, tam za stromy a za kfiovím, které Henrymu zastí-

ralo v˘hled, se smeãka, Jednou‰ák a Bill stfietnou. Stalo se tak

dfiíve, neÏ oãekával. Usly‰el v˘stfiel, pak je‰tû dvû rány v rychlém

sledu, a vûdûl, Ïe Bill je bez stfieliva. Dolehlo k nûmu divoké

vrãení a ‰tûkot. Rozpoznal bolestné a hrÛzyplné zakÀuãení Jed-

nou‰áka, zaslechl zavytí, snad zasaÏeného vlka. A to bylo v‰e.

Utichlo vrãení. Ustal ‰tûkot. Teskn˘m krajem se znovu rozhos-

tilo ticho.

Dlouho je‰tû zÛstal sedût na saních. Nebylo tfieba jít se dívat,

co se stalo. Vûdûl to právû tak dobfie, jako kdyby se to bylo ode-

hrálo pfied jeho oãima. Jednu chvíli sebou trhl a spû‰nû vyhrabal

zpod plachty sekeru. Ale za okamÏik uÏ zase tûÏkomyslnû usedl

a zb˘vající dva psi se mu choulili a tfiásli u nohou.
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Koneãnû unavenû vstal, jako by mu z tûla vyprchala ve‰kerá

síla, a zapfiáhl psy znovu k saním. Pfies rameno si pfiehodil jeden

z postraÀkÛ a táhl spoleãnû se psy. Nepokroãil pfiíli‰ daleko. Pfii

první známce soumraku spûchal s utábofiením a postaral se o hoj-

nou zásobu dfieva. Nakrmil psy, uvafiil si veãefii a snûdl ji a ustlal

si blízko ohnû.

Nebylo mu v‰ak souzeno, aby si lÛÏka uÏil. Je‰tû neÏ zavfiel

oãi, byli jiÏ vlci nebezpeãnû blízko. Nemusel tentokrát vÛbec

napínat zrak, aby je spatfiil. Stáhli se v‰ichni kolem nûho a kolem

jeho ohnû v úzkém kruhu; ve svûtle plamenÛ jasnû vidûl, jak

usedají, jak si lehají, plazí se po bfii‰e kupfiedu, popolézají sem

a tam. Nûktefií za hradbou ohnû dokonce i podfiimovali. Tu a tam

zahlédl, jak si schouleni ve snûhu jako psi uÏívají spánku, kter˘

jemu byl teì odpírán.

UdrÏoval jasn ,̆ planoucí oheÀ, neboÈ vûdûl, Ïe je to po-

slední pfiekáÏka mezi jeho tûlem a jejich hladov˘mi tesáky.

Jeho dva psi se drÏeli blízko u nûho, pfiitisknutí k nûmu kaÏd˘

po jednom jeho boku, hledali u nûho ochranu, kÀuãeli a obãas

i prudãeji zavrãeli, kdyÏ se nûkterá z ‰elem odváÏila mimofiád-

nû blízko. Ve chvíli, kdy se psi ozvali, rozvlnil se souãasnû i ce-

l˘ prstenec obléhatelÛ, vlci vyskakovali, doráÏeli na nû, sbo-

rem se rozeznívalo hladové zavytí. Pak se kruh opût uklidnil,

vlci se usadili a tu a tam nûkter˘ pokraãoval i v pfieru‰ovaném

spánku.

Pfiesto se v‰ak obruã kolem Henryho neustále stahovala.

Kousek po kousku, po centimetrech, se hned jeden, hned druh˘

vlk po bfii‰e plazil blíÏ a blíÏ, zuÏovali kruh, aÏ dospûli na vzdá-

lenost pouhého jednoho skoku. Tehdy Henry bral planoucí vûtve

z ohni‰tû a házel je po smeãce. Pfiekotnû couvali, polekanû po-

‰tûkávali a podráÏdûnû vrãeli, kdyÏ nûkterá dobfie mífiená vûtev

zasáhla a popálila pfiíli‰ dotûrné zvífie.

Rána se doãkal bled˘ a unaven ,̆ oãi se mu klíÏily v touze po

spánku. Je‰tû za ‰era si uvafiil snídani a v devût hodin, kdyÏ se

smeãka s nadcházejícím dnem stáhla, se dal do uskuteãnûní zá-

mûru, kter˘m se zab˘val v dlouh˘ch hodinách uplynulé noci.

Nasekal mladé stromky a fiemeny je uvázal vysoko napfiíã ke kme-

nÛm stromÛ, aby vytvofiily jakousi plo‰inku. S pomocí psÛ pak na

ni fiemeny vytáhl nahoru ze saní rakev.
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„Billa dostali a mû moÏná taky dostanou, tak alespoÀ tebe

dostat nesmûjí,“ hovofiil k mrtvému v jeho visuté hrobce.

Potom se vydal na dal‰í cestu a odlehãené sánû poskakovaly

za snaÏícími se psy. I oni dobfie vûdûli, Ïe se nedostanou do bez-

peãí dfiíve, neÏ dorazí do Fort McGurry. Vlci se pfii pronásledování

uÏ ani neskr˘vali, bezosty‰nû klusali za nimi a pobíhali po obou

stranách jejich stezky. Rudé jazyky jim visely z tlam, pod kÛÏí se

jim pfii kaÏdém pohybu vlnila vystouplá Ïebra. Byli vyzáblí, kost

a kÛÏe, namísto svalÛ jako by mûli pouhé provazy – tak vyhublí

byli, Ïe se jim Henry chtû nechtû musel obdivovat, Ïe se je‰tû

drÏí na nohou a nezhroutí se do snûhu.

NeodváÏil se putovat aÏ do tmy. V poledne sluníãko nejen Ïe

zahfiálo oblohu, ale dokonce se bled˘m a nazlátl˘m okrajem vy-

nofiilo nad obzor. Pfiijal to jako dobré znamení. Den se prodluÏo-

val, slunce se vracelo. Ale sotva radostné svûtlo pohaslo, hned se

utábofiil. Zb˘valo je‰tû nûkolik hodin ‰edého pfiísvitu a chmur-

ného soumraku; vyuÏil jich a nasekal ohromnou zásobu paliva.

S nocí se hrÛza vrátila. NejenÏe byli vlci je‰tû hladovûj‰í

a dotûrnûj‰í, ale na Henryho dolehla i únava z nevyspání. Pfies

v‰echno odhodlání co chvíli zadfiíml, schoulen˘ u ohnû, s pfii-

kr˘vkami pfies ramena, se sekerou na klínû, mezi obûma psy,

ktefií se mu pevnû tiskli k boku. Náhle se probral a ani ne pût

metrÛ pfied sebou spatfiil velkého ‰edého vlka, jednoho z nej-

vût‰ích ve smeãce. A tfiebaÏe se na ‰elmu díval, protáhla se tak

neru‰enû a slastnû, jako se protahují leniví psi, civûla mu pfiímo

do oãí a prohlíÏela si ho, jako by doopravdy nebyl niãím jin˘m,

neÏ ponûkud opoÏdûnou veãefií, která se v‰ak uÏ co nevidût má

servírovat.

Tuto jistotu projevovala celá smeãka. Napoãítal jich snad

dvacet a v‰ichni na nûho buì hladovû zírali, anebo klidnû po-

spávali na snûhu. Pfiipadali mu jako dûti shromáÏdûné u prostfie-

ného stolu a ãekající na svolení, aby se mohly pustit do jídla.

JenomÏe to jídlo – tím byl on sám! Zaãínal b˘t uÏ zvûdav, kdy

a jak hostina zapoãne.

KdyÏ pfiikládal na oheÀ, pocítil náhle k svému tûlu obdiv,

jak˘ aÏ dosud nepoznal. Sledoval pohyby sv˘ch svalÛ, prohlíÏel si

dÛmyslnou stavbu prstÛ. Zvolna je oh˘bal u ohnû, znovu a znovu,

nejdfiíve najednou, pak kaÏd˘ zvlá‰È, roztahoval je do‰iroka nebo
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jimi naprázdno chÀapal do vzduchu. Zkoumal utváfiení nehtÛ,

‰típal se do koneãkÛ prstÛ, hned jemnû, hned ostfie, a odhado-

val okamÏik, v nûmÏ vznikal nervov˘ popud. Okouzlovalo ho to

a náhle se mu prudce zalíbilo ono dokonalé svalstvo, které tak

krásnû, hladce a citlivû fungovalo. A pak polekanû vzhlédl na vyã-

kávající kruh vlkÛ, kter˘ ho obkliãoval, a jako blesk mu svitlo, Ïe

celé to podivuhodné a Ïivoucí tûlo teì vlastnû není nic víc neÏ

maso, kofiist tûchto hladov˘ch ‰elem, kterou jejich laãné tesáky

rozsápou a rozervou, Ïe pro nû znamená pouhé Ïrádlo, tak jako

jemu ãasto byli potravou los anebo králík.

Probral se z dfiímoty, která se napÛl uÏ stávala zlou noãní mÛ-

rou, a pfiímo pfied sebou spatfiil narezlou vlãici. Nebyla od nûho

vzdálena ani celé dva metry, sedûla na snûhu a laãnû ho sledo-

vala. Oba psi mu vrãeli a kÀuãeli u nohou, ale vlãice si jich ne-

v‰ímala. Hledûla na muÏe a on její pohled po nûjakou chvíli opû-

toval. Nebylo na ní teì pranic hrozivého. Jen ho s nesmírnou

dychtivostí pozorovala; vûdûl v‰ak, Ïe síla jejího dychtûní je dána

silou jejího hladu. Byl pro ni potravou a uÏ pouh˘ pohled na nûho

jí dráÏdil chuÈ. Tlamu mûla pootevfienou, kanuly jí z ní sliny a uÏ

se v pfiedstavû nadcházejících hodÛ olizovala.

Zalomcoval jím záchvat strachu. Rychle sáhl po hofiící vûtvi,

aby ji na vlãici hodil. Ale sotva se po ní natáhl, je‰tû dfiíve, neÏ

tuto zbraÀ sevfiel prsty, vlãice uskoãila do bezpeãí. Vidûl, Ïe byla

zvyklá na to, Ïe se po ní nûãím hází. Zavrãela, kdyÏ uskakovala,

obnaÏila tesáky aÏ ke kofienÛm a v‰echna její dychtivost zmize-

la, vystfiídána laãnou dravostí, pfied níÏ se aÏ otfiásl. Pohlédl na

ruku, která drÏela vûtev, a vnímal citlivost a obratnost, s jakou

prsty dfievo objaly, jak se pfiizpÛsobily v‰em nerovnostem povr-

chu, kdyÏ se chápaly drsného dfieva. Malíãek, kter˘ se dostal pfií-

li‰ blízko hofiící ãásti, automaticky ucukl z dosahu bolestivého

Ïáru na chladnûj‰í místo; v tu chvíli si pfiedstavil, jak tyto citlivé

a jemné prsty vlãice bûlostn˘mi zuby trhá a drtí. Nikdy nemûl

své tûlo tolik rád jako teì, kdy jeho osud visel na tak tenkém

vlásku.

Celou noc odráÏel hladovou smeãku hofiícími vûtvemi. Kdy-

koli zaãal proti své vÛli usínat, vrãení a kÀuãení psÛ ho probudilo.

Nade‰lo jitro, ale denní svûtlo poprvé nedokázalo vlky rozehnat.

Marnû ãekal, Ïe se rozuteãou. Setrvali v kruhu kolem nûho a ko-
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lem jeho ohnû a zpupnû a neskr˘vanû hlídali, co uÏ povaÏovali za

své. Otfiásli tak odvahou, která se v nûm na úsvitu zrodila.

Uãinil zoufal˘ pokus vydat se znovu na cestu. Ale v okamÏi-

ku, kdy se vzdálil od ochranného ohnû, nejsmûlej‰í z vlkÛ se na

nûho vrhl. Skok byl na‰tûstí krátk .̆ Lovec uhnul zpût k ohni a to

ho zachránilo. âelisti mu cvakly sotva deset centimetrÛ od steh-

na. Zbytek smeãky se rovnûÏ zvedl ze snûhu a dral se k nûmu.

Aby je udrÏel v bezpeãné vzdálenosti, musel rozmetávat Ïhoucí

oharky napravo i nalevo.

Ani za denního svûtla se teì neodvaÏoval opustit oheÀ, aby

nasekal dal‰í palivo. Asi sedm metrÛ od nûho se tyãil vysok˘

uschl˘ smrk. PÛl dne strávil lovec tím, Ïe ohni‰tû posunoval

k suchému kmeni, a stále mûl pfiitom pohotovû dobr˘ pÛltucet

pochodní, aby je mohl házet po sv˘ch nepfiátelích. KdyÏ dospûl

aÏ k sou‰ce, zkoumal bedlivû okolní les, aby ji skácel tím smûrem,

kde bylo nejvíc paliva.

Noc byla opakováním pfiede‰lé, jenom potfieba spánku ho pfie-

máhala je‰tû více. Vrãení psÛ ztrácelo na úãinnosti. Kromû toho jiÏ

teì vrãeli nepfietrÏitû, takÏe jeho zkfiehlé a ospalé smysly pfiestá-

valy vnímat zmûny v tónu a síle. V náhlém zdû‰ení se probral ze

spánku. Vlãice stála pfiímo pfied ním, nebyla ani cel˘ metr daleko

od nûho. Automaticky jí vrazil do rozevfiené tlamy planoucí vûtev,

aniÏ by ji pustil z ruky. Vlãice uskoãila a zavyla bolestí, zatímco

on s rozko‰í ãichal pach spáleného masa a srsti a pozoroval ji, jak

tfiepe hlavou a zlostnû vrãí necel˘ch deset metrÛ od nûho.

NeÏ opût upadl do dfiímoty, pfiivázal si k pravé ruce hofiící

borovou vûtev. Oãi mûl zavfieny sotva pût minut, kdyÏ ho probu-

dil palãiv˘ Ïár plamene. Opakoval to po nûkolik hodin. PokaÏdé,

kdyÏ se tak vzbudil, rozehnal vlky rozhozen˘mi oharky, pfiiloÏil

na oheÀ a znovu si upravil smolnou vûtev pfiivázanou k ruce.

Osvûdãilo se to, ale pak nade‰el okamÏik, kdy si vûtev uvázal

‰patnû. Sotva pfiivfiel víãka, vyklouzla mu vûtev z dlanû.

Zadfiímal a vzápûtí mûl sen. Zdálo se mu, Ïe je ve Fort

McGurry. Bylo tam teplo a pfiíjemnû, hrál s faktorem karty. I sta-

nici obléhali v tom snu vlci. Vyli aÏ u sam˘ch vrat a on i faktor tu

a tam pfiestávali hrát, poslouchali je a smáli se marn˘m pokusÛm

‰elem proniknout dovnitfi. A potom, tak podivn˘ sen to byl, se

ozval rachot. Vlci vyrazili vrata. Vidûl je, jak se hrnou do velké 
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jídelny ve stanici. Vrhali se pfiímo na nûho a na faktora. V oka-

mÏiku, kdy byl vchod násilím rozraÏen, vytí hrozivû zesílilo.

Muãilo ho to. Sen se zaãínal promûÀovat v cosi jiného – nevûdûl

sice v co, bez pfiestání ho v‰ak tr˘znilo ono vytí.

A pak procitl a usly‰el vytí skuteãné, hrozivé vrãení a jekot

ze v‰ech stran. Vlci se na nûho vrhli. Byli v‰ude, kolem nûho, na

nûm. Jeden mu zaÈal zuby do paÏe. Lovec instinktivnû skoãil do

ohni‰tû a je‰tû ve skoku ucítil ostré zarytí zubÛ, které mu rvaly

maso na noze. Zaãal boj ohnûm. Tlusté palãáky mu doãasnû

chránily ruce, rozhazoval Ïhavé uhlíky na v‰echny strany, ohni‰-

tû se v tu chvíli podobalo ãinné sopce.

Dlouho to v‰ak nemohlo trvat. Na obliãeji mu naskakovaly

puch˘fie od Ïáru, fiasy i oboãí mûl seÏehnuty a nohy ho nesne-

sitelnû pálily. Se dvûma hofiícími vûtvemi v rukou skoãil na okraj

ohni‰tû. Vlci byli zatlaãeni. Na v‰ech stranách, kamkoli oharky

dopadly, syãel sníh a co chvíli divok˘ skok a zavrãení prozradily,

Ïe dal‰í z ustupujících útoãníkÛ ‰lápl na Ïhav˘ uhlík.

Lovec mr‰til vûtvemi po nejbliÏ‰ích nepfiátelích, doutnající

palãáky vrazil do snûhu a dupal kolem, aby si ochladil nohy. Oba

jeho psi byli titam; vûdûl dobfie, Ïe se stali dal‰í ãástí zdlouhavé

hostiny, která zapoãala pfied nûkolika dny ·pekounem a jejímÏ

posledním chodem se má v nejbliÏ‰ích chvílích stát on sám.

„Je‰tû jste mû nedostali,“ zafival vztekle a zahrozil hladov˘m

‰elmám pûstí; pouh˘ zvuk jeho hlasu rozjitfiil cel˘ kruh, kolem

dokola se rozlehlo vrãení, vlãice se pfiiplíÏila témûfi aÏ k nûmu

a sledovala ho Ïádostiv˘m hladov˘m pohledem. Dal se do práce

na novém zámûru, kter˘ ho prve napadl. Roz‰ífiil oheÀ do velké-

ho kruhu. Doprostfied nakladl koÏe‰iny a pfiikr˘vky na ochranu

proti tajícímu snûhu a schoulil se za nû. Sotva zmizel za plamen-

nou hradbou, pfii‰la se celá smeãka zvûdavû podívat aÏ k ohni, co

se s ním stalo. AÏ dosud se k ohni neodvaÏovali; nyní se usadili

v malém kruhu, jako to dûlají psi, mhoufiili oãi, zívali a protaho-

vali vyhublá tûla v nezvyklém teple. Pak se vlãice posadila, zved-

la ãenich ke hvûzdám a zaskolila. Vlci se k ní jeden po druhém

pfiidávali, aÏ posléze celá smeãka vzpfiímenû sedûla s ãumáky

k obloze a vyla svÛj náfiek hladu.

Svítalo, rozednilo se. Do‰lo palivo a bylo tfieba obstarat nové.

Lovec se pokusil vykroãit z ohnivého kruhu, ale v tom okamÏiku
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se na nûho vrhli vlci. Pfied hofiícími vûtvemi uskakovali, ale ne-

utíkali uÏ. Bezúspû‰nû se je snaÏil zahnat. KdyÏ této marné snahy

zanechal a klop˘tal zpût do dohofiívajícího kruhu, jeden z vlkÛ po

nûm skoãil, minul se v‰ak a v‰emi ãtyfimi dopadl do ohnû. Zavyl

bolestí, zakÀuãel a spûchal zpátky ochladit si tlapy ve snûhu.

MuÏ se schoulil na pokr˘vkách. Sedûl naklonûn kupfiedu.

Skleslá ramena a hlava poloÏená na kolenou prozrazovaly, Ïe zá-

pas vzdal. Tu a tam zvedl hlavu a pozoroval, jak oheÀ dohasíná.

Kruh plamenÛ a oharkÛ se rozdrobil na kousíãky a mezi nimi se

zaãaly otevírat temné ‰kvíry. Mezery se zvût‰ovaly a z ohnivého

prstence uÏ zb˘valy jen jednotlivé ohníãky.

„Tak pojìte, teì uÏ mû dostanete, kdy se vám zachce,“

mumlal. „Ale aÈ, já se zatím aspoÀ prospím.“

Jednu chvíli se probral a v temné prázdnotû mezi oharky

pfied sebou spatfiil vlãici, jak na nûho upfienû zírá.

Pak se probudil znovu, jen o chviliãku pozdûji, tfiebaÏe se mu

zdálo, jako by zatím uplynuly celé dlouhé hodiny. Udála se po-

divná zmûna, tak zvlá‰tní, Ïe se mu naráz navrátilo plné vûdomí.

Nûco se stalo. Zprvu nepostfiehl, co. Potom pochopil. Vlci byli

pryã. Zbyl po nich jen u‰lapan˘ sníh, kter˘ prozrazoval, jak mu

jiÏ byli blízko. Znovu pfiicházel spánek a pfiemáhal ho, hlava mu

klesala na kolena, ale tu se náhle s trhnutím probudil.

Usly‰el kfiik muÏÛ, ‰elest saní a dychtivé kÀuãení pachtících

se psÛ. Od bystfiiny pfiijíÏdûly ãtvery sanû utábofiit se mezi stromy.

PÛl tuctu muÏÛ teì postávalo okolo ãlovûka, kter˘ se zhroutil

uprostfied skomírajícího ohnû. Tfiásli jím a ‰típali ho, snaÏili se ho

pfiivést k vûdomí. Hledûl na nû jako omámen˘ a drmolil cosi po-

divnou, mátoÏnou fieãí.

„Ta rezavá vlãice… Chodila se krmit se psy… Nejdfiív Ïrala

jejich ryby… Pak seÏrala je… A potom seÏrala i Billa…“

„Kde je lord Alfréd?“ houkl mu jeden z muÏÛ do ucha a za-

tfiásl jím.

Zvolna zavrtûl hlavou: „Ne, toho ne, toho neseÏrala… Ten je

na stromû, v posledním tábofie.“

„Mrtv˘?“

„Jo, v truhle,“ odpovûdûl Henry. NedÛtklivû trhl ramenem,

aby se zbavil ãlovûka, kter˘ se ho vyptával. „Heleìte, nechte

mû… Já uÏ vÛbec nemÛÏu… Chci spát…“
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Víãka se mu zachvûla a semkla. Brada mu poklesla na prsa.

A uÏ kdyÏ ho ukládali do pfiikr˘vek, rozléhalo se mraziv˘m vzdu-

chem jeho chrápání.

Ale je‰tû jin˘ zvuk se nesl z nezmûrn˘ch pustin: vzdálené

a slábnoucí vytí vlãí smeãky. Lidské maso vlkÛm uniklo. Pustili

se tedy po jiné stopû.
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âÁST DRUHÁ

KAPITOLA 1

Souboj tesákÛ

Vlãice první zachytila zvuk lidsk˘ch hlasÛ a kÀuãení taÏn˘ch psÛ

a první také odskoãila od muÏe obklíãeného v kruhu skomírají-

cích plamínkÛ. Smeãka se vzpouzela, vlci se nechtûli vzdát ko-

fiisti, kterou u‰tvali, váhali je‰tû nûkolik minut, zkoumali cizí

zvuky, a teprve potom se rozbûhli po stopû za vlãicí.

Docela vpfiedu pfied smeãkou klusal velk˘ ‰ed˘ samec – jeden

z nûkolika jejích vÛdcÛ. To on teì odvedl smeãku za vlãicí. On

to byl, kdo varovnû vrãíval na mlad‰í vlky ve smeãce nebo je Èal

tesáky, kdyÏ se ho pokusili ctiÏádostivû pfiedbûhnout. A byl to

on, kdo zrychlil bûh, kdyÏ spatfiil vlãici, teì uÏ zvolÀující.

Zpomalila, aÏ se jí ocitl po boku, jako by právû jí bylo toto

místo vyhrazeno, a pak se spolu s ním rozbûhla pfied smeãkou. Na

ni nezavrãel, ani na ni nevycenil zuby, kdyÏ ho nûkter˘m skokem

pfiedbûhla. Zdálo se dokonce, Ïe je jí pfiíznivû naklonûn – pfiízni-

vûji, neÏ jí bylo po chuti, neboÈ se snaÏil bûÏet co nejblíÏ vedle

ní – a sama naopak vrãela a cenila zuby, kdykoli se pfiíli‰ pfiiblí-

Ïil. Neváhala dokonce kousnout ho nûkdy do plece. Ani tehdy

neprojevoval hnûv. Odskoãil pouze a topornû vyrazil nûkolika

neohraban˘mi skoky kupfiedu, chováním pfiipomínal rozpaãitého

venkovského nápadníka.

Pro nûho to byl jedin˘ problém ve vedení smeãky, vlãice v‰ak

mûla je‰tû jiné svízele. Po druhém boku ji sledoval pohubl˘ star-

‰í vlk, ‰ediv ,̆ poznamenan˘ jizvami z mnoha pÛtek. Bûhával po

její pravé stranû, snad proto, Ïe mûl jen jedno oko, levé. Také on
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jevil snahu pfiitoãit se k ní, tiskl ji v bûhu, aÏ se mu podafiilo do-

tknout se zjizven˘m ãenichem jejího krku, plece nebo boku.

Stejnû jako na opaãné stranû odráÏela vlãice i tyto námluvy za

bûhu seknutím tesákÛ. KdyÏ ji v‰ak zaãali zahrnovat pozornost-

mi na obou bocích souãasnû, ocitala se v tísni, musela odhánût

nápadníky rychl˘m chÀapáním doprava i doleva a zároveÀ se udr-

Ïet v ãele smeãky a je‰tû dávat pozor na cestu. V tûchto oka-

mÏicích se zabl˘skly zuby obou druhÛ klusajících jí po boku,

v˘hruÏnû zavrãeli pfies její hfibet jeden na druhého. Byli by se se-

rvali, ale i námluvy a souboje musely poãkat, aÏ ve smeãce po-

mine tísniv˘ hlad.

PokaÏdé, kdyÏ byl star‰í vlk odraÏen a kdyÏ prudce odskoãil

pfied ostr˘mi tesáky vlãice, kterou obletoval, naráÏel bokem na

mladého tfiíroãka bûÏícího po jeho slepé pravé stranû. Mlad˘ vlk

byl jiÏ zcela vyspûl˘ a ve srovnání se zesláblou a vyhladovûlou

smeãkou si zachoval nadprÛmûrnou sílu i v˘bojnost. Pfiesto se

v‰ak drÏel o hlavu zpût, neopováÏil se ãenichem dál neÏ k pleci

star‰ího jednookého druha. Kdykoliv se odváÏil se star˘m vlkem

vyrovnat krok (stávalo se to jen zfiídka), couvl hned zase pfied

chÀapnutím a zavrãením zpût k jeho rameni. Obãas se v‰ak po-

zvolna opatrnû stáhl zpût a vsunul se pak mezi starého vÛdce

smeãky a vlãici. Doãkal se dvojího i trojího zahnání. KdyÏ vlãice

nevrle zakÀuãela, vyfiítil se na tfiíroãka star˘ vÛdce. Nûkdy se

k nûmu pfiidala i ona. A ãasto ho zleva souãasnû napadl i mlad˘

vÛdce.

Tehdy se mlad˘ vlk naráz zastavoval pfied tfiemi páry obna-

Ïen˘ch ostr˘ch ãelistí, pfiisedl na zadek, pfiední nohy napjaty,

tlamu hrozivû rozevfienou, srst najeÏenou. Zmatek v ãele bûÏící

smeãky zpÛsoboval vÏdy zmatek i v jejích zadních fiadách. Zeza-

du na mladého vlka naráÏeli ostatní a projevovali mu svou neli-

bost ostr˘mi kousanci do zadních bûhÛ a do bokÛ. Pfiiná‰elo mu

to jen a jen nesnáze, neboÈ nedostatek potravy a podráÏdûnost

se sãítaly; opakoval v‰ak co chvíli pokus s bezmeznou sebedÛvû-

rou mládí, tfiebaÏe nesklízel nic neÏ trampoty.

Kdyby bylo co jíst, byly by se rozproudily námluvy a souboje

a smeãka by se byla rozpadla. Byli v‰ak v neutû‰ené situaci.

Dlouh˘m hladovûním vyhubli. Ztráceli rychlost. Vzadu za smeã-

kou se belhali její slabí ãlenové, vlci velmi stafií a velmi mladí.
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Nejsilnûj‰í klusali vpfiedu. V‰ichni uÏ se podobali spí‰e kostrám

neÏ dospûl˘m ‰elmám. Pfiesto se v‰ak – s v˘jimkou tûch, ktefií

kulhali – pohybovali plavnû a neúnavnû. Zdálo se, Ïe jejich ‰la-

chovitá tûla jsou nadána nevyãerpateln˘m zdrojem energie. Za

kaÏd˘m ocelov˘m stahem svalÛ následoval stah nov˘ a za ním

dal‰í a dal‰í, jako by bez konce.

Ubûhli toho dne mnoho mil. Klusali po celou noc. Je‰tû i no-

v˘ den je zastihl v bûhu. Nikde se nepohnul ani Ïiváãek. Jen oni

sami se hnali nesmírn˘mi prostorami bez pohybu a bez Ïivota.

Îili tu zcela sami a jiné Ïivé tvory hledali jen proto, aby je mohli

pozfiít a sami se tak udrÏet pfii Ïivotû.

Pfiekroãili nízké rozvodí a probûhli desítkou údolíãek v níÏi-

nû, a pak byla koneãnû jejich námaha odmûnûna. Padli na losí

zvûfi. Nejprve narazili na obrovitého losího b˘ka. Teì koneãnû

pfied sebou mûli maso, nechránûné ani tajemn˘m ohnûm, ani

plamenn˘mi stfielami. Dobfie znali ‰iroká kopyta i lopatovité pa-

roÏí, a pfiece pustili do vûtru obvyklou trpûlivost a obezfietnost.

Boj byl krátk˘ a krut .̆ Zaútoãili na ohromného b˘ka ze v‰ech

stran. Páral jim bfiicha a tfií‰til jim lebky dobfie mífien˘mi údery

velk˘ch kopyt. Drtil je a trhal velk˘mi parohy. Zadusával je do

snûhu, svíjeli se pod ním v prudkém zápasu. Ale jeho osud byl

zpeãetûn; posléze klesl, vlãice mu zufiivû drásala hrdlo a ostatní

vlci do nûho zatínali zuby a zaÏiva ho rvali na kusy a poÏírali je‰tû

dfiíve, neÏ dobojoval a neÏ dostal poslední smrtící ránu.

A nastala hojnost. Los váÏil pfies ãtyfii sta kilogramÛ – pln˘ch

deset kilogramÛ pfiipadlo na kaÏdého vlka z pfiibliÏnû ãtyfiice-

tiãlenné smeãky. Ale jako se dokázali vytrvale postit, tak vytrva-

le umûli i Ïrát, a za chvíli zb˘valo z nádherného zvífiete, které

pfied nûkolika málo hodinami vzdorovalo smeãce, jen pár rozta-

han˘ch kostí.

Byla hojnost odpoãinku i spánku. A s pln˘mi Ïaludky se za-

ãali mladí samci mezi sebou ha‰tefiit a rvát; ubûhlo tak pár dnÛ,

aÏ do chvíle, kdy se smeãka zaãala rozpadat. Bylo po hladu. Vlci

dorazili do krajiny plné zvûfie, a tfiebaÏe stále je‰tû lovili spoleã-

nû, byli jiÏ opatrnûj‰í a z mal˘ch losích stád, na která narazili, od-

hánûli jen tûÏkopádné krávy nebo zchromlé staré b˘ky.

V této zemi hojnosti pak nastal den, kdy se smeãka rozdûlila

a dala se dvûma rÛzn˘mi cestami. Vlãice s mlad˘m vÛdcem po
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levém boku a star‰ím jednook˘m po pravém vedla svou ãást

smeãky dolÛ k fiece Mackenzie a je‰tû dál za ni, do jezernaté

krajiny na v˘chodû. KaÏd˘m dnem se tento zbytek smeãky dále

zmen‰oval. Po dvou, vÏdy samec se samicí, opou‰tûli vlci dosa-

vadní houf. Jen nûkdy vyhnaly ze smeãky nûkterého vlka samotá-

fie ostré zuby jeho soupefiÛ. Nakonec uÏ zbyli jenom ãtyfii: vlãice,

mlad˘ vÛdce, Jednook˘ a ctiÏádostiv˘ tfiíroãek.

Zlostná nálada vlãice zatím dostupovala vrcholu. V‰ichni tfii

její spoleãníci nesli známky jejích zubÛ. Pfiesto jí v‰ak neopláce-

li stejn˘m, nikdy se jí nebránili. Naopak, nastavovali i jejím nej-

divoãej‰ím v˘padÛm ochotnû plece, vrtûli ocasy, poskakovali ko-

lem ní a snaÏili se uchlácholit její hnûv. Ale tak jak byli mírní na

vlãici, tak byli urputní jeden vÛãi druhému. Tfiíroãek se v návalu

bûsnûní pozvolna stával aÏ pfiíli‰ ctiÏádostiv˘m. Napadl Jedno-

okého z jeho slepého boku a rozerval mu slech na cáry. TfiebaÏe

v‰ak star˘ ‰edivec vidûl jen na jednu stranu, byl proti soupefiovû

mládí a síle vyzbrojen moudrostí nabytou dlouholet˘mi zku‰e-

nostmi. Ztracené oko a zjizvená tlama jasnû hovofiily o tom, jaké

Ïe zku‰enosti to byly. PfieÏil aÏ pfiíli‰ mnoho rvaãek, neÏ aby jen

na okamÏik zaváhal, co udûlat. Boj zaãal poctivû, av‰ak poctivû

neskonãil. Nedalo se odhadovat, jak˘ by asi b˘val jeho spraved-

liv˘ v˘sledek, neboÈ ke star‰ímu vlku se pfiipojil je‰tû i tfietí, a tak

star˘ i mlad˘ vÛdce spoleãnû napadli horkokrevného tfiíroãka,

aby ho zahubili. Z obou stran ho nemilosrdnû tísnily tesáky jeho

nedávn˘ch druhÛ. Zapomenuty byly dny, kdy je‰tû lovili spoleãnû,

zapomenuta zvûfi, kterou spoleãnû zadávili, i hlad, kter˘m spoleã-

nû trpûli. To v‰e uÏ patfiilo minulosti. A láska, která je hnala teì,

byla je‰tû nelítostnûj‰í a je‰tû krutûj‰í neÏ honba za potravou.

Vlãice, pravá pfiíãina toho v‰eho, zatím spokojenû sedûla na

zadku a pfiihlíÏela. Byla dokonce potû‰ena. Nade‰el její slavn˘

den, jak˘ch bylo málo, den, kdy se jen kvÛli ní jeÏila srst, tesáky

se sráÏely navzájem a rvaly poddajné maso.

A v této hfie o lásku prohrál tfiíroãek, kter˘ se jí odváÏil po-

prvé pfiiblíÏit, Ïivot. Po obou stranách jeho tûla stáli jeho sokové.

Hledûli upfienû na vlãici, jeÏ sedûla na snûhu a jako by se usmí-

vala. Ale star˘ vÛdce byl chytr ,̆ aÏ pfiíli‰ zku‰en˘ v lásce stejnû

jako v boji. Mlad˘ vlk pootoãil hlavu, aby si olízl ránu na pleci.

Na kratiãk˘ okamÏik tak byla kfiivka jeho hrdla vystavena soupefii.
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Jedin˘m okem vystihl star˘ vlk pfiíleÏitost. Vyrazil zdola a zaÈal

tesáky. Byla to dlouhá, hluboká, párající rána. Zuby pronikly aÏ

k hlavní tepnû a pfiervaly ji. Odskoãil.

Mlad˘ vÛdce hrozivû zachrãel, ale pak jeho vrãení pfierval

chraptiv˘ ka‰el. Krvácel, ka‰lal a jiÏ dohasínal, ale pfiece jen se je‰-

tû zufiivû vrhl na star‰ího vÛdce a rval se jako o Ïivot, zatímco ten-

to Ïivot uÏ z nûho vyprchával, nohy se mu podlamovaly, v oãích se

mu zatmívalo a jeho v˘pady a skoky se krátily ãím dál tím víc.

Po celou tu dobu sedûla vlãice vzpfiímenû na zadku a jen se

culila. TfiebaÏe si to uvûdomovala jen nejasnû, tyto boje jí zali-

chotily; protoÏe takové uÏ námluvy v divoãinû jsou – milostné

drama je tragédií jen pro ty, kdo umírají. Pro toho, kdo zápas pfie-

Ïije, se vítûzství stává odmûnou za chrabrost.

KdyÏ uÏ mlad˘ vÛdce leÏel nehybnû na snûhu, Jednook˘ se

pfiikradl k vlãici. âekal s jistotou, Ïe ho vlãice znovu odeÏene,

a pfiekvapilo ho, Ïe po nûm zlostnû neÈala tesáky. Poprvé ho pfii-

jala s vlídností. Oãichala se s ním a sníÏila se blahosklonnû do-

konce aÏ k tomu, Ïe se rozdovádûla, skotaãila kolem nûho ve

snûhu a byla ochotná hrát si s ním docela jako malé ‰tûÀátko.

A vlk, pfies v‰echny ‰ediny a moudrost sv˘ch let, hopsal stejnû

rozpustile, snad je‰tû bláznivûji neÏ ‰tûÀata.

Zapomenuti byli zahubení sokové i milostné drama rudû ve-

psané do snûhu. Zapomenuti aÏ na jednu chvíli, kdy se Jednook˘

nakrátko zastavil, aby si olízal zasychající rány. Tu ohrnul pysky,

zavrãel a hfiíva na krku a na plecích se mu bezdûky zjeÏila; napÛl

se pfiikrãil jako ke skoku, drápy zaÈal kfieãovitû do snûhu ve snaze

najít pevnou oporu. Ale to v‰e bylo smazáno hned v pfií‰tím oka-

mÏiku, kdy vyrazil za vlãicí, jeÏ pla‰e uhánûla k lesu.

A od té chvíle uÏ bûhali bok po boku jako dobfií pfiátelé, ktefií

k sobû na‰li cestu. Míjely dny a pár se stále drÏel pospolu, spoleã-

nû lovili a zabíjeli, spoleãnû se dûlili o úlovek. Po ãase ale vlãice

zneklidnûla. Zdálo se, Ïe cosi stále hledá a nenalézá. Zajímaly ji

dutiny pod v˘vraty, strávila mnoho ãasu slídûním po vût‰ích ‰tûr-

binách ve skále, po jeskyÀkách pod pfievisl˘mi bfiehy. Starého

jednookého vlka to nezajímalo ani dost málo, ale pfiesto ji v jejím

hledání dobromyslnû sledoval, a kdyÏ se její prÛzkum na nûkte-

rém místû neobvykle protahoval, ulehl a vyãkával, aÏ bude opût

ochotna vydat se na cestu.
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NezÛstávali na místû, putovali krajem, aÏ se opût vrátili

k fiece Mackenzie a zvolna sledovali její tok; jen obãas ji opou‰-

tûli, aby lovili zvûfi na bystfiinách, jeÏ se do ní vlévaly, ale vÏdy se

k ní opût vraceli. Tu a tam narazili na jiné vlky, obvykle v páru,

av‰ak k Ïádn˘m projevÛm snahy po spfiátelení mezi nimi nedo-

cházelo, nejevili chuÈ vrátit se k Ïivotu ve smeãce. Nûkolikrát

potkali i samotáfiské vlky. VÏdy to byli samci a houÏevnatû se

snaÏili pfiipojit k Jednookému a k jeho druÏce. OdráÏel je, a kdyÏ

se mu vlãice postavila po boku s najeÏenou srstí a s vycenûn˘mi

tesáky, samotáfii ustoupili, obrátili se k nim zády a táhli dál sami.

Za jedné mûsíãné noci, kdyÏ bûÏeli tich˘m hvozdem, se

Jednook˘ náhle zastavil. Zvedl ãenich, napjal oháÀku a roz‰ífie-

n˘mi nozdrami zavûtfiil. Zvedl tlapku, tak jako to dûlávají i psi.

Cosi ho znepokojilo, stále je‰tû nasával vzduch a snaÏil se roz-

lu‰tit zprávy, které jeho ãichu pfiiná‰el. Jeho druÏka se spokojila

bezstarostn˘m letm˘m zaãicháním a klusala dál, aby ho upokoji-

la. TfiebaÏe ji následoval, byl stále je‰tû nedÛvûfiiv˘ a nedokázal

se zdrÏet, aby se ãas od ãasu nezastavil a peãlivû nezkoumal ony

varovné pachy.

Vlãice se opatrnû pfiiblíÏila na okraj velké m˘tiny uprostfied

lesa. Nûjakou chvíli tam stála sama. Pak se k ní Jednook˘ pfiipo-

jil; pfiiplíÏil se a pfiikradl, v‰echny smysly zbystfieny, srst zjeÏenou

hlubokou nedÛvûrou. Stáli bok po boku, sledovali, naslouchali,

vûtfiili.

K jejich u‰ím doléhaly zvuky psích pÛtek a pranic, hrdelní v˘-

kfiiky muÏÛ, jasnûj‰í hlasy ha‰tefiících se Ïen a jednou také proni-

kav˘ dûtsk˘ pláã. Kromû obrovit˘ch stanÛ z kÛÏí nebylo vidût nic

neÏ plameny ohÀÛ, tu a tam zastiÀované pohybujícími se posta-

vami, a koufi stoupající zvolna do klidného vzduchu. Ale k jejich

nozdrám se táhlo na tisíce pachÛ indiánského tábora, které vyprá-

vûly pfiíbûhy zhola nepochopitelné pro Jednookého, vlãici v‰ak

známé do v‰ech podrobností.

Ocitla se v podivném rozpoloÏení, vûtfiila a vûtfiila s rostou-

cím potû‰ením. Ale star˘ Jednook˘ byl pln nedÛvûry. Dal své

obavy najevo a pokusil se odejít. Obrátila se a povzbudivû se ho

dotkla ãenichem na krku; potom znovu pozornû zkoumala tábor.

V její tváfii se objevila nová dychtivost, ale nebyla to jiÏ laãnost

hladu. Svádûlo ji to vykroãit vpfied, blíÏ k onomu ohni, vmísit se

) 37 (

TESAK-2012.qxd  16.7.2012 20:51  Stránka 37



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení
její plné verze je možné v elektronickém obchodě
společnosti eReading.

http://www.ereading.cz/

