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1. kapitola

Tamel

1.

„…BentaRyse vysílá ná‰ pán Rrahú do Vysok˘ch hor.
Opût se tu objevil tamel a roztrhal nûkolik krav z na‰eho
stáda. Peke, kter˘ je bránil, je mrtv˘!“

V té chvíli hlas knûze Yessy pfieru‰ilo zavytí Ïen, které
se teprve nyní dozvûdûly tu krutou zprávu. Jejich pláã
nebral konce. V‰ichni uÏ mûli po pfiijímání a dostali svou
dávku svatého nápoje. Ram se otfiásl, kdyÏ si uvûdomil,
jak jim pohasínalo svûtlo v oãích a nahrazovala ho tak
obvyklá poslu‰nost. 

„Táta mi kdysi tvrdil, Ïe v tom vínû musí b˘t nûjaká
droga,“ blesklo mu hlavou. 

Îensk˘ náfiek pfiekryl fakt, Ïe knûz, proti v‰em zvyk-
lostem, posílá proti tamelovi, nejstra‰nûj‰í ‰elmû zdej‰ích
hor, jediného bojovníka. Sice nejlep‰ího, jak˘ v mûsteã-
ku na kraji jezera je, ale stejnû jenom jediného. 

Dlouho trvalo, neÏ se Ïeny uklidnily. Po svatém nápoji
byly vÏdycky citlivûj‰í na jakékoli emoce, ale také poslu‰-
nûj‰í, zvlá‰tû vÛãi Yessovi. Nikdo nezaregistroval vítûzo-
slavn˘ pohled, kter˘ na Bentu v té chvíli Yessa upíral.
V knûzovû tváfii se stfiídaly pocity vítûzství a nenávisti,
kterou evidentnû cítil k rodinû RysÛ. 
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Ram ji sám mnohokrát na sobû poznal, kdyÏ ve ‰kole,
kam docházel jako kaÏdé dítû tfiikrát t˘dnû, odpovûdûl
správnû. Byl viditelnû nejlep‰í ze v‰ech dûtí, které k Yes-
sovi docházely. Ale nikdy za odpovûì nebyl pochválen. 

Po smrti rodiãÛ, k níÏ do‰lo skoro pfied rokem, uÏ ho
otec nemohl proti drobn˘m i vût‰ím ústrkÛm z knûzovy
strany bránit. Yessa nedovoloval Ramovi ãíst knihy, které
dûtem bohat‰ích rodiãÛ vnucoval. Chlapec to nechápal,
jako nechápal i mnohé jiné vûci. Mnohokrát kvÛli tomu
veãer plakal, kdyÏ byl zalezl˘ nûkde na seníku ãi v jiném
úkrytu. Marnû mu táta vysvûtloval, Ïe Yessa je hloup˘
a jiní knûÏí by se chovali jinak, Ram mu to stejnû pfiíli‰
nevûfiil. 

2. 

Ram si bezmy‰lenkovitû míchal veãerní ka‰i v misce
a levou rukou se prudce ohnal po obtíÏném muchákovi.
Zvedl oãi a pozoroval Bentu. Mohutn˘ bratr jedl roz-
váÏnû a klidnû. Dokonce se mírnû usmíval. Ram to ne-
chápal. 

„Posílá tû na smrt!“ vybuchl. 
Benta se melancholicky usmál. 
„To se je‰tû uvidí. Tfieba jsem lep‰í bojovník, neÏ si

myslí.“
„Zavinil smrt na‰ich rodiãÛ, kdyÏ je poslal s danûmi,

a teì chce zabít tebe!“ nepfiestával zvy‰ovat hlas Ram. 
„Nefivi!“ ozval se klidnû Senti, a zarazil tak dal‰í v˘-

buch Ramova vzteku. „Co by tak mûl asi udûlat?“
Sentiho hladká tváfi byla zcela v˘jimeãnû váÏná. Nikdy

se mu nedûlaly vrásky od hlubokého pfiem˘‰lení, protoÏe
takové vûci ho nebavily, a on navíc vidûl svût v jednodu-
ch˘ch a bezproblémov˘ch obrazech. 

8
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„Na druhou stranu má kluk pravdu,“ Senti se podíval
na bratra bezelstn˘ma modr˘ma oãima, „tamela je‰tû
sám nikdo nezabil. KaÏd˘ lov na nûj pfiinesl nûkolik mrt-
v˘ch a zmrzaãen˘ch. Mûl bych jít s tebou.“

„To nepfiipadá v úvahu,“ zamítavû mávl rukou Benta.
„Kdyby se nûco stalo se mnou, musíte b˘t dva, abyste to
zvládli.“

Ram se znovu nadechl, aby pokraãoval, ale Benta mu
dal‰ím zamítav˘m gestem usekl námitky je‰tû v hrdle. 

„Tohle já v‰echno vím, ale nemohu nic dûlat. Kdybych
se Yessovi vzepfiel, po‰tve na nás celé mûsteãko. To v lep-
‰ím pfiípadû. V tom hor‰ím nás nechá odvézt pro herezi
do Krauty a tam nás v‰echny popraví. Rozhodnutí knûze
je koneãné a nedá se s ním polemizovat. Musíte se spo-
lehnout na to, Ïe jsem bojovník a budu mít ‰tûstí. Pokud
se mi nûco stane, Yessa se uklidní a budete mít od nûj nû-
jakou dobu pokoj.“

„Co kdybychom odtud utekli?“ ‰eptl nakonec po chví-
li ticha Ram. 

„Kam bys chtûl utéct?“ nakrãil ãelo Benta. „V divoãinû...“
„...máme daleko vût‰í ‰anci na pfieÏití neÏ tady, kde si

Yessa nebo jin˘ knûz vÏdycky najde nûjakou záminku,
aby nás zabil,“ doplnil jeho my‰lenku úplnû jinak Ram. 

„Není jiná moÏnost,“ uzavfiel neplodnou debatu Benta
a znovu zaãal jíst masovou ka‰i, kterou uvafiil Ram. 

LÏíce ti‰e cinkala o glazurovan˘ povrch hlinûného talí-
fie a byl to jedin˘ zvuk, kter˘ ru‰il náhlé ticho. Ram
prudce odstrãil svoji misku, aÏ fiídká ka‰e vycákla na stÛl.
Vyskoãil tak prudce, Ïe ho píchlo v noze, a s prásknutím
dvefimi zmizel venku. 

„Kdyby tû tak vidûla máma,“ zabruãel Senti k mizejí-
cím zádÛm svého bratra a ‰el pro hadr, aby utfiel rozlehl˘
stÛl, urãen˘ pro poãetnou rodinu. 

9
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Benta polkl poslední sousto ka‰e a vytfiel kusem chle-
ba talífi, aby ho Senti nemusel m˘t. 

„PÛjde‰ si se mnou zacviãit? Potfiebuju se pofiádnû roz-
h˘bat!“

Senti k˘vl, zvedl se od stolu, sejmul ze stûny jeden
z otcov˘ch meãÛ a beze slova vy‰el z domku. Za chvíli se
uÏ za domem, na nevelkém plácku, kter˘ tam vyt˘ãil je‰-
tû jejich dûda, rozléhalo fiinãení meãÛ. Ram, zalezl˘ v se-
níku, to poslouchal se závistí. Ne Ïe by ho bratfii nebrali
ke sv˘m cviãením, ale mohl s nimi soupefiit, jen kdyÏ se
pfiíli‰ neh˘bali. Jeho ‰patnû srostlá noha mu prudké po-
hyby, natoÏ pak bûh, nepovolovala. 

3. 

Slunce uÏ vystfiídalo mûsíce na obloze. Senti sebou zavr-
tûl a prudce kopl do pelesti. Zfiejmû se mu zdálo o nûja-
kém lovu nebo boji. Ozvala se dutá rána a Benta se pro-
budil. KdyÏ uvidûl, Ïe Ram je vzhÛru a sedí na posteli,
usmál se na nûj. 

„Pojì se protáhnout ven, abychom ho nevzbudili,“ za-
‰eptal. 

Mohl by fivát jako rtur, ale Sentiho by to neprobralo.
Jen kdyby cinkl v loÏnici meã, to by byla jiná. Ram
sklouzl z postele. Postavil se opatrnû na zchromlou nohu
a ãekal, jak se dnes bude chovat. Pfiíli‰ nebolela. 

Venku se uÏ úplnû rozednilo a bylo sly‰et ptáky, ktefií
vyuÏívali nádherného rána, aby naladili svÛj zpûv dosta-
teãnû vábnû pro své samiãky. 

Oba mladíci se sklonili nad dfievûn˘m um˘vadlem, do
nûhoÏ Benta pfiinesl vodu je‰tû vãera veãer. S funûním se
oba umyli. Benta pak vylil vodu na smeti‰tû a pak se oba

10
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‰li obléct do kuchynû. Ram mûl vûci naházené na Ïidli,
zatímco Benta si je je‰tû vãera úhlednû sloÏil. 

Cestou ven si Ram ulomil kus chleba, vãerej‰í nedoje-
dená veãefie mu pfiece jenom scházela. Benta na nûj ãe-
kal se dvûma dvoumetrov˘mi tyãemi. To byla Ramova
nejoblíbenûj‰í zbraÀ. S tyãí, zvlá‰È kdyÏ byla okovaná, se
dokázal ubránit i ãlovûku ozbrojenému meãem, a nejen
to, dokázal nad ním i zvítûzit. 

Oba mladíci se rozh˘bali pfiesnû tak, jak je to kdysi uãil
jejich otec, vynikající ‰ermífi, kter˘ z neznám˘ch dÛvodÛ
ode‰el z královské sluÏby a uch˘lil se do vzdáleného,
skoro zapomenutého mûsteãka. 

Benta svého bratra nijak ne‰etfiil. A Ram si uÏ dávno
vypracoval systém, jak bojovat, aniÏ by musel pfiíli‰ zatû-
Ïovat slabou a bolavou nohu. Byl nepfiíjemn˘m soupe-
fiem, protoÏe jeho zpÛsob boje byl velmi neortodoxní;
neuznával pfiedepsané postupy, takÏe s ním mûl práci
i tak dobr˘ bojovník jako Benta. 

Hole na sebe naráÏely, vzduchem se neslo supûní obou
mladíkÛ. PfiestoÏe to byl jen lehk˘ trénink, za chvíli
z obou tekl pot. Mûlo na tom podíl i ranní slunce, neboÈ
se dnes na obloze nepotuloval ani jedin˘ mrak. 

UÏ bojovali dobrou pÛlhodinu a Ram zaãínal cítit úna-
vu v rukách. Rána za ranou dopadaly na dfievo masiv-
ních okovan˘ch holí. Benta bojoval jako taneãník. Pohu-
poval se na ‰piãkách a jeho technika byla zaloÏena na
úhybn˘ch manévrech, zatímco Ram stál jako vzrostl˘
dub a pohyboval jen horní polovinou tûla. Jeho hÛl ale
byla daleko pohyblivûj‰í, vynahrazoval jí nedostateãnou
práci nohou. 

Benta se smával, Ïe se proti Ramovi ‰patnû bojuje,
protoÏe poru‰uje v‰echna pravidla boje a ãlovûk nikdy
neví, odkud pfiiletí rána. 

11
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Ram odrazil jeden z lehce naznaãen˘ch útokÛ, a Benta
tak odkryl levou stranu svého tûla. 

Ram zaútoãil Ïelezn˘m koncem hole a Benta mûl co
dûlat, aby vykryl zákefin˘ útok svého bratra. Ram pak
vyuÏil energie, kterou jeho holi udûlil bratr sv˘m obran-
n˘m úderem, otoãil se na patû zdravé nohy, pfiehmátl na
konec hole a trefil Bentu do krku nad levou klíãní kost.
Mladík vÛbec na pfiekvapiv˘ útok svého bratra nezarea-
goval, a kdyby Ram pouÏil v‰echnu sílu, asi by Benta ani
ten den a moÏná nûkolik dal‰ích t˘dnÛ na Ïádn˘ lov ne-
ode‰el. 

Kdykoli si potom Ram na tenhle okamÏik vzpomnûl,
mûl na sebe vztek. 

„MoÏná by to b˘valo v‰echno dopadlo jinak,“ myslel
si. 

Takhle se jen za‰klebil. 
„Myslím, bratfiíãku, Ïe je toho akorát dost,“ ukonãil je-

jich ranní rozcviãku Benta. „Mohlo by to skonãit úrazem.
Jdeme se najíst a vyhnat toho lenocha Sentiho z postele.“

Spláchli ze sebe pot a ve‰li do domku. Senti opravdu
je‰tû poklidnû spal a Benta ho jen stûÏí vydoloval z postele. 

Ram mezitím udûlal snídani. 
„Senti, dneska má‰ na starosti dfiíví. UÏ ho nûjak po-

váÏlivû ubylo. Doufám, Ïe aÏ se vrátím, bude to v pofiád-
ku,“ podíval se pfiísnû nejstar‰í bratr na prostfiedního. 

„No a ná‰ benjamínek bude dûlat co?“ nedal se Senti.
„Jako obvykle nic,“ bruãel. 

„Zatímco ty ses válel v posteli, trénoval se mnou ven-
ku. Kromû toho jsem vãera objevil ve stodole...“

UÏ nedomluvil, protoÏe se prudce otevfiely dvefie a ve-
‰el do nich knûz YessaStraba. MuÏík byl obleãen˘ do své
oblíbené rudé kutny, v níÏ zanikalo jeho drobné, neduÏi-
vé tûlo. Ostré, pichlavé, tmavé oãi byly dosud oslnûné

12
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venkovním sluncem, a tak se na okamÏik na prahu za-
stavil. 

Nadechl se, ale neÏ se mohl místností rozlehnout jeho
jeãiv˘ hlas, fiekl ti‰e Benta:

„U slu‰n˘ch lidí se klepe, Yesso. Ale tebe uãit slu‰né-
mu vychování je asi zbyteãné, Ïe? To ty uãí‰ jiné, a tudíÏ
to pro tebe platit nemusí,“ jed z klidného Bentova hlasu
jen ukapával. 

MuÏík zbrunátnûl, chvíli to vypadalo, jako kdyby chtûl
vybuchnout, ale pak se ovládl. 

„Spûchám se zeptat, kdy splní‰ pfiání na‰eho pána?
Myslel jsem, Ïe uÏ dávno bude‰ na cestû.“

„MoÏná jsi mû mûl pfiijít vzbudit,“ fiekl Benta s úsmû-
vem, kter˘ se Yessovi vÛbec nelíbil. „Nebo mû snad chce‰
doprovodit? Nûjak˘ ten spoleãník by se mi v boji docela
hodil.“

„Nevtipkuj!“ ‰tûkl Yessa. „Neslu‰í se, abys takto mluvil
se sluÏebníkem boÏím!“

„Se sluÏebníkem ne, ale s tebou ano,“ ‰eptl si neuctivû
pod nos Ram tak ti‰e, Ïe ho zaslechl jen Benta a podíval
se na Rama kárav˘m pohledem, v nûmÏ ale byly vidût ji-
skfiiãky smíchu. 

Yessa je‰tû chvilku postál u dvefií, pak se prudce otoãil,
aÏ mu kaftan zavífiil kolem huben˘ch kotníkÛ, a vyrazil
ven. Nechal dvefie otevfiené. 

AÏ kdyÏ klapla vrátka, pokraãoval Benta, jako kdyby je
Yessa vÛbec nepfieru‰il:

„...knihu, kterou jsem nevidûl uÏ nûkolik let. âítával si
v ní otec, ale vÏdycky jen kdyÏ si myslel, Ïe ho nikdo ne-
vidí. VÏdy ji peãlivû schovával.“

„To by mohla b˘t…“
„Nefantazíruj,“ zarazil Benta Rama, „a prostuduj si ji,

aÏ na to bude‰ mít ãas. Tfieba ti nûjak pomÛÏe rozhod-

13
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nout se, co dál. Nevím. Já jsem to nestihl a taky si mys-
lím, Ïe tohle je práce pro tebe. A oba nezapomeÀte, Ïe
teì máte b˘t dva dny ve ‰kole. Vlastnû ty, Senti, jenom
dneska. Polní práce skonãily, takÏe zítra bude lov na
kachny. Do tfií dnÛ bych mûl b˘t zpátky.“

S tûmito slovy se zvedl od stolu a vzal si batoh s jídlem
a potfiebn˘mi vûcmi, kter˘ mu pfiipravil Ram. K tomu
pfiibral krátké lovecké kopí, d˘ku, kterou zastrãil do boty,
a svÛj oblíben˘ meã. 

Opásal se a zkusil, jestli mu v‰echno na tûle sedí, jak
by mûlo. Pak se spokojenû usmál a vyrazil z domu. Za
chvíli zmizel v lese, kter˘ zaãínal na severní stranû mûs-
teãka jen nûkolik set krokÛ od posledního domku, kte-
r˘m byl právû ten jejich. 

RamRys se za ním díval, a kdyÏ bratr zmizel z dohledu,
sklonil oãi a zjistil, Ïe jeho ruce objímají okovanou hÛl
tak pevnû, aÏ mu zbûlely klouby. 

14

Ríša - zlom  5.4.2007 9:43  Stránka 14



2. kapitola

Poprava

1. 

Uplynuly celé ãtyfii dny, neÏ se muÏi z mûsteãka odhodla-
li k pátrací akci po Bentovi. A trvalo dal‰í dva dny, neÏ
pfiinesli stra‰livû rozdrásanou a zkrvavenou mrtvolu
zpátky. A také koÏe‰inu tamela, kterého Benta pfiece jen
dokázal, byÈ za cenu vlastního Ïivota, zabít. 

Nerosi, vÛdce v˘pravy, rozprostfiel stále je‰tû krvavou
koÏe‰inu na stÛl v domku a muÏi na ni poloÏili Bentovo
tûlo. S úctou mu dali zlomen˘ o‰tûp k pravé ruce. 

„Na‰li jsme ho zabodnut˘ v tamelovû oku,“ ‰eptl jeden
z nich smûrem k vytfie‰tûn˘m tváfiím obou bratfií, kter˘m
teprve nyní zaãalo docházet, Ïe se jejich nejstra‰nûj‰í
obavy naplnily. 

Senti se vrhl na bratrovo tûlo a z oãí se mu zaãaly hr-
nout slzy. Mohutn˘m tûlem mladíka otfiásaly vzlyky
a muÏi se zaãali vytrácet z domku. V‰ichni vûdûli, jak
bratfii na sobû lpí, zvlá‰È po smrti rodiãÛ. Benta se stal je-
jich vychovatelem a oba sourozenci k nûmu vzhlíÏeli
s nefal‰ovanou úctou. 

Ram zÛstal stát v koutû a snaÏil se ovládnout. Zaãínal
si postupnû uvûdomovat, Ïe uÏ nikdy ho jeho velk˘ bratr
nebude uãit v‰echny ty zapomenuté nebo schválnû knû-
Ïími opomíjené vûdomosti, které ho nauãil otec. Bloudil
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oãima po místnosti a kaÏdá vûc, na niÏ padly jeho oãi, mu
bratra pfiipomínala. Cviãn˘ o‰tûp visící na zdi, vycídûn˘
hrnec, poloÏen˘ na kraji sporáku, otcÛv meã zavû‰en˘
vedle dvefií v rudé sametové pochvû i prasklá tabulka
v oknû, kterou Benta pfielepil. 

Vrzly dvefie a dovnitfi ve‰el YessaStraba ve své nezbyt-
né umolousané kutnû. Pichlavé oãi pfiejely místnost
a Ramovi se zazdálo, Ïe v nich uvidûl záblesk nezkalené
radosti. Knûz pfie‰el cupitav˘mi kroky, tak typick˘mi pro
jeho drobnou postavu, k improvizovanému katafalku
a pfiejel, témûfi nûÏnû, rukou po tamelovû koÏe‰inû. 

Senti ho zaãal vnímat v okamÏiku, kdy promluvil. 
„Ta koÏe‰ina patfií kostelu. OkamÏitû ji tam pfieneste.

Kdo si to vÛbec dovolil, takové znesvûcení, poloÏit na
ni...“

MuÏi, ktefií stáli venku, se pomalu a nepfiíli‰ ochotnû
pohnuli, aby splnili knûzÛv poÏadavek. 

Senti vyletûl jako blesk. Jeho rychlost byla v mûsteãku
povûstná, pfii cviãn˘ch soubojích mu déle dokázal odolá-
vat jen málokdo. Yessa se najednou ocitl ve vzduchu
a nohy se mu smû‰nû bimbaly zpod kutny. Chrãel a bû-
hem okamÏiku jeho tváfi nabyla rudû fialové barvy. Oãi
mu vylézaly z dÛlkÛ a rukama zbûsile mával kolem sebe.
Senti ho drÏel jednou rukou a druhou ho nepfiíãetnû
mlátil. 

„Ty svinû!“ fival. „Já tû zabiju! Tys mi zabil bratra...“
V té chvíli uÏ na nûm viselo pût bojovníkÛ a páãilo mu

Yessu z rukou. 
„Nechte mû bejt! Já ho zabiju!“ rval se s nimi. 
Trvalo hodnû dlouho, neÏ se jim podafiilo bezvládného

knûze vydolovat ze svalnat˘ch Sentiho rukou. Knûz byl
v hlubokém bezvûdomí, z nosu mu tekla krev a jeho d˘-
chání se velmi blíÏilo chrãení podfiíznutého podsvinãete. 

16
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MuÏi ho rychle vynesli ven, u studny ho poloÏili na zem
a zaãali ho kfiísit. Yessa leÏel na zádech, mûl rozhozené ru-
ce a neh˘bal se. Nerosi ho poléval z okovu studenou vo-
dou. Proud dopadal na brunátnou, vyhublou a rozbitou
tváfi, aÏ se kapky rozlétaly kolem. Po chvíli se knûzova
hlava ocitla ve velké louÏi. Nerosi pfie‰lapoval, jak mu
voda zatékala do dûrav˘ch opánkÛ. MuÏi stáli kolem
a ani nedutali. Pohnul se vÏdy jen ten, kter˘ mûl vytáh-
nout dal‰í okov. Rumpál skfiípal, aÏ muÏÛm trnuly zuby.
KdyÏ se knûz neprobíral, zavelel Nerosi:

„Dojdûte pro Genka, aÈ si vezme s sebou bra‰nu s léky.
Bude ji potfiebovat.“

MuÏ odbûhl a za chvíli, po nûkolika dal‰ích okovech
ledové vody, Yessa otevfiel oãi a zachrãel:

„Nechte toho, vy kreténi!“
Nerosi si hlasitû oddechl. Kdyby knûz zemfiel, odneslo

by to celé mûsteãko. 
Chrám si takové vûci nikdy nenechal líbit. Ani král se

neodváÏil postavit rozhodnutí chrámové rady. 

2. 

Ram dokulhal k Sentimu, kter˘ leÏel na podlaze a me-
chanicky si stíral krev, která mu tekla z rozbitého nosu.
Sklonil se k nûmu a snaÏil se ho zvednout. Senti pomalu
zavrtûl hlavou. 

„Nech mû bejt! Vypadni odtud! Za chvíli pfiijdou, a kdyÏ
tady bude‰, seberou tû taky!“

Ram ho beze slova táhl po podlaze ke stolu a pak ‰tûkl:
„Vstávej!“
Senti se pfietoãil na bfiicho, klekl si a potom pomalu

a nejistû vstal. Kapky krve z nosu dopadaly na ãistou
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podlahu a rozstfiikovaly se. Senti se opfiel o stÛl, na nûmÏ
leÏel jeho mrtv˘ bratr. Jeho krev se mísila se zaschlou kr-
ví mrtvého bojovníka. 

„Vzpamatuj se,“ zufiivû doráÏel Ram na star‰ího bratra.
„Musíme odtud zmizet.“

„Neblázni,“ oponoval mu Senti a potfiásal hlavou jako
rtur pra‰tûn˘ fiezníkovou palicí, „nemáme ‰anci zmizet.
Budou nás pronásledovat v‰ichni a zabijou nás oba.“

„Jo,“ souhlasil Ram, „ale máme alespoÀ ‰anci. KdyÏ tu
zÛstane‰, tak pÛjde‰ jako tele na poráÏku.“

„MoÏná,“ pfiik˘vl pomalu Senti, „ale ty má‰ ‰anci pfie-
Ïít. Já jsem mrtv˘ muÏ,“ pfiejel si hfibetem ruky nos a tu
si potom otfiel do ko‰ile. 

„Jakej muÏ,“ prskl Ram. „Jsi trochu pfierostl˘ kluk.“
„Je mi uÏ sedmnáct,“ hrdû odsekl Senti a narovnal se. 
„A kromû toho, Yessa si na mû nûco taky najde. Proná-

sleduje na‰i rodinu uÏ dlouho,“ Ram ze sebe rychle sypal
to, co mu leÏelo uÏ dlouho v hlavû. „Jsem pfiesvûdãen˘,
Ïe i na‰i...“

„To si myslel Benta taky a nedávno to fiekl vefiejnû,“
poznamenal Senti. 

Ram k nûmu do‰el a poloÏil mu ruku na rameno. Bratr
k nûmu otoãil pomlácenou hlavu a pokfiivenû se usmál. 

„Já vím,“ fiekl po chvíli, „Ïe má‰ pravdu, ale co mám
dûlat. Sám bych moÏná dokázal utíkat nûjak˘ ten den.
Benta mû vycviãil docela dobfie. Ale v tom pfiípadû to od-
nese‰ ty. Yessovi je jedno, koho z na‰í rodiny potrestá.“

„Tedy pokud tu tvoji masáÏ pfieÏil,“ poznamenal s váÏ-
nou tváfií Ram. 

Pak oba chlapci vyprskli smíchy. Podívali se sobû na-
vzájem do oãí a Ram nakonec pokrãil rameny. 

„Poãkáme a uvidíme,“ fiekl klidnû. 
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3. 

Druh˘ den se konal pohfieb mrtvého hrdiny. Kromû
hrobníka a Rama se nezúãastnil nikdo. Ram pomáhal
starému Serikovi zaházet BentÛv hrob, a kdyÏ na nûm
udusávali hlínu, zaslechl starcovu poznámku, fieãenou
ov‰em tak ti‰e, Ïe si ani nebyl jist˘, jestli se nepfieslechl:

„·koda, Ïe místo tebe tamel nezabil toho prokletého
knûze.“

4. 

Yessa stál na kazatelnû a hfiímal:
„...z jedné prokleté rodiny. Musí b˘t potrestán za na-

padení ãlena Svatého spoleãenstva. Zítra bude poprava,
neboÈ soud vynesl spravedliv˘ rozsudek!“

V celém kostele, kter˘ byl narvan˘ k prasknutí v‰emi
lidmi z mûsteãka, bylo ticho jako v hrobû. Lidé stáli na-
maãkáni na sobû a nikdo ani nedutal. Vût‰ina z nich se
dívala dolÛ a ti, co upírali oãi na knûze, v nich nemûli ani
trochu souhlasu. 

Yessa vycítil náladu v kostele a pokusil se ji rozpt˘lit:
„Z rozhodnutí knûÏského kolegia vyhla‰uji po popravû

oslavu zabití tamela. Bude se slavit tfii dny!“
V kostele panovalo i nadále hrobové ticho. Knûz se vy-

pla‰enû rozhlíÏel. Podobnou reakci neãekal. 
Lékafi Genk odvedl na jeho obliãeji dobrou práci. Se‰il

mu drobné trhliny, ale monokly a modfiiny odstranit ne-
mohl. 

„Zloãinec byl odsouzen˘ k smrti vodou.“
Kostelem probûhla vlna ‰umu. PfiestoÏe se Senti provinil

tím nejtûÏ‰ím zloãinem, útokem na knûze, nedovolilo si
Svaté spoleãenství, zastupované Yessou, odsoudit ho k smr-
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ti, ale zvolilo takzvan˘ boÏí soud. Sentiho hodí veãer sváza-
ného do jezera, a kdyÏ bude je‰tû ráno naÏivu, byl odsou-
zen nespravedlivû. Nikdo se v‰ak nepamatoval, Ïe by k nû-
ãemu takovému kdy do‰lo. Nicménû odsouzenec pfiece jen
mûl ‰anci na pfieÏití, a to bylo nûco nepfiedstavitelného. 

„A nyní pfiistupte k pfiijímání na‰eho pána Rrahúa,“
zakonãil trochu nejistû Yessa. 

Otoãil se a zmizel za dvefimi, aby se za nûkolik okamÏi-
kÛ vynofiil zpoza oltáfie. Za ním ‰el pomocník a nesl mal˘
soudek. Yessa pfiistoupil k první fiadû sedadel, pozdvihl
pozlacen˘ pohár k nebesÛm, upil z nûj a pak dal napít
starostovi. Byl ve tváfii bíl˘ a malá oãka mu tûkala kolem,
jako kdyby ãekal, z které strany pfiiletí rána. Starosta upil
povolen˘ lok a vrátil Yessovi pohár. 

Jakmile vûfiící vypili pohár do dna, doãepoval Yessa ze
soudku svat˘ nápoj a pokraãoval ve své pouti kostelem.
RamÛv soused se olizoval v pfiedtu‰e poÏitku, kterého se
dostávalo vûfiícím zfiídkakdy. 

Ram tomu nerozumûl. Jemu tekutina, kterou smûl uÏ
dva roky pfiijímat, nic nefiíkala. Nemûl Ïádné pfiíjemné
pocity ani v nûm nehárala boÏí pfiítomnost, jak o tom
mluvili jeho spoluÏáci ve svatém vytrÏení pfii hodinách
s Yessou. Ani jeho bratfii mu nebyli schopni vysvûtlit,
proã jsou jiní. Prostû tomu tak bylo. 

Ram se podíval Yessovi do oãí, kdyÏ mu knûz nabídl
pohár k napití. MuÏík sebou ‰kubl, aÏ tekutina vy‰plíchla
z poháru na zem. Ucukl pohledem, ale pak se vzpamatoval
a nechal Rama, aby se napil. Poté rychle pfie‰el k dal‰ím
vûfiícím. Ram si prohlíÏel v˘zdobu kostela a pfiipadalo mu,
Ïe teprve nyní zaãíná chápat nûkteré obrazy muãení
a smrtí svat˘ch, které visely na stûnách. 

Yessa obe‰el v‰echny vûfiící a rychle se vrátil na kaza-
telnu. Nyní se nálada v kostele zmûnila. 
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„NezapomeÀte v‰ichni zítra pfiijít na bfieh jezera pfiesnû
v devût hodin veãer,“ zahfimûl pfiesnû tak, jak byl zvykl˘. 

„Ano, pane ná‰,“ odpovûdûla mu vût‰ina pfiítomn˘ch. 
Yessa se vítûzoslavnû podíval na Rama. Teì uÏ vûdûl,

Ïe mu nic nehrozí. V‰ichni zase byli v jeho rukách. Ram
si teprve v té chvíli uvûdomil, Ïe pfiijímání mûlo b˘t aÏ za
tfii nedûle. 

5. 

Ram otevfiel dvefie domku a strnul. V‰echny vûci byly
zpfieházené. Ten, kdo tu cosi hledal, si ani nedal práci,
aby se snaÏil svoji pfiítomnost nûjak zamaskovat. Ram se
hluboce zamyslel, bylo mu jasné, Ïe je to Yessovo dílo.
Jen nevûdûl, kdo tu ‰pinavou práci za knûze udûlal a co
hledal. Nemohl si vzpomenout na nikoho z mûsteãka,
kdo by nebyl v kostele. 

Pak s povzdechem ve‰el a zaãal uklízet. Po chvíli v‰ak
mávl rukou a zabruãel:

„VÏdyÈ je to pitomost! Co to vlastnû dûlám?“
A zaãal shromaÏìovat vûci, které povaÏoval za potfieb-

né. Z tajného rodinného trezoru vytáhl tûÏk˘ a nadit˘
koÏen˘ váãek, v nûmÏ cinkalo dobfie pût set zlat˘ch min-
cí. Vzal oba otcovy meãe a ze skr˘‰e vyndal knihu, kte-
rou mu dal Benta pfied sv˘m odchodem. Je‰tû nemûl ãas
se do ní podívat, ale mûl takové tu‰ení, Ïe prohlídka je-
jich domku mohla mít nûjaké spojení právû s ní. V‰echno
poloÏil na stÛl. 

Ve‰el do komory a nohou odhrnul hromadu vûcí, kte-
ré se válely na podlaze. Pfiejel oãima smûsku na zemi
a zamyslel se. Pak si klekl a zaãal se ve vûcech pfiehrabo-
vat. Trvalo hodnou chvíli, neÏ na‰el to, co hledal. Nepra-
videlná koule z tmavo‰edého materiálu. Kdysi ji na‰el
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v otcovû dílnû a ani ten mu nebyl schopn˘ fiíct, kde k to-
mu kusu podivné hmoty pfii‰el. 

„MoÏná to zbylo po pradûdovi, ten mûl sbírku podiv-
ností,“ fiekl tehdy Ramovi. 

Ram mnoha pokusy zjistil, Ïe hmota plave, dá se tep-
lem tvarovat a vÛbec Ïe má spoustu uÏiteãn˘ch vlastno-
stí. Hrával si s ní a pouÏíval ji na rÛzné kuli‰árny, které
vyvádûl sv˘m bratrÛm. To v‰ak uÏ bylo dávno. Pak, jako
v‰echny hraãky, skonãil podivn˘ kus hmoty pohozen˘
v dílnû na polici. 

Nadhodil si kouli v ruce a usmál se. 
„Teì se bude hodit,“ zabruãel. 
Bleskurychle uklidil ponk, pfiinesl velkou mísu plnou

vody, kterou poloÏil na starou, mírnû orezavûlou trojnoÏ-
ku, pod níÏ zapálil olejov˘ hofiák. Kouli hodil do vody
a ‰el si najít nûco k jídlu. 

Za chvíli se vrátil, v ruce drÏel sk˘vu mírnû okoralého
chleba, na nûmÏ mûl namazanou silnou vrstvu jarskové-
ho dÏemu, kter˘ dûlala je‰tû máma. Mechanicky ukuso-
val chleba a sledoval, jak se na dnû mísy tvofií první malé
bublinky, které se postupnû zvût‰ují a posléze se odtrhá-
vají ode dna a stoupají k hladinû. 

KdyÏ dojedl chleba, otfiel si ulepené prsty o ko‰ili. Sáhl
do vroucí vody a jedin˘m prudk˘m pohybem vyhodil
kouli ven z vafiící vody. Sykl, protoÏe se pfiece jen spálil,
ale nebylo to tak stra‰né. 

Uchopil hmotu a zaãal ji siln˘mi, ‰ikovn˘mi prsty tva-
rovat. Nebyla horká, jen zmûkla a poddávala se jeho zá-
mûru. Netrvalo dlouho a byla z ní placka asi deset centi-
metrÛ ‰iroká, pÛl centimetru tlustá a ãtyfiicet centimetrÛ
dlouhá. Pfiitiskl si ji na záda a vytvaroval ji podle nich. 

V té chvíli se uÏ hmota pfiestávala poddávat tlaku jeho
prstÛ, takÏe nelenil a opût ji hodil do vroucí vody. Peãlivû
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rozloÏil na ponku dvû ãerné tkanice a uhladil je rukou.
Tentokrát si vzal dlouhé kle‰tû a jimi vytáhl vytvarova-
nou hmotu z vroucí vody. Vtiskl do ní obû tkanice. 

KdyÏ hmota opût ztratila svou tvarovatelnost, pfiiloÏil
si ji na záda a pfiivázal si ji k tûlu. Na bfii‰e udûlal elegant-
ní kliãky. Na okamÏik se zamyslel, jestli nemá tkanice
zkrátit, ale pak si uvûdomil, Ïe Senti je mnohem rozloÏi-
tûj‰í neÏ on. 

Zhasnul hofiák a vzal mísu do dvou hadrÛ. Vy‰el pfied
dílnu a ‰irok˘m obloukem vylil vafiící vodu na vyschlou
zem, která ji dychtivû vsála. Na chvíli byl na zemi tmav‰í
kruh mírnû navlhlé hlíny, ale netrvalo dlouho a zmizel
i ten. 

6. 

V ledabyle uklizené kuchyni stoupala pára z hrnce, v nûmÏ
se vafiil vykuchan˘ krasa. Ram se naklonil nad hrnec a na-
sál do nosu pfiíjemnou vÛni. Proti své vÛli se olízl. Pak si
uvûdomil, Ïe za poslední tfii dny, od té doby, co pfiinesli
mrtvé Bentovo tûlo, prakticky nic pofiádného nesnûdl. Sedl
si ke stolu a pohledem kontroloval hromádku vûcí, které se
na nûm kupily. Pak se podrbal na nose a fiekl polohlasnû:

„Nemûl bych to tady nechávat volnû. Kdyby sem nû-
kdo pfii‰el, bylo by mu hned v‰echno jasné.“

Vstal, pfiinesl z komory dva koÏené vaky a vûci do nich
naskládal. KdyÏ ze stolu zmizely v‰echny, zatáhl tkanice
nahofie na vacích a odnesl je do komory, kde je schoval.
Naházel na nû v‰echno, co nedávn˘ „zlodûj“ prohledal
a nechal válet na zemi. 

Z polévky vytáhl maso, vhodil tam tûstoviny a maso
nakrájel na drobné kousky. Pak je opût vhodil do polév-
ky. Odtáhl hrnec z plotny a pfiestal pfiikládat. 
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Nalil si vrchovat˘ talífi a s chutí ho snûdl. Pfiekvapilo ho,
jakou má chuÈ k jídlu, protoÏe si bezmy‰lenkovitû nalil je‰-
tû druhou porci. KdyÏ ji dojedl, s povzdechem vstal. Pfiine-
sl kovovou misku s víãkem a zbytek polévky, byl jí dobr˘
litr i s tûstovinami a masem, do ní nalil. Zavíãkoval nádobu
a dal ji do síÈky. Pfiihodil tam i kus chleba. 

7. 

„Já tû tam nemÛÏu pustit,“ bránil se stráÏn˘, mimocho-
dem jeden z nejlep‰ích Sentiho pfiátel. 

„Tak mû prohledej,“ vrãel Ram. „Îádnou zbraÀ nenesu
a pfiedpokládám, Ïe nikoho z vás ani nenapadlo dát Sen-
timu najíst.“

„To ne,“ pokrãil rameny mladík a opfiel se o píku, kte-
rou byl vyzbrojen˘. 

„A právû tak mu nemÛÏu pomoct k útûku, kdyÏ jste
tady tfii,“ mávl Ram k dal‰ím dvûma stráÏn˘m, ktefií po-
stávali opodál, sice leÏérnû, ale své zbranû mûli na dosah
ruky. 

„Ale no tak jo,“ souhlasil stráÏn˘. „Tak mi ukaÏ tu ta‰ku,
co v ní nese‰. Pfiedpokládám, Ïe v ní není skládací meã,“
pokusil se o chab˘ vtip, kterému se nezasmál ani on sám. 

Ram k nûmu natáhl ruku s ta‰kou a stráÏn˘ ji zbûÏnû
prohlédl. Spálil si ruku o hrnec s polévkou a chvíli inten-
zivnû foukal na popálené prsty. 

„Tos mi nemohl fiíct, Ïe je to vafiící?“ vrãel ublíÏenû.
„Tak uÏ jdi a nebuì tam dlouho, aÈ to Yessa nevidí.“

„Ten teìka spí po obûdû a je‰tû tak minimálnû dvû ho-
diny nevystrãí ten svÛj v‰eteãnej nos z loÏnice,“ odsekl
Ram, ale pak se za‰klebil, kdyÏ si v‰iml, jak se v‰ichni tfii
usmáli. 
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