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Dřevěná Škvíra
– Jezdec z neznáma
Nevím, kdy to lidé podûlali úplnû, ale myslím, Ïe pohár pﬁetekl, kdyÏ
ukﬁiÏovali Krista. Myslím podruhé.
Ta vesnice vypadala, jako by nad ní nûkdo mávl ohniv˘mi kﬁídly.
Podle speãen˘ch stﬁe‰ních ta‰ek to musela b˘t zatracenû Ïhavá kﬁídla,
Ïhavûj‰í neÏ bûÏn˘ pekeln˘ oheÀ. Z nûkter˘ch zdí zbyly jen natavené
pahrbky, nûkteré odolaly lépe a tváﬁily se, Ïe je‰tû pár let vydrÏí. JenomÏe nepﬁirozenû zelené rostlinstvo s koﬁeny zabarven˘mi do modra
se prodíralo kaÏdou spárou, drolilo maltu a nadzdvihovalo dlaÏbu ulic.
Kdysi si lidé uvûdomovali, Ïe kromû na‰eho svûta je tu je‰tû jeden,
skryt˘ pod povrchem. A kdyÏ uÏ vítûzové svrhli modly a oltáﬁe poraÏen˘ch, nikdy neopomnûli vztyãit své vlastní, aby byli chránûni.
Navedl jsem Micumu do ‰irokého prÛchodu mezi dvûma nejvût‰ími
stavbami. Kostel a dÛm nejbohat‰ího mû‰Èana? Nebo hotel a benzínová stanice? Z ruin to uÏ poznat ne‰lo. Kobyla udûlala pár krokÛ a zavûtﬁila. Nenutil jsem ji a místo toho jsem se je‰tû jednou poﬁádnû rozhlédl. Micuma byla jedním z posledních biobotÛ, které Mitsubishi
vyrobila. Kromû fyzick˘ch schopností, jimiÏ pﬁedãila kaÏdého Ïivého
konû, schopností regenerace a odolnosti vÛãi po‰kození v sobû mûla zabudovanou interaktivní databanku Chico. Obãas jsem mûl pocit, Ïe to
není jen poãítaã, s k˘m se radím, ale skuteãná bytost. To byl ale nesmysl. Umûlé inteligence se pﬁestaly vyrábût je‰tû pﬁed Krachem. A ty,
co dodnes existovaly, neslouÏily lidem, ale sledovaly vlastní cíle.
Ani na druh˘ pohled se mi na tomhle opu‰tûném zboﬁeni‰ti nezdálo nic divného a vzhledem k tomu, jak bytelnû byly domy kdysi zbudovány, jsem mûl dvojnásobnou chuÈ prozkoumat jejich sklepení. Tam
mohlo zb˘t leccos uÏiteãného, co by se dalo zpenûÏit nebo vymûnit.
Micuma frkla a podívala se vlevo. Napodobil jsem ji a spatﬁil to –
kostlivce opírajícího se o zuhelnatûl˘ sloup, kter˘ byl kdysi stromem.
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KostlivcÛ jsem vidûl spousty a vût‰inou mû nijak nezajímali. Tenhle byl
podivn˘ tím, Ïe pﬁestoÏe na nûm nezbyla unce masa, kosti drÏely
u sebe, jako by stále vûzely v kloubních pouzdrech, a jeho prázdné oãní
dÛlky se dívaly pﬁímo na mû.
KdyÏ lidé zaãali zabíjet malé pohanské bohy nebo i velké bohy pﬁírodních národÛ, zÛstávalo v‰e v poﬁádku. BÛh z kﬁíÏe nad nimi drÏel
ochrannou ruku a dbal na to, aby skryté zÛstávalo skryté. Víc neÏ dva
tisíce let se nic zvlá‰tního nedûlo a lidé zapomnûli na noãní dûsy, krvavá obûtování i hrÛzu z nepoznaného, a pak je‰tû vût‰í z poznaného.
Tahle idyla se v‰ak stala minulostí.
Sáhl jsem do sedelní bra‰ny a vytáhl mal˘ dalekohled. Na boku bylo
vyraÏené logo a název v˘robce Zeiss. KdyÏ se ãlovûk podíval na ãoãky,
po celé plo‰e je pokr˘val vyryt˘ hákov˘ kﬁíÏ, kter˘ mûl na kaÏdém
ostnu zavû‰enu jednu ‰klebící se lebku. Zvlá‰tní bylo, Ïe pokud ãlovûk
pﬁiloÏil pﬁístroj k oãím správn˘m koncem, Ïádné kﬁíÏe nevidûl, zato
spatﬁil spoustu jin˘ch vûcí.
Váhal jsem jen chvíli. PouÏít tuhle bestiální vûc bylo poﬁád lep‰í neÏ
probudit druhou ãást mého já. Odhrnul jsem si z ãela kápi a podíval se
skrz pﬁístroj. Jako pokaÏdé jsem sebou ‰kubl. Tentokrát se spokojil
s kouskem masa z mého pﬁedloktí – jsou i choulostivûj‰í místa. Zatímco mi z rány vytékala hustá ãerná krev, zorné pole se rozjasÀovalo a zaostﬁovalo.
Kostlivec byl zahalen chuchvalci modro‰ed˘ch vláken pﬁipomínajících plesnivou cukrovou vatu. Cukrovou vatu? Ten pﬁímûr mû zarazil.
Netu‰il jsem, z které ãásti mého podvûdomí se vynoﬁil, ale dál jsem
tomu nevûnoval pozornost a soustﬁedil se na pozorování. Nechtûl jsem
pﬁístroj vyroben˘ nûjak˘m Zeissem, spolupracujícím s démony, krmit
dal‰ím kouskem svého tûla.
Od mrtvého se chm˘ﬁím opletená vlákna táhla k budovám, které se
zdály prázdné. Pak dalekohled opût pﬁeostﬁil a rozbitá okna se vyplnila zmûtí pavuãinovit˘ch vláken a za nimi v hlubinû domu Ïhnulo zlovûstné karmínové svûtlo. Pak bez mého pﬁiãinûní dalekohled opût pﬁesunul zorné pole a ukázal mi mu‰elínovû nad˘chan˘ závoj vlnící se ve
vûtru jen kousek pﬁed Micumou.
Odtrhl jsem ho od oãí a témûﬁ pocítil zlost ducha ukrytého v pﬁístroji,
Ïe nedostal pﬁíleÏitost k dal‰ímu soustu. AÈ byl Zeiss kdokoliv, jeho nástroje fungovaly preciznû a nebraly si víc, neÏ stálo v manuálu.
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Nadlehãil jsem se v sedle, zatáhl za uzdu a Micuma se poslu‰nû na
pûtníku otoãila. Mûl jsem pocit, Ïe i teì pﬁed sebou vidím náznak slabého závoje, ale jiná cesta zpût nebyla. Pobídl jsem konû, pﬁedklonil se
kupﬁedu a vyrazil. Bylo to jako zásah biãem z rozÏhaveného olova,
pÛlku tváﬁe jsem mûl samou krev. Samozﬁejmû tu citlivûj‰í, lid‰tûj‰í.
Zastavil jsem se o patnáct krokÛ dál a ohlédl se. Kostlivec mû opût
zamy‰lenû pozoroval prázdn˘mi oãními dÛlky. MoÏná vypadal zlovûstnû, ale mû varoval, napadlo mû. Náhoda?
Jako by splnil úkol – dávno mrtvé tûlo se najednou rozsypalo na
kusy. Ta bestie byla chytrá a telepatická. OkamÏik jsem váhal, zda
nemám umístit pﬁed první budovy varování, ale nakonec jsem to neudûlal.
Tohle byl svût, ve kterém se o sebe musí kaÏd˘ postarat sám.
Zpoãátku mi bylo divné, z ãeho je stvÛra usídlená ve vesnici Ïivá, ale
pak jsem si uvûdomil, Ïe stezka, úzká a obãas tak krkolomná, Ïe jsem
musel ze sedla, je pravidelnû pro‰lapávaná. Pravidelnû, ne pﬁíli‰ ãasto,
ale ani pﬁíli‰ zﬁídka. Objevoval jsem známky obnovovan˘ch táboﬁi‰È,
sem tam otisk stopy. Îádné dal‰í pozÛstatky, zbytky, v˘kaly, odpady, nic
takového. To znamenalo, Ïe ti, co tuhle cestu vyuÏívají, jsou zku‰ení.
Jakékoliv pozÛstatky lidské pﬁítomnosti lákaly JE.
AÏ stvÛra doroste a zmoudﬁí natolik, aby dosáhla aÏ ke stezce, pﬁestanou tudy lidé chodit úplnû a cesta zanikne. To byl osud v‰ech stezek
na periferii obydleného svûta. Pozvoln˘ a neodvratn˘. Ve mûstû se v‰e
odehrávalo rychleji.
K Dﬁevûné ·kvíﬁe jsem dorazil za tﬁi dny. Bylo to divné jméno pro mûsteãko, ale existují i hor‰í. Pole v okolí byla obdûlaná, na mezích mezi
nimi oltáﬁíãky bohÛm, ve které jejich majitelé vûﬁili. U jednoho z vût‰ích lánÛ jsem spatﬁil elektrick˘ traktor s pﬁívûsem a nádrÏí opatﬁenou
rozstﬁikovaãem. Podle nakreslené oranÏové lebky s pitom˘m úsmûvem
nebyla kapalina uvnitﬁ pﬁíli‰ zdravá. JenomÏe pokud chce ãlovûk ochránit úrodu pﬁed nákazou totemového Boly, Pána nemocí, a nemá zastání u Ïádného z bohÛ nebo aspoÀ démonÛ, nemÛÏe se spoléhat na
‰afrán s lékoﬁicí.
Opatrnû jsem pokraãoval v cestû a dával si pozor na nástrahy. Bylo
jich poÏehnanû. Samostﬁíly, ná‰lapné miny, vykopané jámy s ãíhajícími
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kÛly. Dﬁevûná palisáda mûsta v dáli postupnû rostla, aÏ jsem nakonec
stál pﬁed otevﬁenou bránou. Tvoﬁila ji deska z nûjakého houÏevnatého
plastu klouzající v úzkém koleji‰ti. Pohyb obstarávaly dva vûãné akumulátorové agregáty. Jeden mûl popraskan˘ kolektor starostlivû slepen˘ úzkou prÛhlednou páskou.
Vstup hlídala dvojice ozbrojencÛ na zemi a dal‰í dva byli na dﬁevûn˘ch vûÏích postaven˘ch tûsnû za branou hned u cesty.
Dal jsem si pozor, aby mi kápû spadala hluboko do ãela a zakr˘vala
polovinu tváﬁe. Stejnû tak jsem si dával pozor, aby mi z levé paÏe nebylo vidût víc neÏ ruku v rukavici.
Ozbrojenci, jeden jako druh˘ pﬁepásaní kﬁíÏem ﬁemením s náboji, si
mû nedÛvûﬁivû mûﬁili. Dva mûli navíc za pasem krátké, na konci lehce
roz‰íﬁené meãe.
Nasál jsem vzduch. Z dálky vypadala Dﬁevûná ·kvíra jako docela
hezké mûsteãko, zblízka páchla jako dort, v jehoÏ nitru se hemÏí ‰vábi.
Zavûtﬁil jsem je‰tû jednou. A tûch ‰vábÛ je stále víc a za chvíli vylezou
ven. JenomÏe já nebyl citlivka a takové havûti jsem se nebál. Ani ‰korpiónÛ.
„Co jsi zaã a co chce‰? Neznáme tû,“ zeptal se mû muÏ se zkrácenou
brokovnicí. DrÏel ji s paÏbou opﬁenou o biceps a ztrojenou hlavní na
mû míﬁil. Nebyla to opakovaãka, podle zpracování ‰lo o místní v˘robu.
„Jsem obchodník,“ odpovûdûl jsem. „Nakupuji a prodávám.“
„To by mohl ﬁíct kaÏd˘, ukaÏ nûjaké zboÏí!“ nestaãilo mu to.
Byli obezﬁetnûj‰í neÏ obvykle. Nebo chamtivûj‰í. Ke stﬁelci s brokovnicí pﬁistoupil jeho kumpán, nûco mu po‰eptal a jeho pohled pﬁitom sklouzl na Micumu. Ano, jen ona samotná mûla vût‰í cenu neÏ
celé tohle ubohé mûsteãko na periferii lidského osídlení. Z vûÏí si mû
stále lhostejnû prohlíÏela temná ústí hlavní dvou velkoráÏn˘ch kulometÛ. Oãi muÏÛ za nimi nebyly o nic vstﬁícnûj‰í.
„MÛÏe‰ dovnitﬁ,“ rozhodl muÏ s brokovnicí.
Sklonil jsem hlavu.
Mohl si to vykládat jako gesto vdûku a pokory. Nechtûl jsem, aby mi
vidûl pod kápi, dokud nebudu uvnitﬁ.
Jel jsem, co noha nohu mine, mrazení v zádech z dvou dychtiv˘ch
kulometãíkÛ nepominulo, dokud jsem se neztratil v pouliãním ruchu.
Pro‰el jsem Dﬁevûnou ·kvíru od jednoho konce na druh˘ a pak zase
zpátky. B˘valá vesnice, která si ãinila ambice stát se nûãím víc. JenomÏe
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maso pﬁitahuje mouchy, a to znamená, Ïe nûkde pod povrchem se
ukr˘vají tlustí bílí ãervi. Pravda, na kterou bych vsadil, jen jsem netu‰il, odkud ji znám.
Pro mû to vypadalo jako dobré místo – zdálo se, Ïe lidé neÏivoﬁí
a nûco z toho, co jsem pﬁiváÏel, by se jim mohlo hodit.
Zajel jsem na trÏi‰tû, které se bûhem mého bloumání ulicemi staãilo
zaplnit, a na‰el voln˘ plac vedle prodavaãÛ vypadajících dostateãnû
chudû a u‰lápnutû na to, aby proti mé pﬁítomnosti neprotestovali. Rozbalil jsem trojnoÏku, do desky povalující se opodál zatloukl pár hﬁebíkÛ a zavûsil na nû zboÏí. Pak jsem svou v˘kladní skﬁíÀ umístil na trojnoÏku, postavil se opodál, díval se a ãekal.
MuÏ nalevo prodával melouny. Vypadaly zdravû a ‰Èavnatû; ty, které
rostly nejblíÏe hranicím jeho chránûného pozemku, nale‰til, aby vypadaly co nejlépe. Cítil jsem z nich pach mal˘ch obyvatel divoãiny. Nekáleli
v‰ak na jeho v˘pûstky pﬁíli‰ ãasto, takÏe prodával docela slu‰nou, jen
mírnû jedovatou kvalitu. Babizna po mé pravé ruce nabízela su‰ené byliny. Mezi nimi jsem poznal pár nebezpeãn˘ch kouskÛ, o kter˘ch jsem
nemûl tu‰ení, jak se k nim mohla dostat. Rozhodl jsem se, Ïe pokud
utrÏím dost, nûco od ní koupím. Tﬁeba modr˘ koniklec. Rostl na star˘ch obûti‰tích a pomáhal…
V‰iml jsem si, Ïe mû úkosem pozoruje mal˘ kluk. Deset jedenáct let,
mal˘ a huben˘, ale ne podvyÏiven˘. Pro‰el kolem mû pár, muÏ se Ïenou,
on ve star‰ích kalhotách s peãlivû naÏehlen˘mi puky, ona zachumlaná
do zánovního kabátu. Vûnovali mi letm˘ pohled, pak si rychle prohlédli
zboÏí a ‰li dál. Mûl jsem pocit, Ïe se vrátí. Kluk se mezitím pﬁesunul do
druhé ﬁady stánkÛ ‰ikmo za má záda. Musel bych se otoãit, abych ho
vidûl – pokud by mé zorné pole bylo stejnû ‰iroké jako u ãlovûka.
Pár se vrátil. Tváﬁili se, Ïe si prohlíÏí nezniãitelné a vûãnû jdoucí hodinky, které jsem vytáhl z jedné mûstské krypty. Nestály za tu náv‰tûvu. Myslím ty hodinky. Ve skuteãnosti si v‰ak prohlíÏeli plastikové pouzdro s nápisem Antikoncepãní kapsle – snadná instalace, dlouhá
úãinnost. Nûco si ‰pitali a po oãku se rozhlíÏeli, zda je nûkdo nepozoruje.
Tuhle vûciãku jsem mezi mnoha jin˘mi získal z nemocnice zapomenuté v dÏungli. Nebylo to úplnû jednoduché, ale celkovû se tenkrát náv‰tûva oblasti ovládané vychytral˘mi pavoukovci vyplatila.
„Je to funkãní?“ zeptal se mû nervóznû muÏ.
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„Na zadní stranû je rok v˘roby, úãinnost a podobné vûci,“ chválil
jsem své zboÏí.
„A návod k pouÏití, zobrazí se v polarizovaném svûtle.“
Podívali se na mû nechápavû.
„V mûsíãním svûtle,“ doplnil jsem.
Chápavû pﬁik˘vl, i kdyÏ asi netu‰il, o co pﬁesnû tu jde.
„Kolik stojí?“ ‰pitla Ïena.
Poﬁád se nervóznû rozhlíÏeli. Kluka jsem nikde nevidûl, musel jsem
ho mít nûkde za zády v mrtvém úhlu.
„·est set,“ odpovûdûl jsem.
Zbledla, otoãila kazetu v prstech a udûlala pohyb, jako by ji chtûla
okamÏitû vrátit na místo. Její partner ji v‰ak chytil za loket.
„Balení je neporu‰ené. Pochází z let pﬁed Krachem,“ upozornil jsem je.
To byla poslední kapka, která pﬁeváÏila.
„Vyhledám vás s penûzi,“ rozhodl se.
Pﬁik˘vl jsem, trochu pobledlá Ïena mi poloÏila kazetu do dlanû, zavûsila se do svého partnera a nervóznû ode‰li.
Zaznûlo suché cvak, aÏ v poslední chvíli jsem vÛlí sevﬁení zmûkãil.
Pokud bych nepotlaãil automatick˘ impuls, pﬁe‰típl bych klukovi paÏi
v polovinû pﬁedloktí.
ZÛstal stát ochromen˘ zdû‰ením. I kdyÏ jsem mûl obleãenou silnou
rukavici, musel ve stisku vycítit nûco nepﬁirozeného.
OkamÏik jsme se dívali jeden druhému do oãí.
„Ví‰, co se dûlá zlodûjÛm?“ zeptal jsem se.
„Sekají se jim ruce,“ odpovûdûl a snaÏil se pﬁitom nezajíkat.
Ne v‰ude se zlodûjÛm sekaly ruce. Místní právo bylo pûknû drsné.
„ObtûÏuje vás ten kluk… pane? Nebo se vás dokonce pokusil
okrást?“
Pomalu jsem se otoãil a ocitl se tváﬁí v tváﬁ mohutnému muÏi v kostkované ko‰ili, pﬁepásané dvojicí nábojov˘ch pásÛ, na ﬁemeni nesl dvû
zbranû; automatickou pistoli a revolver. Dokonale opracovan˘ a o‰etﬁovan˘ povrch zbraní se i ve svûtle po‰mourného dne stﬁíbrnû leskl.
Zﬁejmû místní Pan Zákon a poﬁádek.
„Ne,“ odpovûdûl jsem mu a dával si pozor, abych pod sv˘m plá‰tûm
zÛstával stále stejnû shrben˘ a kápû mi stínila tváﬁ.
„Jsem tu nov˘ a neznám ceny. Tak jsem se domluvil, Ïe mi tady,“
stﬁelil jsem ke klukovi tázav˘m pohledem.
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„Timothy,“ zareagoval bezchybnû.
„…tady Timothy za provizi zajistí slu‰né ubytování. Samozﬁejmû
i místo, kde se dobﬁe vaﬁí.“
Vtiskl jsem klukovi do dlanû ãtvrÈák a ukázal mu, aÈ sebou mrskne.
Pan Zákon a poﬁádek se zatváﬁil nespokojenû, ale neﬁekl nic. MoÏná
jsem nevypadal úplnû jako ze ‰katulky, ale náv‰tûvníkÛ, kteﬁí platí tvrdou mûnou, není nikdy dost.
„Proã jste tady?“ zeptal se mû.
Pokrãil jsem rameny a dal si pozor, aby gesto vypadalo pﬁirozenû –
aby se obû ramena pohnula nahoru i dolÛ souãasnû.
„Nakupuju a prodávám,“ k˘vl jsem smûrem k svému v˘kladnímu
oknu a prodejnímu pultu zároveÀ.
Pan Zákon a poﬁádek zaãal zkoumat mou nabídku a najednou se mu
v pravém oku zatﬁpytila hvûzda – nebo zámûrn˘ kﬁíÏ. To kdyÏ si v‰iml
dvou pÛltuctÛ revolverov˘ch nábojÛ v klipsnách – rychlonabíjeãích,
které umoÏÀovaly zacvaknout je do bubínku v‰echny souãasnû jedin˘m pohybem. Na svûtû jsou milióny tun nábojÛ ráÏe osmatﬁicet, devût
milimetrÛ nebo nejoblíbenûj‰ích pûtaãtyﬁicítek. Tohle byly speciální
hraãky ráÏe pÛl palce. Jen blázen by pouÏíval zbraÀ, do které je stﬁelivo stejnû vzácné jako voda na pou‰ti. Pan Zákon a poﬁádek zﬁejmû blázen byl. Sáhl po klipsnû, prohlédl si náboj po náboji a pak vytáhl z levého pouzdra revolver. Pﬁedpokládal jsem, Ïe to bude Smith and Wesson.
V téhle ráÏi jsem neznal jin˘ pﬁedkrachov˘ kvér obdobného typu.
Pan Zákon a poﬁádek vyhazovákem vyklepl vlastní munici do dlanû
a rutinním zpÛsobem tam namáãkl mé stﬁely. Vklouzly do komor jako
namazané olejem. V‰iml jsem si, Ïe na hlavni nebyla vyvedena znaãka
v˘robce ani kalibr, ale prost˘m, trochu neuspoﬁádan˘m rukopisem napsané jméno: Jesus Christ.
V prvním století po tom, co zaãalo jít v‰echno do hajzlu, nûkteﬁí lidé
vûﬁili, Ïe kdyÏ se budou modlit ke star˘m bohÛm, ti je opût zaãnou
chránit. M˘lili se. Jiní vûﬁili, Ïe pokud jim zasvûtí své zbranû, zlep‰í se
jejich úãinek. To uÏ fungovalo lépe. TvÛrce zbranû, fanaticky vûﬁící ve
svého boha, do nich obãas dokázal vloÏit nekoneãnû malou ãást jeho
nadpﬁirozené podstaty.
„Kolik za to chcete?“ vyru‰il mû z my‰lenek Pan Zákon a poﬁádek.
Násilím jsem odvrátil pohled od jména na ‰estipalcové hlavni velkého revolveru.
13
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„Sedmdesát za komplet. Jestli chcete náboj zvlá‰È, jsou po ‰estnácti.“
Kupodivu nesmlouval.
„Timothy vám urãitû zamluví pokoj u Bzecké, má dobrou povûst
i ceny. Ale neprodává Ïádn˘ alkohol. Asi se pozdûji uvidíme v baru,“
rozlouãil se.
Pﬁik˘vl jsem a pﬁitom jsem nedokázal pﬁestat myslet na tu zbraÀ. Po
tom, co ho podruhé pﬁibili na kﬁíÏ, se J. C. stal nevypoãitateln˘m.
Nemûl oblíbence, nedalo se na nûho spoléhat. Jen nejvût‰í zoufalci
a hazardéﬁi mohli pouÏívat zbraÀ signovanou jeho jménem. A kdo ji
mohl vytvoﬁit – to uÏ zÛstávalo mimo mou pﬁedstavivost.
Zaãal jsem zboÏí schovávat. I kdybych antikoncepãní preparát neprodal, vydûlal jsem zde víc, neÏ jsem ãekal. Místní ‰erif byl blázen do
nebezpeãn˘ch hraãek a mnû se to shodou okolností vyplatilo.
V Dﬁevûné ·kvíﬁe, nacházející se na samotném okraji periferie, jsem tak
dobrou hospodu neãekal. Prostor osvûtlovaly dvû silné plynové lampy,
barov˘ pult se leskl peãlivû vycídûn˘m kovem a vrcholem techniky byl
obrnûnû vyhlíÏející jukebox. Ten sice nehrál, ale u piána v rohu sedûl
huben˘ chlapík a s témûﬁ umûleck˘m nad‰ením se probíral klávesami.
Bez ptaní jsem se vmáãkl k pultu a objednal si pivo. ·lo to snadno,
staãilo se pﬁestat krãit a narovnat se do ãásti mé skuteãné v˘‰ky. Pivo
bylo dobré a sklenice ãisté. MoÏná jsem opravdu na‰el poslední v˘spu
civilizace, místo, kde se slu‰n˘m lidem dobﬁe Ïije. Jen mi k tomu nesedûl ten pach ‰vábÛ tûsnû pod lahodnû vyhlíÏející krustou nad˘chaného dortu. No – nebyl to mÛj dort.
Druh˘ pÛllitr jsem si vychutnával a opájel se ﬁíznou hoﬁkostí na jazyku. Vsadil bych se, Ïe pivo jsem mûl rád i pﬁed tím. Vzbuzoval jsem
pozornost jako kaÏd˘ cizinec, ale nikdo nebyl tak dychtiv˘ novinek
z okolního svûta, aby se nedal odradit kápí, spadající mi do obliãeje,
v˘‰kou… a povûstí doprovázející kaÏdého ozbrojeného cizince. Ta se
v takov˘chhle mûsteãkách roz‰íﬁí stejnû rychle jako nov˘ druh infekce.
Na jedné stranû barpultu se ve spoleãnosti muÏÛ, kteﬁí si uÏívali alkoholovou ‰piãku, hlasitû smály dvû profesionálky. Pomûrnû decentní,
ale ne natolik, aby si je nûkdo spletl s normální Ïenou. Opravdu, objevil jsem ostrov civilizace uprostﬁed pustiny.
Chlapík, o nûco podnapilej‰í neÏ ostatní, zlobnû bouchl pûstí do
stolu.
14
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„Nelíbí se mi to a pﬁísahám, Ïe to tak nenechám,“ pronesl hlasitû.
Kdyby jeho tﬁi spoleãníci trochu polekanû nezmlkli, povaÏoval bych
ho za obyãejného chvástala.
„·erif ani ten pﬁivandrovalec Smarfi nám nebudou pﬁikazovat, co
máme a co nemáme dûlat!“
Tentokrát jeho slova vyvolala v‰eobecn˘ ‰um a nûkolik souhlasn˘ch
pﬁik˘vnutí z rÛzn˘ch míst sálu. Spolustolovníci se svého rozkuráÏeného partnera naopak snaÏili mírnit.
V‰iml jsem si, Ïe je dobﬁe obleãen˘, má ko‰ili, která se nemusela Ïehlit, a pﬁesto vypadala jako vystﬁiÏená z ãasopisÛ, které se je‰tû poﬁád
daly najít ve star˘ch skladi‰tích. Taky boty mûl dobré, hodnû dobré.
Oãividnû nepatﬁil mezi chudáky, spí‰ naopak.
„Pivo!“ poruãil si a zvedl se od stolu. „Poslední, zítra bude dÛleÏit˘
den.“
Barman bleskovû vyplnil jeho poÏadavek, muÏ se zhluboka napil.
KdyÏ byl v polovinû, ucítil jsem palãiv˘ pocit nûkde za ãelem – nervová indukce. Nûco takového jsem tady neãekal, rukou, ve které jsem nedrÏel pÛllitr, jsem rozhrnul plá‰È a sáhl po zbrani. Pak pﬁi‰el dozvuk
a do‰lo mi, Ïe já nebyl cílem volního ataku. Nûkdo oznaãuje nervovou
indukci za kouzlo, já ne. Skuteãnou magii cítím jinak.
Otoãil jsem se k chlapíkovi v dobrém obleãení. Ztuhl, odloÏil korbel,
levou rukou se chytil za hrudník. Pﬁesnû tam, kde je srdce, ne kde si
lidé myslí, Ïe je srdce. Je‰tû dokázal ﬁíct slovo NemÛÏu, podlomila se mu
kolena a pﬁepadl dopﬁedu na zem. Mrtv˘. Poznám to.
Lidé podû‰enû vstávali ze sv˘ch míst a hrnuli se k nûmu.
„Otrávili ho, otrávili ho!“ vykﬁikl jeden z jeho spoleãníkÛ.
„Kdo?“ ozvalo se ze dveﬁí.
Stál v nich Pan Zákon a poﬁádek, palce zaháknuté za kapsy kalhot.
Díval se na muÏe, kter˘ tvrdil, Ïe jeho spoleãníka otrávili.
„Ne, nevím!“
„Byl tady celé odpoledne, a pokud vím, jenom pil,“ prohodil nûkdo.
Pan Zákon a poﬁádek pﬁistoupil ke stolu a zvedl opu‰tûn˘ pÛllitr.
„Tohle bylo jeho?“ zeptal se.
Odpovûdûlo mu jen nûkolikanásobné pﬁik˘vnutí.
Vnímal jsem to jako cinknutí. V˘straha starého zbrojního systému
po zamûﬁení nepﬁátelsk˘m laserov˘m paprskem nebo varování amuletu, kdyÏ se na vás podívá BÛh smrti z dálky. Zdánlivû jsem upíral po15
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hled stále stejn˘m smûrem, ale ve skuteãnosti jsem se snaÏil prohlédnout skrz okno z vlnitého skla. Stál tam nûkdo témûﬁ stejnû vysok˘ jako
já a moÏná je‰tû o nûco pohublej‰í. ProhlíÏel si mû. To znamenalo, Ïe
pﬁes mizerné okno vidí lépe neÏ já. Ozvûna nervové indukce mi opût
nakrátko zaplála za ãelem.
Soustﬁedil jsem se zpût na ‰erifa.
ProhlíÏel si pÛllitr, obezﬁele k nûmu ãichal, pak se lehce napil, poválel lok na jazyku a spolkl ho.
„To pivo je dobré,“ ﬁekl nakonec a dopil sklenici.
Nûkolik lidí nervóznû vzdychlo, barman mezi nimi. Vrzly dveﬁe. Pﬁem˘‰lel jsem, jak to, Ïe jsem ten zvuk nesly‰el pﬁed chvílí. Neotáãel jsem
se a ãekal.
Ve‰el vysok˘ huben˘ muÏ v dlouhém koÏáku. Kabát mûl vycpaná
ramena a díky tomu nevypadal tak vychrtl˘ jako ve skuteãnosti. Bílé
vlasy mu zdobil krvavû ãerven˘ pruh spl˘vající z temene. Emanovalo
z nûj nûco, z ãeho se mi dûlalo ‰patnû. Lidé pﬁed ním spû‰nû ustupovali, najednou mûl kolem sebe voln˘ prostor. Báli se ho je‰tû víc neÏ Pana
Zákon a poﬁádek.
Poklekl k mrtvému a pﬁitom jsem spatﬁil jeho tváﬁ. Byla tak vyhublá, jak jsem si pﬁedstavoval, jedno oko lidské, druhé implantát z dílny
Ericha Lense. Vûdûl jsem to pﬁesnû, protoÏe jsem jednu dobu doufal, Ïe
ze stejné dílny pochází i mé druhé oko. BohuÏel to nebyla pravda.
„Je mrtv˘,“ zkonstatoval hubeÀour. „Odkrvené rty, modré prsty.
Infarkt. Varoval jsem ho, Ïe to s rozãilováním nemá pﬁehánût. Uvûdomte pﬁíbuzné. Pohﬁeb bude zítra, nepotﬁebujeme tu Ïádnou nákazu.“
Pak se zvedl a upﬁel pohled na mû a na mou ruku v rukavici.
„Ani Ïádné se‰ívané zpotvoﬁence bÛhví odkud.“
Netu‰il jsem, co je zaã. ·íﬁil okolo sebe podobn˘ chlad jako upíﬁi
nebo vamp˘ﬁi. MoÏná to v‰ak byl jen ãlovûk, kter˘ s nimi bojoval a dostal se do pﬁíli‰ tûsného kontaktu. To pak zmûní kaÏdého. Ale bohÛ
bych se na jeho místû urãitû nedovolával.
Napﬁímil jsem se a zaklonil hlavu, aby mi kápû sklouzla dozadu.
Pokud pﬁed chvílí lidé podvûdomû ustupovali ke stolÛm, teì se namaãkali podél stûn a sál se náhle zdál prázdn˘. Mám hlavu jako koleno, na temeni trochu pﬁíli‰ hranatou, jako by ji nûkdo neumûle svaﬁoval, ústa kﬁivá, vytvoﬁená ze dvou rÛzn˘ch pÛlek, a bradu ukradenou
b˘ãímu mutantovi. Ale nejhor‰í je oko. Fasetové oko v teleskopickém
16
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tubusu ze slizce vyhlíÏející hmoty. Pﬁipomíná biologickou tkáÀ, ale rozﬁíznout nejde a pﬁi po‰kození roní slzy Ïíraviny, která zniãí kaÏd˘ materiál, vãetnû mé vlastní kÛÏe. Mockrát jsem se ho zkou‰el zbavit, ale
nikdy se mi to nepodaﬁilo. Dal bych v‰echno za to, abych ho nemûl,
vãetnû ãásti mozku, která k nûmu pﬁíslu‰í. A to i pﬁesto, Ïe mi obãas
ukazuje vûci, bez jejichÏ znalostí bych nepﬁeÏil.
HubeÀour pﬁekvapenû zmlkl, jist˘m zpÛsobem jsme si byli podobní
– predátoﬁi navleãení do lidského pﬁestrojení. Jeho váhání v‰ak trvalo
jen okamÏik, emblém Ïelezné bohynû milosrdenství, kter˘ jsem nosil
na hrudi, zaãal Ïhnout, jak odolával náporu kouzla tak rafinovaného,
Ïe jsem ho nedokázal rozpoznat.
„Zastav to,“ ﬁekl jsem a vytáhl z pod kabátu Margaret.
Margaret byla pÛvodnû velkoráÏná semiautomatická brokovnice
s hlavní vyrobenou z protiletadlového kanónu, zásobníkem na sedm
nábojÛ a kolimátorov˘m zamûﬁovaãem. Klasickou paÏbu s rtuÈov˘m
kompenzátorem jsem vymûnil za obyãejnou pistolovou, pro mû zbyteãná míﬁidla odstranil, hlaveÀ upiloval, zvût‰il komoru a cel˘ mechanismus nechal upravit. Do zásobníku se teì ve‰ly jen ãtyﬁi náboje, ale
byly to náboje, které jsem si pﬁipravoval sám. Od prachové náloÏe aÏ
po sekané Ïelezo, jímÏ jsem je vût‰inou plnil.
Pan Zákon a poﬁádek hned pochopil, ãím na jeho partnera míﬁím,
a jen varovnû zavrtûl hlavou.
„To je nedorozumûní,“ ﬁekl.
Namáãkl jsem spou‰È – amulet bohynû okamÏitû pﬁestal sálat Ïárem.
„MoÏná jo,“ odpovûdûl jsem a napil se. Margaret dál míﬁila na âarodûje. Mé zlé Oko mi detailnû ukazovalo bod palec nalevo od prsní
kosti, kam jsem míﬁil. Nepohnul se o víc neÏ tisícinu milimetru.
„Omlouvám se,“ ﬁekl âarodûj a vykouzlil na tváﬁi úsmûv kostlivce.
„V poslední dobû jsme mûli problémy s cizinci. MuÏi u brány si nedali
pozor, koho pou‰tí dovnitﬁ.“
„Je to obchodník se slu‰n˘m zboÏím, poctiv˘ chlap, i kdyÏ má oãní
protézu,“ ocenil mû smíﬁlivû Pan Zákon a poﬁádek a poklepal mi na rameno.
„Je to tak, obchoduji,“ potvrdil jsem a schoval Margaret.
OkamÏik jsem uvaÏoval, zda mám Ruku nechat po kabátem, ale nakonec jsem ji vytáhl. Vypadalo to, Ïe teì uÏ jsme v‰ichni kamarádi.
Není svût bájeãné místo?
17
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„Pane! Pane! Mám vá‰ pokoj a veãeﬁi pro vás! UÏ se podává a stará
Bzecká ﬁíká, Ïe aÈ jste, kdo jste, její peãeni musíte jíst teplou, jinak uvidíte,“ vﬁítil se do sálu Timothy.
Stará Bzecká mûla správn˘ pﬁístup k Ïivotu.
„Omluvíte mû, pánové,“ konstatoval jsem, otoãil se a vy‰el ze dveﬁí
za Timothym.
Pﬁitom jsem si nedokázal odpustit pohled ke dvûma profesionálním
Ïenám u baru. S instinktem vlastním jen pﬁíslu‰nicím jejich ﬁemesla vycítily, co se skr˘vá pod m˘m je‰tû akceptovateln˘m zevnûj‰kem, a pﬁi
mém chtivém pohledu se jim ve tváﬁích zrcadlil hnus. Nezbylo ze mû
moc z ãlovûka, ale nûkteré touhy mám stejné. A moÏná o to silnûj‰í.
Veãeﬁe byla skvûlá, nejlep‰í za – za dobu, kterou jsem si pamatoval.
Pokoj pohodln˘ a útuln˘. UÏ jsem se chtûl natáhnout do postele, kdyÏ
se ozvala Micuma. Bylo to jen krátké telepatické spojení: Pﬁijì. SloÏitûj‰ích kontaktÛ bohuÏel nebyla schopná.
Nechtûlo se mi, ale poslu‰nû jsem zamíﬁil do stáje. Nevzal jsem si Ïádnou zbraÀ. Pokud by to bylo nutné, bylo by varování dÛraznûj‰í.
Ve stáji u svûtla zlodûjské lampy postávali dva muÏi. Jeden star‰í a ramenat˘, druh˘ men‰í s rukama, které udrÏely maximálnû pero – nebo
penûÏenky jeho bliÏních. Pﬁi mém pﬁíchodu nezpanikaﬁili.
„Jen si tu krasavici prohlíÏíme, pane,“ ﬁekl ten star‰í místo pozdravu.
Neptal jsem se, proã se na ni dívají v potemnûlé stáji o samotû. Místo
toho jsem zkontroloval, zda má Micuma dost Ïrádla, do vody pﬁidal pár
kapek roztoku s chemikáliemi nutn˘mi pro kalibraci jejího metabolismu. UÏ nûkolikrát mû varovala, kdyÏ ji nûkdo chtûl ukrást. Zvlá‰tní
bylo, Ïe majitele, kterému jsem ji ukradl já, nikoliv.
„Je to Mitsubishi, Ïe jo? Poslední nesmrteln˘ model, Ïe jo?“ chtûl
vûdût vût‰í chlápek.
Asi ji chtûl ukrást, ale nad‰en˘ z ní byl doopravdy.
„Jo, to je. BohuÏel uÏ je ale neplodná,“ prozradil jsem, abych zchladil jejich nad‰ení. „UÏ tﬁikrát se mi ji pokusili ukrást,“ dodal jsem.
Chtûli se zeptat, co se stalo se zlodûji, ale nena‰li odvahu.
„Bylo by dobré, kdyby to zase nûkdo zkusil. Na kabátû uÏ mám zase
pár prodﬁen˘ch míst,“ prohodil jsem pﬁes rameno a otoãil se ke dveﬁím
ze stáje.
„Co tím myslel?“ zaslechl jsem, neÏ jsem za sebou zavﬁel dveﬁe.
18
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„Má koÏen˘ kabát,“ vysvûtlil mu muÏ s útl˘ma rukama.
Pﬁesnû tak. Existoval jednoduch˘, na magii postaven˘ zpÛsob, jak
dokonale naimpregnovat lidskou kÛÏi. S vepﬁovicí to bohuÏel tak snadno ne‰lo.
Brzo po ránu jsem se vydal za nákupy. Potﬁeboval jsem pár drobností,
potom kvalitní bezd˘mn˘ stﬁeln˘ prach a místnímu mechanikovi zadat
v˘robu nábojnic do Greysona. UÏ mi zb˘valy jen ãtyﬁi. Mûl jsem rád
alespoÀ jeden pln˘ zásobník. Pﬁi pochÛzkách mû odchytil mlad˘ muÏ,
se kter˘m jsem se potkal na trhu, a odkoupil antikoncepãní preparát.
Pokud jsem vûdûl, byla jeho souãástí i medikamentace dodávající tûlu
dostatek stopov˘ch látek a tûch nejkritiãtûj‰ích vitamínÛ. Pokud s tou
Ïenou chtûl zÛstat dlouho, nemohl peníze investovat lépe.
Odpoledne jsem se pﬁidal k zevlounÛm, kteﬁí pozorovali pohﬁební prÛvod vypravující se z mûsta. Vãera jsem vzteklouna odhadl dobﬁe. Patﬁil
k ãásti místní honorace a prÛvod se zﬁejmû stal pﬁíleÏitostí k manifestaci,
kdo na ãí stranû stojí. Pan Zákon a poﬁádek ani âarodûj v nûm nejeli.
„Nepojedete se taky podívat? Budou ho ukládat do hrobky Valinsk˘ch! Prej je celá vyzdobená zlatem,“ vydechl nad‰enû Timothy, kdyÏ
mû koneãnû objevil.
„Valinského hrobka,“ pﬁevaloval jsem pomalu na jazyku. Bylo dobr˘m zvykem, Ïe se do hrobek po krachu neukládalo jen zlato, ale zásoby, zaﬁízení, která vydrÏela dlouhá desetiletí a obãas i staletí, databanky. Pozdûji se tam pﬁidávaly knihy zaﬁíkání a kouzel psané lidmi
i stroji, v hor‰ích pﬁípadech ‰ílenstvím postiÏen˘mi lidmi nebo stroji.
Pohlédl jsem do slunce a zíral jsem do nûj tak dlouho, aÏ mû lidské
oko zaãalo bolet, potom jsem se otoãil zpût k prÛvodu. MuÏi v sedlech
i na kozlících mûli za pasem zbranû, z plnû obsazen˘ch vozÛ ãnûly lesknoucí se hlavnû pu‰ek i samopalÛ. A nad tím v‰ím se vzná‰ela nezﬁetelná skvrna. Ve chvíli, kdy jsem si uvûdomil její existenci, se zformovala do tvaru lidské lebky a zmizela. Mûl jsem pocit, Ïe pﬁedtím se na
mû krátce u‰klíbla, ale mohlo to b˘t jen zdání. Nedokázal jsem rozpoznat, kter˘ z men‰ích BohÛ smrti se o pohﬁební prÛvod zajímal. Mohl
to b˘t jen doprovod neboÏtíka. A nebo také ne.
„Ne, nepojedu se podívat,“ odpovûdûl jsem. „A ty také ne, pokud si
chce‰ vydûlat dal‰í ãtvrÈák.“
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Îena v ‰ed˘ch ‰atech s plédem pﬁes ramena se ke mnû na moment
otoãila a pak se opût vûnovala podívané.
„Za co?“ chtûl vûdût Timothy.
Zadal jsem mu pár pochÛzek, které budu muset pozdûji stejnû zkontrolovat a z vût‰í ãásti obstarat sám, a vrátil se do svého pokoje. Zaãínalo b˘t vedro a já nemûl vedro rád.
Ve chvíli, kdy jsem v dílnû místního nejlep‰ího mechanika a tak trochu
chlápka, kter˘ od kaÏdého ﬁemesla umûl nûco, kontroloval objednané
dílo, se odnûkud z kopcÛ ozvala série v˘stﬁelÛ. Vzápûtí pﬁerostly v intenzivní, ale krátkou kakofonii války, a pak se opût rozhostilo ticho.
Mechanik na mÛj tázav˘ pohled neﬁekl nic a podal mi poslední nábojnici se zalisovanou zápalkou. Právû se zápalkami byl pﬁi pouÏívání
vysoce v˘konného stﬁelného prachu problém. Obyãejné ho prostû nezapálily.
„Bylo to z kopcÛ, tam co je hﬁbitov,“ ﬁekl nakonec.
Chápavû jsem pﬁik˘vl.
„Kdyby se ‰erif a jeho muÏi nedrÏeli ve mûstû, ﬁekl bych, Ïe si to nakonec rozhodli vyﬁíkat s Nabudovci tváﬁí v tváﬁ, ale takhle…“ pokrãil
rameny. „Uvidíme, aÏ se vrátí.“
Mechanikovi bylo pﬁes ‰edesát a mocenské pletichy dvou klik zápasících o vládu nad mûsteãkem ho nezajímaly.
Rozhlédl jsem se po dílnû a bednách se ‰rotem, zda nenajdu nûco,
co bych za pár drobn˘ch mohl koupit místo brokÛ.
„Tam vzadu je pár star˘ch dûlostﬁeleck˘ch granátÛ. Pokud si je rozbijete venku na kovadlinû, jsou va‰e,“ ﬁekl bez dal‰ího zájmu.
Pﬁik˘vl jsem a vydal se naznaãen˘m smûrem. Pochopil jsem, co
myslel slovem star˘ch. Pocházely z dob, kdy lidé pouÏívali do stﬁel
ochuzen˘ uran. Byl tûÏ‰í neÏ ocel a tvrd‰í neÏ olovo.
Pracoval jsem s velk˘m kladivem aÏ do pozdního odpoledne, kdyÏ
mû vyru‰ily v˘kﬁiky z ulice. Otﬁel jsem si z ãela pot a ‰el se podívat.
Pohﬁební prÛvod se vracel. UÏ ne na vozech s lesknoucími se zbranûmi a zarputil˘mi obliãeji. Bylo to jen pár uboÏákÛ, zranûn˘ch lidí,
kteﬁí spasili holé Ïivoty. Nûkteﬁí mûli prázdné tváﬁe, jako by je proÏitá
hrÛza zbavila rozumu.
„Krabo‰i, krabo‰i se pﬁesídlili na hﬁbitov!“ sly‰el jsem jednoho. „âekali v hrobce!“
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„Zabili skoro v‰echny!“
Z jediného vozu, kter˘ se vrátil, spadlo torzo mrtvoly. Zvûdavû jsem
udûlal krok vpﬁed, abych se podíval. Toho muÏe nûco pﬁepÛlilo ãist˘m
ﬁezem – ostﬁím lep‰ím neÏ diamantová pila. TkáÀ mûla charakteristickou barvu, kterou Ïivé maso získá pﬁi kontaktu s modifikovan˘m chitinem. Modifikovan˘ chitin byl pﬁed krachem jedním z nejmodernûj‰ích materiálÛ a dnes aÏ pﬁíli‰ ãasto tvoﬁí tûla bestií ob˘vajících kaÏd˘
zastrãen˘ kout.
Doklop˘tal dal‰í opozdilec, pﬁes obliãej krvav˘ ‰rám, vypadal, jako
by celou cestu bûÏel.
„Jdou za námi! Jdou za námi!“ vykﬁikl a zhroutil se do prachu.
S jeho varováním se na ulici objevil Pan Zákon a poﬁádek a bez dal‰ího vyptávání klusem vyrazil k bránû. Ta uÏ se na‰tûstí se skﬁípotem
zavírala a stráÏní se sklánûli ke sv˘m velkoráÏn˘m kulometÛm.
Pro‰el jsem ulicí aÏ k palisádû a vy‰plhal se na ochoz. Nikdo mi nebránil, lidé se buì schovávali v domech, nebo utíkali pro zbranû, kaÏd˘
podle své nátury.
Klepetoidní monstrum, pﬁipomínající pﬁerostlého ‰tíra zkombinovaného s vosou bez kﬁídel, se zastavilo asi sto metrÛ daleko, jeho doprovod se drÏel je‰tû kus za ním. VÛdce a jeho smeãka. Krabo‰ pozvedl
horní pár klepet, pak i ten dal‰í. Aby se pﬁitom nepﬁevrátil, musel se
posledním párem konãetin a Ïihadlovit˘m ocasem zapﬁít do zemû. Aã
nerad a bez valné víry v úspûch jsem poruãil Oku, aby mi ho pﬁiblíÏilo,
co to pÛjde. Chtûl jsem podrobnû vidût jeho tváﬁ. Oãi toho o monstrech –
a vlastnû i o lidech – prozradí nejvíc. Kupodivu mi vyhovûlo. Krabo‰ mûl
segmentové oãi, podobnû jako já to jedno. Za jeho hmyzím pohledem se
nic zvlá‰tního neskr˘valo, snad jen nejistota z toho, Ïe se jeho koﬁist
schovala za hradbou. Je‰tû jednou zahrozil a otoãil se k odchodu.
Dole z ochozu jsem byl mezi prvními a vrátil jsem se do dílny, abych
dokonãil práci.
Veãer jsem sedûl v baru, pozoroval cvrkot a upíjel pivo. Ráno jsem hodlal vyrazit dál na cestu. Dﬁevûná ·kvíra mi uÏ nic dal‰ího nenabízela
a nejistá stopa, kterou jsem sledoval aÏ sem, vychladla. Lidé vzru‰enû
debatovali nad návrhem Pana Zákon a poﬁádek. Nabídl se, Ïe povede
v˘pravu, která jednou provÏdy zniãí kolonii ‰tírÛ-krabo‰Û, která mûsteãku uÏ del‰í dobu znepﬁíjemÀovala Ïivot. Dne‰ní masakr v‰echny pﬁe21
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kvapil a ‰okoval, nûco takového se zﬁejmû je‰tû nestalo. âím déle jsem
je poslouchal, tím bylo jasnûj‰í, Ïe trestnou v˘pravu nezorganizují.
DÛvod byl jasn˘. Pﬁi sráÏce se ‰tíry zahynulo nûkolik v‰eobecnû uznávan˘ch a obávan˘ch muÏÛ, jimÏ zbranû pﬁi jejich posledním boji nebyly nic platné. To si uvûdomovali úplnû v‰ichni.
âekal jsem na nûco, co muselo zákonitû pﬁijít. Nûkdo jin˘ by to na
mém místû moÏná nazval ‰tûstím. Já ne.
Pan Zákon a poﬁádek se objevil souãasnû se tﬁetím pÛllitrem.
„Mohu pﬁisednout?“
Neãekal na souhlas a posadil se.
âekal jsem, vychutnával si pohodlí Ïidle, Ïivoãi‰né, témûﬁ chutné
teplo sálu a pití. Pﬁitom jsem pohledem klouzal po Ïenách, ale dával
jsem si pozor, aby si toho nikdo nev‰iml. Nestál jsem o problémy. Ve
dveﬁích se objevil Timothy, ale kdyÏ vidûl, kdo se mnou u stolu sedí,
opût zmizel.
„Vy se neÏivíte jen obchodem,“ zaãal Pan Zákon a poﬁádek.
Ani mimo sluÏbu neodloÏil Ïádnou ze sv˘ch zbraní. Bylo vidût, Ïe se
nauãil pohybovat tak, aby mu dlouhá pouzdra, such˘m zipem pﬁipevnûná ke stehnÛm, nepﬁekáÏela.
„Hodnû cestuju a nûkde se vyplácí tohle, a jinde zase tamto. ·ikovn˘
ãlovûk dokáÏe vydûlat. Nabídka a poptávka. Znáte to,“ odpovûdûl jsem.
„Na cestovatele jste hodnû slu‰nû vyzbrojen˘,“ pokraãoval.
Cigaretov˘ d˘m houstl, aÏ se zdálo, Ïe se skrze nûj jemné tóny piána
prodírají se stále vût‰í námahou. Pﬁedstíral jsem, Ïe pﬁem˘‰lím nad odpovûdí, ale místo toho jsem hledal âarodûje. Mûl jsem pocit, Ïe ti dva
pracují vÏdy spoleãnû.
A pak jsem ho na‰el, spí‰ ‰est˘m smyslem neÏ pohledem. Nebo mi
pomohlo Oko. Stál za oknem a civûl dovnitﬁ. To znamenalo, Ïe na
nûãem pracuje. Îádn˘ z m˘ch ochrann˘ch talismanÛ, znamení a diagramÛ v‰ak nic neregistroval. Muselo to b˘t jemné a po ãertech rafinované kouzlo. ·um v místnosti se postupnû promûÀoval. Pﬁib˘valo
v nûm zoufalství, strachu, ub˘valo odhodlání a vÛle celkovû. Ten bastard pracoval se sugescí. Tak jemnou a podprahovou, Ïe ji Ïádné mé
magické náãiní nedokázalo zachytit. Nebo ji nezachytilo, protoÏe ovlivÀování nebylo cílené na mû, a i kdyby – stejnû by nepÛsobilo.
„Jo, to jo, slu‰nû vyzbrojen˘,“ pﬁitakal jsem, „na cestách ãlovûka potká
mnoho nebezpeãí.“
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Pan Zákon a poﬁádek pﬁik˘vl, jako by jinou odpovûì neoãekával.
„Vypadáte, Ïe se nebezpeãí nelekáte.“
„Vyh˘bám se mu,“ ﬁekl jsem.
„A kdyÏ dostanete za schÛzku s nebezpeãím zaplaceno?“
Rozhlédl jsem se po sále. Byli jsme u cíle a netrvalo to ani tak dlouho.
Pan Zákon a poﬁádek se mi sice nezamlouval, ale aspoÀ nebyl pﬁíli‰
ukecan˘.
„Pak záleÏí na cenû,“ pﬁipustil jsem.
„A jakou cenu byste povaÏoval za pﬁimûﬁenou za zlikvidování stáda
‰tírÛ? Dnes jsme pﬁi‰li o spoustu obyvatel a mezi nimi i o ty nejlep‰í,
nejváÏenûj‰í muÏe. Dﬁevûná ·kvíra se nestane skuteãn˘m mûstem,
pokud budeme mít v blízkosti takové bestie.“
Ve skuteãn˘ch mûstech Ïily je‰tû mnohem hor‰í stvÛry, ale to jsem
si nechal pro sebe.
„Vybavení k práci, které budu povaÏovat za nutné,“ zaãal jsem. „Peníze a zboÏí v úhrnné sumû deset tisíc. Pokud se nedohodneme na cenû
za zboÏí, pak jen peníze.“
Pﬁikyvoval, jako by ho mé poÏadavky nevyvedly z míry.
„A Ïenu. Îenu na jednu noc, která se mnou pÛjde dobrovolnû,“ doplnil jsem mimovolnû, aÏ mû to zaskoãilo.
Uvûdomil jsem si, Ïe právû tohle je pro mû ta nejdÛleÏitûj‰í vûc. UÏ
stra‰nû dlouho, vlastnû aÏ tam, kam sahaly mé zamlÏené vzpomínky,
jsem se Ïádnou nebyl.
Teì se na mû podíval pﬁekvapenû.
„Mohu se pokusit to zprostﬁedkovat, ale…“
„Îádné ale,“ pﬁeru‰il jsem ho. „Mé podmínky jsou jasné. A nesmlouvám. Pokud se nedohodneme, zítra ráno odcházím, jak jsem mûl
v plánu.“
Dopil jsem pivo.
„A nikdo ji nesmí nutit, poznám to,“ dodal jsem.
My‰lenka na Ïeny, na sex, ve mnû nûco probudila. Zatím jsem nevûdûl co.
„Uvidíme,“ pﬁik˘vl Pan Zákon a poﬁádek, vstal od mého stolu a pﬁitom se prsty dotkl kohoutku revolveru.
NeuvaÏoval o tom, byl to podvûdom˘ pohyb, asi jako kdyÏ ãlovûk
pohladí nûkoho, koho má rád. Mûl jsem já nûkdy nûkoho rád? Nepamatoval jsem si. A pﬁed tím? Netu‰il jsem.
24
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Poslouchal jsem, jak vyhla‰uje, Ïe Cestovatel, kter˘ zavítal do mûsta,
muÏ zku‰en˘ a znal˘ mnoha fines a umûní války, je ochoten zniãit ‰tíry
ohroÏující mûsteãko a Ïádá za to pouh˘ch deset tisíc zlat˘ch. Pﬁi vyﬁknutí cifry lidé za‰umûli pﬁekvapením.
„Já sám pﬁispûji pûti sty!“ utnul zdû‰ení nad ãástkou.
„A já dal‰ími pûti sty!“ doplnil ho âarodûj.
Opût se dovnitﬁ dostal, aniÏ jsem vûdûl jak.
MoÏná prodifundoval stûnou. MoÏná.
Padaly dal‰í a dal‰í cifry, jak se lidé pﬁed ostatními snaÏili potvrdit své
spoleãenské postavení.
Ze svého místa ke mnû pﬁe‰la profesionálka, pﬁestal jsem licitaci poslouchat. Bez ptaní si pﬁisedla, vymûnili jsme si pár slov. Odhadovala,
co jsem zaã, co ode mû mÛÏe ãekat. Správnû pﬁedpokládala, Ïe nic pûkného. Sundal jsem si kápi, dovolil jí, aby zahlédla ãást toho, co skr˘vá
má rukavice. Na tváﬁi se jí neodrazilo nic, jen zavrtûla hlavou, zvedla
se a ode‰la. Stejnû se to opakovalo i s dal‰ími dvûma.
Nechal jsem na stole peníze za útratu a ode‰el do svého pokoje. VÏdy
to tak bylo. VÏdy. âást mého já, kterou jsem tvrdo‰íjnû drÏel zamãenou
uvnitﬁ té nejhlub‰í kobky, se dob˘vala ven. Ale já ji nechtûl pustit. Bál
jsem se, co se v té temné díﬁe ukr˘vá.
UÏ jsem se chystal ke spánku, kdyÏ nûkdo zaklepal na dveﬁe. S Margaret v pohotovosti jsem otevﬁel. Stála tam Ïena. Mûla stejné ‰aty a stejn˘ pléd, jako kdyÏ jsem ji potkal odpoledne. A nejist˘, vydû‰en˘ pohled.
„Sly‰ela jsem, co jste ﬁíkal ‰erifovi,“ zajíkla se.
Bylo mi jí líto. Nepamatoval jsem si, kdy jsem zaÏil tak intenzivní lidsk˘ pocit – pokud vÛbec kdy. Nadechl jsem se, abych ji poslal domÛ,
ale uÏ první slovo jsem spolkl. Vûdûl jsem, Ïe to nedokáÏu. Potﬁeboval
jsem si aspoÀ chvíli pﬁipadat jako ãlovûk. Abych dál dokázal udrÏet
monstrum pod zámkem.
„Dáte si nûco k pití? K jídlu?“ pozval jsem ji dál a ustoupil stranou.
Namíchal jsem nám obûma ze zásob zakoupen˘ch ve mûstû drink
a kápl do nûj slzu jednoho speciálního elixíru. Poskytoval iluze, zapomnûní, dával sílu pﬁedstavám a oslaboval realitu. Nechtûl jsem, aby po
téhle noci trpûla noãními mÛrami. A já sám jsem jednu iluzi potﬁeboval.
Byla tak krásná, byla tak lidská.
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Teprve ráno, kdyÏ jsme se louãili, oba s trochu bolavou hlavou, jak uÏ
to tyhle koktejly zpÛsobují, jsem se jí zeptal: „Proã?“
Zastavila se ve dveﬁích, uÏ opût v ‰ediv˘ch ‰atech s plédem pﬁes rameno. Ale já si pamatoval, co se skr˘valo pod nimi.
„Timothy je mÛj syn. Jednou jste ho zachránil pﬁed zmrzaãením, podruhé pﬁed smrtí, kdyÏ jste mu zabránil jít v pohﬁebním prÛvodu.“
Otoãila se, aÏ cípy látky zavlály, a byla pryã.
Plnil jsem poslední z granátÛ. Je‰tû nikdy jsem nemûl tak úãinnou munici. Jako hlavní stﬁepinotvorn˘ prvek slouÏil keramikou obalen˘ wolframov˘ drát a k v˘bu‰ninû jsem je‰tû pﬁidal smûs na jemno namletého hliníku s kapkou fosforu. Oko na mû kaÏdou chvíli rÛÏovû zablikalo, abych
si dal pozor. Je‰tûÏe jsem mûl pﬁi práci láhev se stlaãen˘m dusíkem. Staãilo granáty trochu ofouknout a bylo po chuti hoﬁet… nebo explodovat.
Îe mû pozoruje, jsem poznal hned. Zblízka byl pocit jeho mrazivé
pﬁítomnosti je‰tû citelnûj‰í. Nebo to bylo tím, Ïe jeho pozornost byla
soustﬁedûná jen na mû. Opatrnû jsem zavíral poslední granát a dûlal, Ïe
o nûm nevím. Asi se opravdu zapletl s upíry. S vysok˘mi upíry. A pokud
to bylo na del‰í dobu, nezÛstalo v nûm z ãlovûka pﬁíli‰ mnoho.
„Vidím, Ïe nepouÏíváte kouzla,“ promluvil neznûl˘m ‰elestiv˘m hlasem.
Dokonãil jsem spoj a teprve potom pﬁeostﬁil Oko na normální zvût‰ení.
„Dnes ne. Nedá se na nû vÏdycky spolehnout,“ souhlasil jsem.
„Dobré v˘bu‰niny, dobrá mu‰ka,“ pokrãil jsem rameny a zastrãil granát do pﬁihrádky v kabele.
Greyson, zbraÀ, kterou jsem obvykle nosil rozmontovanou v batohu, uÏ jsem mûl pﬁipravenou s pln˘m zásobníkem. Odaretoval jsem
mechanismus a rukou protoãil buben s osmi granáty. Zaznûlo tiché, kovovû ãisté cvakání skryt˘ch zubÛ.
„U muÏe, jako jste vy, je to pﬁekvapivé, ale asi víte, co dûláte,“ poznamenal.
Tak nûjak by mohl mluvit had s malou pomocí chirurga.
Nechal jsem jeho vûtu bez odpovûdi a zaãal krmit Margaret.
V pouzdﬁe na opasku jsem mûl poslední vûc, kterou jsem ãas od ãasu
pouÏíval k boji – tváﬁila se jako velk˘ nÛÏ, ale ve skuteãnosti to byl meã.
A moÏná je‰tû spousta dal‰ích vûcí, o nichÏ jsem nemûl tu‰ení. Na roz26
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díl od zbraní, kter˘m jsem rozumûl, dal jim jména a které mû vûrnû
provázely na cestû, jsem necítil nutkání ho pojmenovat. Pro mû to byl
prostû NÛÏ.
„A kdy se rozhodnete splnit zakázku? Ne Ïe bych na vás chtûl spûchat, ale lidé…“
„Právû teì, jsem pﬁipraven,“ nenechal jsem ho dokonãit jeho ironické popichování.
Bylo jedno, kdy se do toho pustím, tenhle okamÏik byl stejnû dobr˘
jako kter˘koliv jin˘. Navíc nemám rád, kdyÏ se do mû zkurvysyni jeho
raÏení naváÏejí.
Postavil jsem se, Greysona si opﬁel o levé rameno, Margaret nechal
v pouzdﬁe. Kabela mû pﬁi kaÏdém kroku tloukla do boku. Popruh, jímÏ
jsem si ji uvazoval k pasu, jsem nechal voln˘, vûdûl jsem, Ïe se jí pozdûji budu chtít zbavit.
„Není to ukvapené?“ zaﬁadil zpáteãku âarodûj.
Tentokrát jsem se narovnal víc neÏ v hospodû a shlíÏel jsem na nûj
z v˘‰ky. Zaregistroval to a v centru oka mu na okamÏik zaplál kruhov˘ zamûﬁovaã.
„Je teprve pﬁed polednem, veãer jsem zpût,“ vysvûtlil jsem mu blahosklonnû.
Vztekem kolem sebe ‰íﬁil chaotickou nervovou indukci. Nûkterá
prkna v dﬁevûné stûnû dílny ztrouchnivûla, listy nad mou hlavou se sloÏily do pupenÛ a prolétající ãmelák padl mrtev k zemi. Zamával jsem
mu Rukou, rukavice udrÏující lidsk˘ tvar zapraskala, jak bránila jejímu
rozvinutí.
Na ulici jsem potkal Pana Zákon a poﬁádek. Netu‰il jsem, kolik toho
vyslechl z rozhovoru, kter˘ jsem vedl s jeho parÈákem.
„Veãer jsem zpátky, mûjte peníze pﬁipravené,“ upozornil jsem ho.
V oãích se mu zableskly kﬁíÏe. Opravdu povedená dvojka s vybran˘mi módními doplÀky. Vy‰el jsem hlavní branou ven, doprovázelo
mû ‰umûní vánku a ‰evelení loÏisek kulometn˘ch lafet nesoucích hlavnû sledující mé kroky.
Timothy na mû ãekal hned za posledním polem.
„Pane, pane, pÛjdu s váma!“ snaÏil se se mnou udrÏet krok.
OkamÏik, napÛl proti své vÛli, jsem zvaÏoval jeho nabídku, a pak
jsem zavrtûl hlavou.
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„Jdi domÛ. Pomoz matce a postarej se, aby mi stará Bzecká pﬁichystala slu‰nou veãeﬁi. Budu mít hlad.“
S tûmi slovy jsem mu hodil ãtvrÈák, kter˘ obratnû chytil.
DrÏel ho pﬁed sebou v dlani, na opracovaném kovu se zrcadlilo slunce.
„Ale já bych vám opravdu rád pomohl,“ zÛstal nerozhodnû stát.
VáÏnû jsem se k nûmu otoãil.
„Pomohl jsi mi víc neÏ vût‰ina lidí, které jsem kdy potkal. Mû teì
ãeká práce. AÏ se vrátím, slibuji, Ïe ti slovo od slova popí‰u, jak jsem
‰tíry vybil.“
„Jo, teda ano,“ opravil se. „Vûﬁím vám. Veãeﬁe bude nachystaná!“
S tûmi slovy se rozbûhl zpût k mûsteãku.
Pﬁidal jsem do kroku. Terén jsem znal dobﬁe, v uplynul˘ch dnech
jsem ho propátral kousek po kousku a i bez nákresu Pana Zákon a poﬁádek jsem vûdûl, kde pﬁesnû se smeãka ‰tírÛ zdrÏuje. Podle stop se
usídlili u okraje divokého lesa na svazích prvních kopcÛ pahorkatiny
na jih od Dﬁevûné ·kvíry. Jejich nejoblíbenûj‰ím místem byla hluboká
temná soutûska potoka, kterému místní ﬁíkali Jedov˘. PÛvodnû protékal nedaleko palisády, ale dali si tu práci, aby jeho vody odvedli do jiného údolíãka.
StromÛ pﬁib˘valo, kdysi obdûlávaná pole zarÛstala náletov˘m porostem bﬁíz a bukÛ. Greysona jsem nechal v pohotovosti na rameni, ale
Margaret jsem vytáhl. Nepﬁekvapilo by mû, kdyby se jeden nebo dva
toulali uÏ tady. Celá smeãka tûÏko. To, Ïe se krátkodobû pﬁemístili
ke hﬁbitovu, byla pro obyvatele mûsteãka smÛla. Pro nûkteré z nich zatracená smÛla.
·el jsem ti‰e od stromu ke stromu, obãas jsem vyuÏil újezdu staré
cesty. Varoval mû pach rozpáran˘ch vnitﬁností – v˘kaly a krev. Men‰í,
sotva dvoumetrov˘ ‰tír klepety rozpáral krávu a teì se pﬁipravoval
k hostinû na pro nûj atraktivních vnitﬁnostech. Klepeta mûli jako bﬁitvy,
ale ãelisti nestály za nic, musel si lahÛdku naporcovat na hodnû malé
kousky.
Stál zády ke mnû, v pohodlné poloze se dvûma páry klepet opﬁen˘mi o zem, chitinov˘ pancíﬁ se mu leskl typickou fale‰nou vlhkostí, za
zvukÛ trhaného masa se dob˘val do tûla poraÏeného dobytãete.
Nechtûlo se mi stﬁílet, abych na sebe neupozornil ostatní pﬁíli‰ brzy.
OkamÏik jsem váhal, potom jsem odloÏil Greysona i Margaret do trávy
a po ‰piãkách se k nûmu blíÏil. Ve vzdálenosti dvou krokÛ se mi mÛj
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nápad pﬁestal líbit. Nebyl to ãlovûk, ani Ïádn˘ Ïivoãich. Byl to ‰tír, a tﬁebaÏe mlad˘, jeho pseudonervov˘ systém mu umoÏÀoval b˘t neskuteãnû rychl˘.
Poslední krok. Vytáhl jsem se do v˘‰ky, jeho t˘l se ocitl pár centimetrÛ pod m˘ma oãima. Zemû zaskﬁípûla, jak se náhle zapﬁel jen jedním párem klepet. To uÏ jsem ale jeho hlavu drÏel obûma rukama, a neÏ
staãil cokoliv udûlat, otoãil jsem jí prudce doprava a pak doleva. Zmûnu
smûru otáãení jeho páteﬁ nevydrÏela a praskla. Hlava mi vyklouzla
z rukou, okamÏik jsem zíral do páru vydû‰en˘ch, rychle umírajících oãí,
makadla dlouhá jako muÏské pﬁedloktí se kﬁeãovitû chvûla. Uskoãil
jsem právû vãas, abych se dostal z dosahu klepet zmítajících se kﬁeãí.
Zamy‰lenû jsem se vrátil ke zbraním.
Oãekával jsem stﬁetnutí s tvorem, proti kterému byl leguán vrcholem inteligence, a zatím jsem zabil stvoﬁení bojící se smrti. Divné. Ale
na svûtû je spousta divn˘ch vûcí.
·el jsem dál, cestou jsem míjel víc a víc obran˘ch koster velk˘ch
zvíﬁat. Krav, ovcí, divok˘ch prasat, obãas pozÛstatky ãlovûka. Ty bestie zbytky po hodování nechávaly leÏet pohromadû jako nûjaké trofeje, mûl jsem pocit, Ïe je schválnû aranÏují, aby pÛsobily co nejdémoniãtûji.
U staré vykotlané vrby jsem vûdûl, Ïe se mi podaﬁilo pﬁiblíÏit se nepozorovanû. Nacházel jsem se jen kousek od jejich doupûte u poãátku
rokliny. Tady jsem je mohl napadnout v‰echny najednou; staré, mladé,
samice i samce. Nebudou se snaÏit uprchnout, budou se bránit za kaÏdou cenu, a to jsem potﬁeboval.
Postupoval jsem krok za krokem, v nose mû ‰imralo narÛstající
vlhko, tráva byla vy‰‰í a zelenûj‰í, pÛda zaãínala mûkce ãvachtat. UÏ
jsem vidûl ﬁíãku. Kousek pﬁede mnou obtékala nevysok˘ ostrÛvek porostl˘ lopuchy a trsy rákosu, v ﬁeãi‰ti leÏely balvany od velikosti koÀské hlavy po bloky o metrovém prÛmûru. Sbíhající se svahy rokliny lemoval hust˘ porost mlad˘ch vrb. Pruty se zavlnily, ze stínu vystoupil
‰tír. Stál témûﬁ pﬁímo proti mnû, nûco pﬁes dva metry vysok˘, postupoval drobn˘mi krÛãky s pomocí ocasu a páru kráãiv˘ch klepet. Souãasnû jsem spatﬁil i druhého. Nechápal jsem, jak to, Ïe jsem ho pﬁed
chvílí nevidûl. Stál ve vodû mezi dvûma balvany. MoÏná se schovával
– ale ‰tíﬁi se nikdy neschovávají. Bojují vÏdy jeden na jednoho. S mnoÏstvím jejich klepet ostﬁej‰ích neÏ bﬁitva to ani jinak nejde.
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Pozvedl jsem Margaret. Byla extrémnû úãinná, na malou vzdálenost
dokázala srazit i pancéﬁovaného lva. Vítr pﬁestal foukat, do mlaskání
bahna a tichého zurãení vody se mísil zvuk mého dechu. Byl jsem nervózní. Vadilo mi, Ïe se pﬁibliÏují oba. Úplnû vpravo, za ostrÛvkem, jsem
zahlédl tﬁetího. Nezvykle silná hlídka. Zatajil jsem dech.
·tír udûlal dal‰í mal˘ krÛãek, kﬁivka jeho ocasu se zmûnila, zpevnil
jsem sevﬁení pistolové paÏby, stiskl spou‰È. Margaret zahﬁmûla, pﬁed
tváﬁí se mi mihlo klepeto a zabodlo se do zemû u m˘ch nohou. Dal‰ím
v˘stﬁelem jsem trefil bestii ve vodû. NáloÏ sekaného Ïeleza, oceli a wolframu roztﬁí‰tila klepeto a po‰kodila trup, ale ‰tíra nezastavila. UÏ byl
z vody venku, ocasem se odrazil jako mohutn˘m pérem, stiskl jsem
spou‰È potﬁetí.
S tváﬁí pokrytou mazlav˘m Ïelé, které mûli místo krve, jsem poslepu rychloládovaãkou nakrmil Margaret, a teprve potom jsem si otﬁel
oãi.
Byli tak rychlí, tak zatracenû rychlí. A spolupracovali, to jsem nechápal. Kdyby toho druhého nezdrÏela voda a dno koryta, asi by to
stihl.
Okolí vypadalo stále stejnû prázdnû, ale vûdûl jsem, Ïe je to jen zdání.
Opatrnû jsem se pﬁebrodil na ostrÛvek a hledal tﬁetího. Nikde jsem ho
nevidûl, zﬁejmû se stáhl, aby pﬁivolal posily a informoval ostatní. Hloupost. ·tíﬁi pﬁece nemysleli, jednali jako hmyz. A nebo taky ne. Tihle byli
jiní.
Koryto ﬁíãky u ‰pice ostrÛvku bylo je‰tû ãlenitûj‰í a poskytovalo pﬁirozenou pﬁekáÏku pro pﬁípadn˘ útok, navíc porost lopuchÛ pﬁecházel
v trávu a zemû vypadala su‰‰í. Pro mû po v‰ech stránkách pﬁíhodnûj‰í
terén. SnaÏil jsem se tam dostat pomal˘mi pravideln˘mi kroky a neztratit pﬁitom rovnováhu ani pﬁehled o okolí. Margaret jsem míﬁil do
prázdna, Greysona drÏel ve svû‰ené ruce. Nepﬁíjemn˘ pocit, Ïe dal‰í
pﬁekvapení bude hor‰í, se stupÀoval. Zleva se ozval zvuk sesouvající se
pÛdy, po prudkém svahu klouzal dolÛ ‰tír, souãasnû se z hou‰tí vyplÀujícího roklinu vynoﬁili tﬁi dal‰í. S dûsivou lehkostí se do slova a do
písmene prostﬁíhali skrz kmeny vrb.
Vystﬁelil jsem z Margaret na nejbliÏ‰ího z nich, ale dokázal jsem ho
zbavit jen poloviny jeho zabijáck˘ch schopností, dal‰í rány dva z nich
provrtaly skrz naskrz, ale to uÏ se pﬁede mnou tyãili jako zeì. V pádu
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na bok jsem poprvé stisknul spou‰È Greysona. Ovanul mû závan exploze, dal‰í pﬁekulení. Najednou jsem leÏel ve vodû, hladina se nade
mnou zavﬁela se zdánlivou pomalostí. ¤íãka byla hlub‰í, neÏ jsem ãekal,
mnohem hlub‰í. Vzpomnûl jsem si na ‰tíra, kter˘ se mi ztratil z dohledu. MoÏná se nestáhl, moÏná ãekal ponoﬁen˘ nûkde za kamenem. Rozvlnûná hladina se zatmûla, instinktivnû jsem vztyãil Ruku, ale neÏ jsem
staãil stisknout spou‰È granátometu, nûco mi ho vyrvalo z prstÛ a kolem
pﬁedloktí se mi sevﬁely bﬁitvovité ãepele ‰tíﬁích klepet.
Vytáhl mû z vody, jako bych neváÏil víc neÏ králík, pákové keratinové svaly skﬁípûly, jak se snaÏil paÏi pﬁe‰típnout. Bezmocnû jsem kopal
nohama ve vzduchu a s ledov˘m strachem sledoval jeho dal‰í klepeta.
Ve chvíli, kdy usoudil, Ïe Ruku prostû nepﬁe‰típne, a rozhodl se to zkusit s trupem, mi do‰lo, Ïe je‰tû stále drÏím Margaret a zb˘vá mi v ní
jeden náboj. Zásah z bezprostﬁední blízkosti mu urval hlavu, dopadl
jsem s hlasit˘m ‰plouchnutím pﬁímo na granátomet. Pﬁetáhl jsem si ho
na bﬁicho a zaãal stﬁílet pﬁímo z lehu, potápûje se pomalu ke dnu. Exploze, svi‰tící stﬁepiny, záplava napalmu. LeÏel jsem na dnû a mûl pocit,
Ïe i voda kolem mû hoﬁí.
Poloudu‰en˘, popálen˘, poranûn˘ následky vlastní palby jsem se postavil. Keﬁe, porost svahÛ, vykotlané vrby, v‰echno v bezprostﬁedním
okolí hoﬁelo, hust˘ d˘m ztûÏoval orientaci. Tápavû jsem vrávoral zpût
na ostrÛvek, k místu, kde jsem nechal kabelu. V ní jsem mûl dal‰í náloÏe do Greysona.
KdyÏ jsem ji otevíral, v‰iml jsem si, Ïe ‰tírovo sevﬁení poru‰ilo mou
speciální rukavici na levé ruce. KrouÏková zbroj i hyperodolná tkanina pod ní se páraly jako silonové vlákno nad plamenem svíãky. To znamenalo, Ïe za chvíli dokáÏu dobﬁe manipulovat jen pravaãkou. Je‰tû
jsem staãil nabít Margaret a ãtyﬁi komory Greysona. Pak vyrazili k protiútoku.
Sly‰el jsem praskání dﬁeva, skﬁípûní kamenÛ, pﬁes které se hnali. Vyrazil jsem jim naproti, abychom se stﬁetli v uÏ‰ím prostoru a nemohli
mû tak snadno obklíãit. Sotva jsem uvidûl prvního, dva a pÛl metru vysokého ‰tíra s klepety, jejichÏ ostﬁí se tﬁpytila kovov˘m leskem, zaãal
jsem pálit. V˘buchy a oheÀ. Îár, d˘m, vytí stﬁepin. Prázdn˘ granátomet
jsem odhodil do trávy, vytáhl z holstru Margaret a na okamÏik strnul
v pohybu – levá rukavice, komplikovan˘m zpÛsobem dávající tvar mé
konãetinû, se definitivnû rozpadla – paÏe, dosud zavinutá do kevlaro31
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vé tkaniny a krouÏkové zbroje, okamÏitû ztratila vnucenou podobu lidské konãetiny, nûkde se rozvinula, a jinde naopak semkla, a transformovala se ve spár ne nepodobn˘ zbraním monster, jimÏ jsem právû
ãelil. Jen o nûco málo men‰í. Prvního ‰tíra jsem rozpáral od stﬁedního
páru kusadel aÏ k hlavû. Nebyl na nûco takového vÛbec pﬁipraven a nestaãil zaútoãit ani se bránit. Druhému jsem prostﬁelil krk. Dal‰ího jsem
ani nezahlédl, spatﬁil jsem jen ostré klepeto zavﬁené do podoby hrotu
kopí. Projelo mnou skrz naskrz, ale srdce nezasáhlo. Krev ze mû pr˘‰tila na v‰echny strany a oslepovala mû. Zalomil jsem svou vícekloubovou paÏi a ustﬁihl ‰pici ãnící z mého trupu.
·tír za m˘mi zády zaﬁval dosud nepoznanou bolestí a prudk˘m
trhnutím mû nechal sklouznout z torza své konãetiny.
Dal‰í agonick˘ skﬁek, ale tentokrát jsem jeãel já. Pﬁesto jsem se dokázal pﬁetoãit na záda a vystﬁelit pﬁímo do stﬁedu jeho ãlánkovitého
trupu.
Zalil mû pﬁíval mazlavého Ïelé a k zemi mû pﬁitiskla váha jeho tûla.
Dal‰í dva se blíÏili a já vûdûl, Ïe uÏ to nestihnu, Ïe nemám v rukávu
Ïádnou dal‰í fale‰nou kartu.
Ten vût‰í, s oãima barvy mûdi, se nade mnou sklonil a zvûdavû si prohlédl mou mutantní paÏi. Na‰e pohledy se stﬁetly a já najednou uvidûl
mlhav˘ obrys tváﬁe na kost vyhublého muÏe s bíl˘mi vlasy ozdoben˘mi jedním rud˘m pramenem. V oãích se mu tetelily kruhové zamûﬁovaãe. Tvor zatﬁásl hlavou, aÏ mu od makadel odlétly kapky slin. Pochopil
jsem, Ïe âarodûjovy oãi míﬁí pﬁímo do jeho mysli. Potom se monstrum
ode mû odvrátilo a i se zbytky své smeãky se stáhlo zpût do vlhkého
úkrytu rokliny.
âarodûj mi pomohl. UÏ dlouho jsem se v nûkom tak nezm˘lil. Pﬁekvapilo mû to, ale darovanému koni se nemá koukat na zuby. Pomalu
a opatrnû jsem se zvedl. Rána se sice nezatáhla, ale uÏ pﬁestala krvácet.
To v‰ak neznamenalo, Ïe nebolela. V hlavû se mi stﬁídavû rudû a ãernû
tmûlo, bojoval jsem s chutí propíchnout si paﬁátem mozek, jen abych
se zbavil utrpení. A pﬁi tom v‰em jsem stále kráãel pryã ze soutûsky,
pryã od pﬁí‰ern˘ch polointeligentních ‰tírÛ.
Nezm˘lil jsem se v nûm. âekali na mû, kruh muÏÛ z mûsta, v‰ichni vyzbrojení, pu‰ky, samopaly, pistole, meãe, sekery, prostû co kdo mûl. Za
nimi Ïeny, také ozbrojené. A nakonec dûti, star‰í se zbranûmi, mlad‰í nesly
munici. Mezi zástupem dva vÛdci – Pan Zákon a poﬁádek a âarodûj.
32

Žamboch_Drsný sp - zlom

11.1.1957 14:25

Stránka 33

Dřevěná škvíra – Jezdec z neznáma

„Proã?“ zaskﬁehotal jsem hlasem, kter˘ stejnû dobﬁe mohl vycházet
z hrdla obdaﬁeného rozeklan˘m jazykem.
„TvÛj kÛÀ,“ vysvûtlil Pan Zákon a poﬁádek. „Zmetci jako ty nemohou vlastnit takov˘ poklad. Stejnû jsi kvÛli nûmu nûkoho zavraÏdil.“
„To je mi jasné,“ chroptûl jsem dál. „Proã jste je nenechali, aby mû
dodûlali?“
âarodûj pokrãil rameny.
Nemohl vesniãanÛm prozradit, Ïe ‰tíﬁi jsou jeho nástroj, Ïe je vylep‰il, podﬁídil své vÛli a stali se jeho armádou. MoÏná se bál, Ïe je pobiju
v‰echny, a chtûl jich pár u‰etﬁit. Nebo si myslel, Ïe jsem uÏ mrtv˘. Nebo
mû chtûl pitvat a bál se, Ïe mû rozsekají na malé kousíãky.
„Palte!“ pﬁikázal místo odpovûdi.
Mohl jsem to zkusit, mohl jsem zkusit projít skrze nû, rozsekat je podobnû, jako by to udûlali ‰tíﬁi. Nadechl jsem se, mÛj hrudník uÏ byl
v poﬁádku, síly se mi vracely kaÏdou sekundou.
Pak jsem se najednou díval do hlavnû zdobené tím tolikrát blahoﬁeãen˘m a je‰tû vícekrát zatracovan˘m jménem Jesus Christ. Vidûl jsem
‰piãky nábojÛ ‰klebící se na mû ze sv˘ch útuln˘ch doupat. Jeden z nich
vyletûl, orámován svatozáﬁí, která se mi se zl˘m zajeãením zakousla
hluboko do mozku a zbavila mû vÛle se o cokoliv snaÏit.
Salva následující o zlomek sekundy pozdûji mû posadila na zem, vnímal jsem kulky zakusující se mi do masa, projektily chﬁestící o lebku,
sly‰el bublání sv˘ch plic. Z d˘mu a ‰lehajících zábleskÛ na mû hledûly
nenávistí zkﬁivené tváﬁe. Nechápal jsem to, proã? Nikomu z nich jsem
nic neudûlal. MuÏ, kterému jsem prodal antikoncepci, mûl tûÏkou dvojhlavÀovou kulovnici, horeãnû do ní cpal náboj za nábojem, aÏ se jeho
v˘stﬁely slévaly v nepﬁetrÏité dunûní. Tﬁeba jim âarodûj s Panem Zákon
a poﬁádek slíbili provizi za Micumu. Tﬁeba.
KdyÏ jim do‰ly náboje, leÏel jsem jako beztvará troska na zemi. Stále
jsem neumíral. Ocitl jsem se ve skuteãném pekle. A stále jsem neumíral.
Nûkdo do mû kopl, vycítil jsem mrazivou auru. Dal‰í kopanec. Zajel
hluboko do tûla, musel jsem b˘t témûﬁ pﬁepÛlen˘.
„Pilu! ·mejdi jako on umírají neradi a pomalu.“
Znalosti mûl, to jo.
Kdyby mû stále nesvazoval zmrazující úãinek prvního náboje, rozesmál bych se. Motor se rozjeãel, ﬁetûz se zakousl do masa.
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„Jde to hÛﬁ neÏ do dﬁeva,“ nadával nûkdo. I ze své leÏící polohy jsem
vidûl fontány krve rozstﬁikující se do okolí.
„Jsem na páteﬁi!“ zajásal dﬁevorubec, souãasnû ﬁetûz praskl a jeho
konec mu roztﬁí‰til hlavu.
To jsem také docela dobﬁe vidûl.
„Podejte sem v˘bu‰niny,“ zavelel Pan Zákon a poﬁádek.
Nevûdûl jsem, kolik jich bylo, ale po explozi jsem leÏel o kus dál,
vidûl jsem rozmazanû v odstínech ‰edé a mûl jsem pocit, Ïe mû kus
chybí.
D˘m se pomalu rozpt˘lil. Ostatní zÛstali v bezpeãné vzdálenosti, pﬁiblíÏil se jen âarodûj. Chvíli si mû prohlíÏel, pak se sehnul a pokusil se mi
vydloubnout oko. Skonãil se zniãen˘m skalpelem a poleptan˘mi prsty.
„Smrad,“ zkonstatoval. „I po smrti jsou s ním problémy.“
Pak ode‰li. Je‰tû jsem nebyl po smrti, ale vûdûl jsem, Ïe pﬁijde. Pomalu, bolestivû, ale pﬁijde.
Pro nûkoho jako já útûcha.
LeÏel jsem s tváﬁí poloÏenou na boku, sledoval vítr oh˘bající stébla
trávy, pﬁi západu slunce jsem zahlédl kousek Ïhnoucího kotouãe. Jak
ãas plynul, de‰tû zpÛsobovaly, Ïe jsem se boﬁil hloubûji do rozmûklé
hlíny a mé zorné pole se zmen‰ovalo. Nevadilo to, protoÏe mému témûﬁ
nesmrtelnému tûlu postupnû ub˘valy síly, s kaÏd˘m dnem a t˘dnem
sláblo a blíÏilo se ke koneãnému zániku.
KdyÏ se pﬁímo pﬁede mnou vytvoﬁil vûtrn˘ vír, bral jsem to jako nevítané vyru‰ení. Nemûl jsem chuÈ s nik˘m hovoﬁit. S nik˘m z nich. Vír
rostl, postupnû se v nûm zhmotÀovalo víc a víc krystalÛ víﬁících v prudkém tanci. Navzájem do sebe naráÏely, dot˘kaly se, otíraly. Najednou
uÏ to nebyly drobné ledové krystalky, ale promûnlivá Ïivá hmota.
Nikdo neví, co jsou tyhle bytosti zaã, zda bohové navrátiv‰í se ze zapomnûní, nebo bytosti zrozené poãítaãi, inteligentními neuronov˘mi
sítûmi schopn˘mi my‰lenkou ‰tûpit atom. Na jejich pÛvodu vlastnû nezáleÏí, jen na schopnostech, a ty jsou v obou pﬁípadech podobné. Já je
nemám rád. Nevím proã, nevím odkdy, ale nevûﬁím jim.
Z víru se zformovala postava s nezﬁeteln˘mi obrysy, s rozvlnûnou tváﬁí,
kterou jsem uÏ vidûl zobrazovanou v mnoha podobách. Svou pozornost mi vûnoval jeden z velk˘ch základních bohÛ – sám BÛh pomsty.
Té jediné, nedûlitelné, ãisté.
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Co chce‰? zeptal jsem se v my‰lenkách a vûdûl, Ïe on mû sly‰í.
„Îij pro mû,“ nabídl mi, „a já tû zachráním. A umoÏním ti, aby ses
mohl pomstít sv˘m nepﬁátelÛm.“
Ne, zavrtûl jsem hlavou, opût jen v my‰lenkách.
„Splním ti, po ãem touÏí‰. Staãí, kdyÏ pro mû bude‰ Ïít,“ lákal mû.
„A po ãem touÏím?“ zeptal jsem se. „KdyÏ mi to chce‰ splnit, musí‰
to vûdût.“
Já sám to netu‰il. Vlastnû jsem si vlastní existenci naplno uvûdomil
aÏ teì, na jejím samém závûru.
Vír se na okamÏik vztekem málem rozpadl.
„Má‰ poslední moÏnost,“ zasyãel na mû.
Trpûlivost nebyla silnou stránkou Boha pomsty. Mou koneckoncÛ
také ne.
Pokrãil jsem rameny. Stále se mû snaÏil pﬁesvûdãit, zprostﬁedkoval
mi pohled na mû samotného, jak mû vidûl on.
Trup oddûlen˘ od pánve a nohou, explozí pﬁervaná jako kmen stromu
silná páteﬁ, z ní vybíhající jemná vlákénka tkánû, snaÏící se spojit s druhou ãástí. Ale kusy mého tûla jsou pﬁíli‰ daleko, regenerující vlákna
v honbû za decimetry ztrácejí sílu, tenãí se a rozpadají. A jimi mizí z mého
tûla ta ìábelská Ïivotadárná síla, o níÏ nevím, kdo ji tam dal a proã ji tam
dal. S poslední my‰lenkou se vynoﬁila otázka ostﬁe definovaná jako nikdy
pﬁedtím. Kdo jsem? Proã jsem na svûtû? Co jsem byl dﬁív?
UÏ se to nedozvím, smrt mÛÏe b˘t koneãnou odpovûdí. Nic nevysvûtlující, ale definitivní. Obãas.
„Ka‰lu na tebe,“ sykl jsem.
BÛh zaﬁiãel poráÏkou, vmetl mi do tváﬁe hrst prachu a byl ten tam.
Léto skonãilo, po slunovratu se slunce ztratilo z mého zorného pole
a stébla trávy zkﬁehla v ranních mrazících. Sil mi ub˘valo a já pomalu
smíﬁenû umíral.
Je‰tû mnohem pozdûji, kdyÏ uÏ jsem byl jen stínem rozeznávajícím stíny,
se nade mnou nûkdo sklonil. Pokusil jsem se zaostﬁit zrak a Oko mû kupodivu poslechlo. Byl to Timothy. Proti m˘m vzpomínkám pohubl, na
tváﬁi mûl pár star‰ích i novûj‰ích podlitin, zjevnû proÏíval tûÏké ãasy.
„Pane? Mohu vám nûjak pomoct?“
Jen blázen, dítû nebo nûkdo, kdo si to moc pﬁeje, mÛÏe poloÏit takovou otázku nelidskému torzu.
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Chtûl jsem ho poslat pryã, ale pud sebezáchovy byl silnûj‰í. Nevím,
jestli jsem mu to ﬁekl, nebo si mou my‰lenku prostû pﬁeãetl z mého
mozku. PÛl dne se lopotil, aby spodní torzo trupu pﬁitáhl k hornímu
zbytku, roztﬁepené konce páteﬁe pﬁitiskl k sobû a pﬁevázal je rezav˘m
ostnat˘m drátem, kter˘ na‰el opodál. KdyÏ skonãil, byla uÏ tma.
Ráno jsem dokázal mluvit.
„Ty se mû nebojí‰?“ bylo první, na co jsem se ho zeptal.
Místo odpovûdi jen zavrtûl hlavou.
„Mohu vám je‰tû nûjak pomoct?“ zopakoval otázku z pﬁede‰lého
dne.
„Potﬁebuji nûco k jídlu, cokoliv. Mr‰iny, krávu…“
„·tíﬁi jsou tu poﬁád a loví dobytek. Jen se pﬁestûhovali o kus dál,“
prozradil mi a ode‰el.
Po ãase se vrátil se zapáchajícím kusem masa prolezl˘m ãervy. KdyÏ
vidûl, jak se jím krmím, vypadal poprvé vyveden˘ z míry, ale rychle si
zvykl.
Za t˘den jsem byl schopen chodit a za dva jsem si maso obstarával
sám a mohl si dovolit b˘t víc vybírav˘.
Docházel za mnou kaÏdou chvíli a já z jeho ﬁídk˘ch poznámek pochopil, Ïe v Dﬁevûné ·kvíﬁe je to pro nûj je‰tû hor‰í neÏ tady, v chladu
a nepohodlí.
„Co tvá matka, nechybí‰ jí? Nepotﬁebuje tvou pomoc?“ zeptal jsem
se, zatímco jsem ãistil Greysona.
Nikdo, obyvatelé ani âarodûj nebo Pan Zákon a poﬁádek, roklinu neprohlédl a neposbíral mé vybavení.
„Potﬁebuje, ale nejvíc jí pomÛÏu, kdyÏ pﬁinesu jídlo, které od vás dostanu.“
Tázavû jsem nadzdvihl oboãí a souãasnû seﬁídil pohled Oka na vût‰í
zvût‰ení. Greyson dlouh˘m máãením ve vodû utrpûl, zkontroloval
jsem, jak moc rez po‰kodila aretaãní mechanismus. Dost, ale ne tolik,
aby mi je‰tû nebyl k uÏitku – neÏ ho dám spravit nûjakému dobrému
mechanikovi.
„âarodûj, myslím starosta, ﬁíkal, Ïe tím, Ïe s váma obcovala, se spolãila s ìáblem. Zavﬁeli ji do díry a t˘rají ji. Prej ji chtûjí o slunovratu upálit.“
Na to jsem neﬁekl nic.
„Co hﬁbitov? Vyãistili ho po boji se ‰tíry?“ zeptal jsem se.
Timothy jen zavrtûl hlavou.
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„·tíﬁi tam pﬁesídlili. Nûkteﬁí lidi je chtûli vyhnat, dokud jsou oslabení, ale âarodûj to nedovolil. ¤íkal, Ïe si nemÛÏeme dovolit ztratit dal‰í
obãany.“
Právû na hﬁbitovû jsem mohl po boji sehnat suroviny na v˘robu
vlastní munice. A taky jsem je tam sehnal.
V pÛlce listopadu, s pﬁíchodem dlouh˘ch sychrav˘ch de‰ÈÛ a s posledními zbytky listí na stromech, jsem byl pﬁipraven.
„ZÛstaÀ tady,“ pﬁikázal jsem Timothymu, i kdyÏ jsem vûdûl, Ïe mû
neposlechne a co uvidí, ho bude pronásledovat do konce Ïivota.
BlíÏil jsem se k bránû voln˘m tempem. Poznali mû, aÏ kdyÏ jsem byl
jen pár krokÛ daleko. Kolejnice zaskﬁípûly, jak se mechanismus dal do
pohybu a brána se zaãala zavírat, stráÏci na vûÏích na mû hledûli s otevﬁen˘mi ústy, jeden jako druh˘ v rukou tiskli medailóny, kﬁíÏky, v‰echno, co mohlo pomoci zahnat zlé duchy. To ale mûli smÛlu, protoÏe já
nebyl zl˘ duch. Já byl nûco hor‰ího, co vlastnû, jsem netu‰il sám. A zl˘?
Obãas chybí slova nutná pro popsání skuteãnosti.
S Greysonem a Margaret v pohotovosti jsem se zastavil. Mûl jsem jen
pût granátÛ a osm nábojÛ, ale to muselo staãit.
„VraÈte mi Micumu,“ zaãal jsem, „vydejte mi âarodûje a ‰erifa,“ a pak
jsem pﬁi vzpomínce na Ïenu zavﬁenou nûkde v kobce zaváhal. „A já vás
nechám Ïít,“ rozhodl jsem se b˘t milosrdn˘.
„Nabízel jsem ti tolik a tys odmítl, teì stejnû jedná‰ m˘m jménem,“
zasyãel mi v mysli BÛh pomsty. Tentokrát to ale nebyl hlas, kter˘
dokáÏe obrátit mozek naruby, jen ‰ustot pﬁedávan˘ nûkter˘m z jeho
sluÏebníkÛ. Na‰el jsem pohledem anakondu ãekající v trávû. Bohové
neumûjí b˘t nenápadní – a ani se o to nesnaÏí.
„Vydejte mi Micumu, to bude staãit,“ zmûnil jsem svÛj poÏadavek.
Nechtûl jsem slouÏit Ïádnému z mocn˘ch.
Cítil jsem strach a zlobu muÏÛ u kulometÛ, vnímal rostoucí znepokojení obyvatel, pﬁecházející ve zdû‰ení.
âarodûj s Panem Zákon a poﬁádek se objevili nahoﬁe, neÏ bych napoãítal do padesáti. Vypadali skoro ud˘chaní.
„VraÈte mi mého konû,“ zopakoval jsem je‰tû jednou.
Pamatoval jsem si, jak byl âarodûj dobr˘, a pﬁi jeho prvním pohybu
ho stﬁelil Margaret. Ubránil se, ale to uÏ jsem byl v pohybu a Jesus
Christ mû tentokrát minul. Prvním granátem jsem sejmul obsluhu levé
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vûÏe a dal‰ími dvûma si propálil vchod v dﬁevûné palisádû. Brána by
odolala.
Bûhem krátké chvíle se staãilo shromáÏdit nûkolik muÏÛ se zbranûmi a pﬁibíhali dal‰í. Zaslechl jsem zaskﬁípání lafety a zacinkání kulometného pásu. Vrhl jsem se ke stûnû nejbliÏ‰ího domu, palba urãená
mnû zaãala kosit domobranu. Najednou v‰ude leÏela spousta pﬁipraven˘ch zbraní. Zabil jsem kulometãíka, posledním napalmov˘m granátem zapálil nejvût‰í budovu v okolí a se samopalem v kaÏdé ruce postupoval ulicemi. Stﬁílel jsem na v‰echno, co se hnulo, a zanechával za
sebou spou‰È a zkázu.
Ve chvíli, kdy jsem se probojoval na malé námûstíãko, obyvatelé pochopili, Ïe mû nezastaví, a snaÏili se utéct a schovat.
Odhodil jsem sebrané zbranû, postavil se zády k v˘stavnímu domu
a ãekal na ty dva, o nichÏ jsem vûdûl, Ïe pﬁijdou.
„VraÈte mi mého konû a odejdu,“ zopakoval jsem.
Odpovídal mi jen pocit narÛstajícího zdû‰ení a nenávisti. Nenávidûli mû, protoÏe se proti mnû provinili, nenávidûli mû, protoÏe jsem byl
Ïivoucím dÛkazem jejich proradnosti, zbabûlosti a malosti, do‰lo mi najednou. Nebylo cesty zpátky.
Objevil se âarodûj, následovan˘ ‰erifem. BlíÏili se beze spûchu bok
po boku a zastavili uprostﬁed námûstíãka. Sáhl jsem do opaskového
pouzdra po NoÏi.
Ve chvíli, kdy jsem ho vytáhl, to byl obyãejn˘ loveck˘ nÛÏ. Poctiv˘
nástroj, pﬁíleÏitostná zbraÀ.
„Nic sv˘m jednáním nezíská‰. AÈ jsi z kteréhokoliv pekla, po‰lu tû
tam zpût!“ ‰tûkl âarodûj.
Zuﬁil! Zuﬁil, protoÏe mû dosud nedokázal zabít. Ale pﬁes to v‰echno
si vûﬁil. Pan Zákon a poﬁádek pozdvihl svÛj obrovsk˘ revolver. Já NÛÏ.
Nedá se mu vûﬁit, pokaÏdé se zachová jinak. Tﬁeskl v˘stﬁel, vidûl jsem
stﬁelu letût ke mnû; ve chvíli, kdy se dostala na úroveÀ ãepele, se rozstﬁíkla v gejzíru tekutého kovu. Obyãejná kulka by pro‰la, tím jsem si
byl jist. Cítil jsem, jak ze mû NÛÏ ãerpá vÛli, vÛli, kterou pouÏíval jako
palivo proti cizím úmyslÛm, proti jejich magii, zbraním a vÛbec v‰emu.
UÏ to nebyl nÛÏ, ale krátk˘ masivní meã se svûtélkující zá‰titou
o prÛmûru velkého talíﬁe. Druh˘ v˘stﬁel jsem srazil sám bez pomoci
a vyrazil proti nim. âarodûj zaútoãil, bylo to jako plivnutí kobry, kouzlo
smrtelnûj‰í neÏ její jed. âásteãnû jsem se mu vyhnul, ãásteãnû ho rozlo38
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Ïil, ãásteãnû mû zasáhlo. To uÏ jsem v‰ak obûma rukama tﬁímal ohniv˘m
Ïárem planoucí dlouh˘ meã, z ãelní strany mû chránil opaleskující ‰tít,
o kter˘ se tﬁí‰tily projektily z revolveru.
âarodûj pouÏil dal‰í kouzlo, Ïhavé jazyky jako ‰ípy prostﬁelující stﬁechy, stûny i samotnou zemi.
Poprvé jsem zaútoãil já, nejbliÏ‰í domy zaãaly hoﬁet energií magie
metamorfovanou v obyãejn˘ Ïár. Tlaãil jsem âarodûje a ‰erifa pﬁed
sebou, neochotnû ustupovali pryã ze stﬁedu mûsta. V zrcadlení kouzel
se odráÏely na‰e úsilím a vyãerpáním víc a víc deformované tváﬁe. Pak
mû nûkdo stﬁelil zezadu, rána ‰la aÏ na kost a otﬁásla mnou. Z mé strany to byl jen odvetn˘ úder, ale srovnal se zemí celou ulici. NoÏi se nedá
vûﬁit. Síla magie narÛstala, meã rostl, promûÀoval se v m˘ch rukou jako
Ïivá bytost a Ïdímal ze mû ve‰keré mé já. Dal‰í âarodûjÛv útok. Vkroãil jsem do ohnivé stûny s huãící bestií v rukou. Asfalt pod m˘ma nohama bublal varem a okolní domy se hroutily.
Pobídl jsem Micumu do kroku a neohlíÏel se. Vûdûl jsem, co bych spatﬁil. Dvû vzdalující se postavy se skrovnou v˘bavou osobních vûcí míﬁící po stezce opaãn˘m smûrem neÏ já. Nedivil jsem se jim, Ïe nezÛstávají. Mûsteãko vypadalo, jako by nad ním nûkdo mávl ohniv˘mi kﬁídly.
Podle speãen˘ch stﬁe‰ních ta‰ek to musela b˘t zatracenû Ïhavá kﬁídla,
Ïhavûj‰í neÏ má bûÏn˘ pekeln˘ oheÀ. Z nûkter˘ch zdí zbyly jen natavené pahrbky, nûkteré odolaly lépe a tváﬁily se, Ïe je‰tû pár let vydrÏí.
Ale tohle byla minulost. Jel jsem vpﬁed, abych zjistil, kdo jsem a proã
vlastnû na tomhle bohy i lidmi zatraceném svûtû existuji.
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